MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË SË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Nr._______Prot.

Tiranë, më

.

. 2020

PLATFORMË VLERËSIMI

A. QËLLIMI
Vlerësimi i masave të marra nga shkolla për ndalimin e telefonit celular në mjediset e saj.
B. BAZA LIGJORE
1. Ligji nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar.
2. Rregullore për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e
Shqipërisë, miratuar me urdhrin nr. 31, datë 28.01.2020.
3. Urdhri i MASR-së, nr.493, datë 30.7.2018, “Për mospërdorimin e telefonit celular gjatë
procesit mësimor në shkolla”.
4. Udhëzim i MASR-së, nr. 34, datë 16.11.2018, “Për ndalimin e telefonit celular në
institucionet arsimore parauniversitare”.
5. Udhëzimi i MAS, nr. 30, datë 02.08.2013 “Për rregulloren Tip të institucioneve arsimore”.
6. Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Financës
dhe Ekonomisë nr. 18, datë 20.08.2019, “Për vitin shkollor 2019-2020 në sistemin arsimor
parauniversitar”.
C. DREJTIMET E VLERËSIMIT
•

Shkolla ka marrë masa për ndalimin e përdorimit të telefonit celular në mjediset e saj.

D. METODOLOGJIA
•
•
•
•

Takime me drejtuesit e shkollës, mësues, nxënës dhe prindër.
Monitorimi i përdorimit të telefonit celular në mjediset e shkollës/klasave.
Shqyrtimi i dokumentacionit.
Takim me drejtuesit e shkollës dhe stafin mësimor për diskutimin e gjetjeve.

E. INSTITUCIONI QË DO TË VLERËSOHET
•

Gjimnazi/shkolla 9-vjeçare “............. .................. ”

F. KOHA E REALIZIMIT TË VLERËSIMIT
•

__-__.__.2020
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G. PËRBËRJA E EKIPIT TË VLERËSIMIT
1. .............. ...............
2. ............... ..............

drejtues i ekipit
anëtar/e

H. RAPORTI I VLERËSIMIT DO T’I DORËZOHET
•
•
•
•
•

Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar
Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar
Drejtorisë Rajonale Arsimore Parauniversitare përkatëse
Zyrës Vendore Arsimore Parauniversitare përkatëse
Shkollës së vlerësuar.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

GERTI JANAQI
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ANEKS

TREGUESIT E VLERËSIMIT
Qëllimi i këtij instrumenti është vlerësimi i masave të marra nga shkolla për ndalimin e telefonit celular në mjediset e saj.
Shkolla: ___________________

ZVAP:____________________

DRAP: _____________________

Ju lutem, shënoni me X zgjedhjen tuaj në kutizën përkatëse. Nëse ju mendoni se është e nevojshme, bëni komente për zgjedhjen.

TREGUESIT

INSTRUMENTET

NIVELET E
VLERËSIMIT
1

1.Shkolla
ka
marrë masa për
ndalimin
e
përdorimit
të
telefonit celular.

2

3

KOMENTE

4

1.2. Shkolla ka vendosur në rregulloren e saj të brendshme, nenin: “Për ndalimin e telefonit
celular në mjediset e shkollës, nga nxënësit dhe mësuesit”,
1.3. Shkolla ka përcaktuar masat që merren në rast konstatimi të përdorimit të celularit nga
nxënësi dhe mësuesi në mjediset e shkollës, në rregulloren e brendshme të saj.
1.4. Shkolla organizon takime me prindër për njohjen e rregullores së re.
1.5. Shkolla ka vendosur postera për ndalimin e telefonit celular, në mjediset e saj.
1.6. Shkolla ka vendosur postera për ndalimin e telefonit celular në çdo klasë.
1.7. Shkolla disponon deklaratën e përbashkët të nënshkruar nga çdo prind ose kujdestar ligjor
me mësuesin kujdestar, për ndalimin e marrjes së telefonit celular në mjediset e shkollës nga
nxënësi.
1.8. Deklarata përmban numrin e celularit që shkolla ka vënë në dispozicion për komunikimin
me prindërit.
1.9. Shkolla ka vënë në dispozicion numër telefoni të veçantë për komunikimin me prindërit.
1.10.Shkolla zbaton masat sipas rregullores së brendshme të saj, kur konstaton përdorim të
celularit.
1.11. Shkolla ka protokolluar depozitimin e telefonave celular në ZVAP-në përkatëse.
1.12. Shkolla ka njoftuar me shkrim prindin për masën e marrë ndaj nxënësit që përdor
telefonin celular.
1.13. Shkolla ka raportuar me shkrim pranë ZVAP-ës masën e marrë ndaj mësuesit, në rastet e
përdorimit te aparatit celular gjatë procesit mësimor.

Ekipi i vlerësimit

Drejtori i shkollës
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