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Forma e realizimit 

• Ligjerata interaktive – Vijueshmeria e 
obligueshme; 

• Detyra Kursi  (Seminare) Punime Grupore; 

• Menuyra e vleresimit: 
– Vijueshmeria ne ligjerata   15 pike, 

– Detyra Kursi – Prezentime ne Auditor  45 pike 
dhe 

– Pjesa Perfundimtare e Provimit   40 pike 

     



Literatura 

• 1. Konceptet e ligjeratave – Web faqja e 
Kolegjit:www.kolegjiglobus.com, : Studentet, nenmenyja Konceptet 
e Ligjeratave dhe Folderi Master. 

• 2. Tony Bush: Leadership and Strategjik: Menagement in Education 
– Center for Educational Leadership and Management, UK. 

• 3. V. Kume, N. Mustafa & E. Krasniqi: LIDERSHIPI – teori, koncepte & 
praktika. Kolegji “Globus”  2012 Prishtine. 

• 4. “Becaming a Strategic Leadership”: Qendra per Lidership Kreativ 
– 2005 SHBA 

• 5.N. Mustafa, M. Kotorri, E. Krasniqi & V. Shala: Menaxhmenti 
Strategjik, Kolegji “Globus’ 2010. 

• 6. Shyqri Llaqi: Manaxhimi, Fakulteti Ekonomik Tirane.  
• 7. Vasilika Kume: “Manaxhimi I Strategjise” FE Tirane 2012   
• 8. Strategjia e Arsimit ne Kosove - MASHT 



Programi 

• Procesi I Menaxhmentit Strategjik ne Edukim dhe 
Menaxhimi  - PMSE & M 

• Fazat e PMSE: 
– Formulimi, 

– Implementimi dhe  

– Evaluimi – Kontroli 

 

– Menaxhmenti ne Funksin te Realizimit te Strategjise. 

 

Modeli I PMSE  (Ne word) 



Formulimi I Strategjise 

• Strategjia ne cdo Organizate, andaj edhe ne 
Institucione Edukative , duhet te jep pergjegje: 
– 1. KU JEMI? 

– 2 . KU DESHIROJME TE ARRIJME? dhe 

– 3. SI TE ARRIJME ATJE? 

• Kush e Formulon Strategjine? 

• E formulojne strateget: Ekspert; Ekip Ekspertesh; 
Institucione Profesionale- Shkencore dhe 
kombinime te ndryshme te ekspertve te 
brendeshem dhe te jashtem, 

 



Ku jemi? 
Aktivitet ne PMSIE 

• Detyrat ne Proces nen numer nr. 2, paraqesin 
Analizen se “Ku Jemi- Ku Gjendemi”:  

- Analiza e Faktorve te Brendeshem ne Organizat; 

 

- Analiza e Faktorve te Jashtem – Rrethines – 
Ambientit. 



Ku jemi? 

• Pasqyrim detal I tere gjendjes aktuale i Institucionit – 
Organizates – Shkolles: 

 - Struktura Organizative – S.O. – Organogrami. 
 - Struktura Qeverisese dhe Menaxhuese. 
 - Pershkrimi Vleresimi i puneve dhe detyrave ne 

Organizate. 
- Programet Mesimore - Studimore, Kerkimore – Zhvillimore 

e aktivitete tjera.  
– Stafi Mesimdhenes dhe Administrativ. Me te gjitha te 

dhenat: Kualifikueshmeria (Pergatitja Shkollore), Pervoja e 
Punes, Trajnimet dhe Specializimet dhe te dhena tjera 
relevante per kryrjen e puneve dhe detyrave te parapara.  



Ku jemi? 

 - Infrastruktura: 

  - Objektet kryesore dhe ndihmese. 

  - Pajisjet mesimore, 

  - Kabinetet dhe laboratoret, 

  - Progamet Softwerike dhe TI, 

  - Hapsirat e nevojshme per sport, 
aktivitete kulturore, per rekracion etj., 

  - Shujta ditore dhe udhetimi I nxanesve etj.  



Ku Deshirojme te Arrijme? 

• Detyrat ku deshirojme te Arrijme gjenden ne 
Procesin e M.S. nen nr. 1, 3 dhe 4: 

 - Vizioni, Misioni dhe Vlerat (1); 

 - Qellimet dhe Objektivat Strategjike (3); dhe 

 - Gjenerimi dhe Zgjedhja e Alternativave 
Strategjike dhe Vendim Marrja (4). 



Si te Arrijme Atje (ne Poziten e 
Deshiruar)?   

• Detyrat si te Arrijme Atje dhe Vleresimi I 
arritjes, gjenden ne Procesin e M.S. nen nr. 
5,6,7 dhe 8: 

 - Logjistika: Programet, Projektet, Objektivat 
Vjetore (Planet Vjetore) dhe Politikat 
Implementuese (5); 

 - Strategjite Mbeshtetese: Perspektiva e 
Menaxhmentit, Struktura Organizative,   



Si te Arrijme Atje (Ne Poziten e 
Deshiruar) 

• Detyrat nen 5 – Vazhdim; Menaxhimi I 
Ndryshimeve, Menaxhimi I konflikteve, 
Mbeshtetja e Strategjise nga Kultura dhe Etika (6) 

•     Detyrat nen 7 – Alokimi I Burimeve (Resurseve): 
Burimet Njerezore, Fizike dhe Finansiare. 

• Detyrat nen 8 ne Procesin e M.S. perfshijne: 
 -Evaluimin dhe Vleresimin e Progresit ne 

Implementimin e Strategjise dhe eventualisht 
Korigjimin e Detyrave prej 1 deri ne 7. 

    



Formulimi I Strategjise 

• Kush e menaxhon Strategjine? 
• Strategjine e menaxhojne Menaxheret, te cilet  
mund te shprehet nepermes te formave te menaxherve: 
 - Menaxher - M, 
 - Lider - L, 
 - Lidershipi  Ekipor - LE, 
 - Lideri Strategjik – LS, ose  
 - Ekipi i  Lidershipit Strategjik – ELS. 
 
Kete pjese detalisht do te perpunohet ne Fazen e Implementimit, 

gjegjesisht Realizimin, Jetesimin e Strategjise. 
  



Vizioni 

•   Vizioni I referohet te ardhemes se deshiruar – 
te imagjinuar dhe  te deklaruar te Organizates, 
Institucionit ose Shkolles etj. 

• Vizioni lidhet me pretendimet  e Qellimeve  te 
kjarta  te Organizates te parapara me VLERAT e 
saj. 

• Vizioni duhet te jete Inspirues per tere anetaret e 
Organizates dhe Motivues per pune me Besim 
dhe Entuziazem. 

• Nje tregim I lashte: Koka dhe Zemra.  

 



Vizioni 

• Elementet kyqe te cilat e definojne Vizionin 
dhe arritjen e tij, jane: 

 - Lider dhe Menaxher te cilet kane Vizion per 
ate Organizate, 

 - Vizioni duhet te jete ne ate menyre I 
komunikuar i cili siguron angazhim dhe zotim 
te anetarve te Organizates. 

 -Deklarimi I Vizionit kerkon Komunikim i cili e 
definon Domethenjen e tij. 



Misioni  

• “Misioni” eshte edhe nje kusht tjeter  I cili tregon 
– shpreh Qellimet e Organizates. 

• Perdoret per te spjeguar  Synimet e 
Pergjitheshme dhe FILOZOFINE  e zhvillimit te 
Organizates dhe mund te shprehet edhe me nje 
SLLOGAN, thenje, fjali te shkurter. Ne praktike e 
quajne “Deklarim Misionar” 

• Zakonisht eshte nje Udhezim I shprehur per tu 
memoruar nga anetaret e Organizates per te 
sherbyer Udherrefim per Veprim te ter 
Organizates. 



Misioni 

• Misioni, zakonisht duhet permbajte: 
 - Karakteristikat e shkolles te atij komuniteti qe I 

perket; 
 - Te ofroi sens per Drejtim  dhe Qellime; 
 - Te sherbej per formim te kritereve per formimin 

e Politikave (interne); 
 - Te tregoj Kulturen e shkolles (Organizates); 
 - Te identifikoj palet (klientet); 
 - Te shebej per Mitivim dhe zgjidhje te Sfidave, 

etj. 



Edhe disa gjera per Mision  

• Misioni I Organizates duhet te definohet ne ate menyre qe 
te misheroj  Filozofine Edukative (Arsimore) me Vlerat e 
Organizates. 

• Disa Autor te Menaxhmentit Strategjik ne Edukim, 
preferojne thjeshtesim te permbajtjes se Misionit edhe ate 
ne 4 pika: 
– 1. Edukii i femijve; 
– Te pergatiten femijte per Jete, Qytetari dhe pune; 
– Shkolla te jete Qender e Gjalle dhe e  Dashur  per mesim Efektiv 

dhe zhvillim te te rinjeve; 
– Te siguroj profesion te dobishem per mesimdhenes dhe femije. 
 
Diskutim per kete permbajtje ne Mision te nje shkolle.  



Vlerat 

• Vlerat e nje organizate – institucioni edukativ jane 
vlera-shtytese, forca-shtytese  te cilat jane te lidhura 
me Vizion dhe Mison dhe vendosen dhe vlejne per nje 
jete te gjate ne ate institucion. P.sh.: 

• - Korektesia e organeve qeverisese dhe menaxhuese te 
shkolles; 

• - Kulture e larte e stafit mesimdhenes dhe 
administrativ te shkolles, 

• Standardet (nderkombetare) te Sigurimit te Cilesise ne 
mesim dhenie dhe mesim nxanie;  

• Bashkepunim i shkelqyeshem me te gjitha palet e treta 
(stacholderet) etj. 



Analiza e Faktoreve te Brendeshem – 
AFB - Forcat dhe Dobesite  

  
Faktoret e Brendeshem: 
- Menaxhmenti  i Organizates; 
- Marketingu I institucionit (!) 
- Stafi Mesimdhenes; 
- Sistemi i te mesuarit: 
- Programet mesimore – kerkimore; 
- Menaxhimi I Burimeve Njerzore; 
- Pajimet, objektet, mjetet bashkekohore te  

teknologjise per mesimdhenie , mjetet 
buxhetore e te tjera. 



Menaxhmenti –Force apo Dobesi 
(Duhet te behet ANALIZA) 

• Funksionet e Menaxhmentit: 

• 1. Planifikimi (Planing), 

• 2. Organizimi (Organizing), 

• 3. Stafi (Staffing)  

• 4.Udhëheqja (Leading) dhe 

•  5. Kontrolli (Controlling). 

 



Menaxhmenti -Planifikimi 

• Planifikimi perfshin percaktimin dhe zgjedhjen 
e  qellimeve dhe detyrave, dhe veprimeve me 
te cilat kryhen ato. 

• Kjo eshte detyre paresore e cdo menaxheri 
pavarsisht ne cilin nivel te hierarshise 
menaxhuese gjendet ai. 



Menaxhmenti - Organizimi 

• Organizimi si funksion I menaxhmentit kryen 
ndarjen e puneve dhe detyrave, vleresimin e 
kerkesave te punes dhe vendos kryeresit ne 
vende te caktura te punes. 

• Ne praktike, kjo pune njihet si “Vleresim analitik I 
puneve dhe detyrave” I cili eshte baze per 
shperndarje te punetorve neper vende te punes 
dhe njeherit merret edhe si nje prej kritereve per 
shperblim te punetoreve. 



Menaxhmenti - Stafi 

• Ne punet menaxheriale te stafit perfshihe: 
- Orientimi profesional; 

- Rekrutimi, 

- Seleksionimi - zegjedhja, 

- Futjen e punetorve te rinje ne pune – ushtrimi 
(trajnimi) 

- Shperblimi, 

- Mbrojtja ne pune dhe mbrojtja shendetsore, 

- Udheheq Politiken kadrovike e pune dhe aktivitet 
tjera. 

 



Menaxhmenti – Udheheqja- Drejtimi 

• Udheheqja ose Drejtimi nenkupton si funksion  
ndikimin e menaxherit ne kryerjen e puneve dhe 
detyrave – Delegimi I detyres. 

• Udheheqja ai funksion I menaxhmentit  perfshin , 
motivimin, shperblimin, stilet e udheheqjes, qasjet e 
mundeshme dhe koordinimin dhe komunikimi. 

• Delegim I  detyres nuk e nenkupton mos pergjegjesin 
per kryrje te punes, sepse menaxheri e mban te drejten 
e kontrollit te kryerjes se puneve dhe deturave ne 
vend, kohe dhe menyre te parapare. 



Menaxhmenti - Kontrolli 

• Kontrolli si funksion I menaxhmentit ka per qellim te 
bej krahasimet ne nes te asaj cka eshte planifikuar dhe 
cka eshte arritur. 

• Nje prej detyrave kontrolluese te rendesishme  te 
menaxhmentit eshte edhe krahasimi I cilesise se 
parapare dhe asaj qe eshte realizuar, gjegjesisht qe 
parashihet me standarde. 

• Kontrolli perfshin edhe matjen e arritjes se suksesit 
duke u krahasuar me parametrat planifikuese. 

• Kontrolli perfshin edhe segmente te tjera te cilat jane 
te rendesishme per kryerje te puneve dhe detyrave.  




