
Istituto Comprensivo 
Ghiberti 

Qasja në xhdo disipline ndiqet si një mënyrë 
e dijes, interpretimit dhe përfaqësimit të 
botës. Qasja e disiplinave ne shkollen tone 
është më e thellë dhe e artikuluar krahasuar 
me shkollën fillore dhe në perspektivën e një 
njohurie globale të ndërtuar mbi lidhjet 
midis njohurive, kreativitetit, marrëdhënieve 
ndërdisiplinore, autonomisë, vetëdijes dhe 
shpirtit progresiv kritik i xhdo nxensi. Në 
vazhdimin e karrires mesimore didaktika 
integrohet me teknologjitë e reja: përmes 
një inovacioni të konceptuar si një shërbim 
total i mësimdhënies, ne favor te aftësitë 
dixhitale,per te motivuar dhe per te tirrur 
me shume me vemendje ne mesimin,dhe 
duke promovuar një edukim të 
ndërgjegjshëm e mjeteve dixhitale dhe të 
Rrjetit. Se basheku me aktivitet teknologjike 
jan te rendesishme projektet që synojnë 
ushtrimin e qytetarisë aktive, forcimin dhe 
zgjerimin e kompetencave shoqërore dhe 
qytetarve. 
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18 Janar 2019, h17.30: 
Prezantimi i ofërtes arsimore 

 
19 Janar 2019 
h10.00/12.00: 

Laburatoret per studentet dhe 
visita e shlolles. 

 
Sekretariati didaktike 

 
E martë dhe e enjte: 15.30 - 17.00 
E hënë dhe e premte: 8.30 - 10.00 
Stafi / kontabiliteti / sekretariati i 

çështjeve të përgjithshme 
E hënë, e mërkurë dhe e premte: 

11.30 - 13.00 
E martë dhe e enjte: 15.00 - 16.30 



AREAT E PROJEKTEVE 
 

Mirëquenie – Ligjshmëri – Ambient 
– Nderkultur – Respektin për 

diversitetin – Përformicin e aftësive 
bazë, gjuhët joverbale, aftësitë 

dixhitale. 

 
Shkolla propozohet si një vend në të cilin 
nxensi mëson të zgjedhë potencialin e tij dhe 
ta finalizojë ne projektin e tij të jetës. Instituti 
për një kohë të gjatë ka punuar për të 
plotësuar nevojat e reja të shoqërisë në një 
logjikë të edukimit te bazuar në centralitetin e 
nxënësve, brenda rrethanat te një kulture të 
pranimit. 
Javët e para të vitit shkollor janë të dedikuara 
për një sërë aktivitetesh që synojnë të 
mirëpresin anëtarët e rinj, me vëmendje për 
studentët te huaj dhe me nevoja të veçanta 
arsimore. 

PRINCIPET QE PERMBAJN SHKOLLEN 
- Shkolla mirepret, dhe njeh nevojat dhe 

karakteristikat e xhdo njerihut,  promovone 
mësimin me mjete të përshtatshme 

arsimore. 
-Shkolla promovon edukimin, shtyn 

nxënësin për zhvillimin të  aftësive të tij 
intelektuale dhe prirjet, duke forcuar 

identitetin e ti, për herë të parë në grup dhe 
në shoqëri. 

 
 

ORARI I SHKOLLËS 
 

 KLASA A (Koha e shkollës 30 orë)Te hen dhe te 
merkur  : Orari i shkollës 8.30 - 16.30Te marten, 
te ejnte dhe te premte  : Orari i shkollës 8.30 - 
13.00, me shërbimin post-shkollor (opsional) 

13.00 - 14.30pm 
KLASA B (Koha e shkollës 40 h)Jep mundësin e 

aktivizimit të një seminari muzikor (pme 
pages).Nga e hena ne te premten. : orari shkollor 

8: 30-16: 30. 
Shkolla ofron një shërbim parashkollor prej orës 

7.35 deri në fillim të leksioneve. 

PROJEKTET 

Disa nga projektet e zgjatjes te ofertës 

shkollore per mesimin: 

• Ghiberti presim së bashku 

• Vazhdimësi 

• Arsim shendetsor 

• Mesues e gjhuës amtare anglishte ne 

orar mesimor 

• Shkolla e solidaritetit  

• Terapi muzikore  

• Miqesi globale 

• Këshilla pedagogjike 

• Dhuro nje liber per te gjith 

• Toka! 

• Ghib…bota 

• Zhvillimi muzikor 

• Sport ne rjet 

• Unesco shkolla per te gjith 

• Shoqeri ne klas 

Vederli felici 

non ci può bastare. 

Dobbiamo vederli 

appassionati 

a ciò che fanno, 

a ciò che dicono, 

a ciò che vedono. 

(Gianni Rodari) 


