
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II – 52 zbatuar nga Instituti EdGuard 

Emri i projektit: “Mbështetje për Funksionalizim të Këshillave Drejtues në Shkolla Fillore të Mesme të Ulëta” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse 
ka: 

Instituti EdGuard 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1 & 1.2 

Qëllimi i 
projektit: 

Qëllimi i gjithmbarshëm i këtij projekti është në të ofruarit e mbështetjes për funksionalizmin e 
Këshillave Drejtues në institucionet e shkollave fillore të mesme të ulëta. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Funksionalizimi i Këshillave Drejtues në shkollat e synuara përmes rekrutimit dhe emërimit të 
anëtarëve të rinj 
2. Anëtarët e rinj të Këshillave Drejtues janë të përkushtuar dhe kontribuojnë në funksionalizimin e 
Këshillave Drejtues në shkollat e synuara 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

A1.1: Identifikimi dhe analiza e kapaciteteve të këshillave aktual drejtues; 
A2.1: Organizimi i takimeve me përfaqësues të menaxhimit të shkollave, aktiveve të mësimdhënësve 
dhe këshillit të prindërve për identifikimin dhe emërimin e anëtareve të rinj të Këshillit Drejtues; 
A2.2: Zhvillimi dhe shpërndarja e fletushkave mbi rolin dhe domosdoshmërinë e Këshillave Drejtuese 
në shkollë; 
A2.3: Përkrahje në zhvillim të procesit të rekrutimit dhe përzgjedhjen e anëtareve të rijnë të 
Këshillave Drejtues. 
A2.4: Organizmi i konferencës lansuese me të gjithë anëtaret e zgjedhur të Këshillave Drejtues, 
përfaqësues të DKA-së, MASHT, dhe hisedarëve te tjerë. 
A2.5: Përcaktimi i grupeve punese dhe orarit të punëtorëve për të gjithë Këshillat Drejtues të 
shkollave të synuara. 
A2.6: Zhvillimi i programit të trajnimeve dhe domenit të përkrahjes 
A2.7: Zhvillimi i praktikave dhe dokumenteve të menaxhimit operativ dhe strategjik të Këshillit 
Drejtues sikurse të përcaktua në ligj. 
A2.8: Organizmi i një punëtorie  një ditore për zbatim dhe zhvillim të mëtejmë të këtyre praktikave. 
A2.9: Trajnim një ditorë për inicim dhe zhvillim të projekt propozimeve me karakter ne shkollë; 
A2.10: Trajnim një ditorë për vlerësim të performancës së shkollës dhe mbikëqyrje dhe miratim të 
planeve buxhetore të shkollës; 
A2.11: Mbështetja teknike për Këshillin e ri në zhvillim të planit zhvillimor të shkollës; 
A3.1: Zhvillim dhe shpërndarja e video animacionit me rezultatet e arritura dhe shembullin e mirë të 
funksionalizimit të Këshillave Drejtues; 
A3.2:  Shpërndarja e planeve zhvillimore të zhvilluara dhe aprovuara nga Këshilli me DKA të dhe 
MASHT. 
A3.3: Konferencë përmbyllëse e projektit me prezantim të rezultateve dhe avokimit për 
funksionalizmin dhe mbështetje të këshillave drejtues në nivel qendror. 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë; Prizren; Mitrovicë Jugore; Gjakovë. 

Grupet e synuara: Institucioni i Shkollës 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

16,791.93 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

N/A 



2 

Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Rinor Qehaja, Drejtor Ekzekutiv, qehaja.rinor@edguard.org ,+ 383 44 799 552 si dhe + 383 44 22 00 12 
Valeza Mjeku, Menaxhere e Projekteve, vmjeku@edgurad.org + 383 44 502 372 si dhe + 383 44 22 00 
12 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Rr. Xhorxh Bush, 41/93, Prishtine 10000, Kosove.  
edguard.org, info@edguard.org 
+ 383 44 220 012 
+ 383 38 555 453 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

Facebook: https://www.facebook.com/EdGuard.Institute/ 
Twitter: https://twitter.com/EdGuard_News/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edguard-institute/ 
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