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Të dashur,nxënës, studentë, prindër, mësues, edukatorë e 

bashkëpunëtorë të shkollës sonë… 
 
Secili prej jush, edhe pse me role dhe detyra te ndryshme, është pjesë e gjallë e Bashkësisë 
edukuese të shkollave tona në Tiranë, Shkodër dhe tale,  

Ndaj secilit prej jush po i dorëzohet ky Projekt që përmban identitetin tonë dhe i jep kuptim 
çdo zgjedhjeje dhe aktiviteti, didaktik dhe edukativ.  

Është një dritë që ndriçon ecjen dhe na tregon me qartësi ku duam të arrijmë, me çfarë 
metode duam të vazhdojmë, cilat ëndrra kemi në zemër.  
Është “besëlidhja” që do të na mbajë të bashkuar ndaj së cilës angazhohemi të gjithë të jemi 
besnikë  dhe për të cilën secili prej nesh duhet të ndihet i përgjegjshëm; secili në fushën e vet 
me mënyra dhe kompetenca të veçanta.  
Në këto faqe shënohet historia e shkëlqyeshme e Bijave të Marisë Ndihmëtare e lindur prej 
intuitës krijuese të Don Boskos dhe e ndërthurur me “gjeninë Femërore” të Shenjtes Maria 
Mazzarello, bashkëthemeluese e Institutit tonë.  

Këtu gërshetohen tre shtyllat që mbajnë Sistemin Edukativ salezian: Arsyeja, Feja dhe 
dashamirësia.  

Këtu bazohen dhe forcohen ndërsjelltas mundi në edukim i ju prindërve, profesionaliteti i 
apasionuar i ju mësuesve, entuziazmi eksploziv i ju nxënësve, që duke hyrë në këtë shtëpi, 



bëheni trashëgimtarë me plot gojën të premtimit të Don Boskos: “Kam një dëshirë të vetme: 
t’ju shoh të lumtur, tani dhe në amshim” 

Maria Ndihmëtare që i ka dhënë emrin shkollës sonë, dhe shtëpisë së motrave saleziane këtu 
në Shkodër që në vitin 1907 është akoma e pranishme sot si mbështetje dhe udhërrëfyese.  

Duam të shohim drejt së ardhmes së fëmijëve tanë, të atyre që kemi dhe të atyre që do 
vijnë, duke besuar në po ato vlera që duam t’ia dorëzojmë brezit të ri.  

Kemi për zemër edukimin e gjithanshëm të nxënësit, edukimin me 360 grade që të zgjojmë e 
të forcojmë çdo mundësi të tijën derisa të bëhet një i krishtere i mirë dhe një qytetar i 
ndershëm”, ky pra qëllimi kryesor i çdo shkolle saleziane.  

Duam t’i shohim bijtë tanë të rriten të lumtur.  

Një lumturi e plotë, e thellë dhe e qëndrueshme, që buron nga të qenit të kënaqur me veten 
dhe me të tjerët dhe që arrin plotësinë e vet në takimin me Zotin e Jetës që e bën atë të 
shpërthejë me gjithë forcën e saj, që të mos ketë më mbarim.  
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1.1.   Përvoja e Valdokos  

 
Krejt vepra edukuese e don Boskos mbështetet tek një ëndërr që Don Bosko pat parë që në 
moshën 9-vjeçare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizimi i kësaj ëndrre shënon krejt jetën e Don Boskos. Që 
në moshën 12 vjeçare lë shtëpinë e varfër, nënën, ato pak 
siguri që kishte dhe niset për të kërkuar një punë që t’i 
mundësonte mbijetesën. Në torbë pak ndërresa, dy libra, një 
copë bukë dhe në sy një shkëlqim, një ëndërr: t’i japë një 
shpresë gjithë atyre fëmijëve, të cilët pa mjete materiale e 
shpirtërore, jeta i merrte përpara pa mëshirë. Kështu në 
fillim Gjoni i vogël mbledh rreth vetes bashkëmoshatarë, u 
komunikon, jo vetëm miqësinë e vet, por dashurinë për 
Zotin. Më pas, në 1835, hyn në seminar për t’u bërë prift në 
shërbim të Kishës dhe të rinjve.  
Në 1841, në Torino, shugurohet prift dhe po aty gjen fushën 
që Zoti i ka caktuar dhe mundësinë për të realizuar ëndrrën e 

 

Ëndrra  e Don Boskos  
 

 

Don Bosko tregon:  

“E pashë veten në një oborr të rrethuar me fëmijë që  

loznin e bënin zhurmë, rriheshin e shanin me fjalë të pista,   

fyenin edhe Zotin. U futa në mes të tyre me grushte e fjalë për 

t’i bërë të heshtin.  

Në atë moment m’u shfaq një burrë madhështor që më tha: 

“Jo me dhunë, por me butësi e me dashuri do t’i sjellësh këta 

miq të tutë kah e mira”.  
 

Ëndrra vazhdon me shfaqjen e një Zonje të mistershme, në të 

cilën Don Bosko njeh Zojën, e cila i tregon po ata fëmijë të 

kthyer në qengja duke i thënë: “Ja fusha jote ku duhet të 

punosh. Bëhu i përvujtë, i fortë dhe i shëndetshëm”.  
 

Është një ftesë për të angazhuar të gjitha forcat në 

perspektivën e misionit duke përdorur arsyen e fenë që, së 

bashku me dashamirësinë, përbëjnë, shtyllat e sistemit 

preventiv. 

 

1.   Një histori që i ka rrënjët larg  
 



vet. Me 8 dhjetor të po atij viti takon djalin e parë të oratorit që do të lindë. Një t’Falemi Mri 
plot me fe e thënë së bashku, vë gurin e themelit për të filluar misionin për të cilin Zoja e 
kishte përgatitur. Kështu rreth tij mblidhen qindra të rinj të tjerë të braktisur, që mbushnin 
rrugët e Torinos. Ai nuk u ofron atyre vetëm formim fetar, por një shtëpi që i mirëpret, një 
oborr ku të lozin, një shkollë ku të studiojnë dhe një Kishë ku të luten.  
 

 
Bërthama e oratorit të sh. Franceskut të Salezit, vepra e parë saleziane, do të jetë “ streha 
Pinardi”, e inauguruar në Pashkët e vitit 1846: një ndërtesë në Valdoko, lagjja më famëkeqe e 
Torinos. Brenda atyre mureve të ngushta, me 26 janar 1854, Don Bosko do të mirëpresë 
premtimet e një grupi të vogël të rinjsh të vendosur për të shpenzuar jetën e tyre në shërbim 
të fëmijëve dhe në misionin edukativ të priftit Torinez. Nga ky grusht i vogël njerëzish do të 
lindë Kongregata saleziane sot e përhapur dhe e njohur në tërë botën.  
 

 

1.2.  Përvoja e Mornezes 

 
Në të njëjtat vite kur Don Bosko po merrej me të rinjtë emigrantë në Torino, në një fshat të 
vogël të Monferratos në Morneze, një vajzë e thjeshtë, Maria Domenika Mazzarello, plot me 
entuziazëm e  gëzim,  ndihmonte në famullinë e saj në katekizëm për vajzat e fshatit dhe për 
nënat, dhe ishte për familjen e saj mbështetje me forcën fizike dhe me ndihmën ndër vreshtat 
që i ati punonte.  
Një ditë, në moshën 23 vjeçare, kur tifoja po bënte kërdinë në fshatrat e Aleksandrisë shkon 
për të ndihmuar familjen e të ungjit ku të gjithë ishin të prekur nga epidemija dhe pasi i bëhet 
ndihmë secilit, preket nga sëmundja edhe ajo vetë. Shpëton mrekullisht, por kjo lëngatë ia 
ndryshon krejt jetën, pasi nuk mund të ishte më krahu i djathtë për familjen e saj. Fillon të 
kërkojë në lutje projektin e Zotit për të. Ideja për të mësuar një zanat: rrobaqepësinë, i vjen 
pikërisht pasi e ndjen me qartësi që misioni i saj ishte të edukonte vajzat. Nëpërmjet zanatit të 
rrobaqepëses kishte mundësi t’i edukonte, t’u rrinte afër, t’i njihte me Zotin.  
Në jetën e saj, si në atë të don Boskos, Zoja Ndihmëtare ka një rol të madh.  

Në 1864 takon Don Boskon që kishte ardhur pikërisht në Morneze e më pas, po ai, i dërgon 
një rregullore asaj dhe vajzave të tjera që bashkëndanin të njëjtin zell për edukimin e Vajzave. 
Kështu në 1872 lindi Instituti i Bijave të Marisë Ndihmëtare i cili u përhap me shpejtësi. Në 
1876 u aprovua Kushtetua e Institutit të ri rregulltar.  
Misioni i Bijave të Marisë  Ndihmëtare është të promovojnë edukimin e gjithanshëm të të 
rinjve me stilin edukativ salezian. Bijat e Marisë Ndihëmtare ashtu si edhe etërit salezianë, 
shpejt pas themelimit, kapërcejnë kufijtë e Torinos për t’u përhapur në të gjithë botën.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.   Kush janë Bijat e Marisë Ndihmëtare  

 

 
 
Jemi një familje rregulltare e lindur nga zemra e Shën Gjon Boskos dhe besnikëria kreative e 
shenjtes Maria Domenika Mazzarello. Don Bosko ka zgjedhur këtë emër sepse na ka dashur 
monument të gjallë falënderimi ndaj Zojës së Bekuar.  

…në Botë  

Aktualisht në institutin tonë ka 82 provinca rregulltare në 
92 vende, në 5 kontinentet me rreth 1464 bashkësi 

Ne, Bijat e Marisë Ndihmëtare (BMN) jemi në Kishë  të 
përkushtuara, që duke jetuar në bashkësi e në mes të 
njerëzve, shprehim dashurinë radikale për Hyjin. Me 
thjeshtësi dhe gëzim jetojmë shërbimin ndaj të rinjve.  

 ... me vizionin e preventivitetit 

Me dashuri të veçantë, ashtu si Don Bosko e Maria Mazzarello, u dedikohemi të rinjve me të 
varfër, pra atyre që janë më të ekspozuar ndaj rreziqeve. Për Don Boskon, Preventiviteti do të 
thotë të edukosh personin, të favorizosh aftësitë për t’i dhënë kuptim jetës nëpërmjet 
përvojave pozitive dhe të veprojë si rrjedhojë e vendimeve të marra 

 

 “TY PO T’I BESOJ”: 

Karizma e motrave saleziane 

 
Ashtu si vepra edukuese e Don Boskos lind nga ëndrra e 

moshës 9-vjeçare, edhe misioni i Bijave të Marisë Ndihmëtare 

(Motrat Saleziane) lind nga një intuitë profetike e Maria 

Mazzarellos, që prej shkrimeve të kohës na tregohet kështu:   

“Pikërisht në një pasdite  kur po shëtiste  në Borgoalto, e 

lodhur nga sëmundja dhe plot me pikëpyetje  mbi të ardhmen 

sheh në vizion një ndërtesë që ngjasonte me një kolegj ku 

kishte shumë vajza. U ndal të shikonte: Çfarë po me shohin 

sytë? Këtu nuk ka pasur kurrë ndonjë pallat! Çfarë po ndodh? 

Dëgjoi një zë:  “Ty po t’i besoj!”. Largohet me ngut që andej 

duke u munduar ta harrojë episodin, por ato vajza ishin 

gjithmonë aty sikur e  thërrisnin, sidomos sa herë kalonte 

prapë asaj të përpjete”. 

 



Të parandalosh do të thotë të krijosh marrëdhënie edukative të afta për të nxitur dhe 
mbështetur forcat e brendshme të të rinjve dhe t’i orientosh ndaj etapave të reja të rritjes së 
tyre, drejt përvojave të reja në perspektivën e një projekti të krishterë të jetës. 
(Veprat e Kap. të Përgj. XIX, p. 41)  

...në Shqipëri 

 Pak histori  1907-1946 
Prania e Bijave të Marisë Ndihmëtare në Shkodër fillon me 10 janar 
1907 me kërkesë të  
ANSMI –it (Shoqata Kombëtare për të Ndihmuar Misionarët Italianë) 
dhe të Konsullatës Italiane. Fillimisht në ndihmë të italianëve dhe më 
pas të popullatës shqiptare. Pushtimit turk 500 vjeçar tashmë po i 
vinte fundi, tërmeti i 1905 varfëria e madhe dhe etja për vlera të 
vërteta, njerëzore e të krishtera, e bënin situatën e Shqipërisë e të 
Shkodrës në veçanti, mjaft kritike.  
   Misioni i parë që përqafuan motrat në Shkodër ishte jetimorja 
e vajzave, numri i të cilave u rrit nga viti në vit deri në 70. Pas një viti 
nga themelimi, në 1908, filluan punën e palodhur në Azilin e pleqve 
dhe në 1914 në Spitalin “Princesha Jolanda”. Në vitin 1937 motrat 
zgjeruan misionin e tyre në Kuçovë, në jug të vendit, në bashkëpunim me AIPA (Ndërmarrja 
Italiane e Vajgurit Shqipëri) ku në spital u shërbenin familjeve dhe punëtorëve italianë dhe 
shqiptarë. 
Ndërkohë, në Shqipëri po përhapej komunizmi që mori pushtetin në 1944 me mbarimin e 
Luftës së dytë Botërore. Menjëherë filloi një luftë sistematike kundër klerit dhe kundër çdo 
vullneti të lirë, sensi kritik, ndërgjegjeje të hapur ndaj dritës së Shpirtit Shenjtë dhe të 
ndjeshme ndaj së mirës dhe ndaj ballafaqimit. Me 21 janar 1946, furtuna komuniste u përplas 
edhe mbi jetimoren që ishte e vetmja vepër e Institutit që në atë periudhë ishte akoma  e 
hapur, pasi të tjerat ishin mbyllur që pas viti 1944.  

Motrat Misionare u dëbuan me dhunë dhe u dërguan në Durrës bashkë me rregulltarë të 
tjerë, në pritje të rikthimit në atdhe. Në Shkodër mbetën motër Maria Gjomarkaj dhe motër 
Luçeta Mhilli por edhe ato dëbohen nga jetimorja. Kështu gjetën strehim, fillimisht tek motrat 
stigmatine, pastaj pasi edhe ato i dëbuan nga shtëpia e tyre, dy motrat e reja vazhduan të 
bashkëndanin kalvarin e popullit tonë mes mundimesh, sakrificash e përuljesh.  

 
 Pak histori 1991- sot 

 
Viti 1991 shënon edhe mbarimin e diktaturës dhe hapjen e rrugës së vështirë por tashmë të 
pandalshme për popullin tonë. 

Rilindja e veprës saleziane fillon me 21 dhjetor 1991 me mbërritjen e tri misionareve  
të para dhe një vit më vonë, në 1992, me hapjen e shtëpisë së re në Tiranë dhe me ardhjen e 
etërve salezianë në Shkodër dhe në Tiranë. 

Që në vitin 2009 është hapur edhe një bashkësi e re në Tale Breg deti (Lezhë) 
Fara e mirë që u hodh edhe pse kërkon një punë të vazhdueshme, sakrifica dhe mund, 

ka gjetur një terren të mirë ku me ndihmën e Zotit po vazhdon të rritet për të mirën e 
edukimit të brezave të rinj, të formuar shpirtërisht me vlera të vërteta, por edhe të gatshëm ti 
japin një kontribut shoqërisë sonë.  

 



Në 1998 prania e Bijave të Marisë Ndihmëtare është e njohur 

juridikisht nga Qeveria Shqiptare si Shoqata: QAFS (Qarku i 

Aktiviteteve Formative Saleziane) i njohur edhe si ent kishtar që nga viti 
2007, brenda Kishës Katolike.  

Vetëm në 1999 lindi Qendra “Maria Ndihmëtare” në këtë 
ndërtesë ekzistuese, që u realizua falë ofertave të të gjithë Botës 
nëpërmjet Institutit të BMN duke ripërtërirë marrëveshjen me ANSMI-in 
për 99 vite, lind pikërisht mbi të njëjtin truall ku ishte dikur jetimorja të 

cilën gjatë viteve të komunizmit e patën përdorur për depo librash dhe mbi rrënojat e se cilës 
kemi ndërtuar Qendrën e re. Vepra e re që rilindi është më e madhe se ajo e shembura dhe 
prania e të rinjve është rritur shumë:  
 

 
 

Në Shkodër - “Maria Ndihmëtare”: Kopshti, shkolla 

 9-vjeçare, Gjimnazi, Kurset profesionale, Konvikti, Oratori e Qendra rinore. 
 

Në Tiranë - Qendra “Maria Mazzarello”: Qendrën ditore, kurset profesionale, Oratorin dhe 

Qendrën Rinore 
 

            Nga viti 2009 kemi praninë e re te bashkësisë së motrave tona edhe në Tale – Breg i 
detit (Lezhë)  
 

Që nga 1907 e më sot janë më tepër se 100 vite histori plot lodhje, sakrifica, vuajtje, 
gëzime dhe fryte të mira por sidomos të pasura me praninë dashamirëse të Hyjit.  

Prania e motrave saleziane në Shqipëri është e lidhur juridikisht me Inspektorinë e 
jugut të Italisë “Nëna e Këshillit të Mirë” me seli në Napoli.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Një shoqëri në ndryshim të vazhdueshëm 
Horizonti i botës aktuale, përfshij këtu edhe Shqipërinë, paraqet një shoqëri në zhvillim të 
vazhdueshëm koordinatat e të cilit është vështirë të përcaktohen. Ajo që del në pah është një 
situatë mos vazhdueshmërie dhe copëzimi në të cilën është gjithnjë dhe më e vështirë të 
gjesh drejtimin kah shkon historia.  
 
 

2.1. Sfidat e së sotmes në botë dhe në Shqipëri: 

 
Jetohet sot përtej distancave, kjo sjell që jetojmë edhe afër fizikisht por jo për këtë jemi afër 
edhe nga ana sociale, madje nganjëherë pikërisht kjo “zhdukje” e distancave fizike sjell një 
theksim më të madh të dallimeve kulturore dhe sociale. Është një mënyrë për të reaguar ndaj 
unifikimit- uniformitetit që sjell globalizimi, me modat e njëjta e me tregun e njëjtë. 
 

 
Ne mund të udhëtojmë dhe mund te kemi gjithë botën në dispozicionin tonë, por rritet dhe 
ndjesia e çrrënjosjes, e humbjes së tipareve te ndryshme që dallojnë një vend, një peizazh dhe 
një identitet. Distancat janë tre llojesh: fizike, kulturore, etike. E para është kapërcyer, e dyta 
dhe e treta akoma jo.  

 
Edukim në këtë kontekst mondialiteti do të thotë të vlerësosh njeriun në veçanti, ndaj secili, 
kudo, ka vlerë të njëjtë, por duhet të dish te dallosh të veçantën e çdo kulture, mos të 
barazosh gjithçka. Të kuptosh e vlerësosh tjetrin si vlerë pozitive dhe të rritesh në përgjegjësi 
për botën që na përket të gjithëve. 
 

 
Ne jemi një shoqëri komplekse kjo sjell një bollëk të paparë vlerash që shprehen në forma të 
dobëta, shumëllojshmëri zgjedhjesh e rrugësh që mund të ndërmerren. Një shoqëri ku 
bashkëjetojnë shumë kultura, ideologji, raca,  ku nuk ka një qendër por shumë qendra, ku ka 
shumë rregulla që kundërshtojnë njëra - tjetrën. Kjo lloj shoqërie vështirëson shumë procesin 
e krijimi të ideve të forta dhe të zgjedhjes së rrugëve për të arritur qëllimet tona pa humbur 
vlerat.  
 

Sfida e globalizmit 

 
2.   Kërkesat, nevojat e të rinjve dhe të 
familjeve 

Sfida e madhështisë  
 

Sfida e edukimit  

Sfidat e shoqërisë komplekse, të ndërlikuar 
globalizzazione   
 



 
Dikur thoshim: “peshku i madh e ha të voglin”, tani: “të shpejtët mundin te ngadaltët”. Sot 
historia është e përshpejtuar, ndjejmë peshën e pritjes më fort se dikur. Edhe në edukim 
ashtu si kudo  duam të kemi rezultate me nxitim, tani dhe menjëherë.   
 

 
Po mbytemi nga informacioni dhe jemi te etur për dituri. Jemi kolektivisht te mençur, por 
individualisht injorantë. Sot ka shumë lajme të parëndësishme, pa sintaksë, të palidhura, 
spektakolare, por pak informacion. Informacioni bazohet në imazhet, duke na krijuar iluzionin 
se dimë, por në fakt dimë pak dhe shprehim edhe më pak.   

 

Si-ja rrezikon të bëhet me e rëndësishme se Pse-ja, nga parësia etike e Qëllimeve ne parësinë 

teknologjike të mjeteve.  
Përdorimi i teknologjisë sot sjell  izolim të individit, varfërim të fjalorit në të shprehur, por nuk 
mund ta injorojmë, duhet të edukojmë përdorimin e shëndoshë të teknologjisë.  
 

 
Njerëzit e pasur sot kanë kaluar nga lufta për ekzistencë në luftën për konsum. Industria e 
spektaklit, e reklamave, etja për sukses, mungesa e sensit te kufirit na thërrasin drejt një 
përgjegjësie te madhe si edukatorë: nuk vlen ajo që duket apo që kushton më shtrenjtë, duhet 
të këmbëngulim mbi vlera të vërteta. 

 
Është një pozicion filozofik që mohon ekzistencën e të vërtetave absolute ose vë në diskutim 
mundësinë për të arritur përkufizime absolute dhe përfundimtare. “Gati asgjëson arsyen, 
sepse arrin të pohojë se qenia njerëzore nuk mund të njohë me siguri asgjë përtej fushës së 
shkencës të eksperimentueshme”. (Papa Benedikti i XVI)  
 

 
 

Sfida e shpejtësisë 

Sfida e shoqërisë se informimit    
 

Sfida e teknologjisë dhe përgjigjet arsimore- edukative 
della globalizzazione   
 

Sfida e konsumit  
 

Sfida e Relativizmit  
 



2.2. Shqipëria dhe të rinjtë e saj gjatë tranzicionit  
 

Shqipëria ashtu si shumë vende që kanë një sistem demokratik liberal, pas regjimit totalitar 
komunist mori si model zhvillimi vendet e përparuara dhe të industrializuara të perëndimit, 
evropiane ose amerikane, që të mund të ndërtonte një strukturë social – politike dhe një 
ekonomi të qëndrueshme. Pas shumë vitesh, në Shqipëri akoma sot flitet për periudhë 
tranzicionit dhe krizë vlerash.  
Të rinjtë në moshën 18-20 vjeçare duket se i përkasin kësaj “breznie tranzicioni”, tamam për 
faktin se kanë lindur dhe janë rritur në një periudhe post – komuniste.  
Një sondazh i bërë në 2009 kishte për objektiv analizën e sjelljeve të rinjve shqiptarë mes dy 
tendencave kryesore të vendit: amerikanizimin dhe evropianizimin.  
 

Janë intervistuar rreth 200 studentë universitarë. Nëpërmjet këtij sondazhi  janë munduar të 
nxjerrin në pah aspektativat e të rinjve shqiptarë dhe qëndrimi i tyre ndaj integrimit të 
Shqipërisë në NATO dhe në BE por edhe aspektativat pragmatike për sa i përket të jetuarit në 
njërin prej dy kontinenteve, atë evropian ose atë amerikan.  
Nga përgjigjet e të rinjve të intervistuar, rezulton që:  
 

- Mbështetet parim i ndërhyrjes së shtetit në ekonominë e vendit dhe kjo paraqet një lloj 
vazhdimësie me vlerat e modelit socialist, që vjen nga e kaluara e vendit, më tepër sesa 
nga një afrim me modelin social evropian; 

- Investimi masiv në teknologji dhe zhvillim duket se është një parim bazë për të rinjtë 
shqiptarë; 

-  Të rinjtë shqiptarë kanë një farë preference të shtetit etnik ndaj atij multietnik të modelit 
amerikan;  

- Pjesa më e madhe e të rinjve percepton më tepër influencën e modelit ekonomik social 
evropian, se të atij amerikan.  

 

Rezultatet e studimit vënë në pah një pozicion jo shumë të qartë të të rinjve shqiptarë ndaj 
këtij fenomeni të amerikanizimit ose të evropianizimit.  
Ky pozicion përkon me qëndrimin e krejt shoqërisë shqiptare dhe vazhdon të lëkundet në 
konfuzionin e përgjithshëm të vlerave, që është rrjedhojë e tranzicionit të zgjatur politik dhe 
social.  
 

Të rinjtë shqiptarë tregohen në të njëjtën kohë  ëndërrimtarë të mëdhenj  por edhe shumë 
mosbesues, që projektojnë ëndrrat e tyre më afër realitetit. Edhe pse asnjëri  prej të 
intervistuarve nuk ka zgjedhur Shqipërinë si vendin ideal ku të ndjekin studimet, është 
interesant fakti që një pjesë e konsiderueshme dëshiron të jetojë në Shqipëri.  
 

Disa të dhëna shqetësuese në nivel kombëtar 
 

Në 2010 u krye një studim nda shëndeti publik ku jepen të dhëna ndaj sjelljes së rrezikshme të 
të rinjve.  
Droga: Përqindja e nxënësve të shkollës së mesme që ka përdorur një herë ose disa here  
mariuanën në jetën e vet është 7,4%, por në 2005 ishte 4%, pra shihet një rritje. Nga studimi 
vihet re se 50% e të rinjve që kanë përdorur mariuanën të nxitur nga kurioziteti e kanë bërë në 
moshën 15-16 vjeçare, ndër ta shumica janë djem. Ndërsa përqindja e të rinjve që kanë 
përdorur heroinë është më e vogël. Nga eksperienca që kemi na rezulton që mundësia për të 
gjetur droga ndaj edhe t’i konsumojnë ato është duke u rritur ndjeshëm.  
 



Duhani: përqindja e nxënësve të shkollës së mesme që pijnë duhan është rritur në krahasim 
me 2005 nga 54,6% në 59,1%.  
Zakonisht përvoja e duhanit fillohet në klasën e IX dhe X  
 

Alkooli: mes nxënësve të shkollës së mesme 71,1% e tyre pi pije alkoolike një ose disa herë në 
ditë. Më shumë pihen prej djemve se prej vajzave. Djem: 79,3% e vajza 65,1%. Përqindja më e 
lartë i përket klasave X e XI. 

Të dijë si të investojë në të rinjtë ndoshta është sfida me e madhe me të cilën sot përballet 
Shqipëria. 

                        

Disa të dhëna nivel lokale 

Nga një pyetësor i servirur të rinjve të shkollës së mesme 245 nxënës të qendrës sonë, që në 
fakt përbën një kampion të veçantë rezulton që:  

Gjërat më të rëndësishme në jetën e personit 
Familja  233  

Feja 83  

Puna  57  

Miqësia  51  

Sporti  18  

Argëtimi  11  

Interesat kulturore 10  

Angazhimi social  10  

Politika  3  

 

Faktorët kryesorë të përmirësimit socio-ekonomik  

Puna  50 % 

Kompetencat profesionale  18% 

Angazhimi personal  17% 

Pasja e një familjeje të mirë  6% 

Formimi kulturor 5% 

Marrëdhëniet me personat e duhur 4% 

Fati  3% 



Nuk jep informacion 1,7% 

Oportunizmi i paskrupull  1,3% 

 

 

 Sot Shqipëria është ... 

Një vend ku sundon korrupsioni  

Një vend që ka perspektiva për të ardhmen  

Një vend që është duke ecur drejt demokracisë 

Një vend që është duke braktisur vlerat e vërteta  

Një vend që i mban vlerat e veta si pika referimi  

Një vend pa perspektivë për të ardhmen  

42% 

30% 

14% 

9% 

3% 

2% 
 

            

Ke projekte personale? 

Po 49% 

Më tepër kam shpresa 26% 

Nuk kam menduar për këtë 22% 

Nuk është e mundur të bëj projekte 3% 

 

Të ardhmen tënde e sheh: 

Sa me mundësi aq me gracka 43% 

Plot me mundësi 27% 

Nuk e di preferoj të mos mendoj 20% 

Plot me rreziqe dhe të panjohura  4% 

 

Cila prej tendecave të mëposhtme te duket më e rrezikshmja? 

Droga 73% 

Loja me lek 21% 

Alkooli 3,5% 

Interneti  2,5% 

 

Koha e lirë ... nëse do të mund  të bëje një nga gjërat e 

mëposhtme cilën do zgjidhje?  

 

Të dal me shokët 26% 

Të dëgjoj muzikë 17% 

Të bëj sport 15% 

Të rri në internet 12% 

Të bëj vullnetariat 10% 

Të lexoj libra 7% 

Të shkoj në një festë 5% 

Të shkoj në Pub 5% 

 Të shikoj televizor            3% 
 

                                       
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.    Edukimi i gjithanshëm  
 
Tradita saleziane e shpreh profesionaliteti dhe krijimtarinë e vet nëpërmjet shumë veprimeve 
edukative që mbështeten në një vizion mbi njeriun që frymëzohet tek humanizmi i krishterë, 
edhe pse respekton dhe mirëpret nxënës dhe mësues të besimeve të tjera fetare.  
Proceset e edukimit janë të finalizuara në rritjen e gjithanshme të personit, në kuptimin e 
jetës dhe profesionalitetit si vlerë, si thirrje, si mënyrë për të dhënë një kontribut cilësor në 
shoqërinë civile dhe për katolikët, për të dhënë një kontribut edhe në Kishë. Edukatorët kanë 
një qëndrim simpatie ndaj të rinjve dhe kanë dëshirë për t’i ndihmuar në mënyrë të 
personalizuar, të qëndrojnë në mes tyre vëllazërisht me një prani aktive dhe miqësore që 
favorizon dhe promovon çdo iniciativë të tyren, që i rrit në të mirën dhe i inkurajon të 
kapërcejnë kushtëzimet për të realizuar jetën e vet në liri të brendshme.   
 
Në këtë edukim të gjithanshëm ecja konkretizohet nëpërmjet: 

 Zhvillimit të dimensionit afektiv, social e politik, pra si një pjesëmarrje dhe 
bashkëpërgjegjësi në jetën sociale; 
  

 Promovimit të orientimit që të dallojnë dhe të forcojnë aftësitë personale që lejojnë 
një futje në shoqërinë që po ndryshon, në mënyrë krijuese dhe pozitivisht kritike; 

 Shoqërimit të të rinjve në një pjekurim të bindjeve të forta që t’i bëjë ata gradualisht 
të përgjegjshëm për zgjedhjet e veta njerëzore dhe fetare;  

 Udhëheqjes së vazhdueshme drejt zbulimit të projektit origjinal të jetës në fe, që ta 
pranojnë me vetëdije. I riu mëson të shprehet në një mënyrë të re për të qenë fetar në 
botë dhe ta organizojë jetën e vet rreth vlerave të fesë, dhe të mbajë qëndrim 
koherent me besimin e vet fetar. 

3.2.   Në veçanti  

Në shkollën saleziane gjithçka gjen frymëzimin e vet në Ungjill: propozimet edukative, modeli i 
Bashkësisë Edukuese, procesi i mësimit dhe i mësim-nxënies, lëndët, metoda e punës 
didaktike, ambienti  dhe krejt jeta që jetohet në të. Don Bosko si edukator u mundua t’i afrojë 
e përgatisë të rinjtë për botën e punës, të vlerësojë burimet dhe bindjet personale të secilit, 
në bindjen që “secili bën me kënaqësi atë që e di se mund ta përmbushë.. në këtë mënyrë, jo 
vetëm të gjithë punojnë me kreativitet por edhe me dashuri” 

Ana edukative dhe didaktike, që ka për qëllim të kuptojë interesat dhe mundësitë e secilit, 
ndaj edhe përdor strategji të individualizuar, si: ndërhyrje për të rikuperuar individin, grupe 

3.   Oferta jonë Formative 



me nivel të ndryshëm të nxënies dhe ecje të modeluara të menduara mbi potencialitetin e 
secilit.  
Shkolla, refuzon çdo formë individualizmi duke u angazhuar të ruajë identitetin dhe 
solidaritetin, të nxënit dhe pjesëmarrjen, grupet spontane dhe ato formale, në një 
dimension dialektik mes nevojave personale dhe sociale. E veçanta, e sistemimit eduaktiv 
salezian është hapësira që i jepet veprimit social, hapja, gatishmëria ndaj të tjerëve, ku vetë 
shkolla bëhet vendi i pritjes.  
Nga kjo lind nevoja të paraqitet projekti “Mikpritje” i kuptuar si mundësi për të jetuar 
plotësisht në dimensionin familjar të çdo realiteti salezian, ku mikpritja është gatishmëri ndaj 
interesave të të rinjve. 
(“Përpiquni t’i kuptoni, e të doni atë çka ata duan” sipas fjalëve të Don Boskos)  

Dimensioni oratorian, që dëshiron të nxisë shpirtin e familjes, të shprehur nëpërmjet 
aktiviteteve të lojës e  të kohës së lirë,  karakteristika të sistemit edukativ salezian, gjejnë këtu 
shprehje në propozime të aktiviteteve jashtë shkollore, kulturore, sportive, vullnetariat, që 
favorizon protagonizmin rinor duke e forcuar në vlerat e miqësisë dhe solidaritetit të grupit.  

Një tjetër përparësi e sistemit Edukativ Salezian është dëgjimi i të rinjve: “T’u jepet mundësi 
nxënësve të shprehen lirisht. Edukatori t’i lërë të flasin shumë, por ai vetë le të flasë pak” 
(Don Bosko). 

 

3.3.   Marrëdhënia Edukative 

Sipas shpirtit të sistemit preventiv të Don Boskos në marrëdhënien edukative didaktike 
Edukatori salezian mban parasysh që: 

 Për të edukuar nuk është e mjaftueshme t’ia duash të mirën të riut: është e 
nevojshme që ai ta kuptojë që ne ia duam të mirën.  

 Gjithë veprimtaria edukative didaktike individualizohet dhe siguron  realizimin e 
parimit të barazisë së mundësive për të gjithë.  

 Mësuesi shoqëron gradualisht nxënësin në vendimet personale të lira që bën dhe që i 
lejojnë të realizojë një projekt jete, një profesion, një kontribut të papërsëritshëm në 
bashkësinë civile dhe fetare.  

TRE SHTYLLAT E SISTEMIT PREVENTIV  
 

ARSYEJA  

 

Sistemi Preventiv ka të vetën arsyen, bazë  supreme e dinjitetit 

të njeriut... edukimi është arti i të udhëhequrit  të fëmijëve  për 

të menduar me drejtësi, për të arsyetuar, për të vlerësuar në 

mënyrë kritike. Të rinjtë për natyrë dëshirojnë të jetojnë 

emocione të forta, sensacione, kënaqësi. Atëherë është e 

nevojshme t’i udhëheqim dhe t’i orientojmë me qartësinë e 

ideve dhe bindjeve, me forcën e idealeve. Detyra për atë që 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.   Bashkësia është subjekt i edukimit  

Don Bosko dhe Maria Mazzarello në fillim kanë krijuar bashkësi edukative, të frymëzuara në 
stilin e familjes; dhe vetëm më vonë kanë themeluar Institutet rregulltare të strukturuara 
sipas modelit të edukimit të përbashkët, për t’i dhënë vazhdimësi shërbimit edukativ e baritor.  
Duke ndjekur këtë frymëzim karizmatik të themeluesve tanë, edhe Bashkësia Edukuese e 
shkollës sonë mbështetet nga bashkësia rregulltare. Në të hyjnë me kompetenca të ndryshme, 
por me të njëjtin dinjitet e duke respektuar thirrje të veçantë dhe rolet: rregulltarë dhe laikë, 
prindër, nxënës e ish-nxënës, të bashkuar nga një marrëveshje edukative, që  i angazhon në 
procesin e përbashkët të formimit.  
 
Bashkësia edukuese, në të cilën fëmijët tanë jetojnë përvojën e tyre shkollore dhe të rritjes së 
gjithanshme është:  
 

-   Subjekt civil, brenda te cilit njeriu rrit dhe pjek personalitetin e tij, në bashkim me të 
tjerët, mëson dhe fillon të kryejë një detyrë ose një funksion, që kontribuon për rritjen 
materiale dhe shpirtërore të shoqërisë  sipas mundësive të veta dhe zgjedhjes  
vokacionale që ka bërë.  

edukon është pikërisht t’i ndihmojë të rinjtë të reflektojnë, të 

mendojnë mbi mënyrën e vet të jetuarit, ta verifikojnë atë.  

 

FEJA  

 

Don Bosko ishte i bindur se pa shtyllën e dytë të  sistemit: 

Fenë, nuk është i mundur edukimi. Ai nuk e merrte si një ide 

filozofike dhe as si një sërë ritesh a praktikash fetare, por si 

pikë referimi, si frymëzim i thellë i krejt veprës së tij edukative, 

pra si përvoja e lumturisë më të madhe që mund të shijohet: 

përvoja e së mirës, e paqes, e gëzimit, e shëlbimit. Vetëm feja 

mund të depërtojë në thellësi të personit  dhe të formojë 

ndërgjegjen e tij.  

 

DASHAMIRËSIA 

 

Për don Boskon dashamirësia është një realitet  kompleks që 

shprehet kudo: në të sjellurit me mirësi, me mirëbesim, 

familjaritet, miqësi, gatishmëri për të ndihmuar, në dlirësi dhe 

në afektivitet. Është në kontrast me marrëdhëniet shoqërore të 

bazuara mbi parimet e forcës, pushtetit, dominimit. Një klimë e 

tillë është sigurisht më frytdhënëse kur jetohet e dëshmohet 

nga krejt Bashkësia Edukuese.  

 

4.   Bashkësia Edukuese 
 



 

- Subjekt i edukimit, që nxit lindjen e marrëdhënieve ndërpersonale të hapura të qeta dhe 
të frytshme, përvoja grupi  si mundësi të gjalla  për rritjen personale dhe sociale; realizon 
cilësinë e edukimit nëpërmjet forcimit të raportit mes objektivave baritore, edukative dhe 
didaktike.  

 

-   Model i një drejtimi edukues sipas shpirtit të familjes të karizmës saleziane, e aftë t’i 
përgjigjet nevoja për pjesëmarrje të të rinjve dhe transformimeve aktuale dhe kulturore 
dhe institucionale të shoqërisë. 

      Por edhe  
 

- Subjekt kishtar pasi drejtohet nga një bashkësi rregulltare brenda Kishës katolike. 
 
Ecja që po bën Bashkësia jonë është:  

 
 Të sqarojë dhe të forcojë gjithnjë e më tepër marrëveshjen edukative që shkrin e 

bashkon të gjitha hallkat nëpërmjet një lidhjeje mirëbesimi që ka për qëllim realizmin e 
projektit edukativ dhe mikpritjen e personave;   

 Të angazhohet në procesin e formimit dhe vetë formimit; 
 Të arrijë të ketë një vizion të përbashkët të Bashkësisë; 
 Të ketë një bërthamë të përbashkët të vlerave që shprehen në Projektin Edukativ të 

Qendrës;  
 Të adaptojë logjikën e animimit 
 Të programojë dhe të verifikojë së bashku itinerarin e rritjes, të zgjedhjeve dhe të 

hapave që duhet të bëjnë për të arritur objektivat e përbashkët.  
 Të jetë e bindur për një stil jete të frymëzuar nga Sistemi Preventiv i Don Boskos  
 Ta koordinojë punën e vet me forca të tjera civile dhe kishtare në shërbim të edukimit të 

të rinjve duke marrë pjesë në iniciativat që ofron territori.  
 

 

4.2.  Bashkësi që e karakterizon Shpirti i  Familjes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura jonë sipas traditës sonë saleziane, është një “shtëpi”, në fakt të rinjtë e parë kanë 
kërkuar bashkë me Don Boskon një vend fiks, një shtëpi ku të banonin, sepse nuk kishin 
shtëpi. Don Bosko u ka ofruar të rinjve një strukturë të vërtetë familjare, edhe nxënësit tanë 
duhet të gjejnë në shkollë: 

 Një vend në të cilin të jetojnë, ku fjala “jetojnë”, shpreh plotësinë e jetës  që çon në 
një realizim të personit sepse e ndjejnë që dikush i do.   



 Një oborr ku edukatori takon të riun  në spontanitet; ku krijohet një raport miqësie 
dhe besimi të ndërsjellët 
(“Mësues në katedër dhe vëllezër në oborr” don Bosko) 

 Një ambient studimi ku i mësohet nxënësit të marrë përsipër angazhimet e veta dhe 
përgjegjësitë e veta duke e vendosur në qendër të çdo ndërhyrjeje  didaktike, me 
aftësinë e tij dhe pasurinë e tij të brendshme që duhet forcuar dhe drejtuar 

 Por edhe një vend lutjeje dhe përshpirtërie, ku udhëhiqen në të bërit e përvojave të 
takimit me Zotin e vetëm, që i jep kuptim e dritë jetës së çdo njeriu, edhe personalisht 
edhe në grup.  

 
 

4.3.   Përbërësit e Bashkësisë Edukuese 
 

 Bashkësia rregulltare 

Bashkësia e Bijave të Marisë Ndihmëtare angazhohet të ofrojë dëshminë që u takon 
personave që kanë bërë një zgjedhje ungjillore duke jetuar në formë radikale nëpërmjet 
kushteve rregulltare  si persona që ia kanë dedikuar inteligjencën, energjinë, kreativitetin 
shërbimit të të rinjve ashtu si Don Bosko dhe Maria Mazzarello  
 
Bashkësia rregulltare, nëpërmjet organizmave të saj kushtetore, është titullarë e shërbimit 
edukativ, shkollor dhe formues.  
Brenda Bashkësisë Edukuese funksionon bërthama Animuese ku merr pjesë bashkësia 
rregulltare dhe përfaqësuesit e çdo realiteti të Bashkësisë Edukuese. Është një organ 
këshillues dhe ka për detyrë të animojë të gjithë Bashkësinë Edukuese me propozime 
formuese dhe praninë e saj në territor.  
 

 Mësuesit  

 Mësuesit, rregulltarë apo laikë, janë të angazhuar me titull të plotë në projektin edukativ 
baritor, sipas identitetit të vet dhe projektit të shkollës sonë, që nga ana e tyre bashkëndahet 
në të gjitha hallkat dhe sipas kompetencave profesionale. Profesionaliteti edukativ i mësuesve 
vlerëson marrëdhënien edukative sipas stilit salezian që dallohet për dimension e thellë etik, 
që shprehet edhe në dëshminë personale të jetës që i bën të besueshëm në sytë e nxënësve. 
Sipas shpirtit të sistemit Preventiv të Don Boskos, mësuesi në marrëdhënien edukuese:  

 Interesohet dhe ndërhyn në nevojat konkrete të nxënësit, në situatën që ai është duke 
jetuar. 

 E ndihmon të kapërceje vështirësitë në mësimnxënie e në metodologjinë e studimit, edhe 
duke përdorur mbështetjen e teknologjive të reja, i vetëdijshëm se vështirësitë nuk janë 
të shkëputura nga struktura personale e nxënësit dhe nga kushtet dhe situata e tij 
familjare dhe ambientale.  

 Arsyeton me nxënësin me dashamirësi, duke e bërë të ndiejë se gjithsesi është i 
mirëpritur me miqësi e simpati. 

 Mirëpret secilin ashtu siç është; i papërsëritshëm, unik.  

 Ndihet pjesëmarrës në ambientin edukativ duke ndërtuar me kolegët dhe drejtuesit  
marrëdhënie pozitive ndërtuese dhe me simpati. 

 Angazhohet të thellojë dhe të aktualizoje Sistemin Preventiv të don Boskos; 



 Merr pjesë aktive, në optikën e bashkëpërgjegjësisë dhe kolegjialitetit, në momentet e 
programimit, verifikimeve të punës edukative  e didaktike. 

 Punon me këmbëngulje metodologjike, angazhohet të azhurnohet sistematikisht, sipas 
një vizioni të krishterë të jetës, të njeriut dhe të historisë.  

 Bashkëpunon ngushtë më drejtorinë në çdo situatë që kërkon ndërhyrje të veçantë ose 
shqyrtim të një situate në lidhje me nxënësit.  

Mësuesi Kujdestar 
Bën kujdes edhe të ndjekë mbarëvajtjen e klasës së tij, në dialog me mësuesit e tjerë dhe 

në sintoni me drejtorinë duke personalizuar kontributet e ndryshme:  
- duke animuar marrëdhëniet ndërpersonale dhe duke koordinuar iniciativat brenda 

klasës; 
- kujdeset për të informuar prindërit dhe për dialogun edukativ dhe didaktik mes 

nxënësve dhe mësuesve.  
 

 

 Prindërit  

Janë edukatorë te parë të privilegjuar, ata njohin e bashkëndajnë Projektin Edukativ të 

shkollës sonë, që është një vend dialogu, ballafaqimi me të gjitha komponentët e Bashkësisë 

Edukuese.  

Është e dëshirueshme që prindërit ta zgjedhin shkollën  duke u bazuar në parimet që ata vetë 

besojnë.  

Në veçanti prindërit marrin përsipër të:  

 Shoqërojnë bijtë e tyre në ecjen edukative-didaktike të propozuar nga shkolla, 

 Të marrin pjesë në kërkimin dhe realizimin e propozimeve edukative që bën shkolla, në 

thellimin e problemeve të organizmit të aktiviteteve, edhe nëpërmjet organeve kolegjiale  

 Të marrin pjesë në mënyre të gjallë dhe të vazhdueshme në jetën e shkollës, në 

momentet e programimit të verifikimit të formimit kulturor, të festave dhe kremtimeve.  

 Nxënësit  

Janë bartës të të drejtave dhe detyrave të mësimit dhe të edukimit të gjithanshëm që 
mundëson zhvillimin e të gjitha aspekteve të personalitetit të tyre. Janë protagonistët 
kryesorë të ecjes kulturore dhe edukuese që shkolla u propozon. 
Vlerësojnë përvojën shkollore dhe marrin pjesë më entuziazëm. Bashkëpunimi i tyre, në 
përmbushjen e detyrave të veta, në pjesëmarrjen e jetës së bashkësisë, në rritjen  ne fe dhe 
në realizmin e projekteve të jetës të motivuara dhe të peshuara e pranuara në liri të plotë, i 
aftëson të marrin përsipër përgjegjësitë, duke i bërë pak nga pak të aftë për të shërbyer në 
shoqëri dhe në Kishë.  
 
Ata në varësi të moshës që kanë marrin përsipër të: 

 Të kuptojë që është protagonisti i parë i ecjes së vet formuese. 

 Të jetë i gatshëm të bashkëpunojë në mënyrë kritike në përpunimin, realizmin, 
verifikimin e Projektit Edukativ. 

 T’ia bëjë gjithnjë e me të qartë vetes arsyet e zgjedhjes së një shkolle saleziane, katolike. 



 T’i ofrojë Bashkësisë Edukuese kontributin e vet të ndjeshëm krijues, optimizëm për të 
ardhmen. 

 Të fitojë aftësinë të ketë më vëmendje ndaj të tjerëve, të bashkëpunojë në mënyrë 
konstruktive, të përpunojë mendimet  në mënyrë logjike dhe kritike, të komunikojë me 
vërtetësi,  

 Të respektojë dispozitat e rregullores së disiplinës 
 

 

4.4.   Roli edukativ i familjes  

Shkolla jonë, duke pasur si stil të vetin edukativ Sistemin Preventiv të Don Boskos, vendos në 
plan të parë nevojën për të formuar një familje edukuese, të përshkuar nga një model referimi 
edukativ dhe organizativ: Familjen. Ajo ka besim në këtë institucion njerëzor të cilit i takon në 
radhë të parë detyra themelore dhe e vështirë e edukimit të bijve. 
Nga kjo rrjedh rëndësia që shkolla jonë i jep ndërtimit të një dialogu pozitiv me familjet e 
nxënësve. Në fakt ne jemi të bindur se vetëm një veprim i përbashkët i shkollës dhe familjes, 
mund t’i japë nxënësit, që jeton në një kontekst social kulturor, fort të copëzuar, një horizont 
unitar në të cilin mund të fillojë një ecje  pjekurimi të gjithanshëm. Në fakt është problematike 
të ndihmosh të rinjtë të unifikojnë ekzistencën e tyre në një horizont  që të ketë kuptim, nëse 
ai merr mesazhe kontradiktore nga agjencitë e ndryshme edukative me të cilat hyn në 
kontakt, në veçanti nga familja e nga shkolla në të cilën kalon një pjesë mjaft të rëndësishme 
të ditës.  
Nga ky dialog lind marrëveshja edukative që nxit procesin e formimit dhe që shikon në 
mënyrë direkte dhe të integruar familjen dhe shkollën. Kjo marrëveshje  shpreh në mënyre të 
qartë dhe të dukshme raportin mes familjes dhe shkollës, të bazuar mbi mirëbesimin e 
ndërsjellët.  
Procesi edukativ, në fakt, është prej natyre dinamik dhe ka nevojë për praninë, pjesëmarrjen 
dhe bashkëpunimin e prindërve në krejt harkun kohor të periudhës kur fëmija frekuenton 
shkollën 
Shkolla jonë kujdeset për dialogun me familjen  nëpërmjet shumë propozimeve që përbëjnë 
një mundësi formimi dhe ballafaqimi të finalizuar për të mirën e fëmijëve.  
 

 



4.5. Struktura e pjesëmarrjes  

Struktura :  

 Drejtoresha e Bashkësisë rregulltare 

 Një drejtoreshë didaktike (1 kopshti, 1 shkolla fillore e 9 -vjeçare, 1gjimnazi) 

 Këshilli i drejtorisë 

 Këshilli pedagogjik  

 Këshilli i mësuesve kujdestarë 

 Ekonomistja  

 Këshilli i prindërve të klasës 

 Këshilli i prindërve të shkollës  

 Përfaqësia e nxënësve (për çdo klasë) 

 Senati i nxënësve të shkollës (nga një senator për çdo klasë) 

 Sekretaria  
 

1. Drejtoresha e Bashkësisë rregulltare  
 

- Është elementi bashkues dhe ndërveprues brenda Bashkësisë Edukuese; 
- Mban gjallë shpirtin dhe stilin edukativ te Don Boskos dhe të Maria Mazzarellos mes 

mësuesve, prindërve dhe nxënësve; 
- Nxit marrëveshjen, bashkëpunimin dhe bashkëpërgjegjësinë mes komponentëve te 

ndryshme te Bashkësisë edukuese; 
- Është ajo qe garanton karizmën ndaj bashkësisë kishtare dhe shoqërisë civile; 
- Kujdeset për formimin e mësuesve dhe prindërve; 
- Emëron, sipas propozimit te përgjegjëseve didaktike mësuesit dhe personelin e 

qendrës; 
- Pranon dhe përjashton nxënësit nga shkolla; 
- Vlerëson dhe favorizon bashkëpunimin e përgjegjëseve te shkollës, te administrimit, 

të sekretarisë dhe të bashkëpunëtorëve. 
 

2. Drejtoresha didaktike   
  
Ka për detyrë të animojë, te organizojë si dhe detyra te llojit administrativ, te cilat i përmbush 
në sintoni mendimesh dhe ne bashkëpunim me Drejtoreshën e Përgjithshme të shkollës dhe 
me administratën.  
 Detyrat e animimit janë:  
- realizimi i një ambienti edukativ 
- përpunimi, aktualizimi dhe verifikimi i projektit edukativ 
- promovim i një praktike pjesëmarrëse të krejt bashkësisë  brenda shkollës 
- aftësia e një pranie te kujdesshme dhe propozitive ne fushën sociale, që dëshiron te 

kuptojë tendencat, problemet dhe mundësitë e zhvillimit 
- kujdeset për marrëdhëniet edukative  
- programimi edukativo-didaktik  kolegjial, angazhimi profesional dhe përditësimi i mësuesve 

dhe i personelit jo mësimdhënës si dhe formimin e prindërve 
- Marrëdhëniet mes shkollës dhe familjes 
- Predispozicionin e normave didaktike te përgjithshme për një zhvillim harmonik të 

programeve si dhe komunikimin mes shkollës dhe familjes 
- Orientimin shkollor 



- Marrëdhëniet e shkollës me botën e arsimit dhe të kulturës  
- Të vigjilojnë mbi punën e mësuesve, mbi zyrën e sekretarisë dhe mbi disiplinën e 

përgjithshme 
- Te organizoje përbërjen e klasave dhe të organeve pjesëmarrëse 
 

3. Ekonomistja  
 

- Kujdeset, në bashkëpunim me drejtoreshën e shtëpisë, aspektet administrative dhe fiskale 
në drejtimin e Veprës dhe të aktivitetit shkollor dhe formues.  

- Në ushtrimin e funksionit të saj ka për qëllim rritjen dhe realizimin global të të rinjve, në 
bashkëpunim të ngushtë me përgjegjësen didaktike.  

- Ekonomistja mund të ketë edhe një ekip bashkëpunëtorësh e konsulentësh dhe një këshill 
administrativ.  
 
Të gjitha strukturat pjesëmarrësve të nxënësve të docentëve dhe prindërve kanë për qëllim 
të krijojnë kushte ideale për një bashkëpërgjegjësi më të madhe në jetën shkollore duke 
rritur bashkëpunimin mes mësuesve nxënësve prindërve dhe bashkësisë rregulltare.  


