
 

Shkolla Italiane 

 

Një  e drejtë  – një  detyrë  

Kushtetuta italiane njeh të drejtën e shkollimit dhe të formimit për të gjithë. 

Arsimi dhe formimi ama nuk janë vetëm një e drejtë, por edhe një detyrë ndaj vetvetes dhe 

shoqërisë. Arsimimi është një pasuri publike sepse nxit zhvillimin personal, që është baza e jetës 

shoqërore dhe ekonomike të Republikës. 

 

Të  informohemi 

Arsimi i detyruar nuk përfundon me kalimin e provimit të pjekurisë, në fund të shkollës 

tetëvjeçare. Në fakt, duke filluar nga viti shkollor 2007-2008, arsimi i detyruar në Itali zgjat dhjetë 

vjet (pesë vitet e shkollës fillore, tre të tetëvjeçares dhe dy të shkollës së mesme). Ai zgjat 

gjithësesi deri sa nxënësit të mbushin moshën gjashtembëdhjetë vjeç . 

 

Në vitin e fundit të tetëvjeçares (medie), viti i tretë i këtij cikli, nxënësit dhe prindërit duhet të 

vendosin së bashku drejtimin e mëtejshëm të studimeve, në mënyrë që të garantojnë suksesin në 

rrugën drejt integrimit të plotë në shoqërinë italiane. Të banosh pranë një shkolle, apo të njohësh 

nxënës të tjerë që e frekuentojnë atë, nuk mjafton për të garantuar suksesin në atë shkollë! 

Prandaj duhet të informohesh mirë. Në të gjitha shkollat tetëvjeçare ka mësues që merren me 

orientimin. Ata japin informacione të dobishme për të zgjedhur drejtimin e duhur të studimeve të 

mëtejshme që duhet të kryejnë nxënësit që mbarojnë tetëvjeçaren. 

 

Nëse fëmija juaj ndjek shkollën e mesme, por nuk është i kënaqur me drejtimin që ka zgjedhur,  

ose nuk ka rezultate të mira, ju mund ti drejtoheni mësuesit të ngarkuar me orientimin, figurë e 

pranishme në çdo  shkollë, në mënyrë që të gjeni një shkollë më të përshtatshme. 

  

“Rritja e viteve të arsimit të detyrueshëm në dhjetë vjet bëhet për të favorizuar rritjen dhe 

zhvillimin individual në formimin e vetvetes, në marrdhëniet me të tjerët dhe për një integrim 

pozitiv me realitetin natyror dhe shoqëror.” Kështu shpjegon Ministria e Arsimit dhe kjo sepse 

shkolla duhet ta bëjë çdo nxënës një qytetar aktiv dhe përgjegjës, ashtu sic rakomandon Bashkimi 

Europian. 

 



 

Nxënësit që sapo kanë ardhur në Itali, nëse kanë ndjekur të paktën tetë vite shkolle në vendin e 

origjinës mund t’ju drejtohen shkollave të mesme, C.T.P.-ve (Centri Territoriali Permanenti) ku 

mund të ndjekin edhe kurse të gjuhës italiane, ose Qendrave të Orientimit (Centri per 

l’Orientamento), sic është  COSP, për t’u orientuar drejt kurseve bazë të gjuhës italiane, si edhe 

për të zgjedhur shkollën më  të përshtatshme. 

 

Nxënësit që sapo kanë ardhur në Itali, me moshë më të madhe se 15 vjeç , por që nuk kanë ndjekur 

shkollën në vendin e origjinës për të paktën tetë vjet, duhet të japin provimin e tetëvjeçares. Kjo 

mund të bëhet pranë C.T.P.-ve. 

 

Edhe ju të rriturit mund të vazhdoni shkollat apo kurset që keni nisur në vendin e origjinës. Në Itali 

në fakt, të rriturve ju jepet mundësia të pasurojnë njohuritë e tyre gjatë gjithë jetës. 

 

Lexoni me kujdes dhe mos ngurroni të pyesni me besim për sqarime të mëtejshme. 

 

Arsimi i detyruar dhe formimi i detyruar 

Në Itali shkollimi jepet në shkollat publike, - të krijuara nga shteti dhe falas – si edhe në shkollat e 

njohura nga shteti, - të krijuara nga privatët, me orientim laik ose fetar (paritarie), - që kanë të 

drejta të njejta, por nuk janë falas. 

 

Shkolla fillore zgjat 5 vjet (mosha nga 6 deri në 10 vjeç). Më pas vjen shkolla tetëvjeçare, që zgjat 

3 vjet (mosha nga 11 deri në 14 vjeç). 

 

Këta tetë vjet janë të detyrueshëm dhe përfundojnë me një provim. Vitet e arsimit të detyruar 

janë vijojnë edhe për dy vite të tjera, të cilat mund të kryhen duke ndjekur ciklin dyvjeçar të 

shkollës së mesme, ose përmes kurseve eksperimentale trevjeçare. 

 

Arsimi i detyruar pasohet nga formimi i detyruar që zgjat deri në moshën 18 vjeç. 

 

Formimi i detyruar mund të anashkalohet nëse frekuentohet një shkollë e mesme, një agjensi 

formuese, apo kurse profesionale, si edhe stazhet e punës (apprendistato). 

 



 

Çerdhet dhe kopshtet 

Në Itali prindërit mund ti lënë fëmijët e tyre që në muajin e pestë pranë shërbimeve edukative, pra 

në çerdhe. Çerdhet foshnjore janë shërbime edukative për bebet nga 0 në 3 vjeç , që kanë si qëllim 

kryesor përkujdesjen ndaj tyre në bashkëpunim me prindërit. Në çerdhe fëmijët mund të shprehen 

lirshëm dhe pa kufizime. Aty ata gjejnë mbështetje në rritjen e vazhdueshme të autonomisë së 

tyre. Çerdhja favorizon solidaritetin, shoqërimin dhe bashkëpunimin mes fëmijëve. 

 

Kopshtet janë shërbime edukative për fëmijët nga 3 në 6 vjeç. Ata kanë për qëllim të arrijnë 

zhvillimin e aftësive komunikuese, shprehëse, relacionale dhe shquese. 

 

Në çdo  lagje ka çerdhe  publike dhe private. Çerdhen mund ta zgjedhësh me kohë të zgjatur (nga 

ora 7.30 e mëngjesit deri në orën 17.30 të pasdites) apo me kohë më të shkurtër (7.30 – 13.30). 

Për të gjetur çerdhe n më afër shtëpisë apo punës, mund të konsultosh sitin e bashkisë ku banon, 

ose të kërkosh në fletët e verdha, në zërin Scuole Pubbliche ose t’ju drejtohesh drejtëpërdrejtë 

selive të ndryshme. Rregjistrimi duhet të  kryhet në një çerdhe  të vetme – duke treguar se cila 

mund të ishte zgjedhja e dytë, apo e tretë. Rregjistrimi në çerdhe duhet bërë sa më parë: kjo pasi 

krijohen lista pritjeje dhe koha e pritjes nuk është përherë e shkurtër! 

 

Në çdo  lagje, apo qytezë dhe fshat ka kopshte shtetërore, bashkiake dhe private: konsulto sitin e 

internetit të bashkisë tënde për të gjetur informacionin e duhur për rregjistrimet! 

 

Shkolla fillore  

Në Itali fëmijët në moshën 5/6 vjeç are hyjnë në shkollën fillore, e cila zgjat pesë vjet, dhe pastaj 

në shkollën tetëvjeçare, që zgjat tre vjet. Në fund të këtyre tetë viteve bëhet provimi i lirimit. 

Gjatë vitit të tretë të tetëvjeçares nxënësit dhe familjet e tyre duhet të vendosin në cilën shkollë të 

mesme ti rregjistrojnë fëmijët e tyre për dy vitet e tjera të arsimit të detyrueshëm. 

 

Në shumë shkolla prindërit mund të zgjedhin midis dy lloj oraresh dhe organizimi shkollor: 

- klasa me “kohe të plotë”, të cilat përfshijnë 40 orë javore, nga e Hëna deri të Premten, nga ora 

8.30 deri në 16.30; 

-  klasa “modul” që përfshijnë  24, 27 ose 30 orë javore, nga e hëna deri të shtunën, me disa orë  

pasdite të vendosura në bazë të shkollës. 



 

 

Për të ndihmuar prindërit që kanë orare pune të vecanta, shkollat organizojnë veprimtaritë para-

shkollore (nga ora 7.30) dhe pas-shkollore (deri në orën 17.00). 

 

Shkolla dytësore e nivelit të parë (ose tetëvjeçare) 

Kohëzgjatja e këtij niveli është gati tre vjet. 

 

Orari javor i shkollës dytësore të nivelit të parë shkon mesatarisht nga një minimum prej 27 orësh 

në një maksimum prej 40 orësh. 

 

Lëndët që studjohen çdo  javë në shkollën dytësore të nivelit të parë janë (mesatarisht): Italisht, 10 

orë ; Histori, 2 orë; Gjeografi, 2 orë; Matematikë, 6 orë; Shkencë, 3 orë ; Teknologji, 2 orë; 

Informatikë; 1 orë; Anglisht, 3 orë; Gjuhë e dytë e komunitetit, 2 orë; Arte dhe vizatim, 2 orë; 

Muzikë, 2 orë; Fiskulturë dhe Sport, 2 orë; Fe ose veprimtari alternative, 1 orë. Nxënësit dhe 

familjet e tyre mundet gjithashtu të zgjedhin një maksimum prej 4 orësh për të ndjekur 

laboratorët fakultativë që propozon shkolla. 

 

Shkolla dytësore e nivelit të dytë (ose shkolla e mesme) 

Ky cikël përfshin kurse pesëvjeçare, me karakteristika të ndryshme përsa i përket orientimit 

kulturor dhe objektivave të  ndryshme përfundimtare, por të gjithë me të njejtat objektiva 

arsimore.  

 

1. Arsimi liceor përfshin liceun klasik, liceun shkencor (me liceun me zgjedhje shkencat e 

aplikuara), liceun muzikor dhe koreutik, liceun artistik (me gjashtë drejtime), liceun gjuhësor, 

liceun e shkencave humanistike (me liceun me zgjedhje ekonomiko-shoqërore). Të gjitha 

kurset zgjasin pesë vjet. Ato janë të strukturuara në dy dyvjeçarë dhe një vit përmbyllës dhe 

përfundojnë  me provimin e Shtetit (apo të maturës). 

2. Arsimi teknik ndahet në dy sektorë, që  nga ana e tyre ndahen gjithashtu në  disa drejtime: 

sektori ekonomik përfshin drejtimet  “administratë , financë  dhe marketing” dhe “turizëm”; 

sektori teknologjik përfshin drejtimet “mekanikë, mekatronikë, energji”, “transporte dhe 

logjistikë”, “elektronikë dhe elektroteknikë”, “informatikë dhe telekomunikacione”, “grafikë 

dhe komunikacion”, “kimi, materiale dhe bioteknologji”, “sistemi i modës”, “agrare, 



 

agroushqimore dhe agroindustri”, “ndertim, mjedis dhe territor”. Bëhet fjalë për drejtime 

studimesh të lidhura me botën e punës dhe të prodhimit, që zakonisht japin kompetenca të 

mira profesionale dhe një kulturë bazë si humanistike ashtu edhe shkencore. Edhe këto kurse, 

të organizuara në dy dyvjeçarë dhe një vit të pestë, përfundojnë  me provimin e Shtetit (ose të 

maturës). 

3. Arsimi profesional përfshin institutet profesionale tregtare, industriale, të hotelerisë dhe 

agrare. Reforma parashikon disa ndryshime: cikli shkollor i kurseve të arsimit profesional është 

i organizuar me dy dyvjeçarë dhe një vit të pestë të rezervuar për ata që duan të ndjekin 

arsimin e lartë, ndonëse përgatitja shkollore e nxënësve në vitet e mëparshme me siguri nuk 

ka për ti ndihmuar.  

 

Oraret javore të liceve shkojnë nga 27 deri në 35 orë në javë, sipas drejtimeve dhe viteve të 

kursit, në kurset teknike dhe profesionale ato shkojnë nga 30 deri në 36 orë në  javë, një kohë 

shkollore shumë impenjative, së cilës i shtohen veprimtari rekuperimi, thellimi dhe zgjerimi të 

ofertës formative të çdo  shkolle. 

 

Kalendari shkollor 

Viti shkollor zgjat rreth 9 muaj. 

 

Ai fillon në mes të Shtatorit dhe mbaron në dhjetëditëshin e parë të Qershorit. 

 

Periudhat e pushimeve janë dy:  

- dy javë në periudhën e Krishtlindjeve (zakonisht nga data 23 Dhjetor deri në 6 Janar); 

- një javë në periudhën e Pashkëve (në Mars ose në Prill). 

 

Disa ditë te tjera pushimi janë të shpërndara gjatë vitit. Ato mund të jenë festa civile, që kujtojnë 

momente të rëndësishme të historisë kombëtare, si 25 Prilli, ditë në të cilën përkujtohet clirimi 

nga diktatura fashiste, ose ndërkombëtare, si 1 Maji, festa e punëtorëve. Ose mund të jenë festa 

të fesë së Krishterë, sepse feja e Krishterë ka qënë historikisht më e përhapura në Itali. Festa e Të  

Gjithë Shenjtorëve (1 Nëntor), Zoja e Papërlyer (8 Dhjetor), Krishtlindja (25 Dhjetor), Epifania (në 6 

Janar) janë festa fetare të shënuara edhe në kalendarin civil. 

 



 

Në fund të 11 viteve të shkollës nxënësit mund të marrin një diplomë që ju lejon hyrjen në botën e 

punës. Kush mbaron 5 vitet e shkollës së mesme mund të vazhdojë universitetin ose të fillojë 

punë. 

 

Në Itali ekziston mundësia të frekuentosh kurse formimi profesional të parashikuara në çdo  Rajon 

për të favorizuar hyrjen e kualifikuar në botën e punës. Formimi profesional nuk ju drejtohet 

vetëm të rinjve, por edhe të rriturve, prandaj edhe shumë shkolla të mesme kanë aktivizuar 

shkollat e natës për arsimimin dhe edukimin e tyre. 

 

Kurse të integruara 

Disa institute teknike dhe profesionale, në bashkëpunim me agjensitë formative ofrojnë kurse të 

integruara me kohëzgjatje dy ose trevjeçare. Këto kurse parashikojnë frekuentimin e institutit 

arsimor përsa i përket formimit teorik dhe 200 orë vjetore, pranë agjensisë formative, 

veprimtarish praktike që synojnë formimin profesional.  

 

Provimi i kualifikimit 

Përfshin 3 vitet e para të shkollimit profesional dhe mundëson pajisjen me diplomen e kualifikimit 

profesional me vlerë ligjore në të gjithë territorin kombëtar.  Shiko më lart. 

 

Edhe kurset profesionale që ofrohen nga agjensitë formuese përfundojnë me marrjen e një 

kualifikimi 2-3 vjeçar që vlen për të gjithë territorin e Rajonit. 

 

Provimi i shtetit ose i pjekurisë (matura) 

Pesëvjeçari i shkollës së mesme përfundon me provimin e shtetit, me të cilin merret një diplomë 

që ka vlerë ligjore dhe me të cilën mund të hysh në të gjitha fakultetet universitare, në konkurse 

publike ose private, si edhe në botën e punës. Në këtë moment, hyrja në universitet ju lejohet të 

gjithë atyre që kanë mbaruar shkollën e mesme. 

 

Kur mbaron shkolla e mesme, me diplomen pesëvjeçare mund të hysh në universitet ose në kurset 

IFTS (shkollimi dhe formimi i lartë teknik) që janë kurse të specializimit të lartë teknik, të 

organizuara në shumë institute arsimore në bashkëpunim me agjensitë formuese, universitetet 

dhe me botën e punës. 



 

Oferta formuese 

Shteti përcakton në nivel kombëtar normat e përgjithshme mbi arsimimin (lëndët dhe numrin e 

orëve javore). Ndërsa Rajonet organizojnë shërbimin, duke ja përshtatur ligjin realiteteve të 

territorit. 

 

Shkollat e vecanta me autonomi i përcaktojnë vetë POF-et (Planet e Ofertës Formuese). çdo  

shkollë e vecante deklaron dhe nënshkruan me të interesuarit një marrveshje formuese që mund 

të jetë e ndryshme nga shkolla në shkollë. 

 

Plani paraqet cilat veprimtari dhe projekte duhen realizuar për të forcuar drejtimin kulturor të 

studimeve: mund të jenë veprimtari që zhvillohen në orët e mësimit të parashikuar (attività 

curricolari) ose jashtë orëve të mësimit (attività extra-curricolari). 

 

Veprimtaritë jashtë orëve të mësimit, të propozuara nga shkolla në përputhje me objektivin final, 

por të zgjedhura nga nxënësit në mënyrë të lirë janë të rëndësishme për shoqërimin me nxënës të 

tjerë, për të forcuar motivimin për te ndjekur shkollën, për të forcuar praninë në grupe që në asnjë 

mënyrë nuk duhet të nënvlerësohen. 

 

Shkolla italiane është e organizuar në klasa dhe parashikon veprimtari që përfshijnë të gjithë 

klasën. Nxënësit dhe familjet e tyre mund të zgjedhin cilën gjuhë të huaj që dëshirojne të 

studjojnë, nga ato që përfshin shkolla (nëse ka më shumë se një!) dhe mund të zgjedhin nëse 

dëshirojnë ose jo që të bëjnë  mësimet e fesë katolike. 

 

Marrdhëniet shkollë  - familje 

Cdo  shkollë jua njofton shpejt dhe në vashdimësi vlerësimet e nxënësve familjeve të tyre me anë 

të ditarit, librezës së notave ose regjistrit në internet. 

 

Dy herë në vit shkolla organizon takime me prinderit për të takuar mësuesit dhe për të informuar 

prindërit mbi rezultatet e nxënësit.  

Cdo  mësues është në disposizion për tu takuar me prinderit vetëm për vetëm, duke lënë takim. 

Eshtë shumë e rëndësishme që prinderit të marrin pjesë në takime dhe të bisedojnë me të gjithë 

mësuesit. 



 

Vlerësimi 

Eshtë shumë e rëndësishme që prindërit të marrin pjesë në këto takime. Në perfundim të vitit 

shkollor këshilli i klasës jep notat finale. 

 

Vlerësimet mund të jenë:  

− kalim klase (promozione) 

− mbetje në klasë (non promozione) një klasë nuk mund të përsëritet më shumë se dy herë  

- kalim klase me lëndë përseritëse (promozione con debito formativo) me maksimumi 3 ose 4 

lëndë ngelëse. Lënda/ët përsëritëse duhet të rekuperohet brenda vitit pasues. Në qoftë se 

këto lëndë ngelëse nuk rekuperohen, nxënësi nuk mund të marrë pjesë në provimin e 

maturës. 

 

Kurse për të  kaluar lëndet ngelëse 

Të gjitha shkollat organizojnë kurse për të kaluar lëndët ngelëse, ose për të ndihmuar në mësime 

nxënësit në vështirësi: e rëndësishme është të arrihen rezultatet edhe pse qëndrohet në shkollë 

më tepër. 

 

Detyra shtëpie 

Puna në shkollë duhet vijuar edhe në shtëpi, duke ndjekur udhëzimet e dhëna nga mësuesit: nëse 

nxënësi është  i përqendruar në mësim në shkollë nuk ka nevojë të mësojë shumë në shtëpi.  

 

Nxënësit duhet të mësojnë individualisht edhe atherë kur nuk kanë detyra shtëpie, që të mos 

mbesin mbrapa. 

  

Nxënësi duhet të dijë ta organizojë kohën dhe vendin për të studjuar, në mënyrë që të 

përqendrohet. 

 

Pas shkolle 

Gjatë gjithë vitit shkollor, të rinjtë mund të përfitojnë nga një shërbim pas-shkollor në orët e 

pasdites, që ofrohet falas nga disa qendra të territorit, ku të rinj vullnetarë dhe mësues janë të 

dispozicion për të ndihmuar nxënësit me mësimet dhe detyrat. 
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