


SEKSIONET DYGJUHËSHE 
SHQIPTARO- ITALIANE

Seksionet dygjuhëshe e dykulturore shqiptaro – italiane janë hapur në vitin 1999 
mbi bazën e një marrëveshje dypalëshe të nënshkruar nga Ministria e Jashtme 
e Republikës së Italisë dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së 
Shqipërisë. 

strukturë tërësisht të rinovuar drejtuar gjithnjë e më shumë drejt një shkollimi të 
nivelit të lartë. të barazvlefshëm me atë të gjimnazit.  

Procesi mësimor i seksionit dygjuhësh ndërthur traditën humaniste dhe 
njohuritë shkencore duke siguruar jo vetëm formimin e nxënësve të aftë të 

që pas studimeve të larta të punojnë në një kontekst evropian.

Për të diplomuarit në seksionet dygjuhëshe e dykulturore, për të 
konkurruar në universitet shqiptare do të aplikohen:

 gjimnazit.
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Për të diplomuarit në seksionet dygjuhëshe e dykulturore,   
 aktualisht për t’u regjistruar në universitet italiane kërkohet:

Diploma e Maturës Shtetërore e shoqëruar me Deklaratën e   
 Vlefshmërisë italiane;

nxënësit e seksioneve dygjuhëshe dhe dykulturore përjashtohen nga  
 provimi i gjuhës italiane (ÇELI3);

nxënësit e seksioneve dygjuhëshe dhe dykulturore me rezultatet më  

në të ardhmen për nxënësit e  seksioneve dygjuhëshe dhe dykulturore  

Qytetet dhe  shkollat ku funksionojnë seksionet dygjuhëshe
Seksionet Dygjuhëshe italo – shqiptare funksionojnë në:

Qyteti Tiranë: 

Qyteti Korçë: 

gjimnazi: “Themistokli Gërmenji”.

Qyteti Shkodër: 

Tiranë

Shkoder

Korçë



Procesi mësimor dygjuhësh e dykulturor

Mësimdhënia zhvillohet sipas këtij Plani Mësimor:

Shkolla 9-vjeçare

me metoda dhe tekste italiane të cilat do të jepen falas nxënësve nga Ambasada e 

nisë mësimi i terminologjisë që 
do të ndihmojë mësimdhënien 

shkenca dhe historinë e 
qytetërimit botëror.
Niveli i njohjes se gjuhës italiane 

do të jetë B1.

Gjimnazi

  Niveli i njohjes së gjuhës 
italiane në pranim do të jetë të 
paktën B1.
  Per lëndët gjuhë e letërsi 

mësimdhënia do të kryhet nga 
mësues italianë dhe me tekste 

shpërndahen falas për nxënësit.
  Për lëndet biologji dhe 

kryhet në gjuhën italiane nga 

për mësimdhënien në gjuhën 
italiane.
  Niveli i njohjes së gjuhës 
italiane në mbarim të klasës së 

  Përforcimi i njohurive për 
nxënësit që shfaqin dobësi në 
lëndë të veçanta.
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Plani  mësimor me koe�cientët e kreditet përkatëse

Lende në gjuhën taliane Orë X Kredite X Kredite XI Kredite XIIOrë XI Orë XII Koeficenti

1.  Gjuhe dhe letërsi italiane 

2. Histori e njerezimit

3. Matematike

4. Fizikë 

5. Biologji

6. Histori arti

7. Orë në gjuhën italiane

Lëndët në gjuhën shqip
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9. Histori e Shqipërisë
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“

“

Io mi sento
BIKULTURAL



Provimi përfundimtar i Maturës Shtetërore 
parashikon këto provime:

   Gjuhë e letërsi shqipe (me shkrim);

   Gjuhë dhe letërsi italiane (me shkrim dhe me gojë);

   Matematikë (me shkrim në italisht);

Veprimtari ekstrakurrikulare  

nxit dhe mbështet veprimtari të shumta ekstrakurrikulare në funksion të 

Projekte për thellimin shkencor 

Pjesëmarrje në konkurse krijimtarie;
Binjakëzime e vizita njohje të ndërsjella në Shqipëri dhe Itali;  
Pasurimin dhe përditësimin e bibliotekave;

Personeli mësimdhënës

 Në secilën prej seksioneve dygjuhëshe japin mësim tre mësues italianë 
të përzgjedhur ndër ekspertët më të mirë të shkollës italiane e të bashkërenduar 
nga Zyra Shkollore e Ambasadës Italiane në Tiranë. 
Mësuesit shqiptarë që kryejnë mësimdhënien e lëndëve në gjuhën italiane japin 

në Itali. 
Çdo mësues italian punon në bashkëpunim me një mësues shqiptar në mënyrë 
që të sigurohet përputhja me veçoritë arsimore dhe planet mësimore edukative 
të të dy vendeve.
Bashkëpunimi bën të mundur ndarjen e klasave në grupe më të vogla me synim 
përmirësimin e komunikimit dhe të nxënies.
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Procedura e regjistrimit në Seksionet Dygjuhëshe 

  Regjistrimi mund të kryhet pranë seksionit dygjuhësh në   

Për regjistrimin në klasën 6 do te ndiqen këto kritere:
 

 duhet të ketë një mesatare mbi 7;

 Periudha e regjistrimit është e njëjtë me atë të shkollave të tjera   
 shqiptare;

Për regjistrimin në klasën 10 do te ndiqen këto kritere: 

 Rezultatet përfundimtare të klasës së 9 të arsimit bazë dhe të   

pas zhvillimit të testit të gjuhës;

 shumë se 35 nxënës për klasë.

  



Të mësosh italisht në Shqipëri: 
përse, si, ku

Përse?  
Sipas të dhënave të një studimi të kohëve të fundit promovuar nga Ministria e 

studimi dhe pune.  

dhënat që dëshmojnë  vitalitetin e raporteve ndëmjet dy vendeve: 

 Italia është e para në Shqipëri për nga numri i ndërmarrjeve të lokalizuara 

 Në Shqipëri gjenden banka italiane (Intesa San Paolo dhe Veneto 
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Si? 
Ministria e Punëve të Jashtme italiane promovon përhapjen e gjuhë italiane në 
Shqipëri nëpërmjet :

 

parë e huaj e mësuar;

Ku?
Shkollat publike shqiptare:

http://www.ambtirana.esteri.it/Ambasciata_Tirana/Menu/I_rapporti_bilaterali/

Instituti Italian i Kulturë në Tiranë 
http://www.iictirana.esteri.it
Universitetet




