
This 3 year project will help improve quality and access to primary education in Albania by 
introducing modern competence based learning and inclusive education methods. This will 
include new curricula, training for teachers, and support to psycho-social services in 
schools.  In addition, the project will assist two schools for deaf and blind children to 
become national resource centres.  

This material is financed by the European Union in Albania in the framework of the programme EU support to Social Inclusion in Albania. Its 
contents are the sole responsibility of OSFA and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Over 135,000 children in Albania 
are expected to benefit from these 
actions, including the over 130 
students attending two special 
schools for deaf and blind children.

A new, international 
standard primary school 

training plan and 
methodology for 24 
education profiles 

developed and in place

The professional 
development curriculum 
for in service teachers 
updated according to 
best current practices

320 teachers trained in the 
new competency-based 
and inclusive teaching 

methods.  They will then 
further train a total of 

15,000 teachers across 
Albania trained in these 
new competency-based 
curriculum and inclusive 

teaching methods

320 Psycho-Social 
cabinet services 

established in primary 
schools across Albania

Two national resource 
centres (for Deaf and 

Blind children 
respectively) set up in 

Tirana 

The project is funded by the European Union and implemented jointly by Open Society 
Foundation for Albania and Tampere University of Applied Science, in close 
partnership with the Ministry of Education and Sports, Agency for Quality Assurance in 
Pre-University Education and the Central Finance and Contracting Unit.



Ky projekt 3-vjeçar do të ndihmojë për përmirësimin e cilësisë dhe aksesit në arsimin fillor 
në Shqipëri, përmes përfshirjes së metodave moderne të të nxënit të bazuar te 
kompetencat dhe metodave arsimore gjithëpërfshirëse.  Do të përfshihen kurrikula të reja, 
trajnim për mësuesit dhe mbështetje ndaj shërbimeve psiko-sociale në shkolla.  Gjithashtu, 
projekti do të ofrojë mbështetje dhe për dy shkollat për fëmijët që nuk dëgjojnë dhe që nuk 
shikojnë, në mënyrë që të kthehen në qendra burimore kombëtare.  

This material is financed by the European Union in Albania in the framework of the programme EU support to Social Inclusion in Albania. Its 
contents are the sole responsibility of OSFA and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Nga këto veprime parashikohet të 
përfitojnë mbi 135,000 fëmijë në 
Shqipëri, duke përfshirë mbi 130 
nxënës që ndjekin dy shkollat speciale 
për fëmijët që nuk dëgjojnë dhe që nuk 
shikojnë.

Hartimi dhe zbatimi i një 
plani trajnimi të ri, 
ndërkombëtar dhe 

standard për shkollat 
fillore dhe i metodologjisë 
për 24 profilet arsimore

Përditësimi i kurrikulës së 
zhvillimit profesional për 
mësuesit në detyrë sipas 

praktikave më të mira 
aktuale

Ngritja e 320 kabineteve 
për shërbimet 

psiko-sociale në shkollat 
fillore në Shqipëri

Trajnimi i 320 mësuesve 
lidhur me metodat e reja të 
mësimdhënies së bazuar te 

kompetencat dhe 
gjithëpërfshirëse.  Më pas, 

këta mësues do të trajnojnë 
gjithsej 15,000 mësues në 

mbarë Shqipërinë lidhur me 
kurrikulën e re të bazuar te 
kompetencat dhe metodat e 

mësimdhënies 
gjithëpërfshirëse

Ngritja e dy qendrave 
burimore kombëtare 

(përkatësisht, për 
fëmijët që nuk Dëgjojnë 
dhe që nuk Shikojnë) në 

Tiranë 

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet bashkërisht nga Fondacioni 
“Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” dhe Universiteti i Shkencave të Aplikuara i Tampere-s, 
në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Agjencinë e Sigurimit të 
Cilësisë së Arsimit Parauniversitar dhe Njësinë Qendrore Financiare dhe Kontraktuese.


