
Institucionalizimi/ 
bashkëndikimi i prindërve 
në përgjithësi

Të drejtat bazë për bashkëndikim të përgjithshëm të prindërve ose insti- »
tucionalizim formojnë ligjin e ri të shkollës fillore (VSG, Art. 55), urdhëresa 
mbi shkollat me përcjellje (statusi oraganizativ Art. 24, Abs. 3;) dhe rre-
gullorja e prindërve të qytetit të Cyrihut (rregullorja mbi bashkëndikimin e 
përgjithshëm të prindërve në shkollat fillore të qytetit të Cyrihut). 

Shkolla dhe prindërit vendosin për «EMW»*BNP (bashkë-ndikimi-i prin- »
dërve) për njëren nga dy format organizative (këtu grafikat e formimit të 
forumit dhe këshillit të prindërve).

Në shkollën sekundare prindërit veç kësaj, mund të organizohen sipas 
moshës në rrethe për prindër.

Shumë shkolla punojnë tashmë së bashku, në mënyrë të institucionalizu- »
ar, me grupet e prindërve. Deri në fillimin e vitit shkollorë 2009/2010 secila 
shkollë së bashku me prindërit e angazhuar formon komisionin bashkën-
dikues të prindërve.

Bashkëpunimi i komisioneve të prindërve të një shkolle, për prindër  »
është në mënyrë vullnetare dhe pa pagesë.

Për komisionin e prindërve, shkolla vë në dispozicion lokalet shkollo- »
re, eventualisht infrastrukturën tjetër si dhe një shumë të caktuar 
parashë për shpenzime të nevojshme.
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Institucionalizimi i pjesëmarrjes së prindërve ka për qëllim që prindërit t’i  »
bëjë gjithnjë e më shumë pjesëmarrës në shkollë. Ata duhet që në sh-
kollën, ku fëmija i tyre mëson të munden të bashkëbisedojnë dhe bash-
këveprojnë. Krahas shkollës edhe prindërit në tërësi, si grup, marrin për-
gjegjësi për bashkësinë e shkollës. Ata përkrahin dhe forcojnë shkollën e 
tyre. Informatat dhe shkëmbimi i mendimeve, si dhe puna e përbashkët 
me shkollën, i forcon edhe prindërit. Të dyjat së bashku – shkolla të forta 
dhe prindër të fortë, ndikojnë shumë në suksesin shkollorë të fëmijëve.  

Në qendër të bashkëpunimit qëndron mbarëvajtja e fëmijës. Shkolla dhe  »
prindërit kanë detyra të ndryshme mbi edukimin, arsimimin dhe përkrah-
jen shëndetësore. Si dëshirë e rëndësishme e bashkëndikimit të prin-
dërve është shkëmbimi i rregullt dhe i institucionalizuar i mendimeve dhe 
informatave. Aty ku qëllimet e prindërve kryqëzohen me ato të shkollës, 
temat në fjalë mund të përpunohen në partneritet.

Në cilat lëmi komisionet përkatëse të prindërve mbështesin punën pro- »
fesionale të shkollës, a mvaret nga interesimi dhe mundësia e prindërve 
të angazhuar. Për këtë bashkëndikimi i prindërve orjentohet në qëllimet 
vjetore të shkollës.  

Nga institucionalizimi i bashkëndikimit me përjashtim të  temave si vendi- »
met metodike-didaktike dhe personale, mjetet mësimore, oraret e mësimit, 
vlerësimi i bashkëpunëtorëve dhe mbikqyrja e shkollës. Përfaqësimi i inte-
resave individuale gjithashtu nuk është detyrë e komisionit të prindërve.

Shkëmbimi i mendimeve në mes të shkollës dhe prindërve në nivel indi- »
vidual dhe në nivel klase është bazë e domosdoshme për të arriturat e 
bashkëndikimit të prindërve në nivel shkollorë.  

Puna e përbashkët në partneritet p.sh:

Ndihma e prindërve (siguria e rrugës për në shkollë, përkujdesja, kioska •	
gjatë pushimit, faqe-interneti, ndihma në detyra …)
Përkrahje shëndetësore (ushqimi, mëngjesi i shëndetshëm, parandalimi •	
i mvarësisë, parandalimi i dhunës, edukata seksuale ...)
Zgjedhja e profesionit•	
Të nxitet arsimimi i prindërve (pyetje për shkollë dhe edukim, të drejtat e •	
fëmijëve, vlerat dhe mësimi social …)
Integrimi i familjeve me gjuhë të hauaja•	
Aktivitetet shollore dhe projektet (përfshirja, përkrahja, ndikimi i për-•	
bashkët)
Zhvillimi i shkollës ( të dëgjohesh për shëmbuj dhe program shkollorë, •	
rregullimin e shkollës dhe vendin për pushim-oborrin e shkollës ...)
Zhvillimi cilësor i shkollës (Pjesëmarrja në procesin e vlerësimit)•	

Shkolla Prindërit

    detyrat,
    vendimet,

    të drejtat

    - Njohuritë dhe aftësitë 
        sipas planit mësimorë

    - Mësimi dhe mjetet 
       mësimore (Vendim 
       metodik-didaktik)

    - Personeli

    - Ofertë për përkujdesje

  detyrat,
  vendimet,

  të drejtat

  - Përkujdesja

  - Edukimi

  - Mirëmbajtja

  - Arsimimi / shkollimi

  - Besimi, politika

  - Etika, morali
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