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Të dashur lexues, 

vjetari ynë do t'ju njohë me ne, do t'ju 
informojë për arritjet tona në këto vite, 
dhe në veçanti, në vitin e fundit shkollor. 

Kur ta shfletoni këtë Vjetar do të kuptoni 
shumë shpejtë se ne nuk i kemi përkth-
yer të gjitha tekstet e gjuhës gjermane në 
shqip. Prapëseprapë ne po ju drejtohe-
mi në këtë mënyrë. Gjithkund ku nuk ju 
ndihmon teksti, për ju flasin fotografitë e 
fëmijëve tanë. 

Ne e ndërmorëm këtë, sepse duam të 
bëjmë diçka, t'u japim një shans për 
ardhmërinë, fëmijëve të Kosovës. Ata e 
meritojnë këtë. Shkolla jonë me konvikte 
është vetëm një kontribut i vogël, dhe në 
anën tjetër një shkëndijë shpresëdhënëse 
për të ardhmen. 

Ju falënderojmë dhe ju jemi shumë 
mirënjohës për interesimin dhe përkrah-
jen tuaj!

Juaji
ALG–Team

Liebe Leser, 

unser Jahrbuch soll Sie über uns und das, 
was wir in den letzten Jahren und im letzten 
Schuljahr alles erreicht haben, informieren. 

Wenn Sie dieses Jahrbuch durchblättern, 
werden Sie sehr schnell feststellen, dass 
wir nicht alle deutschen Texte ins Alba-
nische übersetzt haben und umgekehrt. 
Dennoch wagen wir, es Ihnen in dieser 
Form vorzulegen. Überall, wo der Text 
nicht weiterhilft, sprechen die Bilder 
"unserer" Kinder für sich. 

Wir sind angetreten, um für die Zukunfts- 
chancen der Kinder des Kosovo etwas zu 
tun. Sie sind es wert, dass wir uns für sie 
einsetzen. Unsere Schule mit den Interna-
ten ist einerseits nur ein kleiner Beitrag, 
andererseits ein deutlich sichtbares Zei-
chen der Hoffnung. 

Für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse 
sei Ihnen allen ganz herzlich gedankt!

Ihr
ALG–Team

Staatlich anerkanntes, klassisches, privates 
Gymnasium mit einem Internat für Jungen 
und einem Internat für Mädchen, in Prizren 
im Kosovo. 

Gjimnaz klasik, privat, i pranuar nga shteti 
me një konvikt për vajza dhe një konvikt 
për djem në Prizren, në Kosovë. 

Asociation "Loyola-Gymnasium"

Jahrbuch
Vjetari 2017/18
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Gymnasium

Grusswort
Dr. Axel Bödefeld SJ
Direktor

Liebe Eltern, 
liebe Freunde der Grundschule Loyola,
des Loyola-Gymnasiums und 
von Loyola-Tranzit!

Wir freuen uns, dass unser neues Jahrbuch 
seinen Weg zu Ihnen gefunden hat. Wenn 
Sie es in Händen halten, sind wir im neuen 
Schuljahr 2017/18 schon wieder gut voran-
geschritten. 

Unser Jahrbuch bietet wie gewohnt schwer-
punktmäßig einen Rückblick auf Ereignisse 
während des vergangenen Schuljahres 
2016/17. Das war für uns alle ein außeror-
dentlich bewegtes Jahr. Manches war abseh-
bar und geplant, zum Beispiel der Beginn 
der Bauarbeiten für das zweite Grundschul-
haus im Februar und der freudige Bezug des 
Hauses im August. Es ist eindrucksvoll zu 
sehen, wie die Grundschule ihr eigenstän-
diges pädagogisches Profil entfaltet. Gebäu-
de sind dafür zwar notwendig und hilfreich, 
aber letztlich müssen sie mit Leben gefüllt 
werden. Und unsere Grundschule ist mit viel 
buntem Leben gefüllt.

Vieles hat uns aber auch überrascht und 
erforderte viel Flexibilität und Engagement, 
z. B. das Anliegen einiger Donatoren, 
unsere Standards und Vorgehensweisen 
im Bereich des Kinderschutzes klarer zu 
fassen und zu implementieren. Ebenso 
unerwartet und sehr kurzfristig erreichten 
uns die verbindlichen Vorgaben aus dem 
Bildungs-Ministerium, die Einführung neuer 
Lehrpläne vorzubereiten und umzusetzen. 
Beides haben wir dank der beinahe uner-
müdlichen Einsatzbereitschaft der Kolle-
ginnen und Kollegen gut und gründlich 
realisieren können. Aber beides sind auch 
Themen, die niemals abgeschlossen wer-
den können. Respekt vor den Kindern und 

Jugendlichen, klare Regeln und Verfahren 
und ebenso das Bemühen um eine immer 
bessere Unterrichtsqualität werden uns 
auch weiterhin und ständig beschäftigen 
müssen. Das ist auch unsere Absicht.

Die größte Überraschung war wohl die 
Dynamik, die die Besuche einiger Schü-
lerinnen und Schüler des Gymnasiums in 
der benachbarten Ashkali-Siedlung Tranzit 
ausgelöst haben. Innerhalb von Monaten 
erwuchs ein beachtliches Engagement bei 
allen Beteiligten.

Solche unmittelbaren Lebenserfahrungen 
machen für mich einen erheblichen Teil 
von guter Schule und Bildung aus. Dank 
der Großzügigkeit einiger Unterstützer der 
ALG haben wir inzwischen die Mittel finden 
können, nun auch ein geeignetes Dach für 
dieses Projekt bauen zu können. Die Bauar-
beiten haben zügig begonnen. So schaffen 
wir erneut einige Quadratmeter Stabilität in 
einem Land und in einer Gesellschaft hoher 
Instabilität. Und dabei fassen wir Mut aus 
dem Glauben an einen Stärkeren, ob uns 
nun die Glocken oder der Muezzin an ihn 
erinnern. 

Mit Ihrem Interesse und Ihrem Vertrauen 
unterstützen Sie uns bei unseren Bemü-
hungen, die auf den kommenden Seiten 
wieder lebendig und anschaulich werden. 

Wir alle hier fühlen uns Ihnen dankbar 
verbunden. Bleiben Sie uns auch im neuen 
Jahr 2018, für das wir Ihnen alles Gute 
wünschen, gewogen.

Im Namen der ganzen Loyola-Schulgemein-
schaft
Dr. Axel Bödefeld SJ 
Direktor

Të dashur 
prindër! 
Të dashur 
miq të 
shkollës 
fillore 
"Loyola", të 
"Gjimnazit 
Loyola" dhe 
"Loyo-
la-Tranzit"!

Jemi të 
kënaqur që 
vjetari ynë i ri ka gjetur rrugën deri te ju. 
Kur të jeni duke e mbajtur vjetarin në duar, 
ne do të kemi bërë hapa të shumtë përpara 
në vitin e ri shkollor 2017/18.
 
Ashtu si herëve të tjera, vjetari ynë ka vënë 
në fokus në ngjarjet e vitit të kaluar shkol-
lor 2016/17. Për të gjithë ne ky ishte një vit 
jashtëzakonisht i përmbushur me ndodhi 
të shumta. Disa nga to ishin të pritshme 
dhe të planifikuara, p. sh. fillimi i punëve 
ndërtimore për objektin e dytë të shkollës 
fillore në muajin shkurt dhe vendosja në 
objekt në muajin gusht. Është mbresëlënë-
se të shohim se si shkolla fillore po shpalos 
profilin e vet pedagogjik. Objektet janë 
vërtet të domosdoshme dhe por, në fund 
të fundit objektet duhet të mbushen me 
gjallëri. Shkolla jonë fillore është e mbu-
shur me plot gjallëri.

Por, shumë gjëra na kanë befasuar dhe 
kërkuan shumë fleksibilitet dhe angazhim, 
siç ishte p. sh. kërkesa e disa donatorëve 
t'i bëjmë më të qartë dhe t'i zbatojmë stan-
dardet dhe qasjet tona në rrafshin e mbro-
jtjes së fëmijëve. Po aq të papritura dhe në 
afat shumë të shkurtër ishin edhe kërkesat 
e Ministrisë së Arsimit për të përgatitur dhe 

Gjimnaz

Fjalimi përshëndetës
Dr. Axel Bödefeld SJ
Drejtor ekzekutiv

zbatuar planprogramet e reja mësimore. 
Falë angazhimit thuaja të palodhshëm të 
kolegeve dhe kolegëve tanë, këto dy detyra 
i kemi kryer mirë dhe plotësisht. Por të dyja 
këto janë po ashtu çështje që nuk mund të 
përmbyllen asnjëherë. Respekti për fëmijët 
dhe të rinjtë, rregullat e qarta dhe proce-
durat, si dhe përpjekjet e vazhdueshme për 
cilësi më të mirë të arsimit do të duhet të 
na përcjellin edhe në të ardhmen. Ky do të 
jetë edhe synimi ynë.
 
Gjithsesi, befasia më e madhe ishte dina-
mika, të cilën e nxiti vizita e disa nxënë-
seve dhe nxënësve të gjimnazit në lagjen 
fqinje të ashkalinjve. Brenda disa muajsh u 
rrit dukshëm angazhimi i të gjithë pjesë-
marrësve. Nga këndvështrimi im, përvoja 
të tilla të drejtpërdrejta jetësore, janë 
pjesë mjaft e rëndësishme e një shkolle 
dhe edukimi të mirë. Duke iu falënderuar 
zemërgjerësisë së përkrahësve të ALG-së, 
kemi arritur të gjejmë mjete që t'i ndërto-
jmë një shtëpi këtij projekti. Punët ndër-
timore filluan menjëherë. Në këtë mënyrë 
kemi krijuar edhe disa metra katrorë stabi-
litet në një vend dhe shoqëri me jostabilitet 
të lartë. Ne marrin fuqi nga besimi në më 
të fuqishmin pavarësisht se çfarë na kujton 
për të, këmbanat apo myezini. 
Me interesimin dhe besimin tuaj na 
ndihmoni në përpjekjet tona, të cilat për-
pjekje i gjeni plot jetë dhe shumëngjyrëshe 
në faqet vijuese.
 
Ne të gjithë u jemi thellësisht falënderues. 
Qëndroni me ne edhe në vitin e ri shkollor 
2018 për të cilin ju urojmë gjithë të mirat.

Në emër të të gjithë kolektivit shkollor të 
"Loyola-s". 
Dr. Axel Bödefeld SJ 
Drejtor ekzekutiv
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
Eltern und Freunde,

die Sie uns mit Aufmerksamkeit und beson-
derem Wohlwollen begleiten, ob von fern 
oder nah, wo immer Sie sich befinden. 
Inzwischen sind wir im fünften Schuljahr 
seit der Gründung der Grundschule Loyola 
und im zweiten Jahr seit dem Umzug ins 
Stadtzentrum.

Unsere Schule befindet sich jetzt wieder 
in einem Gebäudekomplex, in dem über 
viele Jahre und viele Generationen hin-
weg das Zentrum von Kultur und Bildung 
beheimatet war. Genau in dieser wunder-
baren Umgebung, wiederhergestellt durch 
die nun abgeschlossene Renovierung, 
pulsiert junges Leben, in dem die Liebe 
zum Wissen, die Begeisterung dafür, die 
Wirklichkeit zu entdecken, und der Fleiß für 
Wissenschaft und Kunst angelegt werden. 

Ich sage Ihnen ehrlich: Diese Kinder haben 
großes Glück. Wann immer ich in ihre 
Gesichter schaue – am Morgen, wenn sie 
in die Schule kommen, wenn ich sie im 
Unterricht besuche, beim Sport oder in 
der Pause – sehe ich Freude, Gelassenheit, 
Unbefangenheit. Und ich bemerke die 
Entwicklung kritischen Denkens, wenn sie 
miteinander oder mit ihren Lehrern spre-
chen.Ich bin ihren Lehrerinnen und Lehrern 
sehr dankbar. Sie arbeiten mit viel Liebe 
und Aufmerksamkeit. Aber ebenso bin ich 
den Eltern dankbar, die bereit sind, sich um 
ihre Kinder zu bemühen und mit der Schule 
und dem Lehrerkollegium zusammenzuar-
beiten.

Sehr geehrte Leser, lassen Sie mich Ihnen 
versichern, dass auf eine solche Weise in 

Grundschule

Grußwort
Sr. Lindita Spaqi MSc
Schulleitung Grundschule

Të dashur 
nxënës, të 
nderuar 
mësimd-
hënës dhe 
bashkë-
punëtorë, 
prindër dhe 
ju miq 

që na 
ndiqni me 
kujdes dhe 
dashuri 

të veçantë nga afër apo nga larg kudo që 
gjendeni! Tashmë jemi në vitin e pestë të 
themelimit të shkollës fillore Loyola dhe 
në vitin e dytë të transferimit të shkollës 
nga rruga e Tranzitit në qendër të qytetit të 
Prizrenit. 

Shkolla gjendet në objektet ku historikisht 
kanë qenë vatër e kulturës dhe dijes për 
shumë breza ndër vite me radhë. Pikërisht 
në këtë ambiet të mrekullueshëm, tashmë 
i transformuar nga renovimet e bëra, 
frymon një jetë ku kultivohet dashuria për 
dije, entuziazmi i zbulimit të jetës reale, 
ambicia për shkencë dhe art. Ju them me 
shumë sinqeritet, se këta fëmijë kanë 
lindur me fat. Kur i shikoj fytyrat e tyre që 
nga mëngjesi, nga çasti i hyrjes në shkollë, 
kur janë në klasë gjatë mësimit, në lojë dhe 
aktivitete rekreative, në sytë dhe fytyrat e 
tyre lexoj gëzim, qetësi të brendshme, liri 
të plotë për t'u shprehur, si dhe zhvillimin 
e mendimit kritik kur shprehen përmes 
komunikimit ndërmjet vete dhe me 
mësimdhënës.

U jam mirëjnohëse mësidhënësve të cilët 
punojnë me shumë dashuri dhe përkus-
htim, po ashtu edhe prindërve që janë të 

Shkolla Fillore

Fjalë përshëndetëse
M. Lindita Spaqi MSc
Drejtoreshë e shkollës fillore

einer Schule mit Kindern zusammenzu-
arbeiten ein besonderer Auftrag und ein 
Privileg ist. Ich sage Privileg, weil uns die 
Kinder die Möglichkeit geben, ständig 
Neues zu erforschen. Und ich sage Auftrag, 
weil von der Qualität der Erziehung und 
der menschlichen Bildung auch die Qualität 
und Kultur eines Landes abhängen. 

Ich habe den Wunsch, dass unsere Schüler- 
innen und Schüler, wenn sie einmal erwach-
sen sind, sich im Geist der Liebe für das 
Leben, die Kultur und die Bildung, für eine 
gute Entwicklung und ein besseres Leben 
für alle einsetzenx. 

Sr. Lindita Spaqi MSc
Schulleitung Grundschule

gatshëm të investojnë për fëmijët e tyre, 
janë të gatshëm të bashkëpunojnë me 
shkollën dhe mësimdhënësit.

Të nderuar lexues, dëshiroj të bashkëndaj 
me ju se të punosh në shkollë me fëmijë 
është mision dhe privilegj i veçantë. Them 
privilegj, sepse fëmijët të japin mundësinë 
të jesh gjithmonë hulumtues dhe të kesh 
risi çdo ditë; mision sepse nga cilësia e 
edukimit dhe formimit njerëzor varet edhe 
cilësia dhe kultura e një vendi.

Uroj që nxënësit tanë të rriten në frymën e 
dashurisë për jetën, kulturën dhe dijen që 
sjell zhvillim dhe jetë më të mirë. 

Motër Lindita Spaqi, 
Drejtoreshë e shkollës fillore Loyola
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Über Verantwortungslosigkeit und 
Gemeinsinn

Rund tausend kosovarische Schüler freuen 
sich, wenn sie jetzt ab dem neuen Schul-
jahr wieder – und manche auch erstmals 
- in ihrer Loyola-Schule in Prizren lernen 
können. Es ist eine der besten Schulen in 
Kosovo: ein staatlich anerkanntes, privates 
Gymnasium, das nach kosovarischem 
Curriculum zur staatlichen Matura führt. 
Erweiterungen des Lehrplans, wie Fremd-
sprachenangebote (z. B. das deutsche 
Sprachdiplom), intensiver Mathematik- und 
Albanisch-Unterricht sowie der Europäische 
Computerführerschein geben der Schule 
ein eigenes Profil. 2013 hat das Loyola 
eine Grundschule eröffnet. In diesem Jahr 
können rund 400 Grundschüler in zwei 
wunderbar renovierten, historischen Schul-
häusern im Stadtzentrum lernen. 

Jedes Jahr ziehen diese Angebote weit 
mehr Bewerber als angebotene Plätze zur 
Aufnahmeprüfung an. Darunter sind auch 
Kinder von kosovarischen Regierungsmit-
gliedern, denen die Vorzüge der Schule 
offensichtlich gut bekannt sind und die, 
wie mir des Öfteren gesagt wurde, auch 
gerne einen Zweig der Schule in Pristina 
hätten. Die Ergebnisse der staatlichen 
Prüfungen liegen immer weit über dem 
Landesdurchschnitt, was regel- 
mäßig amtliche Neider auf den Plan ruft, 
die dann der Schule das Leben erschweren. 

Die Trägerschaft dieser Schule liegt bei der 
Asociation "Loyola-Gymnasium" (ALG), 
einer in Kosovo registrierten, gemein- 
nützigen NGO. Das Loyola-Gymnasium 
trägt sich aus Spenden, den Schulgebüh-
ren sowie eigentlich aus den jährlichen 
Zahlungen der kosovarischen Regierung 

Presse

KOHA Ditore 
11 shtator 2017 - Vështrim
Angelika Viets - Ambasadore Gjermane në Prishtinë

Gazetat

KOHA Ditore
11. September 2017 - Ansichtssache
Angelika Viets - Deutsche Botschafterin in Prishtina

für die Gehälter der kosovarischen Lehrer. 
Diese Verpflichtung geht auf die Grün-
dungsvereinbarung von 2004 zurück. Nur 
leider sind diese Zahlungen seit drei Jahren 
ausgeblieben. Immer wieder haben wir, 
die deutsche Botschaft, während meiner 
Zeit in Kosovo gemeinsam mit dem Leiter 
der Schule versucht, die Regierung zur 
Zahlung der ausstehenden Summe von 
inzwischen fast 700. 000 Euro zu bewegen, 
die ausschließlich der Zukunft der kosova-
rischen Kinder zugutekommt. Die Liste der 
unternommenen Schritte gegenüber dem 
Bildungsministerium, dem Bildungs- und 
dem Außenminister bis hin zum Premier-
minister umfasst drei eng bedruckte DIN-A 
4 Seiten. Es ist traurig, dass Probleme wie 
dieses – ebenso wie viele andere – in Koso-
vo einfach ungelöst liegenbleiben. Oder, in 
den Worten des ehemaligen kosovarischen 
Außenministers selbst: "Unglaublich, dass 
diese Regierung es in drei Jahren nicht 
geschafft hat, dieses Problem aus der Welt 
zu schaffen. " Dem ist eigentlich nichts 
hinzuzufügen – außer dem Hinweis, dass 
in der Tat unglaubliche Vorgänge wie 
diese nicht gerade das Ansehen Kosovos in 
Deutschland fördern. 

Dabei hätte gerade diese Schule eine 
bessere Zahlungsmoral verdient! Es sind 
nicht nur die weit überdurchschnittlichen 
Leistungen, die Erwähnung verdienen, 
sondern vor allem die Werte, die dort 
von den Schülern gelebt werden und die 
einen so wichtigen Beitrag für den Aufbau 
der kosovarischen Gesellschaft leisten. In 
einem solchen Umfeld entstehen Projekte 
wie das "Loyola Tranzit": Vor einem Jahr 
begannen ältere Schüler mit Besuchen in 
einem benachbarten Wohnviertel von Fami-
lien der Roma- und Ashkali-Gemeinschaf-
ten. Sehr schnell entstand das Anliegen der 
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Presse

KOHA Ditore
11. September 2017 - Ansichten

Gazetat

KOHA Ditore 
12 shtator 2017 - Ekzekutivi shkel marrëveshjen e vitit 2004 
për themelimin e gjimnazit "LOYOLA" në Prizren

Gymnasiasten, schulfernen Kindern und 
Jugendlichen des Viertels grundlegende 
Fähigkeiten des Lesens und Schreibens 
beizubringen, also ihre eigene privilegierte 
Bildung mit ihnen zu teilen. Das Projekt 
wurde rasch zu groß für den anfänglichen 
Teppich im Freien, sodass im Viertel ein 
Raum angemietet wurde, der in der Wahr-
nehmung aller Beteiligten und nach dem 
Namen des Wohnviertels zu "ihrer" Schule 
"Loyola Tranzit" wurde. Bis zu 20 Kinder 
nahmen im vergangenen Schuljahr regel-
mäßig an diesem Alphabetisierungs-Unter-
richt teil, in dem sich an jedem Tag vier bis 
fünf Schüler des Loyola-Gymnasiums nach-
mittags freiwillig als Lehrer engagierten!

Eine fantastische Idee. Und was sich aus 
diesen einfachen Anfängen in nur zwölf 
Monaten entwickelt hat, ist erstaunlich. 
Die Schüler bereiten dort nicht nur Kinder 
darauf vor (wieder) in die Regelschule 
eingeschult zu werden, sondern bieten 
eine Art Kindergarten zur vorschulischen 
Förderung sowie Musikunterricht an. So 
singen mittlerweile 40 Kinder im Chor. 
Systematisch werden auch jugendliche 
Ashkali zu "Mitarbeitern" des Projekts 
ausgebildet. Gemeinsam mit Jugendlichen 
des Loyola-Gymnasiums werden sie mit 
fachlicher Unterstützung der Loyola Schule 
sowie unter Mithilfe professioneller Partner 
in Deutschland dazu befähigt und darin 
begleitet, pädagogische Verantwortung für 
die Mitglieder ihrer eigenen Gemeinschaft 
zu übernehmen. Die bisherige Finanzie-
rung, d. h. vor allem Miete, Unterrichtsma-
terial und Honorare für Musiklehrer und 
Mitarbeiter, wurde ausschließlich durch 
Spenden ermöglicht. 

Der Bedarf und das Interesse an diesem 
Angebot haben alle Erwartungen bei wei-

tem übertroffen. Auch die neuen Räum-
lichkeiten sind zu klein geworden. Daher 
arbeitet der Schulleiter daran, in einem 
größeren Ausmaß Unterstützer für dieses 
Projekt zu gewinnen, das im Kern die drin-
gend notwendige Brücke zwischen einem 
so bezeichneten Elite-Gymnasium und der 
sozialen Realität in Kosovo baut. 

Die gemeinnützige Schule will also versu-
chen, das zu tun, wozu sie bisher schon 
durch die ausbleibenden Zahlungen der 
kosovarischen Regierung gezwungen ist: wei-
tere Spenden gewinnen – in diesem Fall, um 
gemeinsam mit Freunden ein eigenes Haus, 
vorläufig als "sozialpädagogisches Zentrum" 
bezeichnet, in Tranzit zu bauen, das all 
diesen Aktivitäten ausreichend Platz und 
hilfreiche Rahmenbedingungen bietet und in 
denen neue Initiativen und Ideen, Vernetzung 
und Selbsthilfe entstehen können. 

Von Anfang an bewegt, der Jugend Kosovos 
zu dienen, hat das Loyola-Gymnasium 
eigentlich noch weitere Ideen und Pläne 
für die Zukunft, darunter den Aufbau einer 
umfassenden dualen Berufsausbildung 
nach deutschen Vorbild und im Rahmen 
einer Beruflichen Hochschule (Shkolla e 
lartë profesionale). Doch wie soll sich die 
Schulleitung auf neue Vereinbarungen 
verlassen können, wenn schon Bestehende 
nicht eingehalten werden und dadurch der 
Bestand der Schule gefährdet wird?

Das Loyola-Gymnasium und das Tran-
zit-Projekt zeigen, welch ein Schatz die 
jungen Kosovaren für ihr Land sein können, 
wenn man ihnen die Möglichkeiten gibt. Ich 
möchte meine Hoffnung ausdrücken, dass 
die nächste kosovarische Regierung dies 
erkennt und die Schule endlich gemäß ihrer 
Zusage unterstützt.



Lassen Sie mich beginnen mit einem spon-
tanen und ehrlichen Satz einer Gruppe 
Mädchen der vierten Klasse, also aus dem 
Gründungsjahrgang der Grundschule: 
". . . Danke, Frau Direktorin, in diesem Jahr 
haben wir wirklich viel Freude. . . ". Es war 
Ende Juni und Ende des Schuljahres 2016/17. 
Dieser Satz war mir als Schulleiterin, insbe-
sondere weil es für mich das erste Jahr in 
dieser Verantwortung war, Anlass zu einer 
gründlicheren Reflexion und Ansporn, nicht 
nachzulassen im Einsatz für diese Kinder. 

Die Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule haben von der ersten bis zur fünften Klas-
se jeden Tag von 8:00 bis 12:25 Unterricht. Er wird von ihren Klassen- und Fachlehrerinnen 
und –lehrern mit Liebe und Aufmerksamkeit geleitet, in Klassenräumen, die farblich freund-
lich und behaglich gestaltet sind. Außer den Hauptfächern, die die Grundlage des Wissens 
bilden, wie Muttersprache, Mathematik und Naturwissenschaften, lernen die Kinder auch ab 
der ersten Klasse Englisch und ab der dritten Klasse Deutsch. Gemeinschaftskunde vermittelt 
ihnen Wissen über sie selbst und über die reale Welt, die sie umgibt. Durch Unterricht und 
andere Aktivitäten wächst die Neugierde, Neues zu entdecken. Die Bereitschaft, zusammenzu-
wachsen, entfaltet sich ebenso wie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und dazu, sich gegen-
seitig in Respekt und ohne Bedingungen anzunehmen. Neben dem täglichen Unterricht erle-
ben die Kinder auch erholsame Aktivitäten, wie Sport, Spiele, pädagogische Exkursionen, Kino 
und Theater, Feste und künstlerische Darbietungen bei feierlichen Anlässen des Schuljahres. 

In unserer Schule herrscht eine warme und freundschaftliche Atmosphäre zwischen den 
Schülerinnen und Schülern vor. Das zeigt sich am deutlichsten in den freien Momenten und 
Aktivitäten, in denen sie sich ungezwungenen ausdrücken können und nicht unter Aufsicht 
der Erwachsenen stehen. Die Kinder mögen die Schule, sie mögen ihre Lehrerinnen und Lehrer 

Këtë shkrim dëshiroj ta nis pikërisht prej një fjalie që ka dalur 
spontanisht nga sinqeriteti i një grupi vajzash të klasës së 
katërt, të cilët janë edhe gjenerata e parë që kur u hap shkolla 
fillore Loyola: ". . . Faleminderit Drejtoreshë! Këtë vit jemi 
argëtuar shumë. . . "! Ishte fundi i muajit qershor dhe fundi i 
vitit shkollor 2016- 2017. Për mua personalisht, si drejtoreshë 
e kësaj shkolle, duke u bazar edhe në faktin se ishte viti im i 
parë i kësaj përgjegjësie në Loyola, u bë për mua fjalë motivue-
se për një analizë më të thellë dhe shtytje për të bërë edhe më 
shumë në të ardhmen për këta fëmijë. 

Nxënësit e shkollës fillore nga klasa e parë deri në të pestën, 
çdo ditë nga e hëna deri të premten, e nisin mësimin prej orës 

8:00 - 12:25, në klasat e tyre të ngrohta me ngjyra, të udhëhequr me dashuri dhe përkush-
tim nga mësueset e tyre kujdestare dhe mësimdhënësit e tjerë të lëndëve të ndryshme. Përvç 
lëndëve bazë, që janë themeli i njohjes së gjuhës amë, matematikës dhe shkencës, ata mëso-
jnë edhe gjuhën angleze nga klasa e parë dhe gjuhën gjermane nga klasa e tretë. Lëndë sho-
qërore për njohjen e vetvetes dhe të botës reale që i rrethon. Përmes mësimit dhe aktiviteteve 
nxitet kureshtja për të zbuluar, për të ndërtuar së bashku, nxitet aftësia e bashkëpunimit dhe 
socializimit, duke pranuar njëri- tjetrin me dashuri dhe pa kusht. Përveç rutinës së përditshme 
mësimore, nxënësit zhvillojnë edhe aktivitete shtesë rekreative, si sport, muzikë, lojëra, dalje 
me qëllime edukative, kino, teatër, festa dhe programe artistike me rastin e festave të ndry-
shme gjatë vitit shkollor. 

Në shkollë mbizotëron një atmosferë e ngrohtë dhe miqësore ndërmjet nxënësve, kjo dësh-
mohet më së miri në momentet dhe aktivitetet e lira, kur ata janë më të lirë për t'u shprehur 
dhe deri diku janë larg vëzhgimit të të rriturve. Kjo dëshmon se nxënësit e duan shkollën, 
e duan mësimin dhe e pëlqejnë kohën që e kalojnë brenda saj. Liria me të cilën lëvizin dhe 
shprehen, dëshmon se shkolla nuk është vend që u krijon stres, por kënaqësi, vetëbesim, 
rritje të mirë emotive dhe intelektuale. 
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sehr, und ihnen gefällt die Zeit, die sie in der Schule verbringen. Die Freiheit, mit der sie 
sich bewegen und ausdrücken, zeigt, dass unsere Grundschule keinen Druck auf die Kinder 
ausübt, sondern Zufriedenheit und Selbstvertrauen fördert und sie emotional und intellektuell 
reifen lässt. 

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler kehrt nach dem Unterricht nach Hause zurück. 
Viele warten im Hof auf ihre Eltern, andere fahren mit dem Schulbus oder mit Minibussen 
in die Dörfer außerhalb Prizrens. Aber rund 40 von ihnen bleiben auch bis 16:00 Uhr in der 
Schule. Nach dem Unterricht essen sie gemeinsam zu Mittag, haben freie Zeit und erledigen 
ihre Hausaufgaben unter Aufsicht der Nachmittags-Betreuung. Extra erwähnen möchte ich 
die Musikschule, eine gar nicht so kleine Gruppe von Kindern aus allen Klassenstufen, die in 
unserem Schulhaus durch unsere Musikschule Unterricht in Klavier, Gitarre und Sologesang 
erhalten. 

Es sind die Eltern, die die Entscheidung für die Grundschule Loyola treffen, und wir danken 
ihnen für ihr Vertrauen. Sie alle sind bereit, Opfer zu bringen, manche größere, manche klei-
nere, damit ihre Kinder eine bessere Zukunft haben. Sicher haben sie an uns als Privatschule 
auch höhere Erwartungen. Manchmal haben sie auch wenig realistische Erwartungen, aber das 
ist verständlich, weil sie von Liebe und Fürsorge für ihre Kinder angetrieben werden. Die Mehr-
heit der Eltern bleibt realistisch, ist dankbar und ehrlich gegenüber der Schule und arbeitet 
gut mit uns zusammen. 

Wenn ich über die Begabungen und die Energie unserer Kinder nachdenke, aber auch über 
unsere Arbeitsbedingungen, über die Qualität der pädagogischen Arbeit und des Unterrichts, 
den die Kinder erleben, dann bin ich sehr optimistisch für die Zukunft. Die erzieherische und 
unterrichtliche Basis, die jetzt in diesen jungen Jahren in ihnen gelegt wird, macht mich unwei-
gerlich überzeugt, dass sie erfolgreich sein werden, und ihr Erfolg wird dann auch der Erfolg 
unserer Schule, ihrer Lehrerinnen und Lehrer und ihrer Familien sein.

Shumica e nxënësve menjëherë pas mësimit kthehen në shtëpitë e tyre. Shumë prej tyre priten 
nga prindërit në oborrin e shkollës dhe kthehen me vetura në shtëpitë tyre; ngë grup banor të 
qytetit udhëtojnë me autobus dhe me minibusa ata që vijnë nga rrethi i Prizrenit. Po ashtu në 
shkollë rreth 40 nxënës vazhdojnë të qëndrojnë në shkollë deri në orën 16:00. Pas mësimit 
ata hanë drekë, zhvillojnë aktivitete rekreative dhe kryesisht zhvillojnë detyrat e shtëpisë të 
mbështetur nga mësimdhënës enkas për pasdite. E theksoj edhe shkollën e muzikës, është 
një grup jo i vogël nxënësish nga të gjitha klasat, që ndjekin shkollën e muzikës në kuadër të 
shkollës, si: piano, kitarë dhe solo-këndim. 

Prindërit janë ata që kanë marrë iniciativën t'i sjellin fëmijët e tyre tek ne, dhe për këtë çdo 
herë jemi mirënjohës për besimin e tyre. Të gjithë sakrifikojnë, kush më pak dhe kush më 
shumë, që fëmijët e tyre të kenë një të ardhme më të mirë. Sigurisht se ata nga shkolla edhe 
presin më shumë si shkollë private. Ndonjëherë pretendojnë më shumë sesa duhet, por kjo 
është e natyrshme nga pozicioni i tyre si prindër, të shtyrë nga dashuria dhe brengat që kanë 
për fëmijët e tyre. Shumica janë realë, janë shumë mirënjohës ndaj shkollës, janë korrektë dhe 
bashkëpunëtorë shumë të mirë. 

Duke i analizuar aftësitë dhe energjitë e nxënësve tanë, po ashtu kushtet e punës, cilësinë e 
punës pedagogjike dhe arsimore që bëhet me këta nxënës, e shoh një të ardhme të frytshme 
me plot entuziazëm. Baza edukative dhe arsimore që ata po e marrin që nga kjo moshë, më 
detyron të jem bindëse se ata do të jenë njerëz të suksesshëm dhe suksesi i tyre do të jetë 
edhe suksesi ynë si shkollë, për pedagogët dhe familjet e tyre.
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Guten Tag! - Mirëdita!

BOE Prof. Pranvera, nach eineinhalb Jah-
ren Erfahrung in der Grundschule, wie 
denken Sie nun: Ist es wahr, dass junge 
Kinder gerne Fremdsprachen lernen? 

PPU Ja, das denke ich. Sie lernen sehr gerne 
Englisch, denn sie fragen oft, ob es mög-
lich ist, andere Fächer zu Gunsten von 
Englisch ausfallen zu lassen. Sie freuen 
sich wirklich auf die Englisch-Stunden. 

BOE Und in Deutsch?

AGA Auch im Deutsch-Unterricht sehe ich, 
dass die Kinder das sehr gern machen. 
Ein großer Faktor ist sicher, dass sie 
noch keine Noten bekommen und 
dadurch keine Demotivierung erfahren 
können. 

BOE Aber sie erfahren eine andere Form von 
Rückmeldung und Einschätzung? 

AGA Ja, sie bekommen Zeichen, so etwas wie 
Smileys. Und auch, wenn die Bewertung einmal nicht so gut war, bleiben sie mit Eifer 
bei der Sache. Sicher auch, weil der Deutsch-Unterricht noch sehr spielerisch aufgebaut 
ist und viel gesungen und gespielt wird. 

BOE Wie funktioniert die Bewertung im Englisch-Unterricht? 

PPU Wir schreiben pro Schuljahr etwa vier Tests, und die werden benotet. Mit Noten, nicht 
mit Smilies. Aber ein Grundschulzeugnis hat im Ganzen einen anderen Charakter als ein 
Zeugnis am Gymnasium. 

AGA In Deutsch als zweiter Grundschul-Fremdsprache verzichten wir auf Noten bis zum Ende 
der Grundschule, können aber über Kommentare eine abgestufte Einschätzung geben. 

BOE: Das erscheint in diesem Experiment ein kluger und angemessener Kompromiss zu sein. 
Ist es denn nach Ihrer Erfahrung wahr, dass junge Kinder Fremdsprachen nicht nur ger-
ne, sondern auch leicht lernen? 

PPU Ja, besonders wenn wir berücksichtigen, dass die Kinder ab der dritten Klasse beide 

Guten Tag! -Mirëdita!

BOE Prof. Pranvera, pas një përvoje prej një 
viti e gjysmë në shkollën fillore, çfarë do 
të thoni: A është e vërtetë se të rinjtë i 
mësojnë me dëshirë gjuhët e huaja? 

PPU Po, ashtu mendoj. Ata e mësojnë me 
ëndje anglishten, sepse shpesh pyesin 
nëse është e mundur të lirohen nga 
lëndët tjera në favor të anglishtes. Ata 
vërtet u gëzohen orëve të anglishtes. 

BOE E si qëndron puna me gjermanishten?

AGA Edhe sa i përket gjermanishtes e vërej 
se fëmijët e mësojnë me shumë dëshirë. 
Një faktor më rëndësi është fakti se ende 
nuk marrin nota dhe për këtë shkak as 
nuk përjetojnë dekurajim. 

BOE Por sidoqoftë ata marrin forma tjera të 
informacioneve kthyese dhe të vlerësi-
mit? 

AGA Po, ata vlerësohen me shenja siç janë 
smiley-t. Por edhe nëse vlerësimi nuk do të ketë qenë aq i mirë, ata janë të përkushtuar 
për mësim. Sigurisht edhe për faktin se mësimi i gjermanishtes është ndërtuar në formë 
mjaft gazmore duke kënduar dhe luajtur shpesh. 

BOE Si bëhet vlerësimi i të mësuarit të anglishtes? 

PPU Ne bëjmë rreth katër teste gjatë një viti shkollor dhe ato teste vlerësohen me notë. Me 
nota, jo me smiley. Por një dëftesë e shkollës fillore ka një karakter krejtësisht tjetër në 
krahasim me dëftesën e gjimnazit. 

AGA Në lëndën e gjermanishtes si gjuhë e dytë e huaj në shkollën fillore nuk përdorim notat 
deri në fund të shkollës fillore, por komentet tregojne vlerësimin e tyre në shkallën 
përkatëse. 

BOE Ky duket të jetë një kompromis i mençur dhe me vend në këtë eksperiment. Sipas për-
vojës suaj, a është e vërtetë se fëmijët jo vetëm që i mësojnë me dëshirë gjuhët e huaja, 
por edhe më lehtë? 

Grundschule
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Zum zweiten Halbjahr 2015/16 haben 
wir mit ersten Unterrichtsexperimenten 
des Faches Englisch in unserer Grund-
schule begonnen. Inzwischen unterrich-
ten wir entsprechend den Vorgaben des 
kosovarischen Lehrplans Englisch ab 
der ersten Klasse mit zwei Stunden pro 
Woche. An unserer Loyola-Grundschule 
gibt es zusätzlich ab der dritten Klasse 
zwei Stunden Deutsch pro Woche. 

Wie sind nach einem Jahr die Erfah-
rungen mit diesem ambitionierten Pro-
gramm? Der Direktor P. Bödefeld SJ 
(BOE) führte dazu ein Gespräch mit der 
Englisch-Lehrerin Prof. Pranvera Pupa 
(PPU) und dem Deutsch-Lehrer Prof. 
Alban Gashi (AGA). Beide sind bereits seit 
vielen Jahren Fremdsprachenlehrer am 
Loyola-Gymnasium. An der Grundschule 
arbeitet im Fachbereich Englisch außer-
dem noch Prof. Drita Morina. 

Në gjysmëvjetorin e dytë të vitit shkollor 
2015/16, në shkollën fillore kemi filluar 
eksperimentet e para në mësimdhënien 
e gjuhës angleze. Ndërkohë, sipas 
planprogramit mësimor kosovar kemi 
filluar me mësimin e gjuhës angleze që 
nga klasa e parë me dy orë në javë. Në 
shkollën fillore Loyola, duke filluar nga 
klasa e tretë, kemi dy orë në javë mësi-
mi të gjuhës gjermane. 

Cilat janë përvojat pas një viti me këtë 
program ambicioz? Lidhur me këtë, dre-
jtori P. Bödefeld SJ zhvilloi një bisedë me 
mësimdhënësen e anglishtes, prof. Pran-
vera Pupa dhe mësimdhënësin e gjerma-
nishtes, prof. Alban Gashi. Që të dy janë 
tashmë një kohë të gjatë mësimdhënës 
të gjuhëve të huaja në gjimnazin Loyola. 
Një tjetër mësimdhënëse e anglishtes në 
shkollën fillore është edhe prof. Drita 
Morina. 



Sprachen gleichzeitig lernen ist es erstaunlich, welche Fortschritte sie machen. Das sind 
größere Fortschritte als die älterer Schüler im Anfänger-Stadium. 

AGA Viele unserer Schülerinnen und Schüler lernen die Sprache leicht. Bei wenigen gibt es 
leichte Probleme, d. h. es geht langsamer. Aber es geht voran. Warum? Weil wir langsam 
und sicher voranschreiten, viel wiederholen – das sieht auch das Buch vor – und weil wir 
viel mit Gestik und Mimik arbeiten. So lernen sie leicht, aber ich würde sagen unbe-
wusst, also intuitiv. 

BOE Welches sind ihre bevorzugten Methoden? Wie unterrichten Sie die Mädchen und Jun-
gen? 

PPU Ich bemühe mich im Klassenzimmer um Abwechslung mit einer ganzen Bandbreite an 
Methoden: Praktische Übungen, Spiele, Lieder und verschiedene Formen von Akti-
vitäten. Gerade hatten wir ein Projekt "Let's recycle": Zunächst haben die Kinder die 
Begriffe für verschiedene Materialien gelernt. Anschließend haben sie in Gruppen ver-
schiedene Dinge, die wir zuvor im Schulhof verteilt hatten, gesammelt und klassifiziert. 

AGA Ich denke, die beste Methode ist es, die Schüler einfach frei zu lassen, sie zu unter-
stützen frei zu sprechen und dabei auch Fehler machen zu lassen. So nimmt man 
den Kindern die Angst vor dem Sprechen. Und wenn sie über Fehler lachen, nicht sich 
gegenseitig auslachen, dann lernen sie auch gut die Fremdsprache. Und wir singen 
auch. Das Buch entwickelt in jedem Kapitel aus einem Dialog ein Lied. Das hören die 
Kinder zunächst zwei-, dreimal, dann lesen sie mit, singen mit, und spätestens beim 
fünften Mal singen sie allein und haben das Lied und seinen Text gelernt! Und so lernen 
sie auch die Wörter. 

BOE Haben wir gute Schulbücher? Sind wir mit den Materialen zufrieden?

PPU Po, sidomos kur kemi parasysh se fëmijët duke filluar nga klasa e tretë mësojnë një-
kohësisht të dy gjuhët, dhe është për t'u mahnitur se çfarë përparimesh bëjnë. Janë 
hapa më të mëdhenj se te nxënësit më të vjetër në fillim të mësimit. 

AGA Shumë nga nxënëset dhe nxënësit tanë e mësojnë gjuhën me lehtësi. Te disa nga ata 
kemi probleme të vogla, dmth. përparojnë më ngadalë. Por gjithsesi ecim përpara. 
Përse? Sepse ne ecim sigurt, ngadalë, duke bërë shumë përsëritje - kjo parashihet edhe 
në libër- por edhe për faktin se bëjmë shumë gjestikulacione dhe mimika. Kështu ata 
mësojnë më lehtë, por do të thoja edhe në ndërdije, pra në formë intuitive. 

BOE Cilat janë metodat tuaja të preferuara? Si i mësoni vajzat dhe djemtë? 

PPU Në klasë përpiqem të kem sa më shumë ndryshime, duke zbatuar një shumëllojshmëri 
metodash: Ushtrime praktike, lojëra, këngë dhe lloje të ndryshme aktivitetesh. Sapo 
kishim projektin "Let's recycle": Fëmijëve së pari ua mësuam emërtimet për materialet 
e ndryshme. Në vijim, fëmijët e ndarë në grupe mblodhën dhe klasifikuan në oborrin e 
shkollës gjësendet që më parë i kishim shpërndarë. 

AGA Mendoj se forma më e mirë është që fëmijët thjesht t'i lëmë të lirë, të flasin të lirë, të 
bëjnë gabime duke folur dhe ne t´i përkrahim gjatë kësaj. Në këtë mënyrë ua heqim 
fëmijëve frikën nga të folurit. Kur ata të qeshen për gabimet që bëjnë, por jo duke për-
qeshur njëri - tjetrin, ata do ta mësojnë mirë gjuhën e huaj. Por, ne, poashtu këndojmë. 
Në secilin kapitull të vet, libri krijon një këngë nga dialogët. Këtë fëmijët e dëgjojnë dy 
apo tri herë, pastaj lexojnë dhe këndojnë bashkë me të tjerët, dhe më së voni herën e 
pestë e mësojnë këngën! Në këtë mënyrë ata i mësojnë fjalët. 

BOE A kemi libra të mirë shkollor? A jeni të kënaqur me materialet?

AGA Në vitin e kaluar kam hulumtuar një kohë të caktuar se cili libër duket të jetë më i 
përshtatshëm për ne, d. m. th. që nga klasa e tretë e shkollës fillore dhe i cili na përga-
tit për mësimin e gjermanishtes në Gjimnaz. Në bisedë me kolegët nga Shqipëria kemi 
marrë përfundimisht rekomandimet për librin me të cilin tani punojmë. Libri vjen nga 
një botues gjerman, është i botimit të fundit dhe i aktualizuar, ka tri vëllime për tri vite 
shkollore - dhe me këtë libër jemi shumë të kënaqur. 

PPU Edhe në gjuhën angleze jemi të kënaqur me përzgjedhjen. Libri ofron shumë aktivitete, 
për të cilat fola më parë. Nxënësit dhe nxënëset zhvillojnë aftësitë e dëgjimit, të shkri-
mit dhe të leximit. Libri është botuar në Britani të Madhe. 

BOE Në ç'masë ballafaqohet mësimi i gjuhës së huaj me fenomenet dhe strukturat gramati-
kore? Apo është fokusuar ekskluzivisht në komunikim? 

PPU Ne e kemi vënë fokusin në komunikim dhe më pak në gramatikë. Por kemi edhe mësim 
të gramatikës, së paku diçka nga ajo dhe në fillimet e hershme të gjuhës së huaj. 
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AGA Ich habe im vergangenen Jahr eine Weile recherchiert, welches Buch für uns, d. h. ab der 
dritten Klasse der Grundschule, gut geeignet erscheint, und das zugleich den Übergang 
zum Deutsch-Unterricht am Gymnasium gut vorbereitet. Im Gespräch mit Kollegen aus 
Albanien habe ich dann schließlich die Empfehlung für das Buch bekommen, mit dem 
wir jetzt arbeiten. Es kommt aus einem deutschen Verlag, ist aktuell, hat drei Bände für 
drei Schuljahre - und wir sind damit sehr zufrieden. 

PPU Auch in Englisch sind wir zufrieden mit unserer Wahl. Das Buch bietet verschiedene 
Aktivitäten, wie ich schon erzählt habe. Die Schülerinnen und Schüler können auch ihr 
Hörverständnis, ihre Schreib- und ihre Lesefähigkeit entwickeln. Das Buch ist in Großbri-
tannien erschienen. 

BOE In welchem Ausmaß beschäftigt sich der Unterricht mit grammatischen Phänomenen 
und Strukturen? Oder ist er ausschließlich auf Kommunikation ausgerichtet? 

PPU Bei uns liegt der Schwerpunkt eindeutig auf der Kommunikation, weniger auf Gramma-
tik. Aber es gibt Grammatikunterricht, wenigstens etwas, auch in der frühen Fremdspra-
che. 

AGA Im Deutsch-Unterricht ist es ähnlich, nur dass das Wort "Grammatik" gar nicht vor-
kommt. Bei den Kindern reden wir nicht von "Grammatik" – die macht ihnen, so ist 
zumindest mein Eindruck – vielleicht auch ein wenig Angst. Anfangs wollte ich einmal 
probieren, grammatikalische Strukturen als solche zu erklären, aber ich habe gesehen, 
dass es keinen Lerneffekt hat. Konjugationsübungen habe ich aufgegeben. Das Buch 
geht erfolgreicher andere Wege, durch Lieder und zum Beispiel durch die farbliche 
Markierung des Gebrauchs von "der, die und das". So verwenden die Kinder inzwischen 
korrekt den Akkusativ und sagen zum Beispiel "den Tisch" statt "der Tisch", wo es rich-
tig ist. Und das funktioniert besser ohne Deklinationsübungen. 

BOE Das heißt, es geht eher um eine Aneignung der Sprache durch Gespür und Gefühl?

AGA Ja, genau. 

PPU Genauso versuchen wir auch in Englisch, das Gespür der Kinder für die Sprache zu 
wecken und zu stärken. 

BOE Vermischen die Kinder die Sprachen? Vermischen sie Englisch mit Deutsch, Albanisch 
mit Englisch und Deutsch mit Albanisch? Was geschieht in ihren Köpfen? 

PPU Manchmal verwechseln sie Englisch und Deutsch und ich höre im Englisch-Unterricht 
ein paar deutsche Wörter. 

AGA Und ich höre manchmal ein paar englische Wörter in Deutsch. Schwierig ist besonders 
der Unterschied zwischen deutsch "ist" und englisch "is". Aber das ist kein großes Pro-

AGA Edhe në mësimin e gjermanishtes është njëjtë, për dallim se fjala "gramatikë" nuk 
paraqitet fare. Te fëmijët nuk e përmendim fare "gramatikën" – e kam përshtypjen që 
kjo i bën ata të frikësonen paksa. Në fillim doja të provoja njëherë të shpjegoja struk-
turat gramatikore, por e pashë se nuk kishte ndonjë efekt në të mësuar. Unë i mënja-
nova plotësisht ushtrimet direkte me gramatikën. Libri hap me sukses rrugë tjera të 
mësimit, p. sh. përmes këngëve dhe nënvizimit me ngjyrë të nyjeve "der, die dhe das". 
Në këtë mënyrë fëmijët e përdorin drejt rasën kallëzore dhe thonë p. sh. "Den Tisch" në 
vend të "Der Tisch". Dhe kjo funksionon më mirë pa ushtrime të zgjedhimit të foljeve. 

BOE A do të thotë kjo se gjuha mësohet edhe përmes instinktit dhe ndjenjave?

AGA E saktë. 

PPU Në këtë mënyrë provojmë edhe me gjuhën angleze, të ngjallim dhe forcojmë instinktin 
e fëmijëve për gjuhën. 

BOE A u përzihen gjuhët fëmijëve? A e ngatërrojnë anglishten me gjermanishten, shqipen 
me anglishten dhe gjermanishten me shqipen? Çfarë ndodh në kokat e tyre? 

PPU Ndodh ta ngatërrojnë anglishten me gjermanishten dhe unë në orët e anglishtes dëgjoj 
ndonjëherë fjalë në gjermanisht. 

AGA Edhe unë dëgjoj disa fjalë të anglishtes në gjermanisht. Shpeshherë ndodh ngatërrimi 
në mes "ist" të gjermanishtes dhe "is" të anglishtes. Por ky nuk është problem i madh. 

PPU Vërtet ky nuk është problem i madh. 

BOE A mos vëreni ndonjë efekt negativ në të mësuarit e hershëm të gjuhëve të huaja në 

Grundschule

Zwei Fremdsprachen in der Grundschule

Skolla fillore

Dy gjuhë të huaja në shkollën fillore

12



blem. 

PPU Wirklich, das ist kein großes Problem. 

BOE Beobachten Sie einen negativen Effekt der frühen Fremdsprachen auf den Erwerb der 
Muttersprache?

PPU + AGA Nein, überhaupt nicht. Die Kolleginnen und Kollegen, die Albanisch unterrichten,  
  haben nichts dergleichen beobachtet oder berichtet. 

BOE Wir haben ja im vergangenen Jahr nicht nur mit Fremdsprachenunterricht in der Grund-
schule begonnen, sondern auch Fachlehrer eingeführt. Das war für alle neu. Es gibt nun 
nicht mehr nur eine Klassenlehrerin, die über fünf Jahre hinweg alle Fächer unterrichtet. 
Vielmehr unterrichten in einer Klasse gemeinsam mit der Klassenlehrerin verschie-
dene Fachlehrer für Musik, Sport, Englisch und Deutsch. Wie sind Ihre Erfahrungen mit 
diesem Fachlehrer-Prinzip? Kommen die Kinder gut klar mit dieser Situation? Und wie 
denken Sie, Prof. Pranvera, als Mutter über diese Situation?

PPU Ich denke, dass es so besser und hilfreicher ist, weil der Unterricht professioneller 
gestaltet werden kann. Und die Kinder fühlen sich nach meinem Eindruck nicht verlas-
sen, seit sie von mehreren Lehrern unterrichtet werden. 

AGA Ich habe eher den Eindruck, dass die Schüler sich "erwachsener" fühlen, weil sie jetzt 
nicht mehr nur eine Lehrerin oder einen Lehrer haben. Es ist auch abwechslungsreicher 
für sie – und das ist gut für sie. Ich sehe nicht, dass das einen negativen Effekt hat. 

BOE Prof. Pranvera, was ist die größte Herausforderung dabei, Englisch in unserer Grund-
schule zu unterrichten? 

PPU Man ist immer und durchgehend beschäftigt und gefordert. Es vergeht keine Sekunde, 
ohne dass nicht jemand eine Frage oder ein Anliegen hat. Der Unterricht mit diesen 
jungen Kindern ist eine intensive Arbeit, aber er macht sehr viel Freude. Und die größte 
Freude ist ihre Rückmeldung, dass ihnen der Unterricht gefallen hat und sie das Fach 
lieben. 

BOE Prof. Alban, und was ist die größte Herausforderung, die zweite Fremdsprache an 
unserer Grundschule zu unterrichten? 

AGA Aus der Perspektive des Lehrers sind es Kinder, die acht bis zehn Jahre alt sind. Als 
Lehrer am Gymnasium hatten wir mit dieser Zielgruppe vorher noch nicht gearbeitet. 
Ich hatte theoretisches Wissen über ihre Entwicklungsstufen, aber die Praxis stellt da 
schon eine grössere Herausforderung dar. Meine Sorge war, ob ich es schaffen werde, 
sie zu motivieren und zugleich einigermaßen die Ordnung zu wahren. Aber im Laufe 
des Jahres habe ich gemerkt, dass es gut zu schaffen ist. Und wenn der Lehrer freund-

mësimin e gjuhës amtare?

PPU + AGA Jo aspak. Koleget dhe kolegët mësimdhënës të shqipes nuk kanë vërejtur apo 
  raportuar për diçka të tillë. 

BOE Në vitin e fundit nuk kemi filluar vetëm me mësim të gjuhëve të huaja në shkollën 
fillore, por kemi angazhuar edhe mësimdhënës të lëndëve. Kjo ka qenë diçka e re për 
të gjithë ne. Tani nuk kemi vetëm një mësuese e cila përgjatë pesë vjetëve ua mëson 
fëmijëve të gjitha lëndët. Tani në një klasë së bashku me mësuesen kemi edhe mësimd-
hënës të lëndëve të veçanta, siç është muzika, sporti, anglishtja dhe gjermanishtja. 
Cilat janë përvojat tuaja me këto metoda të mësimdhënësve të lëndëve të veçanta? A 
po përshtaten fëmijët me këtë situatë? Cili është mendimi i juaj edhe si nënë për këtë 
situatë, prof. Pranvera?

PPU Mendoj se kjo është më e mirë dhe më e dobishme, sepse mësimi mund të ofrohet 
në mënyrë më profesionale. Ndërsa, sipas mendimit tim, që nga mësimdhënia me më 
shumë mësuas, fëmijët nuk ndihen të anashkaluar. 

AGA Unë për më tepër e kam përshtypjen se nxënësit ndihen "më të rritur", sepse tani nuk e 
kanë vetëm një mësimdhënës apo mësimdhënëse. Për fëmijët, kjo është një formë më e 
pasuruar dhe më e mirë për ta. Unë nuk shoh se kjo ka ndonjë efekt negativ. 

BOE Prof. Pranverë, cila është sfida më e madhe e të mësuarit të gjuhës angleze në shkollën 
tonë fillore? 

PPU Jemi më të angazhuar dhe të kërkuar gjatë tërë kohës. Nuk kalon asnjë sekondë e të 
mos ketë dikush ndonjë pyetje apo çështje për të ngritur. Mësimi me këta të rinj është 
punë më intenzive, por na jep edhe shume kënaqësi. Kënaqësia më e madhe është 
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lich und einfühlsam ist und eine positive Grundein-
stellung vermittelt, dann lieben die Kinder auch das 
Fach. Und die größte Freude ist, zu erleben, dass die 
Schüler mich verstehen, wenn ich Deutsch spreche. 
Ich versuche, mit Fingerspitzengefühl nur sehr wenig 
Muttersprache im Unterricht zu verwenden – und das 
geht, schon nach einem Jahr. 

BOE Prof. Pranvera, Prof. Alban, vielen Dank für dieses 
Gespräch, vielen Dank für Ihren täglichen Einsatz an 
beiden Schulen, und vielen Dank für Ihren Mut und 
Ihre Bereitschaft, dieses Schulexperiment mit zwei 
Fremdsprachen in der Grundschule zu realisieren. 

vlerësimi i tyre se u ka pëlqyer mësimi dhe e duan 
lëndën. 

BOE Prof. Alban, cila është sfida më e madhe e të mësuarit 
të gjuhës së dytë të huaj në shkollën tonë fillore? 

AGA Nga këndvështrimi i mësimdhënësit janë fëmijët, të 
cilët janë tetë deri dhjetë vjeç. Si im ishte nëse unë do 
të arrija t'i motivoj ata dhe të mbaj qetësi në klasë. 
Por, gjatë vitit shkollor, vëreja se arrija të kem sukses. 
Kur mësimdhënësi është i sjellshëm dhe tregon ndje-
nja pozitive, atëherë edhe fëmijët do ta duan lëndën. 
Ndërsa kënaqësia më e madhe është përjetimi, kur 
fëmijët më kuptojnë kur flas gjermanisht. Përpiqem, 
që me kujdesin maksimal të përdor fare pak gjuhën 
amtare gjatë orës mësimore- dhe kjo është e mundur, 
bile vetëm pas një viti. 

BOE Prof. Pranvera, prof. Alban, ju falënderoj shumë për 
këtë bisedë, ju falënderoj për angazhimin tuaj të për-
ditshëm në të dy shkollat, ju falënderoj për guximin 
dhe gatishmërinë në realizimin e këtij eksperimenti 
shkollor me dy gjuhë të huaja në shkollën fillore. 
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Dy gjuhë të huaja në shkollën fillore

Shkrimin tim dua ta filloj me 
thënien e penës së zjarrtë të 
poezisë gjermane, të Johann 
Ëolfgang von Goethe i cili 
thotë: "Çfarëdo që ëndërroni, 
mund ta realizoni, prandaj 
fillojeni atë, sepse guximi do 
t'ju japë gjenialitet dhe fuqi. "

Jo rastësisht e zgjodha këtë 
thënie, por me një qëllim të 
caktuar. Unë, si një vogëlushe 
para shumë vitesh ëndërroja 
të bëhesha mësuese. Siguris-

ht që pas shumë përkushtimesh e arrita ëndrrën time duke 
u kalitur si gjatë studimeve, ashtu edhe gjatë përvojave jetë-
sore e profesionale. Por për t'i realizuar qëllimet dhe synimet 
e një profesioni sigurisht që të nevojiten kushte të mira të 
punës, të cilat askund nuk do të mund t'i gjeja sikurse që i 
kam gjetur në Shkollën Fillore Loyola. 

Aty përveç që të ofrohet të gjitha mundësitë për të reali-
zuar çfarëdo ideje apo synimi që ke, gjithashtu të ofrohet 
një ngrohtësi e veçantë e cila fillon nga drejtoresha jonë 
shumë e zellshme motër Lindita Spaqi, ashtu edhe nga të 
gjitha koleget e tjera dhe i gjithë stafi. Viti shkollor 2016/17 
ishte një vit shumë i suksesshëm, andaj shpresoj dhe besoj 
që edhe vitet në vijim do të jenë të tilla dhe me suksese të 
pashtershme. 
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Qëndrimi ditor edhe pse nuk është diçka e re për vendet europiane, sa i përket Kosovës ajo ka 
filluar viteve të fundit. Në shkollën fillore që nga shtatori i vitit 2016 ofrohet edhe një shërbim 
i tillë, duke menduar gjithmonë më të mirën për fëmijët. Si fillim qëndrimi ditor lindi si nevojë 
e një grupi të prindërve të cilët kërkuan përkujdesje për fëmijët gjatë gjithë ditës.

Në shtator të vitit 2016, në fillimet e tij, grupi i qëndrimit ditor numëronte 20 nxënës. Me këta 
fëmijë u angazhua një mësimdhënës si dhe një vullnetare nga Gjermania. Si çdo fillim edhe 
puna jonë hasi në disa vështirësi mirëpo me punën dhe përkushtimin tonë maksimal arritëm 
t’i kalojmë të gjitha. Me shtimin e interesimit të prindërve për të lënë fëmijët në qëndrim 
ditor lindi dhe nevoja për një mësimdhënës shtesë. Që nga shkurti neve na u shtua edhe një 
mësimdhënës. Fëmijët tashmë janë të ndarë në dy grupe: grupi i parë përbëhet me fëmijët e 
klasave të para dhe të dyta me të cilët angazhohet mësuesi Ilir Memaj, ndërsa grupi i dytë me 
nxënës të klasave të treta, katërta dhe pesta me mësuesen Edita Lumi. Qëndrimi ditor ofron 
shujtën e drekës, e cila shërbehet brenda objekteve të shkollës, në sallën e ngrënies. Gjatë 
qëndrimit me ne, fëmijët do të përforcojnë konceptet/mësimet që i kanë marrë në shkollë 
duke përfunduar detyrat e shtëpisë dhe duke u argëtuar. Përveç detyrave të shtëpisë, që janë 
edhe qëllimi ynë kryesorë, ne ofrojmë dhe aktivitete të lira për fëmijët. Ata kanë në dispozi-
cion dhomën e aktiviteteve si dhe dhomën e qetësisë. Motoja jonë është të mësojmë duke u 
argëtuar dhe të argëtohemi duke mësuar. 

Gjatë vitit të kaluar, ne kemi arritur që së bashku me fëmijët të organizojmë disa festa të 
vogla, ndër to janë:  festa e nënës dhe festa e babait. Fëmijët me këngë, vjersha e kartolina 
të përgatitura gjatë qëndrimit ditor kanë uruar prindërit e tyre. Gjithashtu kemi pasur vizita 
të ndryshme me qëllim përmirësimin e suksesit. Ne jemi gjithmonë duke punuar për të ofruar 
më të mirën për fëmijët gjatë kohës që gjenden me ne.
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Loja është lojë dhe u përket lojtarëve, të cilët janë persona që 
lirisht vendosin të jenë të tillë dhe kështu ata kanë objektiv lojën. 

Lënda mësimore, Edukata Fizike dhe Sportive në Shkollën Fillo-
re Loyola zë një vend të veçantë dhe të rëndësishëm te fëmijët. 
Ata me padurim e presin orën e lojërave dhe argëtohen pafund 
me rrjedhën e lojërave dhe me kushtet që i ofron salla e spor-
tit. Përmes lojërave fëmijët shprehin përjetimet dhe emocionet 
e tyre, shprehin një imagjinatë të lartë, gëzohen pa masë për 
fitoren e grupit dhe argëtohen aq shumë sa që as lodhjen nuk 
e ndjejnë. T'i bësh fëmijët të luajnë është akt pedagogjik, që 
ndihmon në zhvillimin e personalitetit dhe që është në bash-
këveprim me aktivitete të ndryshme pedagogjike të fëmijëve. 

Të përpiqemi të imagjinojmë lojën më të bukur të të gjitha lojërave. Provo të imagjinosh dhe 
të kujtosh: "Ti ke vetëm pak muaj që ke filluar të ecësh dhe botëshikimi yt është dyfishuar 
në krahasim me atë më parë. Ti je në këmbë, në një moment të caktuar babi yt afrohet, ai 
mban trupin pak të përkulur, duar të shtrira drejt teje, me këmbë pak të përkuluara vrapon 
drejt teje, me hapa shumë të shkurtër dhe thotë: "Të kapa, të kapa", atëherë ti qesh dhe ikën 
duke vrapuar dhe belbëzon: "Më kap, më kap". Vrapon të fshishesh dhe pastaj kthen kokën të 
qeshësh e të tallesh me të e përsëri ikën derisa ai arrin e të kapë. Atëherë ti qesh e ulërin edje 
më shumë, edhe më fort, ndërsa ai të ngren lart, të hedh në ajër e të bën të fluturosh". Kjo 
është një nga lojërat e para dhe më të bukura që kemi bërë kur kemi qenë të vegjël". 
Ja përse nuk mund të themi "luani" por "eja të luajmë"! 
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Në kohën kur e gjithë shoqëria kaplohet nga sindromi i indivi-
dualizmit, në komunitetin tonë të vogël, si shpëtim vjen puna 
në grupe. Është shumë e vërtetë që nganjëherë ngrihet zhurma 
në klasë. Kjo ndodh sidomos pas punës individuale, kur nisin 
të shpalosen idetë, por kur i sheh ata sy që hedhin shkëndi 
dhe faqet e skuqura të nxënësve, për të qenë sa më bindës për 
grupin, zhurma e punës bëhet shumë e këndshme. 
 
Puna në grupe bëhet me qëllim të bashkëpunimit sa më 
adekuat, për një punë sa më produktive dhe të suksesshme. 
Kjo praktikë ndikon në socializim, përkushtim, punë garuese 
ndërmjet grupeve, zhvillimin e komunikimit, identifikimin etj. 
 
Aftësitë për udheheqësi - Brenda grupit shumë shpejt 

spikaten ata, që e kanë këtë aftësi. Së shpejti grupi ia beson rolin udhëheqës, që nënkupton 
arritjen e objektivave, brenda njësisë kohore. 

Komunikimi - është mjeti kryesor për t'u marrë vesh. Nëse anëtarëve të grupit u jepen udhë-
zime të qarta, ata duke komunikuar në mënyrë të saktë mes vete do të gjejnë zgjidhje dhe do 
të arrijnë rezultate të larta të punës. 

Njohja e aftësive - Duke punuar në grup, secili pjesëtar i grupit mund të japë kontributin e 
vet dhe të shpalosë vlerat e veta. Dikush jep ide, dikush thur fjali, njëri shkruan bukur, tjetri 
dizajnon. 

Në fund secili ndjehet me vlerë, për punën e 
përbashkët të kryer me sukses. 

Shpalosja e ideve - Gjithsecili mund të japë 
ide të reja, të cilat orientohen në një drejtim 
të vetëm; saktësi shkencore dhe realizimi i 
punës së përbashkët me sukses dhe në kohë. 
Kështu presioni mbi individin zvogëlohet dhe 
pesha e punës dhe e përgjegjësisë shpërn-
dahet në 2-4 individë. Në këtë aspekt, gara 
midis grupeve sjell rezultate shumë pozitive 
dhe gjithashtu forcon lidhjet midis pje-
sëtarëve të grupit. 

Identifikimi - përmes grupit sjell emocion 
të veçantë si dhe vetëbesim. Suksesi i grupit 
është suksesi i secilit individ të grupit dhe në 
të ardhmen u jep kurajë për të dhënë sa më 
shumë nga vetja, për fitoren e përbashkët. 

Plani i veprimit në bazë të pikave të planit:

Lloji i veprimtarisë:  Mbledhja e bimëve mjekuese
Qëllimi:      Përgatitja e barnave popullore, çajit etj
Pjesëmarrësit:    Yllza, Ëmbla, Auroni, Arjani
Udhëheqësi:     Ëmbla
Koha:       Paradite, pranverë
Vendi:       Livadh
Mjetet e punës:    Gërshërët e bimëve, dorezat, shishe xhami etj
Mënyra e punës:    Punë në grup me kujdes të madh
Përfundimi:      T'u japim barna njerëzve në nevojë

Grundschule

Puna në grupe
Agnesa Çipaj-Laçi
Mësim klasor

Skolla fillore
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Grundschule

Festa e muzikës
Judita Delhysa
Mësim klasor

Shkolla e muzikës

Muzika
Berat Tafallari
Udhëheqes i shkollës së muzikës

Muzika krijon një mjedis të pasur dhe nxit zhvillimin social, 
emocional dhe intelektual tek njeriu. Ajo mobilizon trurin dhe 
prodhon hormone të lumturisë. 

Muzika është gjëja e parë që njeriu provon. Qëkur lindim ne 
luajmë një instrument "zëri". Zëri është instrumenti i parë i 
njerëzimit, pastaj kur fillojmë të ecim prap është "ritmi", ritmi 
që duhet të ndjekim, pra njeriu lidhjen me muzikën e ka që në 
lindje. 
 
Duke u nisur nga shumë arsye për muzikën, familja "Loyola" 
muzikën e konsideron shumë të rëndësishme, pastaj nuk e 
sheh vetëm si argëtim por të domosdoshme për një shoqëri të 
shëndoshë e mirëdashëse. Muzika përjetësisht luan rol shumë 

të rëndësishëm në jetën e njeriut. 
 
Shkolla e muzikës në familjen e "Loyola" çdo vit është duke u rritur, dhe për nxënësit e famil-
jes "Loyola" muzika ka një rol të rëndësishëm. Nxënësit vazhdimisht koncertojnë, shprehin 
talentin e tyre dhe beënë mrekullira. Tashmë qëllimet tona janë të dukshme për ardhmërië e 
nxënësve tanë. Shkolla jonë mundëson mësime individuale në instrumente të ndryshme dhe 
këndim por gjithmonë me vullnetin e lirë të nxënësve për të zgjedhur atë që ju fle në shpirt. 

Familja "Loyola" sikur në fushat tjera po ashtu edhe në atë të muzikës i qaset shumë profe-
sionalisht, për edukim të mirefilltë dhe ardhmëri të shëndoshë. Të gjithë mësimdhënësit e 
shkollës së muzikës në familjen "Loyola" janë të profilizuar, qoftë në instrumente apo këndim. 

Familja "Loyola" synon që nxënësit tanë të prekin majet e suksesit edhe në muzikë. 

Shkolla Fillore Loyola, me 21 qershor, për herë të parë festoi 
festën e muzikës. Ishte diçka e re jo vetëm për shkollën dhe 
nxënësit, por edhe për tërë qytetin e Prizrenit. Kjo festë i dha 
gjallëri qytetit me zërat gazmorë të nxënësve dhe me ndërt-
hurjen e tingujve muzikorë që krijonin melodi nga ato duar të 
vogla.

I tërë ky aktivitet u organizua në key dhe tek qytetarët shtoi 
kurreshtjen për të kuptuar se cfarë po ndodhte. Vendi u mbush 
përplot kalimtarë rasti dhe prindër që po argëtoheshin me zëra 
të ëmbël dhe melodi të ndryshme.

Prizreni atë ditë frymoi ndryshe dhe u gjallërua nga prania dhe 
performanca e fëmijëve të vegjël të cilët kishin thithur në vete 

mësimet e muzikës dhe kishin lejuar të dalin jashtë aftësitë e tyre duke befasuar veten dhe të 
pranishmit për të mirë.

Shpresojmë se e ardhmja do ta dëshmojë se në mesin e këtyre fëmijëve fshihen shumë talentë 
të muzikës dhe mbetet në ne dhe në shkollën tonë që t'i nxisim e t'i përkrahim që një ditë të 
japin fryte për të cilat do të mburremi të gjithë.



Bujari, Yjana
Cahani, Era
Demiri, Hana
Dida, Bekim
Dida, Kleonis
Gorani, Troj
Hamza, Rajan
Hasani, Tiara
Hasani, Tuana
Hisari, Eron
Hoxha, Perla
Hoxha, Rei
Kolnrekaj, Anxhela
Kolnrekaj, Flobert
Kosova, Erda
Nushi, Lea
Pajaziti, Mona
Rama, Amar
Salihu, Zepë
Shehu, Molos
Sylaj, Andi
Sylejmani, Geon
Trolli, Dion
Ukimeraj, Tuana

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Ademaj, Bardha  
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Klasse - Klasa - I c

Balaj, Isuf
Berisha, Art
Buqaj, Fatlum
Bytyqi, Leart
Bytyqi, Leona
Duraku, Omer
Hajrullaga, Viola
Haskuka, Esila
Hoxha, Dëborë
Ilazi, Triumf
Kallaba, Lekë
Krasniqi, Mal
Kryeziu, Arjanit
Kuçi, Fiona
Monrecaj, Anita
Muçaj, Noar
Ostrozubi, Rinesa
Rrezja, Dielli
Saragjolli, Edua
Shala, Uliks
Shehu, Sazan
Totaj, Klea
Xhoxhaj, Diar

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Spaqi, Elizabeta

Klasse - Klasa - I b

Balje, Daut
Berisha, Dea
Daka, Art
Delhysa, Aurel
Jemini, Shega
Kajtazi, Elena
Kastrati, Diesa
Kastrati, Lert
Krasniqi, Muhamet
Kryeziu, Andi
Kryeziu, Elena
Lugali, Fatlum
Merdita, Fabian
Morina, Arigon
Mulaj, Aulon
Oroshi, Samuel
Përzhella, Ujkan
Qatani, Venhar
Sallaj, Erion
Shahini, Masar
Sinanaj, Leon
Tuçi, Klarisa
Ukaj, Blin

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Ramadani, Jëlldëz 
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Kollegium der Grundschule
Lehrer, Tagesbetreuung, Musikschule

Kolegjiumi i shkollës fillore
Mësues, kujdesja ditore, shkolla muzikë
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Grundschule - Unsere Lehrer

Partner der Eltern, Förderer der Schüler
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Skolla fillore – Pedagogët tanë

Partnerë të prindërve, perkrahës të 
nxënësve

Valon Bajraktari
Sport
Edukatë fizike

Judita Delhysa
Musik
Musikë

Alban Gashi
Deutsch
Gjuhë gjermane

Bardha Ademaj
Klassenlehrerin
Mësim klasor

Katarina Gojani *
Klassenlehrerin
Mësim klasor

Emilia Theodora Hansel *
Volunteer

Adem Hoxha *
Sport
Edukatë fizike

Ardita Gashi
Klassenlehrerin
Mësim klasor

Sr. Aferdita Kaqinari
Klassenlehrerin
Mësim klasor

Vjollca Kola *
Klassenlehrerin
Mësim klasor

Shukrije Krasniqi
Klassenlehrerin
Mësim klasor

Liridona Kabashi *
Klassenlehrerin
Mësim klasor
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Grundschule - Unsere Lehrer

Partner der Eltern, Förderer der Schüler

Skolla fillore – Pedagogët tanë

Partnerë të prindërve, perkrahës të 
nxënësve

Ilir Memaj 
Tagesbetreuung
Kujdes ditor

Drit Morina 
Englisch
Gjuhë angleze

Pranvera Pupa
Englisch
Gjuhë angleze

Edita Lumni *
Tagesbetreuung
Kujdes ditor

Zana Susuri
Grundschule
Klassenlehrerin
Shkolla fillore
Mësim klasor

Berat Tafallarfi 
Grundschule
Musik
Shkolla fillore
Muzikë

Jëlldëz Ramdani
Klassenlehrerin
Mësim klasor

Patricia Siegert **
Tagesbetreuung
Kujdes ditor

Elizabeta Spaqi
Grundschule
Klassenlehrerin
Shkolla fillore
Mësim klasor

Doruntina Rakaj *
Klassenlehrerin
Mësim klasor
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Basha, Tuana
Beshi, Lindor
Bytyçi, Buna
Bytyçi, Ideal
Bytyqi, Blinera
Çabrati, Albas
Fetoshi, Bjord
Gashi, Stina
Gjafiqi, Haki
Gollopeni, Maksut
Haliti, Diella
Hoxha, Erza 
Jahaj, Florent
Krasniqi, Adea
Krasniqi, Bjeshka
Krasniqi, Isak
Oroshi, Martin
Osmanollaj, Elda
Rexhaj, Dielli
Shahini, Tuana
Thaqi, Ermal
Turtulla, Rion
Ukaj, Ergis

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Vokshi, Dorontina 

Berisha, Fejzullah
Berisha, Olsa
Berisha, Rrina
Berisha, Rrona
Biffar, Florian
Bobaj, Breron
Bytyqi, Gresa
Duraj, Bejana
Dushi, Andrea
Hoti, Lis
Kabashi, Rrezon
Kastrati, Pëllumb
Kolshi, Deina 
Lee, Sae Il
Mahmuti, Leart
Muçaj, Natyrë
Mula, Tadora
Nokaj, Ana
Omaj, Ezan
Paçarizi, Orges
Rexhaj, Drin
Shtufi, Florian
Zekaj, Alfred
Zulfallari, Erion
Zulfallari, Erza

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Gashi, Ardita

Klasse - Klasa - II a Klasse - Klasa - III aKlasse - Klasa - II b
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Alihafezi, Diona
Balaj, Dorela
Bilurdagu, Ledri
Caka, Dori
Elshani, Sara
Gashi, Agnesa
Gruda, Ana
Hoti, Yll
Hoxha, Ben
Hoxha, Jeta
Hoxha, Jon
Hoxha, Leon 
Hyseni, Klea
Kotorri, Erin
Meta, Ina
Muqaj, Nita
Nrejaj, Princ
Omaj, Eriola 
Paçarizi, Ulpian
Pasuli, Rikard
Shala, Ron
Smailaj, Blodi
Tola, Dorela
Veselaj, Diamant

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Kaqinari, Sr. Aferdita
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Ademaj, Rita 
Aliaj, Ed 
Bala, Edra
Bytyçi, Driada
Bytyçi, Julian
Curi, Mark
Dani, Rrita
Gashi, Adis
Gashi, Auron 
Gorani, Yllza
Hajrullaga, Gert
Hoxha, Lis
Kqira, Tone
Krasniqi, Leart
Kryeziu, Alp
Kurtaj, Rron
Markaj, Arjan 
Marki, Martin
Muçaj, Emira
Pireci, Erzen
Qabrati, Greta
Qemali, Arjon
Shala, Fidan
Tytynxhiu, Ëmbla
Vata, Iris

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Çipa-Laçi, Agnesa

Beshi, Linor
Bytyçi, Ilda
Bytyqi, Butrint
Duraku, Nafi
Elezkurtaj, Nijazi
Elshani, Donat
Gjini, Aron 
Hajdari, Elvis 
Hajdari, Qamil
Haliti, Arlind
Haliti, Hana
Hoxha, Alberina
Jahaj, Vlerona
Kaçaniku, Lisa
Krasniqi, Sara
Lumezi, Valentina
Nrecaj, Andi
Osmani, Diamant
Pasuli, Rina
Qovanaj, Erion
Salihu, Albiona
Shala, Diell
Tejeci, Mjellma 
Xhonlleshi, Marsel
Zogaj, Agon

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Krasniqi, Shukrije 

Ahmetaj, Diart
Bajrami, Erika
Balje, Alek
Berisha, Fatar
Bytyçi, Olsa
Bytyqi, Orges
Çollaku, Alketa
Çollaku, Lis
Gashi, Riana
Gashi, Sadije
Gojani, Anton
Guri, Bora
Haliti, Adriatik
Hoti, Rinor
Hoxha, Arion
Hoxha, Fis
Kalimashi, Hadi
Krasniqi, Ujza
Luma, Dion
Muhadri, Geta
Nishori, Vesa
Pireci, Elsa
Rahmani, Lisi
Shemsedini, Ronik
Thaçi, Nart

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Temaj, Zana

Klasse - Klasa - III b Klasse - Klasa - IV bKlasse - Klasa - IV a
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Grundschule

Aktiviteti i riciklimit
Prof. Pranvera Pupa
Gjuhë angleze
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Ndërlidhja e mësimit teorik me anën praktike dhe ndërg-
jegjësimi i nxënësve lidhur me problemet që e mundojnë 
shoqërinë tonë, mbeten në qendër të punës sonë në “Loyola- 
Gymnasium”.

Thjesht, nxënësit përgatiten për jetën dhe për të marrë 
përgjegjësitë në komunitet dhe për të mirën e përgjithshme. 
Në këtë pikë, mbrojtja e ambientit ku jetojmë mbetet çështja 
kryesore, sepse jemi shpesh dëshmitarë të veprimeve jo të 
mira dhe punës së pamjaftueshme që bëhet në vendin tonë 
për mbrojtjen e ambientit, por shkolla jonë në këtë drejtim 
bën punë të jashtëzakonshme, duke filluar nga aktivitetet 
sensibilizuese e deri te klasifikimi i mbeturinave, si hap i 
parë drejt riciklimit nga kompanitë përgjegjëse. Pas një ore 
mësimore me klasat e treta dhe të katërta, ku temë ishte 
klasifikimi dhe riciklimi i mbeturinave, kemi ftuar dy nxënës 
të rritur, anëtarë të Parlamentiti të nxënësve (Doruntina 
Shehu dhen Alejna Perzhella), të cilët këtyre vogëlushëve dhe 
vogëlusheve u kanë paraqitur përmes projektorit një prezan-
tim lidhur me riciklimin, njohjet që nxënsit duhet të kenë për 
këtë fushë deri te ana praktike se si duhet të bëhet klasifiki-
mi. Pastaj, nxënësit kanë parashtruar pyetje për nxënësit më 
të rritur lidhur me temën e caktuar dhe pastaj kemi vazhduar 
aktivitetin në hapësirat e jashtme të shkollës.

Nxënësit kanë kënduar një këngë lidhur me mbrojtjen e 
ambientit dhe riciklimin, është bërë një aktivitet ku ata janë 

ndarë në katër rreshta. Kemi shpërndarë mbeturina të ndry-
shme, si letër, kanaqe e gjëra të tjera, të cilat është dashur 
që vet nxënësit t’i mbledhin dhe t’i klasifikojnë nëpër shpor-
ta të veçanta për letër, metal, plasitikë dhe mbeturina tjera. 
Grupi që i ka vendosur mbeturinat më së miri në shportë, 
është shpallur fitues. Pra, përmes një pune të gjithanshme, 
si leksione teorike, prezantime, këngë dhe aktivitete të 
ndryshme, kemi arritur që të ngrisim vetëdijen e nxënësve 
për kujdesin e vazhdueshem ndaj ambientit dhe klasifikimin 
e mbeturinave.

Mendoj se përmes veprimeve të vogla, mund të hidhen hapa 
të rëndësishëm për të përgatitur gjeneratat e reja lidhur me 
përgjegjësinë që duhet të marrin në jetë për të mirën e vet, 
por edhe të mbarë shoqërisë.

Viti i ri shkollor në shkollën fillore ‘Loyola’ erdhi me përplot 
ndryshime edhe në fushën programore. Për herë të parë në 
shkollën tonë gjuha angleze u përfshi në planprogram që 
nga klasa e parë. Të mësuarit e një gjuhe të dytë në moshë 
kaq të re padyshim se pasuron dhe rrit zhvillimin kognitiv 
dhe akademik tek nxënësit, por përcjellja e njohurive të reja 
tek ta nuk është aq e lehtë sa duket. Kërkohet përpjekje e 
vazhdueshme dhe planifikim i thukët i orës mësimore në 
mënyrë që të arrihen rezultatet më të mira. Për fat të mirë, 
sot ekzistojnë metoda e teknika të shumta të mësimdhënies 
që e lehtësojnë punën e mësimdhënësit. Por kur mendohet 
në përzgjedhjen e metodave të mësimdhënies, një çështje 
kyçe për t’u përcaktuar është mosha dhe niveli gjuhësor i 
nxënësit. E duke qenë se nxënësit tanë të vegjël sapo janë 
shkëputur nga kopshti dhe gjiri familjar, të mësuarit e 
gjuhës angleze tek ta nuk mund të nxitet ndryshe përveçse 
përmes lojërave edukative.

Lojërat edukative në të mësuarit e gjuhës angleze kanë vlerë 
të çmueshme arsimore pasi ato i nxisin nxënësit ta përdorin 
gjuhën, zgjojnë tek ta kërshërinë për gjuhën, inkurajojnë 
pjesëmarrjen aktive në mësim, argëtojnë, mësojnë dhe nxi-
sin rrjedhshmëri, mbi të gjitha, lojërat janë shumë motivuese 
pasi ato janë zbavitëse dhe në të njëjtën kohë sfiduese. Duke 
qenë se e kisha studiuar mirë efikasitetin e lojërave eduka-
tive në të mësuarit e gjuhës angleze, kjo ishte metoda që 
unë do të aplikoja me nxënësit e mi. Kushtet shumë të mira 

Shkolla fillore

Të mësuarit e gjuhës angleze
Mës. Drit Morina
Gjuhë angleze
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të punës që ofron shkolla jonë bashkë me kreativitetin dhe 
entuziazmin që kisha, më mundësuan t’i gërshetoja mësimet 
me lojëra të ndryshme gjë që po sillte rezultat në dy qëllime 
të rëndësishme: të rrënjos tek nxënësit dashurinë për lëndën 
dhe të nxis komunikimin në gjuhën angleze sa më shumë që 
është e mundur.

Megjithatë, përderisa nxënësit po kënaqeshin me përdorimin 
e lojërave në orën time, unë duhej të kujtoja se lojërat kon-
siderohen ‘deserti’, jo ‘vakti kryesor’ në orën mësimore. Pa 
vënë në dyshim efektin pozitiv që lojërat edukative sjellin në 
klasë, nëse lojërat nuk janë të organizuara mirë, klasa rrezi-
kon të kthehet në një shesh lojërash dhe kjo duhet evituar 
medoemos. Për të shmangur kaosin në klasë të krijuar nga 
lojërat, unë duhej të kujdesesha që secila lojë t’i ketë këto tri 
elemente: rregulla të qarta, qëllimin e lojës dhe kënaqësinë 
që loja do të sjellë tek nxënësit. Për t’u siguruar se nxënë-
sit do t’i përmbaheshin rregullave të lojës dhe që të arrihej 
qëllimi i saj, m’u desh të përdorja një strategji të menagjimit 
të klasës.

Përsëri, strategjia që do të përdorja për të mbajtur klasën 
nën kontroll duhej përshtatur moshës së nxënësve, prandaj 
unë përgatita për klasat e para një ‘semafor’, për klasat e 
dyta e të treta ‘tablën e yjeve’ për të mbajtur ‘shënime’ kush 
po i respektonte rregullat në klasë e kush jo. Rregullat në 
klasë vendosen bashkë me nxënësit, ata argumentojnë dhe 

pyeten nëse pajtohen për të vendosur një rregull të caktuar, i 
votojnë ato dhe në fund ato rregulla vendosen në klasë bash-
kë me ‘tebelën e yjeve’. Nxënësit të cilët u përmbahen atyre 
rregullave në fund të muajit shpërblehen me ‘Yllin e Muajit’, 
ndërsa ata që nuk u përmbahen, u privohet ky shpërblim.

Kjo strategji e menagjimit të klasës rezultoi të jetë shumë 
e efektshme pasi nxënësit janë të njoftuar paraprakisht me 
pritshmëritë e mësimdhënëses dhe ata bëhen vetë përgjeg-
jës për sjelljen e tyre në klasë duke shmangur kështu çfarë-
do devijimi nga mësimi brenda orës së gjuhës angleze.

Si përfundim, entuziazmi i nxënësve për lëndën më dha 
sigurinë se nxënësit e mi po e mësonin gjuhën angleze duke 
u argëtuar gjë që ishte qëllimi im primar, sado që një meto-
dë e tillë kërkon përgatitje të vazhdueshme, shumë punë 
në përzgjedhjen dhe përgatitjen e materialeve, konsistencë 
e durim. Vërtetë që profesioni i mësimdhënësit nuk është i 
lehtë, por kur sheh punën tënde të kurorëzohet me sukses 
dhe gëzim në fytyrat e nxënësve, e kupton vlerën e të qenit 
mësimdhënëse.

Grundschule

Të mësuarit e gjuhës angleze

Rëndësia e shkollës sonë 
është se ne mundohemi që 
të kemi një jetë sa më të 
lumtur, por që të kemi një 
jetë të lumtur, truri ynë duhet 
të jetë i pasuruar me dituri. 
Për këtë arsye shkollat janë 
dhurata më e shtrenjtë për 
njerëzimin.

Shkolla ime - puna ime është 
vendi të cilin e vizitoj çdo 
ditë, i cili është vendi më 
i mirë për mua, aroma që 

lëshon shkolla ime është ushqim i trurit tim. Për mua ishte 
e veçantë se unë fillova në punë në objektin e ri të shkollës 
fillore, po ashtu që ishte në qendër të qytetit ku aty kaloi një 
vit me plot sfida e suksese të ndryshme.

Ne kishim festa të ndryshme të cilat ishin: festa e 28 Nën-
torit, festat e fundvitit, 7-8 Marsin, karnavalet si dhe festën 
më të çmuar për mua e që ishte festa e "ABETARES", festë 
e cila i gëzoi shumë zemrat e fëmijëve, po ashtu edhe të 
prindërve, sepse tashmë fëmijët e tyre ishin më të ditur dhe 
dinin shkrim - lexim, ku të gjitha këto festa u organizuan në 
mënyrë të përkryer.

Gjithashtu duhet cekur se edhe në këtë vit shkollor e kemi 
përuruar objektin tjetër të shkollës fillore dhe ajo ditë ishte 
e veçantë për fëmijët sepse u ngritën flamujt nga ana e fëmi-
jëve dhe të gjithë fëmijët e gëzuar mezi prisnin ta vizitonin 
objektin e ri të shkollës ku do t’i vijonin mësimet.

Puna e mësuesit është me vlerë dhe me rëndësi shumë të 
madhe. Kjo vërehet edhe tek thënia: "Shpirt vogël është ai që 
punën e mësuesit e çmon të vogël".

Se mësuesi nuk guxon të gabojë tregon, sqaron thënia: 
"Gabimin e mjekut e mbulon toka, gabimi i arkitektit rrëno-
het, ndërsa gabimi i mësuesit ecën". Pra, mësuesi gjithmonë 
duhet të jetë mbizotërues i vetvetes.  

Shkolla fillore

Përshëndetje
Jëlldëz Ramadani
Mësim klasor



Ditët e pushimeve verore kaluan dhe shkollat kanë hapur dyert 
për të filluar vitin e ri shkollor, anadaj shtatori kudo i mbushi 
shkollat plot me nxënës. Oborret shkollore kudo gumëzhijnë 
nga zërat gazmorë të fëmijëve që iu kthyen bankave shkollo-
re, e sidomos të atyre që për herë të parë do të ulen në këto 
banka. 

Kështu, edhe Shkolla Fillore Loyola i hapi dyert për nxënësit 
e saj dhe për ata që tani do të hyjnë në klasë të parë. Nga të 
dyja anët oborri i shkollës gumëzhinte nga zërat gazmorë të 
nxënësve që tingëllonin si cicërima zogjsh, të cilët kthehen në 
foletë e tyre. Po ashtu edhe nxënësit e kësaj shkolle iu kthyen 
folesë së tyre të dijes.

Ata tashmë kanë hyrë në radhën e nxënësve që i janë drejtuar shkollës, klasës, librave, 
shokëve dhe shoqeve etj.; janë të etur për dituri dhe janë të gatshëm të tregojnë se janë të rri-
tur dhe mund t’i marrin mbi vete detyrat që u takojnë, ku e gjithë kjo tregon se po fillojnë një 
etapë të re jetësore. Të shoqëruar nga prindërit e tyre i drejtohen klasës dhe mësueses. Edhe 

emocionet nuk munguan, disa prej tyre kishin 
dhe lotë në sytë e tyre, por që shumë shpejt u 
zhdukën dhe mësimi filloi pa ndonjë pengesë.

Meqenëse shumica e fëmijëve janë të kyçur në 
Institucionet parashkollore, fara e dijes është 
mbjellur në ta, kurse puna e mësuesve është që 
të kujdesen mirë, në mënyrë që fara e mbjellur 
të japë fryte cilësore, e në të ardhmen nxënësit 
t’i dëshmojnë të arriturat e tyre.

Shkolla e tyre këtë vit ka arritur suksese edhe 
më të mëdha, tani pothuajse ajo është e 
kompletuar e tëra në çdo aspekt, prandaj dhe 
nxënësit duken të kënaqur dhe të gëzueshëm 
me shkollën e re.

Shkolla çdo ditë e më shumë po shkëlqen, duket 
edhe më e bukur me prezencën e nxënësve dhe 
zhvillimin e mësimit;  uniforma shkollore i plotë-
son dhe më shumë, duke ua dhënë ndjenjën  e 
të qenurit nxënës në kuptimin e plotë të fjalës. 

Nxënësve u urojmë dhe dëshirojmë një vit të ri 
shkollor me shumë suksese!

Grundschule

Shkolla - vend mësimi dhe argëtimi 
Elizabeta Spaqi
Mësim klasor
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Die neuen Lehrpläne sollen – das sage ich hier 
gleich zu Beginn ganz deutlich und mit Nach-
druck – unseren Schulalltag und die Art und 
Weise des Unterrichts verändern und positiv 
weiterentwickeln.

Deshalb bin ich als Schulleiter und sind wir als 
Schulleitung sehr entschieden, diese Vorlage 
nicht einfach nur der Form halber zur Kenntnis 
zu nehmen und möglichst alles so zu belassen, 
wie es ist. Ich bin und wir sind im Gegensatz 

dazu entschlossen, diesen starken Impuls der Schulreform, die Kosovo wirklich nötig hat, 
aufzunehmen. 

Wie ich schon im Juni gesagt habe, ist mein Wunsch, dass die Grundschule Loyola, das Loyo-
la-Gymnasium und Loyola Tranzit die Orte werden, an denen die Anliegen der neuen Lehr-
pläne am besten umgesetzt und realisiert werden. In diesem Sinne möchte ich, dass Loyola 
weiterhin zu den besten Schulen Kosovos gehört. Und ich möchte Sie heute noch einmal 
ermutigen und nachdrücklich auffordern, von Anfang an diese veränderte innere Haltung und 
Ausrichtung einzunehmen, weiterhin einzuüben oder umso stärker beizubehalten – je nach-
dem, wo sie in diesem Veränderungsprozess gerade stehen. 

Ich befürchte nicht, dass Sie das ein oder andere, was nun von mir kommt, schon einmal 
gehört haben. Im Gegenteil: Ich hoffe, dass nicht alles neu ist. Aber es ist so wichtig, dass 
einmal hören nicht reicht. Und Sie sollen es auch 
nicht nur einmal von Seiten bezahlter Referenten 
hören, sondern direkt von Ihrem Schulleiter. Und 
damit die Wiederholung aktiv ist, können Sie sich 
gerne bei Aufzählungen immer wieder einmal 
fragen: An welche Punkte erinnere ich mich?

Es geht ja nicht nur darum, Gedanken wieder-
zuerkennen, sondern sie sich zu Eigen machen. 
Im Sinne der Aneignung der neuen Lehrpläne 
für Loyola werde ich auch viele Ergänzungen 
und Kommentare geben. Es wird also auch keine 
reine Wiederholung. 

Zuerst die Frage: Warum braucht Kosovo denn 
überhaupt neue Lehrpläne? Gibt es nicht drin-
gendere Aufgaben? Die bisherigen waren doch 
gut und wir haben erfolgreich mit ihnen gearbei-
tet. Der Rahmenlehrplan selbst nennt dafür eine 

E them tani në fillim dhe shumë qartë dhe e 
ritheksoj se planet e reja mësimore do ta ndry-
shojnë përditshmërinë dhe mënyrën e mësimd-
hënies dhe do ta zhvillojnë atë në drejtim 
pozitiv.

Për këtë qëllim, unë si drejtor shkolle dhe ne si 
menaxhment shkollor jemi shumë të përkush-
tuar që këto modele të mos i marrim vetëm si 
të përcaktuara dhe t'i lëmë gjërat ashtu si kanë 
qenë. Përkundrazi, unë dhe të gjithë ne, jemi të 

vendosur që të shfrytëzojmë këtë impuls të fortë të reformës shkollore, për të cilën Kosova ka 
shumë nevojë. 

Siç pata thënë qysh në muajin qershor, dëshira ime është që shkolla fillore Loyola, gjimnazi 
Loyola dhe Loyola Tranzit të jenë vendet ku do të zbatohen më së miri objektivat e planeve të 
reja mësimore. Bazuar në këtë, unë dua që Loyola edhe më tutje të jetë shkolla më e mirë në 
Kosovë. Po ashtu dua t'ju inkurajoj dhe të kërkoj nga ju që ta pranoni këtë qasje të re dhe këtë 
orientim të ri nga brenda si dhe ta praktikoni e ta mbani - varësisht nga fakti se ku ndodheni, 
në këtë proces ndryshimi.

Nuk druaj se ju e keni dëgjuar nganjëherë më parë atë që po e them sot. Përkundrazi, 
shpresoj se jo të gjitha janë risi për ju. Por kjo është aq e rëndësishme se nuk mjafton nëse e 
dëgjoni vetëm një herë. Dhe nuk dëshiroj se vetëm të dëgjoni nga ana e një folësi të paguar, 
por direkt nga drejtori i juaj i shkollës. Dhe, për të qenë përsëritja aktive, gjatë numërimit 
të pikëve mund të pyetni veten: Cilat pika po më kujtohen? Nuk është me rëndësi që të na 
rikujtohen mendimet, por t'i marrim ato si tonat. Me qëllim të përvetësimit të planeve të reja 
mësimore të Loyola-s edhe unë do të jap shumë komente dhe plotësime. Pra, nuk do të jetë 
thjesht një përsëritje. 

Së pari lind pyetja: Pse i nevojiten Kosovës planet e reja mësimore? A nuk ka punë më urg-
jente? Planet e gjertanishme ishin të mira dhe kemi punuar me sukses me to. Vetë korniza 
kurrikulare i cek një mori arsyesh, ndërsa ne duhet të shikojmë shumë më larg se kufijtë e 
shkollës sonë për të kuptuar arsyet e planeve të reja mësimore. Në këtë mënyrë bëhet e qartë 
se një shkollë e mirë nuk duhet të shikojë vetëm nga brenda, por të ndërlidhet ngushtë me 
realitetin e plotë shoqëror dhe zhvillimin e shoqërisë. Përndryshe, shkolla nuk do të jetë në 
shërbim të rinisë. 

v Ndërtimi i shoqërisë së dijes

Ju i dini më mirë se unë të dhënat ekonomike të Kosovës dhe situatën shoqërore që lidhet me 
to. Në rast se Kosova dëshiron të zërë hapin për zhvillimin e vet ekonomik, atëherë ajo nuk 
duhet të përqendrohet vetëm në prodhim - edhe pse kjo është fusha të cilën ne synojmë ta 
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In seiner Ansprache während der Eröff-
nungskonferenz der pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
das Schuljahr 2017/18 stellte Direktor 
P. Bödefeld grundlegende und kon-
krete Gedanken im Blick auf die neuen 
Lehrpläne vor.

Në fjalimin e tij gjatë mbledhjes 
parapërgatitore të kuadrit pedagogjik 
për vitin shkollor 2017/18, drejtori 
gjeneral Atë Bödefeld skicoi disa men-
dime themelore dhe konkrete në lidhje 
me planet e reja mësimore.
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Reihe von Gründen und wir müssen sehr weit über die Grenzen unserer Schule schauen, um 
den Anlass der neuen Lehrpläne zu verstehen. So wird deutlich, dass eine gute Schule nicht 
nur nach innen schauen kann, sondern sehr eng mit der gesamten gesellschaftlichen Realität 
und ihrer Entwicklung verbunden sein muss. Sonst kann die Schule nicht der Jugend dienen. 

v Der Aufbau einer Wissensgesellschaft

Sie kennen die wirtschaftlichen Eckdaten und die damit verbundene Situation der Gesellschaft 
Kosovos besser als ich. Wenn Kosovo für seine wirtschaftliche Entwicklung Anschluss finden 
will, dann wird das nicht ausschließlich über Produktion gehen – auch wenn das der Bereich 
ist, auf dessen Ausbau wir mit unseren Plänen für eine hochqualifizierte Berufsausbildung für 
Mechatroniker an einer Loyola Berufshochschule zielen. 

Noch wichtiger als Handel – von dem es in Kosovo schon jetzt genug gibt – und ebenso wich-
tig wie der Produktionssektor wird gerade die Gewinnung, Beschaffung und Vermittlung von 
Informationen und Wissen. Alle Wissensfelder wachsen schnell und Informationen veralten. 
Unter diesen Bedingungen werden sich unsere Maturantinnen und Maturanten zurechtfinden 
und einen Beruf wählen müssen. 

Der Einzelne muss lernen, Informationen zu gewinnen, zu gewichten, zu beurteilen und 
zu nutzen, Fake News von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu unterscheiden – und das 
in begrenzter Zeit. Deshalb wird der Prozess der Gewinnung von Informationen, die eigen-
ständige Recherche und Aufarbeitung von entscheidender Bedeutung für den zukünftigen 
Unterricht sein. Wir dürfen nicht länger nur Fakten und Tatsachen lehren, die ihre Bedeutung 
in wenigen Jahren verlieren. Wir müssen die Kinder und Jugendlichen lehren, wie sie Informati-
onen gewinnen können und mit ihnen umgehen müssen. 

v Leben in einer digitalen Gesellschaft

Der Rahmenlehrplan spricht von einer digitalen Epoche. Ich denke aber nicht, dass die Digita-
lisierung ein Phänomen ist, das wie eine Epoche wieder vorübergehen wird. Es geht auch nicht 
nur um die erfolgreiche Integration in die digitale Wirtschaft als Ziel des neuen Lehrplans. Es 
geht um eine grundlegende digitale Kompetenz, die notwendig ist für alle Menschen, damit 
sie von der technischen Entwicklung, die ohne Ausnahme alle Bereiche des menschlichen 
Lebens erfasst, zu profitieren und sie gut gestalten können. Sie wissen, dass wir den Fach-
bereich Informationstechnologie neu aufgebaut und in diesem Jahr noch erweitert haben. 
Weitere Schritte werden folgen. 

Wir brauchen aber nicht nur einen ausgezeichneten Unterricht im Fach Informationstech-
nologie, sondern eine natürliche – nicht künstliche – Integration digitaler Wissensquellen 
in möglichst allen Fächern. Diese Entwicklung soll nicht hektisch und planlos sein, sondern 
kritisch und vernünftig. Aber sie ist unverzichtbar. Ein Beispiel: Der Verkauf selbstentwickelter 
Websites durch unsere Schüler war ein großer Erfolg. Die Idee des neuen Lehrplans wäre dazu, 

zhvillojmë me planet tona për shkollim të cilësisë së lartë për mekatronikë në një shkollë të 
lartë profesionale të Loyola-s. 

Më me rëndësi se tregtia - për të cilën mendojmë se në Kosovë ka mjaft, dhe po aq me 
rëndësi sa sektori i prodhimit po bëhet marrja, gjetja dhe ndërmjetësimi i informacioneve dhe 
njohurive. Të gjitha fushat e njohurive po rriten shpejt dhe informacionet po vjetrohen. Në 
kuadër të këtyre kushteve, maturantet dhe maturantët tanë do të duhet ta gjejnë veten dhe të 
zgjedhin një profesion. 

Secili individ duhet të mësojë të marrë informacione, t'i peshojë dhe vlerësojë ato, për të 
dalluar Fake News (Lajmet e rreme) nga njohuritë shkencore - aq më tepër në një kohë të kufi-
zuar. Për këtë qëllim, procesi i marrjes së informacioneve, hulumtimi vetanak dhe procesimi 
i informacioneve, do të jetë i rëndësisë vendimtare për mësimdhënie në të ardhmen. Ne nuk 
duhet të mësojmë edhe më tutje fakte dhe të vërteta që humbin rëndësinë e tyre brenda pak 
vitesh. Ne duhet t'i mësojmë fëmijët dhe të rinjtë si t'i marrin informacionet dhe si t'i përdorin 
ato. 

v Jeta në shoqëri digjitale
 
Korniza Kurrikulare flet për epokën digjitale. Unë nuk mendoj se digjitalizimi është një fen-
omen, i cila do të jetë si një epokë kaluese. Objektiv i planit të ri mësimor nuk është vetëm 
integrimi i suksesshëm në ekonomi digjitale. Është fjala për kompetencë gjithëpërfshirëse 
digjitale, e cila është e domosdoshme për të gjithë njerëzit, në mënyrë që të kemi përfitime 
nga zhvillimi teknik, i cili pa përjashtim përfshin të gjitha fushat e jetës së njeriut. Ju e dini se 
ne kemi ngritur si fushë të re dhe e kemi zgjeruar këtë vit fushën specialistike Teknologjia e 
Informacionit. Hapa tjerë do të pasojnë. 

Ne nuk kemi nevojë vetëm për mësimdhënie të shkëlqyer në fushën e Teknologjisë së Infor-
macionit, por për një integrim natyral dhe joartificial të burimeve digjitale të informacionit në 
të gjitha lëndët. Ky zhvillim nuk duhet të jetë i ngutshëm dhe pa plan, por duhet të jetë kritik 
dhe i arsyeshëm. Por, ky zhvillim është i pashmangshëm. 

Ja një shembull konkret: Shitja e ueb-faqeve të zhvilluara nga vetë nxënësit ishte një sukses 
i madh. Ideja e planit të ri mësimor lidhur me këtë do të ishte të ndërlidhej ky projekt nga 
këndvështrimi i lëndëve ekonomi (më duket se kjo ka ndodhur tashmë), matematikë, shqip 
dhe etikë. Që të kemi një përkrahje në të ardhmen në këtë drejtim, dua që ta intensifikojmë 
ndërlidhjen me Innovation Center Kosovo dhe me Bonevet në Gjakovë. Lidhur me sfidat e të 
ardhmes, provimet për modulet e patentë shoferit për kompjuter do të jenë vetëm fillimi!

v Fleksibiliteti dhe mobiliteti

Në lidhje me këto fjalë kyçe, Korniza Kurrikulare definon aftësitë e të rinjve për të reaguar 
shpejt në ndryshime dhe kriza, sidomos në një botë në të cilën çdokush dhe gjithçka varen 
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dieses Projekt aus der Perspektive der Fächer Wirtschaft (das ist ja glaube ich auch schon 
geschehen), Mathematik, Albanisch und Ethik zu begleiten. 

Zu unserer Unterstützung möchte ich in der Zukunft die Verbindung zum Innovation Center 
Kosovo und zu Bonevet Gjakovë noch intensivieren. Die Prüfungen für die Module des Compu-
terführerscheins können angesichts der zukünftigen Herausforderungen nur der Anfang sein!

v Flexibilität und Mobilität

Unter diesen Stichworten beschreibt der Rahmenlehrplan die Fähigkeit junger Menschen, 
schnell auf Veränderungen und Krisen reagieren zu können, insbesondere in einer Welt, in 
der alle und alles voneinander abhängen und aufeinander Einfluss nehmen. Mir ist deshalb 
wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen schon in der Schulzeit Veränderungen erleben und 
die Erfahrung machen, dass man sich vor Veränderungen nicht fürchten muss, sondern dass 
sie positiv und zu Verbesserungen gestaltet werden können. Ebenso müssen wir uns darum 
bemühen, dass die jungen Menschen einerseits in ihrer Heimat verwurzelt sind (und da geht 
es nach meiner Meinung nicht nur um Volkstänze und Kostüme, sondern um tatkräftige Ein-
satzbereitschaft!), sondern zugleich eine Perspektive einnehmen können, die weiter schaut als 
bis nach Deutschland. 

Ein Baum, der tief verwurzelt ist, kann viele Stürme besser überstehen. Unser Unterricht muss 
lokal orientiert, aber nicht lokal begrenzt sein: Denke global, handle lokal!

v Zusammenleben

Der Rahmenlehrplan betont zurecht, dass eine Schule nicht nur Dinge unterrichten kann und 
nicht nur im geschlossenen Klassenraum lehrt. Sie muss insgesamt ein Ort sein, an dem ein 
friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Interessen 
und unter der Berücksichtigung der Rechte aller erfahren und eingeübt wird. Eine gute Schule 
muss ein Modell einer demokratischen Gesellschaft sein – das fordert der Rahmenlehrplan 
immer wieder. Dabei muss klar sein, dass eine demokratische Gesellschaft keine heile und 
problemlose Gesellschaft ist. 

Da gibt es Spannungen, Krisen und Konflikte, die Mühe um einen Ausgleich von Interessen 
und vieles mehr. Schule ist nicht nur Unterricht im 45 Minuten-Rhythmus! Unsere Aufgabe ist 
es beispielsweise auch, einen guten und respektvollen Umgang zwischen den Geschlechtern 
einzuüben, Gewalt und Drogen zu disqualifizieren und in der Begegnung mit den Kindern und 
Jugendlichen von Loyola Tranzit die multiethnische Gesellschaft des Kosovo, die der Rahmen-
lehrplan mehrmals beschwört, erfahrbar werden zu lassen. 

v Nachhaltige Entwicklung

Dazu nur ganz kurz: Es ist schön zu sehen, dass unser begrenzt erfolgreiches Bemühen um 

nga njëra- tjetra dhe kanë ndikim në njëra- tjetrën. Në lidhje me këtë, unë e shoh të rëndësis-
hme që fëmijët dhe të rinjtë qysh gjatë shkollimit t'i përjetojnë këto ndryshime dhe të mëso-
hen se njeriu nuk ka nevojë të frikësohet nga ndryshimet, por ato mund të shfrytëzohen pozi-
tivisht dhe për përmirësime. Po ashtu duhet të përpiqemi që të rinjtë, në njërën anë të jenë 
fort të lidhur me vendlindjen (dhe këtu, sipas mendimit tim nuk është fjala për valle popullore 
dhe veshje kombëtare, por me gatishmëri për të punuar!), por edhe të fitojnë perspektiva që 
shohin edhe më larg se në Gjermani. 

Një dru me rrënjë të thella i përballon më mirë stuhitë. Mësimi ynë duhet të ketë orientim 
lokal, por jo të jetë i kufizuar lokalisht: Mendo globalisht, vepro lokalisht!

v Bashkëjetesa

Korniza Kurrikulare thekson me të drejtë se shkolla nuk duhet vetëm të na mësojë për veprat 
dhe të mësojë në klasa të mbyllura. Në përgjithësi, shkolla duhet të jetë një vend ku prakti-
kohet bashkëjetesa paqësore mes njerëzve të ndryshëm, me interesa të ndryshme dhe duke 
respektuar të drejtat e të gjithëve. Shkolla e mirë duhet të jetë model i një shoqërie demokra-
tike – këtë e përsërit vazhdimisht Korniza Kurrikulare. Me këtë rast duhet të jetë e qartë se një 
shoqëri demokratike nuk është shoqëri e shenjtë dhe pa probleme. 

Ajo ka tensione, kriza dhe konflikte, përpjekje për barazim interesash dhe shumë më tepër. 
Shkolla nuk është vetëm mësim në ritmin e 45 minutave! Detyrë e jona është p. sh. edhe të 
praktikuarit e një sjellje të mirë dhe respekt në mes të gjinive, diskualifikimi i dhunës dhe 
drogave, ndërsa në takimet me fëmijët dhe të rinjtë nga Loyola Tranzit ta bëjmë sa më të 
prekshëm shoqërinë multietnike të Kosovës, të cilën Korniza Kurrikulare e citon shpeshherë. 

v Zhvillimi i qëndrueshëm

Shumë shkurt lidhur me këtë: është mirë kur shohim se përpjekjet tona të kufizuara për ndar-
je dhe zvogëlim të mbeturinave është pikë e veçantë e Kornizës Kurrikulare. Brenga për ambi-
entin, për drejtësinë, për tejkalimin e varfërisë dhe margjinalizimit janë po ashtu fusha që, në 
të ardhmen do të merren në konsideratë në shkollat e Kosovës. Klasifikimi i mbeturinave dhe 
Tranziti pra nuk janë ide të çmendura, por janë në linjë të zhvillimit për të ardhmen– dhe këtu 
kemi shkuar mjaft larg përpara. 

v Mungesa e fuqisë inovative dhe shpirtit ndërmarrës

Korniza Kurrikulare flet edhe për rëndësinë e lidhjes me kosovarët në diasporë. Në vend të 
kësaj, unë dua të përmend edhe një çështje tjetër, atë të shpirtit të ndërmarrësisë, i cili është 
fare pak i dukshëm, pra guximi që një ide e individit të bëhet ide biznesi, guximi që të siguro-
het vendi i punës për vetveten, e më vonë ndoshta edhe vende tjera pune; guximi që të futemi 
në çështjet që lidhen me punësimin dhe të largohet përpjekja për të zgjedhur rrugën më të 
lehtë, të pritet apo të shihet se si të tjerët do t'i zgjedhin problemet. Secila shkollë duhet që në 
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Mülltrennung und Müllvermeidung ein eigener Punkt im Rahmenlehrplan ist. Die Sorge um 
die Umwelt, um die Gerechtigkeit, um die Überwindung von Armut und Marginalisierung sind 
ebenfalls Bereiche, die zukünftig in den Schulen Kosovos Berücksichtigung finden sollen. 
Mülltrennung und Tranzit sind also keine verrückten Ideen, sondern liegen auf der Linie der 
zukünftigen Entwicklung – und wir sind schon vorne dabei. 

v Mangel an Initiativkraft und Unternehmergeist

Der Rahmenlehrplan geht dann schließlich noch auf die Bedeutung der Beziehungen zu den 
Kosovaren in der Diaspora ein. Ich möchte aber stattdessen einen andern Punkt ergänzen, 
nämlich den aktuell noch sehr gering ausgeprägten Unternehmergeist, also den Mut, eine 
eigene Idee zur Geschäftsidee zu machen, den Mut, sich selbst einen Arbeitsplatz zu schaffen 
und später vielleicht weitere Arbeitsplätze; den Mut, sich in die damit verbundenen Fragen 
einzuarbeiten und der Versuchung zu widerstehen, einfach nur den einfachsten Weg zu 
gehen, abzuwarten oder die Lösung der Probleme von anderen zu erwarten. Jede Schule muss 
zukünftig daran noch viel mehr arbeiten. 

Lassen Sie mich nun einen zentralen Abschnitt aus dem Rahmenlehrplan zitieren – vielleicht 
kommen Sie dann gemeinsam mit mir noch mehr auf den Geschmack und spüren auch selbst 
den Aufbruchsgeist, den ich zwischen diesen Zeilen wahrnehme:

"Ziele der voruniversitären Bildung

Der Rahmenlehrplan der voruniversitären Bildung zielt auf das Erreichen von Bildungszielen 
durch Jugendliche durch die Entwicklung von Wissen, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und 
Werten als Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft. Dies ermöglicht den Jugendlichen, 
aktive und verantwortungsvolle Bürger der Gesellschaft zu werden und ebenso, sich kon-

të ardhmen të punojë më tepër. 

Më lejoni të citoj një paragraf qendror nga Korniza Kurrikulare – ndoshta ju bashkë me mua 
do të vini deri te çështja thelbësore dhe do ta vëreni vullnetin për ndryshim, të cilin po e lexoj 
mes rreshtash:
 
"Qëllimet e arsimit parauniversitar

Në Kornizën Kurrikulare të arsimit parauniversitar parashihet që qëllimet e arsimit për të 
rinjtë/të rejat të arrihen nëpërmjet zhvillimit të dijes, të shkathtësive, të qëndrimeve dhe të 
vlerave që i kërkon shoqëria demokratike. Kjo u mundëson të rinjve të jenë qytetarë aktivë 
dhe të përgjegjshëm, të përballen në mënyrë konstruktive me dallimet dhe sfidat si dhe të 
respektojnë të drejtat e tyre dhe të drejtat e të tjerëve. 

Arsimi në Kosovë nxënësve do t'u krijojë kushte për zhvillim të pavarur, në mënyrë që të përm-
bushin jetën e tyre personale dhe të kontribuojnë në ndërtimin dhe mirëqenien e shoqërisë 
kosovare. 

Në këtë kontekst, qëllimet e arsimit janë:

 » kultivimi i identitetit personal, kombëtar, i përkatësisë shtetërore e kulturore;
 » promovimi i vlerave të përgjithshme kulturore dhe qytetare;
 » zhvillimi i përgjegjësisë ndaj vetes, ndaj të tjerëve, ndaj shoqërisë dhe ndaj mjedisit;
 » aftësimi për jetë dhe për punë në kontekste të ndryshme shoqërore e kulturore;
 » zhvillimi i ndërmarrësisë dhe përdorimi i teknologjisë për zhvillim të qëndrueshëm;
 » aftësimi për mësim gjatë gjithë jetës. 

Arsimi do t'u mundësojë nxënësve që të kuptojnë, të respektojnë dhe të kultivojnë traditat
kombëtare dhe të komunitetit ku jetojnë, të vlerësojnë traditat e familjes, të kultivojnë dhe të
kontribuojnë në pasurimin e trashëgimisë së tyre kulturore, të rajonit ku jetojnë dhe më gjerë. 
Nxënësit do të aftësohen që të shfrytëzojnë në mënyrë kreative/krijuese dijen dhe shkathtësitë 
e tyre në situata të ndryshme dhe kontekste të reja; të angazhohen në mënyrë individuale dhe 
në bashkëpunim me të tjerët në identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve si dhe të ushtrojnë 
shkathtësitë për mendim të pavarur dhe kritik. 

Nxënësit do të përkrahen që të zhvillojnë përgjegjësinë për veten dhe për të tjerët, për pasojat 
e veprimeve personale, si dhe në vetëdijesimin për rëndësinë dhe përgjegjësinë për ndërmarr-
jen e iniciativave. Ata gjithashtu do të përkrahen që të zhvillojnë përgjegjësinë për mjedisin në 
kontekst të vetëdijesimit për arsim për zhvillim të qëndrueshëm. 

Nxënësit do të përkrahen që të zhvillojnë vetëbesimin dhe motivimin pozitiv, si dhe të
shfrytëzojnë të drejtat e tyre. Ata do të përkrahen që të kultivojnë kërshërinë e tyre si dhe 
qëndrimin pozitiv ndaj ndryshimeve, ideve, fenomeneve, personave, kulturave të reja, etj. 
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struktiv mit Diversität, anderen Herausforderungen und der Achtung eigener Rechte und der 
Rechte anderer auseinanderzusetzen. 

Der Unterricht im Kosovo soll den Schülern die Voraussetzungen für eine unabhängige 
Entwicklung und Lebensführung sowie für ihre Teilnahme am Aufbau und Wohlergehen der 
kosovarischen Gesellschaft erschließen. 

In diesem Zusammenhang setzen sich die Bildungsziele wie folgt zusammen:

 » Aufbau einer individuellen, nationalen, staatsbürgerlichen und kulturellen Identität; 
 » Förderung von allgemeinen kulturellen und bürgerlichen Werten; 
 » Ausprägung verantwortlichen Handelns gegenüber sich selbst, gegenüber anderen und 

gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt; 
 » Befähigung zum Leben und Arbeiten in unterschiedlichen gesellschaftlichen und kulturellen 

Zusammenhängen; 
 » Entwicklung des Unternehmertums und Nutzung von Technologien für nachhaltige Entwick-

lung;
 » Befähigung zum lebenslangen Lernen. 

Eine solche Bildung ermöglicht den Jugendlichen, die Traditionen der eigenen Familie, der 
Gesellschaft und der eigenen Nation zu verstehen, zu schätzen und zu pflegen, sowie selbst 
einen Beitrag für die Bereicherung des Kulturerbes zu leisten. Die Schüler werden dazu befä-
higt, ihr Wissen und ihre Fertigkeiten kreativ in unterschiedlichen Situationen und Zusammen-
hängen einzusetzen, individuell und im Zusammenwirken mit anderen Probleme zu identifizie-
ren und zu lösen, wie auch die Fähigkeit zur unabhängigen und kritischen Meinungsbildung 
auszuprägen. 

Die Schüler werden dabei unterstützt, Verantwortung für sich selbst und für andere zu 
entwickeln und die Bedeutung von Eigeninitiative zu verstehen. Ferner erfahren sie Anre-
gungen für ihre Bewusstseinsbildung im Blick auf den Schutz der Umwelt und auf nachhaltige 
Entwicklung. Die Schüler werden im Aufbau ihres Selbstvertrauens, in der Entwicklung einer 
konstruktiven Meinungsbildung und bei der Ausübung ihrer Rechte unterstützt. Sie werden 
ferner dabei unterstützt, Neugierde zu entwickeln und zum Aufbau eines positiven Verhaltens 
gegenüber Veränderungen, neuen Ideen, Phänomenen, Personen, Kulturen usw. beizutragen. 
Eine solche Bildung wird den Schülern ermöglichen, mit ihrem ganzen Potential beim Aufbau 
des Wohlstands der kosovarischen Gesellschaft mitzuwirken und zugleich ihre persönliche 
Unabhängigkeit und die Fähigkeit, ihr eigenes Leben aufzubauen, zu entwickeln. 

Diese grundlegenden Ziele der Bildung sind in die Ergebnisse des Lernens und die Lerninhalte 
integriert, wobei sich diese Ziele auch in der täglichen Schulkultur widerspiegeln müssen. Alle 
Bildungsinstitutionen und weiteren Akteure, die am Bildungsprozess in der Republik Kosovo 
beteiligt sind, verpflichten sich zur Umsetzung dieser Ziele. . . . . "

Arsimi do t'u mundësojë nxënësve të kontribuojnë me tërë potencialin e tyre në ndërtimin dhe
mirëqenien e shoqërisë kosovare, duke zhvilluar njëkohësisht pavarësinë e tyre individuale 
dhe aftësinë për të ndërtuar jetën që ata i përmbush personalisht. Qëllimet e përgjithshme të 
arsimit janë të integruara në rezultatet e përcaktuara të të mësuarit, në përmbajtjet mësi-
more, ato qëllime të reflektohen në kulturën e përditshme të shkollës. Për zbatimin e këtyre 
qëllimeve obligohen të gjitha institucionet arsimore dhe palët tjera të procesit edukativo-arsi-
mor të Republikës së Kosovës. . . . "

Unë, vërtet, nuk pres nga ju të mbani në mend secilën pikë dhe që nesër të filloni implemen-
timin. Dëshira ime është që ju të mos befasoheni nga këto kërkesa të larta dhe të mëdha, 
por të fitoni një ndjenjë për atë se çka kemi para vetes dhe çka na është besuar. Dëshiroj që 
ju të përjetoni ndjenjën se çka do të thotë të jesh mësimdhënëse dhe mësimdhënës dhe cilat 
mundësi i kemi për t'i ndihmuar gjeneratat e ardhshme në krijimin e një jete më të mirë, më 
njerëzore. Mësimin nuk duhet ta kufizojmë edhe më tej me detyrën e radhës në libër. Kjo 
është me rëndësi, dhe gabimi mbetet gabim! Detyra e librit duhet të ketë kuptim në kontekst 
të një perspektive më të gjerë, të cilën na e hap dhe vendos përpara Korniza Kurrikulare. 

Kur e përmenda pak më herët shprehjen "shoqëri e dijes", thashë se ne duhet t'i mësojmë 
fëmijët dhe të rinjtë që t'i organizojnë informacionet. Ne duhet t'i udhëzojmë ata se si të 
mësojnë të pavarur, pa ua prezantuar faktet që duhet mësuar. Për mua ky është ndryshimi 
qenësor të cilin e ndërmerr plani i ri mësimor dhe i cili quhet orientimi në kompetencë. Ne, 
nuk ua mësojmë faktet, por ne i ndihmojmë nxënësit të zhvillojnë kompetenca thelbësore dhe 
shkathtësi universale. Nga kurset e trajnimit juve ende ju kujtohen kompetencat thelbësore 
dhe objektivat e lidhura me to:

 » Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit, me objektiv të synuar: komunikues efektiv;
 » Kompetenca e të menduarit, me objektiv të synuar: mendimtar kreativ dhe kritik;
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Ich erwarte wirklich nicht, dass Sie sich jetzt jeden Punkt gemerkt haben und morgen mit der 
Realisierung beginnen. Mein Wunsch ist, dass Sie bei diesen hohen und großen Ansprüchen 
nicht erschrecken, sondern auf den Geschmack kommen, was für eine großartige Aufgabe vor 
uns liegt und was man uns zutraut. Ich wünsche mir, dass Sie neu auf den Geschmack kom-
men, welche Verantwortung es ist, Lehrerin und Lehrer zu sein und welche Möglichkeiten wir 
haben, zukünftigen Generationen zu einem besseren, menschlicheren Leben zu verhelfen. Wir 
dürfen den Unterricht nicht mehr begrenzen auf die nächste Aufgabe im Buch. Diese ist wich-
tig, und ein Fehler bleibt ein Fehler! Aber die Aufgabe im Buch muss sinnvoll sein im Kontext 
der größeren Perspektive, die der Rahmenlehrplan hier eröffnet und vorlegt. 

Ich habe vorhin beim Stichwort "Wissensgesellschaft" davon gesprochen, dass wir die Kinder 
und Jugendlichen lehren müssen, Informationen zu organisieren. Wir müssen sie darin unter-
richten, wie sie selbst lernen können, ohne dass wir ihnen die zu lernenden Fakten präsentie-
ren. Für mich ist das die entscheidende Veränderung, die der neue Lehrplan vornimmt, und 
die Kompetenz-Orientierung genannt wird. Wir lehren nicht mehr Fakten, sondern wir helfen 
den Schülern, grundlegende Kompetenzen und universale Fähigkeiten zu entwickeln. Sie erin-
nern sich sicher aus den Trainingskursen noch an die grundlegenden Kompetenzen und die 
damit verbundenen Ziele:

 » Kommunikations- und Sprachkompetenz mit dem Ziel: Effektiver Kommunikator
 » Intellektuelle Kompetenz mit dem Ziel: Kreativer und kritischer Denker
 » Lernkompetenzen mit dem Ziel: Erfolgreicher Schüler
 » Lebens-, Arbeits- und Umwelt- bzw. Medienkompetenz mit dem Ziel: Produktiver Mitwir-

kender
 » Persönliche Kompetenzen mit dem Ziel: Gesundes Individuum
 » Staatsbürgerliche Kompetenzen mit dem Ziel: Verantwortungsbewusster Bürger

Lassen Sie mich für die Grundschule Loyola, für das Loyola-Gymnasium, das Internat und für 
Loyola Tranzit noch zwei Kompetenzen ergänzen:

 » Die Kompetenz einer realistischen Selbsteinschätzung, mit dem Ziel: Selbstvertrauen
 » Die Kompetenz, Veränderungen zu akzeptieren und zu gestalten, mit dem Ziel: Vertrauen in 

die eigene Handlungsfähigkeit

Ehrlich gesagt könnte ich jetzt gut und gerne zu jeder dieser Kompetenzen eine Stunde reden. 
Aber das will niemand, auch ich nicht. Nur drei kurze Anmerkungen: 

Erstens
Es sieht fast so aus, als hätte das Ministerium den Rahmenlehrplan für uns geschrieben, um 
uns bei unserem Ziel "Erziehung zur Demokratie" zu unterstützen. Demokratieerziehung ist 
also nicht mehr nur eine merkwürdige Idee des Direktors, sondern zentrales Erziehungsziel 
aller kosovarischen Schulen, gemäß dem Willen des Ministeriums. 

 » Kompetenca e të mësuarit, me objektiv të 
synuar: nxënës i suksesshëm;

 » Kompetenca për jetë, për punë dhe për 
mjedis, me objektiv të synuar: kontribuues 
produktiv;

 » Kompetenca personale, me objektiv të 
synuar: individ i shëndoshë;

 » Kompetenca qytetare, me objektiv të synu-
ar: qytetar i përgjegjshëm. 

Më lejoni që për shkollën fillore Loyola, për 
gjimnazin Loyola dhe për Loyola Tranzit t'i 
shtoj edhe dy kompetenca:

 » Kompetenca e vetëvlerësimit real, me 
objektiv të synuar: vetëbesimi;

 » Kompetenca për pranimin dhe shfrytëzi-
min e ndryshimeve, me objektiv të synuar: 
besimi në aftësitë vetanake vepruese. 

Të them të drejtën, për secilën nga këto 
kompetenca do të mund të flisja nga një orë 
të tërë. Por askush'e do këtë, bile as unë. I 
kam vetëm dy - tri vërejtje të shkurtra:

E para
Duket sikur Ministria ta ketë shkruar këtë 
Kornizë Kurrikulare tamam për ne, për të na 
përkrahur në objektivin tonë "Edukim për 
Demokraci". Demokratizimi nuk është pra 
vetëm një ide e çuditshme e drejtorit, por 
sipas dëshirës së Ministrisë, objektiv qendror 
arsimor i të gjitha shkollave të Kosovës. 
E dyta
Ne duhet ta rishqyrtojmë qasjen tonë (por edhe praktikat– për të cilat do të flas pak më vonë) 
ndaj provimeve, vlerësimeve dhe notave: Me sinqeritet, por duke qenë konstruktiv. 

Dhe, e treta
Verifikojeni një herë një orë konkrete mësimore pas përfundimit të saj se a i keni forcuar sado 
pak një nga kompetencat e përmendura. Kjo mund të jetë shumë nxitëse. 

Le të kthehemi te kompetencat. A nuk është kjo fare pak konkrete dhe jo shumë precize? Si 
ta verifikoj nëse nxënësve të mi ua kam ofruar atë që kanë dashur të mësojnë dhe zhvillojnë? 
Ne ende kemi plane mësimore dhe jo vetëm Kornizën Kurrikulare; i kemi tri vëllime për nivelin 
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Zweitens
Wir müssen unsere Einstellung (und auch unsere Praxis, dazu später noch) gegenüber Prü-
fungen, Beurteilungen und Noten überdenken: Ehrlich, aber konstruktiv. 

Und schließlich drittens
Überprüfen Sie doch einmal eine konkrete Unterrichtsstunde nach ihrem Ende, ob sie dabei 
eine der genannten Kompetenzen wenigstens ein wenig gestärkt haben. Das kann sehr anre-
gend sein. 

Kehren wir zurück zu den Kompetenzen. Ist das nicht alles wenig konkret und sehr unpräzise? 
Wie kann ich feststellen, ob ich meinen Schülerinnen und Schülern das beigebracht habe, was 
sie lernen und entfalten sollen? Wir haben ja weiter Lehrpläne, nicht nur den Rahmenlehrplan, 
sondern drei Bände für Vor- und Grundschule, für untere und für obere Mittelschule. Und wir 
haben sehr konkret beschriebene Ziele (aber eben nicht mehr Themen!). Ich zitiere als Beispiel 
aus dem Kern-Curriculum für das Ende der zweiten Klasse, Kommunikations- und Sprachkom-
petenz. Dort wird als Anforderung beschrieben:

"Schreibe einen kurzen Text (etwa eine halbe Seite/ ca. 250 Wörter) über ein bestimmtes The-
ma."
 
Oder auch: 
"Benenne in einer Fremdsprache Objekte, Handlungen oder Phänomene und übersetze die 
fremdsprachlichen Worte aus der Aufgabe, die Du hörst, in die Muttersprache."

Am Ende der zwölften Klasse lautet die angezielte Kompetenz dann:
"Schreibe einen Text über ein bestimmtes Thema aus dem Alltag in der Muttersprache, in Eng-
lisch oder in einer anderen Sprache, etwa drei bis fünf Absätze lang; dabei achte auf Recht-
schreibung und weitere Stilelemente. Anschließend präsentiere den Text vor den anderen mit 
korrekter Aussprache."
 
Diese Operationalisierung von Kompetenzen kann man erklären und vermitteln, üben, beurtei-
len und verbessern, bis sie erreicht sind. Sie haben während der Trainingstage gesehen, dass 
die sechs Kompetenzen nicht einfach nur Phrasen oder Worte sind, sondern in jeder Altersstu-
fe sehr konkret und detailliert entfaltet sind. 

Die Kompetenzorientierung wird deshalb auch als eines der Prinzipien des Rahmen-Curri-
culums und des voruniversitären Unterrichtswesens bezeichnet. 

Grundsätze des Rahmenplans der voruniversitären Bildung

v Entwicklung von Kompetenzen

Mit der Kompetenzorientierung unlösbar verbunden ist die Problemorientierung des Unter-

parashkollor dhe shkollën fillore, për shkollën e mesme të ulët dhe të lartë. Ne, po ashtu, 
kemi objektiva të definuara qartë (por jo edhe tema tjera!). Po e citoj si shembull nga Kurrikula 
Bërthamë e përfundimit të klasës së dytë, "kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit". 
Atje kërkesa përshkruhet si më poshtë: 

"Shkruan një tekst të shkurtër (rreth gjysmë faqe - rreth 250 fjalë) për një temë të caktuar"

Apo edhe:
"Emërton në gjuhën e huaj objekte, veprime ose dukuri dhe i përkthen në gjuhën amtare fjalët 
që idëgjon nga gjuha e huaj."

Në fund të klasës së dymbëdhjetë kompetenca e synuar është si vijon:
"Shkruan një tekst në gjuhën amtare, gjuhën angleze ose në një gjuhë tjetër të huaj për një 
temë nga jeta e përditshme, me tre - pesë paragrafë, duke iu përmbajtur drejtshkrimit dhe 
elementeve tjera gjuhësore, pastaj e prezanton para të tjerëve me shqiptim të duhur."

Këto kompetenca mund të shpjegohen, transmetohen, ushtrohen, vlerësohen dhe përmirëso-
hen deri sa të jenë përvetësuar plotësisht. Gjatë ditëve të trajnimit keni parë se këto gjashtë 
kompetenca nuk janë vetëm fraza të thjeshta ose fjali, por janë shtjelluar konkretisht dhe në 
detaj për çdo grupmoshë. 

Për këtë qëllim, orientimi në kompetencë përcaktohet edhe si një nga parimet e kornizës kur-
rikulare të arsimit parauniversitar:

Parimet e kornizës kurrikulare të arsimit parauniversitar

v Zhvillimi i kompetencave

Orientimi i mësimdhënies kah problemi është i lidhur ngushtë me orientimin në kompetencë. 
Kjo do të thotë që nxënësit/ nxënëses më nuk i ofrojmë zgjidhje për t'i mësuar përmendësh. 
Do të ketë më pak pikëçuditje, por më shumë pikëpyetje: Nxënësit zbulojnë dhe kuptojnë 
problemet dhe nevojat, për zgjidhjen e të cilave ai dhe ajo duhet të punojnë të pavarur. Puna 
fillon me organizimin e informacioneve të duhura për të kuptuar drejt dhe në masë të duhur 
një problem. Pra, po e plotësoj Kornizën Kurrikulare:

v Të kuptuarit dhe zgjidhja e problemit në vend të riprodhimit të fakteve

Një princip tjetër, i cili për mua ka rëndësi të madhe dhe potencial të madh për ndryshime në 
përditshmërinë tonë shkollore është bashkëpunimi kolegial dhe profesional. 

v Mësimdhënia dhe të nxënit integrues dhe koherent/ndërlidhës - mësimi  
  gjithëpërfshirës
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richts. Sie bedeutet, dass wir dem Schüler/der Schülerin nicht mehr Lösungen zum Auswen-
diglernen vorlegen. Das Ausrufezeichen wird weniger, und dafür kommt das Fragezeichen: Die 
Schüler erkennen und begreifen Probleme und Desiderate, an deren Lösung er und sie eigen-
ständig arbeiten müssen. Das beginnt damit, die richtigen Informationen zu organisieren, um 
das Problem oder die Notwendigkeit angemessen und sachgerecht zu verstehen. Ich ergänze 
also zusätzlich zum Rahmenlehrplan:

v Probleme erfassen und lösen statt Fakten reproduzieren

Ein weiteres Prinzip, das für mich eine enorme Bedeutung und ein großes Potential zur Verän-
derung unseres Schulalltages hat, ist die kollegiale, fächerverbindende Zusammenarbeit:

v Integrierter und kohärenter/zusammenhängender Unterricht und Lernen -  
ganzheitliches Lernen

Wir haben mit großer Anstrengung Räume geschaffen, in denen Sie fächerverbindendend pla-
nen und vorbereiten können. Leider hat in Kosovo fast jeder Lehrer/fast jede Lehrerin nur ein 
Fach. Damit besteht die große Gefahr einer Verengung auf nur eine Perspektive. In Deutsch-
land hat jeder Lehrer/jede Lehrerin mindestens zwei Fächer. Dort muss in jedem Halbjahr 
jedes Fach in jeder Klasse mindestens ein fächerverbindendes Thema oder Projekt erarbeiten. 
Ich erwarte von Ihnen, dass Sie alle nun nicht mehr nur über die Bedeutung Ihres eigenen 
Faches nachdenken und dafür wirken. Für eine erfolgreiche Zukunft müssen unsere Schü-
lerinnen und Schüler lernen, Zusammenhänge zu erkennen, Zusammenhänge herzustellen 
und Zusammenhänge zu nutzen. Die neue, entscheidende Kategorie sind die eingerichteten 
Lehrplan-Felder. Hier noch einmal zur Erinnerung:

v Sprachen und Kommunikation   
v Gesellschaft und Umfeld 
v Leben und Arbeit    
v Mathematik    
v Naturwissenschaften   
v Kunst     
v Sport und Gesundheit 

Kehren wir zurück zur Aufzählung der Prinzipien des Rahmen-Curriculums und des voruniver-
sitären Unterrichtswesens. 

v Ganzheitlichkeit (Berücksichtigung der Individualität aller Schüler)

Hier sehe ich uns in Grundschule, Gymnasium und Tranzit sehr weit: Mit unseren pädago-
gischen Konferenzen, die den Schüler nicht nur als Note sehen, mit der Möglichkeit, Kommen-
tare auf dem Zeugnis zu ergänzen, mit unseren vielen Elterngesprächen. Ich denke, dass wir 
hier nur konsequent in die eingeschlagene Richtung weitergehen müssen. Die Aufteilung des 

Ne kemi krijuar me përpjekje të mëdha hapësira shtesë në të cilat mund të planifikoni dhe të 
përgatiteni bazuar në ndërlidhje lëndësh. Për fat të keq, në Kosovë gati çdo mësimdhënës ka 
vetëm një lëndë. Ekziston rreziku i ngushtimit në vetëm një perspektivë. Në Gjermani secili 
mësimdhënës/mësimdhënëse ka së paku dy lëndë. Secila lëndë, në secilin gjysmëvjetor dhe 
klasë duhet të hartojë një temë me ndërlidhje lëndësh. Pres nga ju të gjithë që të mos men-
doni vetëm për rëndësinë e lëndës suaj dhe të veproni vetëm në të. Për një të ardhme të suk-
sesshme, nxënësit dhe nxënëset tanë duhet të mësojnë t'i njohin bashkëveprimet, t'i krijojnë 
dhe t'i përdorin ato. Kategoria e re dhe vendimtare janë fushat e krijuara të planit mësimor. Le 
t'i përkujtojmë edhe njëherë fushat e planit mësimor:

v Gjuhët dhe komunikimi
v Shoqëria dhe mjedisi
v Jeta dhe puna
v Matematika
v Shkencat e natyrës
v Artet
v Edukata fizike, sportet dhe shëndeti

Të kthehemi edhe njëherë prapa te numërimi i parimeve të Kornizës Kurrikulare dhe të Arsimit 
Parauniversitar. 

v Gjithëpërfshirja (konsiderata e individualitetit të të gjithë nxënësve)

Këtu mund të pohojmë se, në shkollën fillore, në gjimnaz dhe Tranzit jemi shumë përpara 
si p. sh. me konferencat tona pedagogjike, të cilat nxënësit nuk i shohin vetëm si nota, me 
mundësinë, që dëftesat të plotësohen me komente, me shumë biseda me prindërit. Mendoj se 
në këtë fushë mund të vazhdojmë përparimin në drejtimin e nisur. Ndarja e vitit shkollor në 

Gedanken im Blick auf die neuen Lehrpläne
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Schuljahres in Trimester wird Veränderungen bei den Konferenzen mit sich bringen, aber das 
werden wir besprechen, wenn es erstmals so weit ist. 
 
v Autonomie und Flexibilität

Schon jetzt haben wir die Mindeststunden-Tafel unseren Ansprüchen in der Grundschule und 
im Gymnasium angepasst. Wir haben Wahlfächer und werden uns weiter vernünftige Freiheiten 
bewahren. Zugleich geht der Streit um die Gerechtigkeit für Privatschulen weiter, und um die 
Einhaltung des Versprechens, das das Ministerium im Blick auf die Finanzierung gegeben hat. 
 
v Verantwortlichkeit und Rechenschaftslegung

Dazu sind wir bereit, aber das fordern wir eben auch vom Ministerium und den Verantwort-
lichen in der Regierung. Darüber hinaus möchte ich aus meiner Perspektive noch ein Prinzip 
ergänzen:

v Methodische Vielfalt 

Der Inhalt des Unterrichts wird nun nicht mehr nur vom Lehrbuch bestimmt. Sie dürfen und 
sie sollen selbst Themen und Materialien aussuchen, für sich selbst und gemeinsam als Team. 
Bitte seien Sie kreativ, seien Sie originell. Fast alles kann dazu dienen, etwas zu lernen. Wir 
haben viel Geld in die Renovierung des Schulgartens gelegt. Es gibt andere Bücher, es gibt das 
Internet mit Bildern, Texten und Videos, Sie können Gäste einladen und Besuche machen. Sie 
wissen, dass ich mir Unterricht nicht nur im Klassenzimmer vorstellen kann. 

tre semestra do të ketë për pasojë ndrys-
hime në konferencat, rreth të cilave do të 
diskutojmë kur të vijë koha për to. 

v Autonomia dhe fleksibiliteti

Tabelën e orëve minimale ne tashmë e 
kemi përshtatur me kërkesat tona në 
shkollën fillore dhe në gjimnaz. Kemi lëndë 
zgjedhore dhe do t'i ofrojmë vetes edhe 
më tej liritë e domosdoshme. Njëkohësisht, 
mosmarrëveshja mbi të drejtën e shkollave 
private dhe mbajtjen e premtimit nga ana e 
ministrit rreth financimit ecën më tutje. 

v Përgjegjësia dhe llogaridhënia

Ne jemi të gatshëm për këtë, por të njëjtën 
e kërkojmë edhe nga Ministria dhe nga 
përgjegjësit në qeveri. Përveç këtyre, nga 
këndvështrimi im do të shtoja edhe një 
princip:

v Shumëllojshmëria metodologjike

Përmbajtja mësimore nuk do të përcakto-
het vetëm nga libri i lëndës. Ju guxoni dhe 
duhet të gjeni vetë tema dhe materiale, si 
për ju, ashtu edhe për ekipin. Ju lus të jeni 
kreativ dhe origjinal. Gati gjithçka mund 
të përdoret në favor të mësimit. Ne kemi 
dhënë shumë para për renovimin e kopshtit 
të shkollës. Ka edhe libra të tjerë, e kemi 
internetin me fotografi, tekste dhe me 
incizime. Mund të sillni mysafirë në shkollë 
dhe të bëni vizita. E dini se unë e shoh 
mësimdhënien jo vetëm brenda klasës 
mësimore. 
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Reflektimi përmbledhës i trajnimit

Gjatë trajnimit është theksuar rëndësia e 
përpilimit të kujdesshëm të planprogramit 
mësimor, planifikimit të orës mësimore 
dhe natyrisht, vlerësimit të nxënësit në 
të nxënit e njohurive që i ka përfituar. Në 
këtë aspekt duhet të jemi të kujdesshëm 
që të vleresojmë dijeninë e nxënësit në 
mënyre sa më korrekte, ndërkohë që është 
i domosdoshëm bashkëpunimi me kolegë 
tjerë jo vetëm të lëndëve të një fushe 
por edhe më gjërë. Ne duhet të jemi të 
kujdesshëm që nxënësit të mos i marrin 
njohurit mekanikisht, por të mbizotëroj 
aspekti i rezonimit.

Rezultatet e arritura gjatë trajnimit

Gjatë trajnimit në kemi mësuar se si të 
krijojmë mundësi të shumta që me reforma 
të reja të të nxënit mos të jetë mekanik por 
i arsyeshëm dhe nxënësi të mund të reflek-
toj për atë që ka mësuar.

Trajnimet për kurrikulen e re të Republikës 
së Kosovës janë tashmë domosdoshmëri. 
Janë një impuls tjetër për avansimin e 
mëtejmë të arsimit tonë në përgjithësi, dhe 
shërbejnë që nxënësit tanë ta zënë hapin 
me ata të 
rajonit dhe 
pse jo edhe 
më gjërë, 
ngase edhe 
ne jemi 
pjesë e 
Evropës.

Trajnimi
Prof. Mark Gojani 



Wir haben entschieden, die Klassenzuteilungen 
der zehnten Klassen neu vorzunehmen, und 
zwar so, dass die neunten Klassen des ver-
gangenen Schuljahres in neuer Konstellation die 
zehnten Klassen bilden. Dafür gibt es verschie-
dene Gründe:

 » Bekanntermaßen endet mit der neunten Klas-
se auch die Stufe der "Unteren Mittelschule". 
Somit markiert der Übergang von der neunten 
in die zehnte Klasse auch den Übergang in 
einen neuen Schulabschnitt, den der "Oberen 
Mittelschule", der zumeist mit einem Schul-
wechsel einhergeht. 

 » Sich nach vier Jahren und für weitere drei Jahre 
in einer neuen Klassengemeinschaft zusam-
menfinden ermöglicht den Aufbau neuer 
Freundschaften und Kontakte. Das kann eine 
wichtige Lernerfahrung für ein fruchtbares 
Zusammenleben ermöglichen. 

 » In neuen Freundschaften kann ein neuer Erfah-
rungs- und Gedankenaustausch stattfinden 
und es können sich neue Perspektiven und 
Einsichten eröffnen. 

 » Die Fähigkeit, Freundschaften aufzubauen, wird ebenso gestärkt wie die Fähigkeit, sich in 
neuen Gruppen, Kulturen und Stilen zurechtzufinden. 

Im Ganzen wird dieser Schritt einen starken positiven Einfluss auf die ganzheitliche Entwick-
lung der Persönlicheit der Schülerinnen und Schüler haben. Davon sind wir auch deshalb 
überzeugt, weil wir uns auf die Erfahrungen des vergangenen Jahres stützen können, in dem 
wir zum ersten Mal eine solche Neuaufteilung der zehnten Klassen vorgenommen haben. 

Weil der Anspruch und die formalen Kriterien des Gymnasiums im Lauf der Jahre für manche 
Schülerinnen und Schüler sehr anstrengend und unerfüllbar werden können, haben wir in 
diesem Zusammenhang ebenfalls entschieden, dass unsere Neuntklässler, die bei uns die 
"Untere Mittelschule" beenden, nicht automatisch in die zehnte Klasse der "Oberen Mittel-
schule" vorrücken können. Die Anmeldung für die "Obere Mittelschule" am Loyola-Gymnasium 
muss eine bewusste Entscheidung auf der Basis der Entschiedenheit und der Fähigkeiten 
des Schülers sein. Aus diesem Grund müssen alle Loyola–Schülerinnen und –Schüler, die ihre 
Schullaufbahn bei uns in der zehnten Klasse fortsetzen wollen, im April des Schuljahres einen 
Notendurchschnitt von mindestens 4, 0 erreicht haben. Andernfalls müssen sie im Juni die 
Aufnahmeprüfung schreiben und bestehen. Wir hoffen, auf diese Weise einen positiven Anreiz 
für erfolgreiches Arbeiten zu bieten. Zugleich wollen wir Schülerinnen und Schülern vergeb-

Si fillim, kemi vendosur që klasat e dhjeta të 
kenë një ristrukturim që nënkupton se klasat e 
nënta të vitit të kaluar të kombinohen në klasa 
të reja të dhjeta. Ky vendim u mor për disa 
arsye:

 » Siç dihet me përfundimin e klasës së nëntë 
përfundon edhe niveli i dytë i shkollimi, pran-
daj ky ndryshim tregon përfundimin e një cikli 
shkollor (Shkolla e Mesme e Ulët) dhe fillimin e 
ciklit tjetër (Shkolla e Mesme e Lartë);

 » Ndërrimi i klasave do t'u mundësojë atyre 
përjetimin e shoqërive të reja, gjë që është e 
domosdoshme për bashkëjetesë të frytshme;

 » Me krijimin e shoqërive të reja do të ketë 
hapësira për shkëmbime përvojash dhe men-
dimesh;

 » Ndjenja e shoqërizimit do të zgjohet dhe do 
t'i krijojë hapësira për adaptim në kultura dhe 
stile të ndryshme jete. 

I gjithë ky ndryshim do të ketë një ndikim shumë të madh pozitiv në zhvillimin holistik të per-
sonalitet të nxënësve. Këtë e themi me plot bindje ngase bazohemi në përvojën tonë të vitit të 
kaluar, kur edhe kemi filluar me një ndarje të tillë. 

Nga ana tjetër, duke marrë parasysh kriteret e caktuara të gjimnazit që mund të jenë të 
mundimshme dhe të paarritshme për disa fëmijë, kemi vendosur që nxënësit që përfundojnë 
Shkollën e Mesme të Ulët jo domosdoshmërisht të regjistrohen në Shkollën e Mesme të Lartë 
në Loyola-Gymnasium. Regjistrimi në Shkollë të Mesme të Lartë është një zgjedhje në bazë 
të vullnetit dhe mundësisë së fëmijës. Për këtë arsye, për t'u regjistruar në klasën e dhjetë, 
nxënësi i "Loyola-Gymnasium" duhet të ketë notën mesatare 4. 0 në prill të vitit 2018. Në 
të kundërtën, ai/ajo duhet t'i nënshtrohet provimit pranues në qershor. Në këtë mënyrë, ne 
besojmë që nxënësit tanë do të kenë një stimulim pozitiv për të arritur sukses të lartë. Kjo 
gjithashtu do të jetë një mundësi për t'ia kursyer nxënësit mundimin që mund t'i shkaktohet 
nga kriteret e shkollës sonë. 

Këtë vit gjithashtu jemi duke pritur me padurim rezultatin e shkollës fillore Loyola ngase në 
vitin e ardhshëm shkollor do të kemi gjeneratën e parë Loyola Fillore në provim pranues. Duke 
besuar në punën e mësueseve tona, u urojmë suksese. 

Pas reflektimit në qershor të ecurisë së punës së grupeve në art dhe muzikë, e cila rezultoi 
e suksesshme dhe e mirëpritur nga nxënësit, vazhdojmë me ndarjen e grupeve në art dhe 
muzikë për klasat 11 dhe 10 të Loyolës, ku përfshihen kori, muzikali dhe orkestra për muzikë 

Welche Veränderungen bringt das neue Schuljahr?
Prof. Sijeta Braha
Stellvertretende Schulleiterin
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Jede Schule trägt eine grundlegende 
Verantwortung für die Herausbildung 
einer individuellen und ganzheitlichen 
Persönlichkeit. Zugleich steht sie 
immer vor der Aufgabe, Formen und 
Wege zu finden, dieses Ziel zu errei-
chen. 

Um den Schülern Möglichkeiten zu 
eröffnen, sich bestmöglich für das 
Leben vorzubereiten und Herausforde-
rungen zu begegnen, muss eine Schule 
ständig viele verschiedene Entschei-
dungen treffen. Darunter sind auch 
solche, die auf den ersten Blick nicht 
von allen Beteiligten begrüßt werden.

Vor diesem Hintergrund hat auch die 
Schulleitung des Loyola-Gymnasium 
entschieden, zum neuen Schuljahr eine 
Reihe von Veränderungen einzuführen.

Shkolla si përgjegjëse themelore në 
formimin e një individi me personalitet 
të shëndoshë ka për detyrë të gjejë 
mënyra dhe rrugë të ndryshme për të 
arritur qëllimin. 

Ashtu që nxënësit të kenë mundësi të 
përgatiten për jetë dhe të përballen 
me sfida të ndryshme, shkolla merr 
vendime të ndryshme, ndonjëherë, në 
shikim të parë, të papëlqyera nga disa. 

Në këtë kontekst, shkolla ka vendosur 
të bëjë një numër ndryshimesh për 
vitin e ri shkollor.



liche Mühe und Scheitern ersparen. 

Im Blick auf die Aufnahmeprüfung werden wir im Juni auch gespannt sein auf die Ergebnisse 
der Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule Loyola. Die jetzigen beiden fünften Klassen 
kommen erstmalig zur Aufnahmeprüfung. Wir sind aber von der Arbeit unserer Kolleginnen an 
der Grundschule sehr überzeugt und wünschen deshalb unbesorgt viel Erfolg!

Zum Schuljahresende haben wir die erstmalige Wahlpflicht der Schülerinnen und Schüler 
zwischen den Unterrichtsfächern Kunst und Musik ausgewertet. Angesichts der erfolgreichen 
Arbeiten in den Kursgruppen und der großen Zustimmung der Schülerschaft werden wir damit 
fortfahren. Für Musik bestehen die Gruppen Chor, Orchester und Musical, für Kunst Malerei, 
Plastik und Fotografie. So können die Jugendlicher stärker ihren Interessen und Talenten 
folgen und das Recht und die Verantwortung erfahren eigene Entscheidung zu treffen und 
auch umzusetzen. In gleicher Weise unterliegt auch die Klassenstufe 12 einer Wahlpflicht, 
nämlich zwischen einem dritten Jahr Latein oder einem Tutorial, das als praktische Vertiefung 
zusätzlich zum Unterricht im Fach Wirtschaft angeboten wird. Sie haben inzwischen schon ein 
klareres Verständnis dafür, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen. 

Eine weitere Neuerung ist die Einführung von Vorbereitungsunterricht für SAT (Scholastic 
Aptitude Test). Dabei handelt es sich um eine standardisierte Aufnahmeprüfung, die von 
vielen Universitäten in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt gefordert wird. Dieser 
Vorbereitungsunterricht dauert acht Monate und umfasst je zwei Wochenstunden Englisch 
und Mathematik (auf Englisch). Anschließend schreiben die Jugendlichen diesen Test (noch) 
nicht am Loyola-Gymnasium, sondern in einem Test-Center in Pristina. Dieses Programm ist 
zusätzlich und freiwillig, und wir bieten es ausschließlich für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 11 an, die bereits seit der sechsten Klasse am Loyola-Gymnasium sind. Schüler, 
die erst zur zehnten Klassen zu uns gekommen sind, sollen sich weiterhin auf Deutsch und 
das Deutsche Sprachdiplom konzentrieren. Formal hat das Testergebnis keine Auswirkung auf 
die Schulnote, aber das zusätzliche Engagement, dem sich 12 Schülerinnen und Schüler stel-
len, wird sich sicher positiv auf ihre Kenntnisse auswirken. Zwei Kolleginnen wurden eigens 
für dieses Projekt fortgebildet und zertifiziert. 

Neuerungen gibt es auch in den unteren Klassen. Dort wird die Klassenstufe 6 auch weiterhin 
zwei Wochenstunden "Für ein gutes Miteinander" haben, die nach dem neuen Lehrplan nun 
zum Feld "Leben und Arbeit" zählen. Eine Auswertung des Experiments im vergangenen Jahr 
hat auch hier gezeigt, wie wichtig diese Form des Unterrichts und sozialen Lernens ist. Diese 
zwei Wochenstunden dienen verschiedenen Aspekten des Lebens und der Entwicklung der Per-
sönlichkeit. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, sich selbst und ihre Umge-
bung besser zu verstehen, einander kennenzulernen, über das Leben und seine vielfältigen 
Möglichkeiten und Formen nachzudenken, etwas über grundlegende Rechte und das Konzept 
der Vielfalt zu lernen, unterschiedliche Projekte vorzubereiten, offen und frei zu reden, über 
die Probleme ihrer Gemeinschaft zu diskutieren und noch vieles mehr. 

dhe piktura, skulptura dhe fotografia për art. Në këtë mënyrë nxënësit kanë mundësinë t'i 
përkushtohen më shumë asaj që ata duan. Për më tepër, kjo gjithashtu u jep mundësinë atyre 
që të përjetojnë të drejtën e marrjes së vendimeve dhe bartjes së përgjegjësive për vendimet 
e tyre. Në të njëjtën mënyrë, klasat 12 kanë mundësinë e zgjedhjes. Ata zgjedhin në mes të 
gjuhës latine dhe tutorialit si orë shtesë për ushtrime në ekonomi. Ata tanimë e dinë se çfarë 
nënkupton vendimmarrja. 

Një tjetër risi për këtë vit shkollor është futja në sistem e mësimit përgatitor për provimin SAT 
(Scholastic Aptitude Test), i cili është një test i standardizuar i kërkuar nga universitetet në 
SHBA dhe shumë të tjera mbarë botës. Programi SAT zgjat 8 muaj dhe përfshin lëndët gjuhë 
angleze (dy orë në javë) dhe matematikë në gjuhën angleze (dy orë në javë). Në fund të pro-
gramit nxënësit do të vlerësohen me një test të standardizuar që nuk organizohet nga shkolla 
jonë, por nga njëra nga qendrat testuese në Prishtinë. Programi u ofrohet nxënësve të klasave 
11, por nuk është i obligueshëm për të gjithë, pra nxënësit regjistrohen vullnetarisht. Duhet 
theksuar që rezultatet në SAT nuk do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në rezultatin akademik 
në këto dy lëndë, por gjithsesi do të ndikojnë shumë në përvetësimin e këtyre dy lëndëve. 
Risi nuk ka vetëm në Shkollën e Mesme të Lartë, por përfshin dhe atë të Ulët. Klasat 6 për 
herë të dytë do të kenë dy orë në javë Përgatitje për Jetë që hyn në fushën Jeta dhe Puna. Pas 
reflektimit në qershor të punës dhe funksionit të këtyre dy orëve në vitin paraprak, u vërejtë 
rëndësia e një mundësie të tillë. Këto dy orë do t'i dedikohen fushave të ndryshme të jetës dhe 
zhvillimit të personalitetit. Këtu nxënësit do të kenë mundësinë të njohin më mirë vetveten, të 
njihen dhe përshtaten me ambientin, të kuptojnë personalitetin e të tjerëve, të reflektojnë mbi 
jetën dhe mundësitë që ajo i jep, të kuptojnë të drejtat themelore dhe dallimet ekzistuese, të 
përgatitin projekte të ndryshme, të flasin hapur dhe të diskutojnë për problemet e tyre dhe të 
shoqërisë, e shumë të tjera. 

Ndryshimi më i madh për këtë vit shkollor, e cila me vete ka bartur edhe shumë risi, pady-
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Die größte Veränderung dieses Schuljahres, die zugleich viele Neuerungen mit sich bringt, ist 
ohne Zweifel die Implementierung der neuen Lehrpläne der Republik Kosovo. Sie beginnt 
in den Klassenstufen 6 und 10. Auf der Basis dieses Lehrplans sind nun nicht mehr nur die 
Fächer und die Fachschaften bedeutsam, auch auch die sog. "Lehrplan-Felder": Sprachen und 
Kommunikation, Mathematik, Naturwissenschaften, Gesellschaft und Umwelt, Künste, Sport 
und Gesundheit, Leben und Arbeit. Um die Zusammenarbeit innerhalb dieser Felder zu unter-
stützen, wurde entschieden, dass jedes Feld einen eigenen Arbeits- und Konferenzraum erhält. 

Um das zu ermöglichen, wurde ein Flügel des Mädcheninternats, in dem zuvor schon vorü-
bergehend die Grundschule untergebracht war, zum Gymnasium umgewandelt. So konnten 
in drei Etagen insgesamt neun Klassenräume für die Jahrgangsstufen sechs, sieben und acht 
gewonnen werden. Den Klassenstufen sechs und sieben steht darüber hinaus noch jeweils ein 
großer Raum zur Verfügung, der für Projektstunden oder andere Aktivitäten im Rahmen des 
neuen Fachs "Leben und Arbeit" genutzt werden können. In der mittleren Etage, bei den ach-
ten Klassen, hat auch Prof. Haxhere Faiku, die neue Leiterin der unteren Mittelschule, ihr Büro. 
Und dort steht auch ein kleiner Aufenthaltsbereich für Lehrer zur Verfügung. Mit dem Umzug 
der Klassenstufen sechs bis acht ins Nebengebäude haben wir viele zusätzliche Klassenräume 
im Hauptgebäude gewonnen. Das bestärkt uns darin, angesichts der großen Nachfrage und 
des Erfolgs des Vorbereitungsunterrichts nun tatsächlich drei statt bisher zwei neue Klassen in 
der Jahrgangsstufe zehn zu eröffnen. 

Das Schülerparlament mit seinem Engagement und seinem erfolgreichen Einsatz über Jahre 
hinweg verdient sicher einen eigenen Raum, um seine Arbeit zu organisieren. Deshalb, und 
ohne dass sie diese Fordung erhoben hätten, erhielt das Parlament nun einen eigenen Arbeits-
raum, neben dem Büro des neuen Leiters der oberen Mittelschule, Prof. Neki Jahaj. Ein wei-
terer Klassenraum wurde in einen Aufenthaltsbereich in der Art eines Lesesaals umgewandelt, 
in dem Schülerinnen und Schüler unterrichtsfreie Zeiten verbringen. Erscheint er gegenwärtig 
noch wie eine normale Klasse, so wird dieser Raum im Laufe der Zeit sein Aussehen, seine 
Funktion und seine Bedeutung noch verändern. 

Die neuen Lehrpläne des Kosovo beeinflussen auch die Art und Weise der Vorbereitung eines 
Schuljahres. Eine Woche vor dem offiziellen Unterrichtsbeginn nahmen die Kolleginnen und 
Kollegen in Gymnasium und Grundschule ihre Arbeit auf. Der Entwurf des Jahres- und des 
Zweimonatsplans erforderte intensiven Einsatz und gute Zusammenarbeit, weshalb allein 
dafür zwei Tage eingesetzt wurden. Bei allen Ungewissheiten eines neuen Anfangs waren die 
Lehrerinnen und Lehrer schließlich entspannt und ausgerichtet auf ihre Arbeit. Die Atmos- 
phäre in der Schule war so angenehm, dass sie die Gewissheit eines sicheren Erfolgs vermit-
telte. Jeder neue Anfang erscheint schwierig, aber bei einer gründlichen und soliden Vorbe-
reitung bleibt der Erfolg nicht aus. Mit dieser Einstellung glauben wir, dass uns zumindest 
alle Dinge, die wir planen und vorbereiten können, gelingen werden. Und in dieser Haltung 
wünsche ich allen ein erfolgreiches Schuljahr voller Zufriedenheit und mit erfreulichen Über- 
raschungen. 

shim është implementimi i Kurrikulës së Re të Republikës së Kosovës. Kurrikula e Re do të 
zbatohet në klasën 6 dhe atë 10. Në bazë të kësaj kurrikule, tani përveç lëndëve dhe aktiveve 
profesionale do të ketë dhe fushë kurrikulare: gjuhët dhe komunikimi, matematika, shkencat e 
natyrës, shoqëria dhe mjedisi, artet, edukimi fizik dhe shëndeti, jeta dhe puna. Për funksioni-
min e këtyre fushave, u vendos që secila fushë të ketë hapësirën e vet të përbashkët. Në këtë 
kontekst, secilës fushë iu dedikua një klasë e veçantë, ku do të mund të mbahen mbledhjet e 
aktiveve profesionale ose të fushave, të organizohen diskutime apo çfarëdo aktiviteti tjetër që 
kontribon në mbarëvajtjen e procesit mësimor në Loyola- Gymnasium. 

Për ta bërë një gjë të tillë të mundshme, ne e shndërruam një krah të konviktit të vajzave në 
shkollë. Aty hapëm gjithsej 9 klasa në 3 kate, ku u shpërngulën klasat 6, 7 dhe 8. Në katin 
përdhesë tani kemi klasat e 7-ta, kurse në katin e dytë kemi klasat e 6-ta. Të dyja këto kate 
kanë nga një dhomë të përbashkët të cilat ia dedikuam projekteve të mundshme që këto dy 
gjenerata do të mund t'i punonim bashkë me kujdestarët e tyre në kuadër të ‘Përgatitjes për 
jetë'. Kati i parë u mendua për klasat e 8-ta. Këtu gjithashtu ndodhet zyra e udhëheqëses së 
SHMU-së dhe u improvizua një hapësirë për mësimdhënësit. 
Me bartjen e klasave 6-8 në ndërtesën qendrore disa klasa mbetën të zbrazëta. Kjo na dha 
mundësinë që të rimendonim vendimin tonë për të pranuar vetëm dy klasa të reja të 10-ta. 
Duke parë interesimin e madh të nxënësve për t'u regjistruar në Loyola-Gymnasium dhe me 
mundësinë e krijuar në hapësirë vendosëm që këtë vit të pranonim 3 klasa të reja të 10-ta, pra 
tani kemi gjithsej 6 klasa të 10-ta. 

Parlamenti i nxënësve me angazhimin dhe punën e tyre të suksesshme ndër vite dëshmon 
meritën e tyre për të pasur një vend të veçantë, ku do të mund t'i mbanin mbledhjet e tyre, 
prandaj pa i anashkaluar ata, ne vendosëm t'ia dedikojmë një klasë atyre. Tani ata kanë një 
klasë të madhe ku do të mund t'i organizojnë aktivitetet, mbledhjet dhe diskutimet e tyre. 
Në krah të kësaj klase ndodhet gjithashtu zyra e udhëheqësit të SHML-së Një tjetër klasë u 
vendos të shndërrohet në një hapësirë ku nxënësit që kanë orë të lira në orar do të mund të 
qëndronin. Tani për tani hapësira është një klasë e zakonshme e cila do të ndryshojë pamjen 
dhe funksionin e saj me kalimin e kohës. 

Kurrikula e Re e Kosovës ndikoi gjithashtu në mënyrën e nisjes së vitit të ri shkollor. Një 
javë para fillimit zyrtar të vitit shkollor, mësimdhënësit filluan punën e tyre. Hartimi i plan-
programeve vjetore dhe ato dy mujore kërkonin punë intenzive dhe bashkëpunim, prandaj 
mësimdhënësit u takuan dy ditë për hartimin e këtyre planeve. Edhe pse në ankth të një fillimi 
të ri, mësimdhënësit ishin të relaksuar dhe të përkushtuar në punën e tyre. Atmosfera në 
shkollë ishte aq e këndshme sa të krijonte ndjenjën e shpresës për sukses të paevitueshëm. 
Çdo fillim duket i vështirë, por me një përgatitje paraprake të detajuar suksesi është i pash-
mangshëm. Duke u nisur nga ky parim, ne besojmë që i gjithë ky mund në përgatitje dhe 
planifikim do të sjellë suksese. Me këtë besim ju uroj të gjithëve një vit të mbarë, me plot 
kënaqësi dhe surpriza të këndshme!
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Toleranz ist eine Tugend, die für ein gesundes 
demokratisches Zusammenleben unerlässlich 
ist. Aber auch Toleranz kennt Grenzen. Daher ist 
es wichtig zu wissen, wann wir Toleranz ableh-
nen müssen. 

Es ist unrealistisch, davon auszugehen, dass eine 
Schule eine perfekte Institution ohne Probleme 
ist. Wenn unterschiedliche Charaktere aufeinan-
dertreffen, kann schwerlich von "perfekt" die 
Rede sein. Probleme gibt es überall, wenn auch in 
unterschiedlichem Ausmaß und Gewicht. 

Was wichtiger ist, sind Lösungsansätze. 
Missbrauch ist heutzutage eines der besorg-
niserregendsten Phänomene. Es kann überall 
auftreten und bei der betroffenen Person schwe-
re Folgen haben. Wenn wir über Missbrauch 
reden, dann meinen wir nicht nur physische 
oder sexuelle, sondern auch psychologische 
oder emotionale Formen des Missbrauchs. 
Missbrauch beginnt dann, wenn einer Person der 
persönliche Freiraum, beabsichtigt oder unbeab-
sichtigt, ohne eine transparente Ursache eingeschränkt wird. 

Kinder innerhalb und außerhalb der Schule sind wohl die größte Opfergruppe. Zugleich denke ich, 
dass die Kinder dies am schwierigsten erleben, weil sie noch nicht die physische oder psycholo-
gische Reife erreicht haben, um sich selbst zu schützen. Wer soll sie denn überhaupt schützen?

Ohne Schuld oder Verantwortung abschieben zu wollen, muss wohl anerkannt werden, dass 
Schule eine der vorrangigen Institutionen ist, die für den Kinderschutz und die Verhinderung 
von Missbrauch kämpfen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, uns diesem Problem 
zu stellen und unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen und zu stärken. In diesem Zusam-
menhang sind wir dabei, Richtlinien für eine Kinderschutzpolitik zu erarbeiten. 

Die Erarbeitung der Kinderschutzpolitik begann mit einem Workshop, an dem eine beachtliche 
Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Bereichen (Lehrer aus Grundschule 
und Gymnasium, Erzieher, Loyola Tranzit, Küche, Haustechnik und Schulleitung) teilnahm. Die 
Teilnehmer waren begeistert und begrüßten unsere Initiative. Ein erster Entwurf wurde erstellt 
und den Teilnehmern zur weiteren Kommentierung und Ergänzung verteilt. Nach der Erfas-
sung der Meinungen zum ersten Entwurf, wurde die Endversion erstellt.

Das Anliegen des Kinderschutzes als eines komplexen Themas erfordert einen sehr sensiblen 

Toleranca, si virtyt që konsiderohet, është e 
domosdoshme për një bashkëjetesë të shëndo-
shë demokratike. Mirëpo, edhe si e tillë, ajo 
duhet të ketë kufi dhe ne duhet të dimë kur t'i 
themi "jo" tolerancës.
 
Është absurde të mendohet se shkolla është një 
institucion hyjnor pa asnjë defekt. Në të vërtetë, 
nuk ka hyjni aty ku ka ndërthurje dhe takime 
karakteresh të ndryshme. Probleme ka kudo dhe 
në masa e pasoja të ndryshme, por ajo që duhet 
kushtuar vëmendje është qasja ndaj tyre.

Një ndër dukuritë më shqetësuese të ditëve të 
sotme është abuzimi, dukuri kjo që mund të 
shfaqet kudo dhe që mund të lërë pasoja të rën-
da tek individët e abuzuar. Kur flasim për abuzim 
duhet pasur parasysh që nuk është fjala vetëm 
për abuzim fizik apo seksual, por edhe ai psikik 
dhe emocional. Në të vërtetë abuzimi fillon në 
çastin kur individit i cenohet hapësira personale 
me apo pa dashje pa ndonjë arsye transparente. 

Ndoshta më rëndë të prekurit nga kjo dukuri janë fëmijët brenda apo jashtë shkollës. Them 
fëmijët e përjetojnë më rëndë sepse ata akoma nuk kanë arritur pjekurinë fizike apo psiqike 
për të mbrojtur veten. Atëherë kush duhet t'i mbrojë ata?

Pa u përpjekur t'ia lëmë fajin apo përgjegjësinë dikujt tjetër, duhet pranuar që shkolla është 
një ndër institucionet kyçe që duhet të luftojë për mbrojtjen e fëmijëve duke parandaluar 
abuzimin. Nisur nga ky këndvështrim ne kemi vendosur ta ngrisim zërin kundër kësaj dukurie 
dhe t'u dalim krah fëmijëve tanë. Në kuadër të kësaj, ne kemi hartuar Politikën për Mbrojtjen e 
Fëmijëve.

Hartimi i Politikës për Mbrojtjen e Fëmijëve filloi me një punëtori ku morën pjesë një numër i konsi-
derueshëm bashkëpunëtorësh (mësimdhënës, edukatorë, kuzhinierë, mirëmbajtës dhe udhëheqësia 
e shkollës). Duke qenë se ishim fillestarë në këtë fushë, kërkuam ndihmë nga bashkëpunëtorë të 
jashtëm me përvojë praktike. Pjesëmarrësit ishin të entuaziazmuar dhe e mirëpritën këtë iniciativë. 
U përpilua drafti i parë dhe iu shpërnda pjesëmarrësve për sugjerime apo kritika të mëtejme. Pas 
mbledhjes së mendimeve rreth draftit të parë u finalizua dokumenti. 

Mbrojtja e fëmijëve si dukuri delikate kërkon një qasje më të ndjeshme ndaj saj. Për këtë arsye 
ne kërkuam ndihmë profesionale nga bashkëpunëtorë të jashtëm të cilët kanë një përvojë më 
të madhe në këtë fushë. Hartimi i dokumentit u asistua nga OJQ-ja Ballkan Sunflowers e cila 
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Das Leben in einer geschlossenen 
Gemeinschaft, wie einer Schule, berei-
tet viel Freude, birgt jedoch auch viele 
Herausforderungen. 

Unterschiedliche oder ähnliche Men-
schen kennenzulernen ist interessant 
und schön. Dazu bietet die Schule 
bereits bei den ersten Schritten der 
Persönlichkeitsentfaltung zahlreiche 
Möglichkeiten. Man kann unterschied-
lichen Charakteren begegnen, die sich 
wiederum in den eigenen Charakter 
einprägen. 

Man lernt wortwörtlich zusammen zu 
leben, andere Menschen zu respektie-
ren und zu achten, Eigentum zu teilen 
und - was in der Schule das wichtigste 
ist - tolerant zu sein. 

Jeta në një komunitet të mbyllur, siç 
është shkolla përmban plot kënaqësi, 
por ka dhe shumë sfida. 

Është kënaqësi të kesh mundësi të nji-
hesh me njerëz të ndryshëm apo të 
ngjashëm me ty. Këtë mundësi ta ofron 
shkolla qysh në hapat e parë të formi-
mit të personalitetit tënd. Në shkollë ke 
mundësi të shohësh tipare e karaktere 
nga më të ndryshmet që, në fakt, zhvil-
lojnë dalëngadalë dhe karakterin tënd. 

Aty mëson të bashkëjetosh në kupti-
min e plotë të fjalës, të respektosh e 
nderosh të tjerët, të ndash gjërat e tua 
me të tjerët dhe më e rëndësishmja në 
shkollë, si askund tjetër, mëson tëto-
lerosh. 



Umgang. Aus diesem Grund haben wir uns auch professionelle und erfahrene Hilfe von außen 
gesucht. Beim Entwurf der Richtlinie unterstützte uns die NGO "Balkan Sunflowers", die uns 
mit ihrer Expertise auf diesem Gebiet auch durch einen Workshop zur Vorbereitung führte. 
Darüber hinaus wurde eine weitere Fortbildung des gesamten Mitarbeiterstabs durch die "SOS 
Kinderdörfer" ermöglicht. 

Mit der Fertigstellung des Dokumentes ist die Arbeit jedoch nicht beendet. Danach erfolgte 
ein Training zu dessen Umsetzung. Zuerst wurden die Mitarbeiter trainiert, danach werden im 
Rahmen des Schuljahres Trainings auch für Schulkinder organisiert, damit sie als erstes die 
Bedeutung des Kinderschutzes und ihrer Rechte begreifen und zugleich über die Schutzme-
chanismen informiert sind. 

Was beinhaltet diese Politik nun tatsächlich?

Die Richtlinien zum Kinderschutz bilden eine der wichtigen Verfahrensordnungen einer 
Institution, die mit Kindern arbeitet. Zugleich sind sie so beschaffen, dass sie allein gar nicht 
funktionieren können, sondern eng mit anderen Richtlinien, wie der Schulordnung und dem 
Verhaltenskodex verbunden sind. Mit anderen Worten: Kinderschutzpolitik ist ein Medium 
zum unmittelbaren Schutz von Kindern. Darüber hinaus dient sie auch den Menschen, die 
direkt oder indirekt mit Kindern arbeiten, und ebenso den entsprechenden Einrichtungen. 

Die Richtlinien werden auf Basis der Gegebenheiten und Anforderungen aller drei Aspekte 
(Kinder, Mitarbeitende, Einrichtung) erstellt und sind vornehmlich auf die Kindern fokussiert. 
Sie berücksichtigen die Verletzlichkeit von Kindern und beschreiben die Rechte und Pflichten 
aller drei Seiten mit dem Ziel, jede Form von Missbrauch und Misshandlung zu vermeiden. So 
eröffnen die Richtlinien auch einen Weg zum Schutz und zur Unterstützung von Kindern, die 
Opfer von Missbrauch geworden sind. 

Die Richtlinie beschreibt zugleich verbindliche Informationswege: Wie und wann muss infor-
miert werden? Wer muss informieren? Wem muss berichtet werden? Durch klare Berichtsme-
chanismen kann Missbrauch gestoppt oder verhindert werden, ohne dass die Situation außer 
Kontrolle gerät. Sie dienen darüber hinaus der Wahrheitsfindung und verhindern mögliche 
fehl- oder interessengeleitete Kommunikation. Der Einsatz dieser Mechanismen ermöglicht 
auch die notwendige Unterstützung für die Überwindung der Situation und die aktive Hilfe für 
Opfer von Missbrauch und Gewalt. 

Die Kinderschutzpolitik hat sich nicht nur den Kinderschutz zum Ziel gesetzt, sondern auch 
den Schutz aller Beteiligten sowie den Schutz der Einrichtung im Falle einer unberechtigten 
Beschuldigung, die auch eine Form von Missbrauch sein kann. 

Wir glauben fest daran, dass wir das Verantwortungsbewusstsein bei allen Vertretern der 
Schulgemeinschaft stärken können und, was noch wichtiger ist, dass wir in der Lage sind, zur 
Toleranz gegenüber Missbrauch und Gewalt gemeinsam und deutlich "NEIN" zu sagen. 

me përvojën e saj të gjatë në këtë fushë na udhëhoqi në punëtorinë dhe përpilimin e doku-
mentit. Nga ana tjetër, trajnimi i bashkëpunëtorëve tanë u mundësua me ndihmën e OJQ-së 
SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë si një ndër organizatat më me përvojë në fushën e mbrojt-
jes së fëmijëve. 

Puna nuk përfundon atëherë kur përpilohet dokumenti. Hartimi i dokumentit ndiqet edhe me 
trajnim për implementimin e tij. Në fillim u vendos që të trajnohen bashkëpunëtorët e shkollës 
të cilët dhe do të jenë përgjegjësit kryesorë për implementimin e duhur të kësaj politike. Tra-
jnimi u mbajt në gusht para fillimit të vitit të ri shkollor ashtu që bashkëpunëtorët të shohin 
rolin dhe përgjegjësinë e tyre në jetën e fëmijëve. Trajnimi u organizua në të njëjtën kohë për 
tri grupe të mëdha për të gjithë bashkëpunëtorët. Pjesëmarrja aktive dhe interesimi i bashkë-
punëtorëve në implementimin e kësaj politike është tregues i qartë i rëndësisë së saj për një 
bashkëjetesë të harmonizuar. Sigurisht që gjatë vitit të ri shkollor do të organizohen trajnime 
edhe për fëmijët ashtu që të vetëdijësohen lidhur me ekzistimin e mekanizmave mbrojtëse 
kundër abuzimit ndaj tyre, por fillimisht të kuptojnë rëndësinë e mbrojtjes së tyre.

Po çfarë në të vërtetë është kjo politikë?

Politika për Mbrojtjen e Fëmijëve është njëra ndër aktet më të rëndësishme të brendshme 
të një institucioni që punon me fëmijë. Megjithatë, si e tillë, ajo nuk mund të funksionojë e 
vetme, por është në ndërlidhje të ngushtë me aktet e tjera të brendshme ku përfshihen Rendi 
Shkollor dhe Kodi i Mirësjelljes.

Politika për Mbrojtjen e Fëmijëve, me fjalë të tjera, është një dokument që shërben si mbrojtës 
i dorës së parë, në radhë të parë i fëmijëve e pastaj edhe i personave që punojnë në mënyrë 
të drejtpërdrejtë apo tërthorazi me fëmijët si dhe i institucionit përkatës në punë me fëmijë. 
Ajo hartohet në bazë të situatave dhe kërkesave të të tria palëve me vëmendje të veçantë tek 
fëmijët. Ajo merr parasysh brishtësinë e fëmijëve dhe përshkruan të drejtat dhe detyrat e të 
tria palëve me qëllim parandalimin e çfarëdo lloji të abuzimit. Ajo, pra, u hap një rrugë mbësh-
tetjeje individëve të abuzuar.

Kjo politikë përshkruan gjithashtu mekanizmat raportuese: kush mund të raportojë? Kujt 
mund t'i raportojë? Si dhe kur mund të raportojë? Përmes këtyre mekanizmave abuzimet e 
mundshme mund të parandalohen pa dalë jashtë kontrollit situata. Për më tepër, ato shërbe-
jnë për të verifikuar vërtetësinë e situatës dhe evitimin e keqkuptimeve të mundshme. Funk-
sioni i këtyre mekanizmave, nga ana tjetër, mundëson gjithashtu mbështetjen e duhur për 
tejkalimin e situatës apo përkrahjen e individëve të abuzuar për të përballuar gjendjen.

Politika për Mbrojtjen e Fëmijëve, pra, ka si synim jo vetëm mbrojtjen e fëmijëve, por edhe 
mbrojtjen e të gjitha palëve të interesit si dhe mbrojtjen e institucionit në raste të akuzave 
pa bazë që në fakt paraqesin një lloj të abuzimit. Me anë të kësaj politike besojmë që do të 
themelojmë ndjenjën e përgjegjësisë tek të gjithë pjesëtarët e komunitetit të shkollës, dhe më 
e rëndësishmja, t´i themi me zë të lartë "jo" tolerancës ndaj abuzimit.

"NEIN" zur Toleranz gegenüber Gewalt und Missbrauch

Loyola-Gymnasium 2.0

"JO" tolerancës ndaj abuzimit
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Meine Freunde am Ende der Welt

Loyola Tranzit

"Der deutsche Jesuit Moritz Kuhlmann ging nach Siebenbür-
gen, um mit den Roma zu leben – und gründete eine Band"

44

17.  August 2017   DIE ZEIT   N o 34

46

M
usik ist überall. Das war 
der erste satz, den ich nach 
meiner Ankunft auf-
schrieb. Da hatte sich mir 
das geheime Herz des Or-
tes und der gemeinschaft 
schon offenbart. Holz-

mengen heißt das Dorf, rumänisch Hosman, und 
liegt in siebenbürgern. seltsam, wie sich der in-
nerste Kern einer sache unserer Wahrnehmung 
aufdrängt, bevor er verstanden wird. Wie er auf 
alles ausstrahlt. Musik war der Kern meines Lebens 
mit den Roma in transsilvanien.

Eine Band gründen. Das ist meine Aufgabe. Im 
Frühjahr 2016 war ich von meinen Ordensoberen 
zunächst in den Kosovo gesandt worden. Wir Jesuiten 
sollen dorthin gehen, wo die Not am größten ist. 
schnell merke ich, wo das ist: bei den Roma. Aber wie 
lebt man mit ihnen? um das zu lernen, reise ich aus 
dem Kosovo nach Rumänien. Denn dort leiten mein 
deutscher Mitbruder georg sporschill und die Reli-
gionspädagogin Ruth Zenkert seit vielen Jahren den 
Verein Elijah, der den Kindern und Familien der 
Roma hilft. Drei tage will ich bei ihnen bleiben, am 
Ende werden es fast drei Monate. In Holzmengen und 
in den umliegenden siebenbürgischen Dörfern finde 
ich, was ich suche: Nicht nur »Hilfe« für die Roma, 
sondern ein »Zusammenleben« mit ihnen. Wer sonst 
tut das in Europa? Niemand.

Ich spiele Klarinette. Bei Elijah haben sie viele 
kleine Musikschulen und brauchen einen Band-
gründer, das soll nun ich sein. Der termin für den 
Auftritt steht schon. Jeden sommer sammeln sich 
die Roma aus den siebenbürgischen Dörfern, um 
den dansul corbilor, den »Rabentanz«, zu feiern. 
Zweitausend Menschen werden da sein. Vielleicht 
mehr. Vielleicht weniger. Man weiß es nie.

und die Band? Kurz bevor ich hier ankam, gab es 
noch eine. geniale Musiker. Als straßenkinder wurden 
sie aus der Kanalisation Bukarests geborgen. seither 
lebten sie mit ihren Rettern Pater sporschill und Ruth 
Zenkert, folgten ihnen von Bukarest über Moldawien 
und Bulgarien nach transsilvanien, von einem Hilfs-
werk zum nächsten. In den transsilvanischen »Zigeu-
nerdörfern« wechselten die straßenkinder dann die 
Rolle. Nun waren sie es, die lehrten. Nun waren sie es, 
die die Kinder aus den Hütten holten und ihnen 
Musik beibrachten. Doch über Nacht, wenige tage 
vor meiner Ankunft, sind die Musiker verschwunden. 
Ihre Zimmer im gemeinschaftshaus in Holzmengen 
haben sie wie schweineställe zurückgelassen, Wert-
volles gestohlen. Am Abend war noch Probe, am 
nächsten Morgen fehlten sie beim gebet. Jeden tag 
wird bei Elijah gebetet. Die gemeinschaft nennt sich 
nach dem biblischen Nothelfer Elija, dessen symbol 
der Rabe ist. Rabe ist auch das rumänische schimpf-
wort für Roma. sie sind die größte Minderheit Eu-
ropas. 15 Millionen gibt es, vor allem in Osteuropa. 
Nirgendwo sind sie integriert. Nirgendwo. 

Warum sind unsere Musiker in jener Nacht ver-
schwunden? und wohin? Zurück nach Bukarest, in 
die Hölle der Kanäle? Es gibt viele kluge Bücher über 
die Roma, aber wer spricht schon mit ihnen! Ich will 
es nun lernen, in den kleinen rumänischen Dörfern, 
50 Kilometer nordöstlich von Hermannstadt, sibiu. 
Dort kommen die Kinder und Jugendlichen täglich 
ins gemeinschaftshaus. Am Ende wird es eine Band 
geben und ein Konzert; doch das schönste für mich, 
und nur das will ich berichten, war der Weg dorthin. 
»Wenn Freundschaft da ist, geben sich beide seiten, 
was sie haben oder können oder sind«, sagte Ignatius 
von Loyola, der gründer des Jesuiten-Ordens.

Meine ursprüngliche Aufgabe im Kosovo sollte 
sein, das Loyola-gymnasium von Przren mit einer 
nahegelegenen Romasiedlung in Verbindung zu 
bringen, eine Brücke zu schlagen zwischen den Elite-
schülern der Jesuiten und den »Zigeunern«. Nun bin 
ich selber schüler. 36 stunden dauert meine Reise mit 
Bus und Bahn nach siebenbürgen. Weil ich nicht 
lange bleiben wollte, habe ich kaum gepäck, zu wenig 
Kleidung. Doch gerade sind zwei Lkw, bis auf den 
letzten Zentimeter gefüllt mit Kleiderspenden, in 
Holzmengen aufgetaucht. Niemand hat darum ge-
beten. Bald nutzen die Roma die unnützen Kleider 
als Isoliermaterial für ihre Hütten. Die Romaviertel 
Osteuropas als Kleidermüllhalde Westeuropas. Für 
mich sind immerhin unterhosen dabei.

Wie gründe ich eine »Zigeunerband«, eine Şatra? 
Zuerst finde ich das Mädchen für die Klarinette: gabi! 
sie wohnt im gemeinschaftshaus im Zimmer neben 
mir, teilt es sich mit vier anderen Mädchen, darunter 
ihrer schwester Laura. Die Eltern sind zur Erdbeer-
ernte nach Deutschland verschwunden, haben die 
Kinder zurückgelassen. Beide erweisen sich als hoch-
begabte Musikschülerinnen. gabi spielt außer Klari-
nette auch saxofon. Leider müssen alle Instrumente 
in der Musikschule bleiben, denn in den Lehm- und 
Wellblechhütten der Roma würden sie nicht über-
dauern. Mehr als zehn Leute in einem kleinen Raum, 
kein Wasser, kein strom, keine Heizung. Fliegen über-
all, gestank, kein stauraum für irgendetwas. Es gibt 
Lebensbedingungen, die nur der Mensch erträgt.

Einigen Familien haben wir ställe gebaut und 
tiere anvertraut – aber wie pflegt man die? Nach dem 
Mauerfall sind die Bauern, die sachsen aus den sie-
benbürgener Dörfern, in den Westen ausgeschwärmt. 
Deutschland ist das gelobte Land für den ganzen 
Balkan; ein echtes Balkanversprechen: Es hält nicht. 
Die siebenbürgener sachsen sind nun in Deutschland 
keine Deutschen und in Rumänien keine Rumänen. 
Der traum vom geld hat sie entwurzelt. Jetzt leben 
sie in deutschen Plattenbauten, umgeben von grauem 
Beton, statt auf prächtigen Höfen in wunderschöner 
Natur. Ihr größter Wunsch ist, wieder deutsch zu sein. 
Dafür müssten sie aber nach Rumänien zurück. und 
den Roma geht es noch schlimmer. Erst Leibeigene 
an den sachsen-Höfen, dann schlagartig verlassen, 
stürzten sie in Verwahrlosung. sie haben sogar ver-

gessen, dass Hühner Eier legen. Also stellen wir einen 
tierpfleger ein. Er kümmert sich in seiner Freizeit bald 
auch um die Familien: »Weil ich merkte, dass die 
schweine ein besseres Leben haben als ihre Besitzer.«. 
Aus dem tierpfleger ist ein Freund der Roma gewor-
den. Der Rest Europas empfindet das gegenteil. 

Plötzlich sind gabis Eltern wieder da. Der Onkel, 
ebenfalls zur Ernte in Deutschland, war auf dem Feld 
gestorben. Quer durch den Balkan wird der Leichnam 
ins Heimatdorf gekarrt. sterben spielt hier eine wich-
tige Rolle. Der tote muss zu Lebzeiten seine Beerdi-
gung ersparen, den neuen Anzug, die neuen schuhe, 
eine Packung Zigaretten. Ich erlebe später auch die 
Beerdigung eines selbstmörders. seine Familie platz-
te weinend in unser Morgengebet, weil der ortho-

doxe Pfarrer ihn nicht beerdigen durfte. so baten sie 
uns. Ich helfe den sarg tragen, das grab zuschaufeln. 
Bei der Feier danach sitze ich am Ehrentisch. Das 
Notwendige tun wendet mehr als nur die Not. 

Am Klavier: Ali! Ali ist Klavierlehrer und Chor-
begleiter in der Musikschule Holzmengen, neu gebaut 
und getragen von einem privaten spender. Die schü-
ler lieben Ali, weil er von der straße kommt. seine 
erste Klaviertastatur war die Heizung in einem Ob-
dachlosenheim. Wenn Ali eine Melodie einmal hört, 
kann er sie spielen, begleiten, weiterentwickeln. Er ist 
genial. Außerdem lernt er jetzt Notenlesen. Warum 

muss man den Roma Musik beibringen, ausgerechnet 
ihnen? Weil die Zeit in den vergessenen Dörfern ihnen 
alles genommen hat. Als sie an den sachsen-Höfen 
sesshaft wurden, verloren sie ihre Fähigkeit zum um-
herziehenden Leben. Als die Höfe sich auflösten, ver-
loren sie auch den Rest. Vergaßen ihre Romasprache. 
Vergaßen sogar die Musik. 

Am Mikrofon nun aber: Maria! Das Mädchen lebt 
seit einigen Wochen bei uns. Ihre große Familie wohnt 
weiter in einem Raum mit nur zwei Betten; wenn sie 
zusammensitzen, wirken sie wie aus einem gemälde 
von Caravaggio. Maria und ihre Brüder. Die stille 
güte des Vaters ist ein Licht im schatten. sein Lachen 
steckt die Kinder an. Merken sie, wie sie leben? Viel-
leicht rettet sie die güte des Vaters. Immer wieder legt 
er den Arm um die schultern des kleinen sohnes. 

Als ich die Familie das erste Mal besuchte, hat 
Maria danach lange nicht mit mir gesprochen – aus 
scham. Beim zweiten Mal kam sie mit, stand in einer 
Ecke des Raumes, unsicher. Beim dritten Mal ergriff 
sie das Wort: »Liebe Mama, lieber Papa. Ich danke 
euch für das Leben, das ihr mir geschenkt habt. Ich 
liebe euch. Jetzt wohne ich woanders. Aber ich kom-
me euch oft besuchen. Ich träume davon, euch zu-
rückzuschenken, was ihr mir geschenkt habt.«

Maria ist elf Jahre alt. sie hat einen Weg gefunden 
zwischen gehen und Bleiben. Wie hört eine Mutter 
solche Worte aus dem Mund ihrer tochter? Wir be-
suchen die Familie fast wöchentlich. Ich sitze dann 
neben dem Vater auf dem Bett. Wie ein ufo auf der 
Erde. Die Familie lebt in Ţichindal, Ziegental. Am 
Ortsrand entstand ein Romaghetto unglaublichster 
Art, anfangs mit nur einem einzigen legalen Haus.

Keiner hat hier einen Pass. Für den staat gibt es 
die Roma nicht. Wenn Elijah eine Reise unternimmt, 
müssen die Betreuer ihren schützlingen Pässe besor-
gen. Der Aufwand ist derart enorm, dass einige Roma 
den Pass als Erpressungsmittel benutzen. Moise zum 
Beispiel. Er verbrennt seinen Pass, wenn ihm in der 
gemeinschaft etwas stinkt. Er weiß, dass er uns damit 
mehr wehtut als sich selbst. Moise kann zwei Lieder 
singen. Ich bin ein Vagabund heißt das eine: Ein junger 
Mann verliebt sich in eine Frau, aus Eifersucht begeht 
er ein Verbrechen, muss ins gefängnis ... so besingt 
Moise seine eigene geschichte. Er war selber viele 
Jahre im gefängnis, obwohl er vor fast dreißig Jahren 
zu den Kindern gehörte, die von Pater sporschill und 
Ruth Zenkert in Bukarest gerettet wurden. Heute ist 
er der beste Freund von Pater sporschill. Kurz bevor 
ich aus Rumänien abreise, verschwindet Moise. Wir 
rekonstruieren, dass er 1500 Euro geklaut hat und mit 
dem geld nach Bukarest abgehauen ist. Dort lebt er 
jetzt wieder in den Obdachlosenhäusern. In ein paar 
Wochen wird er zurückkehren, und Pater sporschill 
wird ihm zum 77. Mal vergeben. 

Musik ist überall, habe ich geschrieben. In meinem 
Zimmer ist sie als Person. Ich teile es mir mit Beatbox. 
In der Band ist er schlagzeuger, in der Musikschule 
Putzkraft und Lehrer. Als ich das Bett neben ihm 

bezog, schenkte er mir zum Einstand ein winziges 
Wörterbuch Rumänisch-Deutsch und schloss mir 
damit die tür zur sprache auf. Am ersten Morgen 
führte er mich durch das Dorf, von Familie zu Fami-
lie. Er nennt sich selbst »sozialarbeiter« und ist ein 
paar Jahre älter als ich. Am ersten Abend zeigt er mir 
auch die Kapelle: Er setzt sich ans Klavier und beginnt 
zu spielen. Weltvergessen, eine stunde lang. 

Ich mache Musik, übe Musik, führe Musik auf. Er 
lebt sie. sein spiel weckt scham in mir. Die Musik ist 
seine sprache. Bei seinem eigenen song macht Beat-
box Laute, die keine Wörter sind. Er habe noch keinen 
text, sagt er. Dann hört er auf mit den Lauten, imi-
tiert nur noch Instrumente. Ich spüre in seiner Musik 
die stärke der Roma. sie sind in der Logik Europas 
die schwächsten. Ihre stärke aber ist unsere schwäche. 
sie haben, was uns fehlt: spielen können, Zeit haben, 
Besuche empfangen, gast sein. und Musik! »Ich 
schenke dir ein Konzert«, sagt Beatbox.

Zuletzt die tänzer: Familie Calici! sie sind richti-
ge »Zigeuner«, die Mutter ist gerade mit einem der 
Kinder in Deutschland zum Betteln. Der Nachname 
Calici heißt übersetzt »die gierigen«. so sieht man sie 
in Westeuropa, als gierige Bettler. gegen keine Volks-
gruppe gibt es härtere Vorurteile: Das ist Betteln in 
Banden! Der Chef sammelt das geld ein! – Wie an-
ders die Wirklichkeit. Die Calicis sind arm und wun-
derschön und die besten tänzer der Welt. Die ganze 
Familie tanzt, und wie! Bettler und Könige. Licht und 
schatten. Eines tages wird das Wort Rabe kein 
schimpfwort mehr sein, sondern ein Kompliment.

Neuanfang. Nach drei Monaten in siebenbürgen 
kehre ich zurück ins Kosovo. Dort nehme ich Kontakt 
zu den Roma auf und versuche es so zu machen wie 
bei Elijah. saide hilft mir. Ich sehe sie zuerst am stra-
ßenrand, mit einem schubkarren voll Metallmüll. In 
einer Pfütze wäscht sie sich das gesicht, trinkt, labt 
sich. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Da kommt 
saide auf mich zu. sie führt mich nach transit, in das 
Romavertel von Przren. Von allen Romavierteln ist 
dieses transit, gleich neben der Autobahn, das iso-
lierteste und ärmste. Der Älteste zeigt mir eine Art 
geburtsurkunde seiner ganzen Familie. Die schrift 
sieht aus, als könne der schreiber gar nicht schreiben. 
saide bittet mich um Hilfe, aber nicht für sich, son-
dern für das behinderte Kind einer anderen Familie. 
und sie verspricht, für mich zu beten. Für uns alle.

Moritz Kuhlmann sJ, geboren 1990, trat 2013 in den 
Jesuitenorden ein. Im Kosovo baut er ein Hilfswerk auf. 

Informationen über die Roma-Hilfe der Jesuiten in 
Rumänien finden sie unter www.elijah.ro 
spenden an: Jesuitenmission Deutschland; IBAN: 
DE61 7509 0300 0005 1155 82; BIC: gENODEF1 
M05; Ligabank; spendenzweck: X84020 Elijah 
Mehr über das Projekt des Autors für die Roma im 
Kosovo unter www.alg-prizren.com; Kontakt für 
freiwillige Helfer: moritz.kuhlmann@jesuiten.org

Meine Freunde am Ende der Welt
Der deutsche Jesuit MORITZ KUHLMANN ging nach siebenbürgen, um mit den Roma zu leben – und gründete eine Band

Licht und Schatten in Siebenbürgen: eine rumänische Roma-Familie 
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Im September 2016 begann das Projekt "Loyola Tranzit" mit 
Begegnungen zwischen Schülerinnen und Schülern des Loyo-
la-Gymnasiums und einigen Kindern und Jugendlichen aus 
dem benachbarten Wohnviertel "Tranzit". Um die Idee und die 
Absicht dieses Projekts besser zu verstehen und um von den 
Erfahrungen der Beteiligten zu hören, haben wir ein Interview 
gemacht, und zwar mit dem Initiator des Projekts Moritz Kuhl-
mann (MKU), mit den pädagogischen Mitabeitern aus Tranzit 
Ramize Gashi (RGA) und Ramadan Mustafa (RAM) und mit 
Loyola-Schülern, die sich im vergangenen Jahr freiwillig als Leh-
rer engagiert haben und jetzt als STA (Student Teacher Advi-
sor) mithelfen, Leila Arapi (LEA) und Premton Duraku (PRD). 

GMA Ramize, du als besondere pädagogische Mitarbeiterin in 
Loyola Tranzit, erzähl uns doch bitte von den Zielen des 
Projekts. 

RGA Unsere Absicht ist, dass eine Verbindungsbrücke gebaut 
wird zwischen dem Loyola-Gymnasium und der Gruppe 
der Ashkali, die im Tranzit-Viertel wohnen. Die Zusam-
menarbeit zwischen dem Loyola-Gymnasium und der 
Kommunität der Ashkali zielt auf die Erziehung und 
Bildung der Kinder dieser Bevölkerungsgruppe, die unter 
den gegebenen Umständen keine Möglichkeit haben, 
dem Unterricht in einer Schule zu folgen. Das ganze 
Projekt hätte aber keinen Erfolg ohne Moritz Kuhlmann, der der Ideengeber und Organi-
sator des Projekts ist, und ohne die Unterstützer aus Deutschland, aus Tranzit und vom 
Loyola-Gymnasium

GMA Ramize, erzähl uns doch bitte auch etwas von den Schulen, die Loyola Tranzit anbietet. 

RGA Loyola Tranzit hat eine Musik-Schule, einen Vorschul-Kindergarten, eine Schulgrup-
pe für das albanische ABC und die Zahlen und einen Deutsch-Kurs. Die Musik-Schule 
umfasst mit Hilfe von profesionellen Musik-Lehrern Unterricht an verschiedenen Instru-
menten: Gitarre, Flöte, Violine, Schlagzeug, Klarinette, Saxophon, Klavier, dazu eine 
Orchester-Gruppe und ein Chor. Der Vorschul-Kindergarten mit seinen Erziehern aus 
Tranzit sammelt aus dem ganzen Wohnviertel Kinder im Alter von eins bis sechs Jahren 
für ein abwechslungsreiches und anregendes Programm. In der Schulgruppe arbeiten 
Schülerinnen und Schüler des Loyola-Gymnasiums, die nach einem bestimmten Stun-
denplan ABC und Rechnen geben, und zwar für Kinder im Alter von 7 bis 17, die nicht 
in die Schule gehen, obwohl sie müssten. 

Në shtatorin e vitit 2016 ka filluar projekti "Loyola Tranzit" 
në bashkëpunim me nxënësit nga Loyola dhe personat e 
caktuar që banojnë në Tranzit. Për të kuptuar më mirë idenë 
dhe qëllimin e projektit si dhe eksperiencat që kanë kaluar 
bashkëpunëtorët gjatë këtij projekti kemi bërë një intervistë. 
Intervista u zhvillua me ideatorin dhe organizuesin e projektit 
Moritz Kuhlmann (MKU), me edukatorët e Loyola Tranzit Rami-
ze Gashi (RGA) dhe Ramadan Mustafa (RAM) dhe me nxënësit 
e Loyolas të cilët kanë shërbyer si mësuesit dhe tani janë STA 
(Student Teacher Advisor - këshillues të mësuesve të rinj) Leila 
Arapi (LEA) dhe Premton Duraku (PRD). 

GMA Mirë pra, Ramize ti si një edukatore dhe bashkëpunëtore 
e dalluar e projektit na trego për qëllimin e tij?

RGA Qëllimi i këtij projekti është që të ndërtohet një urëlid-
hëse mes gjimnazit Loyola dhe komunitetit Ashkali, të 
cilët banojnë në Tranzit. Bashkëpunimi i Loyola-Gym-
nasium me komunitetin Ashkali ka për qëllim edukimin 
dhe arsimimin e femijëve të këtij komuniteti, të cilët në 
rrethana të caktuara nuk kanë mundur të vijojnë msimin 
nëpër shkolla. Mirëpo i gjithë projekti nuk do të kishte 
sukses së pari pa Moritz Kuhlmann, i cili është ideatori 
dhe organizuesi i projektit, si dhe pa bashkëpunëtorët 
nga Gjermania, Tranziti dhe gjimnazi Loyola. 

GMA Ramize, përveç qëllimit që ka projekti, na flit pak për shkollat që ofron Loyola Tranzit?

RGA Loyola Tranzit ka një shkollë të muzikës, një kopsht parashkollor, një grup shkollor të 
alfabetit të gjuhës shqipe dhe matematikës dhe një kurs në lëndën e gjermanishtes. 
Shkolla e muzikës së bashku me mësuesit e muzikës ofron mësime të instrumenteve 
të ndryshme: kitare, flautë, violinë, bateri, klarinet, saksofon, piano, orkestër dhe kor. 
Kopshti parashkollor së bashku me edukatorët nga Tranziti mbledh fëmijët e lagjes 
nga mosha 1-6 vjet si dhe kujdesen per ta apo organizojne lojëra të ndryshme. Kurse 
në grupin shkollor punojnë nxënësit nga gjimnazi Loyola, të cilët në një orar të caktuar 
japin mësime të alfabetit të gjuhës shqipe dhe matematikë për fëmijët nga mosha 7-17 
vjet që nuk janë në shkollë edhe pse duhet. 

GMA Mirëpo si ka filluar i gjithë projekti Moritz?

MKU Unë jam dërguar nga superiori i urdhërit të Jezuitëve këtu në qytetin e Prizrenit. Ekspe-
rienca ime më ka shtyrë deri te ideja e projektit. E gjithë zanafilla e idesë së projektit 
fillon kur unë kam verrejtur një varfëri mbrenda Loyolës: Nxënësit mesojnë shumë 
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GMA Aber wie hat alles angefangen, Moritz?

MKU Ich wurde von meinem Oberen des Jesuitenordens hierher nach Prizren gesandt. Meine 
Erfahrung hat mich auf die Idee des Projekts gebracht. Der eigentliche Ursprung der 
Idee des Projekts liegt in der Entdeckung einer Armut innerhalb des Loyola-Gymnasi-
ums: Die Schülerinnen und Schüler lernen viel für den Kopf, aber wenig für das Herz. So 
habe ich angefangen zu überlegen, wie die Loyola-Schüler aus dieser Armut herausge-
führt werden könnnen und etwas für das Herz, etwas mit wirklicher Bedeutung erlernen 
können. Das war zur Zeit des Charity-Laufs, den die Schule jedes Jahr organisiert. Einige 
Schüler und ich beobachteten zufällig auf dem Shadervan bettelnde Kinder bei ihrer 
harten Arbeit und wie sie unbeaufsichtigt mit gefährlichen Gegenständen hantierten. 
Wir überlegten gemeinsam und fassten den Beschluss, dass wir uns wirklich für diese 
Kinder einsetzen und ihnen im Bereich von Erziehung und Schule helfen wollten. Eines 
Tages traf ich dann auf der Straße eine ältere Frau, Saide. Sie berichtete mir von ihrer 
schwierigen Lage, die auch andere teilten, und sie zeigte mir das Wohnviertel "Tranzit".  
 
Ich erhielt die Erlaubnis, alle Familien im Viertel zu besuchen, und aus diesem Besuch 
heraus ist unser Ziel erwachsen. Zwei Formen der Armut sind aufeinander getroffen, zwei 
Armutsformen im Zusammenhang mit Bildung: Im Gymnasium lernen die Schüler viel 
für den Kopf und wenig für das Herz, und in Tranzit haben viele Kinder ein großes Herz, 
aber sie lernen nicht viel für die Schule. Gemeinsam könnten sie einander helfen. Und auf 
dieses Ziel hin sind wir bis zum heutigen Tag unterwegs. Wo es Einsatz und Wille gibt, 
da gibt es auch ein gutes Ergebnis und Erfolg. Dank des Ehrgeizes der Kinder haben wir 
wirklich einen großen Erfolg erlebt, denn rund 10 Kinder aus Tranzit, die niemals in der 
Schule waren und schon älter sind, gehen jetzt erstmals zur Schule, und darauf dürfen 
wir stolz sein. Und im Loyola-Gymnasium können wir die beeindruckende Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler beobachten, die sich in Loyola Tranzit engagieren.  
 
Bei all dem hat mir sehr ein Satz des Hl. Ignatius von Loyola geholfen, der sagt, dass 
eine Brücke entsteht, wenn zwei Seiten in Verbindung treten und austauschen, was die 
jeweils andere Seite nicht hat. So funktionieren erfolgreich die Tat und der Geist der 
Zusammenarbeit. 

GMA Vielen Dank Moritz. Neben den Mitarbeitern aus Tranzit gibt es auch Mitarbeiter vom 
Loyola-Gymnasium. Premton ist einer von ihnen, der viel zum Projekt beiträgt. Premton, 
erzähl uns bitte ein wenig von eurer Aufgabe in diesem Projekt und wie Du zum ersten 
Mal davon gehört hast. 

PRD Zum ersten Mal habe ich von Moritz über dieses Projekt gehört, als er einer größeren 
Gruppe von Schülern darüber berichtet hat. Kurz danach wurde ich als Lehrer in der 
ABC-Gruppe in die Leitungsgruppe gewählt. In diesem Jahr bringe ich meine Erfah-
rungen als Berater für die Loyola-Schüler ein, die neu als Lehrer anfangen. 

për kokën, por jo shumë për zemrën. Pastaj kam filluar të kërkoj si nxënësit e Loyolës 
mund të dalin nga kjo varfëria dhe mund të mesojnë diçka edhe për zemrën, diçka më 
të thellë. Në atë kohë ka ardhur dita e krosit humanitar, i cili organizohet çdo vit nga 
shkolla. Unë dhe disa nxënës të Loyolës po përballeshim me një dukuri siç është për-
dorimi i mjeteve të rrezikshme dhe punët e rënda të fëmijve në kërkim të lëmoshës, e 
cila fatkeqësisht sot është fenomen, menduam dhe i vumë vetes një qëllim që ne me të 
vërtetë duhet të punojmë dhe t'i ndihmojmë në aspektin edukativo-arsimor këta femijë. 
Kështu derisa një ditë takova një grua të moshuar, e cila quhet Sahide. Ajo më tregoi 
për gjendjen e vështirë të saj, që fatkeqësisht kishte edhe të tjerë si ajo dhe më dërgoi 
në lagjen Tranzit.  
 
Pastaj ajo me lejoi që të vizitoj çdo familje në lagje dhe nga kjo vizitë e imja vetëm se 
u përforcova qëllimi im. Dy varfëritë kanë takuar njeri-tjetrin. Dy varferitë lidhur me 
edukim. Në lagja Tranzit shumë njerëz kanë një zemër të madhe por nuk mesojnë 
shumë në shkollë. Së bashku mund të ndihmojmë njeri-tjetrin. Dhe ky qëllim sot e kësaj 
dite është në progres. Aty ku ka punë dhe vullnet aty ka edhe një rezultat të mirë dhe 
sukses. Falë ambicies së fëmijëve ne kemi arritur një sukses vërtet të madh, kështu 
rreth 10 fëmijë nga Tranziti që asnjë herë nuk kanë qenë në shkollë edhe pse janë të 
rritur tani janë regjistruar në shkollë dhe kjo po që është një sukses për t‘u krenuar. 
Dhe në shkolla Loyola me gjithë mund vërrejmë një zhvillimin të thellë që nxënësit e 
Loyolës përjetojnë gjatë angazhimit në Loyola Tranzit.  
 
Pastaj mua më ka ndihmuar shumë thënia e Injac Loyolës, e cila thotë se një urë-lidhëse 
është krejuar nëse dy anë hyjnë në komunikim dhe secila anë i shkëmben tjetrës atë që 
nuk e ka ana tjetër. Kështu funksionon dhe ka sukses lidhja dhe shpirti bashkëpunues. 

GMA Faleminderit shumë Moritz. Përveç bashkëpunëtorëve nga Tranziti kemi bashkë-
punëtorë edhe nga gjimnazi Loyola. Andaj si kontribues i këtij projekti është edhe 
Premtoni. Premton, na flit pak për pozitën tuaj në këtë projekt dhe kur ke dëgjuar për 
herë të parë për këtë projekt ?

PRD Për herë të parë për këtë projekt kam dëgjuar nga Moritzi, i cili ishte duke i informuar 
më shumë nxënësit në lidhje me këtë projekt. Pas pak, me shumicë votash nga vullne-
tarët e tjerë të projektit përveç se mësues u zgjodha si anëtar i grupit të drejtimit. Këtë 
vit unë nuk jam më mësues mirëpo jam një STA ose ndryshe këshillues i mësuesve të 
rinjë. 

GMA Një tjetër edukator i dalluar dhe i përkushtuar për punën që e bën është edhe Ramada-
ni. Ramadan, na trego se ku gjendet objekti i shkollës dhe se si keni dëgjuar për herë të 
parë për këtë projekt?

RAM Mirë, si gjithë të tjerët edhe unë kam qenë i informuar nga vetë Moritzi. Interesimi im 
për këtë projekt ngjallej më shumë sa herë që unë i shihja fëmijët rrugës duke shkuar 
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GMA Ein anderer wichtiger und erfahrender Mitarbeiter ist Ramadan. Ramadan, wo befindet 
sich das Gebäude der Schule und wie hast Du zum ersten Mal vom Projekt Loyola Tran-
zit gehört?

RAM Wie alle anderen auch wurde ich zuerst von Moritz informiert. Mein Interesse an diesem 
Projekt wuchs jedes Mal, wenn ich Kinder auf unserer Straße zu einer Schule gehen sah. 
Im Moment bin ich Erzieher der kleinen Kinder im Vorschul-Kindergarten. Darauf bin ich 
stolz und freue mich sehr, denn meine Arbeit wirkt sich positiv für andere aus. Was das 
Gebäude angeht: Es befindet sich im Tranzit-Viertel und bietet alle vernünftigen Mög-
lichkeiten einer Schule, in der unterrichtet wird. Ich selbst bin sehr dankbar, denn ich 
habe dort Gitarre gelernt. Mein Wunsch ist es, ein professioneller Gitarrist zu werden. 

GMA Jetzt ist die Reihe an Leila Arapi, die auch sehr stark in Loyola Tranzit engagiert ist. 
Leila hat als ABC-Lehrerin gearbeitet und ist nun STA. Leila, was hat es mit den verschie-
denen Trainings auf sich, die ihr durchlaufen habt?

LEA Neben dem Unterricht haben auch viele verschiedene Trainings stattgefunden, in 
Mitrovica, Rugova, Prizren, Deçani, Shëngjin und an weiteren Orten. Sie wurden von 
unterschiedlichen, erfahrenen Leuten aus Kosovo und Berlin geleitet. Von ihnen haben 
wir viel über Führung und Leitung gelernt. Sie haben uns viele Methoden und Spiele bei-
gebracht, die uns in Tranzit helfen. Das Beste an diesen Fortbildungen war der Team-
geist, die Zusammenarbeit zwischen allen Mitarbeitenden. Diese Kurse haben uns auch 
grundsätzlich geholfen: Jeder ist auch im alltäglichen Leben nützlich, und dafür sind wir 
unseren Gästen aus Berlin und Kosovo sehr dankbar. 

Abgesehen von der Arbeit, die sich in Tranzit entwickelt hat und die Teil des Projektes ist, 
gibt es noch weitere ganz unterschiedliche Erfahrungen. Sowohl die Mitarbeiter von Tranzit 
als auch die von Loyola erleben immer wieder schöne und wichtige Momente in ihrer Zusam-
menarbeit, an die sie sich später gerne erinnern werden. Ausgehend von Moritz' Worten, 
denen von Ramize und Ramadan, die Erzieher in Tranzit sind, denen von Leila und Premton, 
die Lehrer waren und jetzt Trainer sind, wird deutlich, dass ein wesentliches Charakteristikum 
des Projekts eine Reise mit einem nicht genau bestimmten Ziel ist. Während wir gemeinsam 
unterwegs sind, erfüllen uns die Liebe und die Positivität der Kinder aus Tranzit. Alle Mitarbei-
ter berichten, wie sie das Engagement bei Loyola Tranzit als Menschen formt, wie sie lernen 
geduldig und friedvoll zu sein, besser in ihrer Selbstorganisation zu werden und sich auch 
über kleine Sachen zu freuen. Denn es sind genau diese kleine Dinge, die das Leben zu etwas 
Besonderem machen. Aber im Kern steht über allem die Erfahrung, etwas von Liebe, Glück 
und Bescheidenheit zu lernen. Wenn auch Ihr diese Erfahrung in Eurem Leben machen wollt, 
dann ist es niemals zu spät, dass auch Ihr Euch einbringt und Teil des Projekts Loyola Tranzit 
werdet. 

për në shkollë. Tani momentalisht jam një edukator i fëmijve të vegjël dhe për këtë 
jam shumë krenar dhe i lumtur, sepse puna ime po reflekton në menyrë pozitive tek të 
tjerët. Sa i përket vendndodhjes së shkollës, objekti i shkollës gjendet në lagjen Tranzit 
dhe ofron të gjitha kushtet e përshtatshme për një shkollë normale, ku zhvillohet mësi-
mi. Dhe mua përsonalisht unë jam shumë falenderues që kam mësuar kitarë këtu në 
shkollë. Dëshira ime është të bëhem kitarist profesional. 

GMA Mirë, radhën tani e ka Leila Arapi, e cila gjithashtu është shumë e përkushtuar në pro-
jekt. Leila ka shërbyër si mesuese në Tranzit për një vitë kurse tani është një STA. Leila, 
na trego pak për trajnimet që keni kryer ju mësuesit?

LEA Përveç kësaj mësuesit e Loyola Tranzit-it kanë kryer trajnime të shumta në qytete të 
ndryshme si Mitrovicë, Rugovë, Prizren, Deçan, Shëngjin si dhe në vende tjera. Këto 
trajnime janë kryer nga njerëz të ndryshëm profesional nga Kosova dhe Berlini (Gjerma-
ni), ku prej tyre kemi mësuar shumë gjëra mbi lidership-in dhe udhëheqjen e një grupi 
dhe kemi mësuar lojëra të ndryshme të cilat na ndihmon që t‘i zhvillojmë në Tranzit. E 
mira e këtyre trajnimeve është se kemi përforcuar shpirtin bashkëpunues mes bash-
këpunëtorëve, pra na kanë ndihmuar në socializim dhe se çdo trajnim është shumë 
praktikë në jetën e përditshme, gjë për të cilën iu jemi shumë falenderues mysafirëve 
nga Berlini dhe Kosova. 

Përveç punës që zhvillohet në Tranzit normalisht se secili që është pjesë e projektit ka përjet-
uar dhe vazhdon të përjetoj eksperienca të ndryshme. Ashtu si bashkëpunëtorët e Tranzitit 
ashtu edhe bashkëpunëtorët nga Loyola kalojnë shumë çaste të mira duke punuar së bashku, 
të cilat çaste më vonë do të krijohen në kujtime shumë të bukura. Duke u nisur nga fjalët e 
Moritzit, Ramizës dhe Ramadanit te cilët janë edukatorë në Tranzit dhe Leilës dhe Premtonit 
të cilët janë mësues në Tranzit dhe STA (Student Teacher Advisor - këshillues të mësuesve 
të rinjë), na bën që të kuptojmë se të qenurit pjesë e këtij projekti është një rrugëtim me një 
destinacion të papërcaktuar dhe përgjatë kësaj jemi të mbushur nga dashuria dhe pozitiviteti 
që ofrohet nga fëmijët e Tranzitit. Këta bashkëpunëtorë tregojnë se projekti "Loyola Tranzit" 
të formon më shumë si njeri, të mëson të jesh paqësor dhe i durueshëm, të mëson të jesh më 
i organizuar, të mëson që të kënaqesh me gjënë më të vogël, sepse janë pikërisht kto gjërat e 
vogla që të bëjnë jetën më madhështore, por mbi të gjitha të qenurit pjesë e këtij projekti të 
mëson në thelb kuptimin e dashurisë, lumturisë dhe modestisë. Andaj nëse doni që edhe ju t'i 
keni këto mësime në jetën tuaj, kurrë nuk është vonë që të kontriboni dhe të bëheni pjesë e 
projektit
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Punonjës pedagogjik

Zabit Mustafa *
Hausmeister
Mirëmbajtja

Mergime Sadikaj
Musik
Muzikë

Krenare Mustafa
Pädagogische Mitarbeiterin
Punonjës pedagogjik

Berat Tafallari
Musik
Koordinator Musikschule
Muzika
Koordinatore Shkolla Muzi-
kore

Tomislav Vujeva SJ **
Pädagogischer Mitarbeiter
Punonjës pedagogjik

Johanna Stoiber *
Volunteer



1 Wie "Loyola Tranzit" Tranzit nutzt:  
Der notwendende Luxus, Hobbies zu haben. 

Das Projekt Loyola Tranzit zeigt eine einmalige Mischung aus 
Kontrast und Ergänzung, die mich nachhaltig beeindruckt. Die 
materielle Armut in den unverputzten Häusern in Tranzit auf 
der einen Seite, die sauberen blau-weiß verputzten Gebäude 
der Internatsschule auf der anderen. Schon das steht rein 
optisch für die beiden unterschiedlichen Lebensrealitäten. 
Doch an beiden Orten herrscht die gleiche Fröhlichkeit von 
jugendlichem Leben, Lachen, Spass an Spielen und begin-
nendem Verantwortungsgefühl. 

Eine Szene hat mich besonders berührt:
In einer der Schulungseinheiten haben Jugendliche aus Tranzit 
die Aufgabe bekommen, sich gegenseitig anhand von ein paar 
einfachen Fragen zur Person vorzustellen. Eine der Fragen 
war, welche Hobbies oder Interessen sie hätten. Mit völliger 
Selbstverständlichkeit und ohne Ironie antworteten sie alle, 
sie hätten "keine Interessen oder Hobbies". Zuerst dachte ich 

verwundert, sie hätten vielleicht 
die Frage nicht richtig verstan-
den. Doch dann begriff ich, 
dass die Frage zu sehr aus unserer eigenen Perspektive heraus 
gestellt war. 

Als Kind spielte ich Flöte, Gitarre und ging in den Fußballver-
ein. Das war aber nur möglich, da meine Eltern genug Geld 
verdienten, um die Vereine und Musikschulen zu bezahlen, 
genügend Zeit hatten, um mir die Wege zu den Einrichtungen 
zu gewährleisten und meine Begabungen zu fördern. 

Es bedarf einer Grundlage, um sich Hobbies "leisten" zu 
können. Potential kann nur dann in Begabung münden, wenn 

genügend Unterstützung, Zeit und Material vorhanden ist. Die Ashkalis können dies oft nicht 
aufbringen, weil es ihnen an vielem mangelt. 

Genau darauf zielt das Projekt Loyola-Tranzit mit seiner Musikschule, seinem Kindergarten, 
seinem ABC-Unterricht ab: durch Unterstützung, Zeit und Material zu dem "notwendenden 
Luxus" zu verhelfen, Hobbies und Interessen zu haben. 

Teresa Koch

2 Wie "Loyola Tranzit" Loyola nutzt: 
Wer ist hier Gebender, wer Empfangender? 

Mensch für andere sein – in kaum einem anderen Satz ließe 
sich das Wesentliche der ignatianischen Pädagogik pointierter 
zusammenfassen, und es ist nicht überraschend, dass auch 
das Loyola-Gymnasium sich dem Ziel verschreibt, seine Schüler 
zu "Persönlichkeiten [zu] bilden, die, geprägt von europäischen 
Werten und Zielen, als Menschen für andere das Leben in die-
ser Welt und Gesellschaft bewusst und verantwortlich gestal-
ten" (www. alg-prizren. com, ALG in 5 Minuten, Nr. 8). Doch 
was kann das in der konkreten Lebenswirklichkeit eines jungen 
Menschen bedeuten, der in einer Gesellschaft aufwächst, die 
gerade erst dabei ist, die Erfahrung von erlebtem Unrecht, 
von Krieg, Gewalt, Ausgrenzung und Spaltung zu überwinden? Wie ist – wie wird – ein junger 
Mensch, der zufällig das Privileg genießt, Loyola-Schüler zu sein, zum Menschen für andere?

Mensch sein für andere, das heißt nicht, aus der privilegierten Situation des Bessergestellten 
gute Gaben zu geben und deren Empfänger aus bequemer Distanz zu bemitleiden. Mensch 
zu sein für andere heißt, sich auf einen Perspektivwechsel einzulassen und ihn zu ertragen. 
An die Ränder und Grenzen der Gesellschaft zu gehen und denjenigen zu begegnen, die dort 
leben – nicht primär als Gebender, sondern als Begegnender. Mensch sein für andere bedeu-
tet, in meinem gesellschaftlich marginalisierten Gegenüber mich selbst wiederzuerkennen und 
einen Menschen mit einer Biographie, mit Wünschen und Hoffnungen, mit Menschenrechten 
und einem Anspruch auf Achtung seiner Würde zu sehen – keinen bedürftigen Empfänger 
meiner Gaben. 

Wer nach Tranzit geht, begibt sich in ein gesellschaftliches Niemandsland – an einen proviso-
risch benannten Ort jenseits aller gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Das erfordert Mut, und 
es erfordert Mut, den Perspektivwechsel zu ertragen, der sich in der Begegnung auf Augenhö-
he mit den dort lebenden Menschen ereignen kann, wo Schenkende zu Beschenkten werden 
und umgekehrt. In Tranzit finden Loyola-Schüler einen Ort, sich dieser Herausforderung zu 
stellen und die Begegnung mit Menschen zu wagen, die am Rande der Gesellschaft stehen. 
Ich habe gesehen, wie in dieser Begegnung Gebende zu Empfangenden werden, und ich habe 
gesehen, wie in Tranzit zwei gesellschaftliche Realitäten aufeinandertreffen, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten – und wie fruchtbar diese Begegnung für beide ist. In Tranzit 
werden gesellschaftliche Gräben überwunden, es geschieht Versöhnung: durch Begegnung auf 
Augenhöhe, durch Spiel, durch gemeinsames Lernen, durch ein Miteinander-Leben. In Tranzit 
geschieht es, dass privilegierte junge Menschen zu Menschen für andere werden – vielleicht 
ohne es zu merken?

Peter Schwarz
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Die Freundschaft zwi-
schen "Loyola Tranzit" 
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in den letzten Monaten 
entwickelt?



3 Meilensteine von Loyola Tranzit aus der Perspek-
tive eines ISGlers

Anfang Dezember 2016 komme ich zum ersten von bereits 
vier Besuchen nach Loyola und Tranzit, zusammen mit der 
elijah-Band aus Rumänien. Manche von ihnen haben als Kinder 
auf den Straßen Bukarests gelebt. Sie wissen, dass Musik und 
Zuwendung Leben retten können. 

Moritz, Tomislav, die JV-Freiwilligen und die Loyola-Schüler 
stehen gerade am Anfang des Beziehungsaufbaus mit den Ash-
kali in Tranzit. Die Geschichte mit dem Traktor-Unfall ist allen 
noch in Erinnerung. Die ersten älteren Ashkali-Jungs haben 
begonnen, sich im Projekt zu engagieren. Fasziniert von den 
elijah-Jungs spielt Ramadan aus Tranzit die allerersten Töne auf der Gitarre. Bei einem Konzert 
in der Aula von Loyola bringen die Kinder und Jugendlichen ihr Können auf die Bühne, ihre 
Eltern sind als Zuschauer mitgekommen. 
 
Im Juni 2017 bin ich ein zweites Mal da. 150 geschenkte Musikinstrumente aus Deutschland 
und Österreich sind vor einigen Wochen in Prizren angekommen. Ramadan kann jetzt gan-
ze Akkordfolgen spielen. Er ist zu einem der Mitarbeiter geworden, mit Verantwortung und 
Bezahlung. Ich bin mit einigen anderen ehemaligen Jesuitenschülern aus der Jugendarbeit vom 
Canisius-Kolleg gekommen. Wir bringen den engagierten Loyola-Schülern und Tranzit-Mitar-
beitern einfache Kreisspiele bei und geben Tipps aus unserer pädagogischen Erfahrung. 

Im Juli 2017 führt mich das Sommerlager "Fluturat në Tranzit" wieder nach Prizren. Auch für 
das Theater- und Musikproben-Sommerlager konnten Experten und Freunde von nah und fern 
gewonnen werden: Künstler, Musiklehrer, Theaterregisseurinnen, Freunde. Es wird klar: Das 
freundschaftliche Netzwerk um Loyola-Tranzit verdichtet sich. In ganz Europa gibt es Men-
schen, die am Gelingen des Projekts interessiert sind. Der Theaterauftritt in der Altstadt von 
Prizren macht sichtbar, was sonst nie passiert: Die Begegnung und das Zusammenleben von 
Ashkali und Albanern. Zugleich werden bei den Proben in Tranzit die Spannungen und Anfein-
dungen deutlich, die weiterhin zwischen den verschiedenen Gruppen bestehen. 

Bei einer erneuten Schulung mit einer Gruppe von ISGlern aus Berlin Ende August 2017 
kristallisiert sich die Erkenntnis: Die drei Gruppen des Projekts – Loyola-Schüler, Tranzit-Mit-
arbeiter und Tranzit-Youngsters (die Tranzit-Kinder, die schon mithelfen, aber noch keine 
Mitarbeiter sind) – brauchen klar definierte Rollen. Dann können sie sich am besten gegensei-
tig unterstützen und das Zusammenleben der Loyola-Tranzit-Community fruchtbar machen – 
sogar über die Grenzen von Tranzit hinaus. 

Matthias Alexander Schmidt

12 bis 15 Millionen Roma leben in Europa. Sie sind die größte 
Minderheit. Praktisch überall werden sie ausgegrenzt und 
kriminalisiert. Wie kann Integration gelingen? In Prizren, einer 
bürgerkriegsgeschädigten Region in Kosovo, nahe der Grenze 
zu Albanien, haben sich die Jesuiten und die Oberstufenschüler 
des Jesuitengymnasiums Loyola auf die Begegnung mit der 
Romabevölkerung eingelassen – und die Roma auf die Begeg-
nung mit den albanisch-stämmigen Privatschülern. 

Laut und tief dröhnt ein Schiffshorn durch die Altstadt von 
Prizren. Eigentlich ist es das tiefe B meines Alt-Saxophons. 
Ich stehe am Heck eines Schiffs. An einem Samstagabend im 
Hochsommer fährt es vorbei an Cevapcici-Buden und an der 
Sinan-Pascha-Moschee, deren Fassade im Licht der Abendson-

ne glänzt. Das Schiff fährt nicht auf dem Fluss, stattdessen gehen Besatzung und Passagiere 
durch die Fußgängerzone. Das Schiff ist die mobile Bühne eines Theaterstücks. Die Schauspie-
ler: Kinder und Jugendliche, die zur ethnischen Minderheit der Ashkali gehören, einer Gruppe 
der Roma in Kosovo. Neben ihnen gehen jugendliche Kosovo-Albaner. Gemeinsam tragen sie 
das Bühnenbild: Bug, Segel und Steuerrad. Mittendrin geht mein Freund Moritz Kuhlmann, 27 
Jahre, Mitglied im Jesuitenorden, seit anderthalb Jahren lebt er in Prizren. Bei den Passanten 
neben dem Schiff stehen drei kleine Jungs, sie sind vielleicht sieben Jahre alt, wirken etwas 
verwahrlost, und sie haben Trommeln in der Hand. Wie gebannt beobachten sie das Schau-
spiel. Moritz sieht sie, lächelt und sagt:

"Wir betreten heute die geheime Bühne der Zigeuner-Kinder: das Stadtzentrum. Denn hier lau-
fen sie mit ihren Trommeln herum, betteln und versuchen, ein bisschen Geld zu machen. Sie 
haben sich diesen Ort schon längst zu ihrer Bühne gemacht. Und die Menschen schauen nur 
auf sie herab, sie gelten als lästige Straßenkinder. Und heute Abend ist das Stadtzentrum nicht 
mehr die geheime, sondern die offizielle Bühne für Zigeuner-Kinder. "

Ich habe Moritz schon öfter hier besucht, viele seiner Schützlinge kennengelernt. Wie immer 
spricht er ganz selbstverständlich von Zigeunern. In Deutschland halte man "Roma" für den 
besten und politisch korrekten Begriff, erklärt Moritz. 

"Aber die Ashkali wehren sich dagegen, Roma zu heißen, denn das empfinden sie als Belei-
digung. Die Ashkali-Identität gründet sich dadurch, dass sie sich mühsam davon absetzen, 
Roma zu sein. Sie haben Angst, die Vorurteile und den Hass auf sich nehmen zu müssen, den 
Albaner gegenüber Roma haben." Das sei sicherlich auch für die Ashkali ein schmerzhafter 
Prozess, weil sie ein Stück ihrer Identität haben aufgeben müssen, meint Moritz: "Sie haben 
die Roma-Sprache verlernt und die Roma-Kultur abgelehnt, um ganz Albaner sein zu können. 
Die Albaner akzeptieren sie aber natürlich nicht als Albaner, sondern nennen sie Roma. " 
Moritz zögert, dann sagt er mit Nachdruck: "Wenn ich jetzt käme und die Ashkali Roma nen-
nen würde, das wäre eine wirkliche Verletzung!" Er spreche oft von Zigeunern, weil ohnehin 
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niemand wisse, was Ashkali bedeute und – vielleicht noch wichtiger: "Weil ich diesen Begriff 
als respektvoll empfinde."

Mit der Theateraufführung im Stadtzentrum feiern Ashkali und Kosovo-Albaner das einjährige 
Bestehen des Begegnungs- und Bildungsprojekts "Loyola Tranzit". Zwei Welten treffen dabei 
aufeinander: Albanisch-stämmige Schüler vom Loyola-Gymnasium, das 2005 von einem deut-
schen Jesuiten gegründet, wurde und den Ruf "Elite-Gymnasium" genießt und als beste Schule 
des Kosovo gilt. Die andere Welt sind Kinder und Jugendliche, die kaum oder gar nicht zur 
Schule gehen. Die Ashkali leben in einem Viertel namens Tranzit, direkt neben der Autobahn, 
einen Steinwurf von Loyola entfernt. Doch Kosovo-Albaner und Ashkali haben normalerweise 
nichts miteinander zu tun. Vor anderthalb Jahren begann Moritz Kuhlmann, zusammen mit 
jugendlichen Loyola-Schülern, Familien in Tranzit zu besuchen – inspiriert wurde er dabei von 
seinem Ordensbruder Georg Sporschill in Rumänien und dessen Roma-Projekt "elijah". 

Mittlerweile hat das Theaterschiff angehalten. Zu rhythmischer Musik führen 20 Kinder und 
Jugendliche unten am Fluss eine Breakdance-Performance auf. Einer der Tänzer ist der 16-jäh-
rige Loyola-Schüler Guri Mazreku. Nach seinem Auftritt erzählt er mir von seinem Einsatz im 
Viertel Tranzit: "Ich bringe den Kindern das Alphabet, Schreiben auch etwas Mathe bei. Die 
Kinder freuen sich sehr, jemanden zu haben, der ihnen neue Dinge beibringt. Ich lerne dabei, 
aus meiner gewöhnlichen Rolle als Schüler in die Lehrerrolle zu wechseln und zu schauen, wie 
ich Kindern etwas beibringen kann."

Das Schiff hat noch einmal gehalten. Einige ältere Ashkali-Jungs trommeln jetzt einen Rhyth-
mus auf Mülltonnen, und Abdulla rappt. Er kommt aus dem Roma-Viertel Yoni, nahe der 
Busstation von Prizren. Die Trommelgruppe blockiert die sogenannte KFOR-Brücke, eine stei-
nerne Brücke im Zentrum von Prizren, an der bis heute Soldaten postiert sind. Viele Passanten 
bleiben stehen, machen Fotos. Die kleine Sightseeing-Bahn muss warten. Die Aufführung habe 
fast wie eine politische Demonstration gewirkt, findet Moritz Kuhlmann: "Es wurde etwas sicht-
bar heute Abend. Die meisten Zuschauer kannten die Geschichte des Theaterstücks nicht und 
haben sie wohl auch nicht verstanden, aber sie haben gesehen, was sonst nicht sichtbar ist: 
nämlich die Ashkali und ihr Zusammensein und Zusammenleben mit den Nicht-Ashkali."

Und ein Loyola-Schüler ergänzt, indem er den Namen des Theaterproben-Sommerlagers 
erklärt, Schmetterlinge in Tranzit: "Wir haben von Null angefangen, wie ein Schmetterling 
im Kokon. Und dann haben wir ein ganzes Theaterstück selbst geschrieben und einstudiert. 
Während des letzten Jahres haben wir die Verwandlung vom Kokon zum Schmetterling auch 
gesehen - in der Verbindung von einer Welt in eine völlig andere. Dabei haben sich auch die 
Personen verwandelt. "

Am Anfang störten die jugendlichen Ashkali-Jungs in Tranzit andauernd den Unterricht der 
Loyola-Schüler mit den Kleineren. Eines Tages passierte ein Unfall: Ein kleiner Traktor fuhr in 
den Raum, der Fahrer verletzt, Scherben und Blut überall – den Kindern passierte wie durch 
ein Wunder nichts. Jetzt begannen die Jugendlichen anzupacken und mitzuhelfen, so wurden 

sie langsam von störenden Schülern zu Mitarbeitern des Projekts. Doch die Loyola-Schüler 
konnten diesen Wandel zunächst nicht wahrnehmen, erinnert Moritz sich: "Bei einer Team-
schulung gab's dann einen gigantischen Konflikt, da hat es richtig gekracht. Ashkali und 
Loyola-Schüler haben sich angeschrien. Eine Stunde lang nur Gebrüll. Irgendwie war es dann 
möglich, langsam zu verstehen, dass die Ashkali-Jungs Mitarbeiter sind und nicht Schüler, 
sondern Kollegen auf Augenhöhe. "

Einer der jugendlichen Ashkali-Jungs ist der 17-jährige Ramadan Mustafa. Am Vorabend von 
Bayram, dem muslimischen Opferfest, sitze ich mit Moritz bei seiner Familie in der Wohnung 
in Tranzit auf einem großen Ecksofa. Es ist kurz vor Mitternacht. Ramadans Mutter Arijeta 
stellt jede Menge Süßigkeiten auf den Couchtisch: "Per Bayram!", sagt sie, und drückt mir ein 
Stück Turkish Delight in die Hand. Das solle ich unbedingt probieren, denn es habe ein richtig 
gutes Aroma.

Wenn sie es sich leisten können, schlachten muslimische Familien an Bayram ein Lamm. Das 
erinnert an die Geschichte von Ibrahim, der bereit war, seinen Sohn Ismael zu opfern, bis Gott 
ihm im letzten Moment ein Tier zum Schlachten gab. Die meisten Loyola-Schüler und alle 
Ashkali sind Muslime. Zugleich ist Kosovo ein streng säkularer Staat. Für den jungen Jesui-
ten Moritz Kuhlmann ist die religiöse Dimension eine Herausforderung: "Die Menschen aus 
Tranzit trinken Alkohol, gehen freitags nicht unbedingt in die Moschee, aber die großen Feste 
werden eingehalten. Sie leben also so ähnlich wie viele Christen in Westeuropa. Das macht es 
schwerer, religiöse Ausdrucksformen zu finden, weil die Muslime hier mit keinerlei religiösen 
Ausdrucksformen vertraut sind. Das religiöse Leben ist daher so etwas wie ein blinder Fleck. 
Denn für mich ist es ein zentraler Punkt, der zentrale Grund dafür, dass ich überhaupt in 
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Tranzit bin. Aber aus Tranzit weiß das überhaupt niemand 
und niemand spürt es. In dieses tiefe religiöse Leben lässt 
sich niemand mit hineinnehmen. Zumindest habe ich noch 
keine Form gefunden. Aber vielleicht entsteht das noch. "

Vor Bayram wollte Ramadan unbedingt noch bezahlt wer-
den. Deswegen sind wir zu Besuch. Moritz hat ihn und drei 
jugendliche Ashkali-Mädchen aus dem Viertel angestellt. 
Sie bekommen 150 Euro pro Monat. Das ist für kosova-
rische Verhältnisse kein schlechter Lohn. Ramadan kann 
zwar einigermaßen lesen und schreiben, ist aber nur drei 
oder vier Jahre zur Schule gegangen. Er erzählt mir von 
seinem Einsatz für das Projekt: "In unserem Raum hier im 
Viertel sind meine Aufgaben, auf die Kinder aufzupassen 
und mich um den Raum zu kümmern. Zum Beispiel im 
Kindergarten ist meine typische Aufgabe, wenn die Kinder 
aus dem Raum abhauen, ihnen hinterher zu rennen und sie wieder zurückzuholen."

Rund 70 Prozent der jungen Menschen in Kosovo sind arbeitslos. Berufsausbildung gibt es 
nicht. Für Ashkali ist es noch schwerer, Arbeit zu finden. Ramadans Vater Zabit transportiert 
und schneidet Holz mit einem kleinen Traktor. Die Wohnung der Familie ist sehr gepflegt, und 
doch schlafen hier in einem einzigen Raum die Eltern, Ramadan und seine fünf Geschwister. 
Ich frage Ramadan und Zabit nach ihrem Verhältnis zu den albanisch-stämmigen Kosovaren: 
"Die meisten respektieren uns nicht, sondern beleidigen uns eher oder ignorieren uns einfach. 
Ganz anders die Loyola-Schüler: Sie kommen hierher und respektieren uns, sie haben für uns 
als Community Respekt – und das haben sie von uns gelernt", meint Ramadan. Und sein Vater 
Zabit ergänzt: "Es ist etwas Besonderes, dass die Loyola-Schüler die Kinder umarmen und lieb-
haben und dass sie so offenherzig sind ihnen gegenüber. Als Ihr das Theaterstück mitten in 
Prizren aufgeführt habt, sind die Loyola-Schüler mit meinem Sohn Ramadan durch die Straßen 
gelaufen wie Freunde. "

Am Nachmittag hat Ramadan zusammen mit anderen Musikschülern bei der Einweihung eines 
neuen Begegnungsraums im Viertel Gitarre gespielt. Als ich ihn vor ein paar Monaten traf, 
konnte er noch nicht einen einzigen Akkord greifen. Die Jungs von elijah aus Rumänien, die 
Schützlinge aus dem Roma-Projekt von Georg Sporschill waren damals in Tranzit. Aly zeigte 
Ramadan, wie er die Gitarre halten muss. "Dieser Wechsel vom ersten Mal, als ich die Gitarre 
in der Hand hatte, bis jetzt, wenn ich auf der Bühne stehe und ein Konzert gebe, das bedeutet 
mir wirklich viel", sagt Ramadan. Vater Zabit ist stolz auf seinen Sohn: "Und er kann auch stolz 
auf sich sein. Mein Beruf ist eben Holzschneiden und sein Beruf ist Gitarre spielen. " Ramadan 
zeigt mir seine Hände: "Schau mal, was ich für eine Hornhaut auf den Fingern hab, wie weich 
die Haut hier ist und wie hart sie an den Fingern geworden ist, wo ich die Saiten drücke. "

Moritz hat mehrere Musiklehrer angestellt. Eine von ihnen ist Marigona Delija. Die 22-Jäh-

rige gibt Flötenunterricht im Ashkali-Viertel Tranzit. Sie ist Albanerin, wohnt aber in einem 
anderen Roma-Viertel, dem Viertel Yoni, in dem auch der Rapper Abdulla lebt. Sie erzählt, wie 
ihre Arbeit in Tranzit auch ihre Beziehung zu den Menschen in ihrem eigenen Viertel verän-
dert hat: "Ich habe noch drei Roma-Jungs aus meinem Viertel mitgebracht die ich seit meiner 
Kindheit kenne. Meine Eltern haben früher gearbeitet und waren daher nicht zuhause. Ich war 
bei meinen Nachbarn, habe mit ihnen gegessen und wir haben miteinander Zeit verbracht, 
aber irgendwann sind die Beziehungen abgebrochen. Vor Kurzem habe ich angefangen, meine 
Nachbarn wieder zu besuchen und habe mich erstmal bei ihnen entschuldigt, weil ich sie 
jahrelang nicht gegrüßt hatte. "

Die Spiritualität seines Ordensgründers Ignatius von Loyola hilft dem Jesuiten Moritz Kuhl-
mann dabei, die verschiedenen Entwicklungen und Beziehungen zu reflektieren und zu ver-
tiefen, sagt er: "Der Kern von Loyola Tranzit ist, dass wir nicht 'ein Projekt für Roma' machen 
wollen und auch nicht den Roma helfen wollen. Sondern es geht um das gewagte Experiment: 
Können wir einen Ort schaffen, an dem Kosovo-Albaner und Roma-Albaner, die sich Ashkali 
nennen, auf Augenhöhe zusammenleben? Für mich ist dazu ein Gedanke von Ignatius wichtig 
geworden: Tiefe Beziehungen zeichnen sich dadurch aus, dass der Eine oder die Eine dem 
Anderen gibt, was die eine Seite hat und was die andere Seite nicht hat – und umgekehrt. 
Wenn ich auf meine Beziehung zu den Menschen aus Tranzit schaue, und auf die Beziehung 
zwischen Tranzitlern und Loyola-Schülern, dann ist mein Wunsch, dass wir diesen Weg gehen."

Am Musikraum treffe ich Eva-Christin Horst. Nach ihrem Abitur hat die 19-Jährige ein Jahr lang 
einen Freiwilligendienst in Loyola-Tranzit geleistet, mit der Jesuitenmission. Im Ashkali-Viertel 
hat sie den Kindergarten für die Kleinsten aufgebaut und geleitet. Sie freut sich, dass in dem 
Jahr Beziehungen gewachsen sind: "Die Leute kennen sich plötzlich. Sie wissen genau, wer 
die anderen sind. Sie erkennen uns, aber auch einander. Albaner- und Ashkali-Schüler spielen 
und arbeiten zusammen, das ist wirklich etwas Besonderes! Und die Eltern vertrauen uns ihre 
Kinder an, weil sie wissen, dass wir etwas Gutes mit den Kindern machen. Das ist ihnen sehr 
wichtig. "

Während Eva redet, kommt Musli auf uns zugelaufen, ein Klarinettenschüler aus Tranzit. Er ist 
zwölf Jahre alt. Bei den Proben habe ich ihn ein paar Mal auf dem Saxophon begleitet. Er ist 
einer der fleißigsten Schüler, sagen die Lehrer. Er strahlt mich an und sagt: "Seit anderthalb 
Monaten lerne ich jetzt Klarinette. Ich habe Noten und Lieder kennengelernt! Und das macht 
mir richtig Spaß! Thank You!"
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Wir alle haben uns in jungen Jahren eine Traumwelt erschaffen. 
So konnten wir, wann immer wir wollten, in unserer eigenen 
Imagination leben. 

Diese Traumwelt vieler Kinder hat das Loyola-Gymnasium im 
Rahmen des Kinderprogramms DokuKids während des interna-
tionalen Filmfestivals DokuFest mit dem Projekt "Dream Land 
– Traumland" versucht, ein Stück in die Realität zu holen. 

Mit viel Arbeit, aber immer voller Energie und Begeisterung 
waren wir schließlich mit den Vorbereitungen fertig geworden. 
Trotz der extrem heißen Sommertage genossen die Kinder mit 
uns viel Freude und Erholung. Das zeigte auch ihre durchge-
hend hohe Anwesenheit – über eine Woche hinweg täglich 
über 50! – und täglich, am Ende des Programms, die Vorfreude auf den nächsten Tag und die 
Fortsetzung der Spiele und anderen Aktivitäten, die wir für sie vorbereitet hatten. 
 
Unser Hauptanliegen war, durch Spiele und anderes den Kindern die Botschaft zu vermitteln, 
dass die Zukunft unweigerlich voranschreitet und, dass deshalb jeder Gedanke und jede Idee 
der eigenen Phantasie es wert ist, geteilt zu werden. Nur so kann es vorangehen mit der 
Entwicklung und der Verbesserung der Welt. Dabei dürfen wir auch die Technologie, die sich 
jeden Tag schneller weiterentwickelt, nicht aus dem Blick verlieren: Die Epoche der Robotik 
erobert gerade die Welt, aber die Wunder des menschlichen Körpers und des menschlichen 

Të gjithë në moshë të re kemi krijuar 
një botë të ëndrrave në të cilën 
jetonim. Kjo ishte ajo mikrobota e 
imagjinatës sonë, në të cilën ne mba-
nim dëshirat, ëndrrat, përjetimet dhe 
synimet tona.

Këtë botë të ëndrrave të shumë fëmi-
jëve e ka realizuar "Loyola-Gymnasi-
um" me një projekt në bashkëpunim 
me DokuFestin, duke e realizuar pje-
sën e DokuKids-it, me temën: "Dream 
Land" (Toka e ëndrrave). 

Me një punë të gjatë, por gjithmonë me energji të plotë, kemi arritur në përfundim të përsht-
atshëm për ta paraqitur projektin me punë (lojëra), në javën në vijim. Edhe pse festivali zhvil-
lohej në ditët e nxehta të padurueshme të verës, fëmijët gjetën relaksimin dhe kënaqësinë më 
të madhe duke na u bashkuar neve. Kjo dëshmohet nga vet numri i pjesëmarrësve të fëmijëve 
në DokuKids, të cilët sikur dëshironin t'mos përfundojë kurrë dita e nisur si dhe duke pritur 
me padurim ditën e ardhshme për të vazhduar lojërat dhe zbavitjet e krijuara për ta. I gjithë 
qëllimi ishte që përmes lojërave, fëmijëve t'u transmetohet mesazhi se e ardhmja është duke 
përparuar dhe çdo mendim e ide e nisur në imagjinatën e tyre, duhet të shprehet, sepse vetëm 
kështu do të ecim drejt përparimit dhe zhvillimit të vendit e të botës. 

Grundschule

DokuKids
Eine Traumwelt
Alma Hoxha

Shkolla Fillore

DokuKids
Një botë ëndërrash
Alma Hoxha

54



Tuns kann von nichts anderem ersetzt werden. 

Das Ergebnis am Ende brachte uns zum Staunen, denn wir hatten das ganze Projekt vollstän-
dig im Zeitplan verwirklicht, ohne irgendein Problem und oft sogar positiv überrascht von der 
Kraft der Phantasie der Kinder. Am Ende verabschiedeten wir uns mit Tränen in den Augen 
und überlegten, wie wir uns wiedersehen könnten. Die Erfahrung von DokuKids hat nicht nur 
den Kindern, sondern auch uns sehr, sehr gut gefallen. 

Në të njëjtën kohë, kjo do t'na 
ndihmonte t'mos biem pre e 
zhvillimeve të teknologjisë 
që është duke u zhvilluar dita 
ditës gjithnjë e më shumë. 
Fëmijëve duhet t'ua bënim të 
qartë se epoka e robotëve po 
e pushton botën por mrekul-
litë e trurit dhe veprat e nje-
riut, nuk mund t'i zëvendësojë 
asnjë e arritur teknologjike. 

Rezultati në fund ishte i 
mahnitshëm, pasi që i tërë 

projekti ka aritur te perfundohet me kohe sipas planit, pa asnje problem, bile shpesh edhe 
me befasira nga imagjinata e fëmijëve, duke u përshëndetur me ne me lot në sy e duke na 
pyetur se kur do të zhvillohet sërish festivali. Gjëja më intersante e më mbresëlënëse ishte, se 
ata mundoheshin në çdo mënyrë të kontaktojnë me ne, duke na thënë se do t'ju mungojmë 
shumë deri në takimin e ardhshëm. Shfaqjet dhe të arriturat e Doku Kidsit, besoj që përveç 
femijët, na kanë kënaqur edhe ne. 

Grundschule

DokuKids

Shkolla Fillore

DokuKids
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Shkëmbimi i përvojave dhe 
njohja e kulturave të ndry-
shme është me rëndësi të 
madhe për gjeneratat e reja. 
Ashtu si çdo vit edhe sivjet 
Loyola organizoi një shkëm-
bim nxënësish Gemün-
den-Prizren. 

Për ne, nxënësit e klasave të 
9-ta, në fillim tingëlloi si një 
sfidë, për arsye se numri i 
nxënësve të cilët do të merr-

nin pjesë ishte shumë i kufizuar. Tema e shkëmbimit ishte 
"Përfitimi i Energjisë".

Për të gjithë ne takimi i parë ishte pak i çuditshëm, ngase 
nuk dinim se çfarë t'i pyesnim ose çfarë t'u thonim. Men-
jëherë pasi u takuam me partnerët vendosëm që të dilnim të 
bënim një shëtitje nëpër Prizren. Së pari shkuam në kalanë e 
Prizrenit, ku të gjithë u çuditën me pamjen nga lart të vendit. 
Të nesërmen shkuam në Rugovë, ku bëmë një shëtitje deri 
në një liqen që gjendej aty afër. Duke qenë se ishte Mars, 
malet ishin me bore dhe ky fakt e vështirësoi ecjen tonë. Pas 
shumë rrëzimesh dhe humbjesh rruge më në fund arritëm 
afër liqenit. Por liqeni kishte ngrirë, andaj ne nuk qëndruam 
gjatë aty dhe menjëherë u nisëm që të ktheheshim në kasol-
let, ku po qëndronim.

Të nesërmen kishim një ditë vizite në Loyola Gymnasium. 
Partnerët tanë ishin të ndarë në cilët orë do të merrnin pjesë 
dhe në orën e fundit zhvilluan një ndeshje futbolli në mes 
vete. Nxënësit gjermanë ishin të çuditur me rregullin që 
kishte shkolla jonë krahasuar me atë që kishin dëgjuar për 
Kosovën.

Pastaj ditën tjetër në plan do të vizitonim Liqenin e Komanit, 
për të parë përfitimin e energjisë me anë të ujit. Udhëtimi 
deri aty ishte i lodhshëm, ngase do të udhëtonim edhe me 
anije edhe me autobus. Gjatë vizitës në Hidrocentralin e 
Komanit mësuam shumë gjëra që as ne nuk i dinim.

Pastaj vizituam Obiliqin, për të parë përfitimin e energ-

Schüleraustausch Shkëmbimi i nxënësve

Shkëmbim me Friedrich-List-Gymnasium 
Gemünden
Zana Meta & Agon Belallari
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In der Woche vor den Osterferien brachen 15 Schüler des 
Friedrich-List-Gymnasiums begleitet von den Lehrkräften 
Sigrid Machann und Jürgen Endres zum Schüleraustausch
mit dem Loyola-Gymnasium (Prizren) im Kosovo auf. 
Im Mittelpunkt der Begegnungen steht 2017 das Thema 
"Klimapolitik". Zuerst ging es in den Nationalpark Rugova-
schlucht. Hier beschäftigten sich die Schüler mit der Rolle
des Waldes als natürlichem Kohlenstoffspeicher sowie mit 
ihrem eigenen ökologischen Fußabdruck. 

Zurück am Loyola-Gymnasium rückten energetische Aspekte 
in den Vordergrund. Die gut gedämmten Gebäude der Schule 
werden mit Holz geheizt und verfügen über eigene Solar-
module auf dem Dach der Aula. Den Strom hingegen liefert 
– wie nahezu überall im Kosovo – der staatliche Energiever-
sorger KEK, der in Obiliq das einzige Kraftwerk des Landes 
betreibt – ein Kohlekraftwerk. Bei ihrem Besuch in Obiliq 
erfuhren die Schüler, dass die beiden Blöcke A und B aus den
Jahren 1980 und 1984 zusammen auf ein Leistung von 700 
Megawatt kommen. Dennoch reicht diese Kapazität nicht 
aus, um den Strombedarf des Landes zu decken. Auch heute
kommt es immer noch zu Stromausfällen. 

Diese Unabwägbarkeit ist für viele Unternehmen der Grund, 
sich nicht im Kosovo anzusiedeln. Daher besteht dringend 
Handlungsbedarf. Denn schließlich bedeuten Wirtschafts-
unternehmen auch immer Arbeitsplätze in dem von hoher 
Arbeitslosigkeit geprägtem Land. Die mit Braunkohle befeu-
erte Anlage zählt zu den größten Umweltverschmutzern in
Europa. Vor allem Anwohner wünschen sich den Austausch 
der 33 Jahre alten Filter. Mit 25 Millionen Euro eine große 
Investition für die junge Republik, die aber in Kürze mit
Hilfe ausländischer Geldgeber gestemmt werden soll. Auf 
die Frage der Schüler, warum weiter in den Bereich Kohle 
statt in regenerative Energien investiert wird, antwortete 
ein Mitarbeiter des Werkes, dass bis 2025 ein Anteil von 20 
Prozent an regenerativen Energiequellen angestrebt ist. Dass 
der Balkan aber auch anders kann, zeigte der Besuch im 
nahegelegenen Albanien. 

Mit einer Leistung von 600 Megawatt zählt das Wasserkraft-
werk am Koman-Stausee zu einer der größten Anlagen dieser 
Art und versorgt nahezu die gesamte Region. Energie wird 

Main-Post - 24.04.2017
Wald als Kohlenstoffspeicher

von hier aus auch in das Kosovo 
verkauft, nur in den Sommermonaten, 

wenn viele Touristen Albanien bereisen, muss 
Energie aus dem Kosovo zugekauft werden. 

Zurück am Loyola-Gymnasium überreichten die Schüler der 
stellvertretenden Schulleiterin, Sijeta Braha, einen Spenden-
scheck in Höhe von 2040 Euro. Das Geld soll dazu beitragen, 
dass auch Kindern aus ärmeren Familien Besuch des Loyola-
Gymnasiums ermöglicht wird. Der Betrag setzt sich aus 
Spenden des Kollegiums sowie von Eltern und Schülern 
zusammen, den der Lionsclub Mittelmain-Karlstadt-
Gemünden verdoppelt hat. 

Der Gegenbesuch der Schüler aus dem Kosovo am Fried-
rich-List-Gymnasium ist für Juni dieses Jahres geplant. Dann 
werden sich die Jugendlichen unter anderem mit dem
Thema Elektromobilität befassen. 



Pas pothuajse dy orë fluturimi prej Prishtine në Stuttgart, 
mbërritëm në aeroportin e Stuttgartit ku na priti profesori 
gjerman Jürgen Endres. Pastaj bëmë gati tri orë rrugë me 
autobus për në stacionin e autobusave në Gemünden. Atje 
partnerët tanë gjermanë na pritnin plot me emocione. Më 
pas prindërit e partnerëve na dërguan në shtëpitë e tyre 
dhe kishim rastin të njoftohemi me anëtarët e familjes së 
tyre. Gjatë dy ditëve të para të shkembimit të nxënësve nuk 
kishim ndonjë program të caktuar, prandaj disa shkuan në 
pishinë e disa të tjerë dolën në qytetin e Gemündenit. Kështu 
e kaluam të shtunën dhe të dielën në Gjermani. 

Në mëngjesin e së hënës të gjithë nxënësit bashkë me pro-
fesorët u mblodhën në shkollën Friedrich-List Gymnasium, 
ku jemi mirëpritur nga drejtori i kësaj shkolle, Ëalter Fronc-
zeck. Pasi drejtori dha disa fjalë mbi shkëmbimin e nxënësve 
shqiptarë me ata gjermanë, u nisëm për në kalanë e qytetit, 
nga ku mund të shihej i tërë Gemündeni me lumin Main. Nda-
lesa e radhës ishte komuna, ku na priti kryebashkiaku Jürgen 
Lippert. Kryebashkiaku na dha disa informata të përgjithshme 
lidhur me komunën. Për shkak se tema kryesore e këtij 
shkëmbimi nxënësish ishte përfitimi i energjisë dhe përdo-
rimi i energjisë së ripërtritshme, u fol edhe për përdorimin e 
kësaj energjie në komunë. Të nesërmen vizituam fabrikën e 
përfitimit të rrymës elektrike dhe nxehtësisë nga mbeturinat 
në qytetin e Würzburgut. Aty na u shpjegua i tërë procesi 
deri te përfitimi i rrymës elektrike dhe nxehtësisë me anë të 
mbeturinave. Pastaj qëndruam dy orë në qendrën për hulum-
timin e energjisë së aplikueshme (Zentrum für angewandte 
Energieforschung). Pjesën tjetër të ditës e kaluam në qytetin 
e Ëürzburgut. Të mërkurën kishim mundësinë që ta shihnim 
se si mbahet mësimi në Gjermani. Aty treguam edhe ne aftë-
sitë tona në lëndët përkatëse. Pasditen e kaluam në pishinën 
e Gemündenit. Ditën e nesërme, të enjten vizituam "Rrugën 
për në majen e pemës" (Baumwipfelpfad) në Ebrach. Më vonë 
udhëtuam për në qytetin universitar të Bambergut, ku na u 
prezantua qyteti dhe historia e tij interesante nga një ciceron. 
Kohën e mbetur e kaluam duke bërë shopping. 

Javës së shkëmbimit të nxënësve dalëngadalë po i afrohej 
fundi. Kështu të premten u mblodhëm në ambientet shkol-
lore, ku na u paraqitën dy makina elektrike. Me paraqitjen e 
këtyre makinave mësuam për elektromobilitetin (përdorimin 

e makinave elektrike) dhe lirimin e gazrave të dëmshëm 
nga makinat e zakonshme. Më pas eurodeputeti gjerman, 
Hans-Josef Fell nga Partia e Gjelbër mbajti prezantim lidhur 
me përdorimin e energjive të ripërtritshme, metodat për 
mbrojtjen e ambientit dhe pasojat e ndotjes së ambientit. 
Erdhi radha që ne ta prezantojmë shtetin e shkollën tonë, 
duke treguar historinë e vendit tonë, bukuritë natyrore si 
dhe problemet shoqërore e mjedisore në Kosovë. 

Në mbrëmje e bëmë po atë prezantim, por para prindërve të 
partnerëve gjermanë. Meqë ishte edhe dita jonë e fundit në 
Gjermani, prindërit gjermanë përgatitën darkë në oborrin e 
shkollës. Të gjithë këtij rrugëtimi të gjatë e tejet interesant 
i erdhi fundi. Të nesërmen u përshëndetëm me miqtë tanë 
gjermanë, me shpresën se nuk do t'i humbnim kontaktet me 
njëri-tjetrin. Pas rrugës për në aeroport e pas një fluturi-
mi dyorësh, u kthyem në Kosovë. I gjithë ky shkëmbim i 
nxënësve, si në Kosovë ashtu edhe në Gjermani, nuk do të 
ishte i mundur pa ndihmën e profesorit Neki Jahaj, profe-
soreshës Liridona Krasniqi, profesorëve gjermanë si dhe pa 
bashkëpunimin e prindërve tanë e atyre gjermanë. Prandaj 
ju falënderojmë përzemërsisht për punën dhe përkushtimin 
e bërë për ne. Shkëmbimi i nxënësve të gjimnazit Loyola me 
ata të Friedrich-List Gymnasium është një përvojë e tillë që 
vështirë harrohet. 

Në këtë shkëmbim jo vetëm që bëmë miq të rinj, por edhe 
mësuam shumë lidhur me çështjet ambientale, përfitimin e 
energjisë, energjinë e ripërtritshme si dhe për Gjermaninë e 
kulturën e saj në përgjithësi. 
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Schüleraustausch mit dem Fried-
rich-List-Gymnasium - Gemünden

jisë në Kosovë. Gjatë kësaj 
vizite mësuam se gjendja e 
termocentralit të Kosovës për 
momentin ishte e keqe, për 
arsye të filterave, mirëpo në 
punim është një termocen-
tral i ri. Pasi përfunduam 
vizitën në Obiliq, shkuam në 
Prishtinë. Partnerët tanë u 
çuditën me numrin e madh 
të ndërtesave qe gjendej në 
kryeqytet.

Në ditën e parafundit vizitu-
am KFOR-in gjermanë në Prizren. Aty mësuam për misionin e 
KFOR-it në Kosovë dhe poashtu provuam pothuajse të gjitha 
makinat dhe pajisjet e tyre. Kurse në ditën e fundit nuk kish-
im planifikuar diçka në veçanti përveçse dolëm të gjithë së 
bashku dhe biseduam për javën në Kosovë. Duke qenë se në 
fillim nuk njiheshim fare, ne u afruam shumë për vetëm një 
javë dhe u mërzitëm shumë kur ata u larguan dhe e prisnim 
me entuziazëm qershorin. 

Vizita në Kosovë ishte vetëm fillimi i kësaj eksperience të 
mahnitshme me nxënësit gjermanë dhe shkollën Fried-
rich-List Gymnasium në Gemünden. Dy muaj pasi përfundoi 
vizita e nxënësve gjermanë në Kosovë, ishte radha që ne, 
nxënësit shqiptarë t'i vizitojmë ata në Gjermani. Të shtunën 
e 17 qershorit u nisëm bashkë me profesorin e gjuhës gjer-
mane, Neki Jahaj dhe me profesoreshën Liridona Krasniqi. 

Schüleraustausch



Liebe Schüler, Eltern und Lehrer, 
liebe Freunde des Loyola-Gymnasiums, 

seitdem die Schulpartnerschaft zwischen dem Loyola-Gymnasium und 
dem Gymnasium Blankenese besteht, haben Europa und die Welt viele 
Veränderungen erlebt. Bei vielen ist der Kontakt mit Menschen anderer 
Herkunftsländer, Kulturen oder Religionen mittlerweile nicht mehr mit 
Neugierde verbunden, sondern leider eher mit Scheu und Angst. Die 
unterschiedlichen Notlagen in Teilen der Erde bringen die Bevölkerung 
offenbar nicht immer dichter zusammen, sondern rufen auch den Wil-
len nach stärkerer Abgrenzung oder gar Ausgrenzung hervor. Gerade 
vor diesem Hintergrund kann ein Schüleraustausch ein wichtiger Baustein sein, um auch in der 
Zukunft ein offenes, friedliches und verständnisvolles Miteinander zu ermöglichen. 

Auch im dritten Aufeinandertreffen haben es die Schüler und Lehrer des Loyola-Gymnasiums 
geschafft, uns zu überraschen: Mit den wunderschönen Eindrücken ihres Landes, mit neuen 
und spannenden Erkenntnissen über eine junge Gesellschaft und vor allem mit ihrer ehrlichen 
und offenen Art über die Probleme ihres Landes zu sprechen. Wir haben Menschen kennenge-
lernt, die vor einer fremden Gruppe von Schülern über ihre Fluchterfahrungen nach Deutsch-
land berichtet und uns dabei zum Nachdenken gebracht haben. Wir spürten eindrucksvoll die 
Spannungen in der geteilten Stadt von Mitrovica, in der sich die Lage leider innerhalb der letz-
ten drei Jahre nicht verbessert hat. Unsere Schüler erlebten, dass ein Land mit überwiegend 
muslimischer Bevölkerung ganz anders sein kann, als es ihnen medial durch die aktuellen 
Berichte aus dem arabischen Raum vermittelt wird. 

Diese Erfahrungen hinterlassen Spuren. Wir haben viel gelernt über die Menschen in einem 
Land, das schon lange darauf wartet, sich endlich frei entfalten zu dürfen. Aber wir haben 
auch etwas über uns gelernt, denn wir haben genauer auf uns und unser Leben geschaut, auf 
die Dinge, die uns wichtig sind. 

Mit diesem Buch sollen die Eindrücke von 
zwei ereignisreichen Wochen lange in 
Erinnerung gehalten werden. Wir danken 
den Schülern des Loyola-Gymnasiums für 
ihre großartige Gastfreundschaft, mit der 
wir aufgenommen wurden. Den Kollegen 
Vlora Grajcevci und Alban Gashi danken wir 
für die umsichtige Betreuung und für die 
Organisation eines abwechslungsreichen 
Programms. Pater Bödefeld und dem 
Kollegium des Loyola-Gymnasiums danken 
wir für die tatkräftige Unterstützung dieser 
Schulpartnerschaft. 

Schüleraustausch

2016 - Gymnasium Blankenese - Hamburg
Gerrit Wehofsich & Steffen Hartmann
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Zum vierten Mal machten sich 20 unserer Schüler zusammen 
mit ihren Deutschlehrern, Frau Vlora Grajçevci und Herrn Alban 
Gashi, auf die Reise nach Deutschland zum Schüleraustausch 
mit dem Gymnasium Blankenese in Hamburg. 

Jeder Austausch hat einen Schwerpunkt, an welchem die 
kosovarischen und deutschen Schüler gemeinsam arbeiten. 
Der Schwerpunkt dieses Jahres war "Die Umwelt". Da die mei-
sten unserer Schüler noch nie im Ausland waren, bot dieser 
Schüleraustausch vor allem diesen die Möglichkeit über den 
eigenen Tellerrand zu schauen. Man konnte endlich hautnah 
erleben, wie die Deutschen leben und was sie essen, da ja viel 
im Deutschunterricht darüber diskutiert wurde. Das Leben in 
einer Gastfamilie war vor allem deswegen sehr hilfreich. 

Wir kamen vor Mitternacht in Hamburg an, wo uns die Gastfamilien herzlich empfingen. Am 
nächsten Tag war dann frei, und so konnten sich die kosovarischen und deutschen Austausch-
partner näher kennenlernen. 

Am Montag war dann volles Programm. Morgens besuchten alle das Kohlekraftwerk Moorburg, 
wo wir mit einer herzlichen Empfangsrede und einer kurzen Präsentation begrüßt wurden. 
Dort erfuhren wir, dass dieses Kohlekraftwerk ein Viertel des Strombedarfs von Hamburg 
deckt und ob diese Art von Stromerzeugung wirklich so umweltfreundlich ist, wie uns immer 
vermittelt wird. Da wir in Kosovo unseren Strom durch Kohle erzeugen, war das für unsere 
Schüler sehr interessant. Im Oktober werden wir dann das Kohlekraftwerk in Kosovo besuchen 
und gemeinsam darüber diskutieren, ob diese Art der Stromerzeugung die beste Alternative 
ist oder nicht. Gleich danach ging es dann in die Hamburger Innenstadt. Dort war eine Stadt-
rally angesagt. Gruppen wurden gebildet, und so machten sich alle auf den Weg, um zu den 
vielen Fragen eine passende Antwort zu finden. Nach circa einer Stunde kamen alle angerannt, 
um stolz ihre Ergebnisse zu zeigen. Wir trafen uns an der Elbphilharmonie, die ein Prachtstück 
und das neue Wahrzeichen Hamburgs geworden ist. Von ganz oben konnte man anschlie-
ßend die ganze Stadt besichtigen und auch viele Gebäude sehen, von denen wir vorher schon 
gehört hatten, wie zum Beispiel den Michel, das berühmte Rathaus von Hamburg, einen Teil 
der Speicherstadt, die Hafencity usw. . 
 
Am Dienstag stand Wissenschaft auf dem Programm. Wir besuchten 
DESY, eines der weltweit größten Forschungszentren. Die Schüler 
wurden in Gruppen eingeteilt, und es gab eine Führung durch die 
gesamte Anlage. Anhand der vielen gestellten Fragen konnten wir 
auch gleich erkennen, dass wir mehrere unentdeckte Forscher unter 
den Schülern hatten. Nach vielen neuen Informationen über den aktu-
ellen Forschungsstand konnten sich alle am Nachmittag erholen und 
sich vielleicht noch ein Eis in der Innenstadt gönnen. 

Njëzet nxënës u nisën për të katërtën herë, së bashku me 
mësimdhënësit e tyre zotëri Alban Gashi dhe zonjushën Vlora 
Grajçevci, për në Gjermani. Arsyeja për këtë ishte pjesëmarrja 
në shkëmbimin e nxënësve me "Gjimnazin Blankenese". 

Çdo shkëmbim ka një temë qendrore, në të cilën punojnë 
nxënësit kosovarë dhe gjerman. Tema për këtë vit ishte "Ambi-
enti". Shumica e nxënësve tanë nuk kishin qenë asnjëherë 
jashtë vendit, prandaj ky shkëmbim u ofroi atyre një mundësi 
për të parë edhe jashtë asaj çka ne kemi parë deri tani. 

Më në fund mund të përjetohet se si gjermanët jetojnë dhe 
se si ushqehen, pasiqë për këto flitet shumë edhe në lëndën 
e gjuhës gjermane, prandaj, jeta në një familje nikoqire ishte 
shumë fitimprurës. 

Ne arritëm para mesnatës në Hamburg ku edhe na pritën familjet nikoqire me shumë dashuri. 
E nesërmja ishte e lirë dhe kështu partnerët mund të njiheshin më mirë me njëri-tjetrin. 
E hëna ishte e mbushur me një program të ngjeshur. Në mëngjes, të gjithë vizituan termocen-
tralin me thëngjill në Moorburg, ku u mirëpritëm me një fjalim dhe me një prezantim të 
shkurtër. Aty mësuam që ky termocentral furnizon një të katërtën e Hamburgut dhe morëm 
përgjigje se a është më të vërtet aq ekologjike sa transmetohet. E gjithë kjo ishte mjaft 
interesante për nxënësit tanë, pasiqë edhe në Kosovë, energjia elektrike prodhohet me thëng-
jill. Në tetor, do t'i vizitojmë edhe termocentralet në Kosovë dhe së bashku do të diskutojmë, 
se a është alternativa më e mirë apo jo ky prodhim i energjisë elektrike. Më pastaj shkuam 
në qendrën e Hamburgut. Aty ishte përgatitur një garë në qytet. Grupet u formuan dhe 
menjëherë u nisën, për të gjetur përgjigje në pyetjet e shumta, përafërsisht një ore, të gjithë 
erdhën duke vrapuar, duke na treguar me krenari rezultatet e tyre. Ne u takuam të Pallati i 
Koncerteve i cili ishte edhe mrekullia dhe simboli i ri i Hamburgut. Nga lart mund të shihej i 
gjithë Hamburgu dhe të gjitha objektet për të cilat ata veçse kishin dëgjuar, si për shembull 
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Ein Schüleraustausch ohne Unterrichtsbe-
such ist natürlich nichts wert. Deswegen war 
der Vormittag des Mittwochs mit Unterricht 
besetzt. Eine Besonderheit des Gymnasiums 
in Blankenese ist, dass diese Schule mehrere 
Austausche mit verschiedenen Schulen aus 
Europa hat, die alle gleichzeitig stattfinden. 
Dadurch sollen die jungen Leute mehrerer 
Nationen zusammenfinden, um Vorurteile 
abzubauen und zu lernen, miteinander zu 
leben. Nach dem Unterricht sammelten sich 
dann alle Austauschschüler in der Aula, wo 
wir dann auch von der Schuldirektorin emp-
fangen wurden. Um sich näher kennenzu- 

lernen, wurden Spiele vorbereitet, und so hatten alle viel Freude und Spaß. 

Am Donnerstag wurden das Reiherstiegviertel und die Neue Mitte-Wilhelmsburg besichtigt, die 
in unmittelbarer Nachbarschaft des Hafens liegt. Früher war dieser Teil also ein Arbeiterviertel 
und heute erlebt dieses im Westen von Wilhelmsburg gelegene Viertel eine enorme Aufwer-
tung, die mit der Internationalen Bauaustellung und der Internationalen Gartenschau einen 
ersten Höhepunkt erreichte. Unsere zukünftigen Architekten waren von den dort gezeigten 
Bauten fasziniert. Anschließend ging es dann endlich zur berühmten Hafen-City, wo wir an 
einer Führung teilnahmen. Der ehemalige Freihafen wird zu einem Wohn- und Arbeitsviertel 
für bis zu 45. 000 Menschen umgebaut. Die Zeit verging wie im Nu, und unser Stadtführer war 
mit den vielen Fragen beider Austauschgruppen ins Schwitzen gekommen und gleichzeitig 
auch sehr zufrieden. 

Der nächste Tag bot die Gelegenheit, auf die gesamte Woche zurückzuschauen und sich 
gegenseitig auszutauschen. Am Abend gab es dann eine Abschiedsfeier, auf der sich alle amü-
sierten und Spaß hatten. Am Tag darauf ging es dann wieder zurück nach Kosovo. 

Kisha St. Michael, komuna e njohur e Hamburgut, një pjesë e qytetit të pikës grumbulluese, 
porti detar etj. 

Të martën, ishte shkenca në program. Ne vizituam DESY, njëra prej qendrave më të mëdha 
botërore. Nxënësit u ndanë në grupe dhe ishte përgatitur një shëtitje në të gjithë hapësirën. 
Nga pyetjet e shumta mund të vërehej që në mesin e nxënësve tanë kishim shumë shken-
cëtarë ende të pazbuluar. Pas informatave të shumta mbi gjendjen aktuale shkencore, nxënë-
sit mund të relaksoheshin pasdite dhe të hanë ndoshta një akullore në qendrën e qytetit. 
Një shkëmbim me nxënës pa vizitë në orët e mësimit nuk do të kishte vlerë. Dhe kështu, 
paraditja e së mërkurës ishte e zënë me mësim. Një veçanti e Gjimnazit Blankenese është që 
kjo shkollë organizon shkëmbime me shkolla të ndryshme nga Evropa të cilat mbahet në të 
njëjtën kohë. Qëllimi i kësaj ishte që të rinjtë e popujve të ndryshëm të afrohen për të larguar 
paragjykimet dhe të mësojnë se si të jetojnë së bashku. Pas mësimit u mblodhën të gjithë në 
Aola ku u mirëpritëm nga drejtoresha e shkollës. Për t'u njohur më mirë me njëri-tjetrin ishin 
përgatitur lojëra dhe kështu të gjithë u argëtuan. 

Të enjtën u vështrua një pjesë e Wilhelmsburg që ka qenë një lagje e klasës punëtore, e 
cila gjindet në afërsi të portit detar. Më herët, kjo lagje ishte pra një lagje e klasës punëtore 
dhe kjo lagje e cila gjindet në perëndim të Wilhelmsburg sot është qendra e një procesi të 
rivlerësimit dhe që në panairin internacioal ndërtimor dhe në ekspozitën internationale të 
kopshteve ka arritur majën më të lartë. Arkitektet tanë të ardhshëm ishin të mahnitur nga këto 
ekspemplare të ndërtimeve. Më pas u vazhdua të porta më e famshme detare, ku edhe ishte 
përgatitur një udhëheqje. Ish porti detar ishte një lagje e ndërtuar enkas për banorë dhe për 
punëtorët ku mund të banonin deri në 45. 000 njerëz. Koha kaloi shumë shpejtë dhe ciceroni 
ynë filloi të djersitej nga pyetjet e shumëta të dy grupeve të shkëmbimit dhe njëkohësisht 
ishte edhe shumë i kënaqur me ta. 

Shkëmbimit tonë i erdhi edhe fundi. Dita e nesërme ofroi mundësinë për të rishikuar javën 
dhe për tu shkëmbyer me njëri-tjetrin. Në mbrëmje ishte përgatitur një festë lamtumirëse në 
të cilën u kënaqën të gjithë dhe të nesërmen nxënësit kosovarë u kthyen në Kosovë. 
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Përmes këtij shkëmbimi, nxënësit tanë 
të shkëmbimit u konfrontuan me shumë 
situata të reja dhe të panjohura. Si shembuj 
mund të mirren se si të udhëtohet me tren, 
pasiqë ne në Kosovë nuk kemi transport 
hekurudhor. Përveç kësaj, nxënësit patën 
mundësinë t'i zgjeronin njohuritë e tyre 
gjuhësore dhe kompetencat sociale dhe 
ndërkulturore. Një rëndësi shumë të madhe 
kanë sidomos kompetencat ndërkulturo-
re, pasiqë nxënësit bëhen më të hapur në 
pranimin e botës dhe mund të zhvillojnë 
tolerancë ndaj njerëzve të tjerë dhe ndaj 
një kulture tjetër. Të dyja këto janë karak-
teristika të cilat janë tejet të rëndësishme 
në një botë të globalizuar. 

Kjo javë do të mbetet një ngjarje e paharru-
ar si për nxënësit kosovarët ashtu edhe për 
nxënësit gjermanë. Në tetor do të bëhet 
vizita kthyese dhe të gjithë jemi të lumtur 
për këtë. 

 
Durch den Austausch wurden unsere 
Schüler mit vielen neuen und ungewohnten 
Situationen konfrontiert. Erwähnenswert 
ist hierbei, wie man mit der Bahn fährt, da 
wir in Kosovo ja keinen Bahnverkehr haben. 
Außerdem konnten sie ihre Sprachkennt-
nisse und sozialen und interkulturellen 
Kompetenzen weiterentwickeln. Die inter-
kulturellen Kompetenzen spielen hierbei 
eine sehr wichtige Rolle, da die Schüler 
weltoffener werden und Toleranz gegen-
über anderen Menschen und einer anderen 
Kultur entwickeln. Beides unverzichtbare 
Eigenschaften, die in einer zunehmend 
globalisierten Welt enorm wichtig sind. 
 
Diese Woche wird ein unvergessliches 
Erlebnis sowohl für die Kosovaren als auch 
für die deutschen Schüler bleiben. Im Okto-
ber findet dann der Gegenbesuch statt. 
Darauf freuen wir uns schon alle. 

Austausch mit dem Gymnasium 
Blankenese - Hamburg

Viti shkollor 2016/17 ka qenë një vit mjaft produktiv për 
grupin tonë. Tashmë ju lexues të dashur jeni familjarizuar me 
aktivitetet tona, të cilat janë kthyer në traditë të shkollës sonë. 
Këtë vit që po e lëmë pas kishte fatmirësisht një numër të mirë 
të nxënësve, të cilët u interesuan të bëhen antarë të grupit. 

Ata sollën me vete shumë vullnet, motivim, mund dhe ide 
të reja. Kështu disa prej tyre u morën me hulumtime, disa 
u treguan të aftë në pjesën logjistike të aktiviteteve e disa 
ndihmuan në pjesën teknike, në mënyrë që ta realizonim 
planin tonë. 
 
Jam shumë i lumtur, që më në fund nuk do t'iu shkruaj për atë 
se çka janë aktivitetet tona dhe si funksionojnë ato, sepse ju 
veçse i njihni ato, por do t'iu sjell përshtypjet e nxënësve, që 
ishin pjesë e tyre si dhe disa rreshta falenderimesh për ata që 
na qëndruan pranë. Që një organizim të shkojë si duhet, nevo-
jiten disa shtylla mbështetëse. 

Fillimisht dua të falenderoj Drejtorinë dhe Parlamentin e 
shkollës për mbështetjet morale dhe financiare; dua t'i falende-
roj të gjithë prindërit dhe nxënësit, të cilët iu përgjigjën thirr-
jeve tona për ndihmë; njëkohësisht një falenderim i veçantë 
shkon për profesorët e besueshëm të Parlamentit prof. Vlora 
Grajçevci dhe prof. Migjen Baftiaj si dhe prof. Antigona Kabas-
hi, e cila ka bërë një punë të mrekullueshme si profesoreshë e 
besueshme e grupit tonë. 

Më poshtë mund të lexoni një shkrim hulumtues rreth autiz-
mit, si dhe përshtypjet e disa nxënësve rreth 3 aktiviteteve 
tona kryesore. 

Lexim të këndshëm!
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Grupi i Bamirësise
Bashkëpunimi me QKD "PEMA"
Dëbora Haxhikadrija
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Grupi i Bamirësise
Java e solidaritetit

Qeshja e një fëmije është 
thjeshtë një ndër tingujt më të 
bukur në botë. Bashkëpunimi 
me Qendrën e Kujdesit Ditor 
"Pema" ishte një aktivitet inspi-
rues dhe i hareshëm. 

Çdo herë kam mbetur e befa-
suar dhe e emocionuar nga 
fëmijët e atij institucioni. 

Ata ishin të veçantë, jo për 
shkak te gjendjes fizike apo 
psiqike, por sepse kishin rreth 

vetes një ajër aq miqësor e ishin plot kreativitet. Takimet me ta të ngrohnin zemrën. 

Kur u takuam për herë të parë ishim të gëzuar e në siklet, i cili u zhduk sapo u mirëpritëm nga 
stafi dhe fytyrat shëndritëse të fëmijëve. Pasi u prezantuam, filluam lojërat e lloj-llojshme që u 
përcollën nga të qeshurat e femijëve. 

Vizita e dyte ishte akoma më zbavitëse. Letrat me ngjyra, ngjitëset dhe gërshërët u bashkang-
jitën në aventurën tonë të re, ku i ndihmuam vogëlushët për një ekspozitë që do të organizo-
hej së shpejti. 

Nje organizim tjetër, i cili në fakt mbahet 
që disa vite në shkollën tonë është Java e 
Solidaritetit. Përpjekjet e vazhduara për të 
ndihmuar njerëzit me çfarëdo që kemi nuk 
janë shuar. Është një akt mbase i thjeshtë 
t'u japësh njerëzve disa rroba ose ushqim, 
por dhe human. 

Një javë të plotë kishin nxënësit kohë të 
sillnin "dhuratat" e tyre, që më vonë u 
paketuan me kujdes. Udhëtimi që kaluam 
së bashku u shoqërua me të qeshura dhe 
ëndje nëpër qytet. Ishte diçka e bukur të 
shihje buzëqeshjet në fytyrat e tyre dhe 
falenderimet e shumta që pasonin. 

Mund të kishte qenë një ditë e gjatë, por 
që ia vlejti plotësisht koha dhe mundi që 
dhamë për Javën e Solidaritetit. 

Dhjetori është muaji i festave, muaj i 
dhuratave, ku fëmijët patën kënaqësinë 
t'i pranojnë ato. Festat e fundvitit kanë 
bukurinë dhe ngazëllimin e veçantë si 
gjithmonë. 

Kështu vendosëm që edhe këtë herë t'i 
surprizonim miqtë tanë nga shkolla "Lef 
Nosi", QKD "Pema" dhe "Loyola Transit". Pa 
dyshim që nuk e harruam as Babadimrin 
tonë (Riza Qollaku), i cili i bëri të qeshte 
fëmijët. 

Pema e Vitit të Ri në shkollën tonë përsëri 
u zbukurua, kur poshtë saj u vendosën mbi 
200 dhurata. Për mua kjo ishte hera e parë 
dhe u ndjeva shumë e lumtur, kur i shpërn-
damë dhuratat e përgatitura me shumë 
dashuri nga vetë nxënësit e shkollës. Fakti 
që këto organizime bëhen çdo vit, tregon 
se shpirti human ende ekziston mes nesh 
dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e një 
grupi që po e sjellë në jetë këtë frymë në 
shkollën tonë.

Pa dashur t'ju lodhë më shumë me fjalë, ju 
ftoj t'i shikoni fotografitë nga kjo ngjarje. 

Grupi i Bamirësise
Festimi në fund të vitit
Vera Çollaku
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Të nderuar të pranishëm, i nderuar drejtor i "Loyola-Gymnasi-
um", Patër dr. Axel Bödefeld, të nderuar nxënës, profesorë dhe 
edukatorë!

Ftesa e drejtorit të shkollës "Loyola-Gymnasium" në Prizren, 
zotit dr. Axel Bödefeld, që në këtë aktivitet të rëndësishëm të 
organizuar nga shkolla juaj, t'ju përshëndes dhe t'ju drejtohem 
ju, të respektuar nxënës dhe mësimdhënës të kësaj shkolle 
elitare në Prizren e më gjerë me një fjalë rasti, për mua per-
sonalisht dhe mediumin që e drejtoj - TV Prizrenin, është një 
nder dhe përgjegjësi, të cilën e kam pranuar me kënaqësi të 
veçantë. 

Kjo ftesë bëhet edhe më madhështore, sepse ky organizim 
- aktivitet po bëhet në rastin e shënimit të 104 - vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shtetit 
Shqiptar, që pa dyshim për ne shqiptarët është ngjarja më kulmore dhe materializimi i të gjitha 
përpjekjeve tona si komb për një shtet të pavarur e demokratik. Shqiptarët punuan shumë dhe 
në vazhdimësi për shtetin e pavarur shqiptar, por këtë e arritën vetëm në vitin 1912, kur fuqitë 
e kohës u bindën se shqiptarët ishin bërë bashkë, pa dallim krahine dhe përkatësie fetare, dhe 
mbi të gjitha, kishin arritur një organizim të duhur politik, nacional, shtetformues, arsimor dhe 
kulturor. Andaj, duke e kujtuar këtë ditë të madhe, ne kujtojmë me shumë respekt e adhurim të 
gjithë ata atdhetarë, të cilët nuk kursyen asgjë nga vetja për t'i vënë themelet e shtetit shqiptar 
dhe për të hapur shtigjet për të formësuar edhe identitetin tonë kombëtar. Andaj, rruga e jonë 
104- vjeçare na kujton se asgjë nuk arrihet pa punë, angazhim dhe pa dashuri ndaj kombit e 
atdheut. 

Ju, të nderuar nxënës, jeni shumë me fat, ngase keni mundësinë që të jeni pjesë e një 
institucioni arsimor, ku vërtet dhe realisht, përmes mësimdhënies dhe të nxënit cilësor që 
zhvillohet në këtë shkollë, të fitoni dije dhe kompetenca të cilat ju mundësojnë që me sukses 
të përballeni me sfidat e mileniumit të ri, të cilat janë produkt i zhvillimeve të hovshme dhe 
të pandalshme industriale, teknologjike e shkencore. Dijet të cilat i fitoni në këtë institucion, 
sigurisht që do t'ju mundësojnë që të jeni konkurues të denjë në vazhdimin e studimeve në të 
gjitha universitetet më të njohura në nivel ndërkombëtar. 

Kemi fatin e mirë, që në këtë periudhë të historisë së zhvillimit të kombit tonë, kur shtetet 
perëndimore, e sidomos shteti gjerman, është duke na ndimuar në shumë fusha të jetës, 
e sidomos në arsim dhe në ndërtimin e institucioneve të tjera demokratike, duke përfshirë 
edhe lirinë e plotë të shtypit dhe medies. Sot, opinioni publik në kohë reale, falë teknologjisë 
informative shumë të avansuar, e pranon dhe e ka në shfrtytëzim çdo informatë e cila mund t'i 
shërbejë personalisht atij, por edhe komunitetit të gjerë. Andaj, ju si të rinj e të reja, duhet ta 
dini se media është një faktor i rëndësishëm i ndërtimit dhe funksionimit normal e demokra-
tik të shtetit. Jam i bindur thellësisht, se "Loyola-Gymnasium", ashtu siç ka bërë edhe deri më 
tani, do të arrijë të krijojë një kontigjent të rinjsh e të rejash, të cilët do të ushtrojnë ndikim të 
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Fjalimin në ditën e flamurit - 28 nëntor 2016
Mifail Bytyqi
Drejtor i TV Prizrenit
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fuqishëm e profesional edhe në drejtim të fuqizimit të 
medies demokratike. 

Udhëheqësia e shkollës, në krye me drejtorin Patër dr. 
Axel Bödefeld dhe profesorët më të mirë të komunës 
sonë, të cilët punojnë me përkushtim dhe profesio-
nalizëm, janë një siguri më e madhe, që ju të nderuar 
nxënës, në të ardhmen do të jeni bartës të jetës publike, 
institucionale, shkencore, kulturore e mediatike, jo 
vetëm në Kosovë, sepse kjo shkollë është institucio-
ni që vërtet jua mundëson realizimin e vizioneve dhe 
synimeve tuaja të ardhshme. Në fund, do të ndaj me ju 
një thënie të Kancelares së madhe gjermane dhe mikes 
së shqiptarëve, zonjës Angela Merkel. Këto ditë e kam 
kexuar një tekst në mediet sociale, ku znj. Merkel i jep një përgjgjigje një punëtori gjerman të 
shëndetësisë. Ky punëtor i kërkon znj. Merkel që ta bëjë nivelizimin e pagave të punëtorëve të 
shëndetësisë me atë të mësuesve. A e dini se çfarë përgjigje mori ai? – "Unë nuk mund që t'i 
nivelizoj pagat tuaja me pagat e atyre, të cilët ju kanë mësuar". 
 
Duke pasur parasysh të gjitha këto, më lejoni që edhe një herë t'ju uroj nga zemra 28 Nën-
torin - Ditën e Flamurit tonë kombëtar, atë ditë të shenjtë kur burrat e mëdhenj të kombit u 
bënë bashkë dhe hodhën themelet e një të ardhmeje më të ndritshme, të cilën ne po e gëzo-
jmë bashkë me miqtë tanë, të cilët na ndihmuan dhe na përkrahën në rrugën tonë jetësore. 

Ju falënderoj për vëmendjen! 
Ju falënderoj për ftesën! 
Gëzuar festa, shëndet dhe suksese të reja!

Ansprache zum Tag der Fahne - 28. November 2016
Mifail Bytyqi
Direktor - TV Prizren
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Gymnasium

Shkolla dhe mirëqenia emocionale
M. Lindita Spaqi MSc
Drejtoreshë - Këshilltare  personale

"Loyola-Gymnasium", që nga themelimi, ka pasur synim 
mirëqenien e nxënësve si dhe arritjet e tyre akademike. 

Në shkollë nuk ka munguar asnjëherë përkujdesi dhe përkrah-
ja e nxënësve, si nga ana e udhëheqësisë së shkollës po ashtu 
edhe nga ana e mësimdhënësve dhe edukatorëve. Para dy 
vitesh shkolla ka krijuar brenda ambientit të saj një hapësirë 
të posaçme për këshillim psikologjik për nxënës, mësimd-
hënës dhe prindër, duke përcaktuar një profesionist të fushës. 

Për çka shërben zyra e këshillimit?

Zyra për këshillim, është një hapësirë shkollore që i dediko-
het shëndetit, mikpritjes, ku studentë, prindër e mësimd-
hënës mund t'i shprehin vështirësitë, shqetësimet dhe 
përjetimet e veta në mënyrë absolutisht private. 

Pse është i nevojshëm këshillimi shkollor?

Qëllimi kryesor i shërbimit psikologjik shkollor është pro-
movimi i mirëqenies mendore dhe fizike të nxënësve si dhe 
lehtësimi i procesit të të nxënit.

P.sh. në bashkëpunim me stafin e shkollës, mësues e drejtu-
es, planifikon dhe realizon shërbime që mundësojnë zhvilli-
min akademik, profesional, social dhe personal të nxënësve. 

Shërbimet bazë që ofron psikologu shkollor:

Psikologët shkollor, ofrojnë një numër të madh shërbimesh 

për nxënësit. Këto shërbime mund të ofrohen në mënyrë 
të drejtpërdrejt dhe të tërthortë, gjë që kërkon një angazh-
im të të gjithë aktorëve të sistemit arsimor duke përfshirë 
nxënësit, mësuesit, familjet drejtuesit dhe pjesëtarë të tjerë 
të stafit të shkollës. 

Funksionet e psikologut shkollor:

Psikologët shkollor, kanë një rol specifik në sistemin arsi-
mor, pasi kanë kualifikimin e duhur për të ndërmarrë vlerë-
sime psikologjike dhe për të ndihmuar ofrimin e shërbimeve 
të shëndetit mendor nëpër shkolla, dhe në të njëjtën kohë, 
për të promovuar procesin e të nxënit, zhvillimin e fëmijës 
dhe sistemin arsimor në tërësi. Psikologët shkollor, mund 
të konsiderohen si një pjesë vitale e grupit të punës, në 
shërbim të nxënësve. Ata punojnë duke kombinuar punën e 
tyre me atë të mësuesit kujdestar, edukatorët, dhe drejtuesit 
të shkollës. 

Shërbimi psikolo-
gjik shkollor, nxit 
tek nxënësit aftë-
sinë për t'u shpre-
hur, ndihmon 
për ta kuptuar 
rëndësinë e shën-
detit mendor dhe 
emocional. Që të 
vetëdijësohen se 
disa problematika 
dhe vështirësi që 
ata hasin gjatë 
rrugëtimit të tyre 
shkollor dhe for-
mimit të personali-
tetit, nuk mund të 
tejkalohen vetëm, 
pa pasur ndihmën 
dhe mbështetjen e 
dikujt që i kupton 
dhe i mbështet për 
të tejkaluar çdo 
vështirësi.

Schule und emotionales Wohlbefinden
Sr. Lindita Spaqi MSc
Direktorin - Schulseelsorgerin

Unë do të shkruaj  për 
sportin tim të preferuar, e ky 
është basketbolli. Pa marrë 
parasysh sportin të cilin e 
preferoni, ju sugjeroj të mos 
e largoni kurrë nga jeta juaj. 
Me basketboll u mora si bren-
da shkollës ashtu dhe jashtë 
saj, kurse me lëndët mësimo-
re nuk u mora dhe aq shumë 
pasiqë shumicën e kohës 
qëndroja në palestër, ku har-
roja të gjitha problemet e mia 
pasi filloja të ushtroja. Motoja 

ime gjatë gjithë këtyre viteve ishte basketbolli, mësimet fillo-
va që ti lëja anash ku dhe mbeta prapa nga shokët e mi.

Besova se do isha i aftë të arrija diçka me basketbollin, edhe 
pse ishte herët, po pastaj mu kujtua shkolla dhe mendova 
që si mësimin ashtu dhe basketbollin t’i bëja në mënyrën më 
përfekte të mundshme. 

Edhe pse basketbolli ishte e dyta në listë pas familjes dhe 
e treta shkolla, por pastaj mendova tua ndërroja vendet 
shkollës dhe basketbollit. Mendova dhe kuptova se sporti në 
Kosovë është ende në zhvillim, sepse Kosova është ende një 
shtet i ri. Mund të them se tani nuk kemi shumë përparësi sa 
kanë disa nga shtetet tjera por besoj se çdo vit e më shumë 
dyert po na hapen. Me këtë, dua ta jap një mesazh për ne të 
rinjët të cilët mendojnë se mund të zhvillohen pa ndihmën e 
shkollës, gjithashtu edhe sporti kërkon shkollë dhe sjellje të 
rregullt, gjë të cilën ne e mësojmë nga mësuesit tanë. Pra ju 
lutem që shkolla dhe familja të jenë të parat në listën e jetës 
suaj.

Gjimnaz

Ambicjet në Sport
Varis Osmani

Një shkollë që kujdeset 
për mirëqenien emoci-
onale dhe mendore të 
nxënësve

Shëndeti mendor është i rëndë- 
sishëm për të gjithë po aq sa shën-
deti fizik për cilësinë e jetës. 

Me shëndet mendor nuk kuptojmë 
thjesht mungesën e sëmundjeve 
mendore, por gjithashtu edhe 
zotërimin e aftësive të nevojshme 
për të përballuar sfidat e jetës. 

Psikolgu shkollor ndihmon fëmijët 
dhe të rinjtë të kapërcejnë barrie-
rat për të pasur sukses në shkollë, 
në familje dhe në jetë. 



Si çdo herë, edhe këtë vit ka patur organizime 
rreth aktiviteteve sportive, si brenda shkollës 
ashtu edhe jashtë saj. Për nder të Festës së 28 
Nëntorit, u organizua turneu në volejboll, kësaj 
radhe me një përzierje në mes të vajzave dhe 
djemve ku klasa XII b zuri vendin e parë. Përveç 
volejbollit u mbajtë edhe turneu në futboll për 
djem, në të cilin qe tri vite me radhë fitues po 
del XII a, ndërsa në turneun e futbollit për vajza 
fitoi X d. 

Ndër organizimet më të veçanta ishin lojërat 
miqësore në të cilat morën pjesë edhe nxënësit 
e klasave të IV-ta të Shkollës fillore "Loyola", të 

cilët luajtën kundër klasave të 6-ta dhe ishin shumë të emocionuar e të gëzuar që ballafaqo-
heshin me më të mëdhenjët. 

Përveç kësaj, u zhvillua edhe një lojë miqësore në basketboll me shkollën e mesme të Rahove-
cit "Xhelal Hajda –Toni", në të cilën djemtë e shkollës sonë treguan talentin e tyre duke shkëlq-
yer në fushë, natyrisht që nuk u hidhërua askush kësisoi loja përfundoi me shtrëngim duarsh. 

Pas të gjitha këtyre lojërave erdhi edhe Dita e shkollës e cila këtë vit u mbajt me 8 prill, 
natyrisht që organizuam edhe ne aktivitete sportive duke i ofruar ato edhe për mysafirët tanë. 
E veçanta e këtij viti ishte edhe pjesëmarrja e ushtarëve të KFOR-it, FSK-së, edukatorëve dhe 
mësimdhënësve të cilët luajtën miqësisht. 

Shikuesit përkrahnën ekipet e tyre të preferuara me duartrokitje dhe brohoritje të shumta 
duke mos u ndarë as edhe një minut nga loja. Përveç kësaj, klasat e 6-ta luajtën edhe kundër 
nxënësve të projektit "Loyola-Tranzit", e cila ishte gjithashtu mjaftë emocionuese. 

Për ta nderuar shkollën tonë patëm mysafir kampionin e shumëfishtë të kosovës në atletik 
të mirënjohurin, zotëri Naim Malazezin. Prezenca e tijë shpresojmë t'i ketë motivuar të rinjtë 
në këtë sport të shëndetshëm. Naim Malazezi ka lindur më 09. 04. 1965 ështe njeriu më i 
shpejtë në Kosovë, rekordmen në shtigjet e shkurtëra të atletikës 100 m dhe ende vazhdon 
të merret me atletikë. Në këtë muaj kemi planifikuar atletikën, për këtë arsye e falenderojmë 
zotëri Naim Malazezin që ndau kohën me nxënësit e Loyola Gymnasium që të tregojë biogra-
finë e tij se në cilat etapa ka kaluar deri në arritjen e rezultateve më të mira që i ka pasur. 

Në plan të vitit shkollor ishin edhe disa aktivitete të ndryshme duke përfshirë udhëtimin në
qendrën rekreative – sportive në Maqedoni, për tri ditë në Kodrën e Diellit. Ishte një vit mjaft 
interesant shkollor, pasiqë kemi lidhur kontakte dhe shoqëri me njerëz të sferave të ndryshme 
dhe jo vetem sportive. Shpresojmë që viti i ardhshëm të jetë gjithashtu plot punë, vullnet dhe 
motivim, sikurse që ishte edhe ky vit. 

Gjimnaz

"Sporti" - në shkollën tonë
Prof. Liridona Krasniqi
Prof. Mentor Ukimeri

Gymnasium

Sport an unserer Schule
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Arllati, Arblend
Basha, Zogjana
Beluli, Ejmën
Berisha, Joni
Bylbyli, Rinesa
Dyla, Dori
Elshani, Dorela
Gashi, Alzana *
Gegaj, Petrit
Hajdaraj, Rinor
Hajrullaga, Nesa
Hoxha, Viola
Hyseni, Shpat *
Kastrati, Arion
Kosova, Jon
Krasniqi, Veron
Kryeziu, Joni
Mazreku, Sanije
Mollakuqe, Art
Morina, Erona **
Morina, Rita
Mustafa, Narta
Ramadani, Jeta
Reshani, Jon
Rexhepi, Ejona
Rexhepi, Viola

Sertolli, Erjeta *
Shtufi, Gabriell
Smani, Sara
Sopi, Rinor
Thaqi, Blerim
Zenelaj, Alp

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Kabashi, Antigona

Ahmeti, Erjona *
Bajraktari, Erjon *
Bekçeli, Fis
Beqaj, Melisa *
Berisha, Erjona
Biri, Lirak
Bytyqi, Mustafë
Duraku, Erblina
Fejzullahi, Erisa **
Gashi, Rita
Gashi, Safete
Gegaj, Arian
Gjonaj, Katarina
Idrizi, Ramel
Kabashi, Vijon
Kazazi, Jora
Kolshi, Diar
Krasniqi, Emira
Krasniqi, Enis
Krasniqi, Feta
Krasniqi, Sait
Kryeziu, Benjamin *
Morina, Olti
Perolli, Iris
Qelaj, Elda
Qovanaj, Ar

Sakica, Patrik
Shehu, Donat
Spaçaj, Anton
Thaçi, Florentin
Thaqi, Zani *
Ukzeka, Erina

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Kolmekshaj Selimaj, Mir-
linda

Gymnasium – Schuljahr 2016/17
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Klasse - Klasa - VI c

Berisha, Djellza
Besimi, Jon
Besimi, Puhiza *
Bicurri, Blin
Bytyçi, Riton
Çoçaj, Aurela *
Furra, Dolina
Gashi, Albena *
Gurgule, Dion
Halili, Verjona
Hamzaj, Fabian
Hamzaj, Kledian
Hoxha, Mimoza
Jagxhiu, Azra **
Kokollari, Butrint
Krasniqi, Adriana
Krasniqi, Enis
Krasniqi, Erijon
Krasniqi, Gent
Osmani, Elsa
Pireci, Flutura
Randobrava, Elsa
Rexha, Sara
Rexhaj, Dalinë
Rexhepi, Albnis
Rrezja, Puhiza

Uka, Fat
Vardari, Nuh I
Veseli, Flori
Zeka, Erblin

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Grajçevci, Vlora

Klasse - Klasa - VI b
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Ahmetaj, Bardh
Berisha, Agon
Berisha, Alejna
Berisha, Fion
Çesko, Mayda **
Dakaj, Blerona
Elshani, Lozart
Gashi, Genc
Gjini, Lorena
Idrizi, Emine
Jusufi, Djellon
Kabashi, Festa
Kajtazi, Shpat
Kovaçi, Diar
Krasniqi, Dion
Krasniqi, Edis
Kukaj, Ahmet
Kurtaj, Kledina
Morina, Erjon
Noci, Nikoll *
Omaj, Azra
Oroshi, Marsel
Oseku, Andi
Sakica, Frrok
Tejeci, Bashkim
Totaj, Blerona

Ukimeri, Melisa
Zogaj, Art *

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Bytyçi, Arbër 

Ademaj, Dren
Balaj, Denis
Bekteshi, Dhuratë
Berisha, Kushtrim
Bytyçi, Anita 
Çetta, Elton
Daka, Lorent
Gashi, Elda **
Gashi, Ervi
Gashi, Nuri
Gjoni, Blerina
Hoxha, Sexhad
Krasniqi, Besnik
Kurtaj, Ilirida
Letaj, Erblin
Letaj, Erjan
Lezi, Loreta *
Lushi, Elhame
Makshana, Alketa
Maliqi, Mihrije
Martinaj, Igball *
Nushi, Andoena
Nushi, Redon
Shala, Eris
Sylaj, Agon
Sylejmani, Nita

Tejeci, Andi
Tejeci, Drenusha

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Shala, Gresa

Bala, Lidra
Bytyçi, Agnesa
Bytyçi, Aurora
Bytyqi, Donat 
Celina, Fiona
Celina, Loreta
Duraj, Gojart 
Elshani, Edi
Gashi, Elisë
Guhelli, Eni **
Hyseni, Bardh
Jacobi, Anastasia Marie
Kabashi, Leonis *
Kajdomqaj, Festim
Kalimashi, Jon
Kastrati, Ardian 
Kastrati, Erza
Kodraliu, Doan
Krasniqi, Hafsa
Kuçi, Redon
Morina, Endrit
Morina, Ermal
Pulaj, Unik
Rabi, Blaes
Rexhbeçaj, Oltion
Sadriu, Andi

Sadullahi, Dreni 
Sallauka, Erina
Selimi, Ngadhnjime
Smailaj, Jona
Uka, Idea
Vuçitërna, Altin

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Zeka Karanezi, Shpres

Klasse - Klasa - VII a Klasse - Klasa - VII cKlasse - Klasa - VII b
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Berisha, Lekë
Berisha, Olsa
Beshi, Vesë
Dauti, Anisa
Fetoshi, Buna *
Gashi, Blendi
Gashi, Diell *
Hoti, Diellon *
Hoxha, Dion
Ibrahimi, Elion
Kabashi, Jorika **
Kuçi, Rinesa
Meta, Drilon *
Morina, Eda
Muqaj, Sara
Nuhijaj, Jon
Qovanaj, Altina
Rada, Dhurata *
Rexhaj, Ylli
Shala, Hadis *
Sharani, Art *
Sulaj, Fatlum
Telaku, Anida
Temaj, Leonis *
Temaj, Leonita *
Vezgishi, Fjorda *

Xharra, Fisnik
Yseni, Genis
Zajmi, Daorsa
Zhubi, Taulant

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Elshani, Edita

Bytyqi, Erion
Canhasi, Reshat
Dragidella, Rron
Duraku, Rinesa
Dushi, Albion
Fetoshi, Elizabeta
Futko, Andi
Gashi, Jon
Hajdari, Leart *
Hoti, Tringa
Karaqica, Eljana
Kastrati, Erëza
Kolshi, Andia
Kolukaj, Fisnik
Kqira, Leona **
Krasniqi, Albian
Krasniqi, Armis
Lecaj, Klodion
Limani, Fortesë *
Morina, Oltion
Puka, Betina
Shala, Elona
Shporta, Lis
Tejeci, Vesa
Xhafa, Olsa
Xhoxhaj, Jehona

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Jahaj, Alban

Gymnasium – Schuljahr 2016/17
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Klasse - Klasa - VIII c

Asllani, Vlera
Bekqeli, Rion
Berisha, Benjamin
Bytyqi, Gentian
Bytyqi, Afrim Olta *
Bytyqi, Hasan Olta
Bytyqi, Xhezide *
Delhysa, Denis
Elshani, Dalina
Gorani, Hana
Hasi, Edis
Kabashi, Endrita 
Karavidaj, Leart
Karavidaj, Poliksena
Kastrati, Albin
Krasniqi, Adis
Kryeziu, Arianit
Kryeziu, Jon
Kyqyku, Merdijan
Oroshi, Valerian 
Sallauka, Dread
Shala, Jon
Shishko, Redon
Sopaj, Ariana
Sulaj, Erza
Thaçi, Getoar

Tyfekçi, Adea
Zylfiu, Fati
Zylfiu, Festa *
Zylfiu, Festim *

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Sharani, Shqipe

Klasse - Klasa - VIII b
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Bytyqi, Arion
Gashi, Edones
Gashi, Isa **
Gega, Pjeter
Guhelli, Dea
Hajdari, Rinor
Halimi, Euron
Haliti, Nderim
Hoxha, Yllka 
Kasëmi, Hira
Kastrati, Leonit
Krasniqi, Lum * **
Kryeziu, Butrint
Kuçi, Drin *
Markaj, Merisa
Morina, Shqipron
Musliu, Erlinda
Nixha, Dea
Pirku, Orion
Polloshka, Poema
Rexhaj, Altin
Spahija, Ardi
Tejeci, Era

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

bis/deri në 10/2016
Kolloni, Safije

ab/nga 11/2016
Ukimeri, Mentor

Baftijaj, Arlind
Belallari, Agon *
Berisha, Altin
Besimi, Poema
Burniku, Bardha
Bytyçi, Arta
Bytyçi, Rita
Bytyqi, Rina
Bytyqi, Sara
Gashi, Arguriana *
Gashi, Erdi
Hoxha, Rita
Ibrahimi, Egzon
Kastrati, Delvina
Krasniqi, Egon
Krasniqi, Zahrije
Krusha, Blenda
Kude, Elod
Mandal, Gjenisa *
Meta, Zana *
Palushi, Alberita
Pomaku, Hessa
Rexhaj, Pashtrik
Shala, Endrit
Shllaku, Agullina
Temaj, Albin *

Thaqi, Magdalena
Totaj, Butrint
Totaj, Rinas

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Baftijaj, Migjen

Ahmetaj, Erzë 
Baftiaj, Albertina
Buduri, Diellza
Bytyçi, Ana
Bytyqi, Anesa * 
Fanaj, Berat
Fanaj, Uresa
Gashi, Ardit
Gashi, Genita
Gashi, Kadri
Gjergjaj, Veronika
Hoti, Pashtrik
Ibrahimi, Bardha
Kastrati, Agron
Kqira, Donika
Lee, Eunji **
Maliqi, Diellëza
Muni, Berat
Paluca, Florent
Regjaj, Fatir
Sadriu, Blendi
Shala, Gent
Shala, Rita

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Sulaj, Enver
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Berisha, Erlinda
Besimi, Etnik
Binaj, Andi
Bisaku, Enrik **
Bytyqi, Rozafa
Canhasi, Sara
Cikaqi, Enis
Çollaku, Riza
Daka, Loreta
Hoxha, Gresa
Kabashi, Ujana
Karavidaj, Brikena
Krasniqi, Endrit
Kryeziu, Art
Morina, Arlind
Oroshi, Ema
Peçani, Miranda
Sallahu, Elona *
Tejeci, Dilara
Temaj, Ditjon * 
Temaj, Shpëtim
Thaçi, Musli 
Thaqi, Eduard
Trolli, Rrezarta

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Pupa, Pranvera

Braha, Ibrahim *
Bytyqi, Erisa *
Çoçaj, Zgjim
Dakaj, Adrian
Doda, Agon
Dushaj, Anita
Gashi, Albin
Gashi, Edon 
Guraziu, Eni
Gurgule, Vesa
Kabashi, Dijellza ** 
Krasniqi, Ardita
Krasniqi, Blerina
Martinaj, Rrita 
Morina, Lumbardha
Morina, Veron
Përzhella, Alejna *
Rexhepaj, Loris
Sakica, Donata * 
Sallaj, Rina
Shehu, Doruntina
Spahiu, Diona *
Spaqi, Viktorina
Veseli, Kened

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Koshi, Blerand
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Klasse - Klasa - X c

Ahmetaj, Pranvera
Bytyçi, Arbenit
Celina, Anida **
Fanaj, Almira
Fanaj, Djellza
Fanaj, Vera
Guraziu, Sefer
Kabashi, Jeta *
Kokollari, Blerton
Kqiraj, Kristjan
Kuçi, Labeat
Mazreku, Guri
Mirdita, Kolë
Osmani, Milot
Prenrecaj, Rafaela
Rakaj, Leonora
Sadrijaj, Uranik
Sakica, Pjetër 
Shehu, Ardi * 
Smailaj, Blina
Sopi, Rinesa
Sulaj, Donika *
Tarashaj, Elvis
Trdevaj, Linda
Ukimeri, Lea *

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Tytynxhiu, Lulzim

Klasse - Klasa - X b
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Berisha, Altin
Braha, Elita
Bytyqi, Festim
Dodaj, Elida
Duka, Anila
Duraku, Bleona
Emini, Gresë
Halimi, Florian *
Hasani, Betina *
Hasani, Dialeta *
Hoti, Erjona
Hysenaj, Leart
Jasharaj, Rina
Kovaqi, Zanfina
Kryeziu, Fationa
Kryeziu, Rron
Lutfiu, Ylli
Marku, Enriko
Mejzini, Rinë
Mrijaj, Gabriela
Paçarizi, Vjosa
Pirku, Fjolla
Prenaj, Dardan
Prenaj, Gerta
Rama, Hadis
Rexhepi, Albina **

Sahitaj, Albion
Shala, Doruntina
Suka, Verona
Zeneli, Benet

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

bis/deri në 12/2016
Beqiraj, Xhafer

ab/nga 01/2017
Kabashi, Faton

Bajrami, Sara **
Bala, Driton
Bego, Shend
Bekçeli, Gresa
Belallari, Diamant *
Çollaku, Vera
Gegaj, Arbër *
Haliti, Ditlira
Haxhikadrija, Dëbora
Hoti, Vesa
Hulaj, Ilir
Hulaj, Rron
Kabashi, Leart
Kajtazi, Urata
Kalimashi, Enis
Kosova, Jona * 
Krasniqi, Shend
Morina, Rron
Myfti, Arianit
Qelaj, Getoar *
Rexhbeçaj, Hare
Rexhepaj, Taulant
Sallauka, Olt
Sele, Ariton
Shabani, Parim
Shala, Yll

Shatri, Ermal
Temaj, Dren
Thaçi, Endi
Ukzeka, Bardha
Vranica, Vlera
Zeqiri, Rrezarta
Zhubi, Andi 
Zubaki, Lindart

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Susuri, Sejdi

Ahmetaj, Fjolla
Berisha, Dea
Berisha, Edita
Bullakaj, Monika
Bytyqi, Elena
Çetaj, Kened
Duraku, Eranda
Fazlija, Elton
Gashi, Diella
Gashi, Hana
Gashi, Shkurte
Gurgule, Edin
Hazrolli, Floni
Heqimi, Mimoza *
Hoti, Erëza
Jedrashi, Noar
Kastrati, Albërije 
Krasniqi, Ermira
Krasniqi, Teuta
Lipovica, Selim
Malushaj, Drilon
Marleku, Nikollë 
Ndrecaj, Diana
Pira, Kremtim
Prenaj, Diana
Rexhepi, Albesa

Selmancena, Edvin
Selmani, Donald
Spahiu, And

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Hoxha, Luljeta
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Arapi, Leila
Bytyçi, Bled
Bytyqi, Arena
Dinaj, Albrim
Domazeti, Endrit
Gashi, Anita
Gashi, Antigona
Gashi, Blerina
Gashi, Dafinë
Gashi, Leonora 
Gashi, Medrit
Hoxha, Leon
Kaçinari, Gjon
Kastrati, Kujtim
Kyçyku, Ilirjan
Markaj, Florian *
Rexha, Ekrem
Spaqi, Nikolina
Totaj, Bleona
Totaj, Granit

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Bytyçi, Fadil

Baldedaj, Launora
Berisha, Festë
Brestovci, Erdi
Buzhala, Argjenta
Bytyqi, Elion 
Duraku, Isa
Elshani, Redon
Fetoshi, Vjosa *
Gashi, Bleona
Gashi, Ditjona
Geci, Valon
Hoxha, Endrit
Ibrahimi, Atena
Kabashi, Laura **
Krasniqi, Xhylsime
Krusha, Dren *
Lumezi, Klementina
Metëhiu, Faton
Reshiti, Ditjon
Rustemi, Lyra
Sali, Eknaton
Sefedini, Art
Shehu, Uliks
Smani, Ervin
Suka, Parim
Telaku, Lorik

Uka, Shkëlqesa 
Ukimeri, Dora *
Vuçitërna, Almir
Zeqiri, Martina
Zhuniqi, Erblina

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Gashi, Alban
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Klasse - Klasa - XI b

72

Gjimnaz – Viti shkollor 2016/17

Klasse - Klasa - XI d

Çunaj, Ilir
Dinaj, Anjela *
Duraku, Premton
Gashi, Era
Haliti, Delfina
Haliti, Learta
Hamza, Arian *
Hoti, Ermal
Hoxha, Florian *
Kadriaj, Avdulla
Kastrati, Fjolla
Kaymakçi, Edin
Maralushaj, Erza
Nushi, Arlinda
Nushi, Arta
Saliu, Laura
Sekiraqa, Eldrin
Spaçaj, Kol
Susuri, Arbër 
Tahiri, Verona
Xhoxhaj, Sara **

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Gashi, Veli
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Allakaj, Daniel
Bejtullahu, Endrit *
Bekçeli, Rita
Berisha, Bleta
Berisha, Festa
Bytyçi, Anina *
Celina, Rinor
Dobruna, Don
Gashi, Auron
Gashi, Ermal
Gega, Laur *
Hoxha, Arta
Hoxha, Lea 
Hoxha, Qëndresë
Hulaj, Leart *
Kasapolli, Bardh
Koçinaj, Ardi
Kqira, Dardan * 
Krasniqi, Agita *
Krasniqi, Artan
Kryeziu, Erlis
Mirdita, Gent 
Palushi, Valdrin
Perolli, Donat
Pirku, Fatjon
Qovanaj, Albion

Rakaj, Leonita
Shala, Shefket *
Smailaj, Emi
Ukimeri, Lindrit

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Kajzogaj, Bal

Ahmetaj, Lirim
Buçaj, Arbër 
Bytyqi, Albiodren
Çetta, Arta 
Çollaku, Drini
Gashi, Andrin
Gashi, Fetah
Gecaj, Eduard
Hajdari, Arbër
Hazrolli, Diarta
Hoxha, Bornit
Kajzogaj, Anton
Karakushi, Art
Markaj, Gentian
Mazreku, Lirije
Mazreku, Qëndrim
Muçaj, Hajris
Oroshi, Irena
Peqani, Fitim 
Qipa, Detin
Shala, Ilir
Shyti, Shpend
Spahiu, Adriatik
Zhuniqi, Edi

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Kastrati, Fatmir

Ahmetaj, Shpëtim
Çoçaj, Ledionë **
Dedaj, Petrit
Durguti, Besim
Elshani, Asmire
Gallapeni, Altrit
Hamitaga, Edi
Hazrolli, Endrit
Hazrolli, Rrahman
Hoxha, Allmir
Hoxha, Alma
Kolgeci, Ditjon
Kryeziu, Iliriana *
Laloshi, Xhennet *
Lezi, Arianit
Marleku, Gjyste
Mazreku, Doresa
Neziri, Hatixhe
Osmani, Varis
Pllana, Ylber
Sertolli, Fatlind
Shala, Venera
Shoshaj, Fabiola
Thaçi, Fatlinda
Tunaj, Engjëll
Tunaj, Leonida

Xhemajli, Artiola
Xhoxhaj, Manjola

Klassenlehrerin
Kujdestarja e klasës

Sopaj, Myrvete
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Ahmeti, Jakup
Berisha, Donika *
Berisha, Rozafa
Bojku, Jeta
Bytyqi, Elma
Duhanaj, Ilir
Halilaj, Mergita
Hameli, Edin
Hameli, Edina
Idrizi, Amra
Karavidaj, Enkela
Krasniqi, Diellza
Kryeziu, Ardit
Maliqi, Leutrim
Musolli, Samuel
Mustafa, Alma
Përgjoka, Liridona
Pira, Triumf
Sejrani, Iman
Shala, Diellza
Shala, Endrita
Shala, Pëllumb
Sopaj, Nihad
Syla, Fabian
Temaj, Lulzim
Zhuniqi, Donjeta

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Kosova, Parim
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Klasse - Klasa - XII c

74

Gjimnaz – Viti shkollor 2016/17 

Bajraktari, Rrona
Berisha, Gresë
Bllaca, Qëndresa
Bojaxhi, Diar
Gashi, Anila
Gollopeni, Anita
Haxhi-Jakupi, Erza
Heqimi, Dorina
Hoda, Shend
Hoti, Endrit
Hyseni, Rina
Karaqica, Leorina
Krasniqi, Bletina * 
Muja, Eranda *
Muja, Ermal
Nixha, Donat
Qono, Nida
Rasi, Anton
Shala, Arlinda *
Spahiu, Shpat
Tasha, Andra
Thaçi, Shqipërie
Tunaj, Liridon
Useni, Flamur
Vetimi, Erita
Zejnullahu, Erblin

Klassenlehrer
Kujdestari i klasës

Berisha, Fuat

Klasse - Klasa - XII d
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern und Gäste, 
und heute natürlich besonders: 

Liebe Maturantinnen und Maturanten!

Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt es geschafft: Die Schule ist aus – nicht nur für den Sommer, 
sondern ganz und für immer! Ihr habt wahrscheinlich zum ersten Mal ein Kapitel in eurem 
Leben abgeschlossen, und die meisten von Euch haben das gut und erfolgreich geschafft. Und 
versteht "erfolgreich" hier bitte nicht nur ausschließlich akademisch, sondern auch im Blick auf 
die menschliche und individuelle Entwicklung und Reife. So markiert der heutige Abend einen 
besonderen Anlass, und wir haben eingeladen, um das zum Ausdruck zu bringen und gemein-
sam zu feiern. Dazu euch und Ihnen allen herzlich willkommen!

Liebe Maturanten, dank eurer Familien und vieler anderer großzügiger Menschen hattet ihr die 
Chance, das Loyola-Gymnasium zu besuchen. Jetzt gibt mir meine Rede an ihrem Beginn die 
Chance, euren Eltern zu danken – so wie ihr es auch tun solltet – für ihre Unterstützung und ihr 
Vertrauen in unsere pädagogische Arbeit. Gleichzeitig möchte ich mich meinen Kolleginnen und 
Kollegen zuwenden – wozu auch sie als Eltern eingeladen sind –, um ihnen für all ihre Mühe, ihre 
Geduld und ihre Hingabe, Tag und Tag und Jahr für Jahr, zu danken. Ich spreche von den Lehrer- 
innen und Lehrern, aber zugleich auch von den Erziehern im Internat und von der Verwaltung, 
ich spreche von der Haustechnik und Hausreinigung, von der Küche, von Herrn Schwarzbach in 
Deutschland und von der stellvertretenden Schulleiterin. Und der heutige, festliche Anlass lässt 
mich auch den Gründer der Schule, P. Walter Happel, nennen. Sie alle verdienen euren Respekt, 
eure Dankbarkeit, und jetzt zumindest einen herzlichen Applaus!

Es ist ein besonderer Abend am Loyola-Gymnasium, das, wie sie besser wissen, als eine beson-
dere Schule in Kosovo angesehen wird. Ich bin normalerweise zurückhaltend mit solchen Eti-
kettierungen und Komplimenten, aber glauben sie mir, wenn ich sage, dass alle Kollegen, die 
ich vorhin aufgezählt habe, dass wir alle, die wir in den zurückliegenden Jahren für den Erfolg 
unserer Schülerinnen und Schüler gearbeitet haben, jederzeit bemüht waren, unser Bestes zu 
geben. Das ist das Geringste, das wir über diese Schule sagen können. 

Heute Abend also, an einem besonderen Anlass an einer besonderen Schule, da gibt es genug 
Gründe für euch, sich auch ein wenig "besonders" zu fühlen, wirklich. Glückwunsch! Aber lasst 
mich dieses "besonders" ein wenig erklären, denn es steckt die Gefahr darin, all das zu zerstö-
ren, was euch beizubringen wir bemüht waren:

Ihr kennt sicher diesen "Privatschul-Habitus", der mit einem protzigen Auto daherkommt, einer 
teuren Uhr und einer peinlichen Selbstinszenierung, aber mit wenig Respekt und Interesse 
gegenüber anderen. Bis jetzt sind die meisten von euch ganz gut mit diesem Risiko umgegan-
gen, aber wann immer ihr in der Zukunft bemerkt, dass ihr euch in diese Richtung verändert, 
dann hört bitte sofort auf, anderen Leuten zu erzählen, welche Schule ihr besucht habt. Dieser 

Të nderuar kolegë, 
të nderuar prindër dhe mysafirë
dhe sot veçanërisht: 

Të dashur maturantë!

Urime! Ia dolët: Shkolla nuk përfundoi vetëm për pushimet verore, po për ne shkolla përfundoi 
përgjithmonë. Me siguri për herë të parë në jetën tuaj ju arritët ta përfundoni një kapitull të 
jetës dhe shumica prej jush arriti ta mbyllë këtë kapitull me sukses. Por, ju lutem, të kuptohe-
mi, kur them me sukses, nuk e kam fjalën ekskluzivisht për suksesin akademik, por nënkuptoj 
gjithashtu zhvillimin individual e njerëzor dhe pjekurinë. Kjo mbrëmje me të vërtetë shënon një 
rast të veçantë dhe ne jemi mbledhur këtu për të festuar këtë. Mirë se erdhët të gjithë ju!

Të dashur maturantë, falë familjeve tuaja dhe shumë njerëzve të tjerë zemërgjerë dhe të për-
kushtuar, ju kishit mundësinë të shkolloheshit në "Loyola-Gymnasium". Për këtë arsye, në fillim 
të fjalimit tim, shfrytëzoj rastin t'i falënderoj prindërit tuaj, ashtu siç duhet bërë dhe ju, për 
mbështetjen dhe besimin e tyre në punën tonë pedagogjike. Në të njëjtën kohë dëshiroj t'i 
drejtohem edhe kolegëve të mi dhe t‘i ftoj edhe prindërit tuaj për një gjë të tillë, për t'i falënde-
ruar për mundin e tyre, durimin dhe zellin, për punën ditë për ditë dhe vit për vit. E kam fjalën 
për mësimdhënësit, por edhe për edukatorët në konvikt dhe administratën. Flas gjithashtu për 
mirëmbajtjen dhe stafin e pastrimit, kuzhinën, Z. Schwarzbach në Gjermani dhe zëvendësdre-
jtoreshën. Dhe në këtë ceremoni solemne, më lejoni ta përmend edhe themeluesin e shkollës, 
Patër Walter Happel. Të gjithë këta kanë fituar respektin dhe falënderimin tuaj dhe së paku një 
duartrokitje të ngrohtë. 

Gymnasium

Rede zur Übergabe der Abiturzeugnisse
Dr. Axel Bödefeld SJ

Gjimnaz

Fjalimi gjatë ceremonisë së dorëzimit të diplomave
Dr. Axel Bödefeld SJ
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Habitus war niemals ein Anliegen von Loyola, und ihr habt uns komplett falsch verstanden, 
wenn ihr euch zu arroganten Egoisten oder oberflächlichen Dummköpfen entwickelt. 

Solch ein Auftreten ist kein Ausdruck von Besonderheit, sondern lediglich von Peinlichkeit. 
Besonderheit meint nach meinem Verständnis zuerst "einmalig sein". In diesem Sinn ist jede 
Person etwas Besonderes. Du bist, ihr seid und jeder ist eine einzigartige Person! Das klingt 
einfach, fast trivial, aber im alltäglichen Leben ist es alles andere als das. In der Tat ist es das 
Fundament, das zu erreichen und zu verteidigen wir uns alle anstrengen müssen: Einzigartig-
keit ist nicht dazu da, sie vorzuführen, sondern sie zu verwirklichen. Heute Abend steht ihr alle 
davor, einen großen Schritt in Richtung Selbstbestimmung zu gehen. Für eure zukünftige Reise 
in diese Richtung und für die Verwirklichung eurer Einzigartigkeit möchte ich euch mit einer 
letzten, doppelten Ermutigung ausstatten. 

Erstens:
Entdeckt die Einzigartigkeit anderer Menschen! Bleibt neugierig, wirklich viele andere Menschen 
und ihre Besonderheiten kennenzulernen. Es gibt nichts Inspirierenderes im Leben als zu ver-
suchen, das Leben, die Werte, die Träume und den Ansporn anderer Menschen zu verstehen. 

Und zweitens:
Werdet selbst "einzigartig". Nicht auf eine künstliche, designte oder angestrengte Weise, son-
dern von innen heraus. Wie soll das gehen? Macht niemals "copy & paste" mit den Ideen oder 
Gedanken, Verhaltensweisen oder Worten anderer Leute, nichts davon. Wir haben versucht, 
euch beizubringen, selbst zu denken und euch nicht vor euren Gedanken zu fürchten, und dank 
der neuen Lehrpläne der Republik Kosovo werden wir das in Zukunft noch umfangreicher tun 

Është një mbrëmje e veçantë në "Loyolë"sepse, siç e dini dhe vetë, "Loyola" konsiderohet si një 
shkollë e veçantë në Kosovë. Zakonisht kam kujdes kur përdor emërtime, apo komplimente, 
por më besoni se është e vërtetë kur them se të gjithë kolegët e sapopërmendur, të gjithë ne që 
kemi punuar për suksesin tuaj gjatë viteve të fundit, jemi përpjekur të japim më të mirën nga 
vetja për ju. Kjo është e pakta që mund të themi. Kështu që sonte, në këtë rast të veçantë, në 
një shkollë të veçantë, ka mjaft arsye edhe për ju që të ndiheni të "veçantë". Urime!

Por më lejoni t'i them disa fjalë për idenë e "të qenit special" ngaqë ekziston rreziku që kjo 
ndjenjë të përmbysë çdo gjë që ne jemi përpjekur t'ju mësojmë në të kaluarën. Me siguri e dini 
qëndrimin e "të përfunduarit një shkollë private" që përcillet me një veturë të madhe, një orë 
super të shtrenjtë dhe një vetëbesim të tepruar, por me shumë pak respekt ndaj të tjerëve. Deri 
tani shumica prej jush ka arritur ta përballojë këtë rrezik, por kurdo që vëreni se po ndryshoni 
atëherë mos i tregoni të tjerëve cilën shkollë keni përfunduar sepse kjo kurrë nuk ka qenë qël-
limi i "Loyolës" dhe ju gaboheni nëse mendoni se ne ju kemi mësuar të bëheni vetjak, arrogant, 
apo një budalla sipërfaqësor. 
 
Ky lloj qëndrimi nuk ka të bëjë asgjë me "të qenit të veçantë", por me "të qenit të çuditshëm". 
"Të jesh i veçantë" nënkupton të jesh "unik". Për këtë arsye secili njeri është special. Ju jeni dhe 
çdokush është i veçantë, unik. Tingëllon si gjë shumë e lehtë, e parëndësishme ndoshta, por në 
jetën e përditshme ka shumë kuptim. Në fakt, është thelbi që ne luftojmë të përfitojmë dhe ta 
mbrojmë: të qenit unik nuk është diçka që duhet bërë, por diçka që duhet arritur. 
Sonte ju jeni në pikën e ndërmarrjes së një hapi të madh drejt autonomisë. Për rrugëtimin tuaj 
drejt autonomisë dhe arritjes së të qenit unik dëshiroj t'ju jap një inkurajim të fundit por, të 
dyfishtë. 

E para:
Zbuloni veçantinë tuaj! Jini kurreshtar për të njohur njerëz të ndryshëm me gjithë veçantitë e 
tyre. S'ka gjë më inspiruese se të provosh të kuptosh të tjerët, jetën, vlerat dhe ëndrrat e tyre. 

Dhe e dyta:
Jini unik! Jo në një mënyrë artificiale, të dizajnuar e të ushtruar, por përbrenda. Si mund të arri-
het kjo? Kurrë mos kopjoni dhe përvetësoni idetë apo mendimet e tjerëve, mënyrat apo fjalët e 
tyre. Ne u përpoqëm t'ju mësojmë si të mendoni dhe të mos keni frikë nga mendimet tuaja dhe 
falë Kurrikulës së Re të Republikës së Kosovës, ne mund dhe do ta bëjmë këtë edhe më intensi-
visht. Pra, përdoreni dijen tuaj, dëshirën dhe pasionin tuaj dhe jini origjinal. Jo në sipërfaqe, por 
në mendimet dhe ndjenjat tuaja, në përpjekjet dhe iniciativat tuaja. 

Kjo është ajo që e bën një jetë të vërtetë njerëzore. 
Kjo është ajo çfarë i duhet Kosovës, Evropës dhe gjithë botës. 
Dhe kjo është arsyeja e themelimit të kësaj shkolle dymbëdhjetë vite më parë. 

Të diplomosh, madje edhe në Loyolë, nuk të bën të veçantë. Gjendja financiare e familjes tuaj 
nuk ju bën të veçantë. Ju akoma nuk jeni special, përjashtimisht ndonjërit, apo tjetri, por të 
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können. Gebraucht also eure Einsichten, euren Willen und Eure Leidenschaft und werdet ein 
Original. Nicht nur oberflächlich, sondern in euren Gedanken und Gefühlen, euren Taten und 
Initiativen. 

Das ist es, was ein Leben zu einem wirklich menschlichen Leben macht. 
Das ist es, was Kosovo, Europa und die Welt wirklich braucht. 
Und das ist es, wofür diese Schule vor zwölf Jahren gegründet wurde!

Die Matura einer Privatschule macht euch noch nicht automatisch zu etwas Besonderem. Der 
wirtschaftliche Hintergrund eurer Familien macht euch nicht zu etwas Besonderem. Ihr seid 
noch nicht etwas Besonderes, aber ihr alle habt das Potential dazu in euch. Jetzt, nach der Schul-
zeit, habt ihr noch viel mehr Möglichkeiten, euer Leben in dieser Hinsicht zu entfalten:

Die Entscheidungen, die ihr euch traut und die Grenzen des Einsatzes, die ihr überschreitet, 
das Ausmaß, in dem ihr Egoismus überwindet und die Rechte und Bedürfnisse anderer Men-
schen respektiert, die Entschlossenheit eures Willens, Schwierigkeiten zu überwinden und neue 
Wege zu bahnen – das ist es, was euch in der Zukunft einzigartig machen wird. 

In jedem und jeder von euch bewegen sich nicht nur eine Menge von Wissen, Talenten, Ängsten 
und Wünschen, sondern zu gleicher Zeit ganz bestimmt auch die Saat, ein besonderer Mensch 
zu werden, fähig dazu, etwas Bedeutendes für das Leben mindestens eines anderen Menschen 
beizutragen – was schon sehr viel bedeutet – oder vielleicht sogar etwas Bedeutendes für die 
ganze Welt. Der Mut und die Großzügigkeit zu diesem Beitrag sind die Kriterien, ob ein Mensch 
schließlich etwas Besonderes, jemand Besonderes wird oder nicht. Alles andere ist nur Kosme-
tik. 

Einige von euch haben bereits begonnen, ihren Beitrag zu entdecken und zu leisten: Zum Bei-
spiel im Schulparlament oder seinen Arbeitsgruppen, in den Bereichen von Musik oder Kunst, 
in Tranzit oder einfach nur als jemand Positives und als aktiv involvierte Peron in der Klasse 
oder der Internatsgruppe. Ich danke euch für dieses Engagement, das vielleicht manchmal nicht 
wirklich sehr geschätzt wurde, das euch aber sicher mindestens Zeit und Nerven gekostet hat. 

Das Loyola-Gymnasium entlässt euch nun, vermutlich mit der bestmöglichen Vorbereitung fürs 
Leben, die man in diesem Land erhalten kann. Wie alle Menschen seid ihr ausgestattet mit 
kostbaren individuellen Fähigkeiten und Talenten. Ich bitte Euch: Bleibt in eurem Leben nun 
nicht bei "copy & paste" - Leuten hängen, und folgt nicht ihren süßen Versprechungen für ein 
bequemes Leben. 

Habt Mut!
Fordert Euch selbst heraus!
Werdet ehrlich, werdet einzigartig!
Der Herr segne euch!

gjithë ju keni potencial në vete. Nga sot e tutje të 
gjithë ju do të keni shumë më shumë raste për ta 
bërë jetën tuaj speciale dhe unike:

Vendimet që do të guxoni t'i merrni dhe kufijtë e 
përkushtimit që do t'i kaloni, shkalla në të cilën 
ju do ta tejkaloni egoizmin tuaj dhe do t'i respek-
toni të drejtat dhe nevojat e njerëzve, fuqia e dës-
hirës suaj për të tejkaluar vështirësitë dhe krijuar 
mënyra të reja, pra kjo është ajo që do t'ju bëjë 
special dhe me të vërtetë njerëzor. 

Brenda të gjithë juve nuk ka vetëm njohuri, 
talente, frikë dhe dëshira, por patjetër edhe fara 

për t'u bërë një individ human, i aftë për të kontribuar në jetën e të tjerëve, gjë që veç ka shumë 
vlerë, por pse jo edhe në të gjithë botën. Kurajoja dhe bujaria e një kontributi të tillë individual 
është kriter nëse një person përfundimisht bëhet diçka special, dikush i veçantë apo jo. Gjithë 
të tjerat janë veç fjalë goje. 

Disa nga ju veç keni filluar të zbuloni dhe të investoni në kontributet tuaja: duke u përfshirë 
në mënyrë aktive dhe pozitive. Për shembull, në parlamentin e nxënësve, apo grupet e tij, në 
fushën e muzikës apo artit, në Tranzit apo thjesht në klasë, a konvikt. Ju falënderoj për këtë 
angazhim edhe pse ndonjëherë nuk është vlerësuar shumë dhe sigurisht ju ka kushtuar kohë 
dhe nerva. 

"Loyola-Gymnasium" ju jep lamtumirën tani, me siguri me përgatitjen më të mirë të mundshme 
për jetë. Si çdokush ju jeni të pajisur me potenciale të çmueshme individuale. Ju lutem, mos 
rrini me njerëz kopjues dhe përvetësues dhe mos i ndiqni premtimet e tyre të ëmbla për një 
jetë më të lehtë. 

Mblidhni forcat! 
Sfidoni veten! 
Jini të sinçertë dhe bëhuni special!
Zoti ju bekoftë!
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XII a   

Allakaj, Daniel --   --     -- 
Bejtullahu, Endrit Medicine UP "Hasan Pristina"  Pristina
Bekçeli, Rita English University AAB  Pristina
Berisha, Bleta English UP "Hasan Pristina"  Pristina
Berisha, Festa Medicine UP "Hasan Pristina"  Pristina
Bytyçi, Anina Computer science South East Europian University Skopje
Celina, Rinor IT UBT   Pristina
Dobruna, Don Graphic design UP "Hasan Pristina"  Pristina
Gashi, Auron Political sciences UT Tirana   Tirana
Gashi, Ermal Economy UP "Hasan Pristina"  Pristina
Gega, Laur Medicine UP "Hasan Pristina"  Pristina
Hoxha, Arta English UP "Hasan Pristina"  Pristina
Hoxha, Lea  Architecture UP "Hasan Pristina"  Pristina
Hoxha, Qëndresë  --   --     --
Hulaj, Leart Medicine UP "Hasan Pristina"  Pristina
Kasapolli, Bardh  --   --     --
Koçinaj, Ardi Dentistry UT Tirana   Tirana
Kqira, Dardan  Medicine UP "Hasan Pristina"  Pristina
Krasniqi, Agita Health and nursing Asklepios-ASB Clinic  Radeberg
Krasniqi, Artan Building Materials Testing Horn & Co. GmbH  Siegen
Kryeziu, Erlis Computer science UP "Hasan Pristina"  Pristina
Mirdita, Gent  CAR Mechatronics Autohaus Weber  Neubeckum
Palushi, Valdrin Economy UP "Hasan Pristina"  Pristina
Perolli, Donat Architecture IBU Skopje   Skopje
Pirku, Fatjon Mechatronics UP "Hasan Pristina"  Pristina
Qovanaj, Albion Mechatronics UP "Hasan Pristina"  Pristina
Rakaj, Leonita Economy UP "Hasan Pristina"  Pristina
Shala, Shefket Architecture  --    Lichtenstein
Smailaj, Emi Architecture UT Tirana   Tirana
Ukimeri, Lindrit Mechatronics Haver & Boecker OHG  Oelde

XII b   

Ahmetaj, Lirim Economy/Accounting UP "Hasan Pristina"  Pristina
Buçaj, Arbër  Shke. e jetës dhe mjed.  UPZ "Ukshin Hoti"  Prizren
Bytyqi, Albiodren Management/Informatics UP "Hasan Pristina"  Pristina
Çetta, Arta  Health and nursing Asklepios-ASB Clinic  Radeberg
Çollaku, Drini Management/Informatics UP "Hasan Pristina"  Pristina
Gashi, Andrin Management/Informatics UP "Hasan Pristina"  Pristina
Gashi, Fetah Management/Informatics UP "Hasan Pristina"  Pristina
Gecaj, Eduard Recycling/Waste management Horn & Co. GmbH  Siegen
Hajdari, Arbër Industrial ceramics engineer Horn & Co. GmbH  Siegen
Hazrolli, Diarta Education UPZ "Ukshin Hoti"  Prizren
Hoxha, Bornit  --   --     --
Kajzogaj, Anton  --   --     --
Karakushi, Art Building Materials Testing Horn & Co. GmbH  Siegen
Markaj, Gentian  --   --     --
Mazreku, Lirije Bank and Finance UP "Hasan Pristina"  Pristina
Mazreku, Qëndrim Building Materials Testing FB Geotechnik Horn & Co. GmbH  Siegen
Muçaj, Hajris Mechatronics UP "Hasan Pristina"  Pristina
Oroshi, Irena Philosophy/History UP "Hasan Pristina"  Pristina
Peqani, Fitim  Mechatronics UBT   Pristina
Qipa, Detin Computer science UP "Hasan Pristina"  Pristina
Shala, Ilir Dentistry KSHM Rezonanca  Pristina
Shyti, Shpend Mechatronics UP "Hasan Pristina"  Pristina
Spahiu, Adriatik Computer science UBT   Pristina
Zhuniqi, Edi Mechatronics UBT   Pristina

XII c   

Bajraktari, Rrona Dentistry UP   Pristina
Berisha, Gresë German UP   Pristina
Bllaca, Qëndresa Architecture UP   Pristina
Bojaxhi, Diar Computer science Eötvös Loránd University Budapest
Gashi, Anila Mechatronik GEA Westfalia Seperator Oelde
Gollopeni, Anita English UP   Pristina
Haxhi-Jakupi, Erza Speech therapy/German College Heimerer  Pristina
Heqimi, Dorina Architecture UBT   Pristina
Hoda, Shend Computer science UBT   Pristina
Hoti, Endrit Medicine UP   Pristina
Hyseni, Rina Biology State University of Tetovo Tetovo
Karaqica, Leorina Integrated Design UBT   Pristina
Krasniqi, Bletina  Architecture UP   Pristina
Muja, Eranda Medicine UP   Pristina
Muja, Ermal Medicine State University of Tetovo Tetovo
Nixha, Donat Public policy RIT Kosovo  Pristina
Qono, Nida Physioth. and rehabilitation Marmara University  Istanbul
Rasi, Anton Computer science UBT   Pristina
Shala, Arlinda Mechatronics Haver & Boecker OHG  Oelde
Spahiu, Shpat Dentistry State University of Tetovo Tetovo
Tasha, Andra Mathematics UP   Pristina
Thaçi, Shqipërie Architecture UP   Pristina
Tunaj, Liridon Electro Technics Blumenbecker  Beckum
Useni, Flamur Banking/Finance/Accounting UP   Pristina
Vetimi, Erita Astronomy AAB   Pristina
Zejnullahu, Erblin Management/Mechatronics UBT   Pristina

XII d   

Ahmeti, Jakup Dentistry State University of Tetovo Tetovo
Berisha, Donika Dentistry UBT   Pristina
Berisha, Rozafa Law UPZ   Prizren
Bojku, Jeta Law UPZ   Prizren
Bytyqi, Elma  --   --     --
Duhanaj, Ilir Computer science UBT   Pristina
Halilaj, Mergita Health and nursing Asklepios-ASB Clinic  Radeberg
Hameli, Edin  --   --     --
Hameli, Edina Architecture UBT   Pristina
Idrizi, Amra Business Informatics SEEU Tetovo  Tetovo
Karavidaj, Enkela Law UBT   Pristina
Krasniqi, Diellza  --   --     --
Kryeziu, Ardit Architecture UBT   Pristina
Maliqi, Leutrim Dentistry KSHM Rezonanca  Pristina
Musolli, Samuel Construction UP   Pristina
Mustafa, Alma Architecture UBT   Pristina
Përgjoka, Liridona Architecture UBT   Pristina
Pira, Triumf Material Testing Horn & Co. GmbH  Siegen
Sejrani, Iman German UPZ   Prizren
Shala, Diellza Medicine UP   Pristina
Shala, Endrita German UPZ   Prizren
Shala, Pëllumb Economy/Management University of Sheffield  Thessaloniki
Sopaj, Nihad Telecomunication UP   Pristina
Syla, Fabian  --   --      --
Temaj, Lulzim Food Technology UBT   Pristina
Zhuniqi, Donjeta Architecture UBT   Pristina



ESU I nderuar z. P. dr. Bödefeld (BOE), gjimnazi "Loyola" sivjet shënon 12-vjetorin e punës. 
Si e vlerësoni rrugëtimin e deritanishëm të këtij institucioni arsimor me nam në Kosovë?

BOE Më duket se kjo kohë ka qenë me plot angazhime, sidomos i themeluesit të shkollës, P. 
Walter Happel, i cili kishte shumë guxim dhe ka treguar shumë angazhim, punë, forcë e 
durim, për të përgatitur rrugën për këtë shkollë. Gjatë së kaluarës, shumë nxënës kanë 
pasur mundësinë jo vetëm të arrijnë provimin e maturës, por të mledhin shumë dituri e 
përvojë për jetën së bashku. Po ashtu shumë nxënës kosovarë kanë pasur mundësi për 
të mësuar jo vetëm faktet, por edhe qëllimin dhe mënyrën e studimit në vendet perën-
dimore.

ESU Sipasa jush, cili është çelësi i sukseseve për të arriturat e gjimnazit "Loyola"?

BOE Jam absolutisht i bindur se çelësi i suksesit të gjimnazit "Loyola" qëndron në faktin 
se ne e marrim seriozisht mësimin, ngase mendojmë se mësimi, arsimi, shkolla janë 
vende, janë stacione në jetën e nxënësve të cilat kanë një vlerë shumë të madhe. Ne, 
p.sh., kemi rregullore të qartë, të cilën të gjithë janë të detyruar ta zbatojnë. Nxënë-
sit i vërejnë rregulloret, por edhe e kuptojnë mendimin e rregulloreve, p.sh nxënësit 
e fillojnë në mëngjes punën pikërisht me uniformë, i bëjnë detyrat e shtëpisë, sepse 
detyrat kanë një vlerë, kemi një atmosferë të qetë brenda klasës, etj. Poashtu është e 
rëndësishme të jenë të pranishëm të gjithë nxënësit në klasë dhe nëse dikush mungon, 
ne i informojmë menjëherë prindërit për këtë. Këta janë vetëm disa shembuj të cilët 
dëshmojnë se ne mendojmë seriozisht për zbatimin e rrgullave të shkollës. Pastaj janë 
investimet në objektin shkollor, hapësirat përreth etj., ku ofrohen kushte të mira për 
fëmijët, për të thyer përshtypjet që ndonëjherë mund të ekzistojnë se shkolla nuk është 
e rëndësishme.

ESU Çdo punë ka të veçantat e veta, e për më tepër puna juaj si drejtor që sivjet bëni dy vjet 
në krye të gjimnazit "Loyola". Si e vlerësoni këtë periudhë?

BOE Që nga fillimi jam munduar të përmirësoj lidhjet e "Loyolës" me institucionet tjera, si 
lokale, ashtu edhe me ato qendrore në Prishtinë. Këtë e kemi bërë jo vetëm me institu-
cionet politike, por kam investuar shumë kohë për të krijuar lidhjet edhe me organiza-
tat e shoqërisë civile në Kosovë, sepse mendoj se shkolla duhet të jetë një mes i jetës 
publike, sepse nuk ka kuptim nëse shkolla largohet nga qendra e jetës. Në shkollë ka 
nevojë për përfshirjen në diskutime publike të nxënësve, të jetë në lidhje më projektet 
e reja, me iniciativat e reja, sepse duhet t'i edukojmë fëmijët për të ardhmen, jo për të 
tanishmen. Dua të përmend në këtë rast, mes tjerash, lidhjen me Qendrën e Iniciativës 
Kosovare (ICK) që për mua është mjaft e rëndësishme, sepse ky është një shembull dhe 
një iniciativë e cila përgatit të rinjtë për të ardhmen.

ESU Çka konsideroni parësore në punën tuaj për të ardhmen?

BOE Sfida e parë, për çka më vjen keq, por kjo është e vërteta, është sigurimi i kushteve 
financiare të shkollës. S'ka vlerë nëse kemi shumë ide, shumë iniciativa, pa pasur asnjë 
siguri financiare për ne si institucion shkollor. Për këtë shkak është e rëndësishme që 
në të ardhmen të arrijmë një marrëveshje me Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe 
shpresoj se vërtet këtë do ta arrijmë dhe Qeveria do të kryejë detyrimet që ka ndaj 
nesh. Kemi shumë takime e biseda me Ministrinë e Arsimit, por për mua kjo është sfida, 
është detyra më e rëndësishme. Vërtet shpresoj se kjo do të ndodhë, veçanërisht për 
interesin e nxënësve kosovarë dhe Qeveria e Kosovës do t'i paguajë borxhet që ka ndaj 
shkollës sonë.

ESU Cili është interesimi i nxënësve dhe prindërve për të siguruar një vend në këtë shkollë 
dhe cili është bashkëpunimi me ta?

BOE Bashkëpunimi me prindërit është shumë i rëndësishëm, sepse edukimi ndodh jo vetëm 
në shtëpi, jo vetëm në shkollë, por ndodh së paku në dy vende, por më duket edhe në 
më shumë vende. Për këtë shkak, nëse prindërit nuk pajtohen me parimet e shkollës, 
ose në rast se një shkollë ka interesa ose qëllime shumë të ndryshme prej interesave të 
prindërve, edukimi nuk ka sukses, edukimi nuk funksionon dhe në fund fëmijët kanë 
shumë probleme, sepse kanë humbur ose humbin orientimin. Për këtë bashkëpuni-
mi me prindërit është shumë i rëndësishëm. Kam shumë përvojë në bashkëpunimin 
me prindërit në Gjermani dhe më duket se disa probleme janë shumë të ngjashme, 
veçanërisht për një shkollë private është e rëndësishme që prindërit të pajtohen me 
parimet e institucionit. Unë investoj shumë kohë në rast se ka disa pyetje ose konflikte 
t'ua shpjegoj prindërve idetë, parimet pedagogjike të shkollës. Por nganjëherë arrijmë 
në një situatë kur bashkëpunimi për të ardhmen s'ka vlerë dhe prandaj është më mirë, 
veçanërishtë për fëmijët, që prindërit dhe shkolla të ndahen. Në anën tjetër, një lidhje 
shumë e ngushtë me prindërit ofron shumë mundësi për shkollën, sepse mund të hapë 
dyert për përvoja të dobishme. Për shembull, këtë vit, për herë të parë,disa maturantë 
kanë bërë praktikë në disa kompani dhe disa prindër na kanë ndihmuar të gjejmë vende 
për këtë.

ESU Një bashkëpunim i punës suaj mendojmë se është edhe bashkëpunimi me shtetin gjer-
man dhe mbështetjen që "Loyola" sigurisht ka. Çka u ofrohet nxënësve si rezultat i këtij 
bashkëpunimi?

BOE Së pari, nxënësit mund të jenë të sigurtë se mësimi në gjuhën gjermane është në një 
nivel shumë të lartë, i pranuar në mbarë botën, prandaj lidhja jonë me shtetin gjerman 
është një siguri për nivelin e mësimit. E dyta, lidhjet e kontaktet e shkollës me Gjerma-
ninë janë të dobishme për nxënësit, p.sh. në iniciativën për arsim profesional ne bash-
këpunojmë me disa kompani, që tani më janë dhjetë, e të cilat ofrojnë arsimim profesi-
onal dhe më vonë edhe studimet në Gjermani. E treta, përkrahja e Ambasadës Gjermane 
për ne, veçanërisht në këtë situatë politike në Kosovë, është shumë e rëndësishme. Pa 
përkrahjen dhe pa besimin e Ambasadës, e posaçërisht të Ambasadores gjermane, znj. 
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Angelika Viets, problemet financiare të gjimnazit "Loyola" do të ishin ndoshta edhe më 
të mëdha.

ESU Nga këndvështrimi juaj, a mund të tërhiqni një paralele në mes të nxënësve kosovarë 
dhe atyre evropianë. Ç'duhet të ndryshojmë ne?

BOE Sfidat, temat, problemet e të rinjve janë të njëjta në mbarë botën. Adoleshenca, puber-
teti janë të ngjashme kudo në botë. Mënyrat se si të rinjtë e kalojnë këtë kohë janë të 
ndryshme, por sfidat janë të njëjta. Për këtë shkak, unë kam përshtypje se me kohë i 
kuptojnë më mirë edhe nxënësit e Loyolës, sepse shumë probleme e sjellje më duken të 
njohura, por vërtet në anën tjetër shoqëria kosovare ndoshta krijon disa probleme për 
të rinjtë, sepse më duket pak më e ngushtë e më e mbyllur, sesa për shembull shoqëria 
gjermane. Nuk dëshiroj të krijoj përshtypjen se vetëm shoqëria gjermane është një 
model, është një shembull, por ka kushtet në të cilat është më e lehtë ose më e vësh-
tirë të kalojnë mirë adoleshentët. Pastaj, koncentrimi i shumë prindërve në sukseset 
akademike absolute vetëm me nota pesë, vërtet është shumë e vështirë të pranohet për 
shumë nxënës sot.

ESU Që nga themelimi ka kaluar një kohë e gjatë që shërben për të parë të arriturat dhe 
vështirësitë e kaluara. Si e shihni gjimnazin "Loyola" në të ardhmen?

BOE Unë kam dëshirë dhe shpresoj se „Loyola" do të zhvilohet në një vend ku fëmijët, të 
rinjtë do të kenë mundësi të bëjnë përvoja të ndryshme, pa frikë të mësojnë çka është 
demokracia, të ushtrojnë përgjegjësitë; kanë mundësi të zbulojnë talentet e tyre dhe 
kanë dëshirë të mësojnë shumë gjëra e aspekte të jetës për të ardhmen në të gjitha 
fushat. Unë dëshiroj që "Loyola" të vazhdojë të ofrojë një vend të sigurtë, një vend 
interesant, një vend plot me mundësi për nxënësit dhe pastaj në bazë të një fundamen-
ti stabil, ata të marrin përgjegjësinë për jetën e tyre e të ardhmen e vendit.

ESU Ç'do t'i shtoni në fund kësaj interviste?

BOE Dëshiroj të theksoj edhe një herë se në shkollë nuk është vetëm drejtori, sepse mundë-
sitë e drejtorit janë të kufizuara. Çdo drejtor varet nga stafi dhe suksesi i gjimnazit 
"Loyola" patjetër është suksesi i stafit. Shumë mësimdhënës investojnë shumë kohë, 
shumë durim, shumë energji për të ofruar mësim çdo ditë, çdo javë, për të inkurajuar e 
për të korrigjuar nxënësit. Pra, pa stafin adekuat në shkollë, në konvikt dhe në shkollën 
fillore, "Loyola" nuk do të kishte pasur këtë sukses, prandaj patjetër dhe për këtë arsye 
dëshiroj të falënderoj stafin, kolegët e mi dhe t'u uroj të gjitha të mirat në të ardhmen 
në 12-vjetorin e themelimit të shkollës.

Intervistë e botuar në shtypin e Kosovës, më 7 prill 2017

Në mbledhjen pedagogjike të profesorëve, të mbajtur me 25 
nëntor 2016, një grupi prej pesë nxënësve na u kërkua qe të 
merrnim pjesë në një debat me pesë profesorë me temen "Çka 
mendoni ju që mendojnë ata?".

Ishte një përvojë interesante, por edhe stresuese, pasi që 
ishte hera e parë që ne gjendeshim para profesorëve tanë në 
një debat te tillë. Pas shumë diskutimeve arritëm në një fund 
te frytshëm për të gjithë. Kjo ishte një mundësi e mirë që t'i 
shprehnim pakënaqësitë të cilat i kemi dhe të marrim dhe 
japim kritika në mënyrë që të mund të permirsohemi në të 
ardhmen.

Gjatë debatit pati reagime të ndryshme të profesorëve dhe të 
nxënësve. Sipas mendimit tim, nxënësit i njihnin më mirë profesorët se sa ata nxënësit. Në 
disa raste kishim edhe mospajtime të cilat janë normale për një debat të mirëfilltë. Debati kis-
hte pika të ndryshme, si ndikimi psikologjik i dënimeve, aktivitetet jashtëshkollore, uniforma 
shkollore, vendosja e notave të dobëta etj. Për ne, nxënësit, kjo ishte një mundësi shumë e 
mirë që t'i paraqisnim kërkesat tona drejtuar profesorëve në një debat me ta.

Pas debatit patëm mundësinë që të bisesonim me të gjithë profesorët tanë të cilët na përgëzu-
an dhe ishin të befasuar nga paraqitja jonë në këtë organizim. 
Falënderojmë drejtorinë dhe profesorët që na dhanë një mundësi të tillë për të reflektuar 
lidhur me sistemin e arsimit në shkollën tonë.



??
Diese Frage stellen sich nicht nur unsere 
Schüler. Sie wird uns auch immer wieder von 
unseren Freunden und Förderern gestellt. 
Einige haben sich schon vor einigen Jahren 
an eine mögliche Beantwortung dieser Frage 
gemacht und die Ausbildungsinitiative ins 
Leben gerufen. 

Vor allem unsere Freunde in Beckum, Oelde 
und Radeberg haben sich hier engagiert und 
verpflichtet. Jeweils im Herbst stellen sie 
unseren künftigen Abiturienten und deren 
Eltern ihre Firmen und Ausbildungsangebote 
vor. 

Alle Interessierten können sich auch in 
Einzelgesprächen genauer informieren, um 
dann zu entscheiden, ob sie sich für ein 
Berufspraktikum im April des Folgejahres 
in Deutschland bewerben wollen. 

Den besten Kandidaten wird danach ein 
Ausbildungsvertrag in Deutschland angebo-
ten, vielfach auch mit der Option zu einem 
berufsbegleitenden oder einem anschlie-
ßenden Studium in Deutschland. 

Ausbildungsinitiative

Abitur – und was dann?

Iniciativa arsimore

Ku gjenden pjesëmarrësit e iniciativës arsimore 
duke bërë trajnime

Këtë pyetje nuk ia bëjnë vetes vetëm nxënë-
sit tanë. Kjo shpeshherë na bëhet edhe nga 
miqtë e përkrahësit tanë. Disa janë angazh–
uar për gjetjen e përgjigjes së mundshme 
në këtë pyetje dhe e kanë jetësuar nismën 
arsimore, tashme para disa vitesh. 

Para së gjithash, miqtë tanë në Beckum, 
Oelde dhe Radeberg janë angazhuar për 
këtë. Gjithnjë, në vjeshtë, ua prezantojmë 
maturantëve tanë të ardhshëm dhe prindër-
ve të tyre kompanitë dhe ofertat që kanë 
ata. 

Të gjithë të interesuarit kanë mundësinë që 
edhe në bisedat individuale të informohen 
dhe pastaj të vendosin nëse duan që të kon-
kurrojnë në prillin e vitit të ardhshëm për 
një punë praktike në Gjermani. 

Pastaj, kandidatëve më të mirë u ofrohet 
kontrata e mësimit në Gjermani, shumë 
herë edhe me mundësinë për përcjellje pro-
fesionale, ose vazhdimin e studimeve në 
Gjermani. 

Matura – dhe pastaj?

Beginn der Ausbildung 2009

Shala, Arian Haver & Boecker OHG Mechatroniker ��

Beginn der Ausbildung 2011

Bala, Arjan Haver & Boecker OHG Technischer Produktdesigner �� 
Bisaki, Nikson Haver & Boecker OHG Mechatroniker �� 
Kqiraj, Arlinda Dres. Schwert, Röschinger Medizinische Fachangestellte �
Nurkollari, Aneta Medienservice Farbsatz Mediengestalterin Digital & Print �
Parashumti, Ervin Medienservice Farbsatz Mediengestalter Digital & Print �
Shabani, Dardan Beumer Maschinenfabrik  Konstruktionsmechaniker ��
 GmbH & Co. KG 
Temaj, Rrita Haver & Boecker OHG Industriemechanikerin ��

Beginn der Ausbildung 2012

Bajraktari, Albulena Asklepios–ASB Klinik Gesundheits– u. Krankenpflegerin �
Dedaj, Fatjon ThyssenKrupp Polysius AG Technischer Produktdesigner ��
Kabashi, Gresa Haver & Boecker OHG Technische Produktdesignerin ��
Kastrati, Anita GEA Westfalia Separator Technische Produktdesignerin �
Kryeziu, Ardit Beumer Maschinenfabrik  Industriemechaniker ��
 GmbH & Co. KG 
Mustafa, Vjollca Haver & Boecker OHG Industriemechanikerin �� 
Rruka, Florian GEA Westfalia Separator Fachinformatiker �
Sfishta, Dimal Haver & Boecker OHG Mechatroniker ��
Xhoxhaj, Agim ThyssenKrupp Polysius AG Technischer Produktdesigner ��
Tunaj, Gloria Asklepios–ASB Klinik  Gesundheits– u. Krankenpflegerin �
Xhafiqi, Armend ASB OV Neustadt Altenpfleger �

Beginn der Ausbildung 2013

Duraku, Fjolla zahnplus® - Dres. Heßeling Zahnmedizinische Fachangestellte �
Hajdaraj, Donika MVZ Beckum - Dr. Röschinger Medizinische Fachangestellte �
Himaj, Mergim Haver & Boecker OHG Technischer Produktdesigner ��
Hoti, Aurela Asklepios–ASB Klinik  Gesundheits– u. Krankenpflegerin �
Karaqica, Leonit Haver & Boecker OHG Industriemechaniker ��
Lleshi, Art GEA Westfalia Separator Fachinformatiker ��
Mustafa, Valon Haver & Boecker OHG Mechatroniker ��
Orllati, Vlora Asklepios–ASB Klinik  Gesundheits– u. Krankenpflegerin �
Ukimeri, Genta Fielmann Augenoptikerin �
Zeqiri, Arbias  CAE Engineering und Technischer Produktdesigner �
 Service GmbH 
Zeqiri, Ardit Beumer Maschinenfabrik  Industriemechaniker ��-
 GmbH & Co. KG 
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Beginn der Ausbildung 2014

Bala, Anitë Volksbank OEN Bankkauffrau �
Berisha, Bujar Blumenbecker  Elektroniker � 
 Automatisierungstechnik GmbH 
Dakaj, Arlinda Beumer Maschinenfabrik  Industriemechanikerin ��
 GmbH & Co. KG 
Elshani, Fedora ThyssenKrupp Polysius AG Industriemechanikerin �
Gegaj, Kristina Asklepios–ASB Klinik Gesundheits– u. Krankenpflegerin �
Hasanaj, Alban Stadt Ennigerloh Fachinformatiker �
 Phoenix Beckum Elektroniker
Hoti, Hysen Hammelmann Industriemechaniker �
 Maschinenfabrik GmbH 
Hoxha, Fjolla Haver & Boecker OHG Industriemechanikerin ��
Kabashi, Artan Frequenz Elektro GmbH Elektroniker f. Automatisierung ��
Koci, Mariela ASB Neustadt Altenpflegerin �
Kqiraj, Dorentina zahnplus® – Dres. Heßeling Zahnmedizinische Fachangestellte �
Krasniqi, Leonita Asklepios–ASB Klinik Gesundheits– und Krankenpflegerin
Muçaj, Rina GEA Westfalia Separator Mechatronikerin ��
Shala, Fanol Frequenz Elektro GmbH Elektroniker f. Automatisierung �

Beginn der Ausbildung 2015

Elshani, Dorian GEA Westfalia Separator Industriemechaniker
Elshani, Edona ASB Neustadt Altenpflegerin
Gashi, Altina Haver & Boecker OHG Mechatronikerin �
Hoxha, Edona Asklepios–ASB Klinik Gesundheits– und Krankenpflegerin
Krasniqi, Agnesa Asklepios–ASB Klinik Gesundheits– und Krankenpflegerin
Kryeziu, Rufan Frequenz Elektro GmbH Informationselektr. f. Bürosystem-
  technik
Rrapi, Fanol Blumenbecker  Elektroniker
 Automatisierungstechnik GmbH
Shabani, Blend Frequenz Elektro GmbH Elektroniker für Automatisierung
Suka, Veron Beumer Maschinenfabrik  Industriemechaniker
 GmbH & Co. KG 
Temaj, Rrona Haver & Boecker OHG Industriemechanikerin �
Topojani, Endrit Blumenbecker Elektroniker
 Automatisierungstechnik GmbH

Beginn der Ausbildung 2016

Gegaj, Anita Asklepios–ASB Klinik Freiwilliges Soziales Jahr
Ibrahimi, Leutrim Blumenbecker Elektroniker
 Automatisierungstechnik GmbH
Markaj, Kristina Haver & Boecker OHG Technische Produktdesignerin
Shala, Agnesa Asklepios–ASB Klinik Freiwilliges Soziales Jahr
Temaj, Rron GEA Westfalia Separator Mechatroniker

Beginn der Ausbildung 2017

Çetta, Arta  Asklepios-ASB Klinik Gesundheits- und Krankenpflege
Gashi, Anila GEA Westfalia Seperator Mechatronik
Gecaj, Eduard Horn & Co. GmbH Fachkraft f. Kreislauf- u.  
  Abfallwirtschaft
Hajdari, Arbër Horn & Co. GmbH Industriekeramiker FB Anlagentechnik
Halilaj, Mergita Asklepios-ASB Klinik Gesundheits- und Krankenpflege
Hoxha, Arta Horn & Co. GmbH Werkstoffprüfer FB Metalltechnik
Karakushi, Art  Horn & Co. GmbH Baustoffprüfer FB Geotechnik
Karaqica, Leorina Haver & Boecker OHG Technische Produktdesign
Krasniqi, Agita Asklepios-ASB Klinik Gesundheits- und Krankenpflege
Krasniqi, Artan Horn & Co. GmbH Baustoffprüfer FB Geotechnik
Mazreku, Qëndrim Horn & Co. GmbH Baustoffprüfer FB Geotechnik
Mirdita, Gent Autohaus Weber KFZ Mechatronik
Mucaj, Era Franz Kaldewei GmbH & Co. KG Elektronikerin für Betriebstechnik
Pira, Triumf Horn & Co. GmbH Werkstoffprüfer FB Metalltechnik
Shala, Arlinda Haver & Boecker OHG Mechatronik
Tunaj, Liridon B+M Blumenbecker GmbH Elektronik
Ukimeri, Lendrit Haver & Boecker OHG Mechatronik

� Ausbildung abgeschlossen 
� Parallel Studium  
� Studium abgeschlossen 
� Ausbildung abgebrochen
 Übernommen
 Parallel Berufskolleg
 Parallel Studienkolleg



Im November 2016 waren mehrere deutsche 
Unternehmen an unserer Schule und präsen-
tierten Schülern und Eltern das Duale Ausbil-
dungssystem. Von dieser Präsentation waren 
viele Schüler begeistert, da die Firmen uns gute 
Chancen und Perspektiven durch eine Berufs-
ausbildung angeboten haben. Von den vielen 
Bewerbern wurden 14 Praktikanten zu einer 
Hospitation nach Deutschland eingeladen. 

An der Ausbildungsinitiative beteiligten sich 
folgende Firmen:

Asklepios-ASB Klinik
Autohaus Weber
B+M Blumenbecker GmbH
GEA Westfalia Seperator
HAVER & BOECKER OHG
HAVER NIAGARA GMBH
Horn & Co. GmbH 
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG     
    
Das Praktikum in Oelde/Beckum und Siegen fand vom 18. – 28. April 2017 statt. Unsere täg-
liche Arbeitszeit betrug sechs Stunden. Die Frühstückspause war von 09:00 – 09:15 Uhr und 
die Mittagspause von 12:00 – 12:45 Uhr. 

Bei der Firma HAVER & BOECKER OHG in Oelde haben Arlinda Shala und ich ein Praktikum im 

Bereich Mechatronik gemacht. 

Im Elektrobereich haben wir unter fachlicher 
Anleitung von Auszubildenden Schaltungen für 
die Hausinstallation aufgebaut und geprüft. In 
der Pneumatik haben wir Schaltungen nach vor-
gegebenen Schaltplänen aufgebaut und instal-
liert. Die einzelnen Bauteile wurden mit Schlauch-
leitungen verbunden. Beim Funktionstest wurden 
dann die Kolbengeschwindigkeiten und Arbeits-
zyklen eingestellt. 

Im Bereich Mechanik haben wir an Werkzeug-
maschinen gearbeitet. An einer Fräsmaschine 

wurden Einzelteile für ein Steckspiel maßgerecht hergestellt. Anschließend haben wir die 
Werkstücke geprüft und montiert. 

An der Drehmaschine wurden Bauteile für eine Hantel nach vorgegebenen technischen Zeich-
nungen maßgerecht angefertigt. Auch diese Teile mussten mit Messwerkzeugen kontrolliert 
und anschließend zu einer Baugruppe zusammen montiert werden. 

Durch dieses zweiwöchige Praktikum, bei dem wir viele Arbeiten selbstständig erledigen 
mussten, haben wir viele Erfahrungen aus dem Berufsfeld Mechatroniker sammeln können. Ich 
bin mir sicher, dass die Anforderungen, die der Beruf verlangt, von mir erfüllt werden können 
und somit meine Berufswahl die richtige Entscheidung war. 

Mit Abschluss des Praktikums haben Arlinda Shala und ich einen Ausbildungsvertrag zum 
Mechatroniker bei der Firma HAVER & BOECKER OHG erhalten. Ich freue mich auf den Ausbil-
dungsbeginn am 15. August 2017 in Deutschland und werde versuchen, die von mir erwar-
teten Leistungen zu erbringen. 

Ausbildungsinitiative

Berufswahlorientierung bei HAVER & BOECKER OHG
Lindrit Ukimeri - XII a
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Während des zweiwöchige Praktikums vom 18. - 28. 04. 2017 haben wir nicht nur in den Prak-
tikumsbetrieben neue Erfahrungen gesammelt, sondern wir hatten auch ein Rahmenprogramm 
und haben viele viele Ausflüge gemacht. 

Eine Tour führte uns am 22. April 2017 in den Teutoburger Wald zum Freilichtmuseum Det-
mold, dem größten Freilichtmuseum Deutschlands. 

Dieses Museum zeigt auf 90 ha etwa 120 historische Gebäude. Diese Gebäude und Gehöfte 
sind im 16. Jahrhundert entstanden und unterscheiden sich in wesentlichen Merkmalen von 
unseren heutigen Häusern. Alle Tiere, Pferde, Kühe und Schweine lebten mit den Menschen 
im Hauptgebäude. Durch deren Körperwärme wurden die Räume teilweise geheizt. Da Mensch 
und Tier in einem Raum lebten hatten die Menschen auch eine ganz besondere Beziehung zu 
den Tieren. Die Werkzeuge und Haushaltsgeräte waren in dieser Zeit größtenteils aus Holz, 
Ton oder Metall hergestellt, da noch keine anderen Materialien zur Verfügung standen. 

Wir haben viele Gebäude in unterschiedlichen Bauweisen besucht, die auffallend schöne 
Inschriften an den Eingängen hatten. Die Inschriften handelten von Gott und dem Glauben, da 
die Menschen in der damaligen Zeit sehr religiös waren. Die Gärten und Wiesen waren sehr 
beeindruckend angelegt und die für die damalige Zeit typischen Tiere konnten wir bestaunen. 

Bei dieser Besichtigung fühlten wir uns wie auf einer Zeitreise ins 16. Jahrhundert - eine sehr 
interessante Erfahrung für uns. Ich finde es gut, dass man seine Herkunft nicht vergisst, weil 
man nie weitermachen kann ohne zu wissen, wie es früher war. 

Si maturantë, ne vendosemi jo vetëm para një përfundimi, atij 
të shkollës se mesme, por edhe para një fillimi, atij të studi-
meve universitare. Ky është një nga fillimet më të rëndësishme 
të jetës sonë, prandaj ai rrjeshimisht është edhe njëri nga ven-
dimet më të vështira që na është dashur të marrim ndonjëherë. 
Në këtë moshë ne ndjehemi se jemi para një udhëkryqi dhe 
duhet të vendosim se nga cili drejtim të shkojmë e nuk mund 
të ndalemi shumë sepse mund të humbim shancet që na ofro-
hen. Shumë prej nesh nuk janë të sigurt se ç'do të bëjnë në të 
ardhmen. A do të vazhdotë me studime, e nëse po cilin drejtim 
duhet ta zgjedhë? A do të mund të punësohem e të fitoj diçka? 
Të gjitha këto pyetje janë të vështira dhe duhen menduar 
mirë para se t'u përgjigjemi dhe ndihma do të ishte e mirëse-
ardhur. Këtë ndihmë na ofroi shkolla jonë. Këtë vit në kuadër 

të lëndëve mësimore, në orarin e maturantëve u shtuan orët e kujdestarisë, gjatë të cilave 
përveç aktiviteteve të ndryshme u mbajtën edhe "Mbledhjet për orentim të karrierës", gjë që 
solli gëzim te shumë maturantë duke më përfshirë edhe mua, sepse tani kishim ndihmën e 
nevojitur që shumë kohë që të mund të merrnim vendimet më të rëndësishme të jetëve tona 
me vetbesim të plotë e pa pendesë. Përgjatë këtyre mbledhjeve ne u takuam me persona të 
suksesshëm nga bota e biznesit, me përfaqësues universitetesh e shumë të tjerë. 

I ftuar për mbledhjen e pare ishte Arben Morina, shqiptar i cili kishte arritur të bëhej 
menaxher në një firmë të madhe amerikane. Nga ajo mbledhje mësuam mjaft, e sidomos 
për marrëveshjet në mes të firmave të ndryshme. Në mbledhjen e dytë prezantimin para 
maturantëve e mbajti Visar Kelmendi, themelues i kompanisë GET (Green Energy Technolo-
gies), kompani që merret me prodhimin e energjisë së përtëritshme. Nga kjo mbledhje përmes 
historisë së krijimit të kompanisë GET, mësuam shumë gjëra të rëndësishme sa i përket 
fillimit dhe drejtimit të një biznesi të suksesshëm. Këto dy mbledhje ishin të fokusuara më 
shumë në fushën e biznesit dhe menaxhimit, por përmbajtje e tyre na shërbeu të gjithëve. Në 
mbledhjen e tretë na vizituan përfaqësuesit e qendrës për zhvillim të karrierës së Universitetit 
të Prishtinës "Hasan Prishtina". Nga kjo mbledhje u informuam mirë sa i përket studimeve në 
Prishtinë, më konkretisht në Universitetin e Prishtinës. Gjithashtu u informuam për mundësitë, 
drejtimet që mund të studiojmë në këtë universitet dhe përparësitë e tij. Kjo mbledhje ishte 
një ndihmesë e madhe për ata maturantë që planifikonin të studionin në Prishtinë. 

Mbledhja e ardhshme, sipas mendimit tim, ishte ajo më e rëndësishmja e mbajtur në kuadër 
të mbledhjeve për orientim të karrierës. Në këtë mbledhje u mbajtën dy prezantime me temë 
"Vendimmarrja", i pari prezentim nga profesoresha Sijetë dhe i dyti nga profesori Shtjefën. 
Këto dy prezantime na ofruan ndihmën më të madhe, sepse ndryshe nga të tjerat, nuk u 
fokusuan në aspektin e opsioneve që na ofrohen neve, por në aspektin e zgjedhjes së asaj që 
na përshtatet më së shumti, duke u fokusuar në ndjenjat tona si dhe përfitimin që do të kemi 
nga zgjedhjet tona. 

Ausbildungsinitiative

Besuch im Freilichtmuseum Detmold
Arlinda Shala - XII c

Gjimnaz

Orientimi në karrierë
Endrit Bejtullahu
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Gymnasium

Orientierung bei der Studien- und Berufswahl 
Endrit Bejtullahu

Als Abiturienten treffen wir eine Entscheidung nicht nur am Ende von etwas, nämlich am Ende 
der Schulzeit, sondern auch vor etwas Neuem, nämlich vor dem Beginn eines Studiums. Das 
ist einer der wichtigsten Anfänge unseres Lebens. In unserem Alter fühlen wir uns wie an 
einer Weggabelung, an der wir uns entscheiden müssen, in welche Richtung wir weitergehen 
wollen, und wir können nicht zu lange zögern, da wir sonst die gebotenen Chancen verlieren 
würden. Viele von uns sind sich nicht sicher, was sie in der Zukunft machen wollen. Sollen 
sie studieren – und wenn ja: Welches Fach? Sollen sie arbeiten und etwas Geld verdienen? 
Alle diese Fragen sind schwierig und müssen gut durchdacht werden. Hilfe ist dabei sehr 
willkommen. Und diese Hilfe bietet uns unsere Schule. Im vergangenen Schuljahr wurde im 
Stundenplan eine zusätzliche Stunde mit dem Klassenlehrer eingefügt. In dieser Stunde fand, 
neben anderen Aktivitäten, auch die Orientierung bei der Studien- und Berufswahl statt. Vielen 
Abiturienten, darunter auch ich selbst, waren darüber sehr froh, denn endlich hatten wir die 
notwendige Unterstützung bei dieser schwierigen Entscheidung, die reflektiert und möglichst 
ohne späteres Bedauern getroffen werden soll. Während dieser Veranstaltungsreihe haben wir 
uns mit erfolgreichen Unternehmern, mit akademischen Vertretern und mit vielen anderen 
Leuten getroffen. 

Der erste Gast war Arben Morina, ein Kosovare, der es geschafft hat  Manager bei einer großen 
amerikanischen Firma zu werden. Wir haben bei seinem Vortrag viel gelernt, insbesondere 
über die Beziehungen, die große internationale Konzerne untereinander pflegen. Beim zweiten 
Treffen war es Visar Kelmendi, der eine Präsentation zeigte. Er ist Gründer der Firma GET 
(Green Energy Technologies), die sich auf den Vertrieb und die Installation von Solarmodulen 
spezialisiert hat. Durch die Darstellung der Gründungsgeschichte dieses jungen Unterneh-
mens konnten wir viel über die Gründung und den Aufbau eines erfolgreichen Geschäftsmo-
dells lernen. Von den ersten beiden Veranstaltungen, die auf den Bereich des Unternehmer-
tums zielten, konnten wir alle profitieren.

Beim dritten Treffen besuchten uns Vertreter des "Zentrums für berufliche Entwicklung" der 
Universität Pristina. Dabei wurden wir sehr umfassend über alle Fragen informiert, die ein 
Studium an der staatlichen Universität in Pristina betreffen. Da uns auch die verschiedenen 
Fakultäten und Abschlüsse vorgestellt wurden, war dieses Treffen eine große Hilfe für alle, die 
über ein Studium in Pristina nachdachten. 

Das folgende Treffen war nach meiner persönlichen Einschätzung das wichtigste dieser Reihe: 
Die stellvertretende Schulleiterin Prof. Sijeta und der persönliche Berater P. Shtjefen stellten 
ihre Gedanken zum Thema "Entscheidungsfindung" vor. Das war für uns eine große Hilfe, 
denn anders als die vorangegangenen Präsentationen ging es diesmal nicht um Möglichkeiten, 
die wir haben. Vielmehr stand der Vorgang der Auswahl im Mittelpunkt, und ebenso die Frage, 
wie wir uns bei einer Entscheidung auf unsere Gefühle konzentrieren können und auf die Vor-
stellung, was wir bei einer Entscheidung gewinnen würden. 

Die nächste Veranstaltung gestalteten Vertreter der kosovarischen Streitkräfte FSK. Dabei hat-
ten wir die Möglichkeit, zwei jungen Offizieren in einem Interview alle unsere Fragen zu stel-

Mbledhja e ardhshme u mbajt nga disa përfaqësues të FSK-së dhe gjatë kësaj mbledhjeje 
mundësia që ne të pyesnim dhe të merrnim përgjigje pë pyetjet tona ishte më e madhe sepse 
patëm mundësinë e intervistimit të dy pjesëtarëve të kësaj force. Kjo mbledhje na mësoi se të 
jesh një ushtarak, nuk nevojiten vetëm kualifikimet fizike, por edhe ato psiqike. Pa përmen-
duar disiplinën që nevojitet për ta ndjekur këtë rrugë. Një fakt i rëndësishëm që mësuam 
ishte që FSK-ja u ofron pjesëmarrësve të saj shkollim universitare brenda vendit dhe studime 
pasuniversitare jashtë vendit, gjë që zgjoi interesin e mjaft maturantëve. Mbledhja e ardhshme 
ishte mbledhje e shumëpritur nga ata që dëshironin të ndiqnin studimet jashtë vendit, sepse i 
ftuar ishte ambasadori hungarez në Kosovë. Në këtë mbledhje u informuam sa i përket studi-
meve në Hungari si një student i huaj. U informuam për universitetet që mund të shkonim dhe 
drejtimet që mund të ndiqnim, si dhe kërkesat që duhet të plotësonim që të fitonim bursë dhe 
mundësi studimi në universitetet e këtij vendi. 

Mbledhja përfundimtare ishte ajo me përfaqësuesit e shkollës internacionale të biznesit në 
Mitrovicë (IBCM). Kjo mbledhje na informoi për këtë universitet, për ekzistencën e të cilit pak 
nga ne ishin në dijeni. Mësuam për drejtimet e studimit që ofron ky universitet dhe sukseset e 
tij, gjë që zgjoi kurreshtjen e mjaft maturantëve. Përveç drejtimeve që ofronte, mësuam edhe 
për mënyrën e aplikimit dhe strukturën e këtij universieteti dhe e përmbyllëm edhe mbledhjen 
e fundit për orientim të karrierës. 

Personalisht mendoj se këto mbledhje ishin shumë të rëndësishme dhe na ndihmuan në një 
masë shumë të madhe që t'i tejkalonim dilemat tona sa i përket të ardhmes sonë dhe shpresoj 
që kjo metodë të praktikohet nga shkolla edhe vitet në vijim dhe të shndërrohet në një traditë 
për shkollën. 

Gjimnaz

Orientimi në karrierë



len. Eine Einsicht war, dass man als Soldat nicht nur über eine sehr gute physische, sondern 
auch eine stabile psychische Verfassung verfügen muss. Eine weitere wichtige Information 
war, dass die FSK im Rahmen ihres Ausbildungsangebotes Studienplätze nicht nur innerhalb 
Kosovos, sondern auch außer Landes anbietet. Das hat bei vielen großes Interesse geweckt. 
Fünf von uns Abiturienten nutzten die Einladung der FSK und verbrachten einige Wochen spä-
ter einen ganzen Tag im Ausbildungszentrum unserer Streitkräfte. 
Die anschließende Veranstaltung wurde von allen begrüßt, die sich für ein Studium im Ausland 
interessierten, denn Vertreter der ungarischen Botschaft informierten über ein Studien- und 
Stipendienprogramm für junge Kosovaren. 

Zum letzten Treffen waren Vertreter des International Business College Mitrovica (IBCM) 
gekommen. Viele von uns hatten zuvor noch fast gar nichts von dieser Hochschule gehört. 
Die Präsentation über die Fachrichtungen und den Erfolg sowie die Perspektiven, die sich aus 
dem international anerkannten Abschluss ergeben, weckten das Interesse vieler Abiturienten. 
Aufgrund der internationalen Unterstützung kostet diese Hochschule, obwohl sie privat und 
nicht staatlich ist, nur sehr geringe Gebühren.

Ich persönlich denke, dass diese Veranstaltungsreihe sehr wichtig war und uns in unserer 
schwierigen Situation in einem großen Maß geholfen hat. Ich hoffe, dass unsere Schule an 
dieser Reihe auch im kommenden Jahr festhält und daraus eine feste Tradition wird.

Megjithëse i ri, jeta është plot me sfida të ndryshme. Këtë e 
kam provuar në këtë moshë që e kam. Kam menduar se kurrë 
nuk do të shoh se si prodhohen pijet joalkoolike në mënyrë 
serike. Këtë ma ka mundësuar gjimnazi "Loyola". 

Meqë nuk pata mundësi të shkoj në ekskursion për shkaqe 
personale, shkolla kishte menduar edhe për ne, që nuk e kemi 
patur mundësinë. Kështu përfaqësuesi i firmës "Frutex" i kishte 
ofruar mundësinë që një maturant ti vizitojë dhe të shikojë 
drejtpërdrejt se si menaxhohet një firmë e madhe. 

Është e vetmja organizatë prodhuese e cila ka arritur, falë 
angazhimit të saj, t'i eksportojë prodhimet jashtë vendit: Ame-
rikë, Gjermani, Austri, Itali, Zvicërr, Slloveni, Maqedoni, Mal i 

Zi, Bosnje e Hercegovinë, Libi, Sërbi, Togo, Angli, Senegal, Guine etj. Kjo për mua ka qenë e 
pabesueshme, por meqë isha i pranishëm, e kam kuptuar mirë si funksionon një sipërmarrje. 

Unë kam qenë shumë i mirëpritur, për çka i falenderoj të gjithë punëtorët e firmës "Frutex", të 
cilët më pritën me shumë dashamirësi. Veçanërisht e falenderoj Z. Ing. Nexhat Palushi, që pati 
mirëkuptim për mua dhe gjimnazin të cilin e përfaqësoja. Ndoshta sjelljen e mire të tyre në 
jetë nuk do të mund t'iu kthejë në atë masë, por një gjë është shumë e sigurtë, se përjetë do 
t'u jemë mirënjohës. 

Përfaqësuesit e firmës janë simpatizantë të gjimnazit tonë, të cilët e dëshmojnë me fëmijët e 
tyre në shkollë te ne. Nëse Kosova ka drejtues të tillë të suksesshëm, ma merr mendja se për 
një kohë do të mund t'i plotësojmë kushtet për inkorporim në BE.

Gymnasium

Orientierung bei der Studien- und Berufswahl

Gjimnaz

Një përvojë e re
Anton Kajzogaj
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Unsere Erzieher

Partner der Eltern, Förderer der Schüler

Edukatorët tanë

Partnerë të prindërve, perkrahës të 
nxënësve
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Unsere Erzieher betreuen die Kinder außerhalb der Unter-
richtszeit, auch an den Schulwochenenden. Neben spiele-
rischen, musischen und sportlichen Aktivitäten gehört dazu 
auch die Unterstützung beim täglichen Studium. Eine enge 
Abstimmung mit den Lehrern, Erziehern und den Eltern, 
sowie ständige Gespräche mit ihnen sind selbstverständlich. 
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përkrahja gjatë "studimit" ditor. Bashkërendimi i ngushtë 
me pedagogët, edukatorët dhe prindërit, si dhe bisedat e 
përhershme me ta janë çështje që kuptohen vetvetiu. 
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Ende pa filluar mirë jam duke arritur drejt fundit sepse asnjëherë nuk e kisha menduar se këto 
vite do të fluturonin kaq shpejt. Nëse do të më pyesnin një vit më parë, ndoshta nuk do t'u 
thoja këto fjalë më të mira për këtë shkollë, por tani duke u rritur kuptoj që me të vërtetë pas 
çdo vështirësie plason lehtësimi. Gjatë këtyre dy vjetve shumë herë jam rrëzuar, jam dësh-
përuar dhe kam humbur edhe vullnetin, por gjëja për të cilën kjo shkollë më ka mësuar është 
që të dëshpërohesh nuk është zgjidhja, pasi këtu vetëm ai që punon vazhdon përpara. Ndo-
shta në fillim e ndjeva detyrim që të përshtatesha, por kur fjalët dhe mësimet e edukatorëve 
depërtuan thellë në mua, atëherë ndryshova dhe kuptova se kanë të drejtë. 

Përpos punës së palodhshme dhe ndonjeherë të veshtirë nuk kanë munguar aktivitetet e 
ndryshme argëtuese. Kjo shkollë na ka mundësuar organizimin e aktiviteteve 
në sporte të ndryshme, ku nxënësit përpos argëtimt edhe aftësoheshin më 
shumë. Si përfundim vlen të përmen- det shëtitja e organizuar me edukatorin 
e grupit tonë për të vizituar bukuritë natyrore të Rugovës. 

Aty kaluam një kohë shumë të mirë që sigurisht do të hyjë në listë si një 
nga kujtimet më të bukrua përg- jatë shkollimit tim këtu. Për dikë kjo 
mund të jetë vetëm një ese dedikuar shkollës, por unë dua të jem i sin-
qertë dhe ta pranoj se me të vërtetë do të më mungojë ky vend, kjo 
vatër.

I them kësaj shkolle, edu-
katorëve dhe çdo personi 
tjetër këtu, faliminderit që 
më mësuat, më bëtë të jem 
ky që jam sot dhe falimin-
derit pë kohë e bukur. 

Të jesh njëmbëdhjetëvjeçar kur vjen në konvikt dhe të jesh 
tetëmbëdhjetëvjeçar kur del nga konvikti është një gjë që fjalët 
nuk e përshkruajnë dot.

E vetmja gjë që e përshkruan këtë kohë është kujtimi. Kujtimi se 
si prindërit më lanë në fillim duke qarë dhe si më morën përseri 
duke qarë, por kësaj radhe jo duke qarë për ta, por duke qarë 
për lapsin e fletën e parë në "Loyolë", për shoqërinë, për eduka-
torë e profesorë që në fillim isha si një i huaj për ta, por që nga 
dita e dytë isha një fëmijë i tyre për ta.

E di që kam marrë shumë gjëra nga konvikti dhe shkolla, mëso-
va nga e keqja të bëja të mirën e nga e mira të arrija perfeksio-
nin. Mësova si ta dua shokun e shoqen, si ta respektoj profeso-
rin e si të sillem me edukatorin. 

Këtu kalova kohën më të mirë të jetës, kalova çdo urë nëpërmjet 
një lumi të gjatë, u rrëzova disa herë dhe nuk dija të notoja, por 
shpëtimtar kisha edukatorë e profesorë që sa herë rrëzohesha 
më ngrinin me vullnetin dhe dashurinë që vetëm ata e kanë dhe 
ata dinë ta japin. 

Çdo fjalë është e tepërt, prandaj për fund dua të them falimin-
derit për të gjithë ata që më ndihmuat në këtë shtegtim të gjatë 
dhe se asnjëherë nuk do të harroj atë çka edukatorët më mësu-
an. I jam falënderues të gjithëve!

Internat

Fundi i vitit shkollor
Shpëtim Ahmetaj

Konvikt

Konvikti 2010-17
Daniell Allakaj
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Vitet po kalojnë shpejtë, po gëzohemi për sukseset tona që 
i kemi arritur por edhe po mërzitemi se po i vie fundi kësaj 
eksperience kaq të bukur. Unë personalisht kam patur gjith-
monë mbështetjen e familjes dhe të shoqërisë në çdo hap që 
kam kaluar.

Sa i përket këtij viti përveç mësimeve jam argëtuar pa masë në 
të gjitha rrugëtimet, por më duhet të veçoj vizitën dy ditëshe 
në Rugovë, që do të jetoi gjatë në kujtesën time. Atë ditë duke 
vijuar rrugën, autobusi gumëzhinte nga këngët e vallet tona 
sepse të gjithë ishim në këmbë. Kësaj radhe kishim vendosur 
të shkonim vetëm ne djemtë sepse ashtu e kishim organizuar.

Kur arritëm atje sytë na vezullonin nga bukuritë natyrore, naty-
ra të jepte një ndenjë gjallërie duke mos e lënë anash edhe punën që kishte bërë njeriu. Kishte 
shtëpi të ndërtuara me arkitektura aq modeste nga druri, por që të mahnisnin. Ne shkuam 
të vizitonim edhe liqenet, u ngjitëm në majë dhe shijuam gjithëçka. Ajri, uji i pastër si loti e 
jehonat ishin vërtetë diqka e thjeshtë dhe e bukur që të dashuronte me atë vend. As aty nuk 
munguan të qeshurat sepse secili nga ne kishte të vendosur nga një buzëqeshje në fytyrë.Të 
them të drejtën do të më mungojnë këto skena.

Nganjëherë kur ke afër personat e zemrës duket se gjithçka ka kuptim. Pra, rrugëtimet janë 
me të vërtetë të vlefshme e sidomos kur ato i kalon me persona të rënësishëm dhe të mbesin 
kujtime të bukura të cilat mund t'i kujtosh me shumë mall dhe nuk mund të ngopesh asn-
jëherë prej tyre.

Konvikti nuk është një vend shumë i përshtatshëm për eksperi-
mente. Unë në konvikt zhvilloj shumë lloje te eksperimenteve. 
Jeta në konvikt është shumë e rregullt, nuk mërzitesh asn-
jëherë. Disa luajnë futboll, të tjerët vollejboll kurse unë bëj 
eksperimente . Kjo është mënyra se si e kaloj unë kohën e lirë 
ne konvikt.

Nuk janë të gjitha eksperimentet e përshtatshme për t'u kryer 
në konvikt , sepse lëndimet personale dhe të tjerëve mund të 
jenë evidente. I falenderoj edukatorët te cilët në të shumtën 
e rasteve më lejojnë të realizoj eksperimentet e mia edhe pse 
ndoshta ndonjëherë me qortojnë, ata kanë të drejtë.

Kur gjendem në shtëpi shkoj në laboratorin tim dhe aty i zhvil-
loj eksperimentet . Kjo më jep shumë kënaqësi sepse vet jeta është eksperiment. Me pëlqejnë 
reaksionet oksido-reduktuese të cilat ndodhin me vrull dhe përcillen me zjarr, sepse ato më 
ndihmojnë ta qetësoj veten dhe ta kaloj kohën e lirë duke u zbavitur në mënyrë efektive.

Mësimi nëpërmjet eksperimenteve është shumë më i lehtë. Njeriu më shumë mban mend duke 
parë sesa duke lexuar, për këtë arsye eksperimentet janë dhe do te jenë pjesë e pandarë e 
jetës sime.

Internat

Shtegtimi në Rugovë
Florian Markaj

Konvikt

Eksperimentet në konvikt
Faton Metëhiu
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Çdo gjë që veproja më parë ishte çdo herë pranë familjes, tani 
është më ndryshe. Me një vendim që do të ketë shumë ndikim 
në shumë aspekte të jetës sime , vendosa të bëhem pjesë e 
Gjimnazit "Loyola" dhe për fat të mirë e kalova edhe testin 
pranues. Ky moment filloi të ndezë shumë ndjenja përpara se 
t'ia filloja shkollës.

Kishte ende kohë mirëpo mendimet lidhur me atë se si ishte 
shkolla, konvikti, shoqëria dhe shumë gjëra tjera që ishin pjesë 
e shkollës veqse përseriteshin në mendjen time kohë pas kohe. 
Dhe ditët filluan të ecnin si me nxitim dhe tre shtatori ishte 
edhe data e vendosjes nëpër dhomat e konviktit.

Normalisht që ndarja nga familja ishte pjesa më e vështirë, 
ngase ishte hera e parë që e bëja një gjë të tillë. E vështirë për mua ishte edhe dita e parë, me 
një ambient ndryshe dhe krejtesisht të panjohur. Prezantimet dhe njohjet e reja në vete përm-
banin emocione që vërtetë dukeshin nëpër fytyrat tona të ndrojtura.

Kështu këto ditë vazhduan, mirëpo duke u ambientuar dhe drejt shoqerimit me të tjerët. Tani 
veç jemi mësuar dhe jemi njoftuar me çdo gjë që përmban shkolla. Për mua është një ndrysh-
im rrënjësor, ndoshta një ndryshim që do të sjellë shumë dobi të mira në jetën time private e 
deri tek ajo profesionale.

Të jesh pjesë e Gjimnazit "Loyola" besoj që është një fat shumë i madh dhe jo shumë kujt 
mund t'i takojë. Si fillestar mendoj që çdo gjë do të ecë shumë mirë. Si prioritet kryesor për 
mua do të jenë sjellet e mira e pastaj mësimi që do të më dhurojë një përvojë te re.
 

Sa shumë u dukën shtatë vite, dhe ja ku jam, në ditët e fundit 
si nxënës i kësaj shkolle, duke shkruar mbi eksperiencat e mija 
në konvikt. A duhet të jem i mërzitur që po dal nga një familje 
apo duhet të jemi i lumtur që kam mibijetuar e tejkaluar sfidat 
që mu shfaqën gjatë këtij udhëtimi.

Numri i nxënësve të klasës së VI-të në vitin shkollor 2010/11 
në konvikt ishte dyshifror, dhe ne i "premtuam" njëri-tjetrit se 
do qëndrojmë të gjithë bashkë deri në klasën e XII-të. Dhe ja, 
nga një grup mbetëm vetëm një dhomë. Dhe të them të drejtën 
nuk ishte lehtë. T'i kaloje etapat më të rëndësishme të jetës 
larg familjes së vërtetë, në një shoqëri me rrënjë nga krejtë 
Kosova e më edukator që në fillim ishin si të panjohur, ishte 
mjaftë sfiduese.

Për mendimin tim konvikti është gjëja më e mirë që ka mundur me na ndodhë neve si tine-
jxherë. Duke kuptuar gjëra në mosha më të vogla, duke u skalitur nga përvojat e fituara me 
persona të çdo tipi të mundshëm, me tradita tjera, me ideale tjera. Ata që nuk arritën ta për-
ballojnë konviktin është diçka normale. Si dhjetë vjeçar të largohesh nga familja është apso-
lutisht e vështirë, mirëpo ata që arritën ta përballojnë, ata janë të përgatitur për të ardhmen 
studentore e profesionale.

Nuk ishte e lehtë të ktheheshe nga shkolla e të mos kishe mundësinë ta puthje prindin, 
vëllaun, motrën, gjyshin e gjyshën, pasi ishte një ditë e gjatë, por duhej të prisje dy javë që 
të bëjë një gjë të tillë. Jeta është plot sfida. Mirëpo me plot besim e them që ata që dalin nga 
konvikt janë më të përgatiturit për këto sfida.

Dhe për fund, konvikti nuk është burg, përkundrazi është vendi më i përshtatshëm ku mund 
të jeshë vetvetja dhe të gjesh persona që kanë interesa të njëjta.

Internat

7 vite si 7 ditë
Gent Mirdita

Konvikt
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Që të punosh në konvikt duhe të jeshë shumë atraktiv , sepse 
organizimi i punës kërkon mjaft kohë dhe durim, duke pasur 
parasysh larminë e kohës të cilën nxënësit e kalojnë në konvikt.

Aktivitetet në konvikt kanë shumë rëndësi të madhe për nxënë-
sit, koha duhet të jetë e organizuar mire, për arsye se nxënësit 
duhet të jenë të relaksuar nga koha e gjatë në mësime dhe 
të ndihen si në shtëpi. Ne edukatorët vazhdimisht kujdesemi 
që kjo kohë të jetë në nivelin e duhur për sa i përket angaz-
himeve, disiplinës, edukatës etj.

Për të qënë më aktivë dhe më të organizuar në punën tonë , 
sigurisht që nevojitet trajnime të ndryshme, përvoja me fëmijë 
dhe eksperienca në vende tjera të cilat janë më të avancuara 

në këtë drejtim se ne. Duke i parë nevojshme përvojat e tilla së bashku me drejtorin e shkollës 
sonë, ai bëri të mundur dhe organizoi vizitën time në kolegjin St. Blasien në Gjermani.

Për mua ishte hera e parë që po bëja 
një vizitë jashtë shtetit tonë dhe të 
vizitoja një shkollë me konvikt. Aty pata 
rastin të takoja edukatorë me përvoja 
të ndryshme në edukimin e nxënësve, 
me të cilët sigurisht me shumë kënaqësi 
ndamë përvojat tona dhe punën të cilën 
e bëjmë. Mund të them lirisht që kushtet 
e punës në kolegjin St. Blasien ishin 
jashtzakonisht të mira , ajo kuptohet, 
por të them të drejtën me atë që ndamë 
me kolegët gjermanë për punën në 
konvikt, konstatuam që problemet dhe 
sfidat janë kudo të njejta sepse puna me 
të rinjë nuk është e lehtë. Por, sigurish 
duhet durim dhe dashuri për secilën 
punë që e bën.

Kjo për mua ishte njëra ndër eksperien-
sat më të mira, shpresoj të mos jetë e 
fundit sepse me të vërtetë ia vlejti dhe 
ishte shumë interesante, një frymëzim 
i mirë për vazhdimin e punës këtu në 
konviktin tonë. Falenderoj drejtorin
për mundësinë e dhënë dhe kolegjin
St. Blasien për mikpritje.

Sa hap e mbyll sytë iku vera, kurse unë po qëndroja para 
dyerve të kësaj shkolle madhështore, pa qenë në dijeni se ky 
vend shumë shpejtë do të shëndërrohej në një hapësirë që më 
mbush shpirtin me plot lumturi, më sfidon me shumë gjëra, 
por mbi të gjitha vendi ku kisha tashmë shoqërinë 1 vjecare 
të cilët kanë përfunduar në një vend shumë të rëndësishëm në 
jetën time.

Natyrisht, vështirësitë gjithmonë secilit nga ne na rrinin pas, 
por secili tregonim aftësitë tona për t'ia dal mbanë. E rëndë-
sishme është mbështetja dhe lidhja që kam krijuar me shumë 
shokë aty brenda. Vetë qendrimi dy javor brenda një hapësire 
shpeshherë aq të madhe por që të ngulfat kur mërzitesh, ka 
ndihmuar të jemi më të bashkuar.

Aktivitetet jashtë shkollore, në momentet kur luanim, humbnim apo fitonim, momentet ku 
uleshim të gjithë rreth zjarrit dhe flisnim e këndonim, janë këto që do t'i mbaj mend pasi të 
kem lënë pas vetes këto dyer të kësaj shkolle madhështore.

Do t'i kujtoj ndihmat dhe këshillat e edukatorëve, orët e detyrueshme mësimore cdo ditë, dhe 
shumë rregulla të cilat duhen domosdo të përfillen, por më së shumti do të kujtoj kënaqësinë 
që na e fali konvikti për dy vite.

Konvikt

Vizitë në kolegjin St. Blasien 
Arianit Çollaku
Drejtor i konviktit

Internat

Po i vie fundi
Redon Elshani
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Të gjithë pedagogët tanë, janë zgjedhur në bisedimet 
prezantuese personale. Kritere qenësore për zgjedhjen e 
tyre, kanë qenë: përveç një suksesi të mirë gjatë shkollimit 
të lartë edhe personaliteti dhe përvoja pedagogjike e tyre. 
Kualifikimi i përhershem të pedagogëve tanë, është qëllimi 
ynë kryesor: Ne organizojmë hospitime të pedagogëve, të 
cilët ne, për këtë gjë, i dërgojmë në Gjermani, Austri dhe në 
vende tjera evropiane. Kolegjiumi ynë është formuar për të 
vënë në jetë planin mësimor të Kosovës dhe parimet tona 
edukative.

Alle unsere Lehrer wurden in persönlichen Vorstellungsge-
sprächen ausgewählt. Wesentliche Kriterien für die Aus-
wahl waren, neben einem guten Hochschulabschluss, ihre 
Persönlichkeit und pädagogische Erfahrung. Die Fortbil-
dung unserer Lehrer ist uns ein zentrales Anliegen. Wie 
ermöglichen Hospitationen, zu denen wir unsre Kollegen 
und Kolleginnen ins europäische Ausland schicken. Unser 
Kollegium steht als Team für die Umsetzung des kosova-
rischen Lehrplans und unserer pädagogischen Grundsätze, 
der ignatianischen Erziehung.

Fadil Bytyçi
Latein & Geschichte
Gjuhë latine & histori

Kaltrina Bytyqi *
Physik
Fizikë

Shtjefen Dodes SJ **
Ethik
Etikë

Arbër Bytyçi
Wirtschaftslehre
Ekonomi

Migjen Baftijaj
Oberstufenkoordinator
Geschichte
Udhëheqësi i SHML
Histori

Enes Baxhak
Kunsterziehung
Artet figurative

Xhafer Beqiraj **
Albanisch
Gjuhë shqipe

Fuat Berisha
Mahtematik
Matematikë

Skender Berisha
Albanisch
Gjuhë shqipe

Sijeta Braha
Englisch
Stv. Schulleiterin
Gjuhë angleze
Zëvendës drejtoreshë e 
shkollës
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Haxhere Faiku
Unterstufenkoordinatorin
Chemie
Udhëheqëse e SHMU
Kimi

Alban Gashi
Gymnasium/Grundschule
Deutsch
Gjimnaz/Shkolla fillore
Gjuhë gjermane

Veli Gashi
Mathematik
Matematikë

Edita Elshani
Albanisch
Gjuhë shqipe

Martin Häusler
Fachschaftsberater
Deutsch
Gjuhë gjermane

Eva Horst **
Gymnasium
Fachbereich Deutsch
Ausserschulische Jugend-
arbeit - Sozialprojekte
Shkolla e mesme
Departamenti gjerman
Punë sociale me të rinjë 
jashtë shkolle

Isme Hoxha **
Deutsch
Gjuhë gjermane

Vlora Grajçevci
Deutsch & Latein
Gjuhë gjermane & latine

Venera Gegollaj Hasanaj *
Albanisch
Gjuhë shqipe

Myzafer Gjergjizi *
Chemie
Kimi

Mark Gojani
Englisch
Gjuhë angleze

Adem Gavazaj **
Psychologie
Psikoloji
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Nora Hoxha *
Soziologie
Sociologji

Havije Hoxhaj *
Deutsch
Gjuhë gjermane

Alban Jahaj
Albanisch
Gjuhë shqipe

Luljeta Hoxha
Englisch
Gjuhë angleze

Antigona Kabashi
Deutsch
Gjuhë gjermane

Faton Kabashi **
Mathematik
Matematikë

Bal Kajzogaj
Biologie
Biologji

Neki Jahaj
Deutsch
Gjuhë gjermane

Fatmir Kastrati
Albanisch
Gjuhë shqipe

Mirlinda Kolmekshaj Selimaj
Mathematik
Matematikë

Blerand Koshi 
Informatik
Shkenca kompjuterike

Dijamante Kastrati
Physik
Fizikë
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Liridona Krasniqi
Sport
Edukatë fizike

Argjend Lecaj **
Deutsch
Gjuhë gjermane

Ermira Mazreku *
Englisch
Gjuhë angleze

Parim Kosova
Geschichte
Histori

Durim Omaj 
Informatik
Shkenca kompjuterike

Edi Perolli *
Englisch & Latein
Gjuhë angleze & latine

Maksut Pirku
Erdkunde
Gjeografi

Elez Morina *
Albanisch
Gjuhë shqipe

Gresa Shala
Sharani Shqipe

Shqipe Sharani
Mathematik
Matematikë

Durim Shehu *
Latein
Gjuhë latine

Pranvera Pupa
Gymnasium/Grundschule
Englisch
Gjimnaz/Shkolla fillore
Gjuhë angleze
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Ana Spaqi
Musik
Muzikë

Ludevik Spaqi *
Mathematik
Matematikë

Johanna Stoiber *
Volunteer

Myrvete Sopaj
Albanisch
Gjuhë shqipe

Sejdi Susuri **
Physik
Fizikë

Ylberina Susuri ** 
Latein
Gjuhë latine

Albana Thaqi *
Chemie
Kimi

Enver Sulaj
Albanisch & Latein
Gjuhë shqipe & latine

Mentor Ukimeri
Sport
Edukatë fizike

Lumnije Vokshi
Biologie
Biologji

Shpres Zeka Karanezi
Deutsch
Gjuhë gjermane

Lulzim Tytynxhiu **
Chemie
Kimi
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Lek Spaqi
Grundschule
Reinigung & Instand- 
haltung
Shkolla fillore
Pastrimi & Mirëmbajtja

Vjollca Spaqi **
Grundschule
Reinigung
Shkolla fillore
Pastrimi

Nikolla Karica **
Grundschule
Wächter
Shkolla fillore
Rojë

Vera Kajtazi *
Grundschule
Reinigung
Shkolla fillore
Pastrimi

Lek Tushaj *
Grundschule
Wächter
Shkolla fillore
Rojë

Leka Tone *
Grundschule
Reinigung
Shkolla fillore
Pastrimi

Drita Doda *
Grundschule
Reinigung
Shkolla fillore
Pastrimi

Anton Tomrecaj
Grundschule
Wächter
Shkolla fillore
Rojë



Verwaltung

Küche/Pförtner/Instandhaltung/Wachdienst
Kuzhina/Porter/Mirëmbajtja/Kujdestari

Administrata

Rëndësia e administratës në shkollë
Aulona Kajzogaj
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Zef Berisha
Gymnasium
Wächter
Shkolla e mesme
Rojë

Anton Lleshi
Gymnasium
Pförtner
Shkolla e mesme
Portier

Murat Xhoxhaj
Gymnasium
Wächter
Shkolla e mesme
Rojë
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Albina Bisaku
Mensa
Köchin
Mensë
Kuzhiniere

Filip Marki
Mensa
Koch
Mensë
Kuzhinier

Rreth punës në shkollë, edhe administrata luan rol të rëndë-
sishëm në mbarëvajtjen  e punës dhe procesit mësimor. 
Përmes administratës dhe punëve administrative shkolla 
funksionon në mënyrë të rregullt. Vendi i parë, i cili vizi-
tohet nga nxënësit (fëmijët) dhe prindërit  është pikërisht 
administrata, e cila përveç shërbimeve administrative ofron  
ngrohtësi  për të gjithë e sidomos për nxënësit.
Dyert e saja janë të hapura gjithmonë dhe për të gjithë.

Me punën tonë mundohemi që prindërve dhe nxënësve t’u 
dalim në ndihmë  reth kërkesave, informacioneve apo edhe 
shqetësimeve të ndryshme.

Do të  qëndrojmë  dhe jemi  të gatshëm  pa hezitim  t’u 
dalim në ndihmë   nxënësve, prindërve  dhe arsimtarëve!



Um verlässliche Abäufe zu 
gewährleisten, arbeitet unse-
re Verwaltung als Dienstlei-
ster für alle Mitarbeiter in 
Internat und Schule, für alle 
Schüler und deren Eltern. 
Hier erhalten Sie weiterhel-
fende Auskünfte und Infor-
mationen über Alltägliches. 

Als Sammelpunkt aller 
wichtigen Informationen 
und als Dokumentati-
onszentrum steht sie an 
den Schulvormittagen für 
persönliche Anfragen oder 
per Telefon und, darüber 
hinaus, per E–Mail zur 
Verfügung. 

Verwaltung

Organisation & Rückhalt
Entspanntes Arbeiten und verlässliche Abläufe

Administrata

Organizimi & Mbështetja
Puna e shtendosur, kërkon rrjedhë të 
besueshme
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Aulona Kajzogaj
Gymnasim
Sekretatiat & Buchhaltung
Gjimnaz
Sekretariati & Kontabilitet
Grundschule
Sekretariat
Shkolla fillore
Sekretariati

Për të siguruar këtë, admnis– 
trata jonë punon si shërbim 
për të gjithë bashkëpunë– 
torët në konvikt dhe shkollë, 
për të gjithë nxënësit dhe 
prindërit e tyre. Këtu, mund 
t'i gjeni informatat dhe njof-
timet që mund t'u ndihmojnë 
gjatë përditshmërisë. 

Administrata si pikë grum-
bullimi e të gjitha informata-
ve të rëndësishme dhe si 
qendër e dokumentacionit, 
është në dispozicion të 
përditshëm, për të dhënë 
informata, për të sqaruar ose 
për të pranuar pyetje, çdo 
paradite përmes telefonit, 
me E–mail, ose me ardhjen 
tuaj në zyrat e administratës. 

Loyola-Gymnasium
Telefon(i): +377 44 4340 87

Shkolla Fillore Loyola
Telefon(i): +377 44 8279 09

E–Mail(i): alg–info@alg–prizren. com
URL: www. alg–prizren. com

Pal Bala **
Rechtsberater
Çështjet juridike

Hamide Elshani
Leitung der Verwaltung
Udhëheqës i Administratës

Arbnore Cikaj **
Sekretatiat & Buchhaltung
Sekretariati & Kontabilitet

Fatime Berisha Ferati *
Sekretatiat & Buchhaltung
Sekretariati & Kontabilitet



Udhëheqja

Ideatorët & Konstruktorët
Ekipi ynë udhëheqës
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Leitung

Ideengeber & Gestalter
Unser Leitungsteam

Wir sind uns bewusst, dass 
keine Institution ohne klare 
Strukturen sinnvoll arbeiten 
kann. Unser Leitungsteam 
versteht sich daher als 
verantwortlicher Ideengeber 
und Gestalter auf dem Weg 
zum gemeinsamen Ziel. 

Obwohl jeder für unter-
schiedliche Bereiche 
Verantwortung übernom-
men hat, bleibt es unser 
aller Aufgabe, das jeweils 
Erreichte gemeinsam anzu-
schauen und zu bedenken, 
um Anregungen und Erfolg 
versprechende Schritte in 
die Zukunft zu entdecken. 
Lehrer, Erzieher, Eltern, 
Schüler, Mitarbeiter in der 
Verwaltung sowie Freunde 
und Förderer sind in diesem 
Prozess der Suche unsere 
Partner. 

Ne jemi të vetëdijshëm se 
asnjë institucion nuk mund 
të punojë në mënyrë kuptim-
plote pa struktura të qarta. 
Ekipi ynë udhëheqës është 
pra, si ideatori përgjegjës 
dhe dhënës i formës në 
rrugën për në cakun tonë të 
përbashkët. 

Edhe pse secili ka marrë 
përsipër përgjegjësinë për 
fusha të ndryshme, mbetet 
detyrë jona e të gjithëve, ta 
shikojmë çdo të arritur bash-
kërisht dhe të mendojmë për 
gjetjen e frymëzimeve për 
hapat që premtojnë suksese 
në të ardhmen. Mësimd-
hënës dhe edukatorë, 
prindër, nxënës, bashkë-
punëtorë në administratë si 
dhe miq dhe përkrahës në 
këtë proces të kërkimit të 
më së mirës, janë partnerët 
tanë. 

Dr. Axel Bödefeld SJ
Direktor
Drejtor

Sijeta Braha
Gymnasium
Stellvertretende Schulleiterin
Shkolla e mesme
Zëvendës drejtoreshë e 
shkollës

Haxhere Faiku *
Gymnasium
Unterstufenkoordinatorin
Shkolla e mesme
Udhëheqëse e SHMU

Jürgen Schwarzbach
Finanzen
Financat

Sr. Lindita Spaqi
Grundschule
Schulleiterin
Shkolla fillore
Drejtoreshë e shkollës fillore

Arianit Çollaku
Internat
Internatsleiter
Konvikt
Drejtor i konviktit

Midgen Baftijaj *
Gymnasium
Oberstufenkoordinator
Shkolla e mesme
Udhëheqësi i SHML

Alban Gashi *
Grundschule
Assistent der Schulleitung
Shkolla fillore
Asistent i menaxhmentit të 
shkollës
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Schule – Statistik

Haushalt – Schüler – Mitarbeiter
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Haushalt
Kalenderjahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Haushalt 489. 467 549. 631 874. 699 988. 084 1. 016. 105 1. 145. 639 1. 252. 011 1. 336. 877 1. 395. 560 1. 553. 767 1. 200. 000 1. 497. 880 2. 200. 000

Einnahmen aus Gebühren 66. 050 230. 960 418. 362 562. 345 708. 781 825. 407 861. 072 868. 626 903. 402 908. 802 1. 000. 000 1. 049. 900 1. 200. 000

Zuschüsse MASHT ** 0 0 0 0 0 0 0 600. 000 595. 650 210. 376 0 0 0

Ergebnis vor Spenden -423. 417 -318. 671 -456. 337 -425. 739 -307. 324 -320. 232 -390. 939 225. 802 171. 344 -434. 589 -200. 000 -447.980 -1.000. 000

Schüler

Schuljahr
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂

Gymnasium �

- extern 135 60 75 236 102 134 375 166 209 411 191 220 394 184 210 399 172 227 457 187 270 511 215 296 565 249 316 574 268 306 597 281 316 608 292 316

- intern 30 11 19 81 27 54 114 41 73 151 66 85 159 65 94 179 73 106 157 57 100 147 56 91 142 52 90 122 44 78 120 45 75 109 45 64

Gesamt � 165 71 94 317 129 188 489 207 282 562 257 305 553 249 304 578 245 333 614 244 370 658 271 387 707 301 406 696 312 384 717 326 391 717 337 380

Grundschule �

- ohne Tagesbetreuung 40 18 22 83 36 47 130 55 75 196 85 111

- mit Tagesbetreuung 18 7 11

Gesamt � 40 18 22 83 36 47 130 55 75 214 92 122

Gesamt � + � 165 71 94 317 129 188 489 207 282 562 257 305 553 249 304 578 245 333 614 244 370 658 271 387 747 319 428 779 348 431 847 381 466 931 429 502

Mitarbeiter

Schuljahr
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂

Lehrer 13 4 9 21 6 15 30 12 18 35 13 22 37 12 25 37 13 24 39 14 25 40 14 26 42 17 25 44 21 23 46 23 23 51,5 26,0 25,5

Erzieher 5 3 2 6 5 1 7 4 3 9 5 4 10 5 5 10 5 5 8 4 4 8 4 4 8 4 4 6 2 4 6 2 4 7 5 2

Küche 1  1 1  1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Pförtner 1  1 1  1 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 5  5

Verwaltung 3 2 1 3 2 1 2, 5 1, 5 1 2, 5 1, 5 1 2, 5 1, 5 1 2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2,5 2,5  

Leitung 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 5 2 3

Freiwillige 2 2

Gesamt 25 9 16 34 13 21 45,5 18,5 27 53,5 19,5 31 55,5 19,5 36 56 22 34 56 21 35 57 21 36 59 24 35 58 26 32 60 28 32 75 38,5 36,5

* Zahlen geschätzt ** Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Technologie



Shkolla – Statistikë

Buxheti – Nxënësit – Bashkëpunëtorët
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Buxheti
Viti kalendarik 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Buxheti 489. 467 549. 631 874. 699 988. 084 1. 016. 105 1. 145. 639 1. 252. 011 1. 336. 877 1. 395. 560 1. 553. 767 1. 300. 000 1. 497. 880 2. 200. 000

Të ardhurat nga tarifa 66. 050 230. 960 418. 362 562. 345 708. 781 825. 407 861. 072 868. 626 903. 402 908. 802 990. 000 1. 049. 900 1. 200. 000

Përkrahje financiare MASHT ** 0 0 0 0 0 0 0 600. 000 595. 650 210. 376 0 0 0

Rezultati para donacioneve -423. 417 -318. 671 -456. 337 -425. 739 -307. 324 -320. 232 -390. 939 225. 802 171. 344 -434. 589 -310. 000 -447.980 -1.000. 000

Nxënësit

Viti shkollor
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂

Gjimnaz �

- Të jashtëm 135 60 75 236 102 134 375 166 209 411 191 220 394 184 210 399 172 227 457 187 270 511 215 296 565 249 316 574 268 306 597 281 316 608 292 316

- Konviktorë 30 11 19 81 27 54 114 41 73 151 66 85 159 65 94 179 73 106 157 57 100 147 56 91 142 52 90 122 44 78 120 45 75 109 45 64

Gjithsej � 165 71 94 317 129 188 489 207 282 562 257 305 553 249 304 578 245 333 614 244 370 658 271 387 707 301 406 696 312 384 717 326 391 717 337 380

Shkolla Fillore �

- pa kujdes ditor 40 18 22 83 36 47 130 55 75 196 85 111

- me kujdes ditor 18 7 11

Gjithsej � 40 18 22 83 36 47 130 55 75 214 92 122

Gjithsej � + � 165 71 94 317 129 188 489 207 282 562 257 305 553 249 304 578 245 333 614 244 370 658 271 387 747 319 428 779 348 431 847 381 466 931 429 502

Bashkëpunëtorët

Viti shkollor
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂ ∑ ♀ ♂

Mësuesit 13 4 9 21 6 15 30 12 18 35 13 22 37 12 25 37 13 24 39 14 25 40 14 26 42 17 25 44 21 23 46 23 23 51,5 26,0 25,5

Edukatorët 5 3 2 6 5 1 7 4 3 9 5 4 10 5 5 10 5 5 8 4 4 8 4 4 8 4 4 6 2 4 6 2 4 7 5 2

Kuzhina 1  1 1  1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Portierët 1  1 1  1 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 5  5

Administrata 3 2 1 3 2 1 2, 5 1, 5 1 2, 5 1, 5 1 2, 5 1, 5 1 2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2,5 2,5  

Udhëheqja 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 5 2 3

Vullnetarë 2 2

Gjithsej 25 9 16 34 13 21 45,5 18,5 27 53,5 19,5 31 55,5 19,5 36 56 22 34 56 21 35 57 21 36 59 24 35 58 26 32 60 28 32 75 38,5 36,5

* Vlerësimi ** Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë



Eigentlich war alles wie immer und doch war manches anders. 

Da Ostern auf den 16. April fiel haben wir den 12. Jahrestag der Grundsteinlegung eine Woche 
früher, am 8. April gefeiert. Wie immer haben wir uns im Amphitheater versammelt und die 
Feier mit einem kurzen Programm begonnen. Aber schon nach einer Stunde ging es mit vielen 

kleinen und großen Programmpunk-
ten in den Klassenzimmern, der Aula, 
der Sporthalle, den Internaten, auf 
dem Gelände und natürlich auch im 
Amphitheater weiter. Wir hatten an 
alle Gäste ein Programm verteilt – so 
wussten alle wann und wo etwas 
stattfindet. 

Auch für das leibliche Wohl der 
Gäste hatten wir gesorgt. Schon am 
Vormittag hatte das Loyola-Café 
geöffnet und verwöhnte mit Soft-
drinks, Kuchen und natürlich Kaffee. 
Zu Mittag hatte unsere Küchenmann-
schaft 1300 Hamburger bereitet, die 
reißenden Absatz fanden. 

Überall zeigten unsere Schüler und 

Në të vertetë e gjitha ishte si më parë 
por megjithatë diçka kishte ndrys-
huar. 

Meqenëse Pashkët ishin me datë 16 
prill, ne festuam 12-vjetorin e ven-
dosjes së gurit themeltar një javë më 
herët me 8 prill. Siç kishim vepruar 
edhe më herët ne ishim mbledhur në 
amfiteatër dhe kishim filluar festën 
me një program të shkurtër. Por, pas 
vetëm një ore vazhduam me pika 
të vogla dhe të mëdha të programit 
në hapësirat e klasave, në sallën e 
shkollës, në sallën e sporteve, në 
konvikte, në oborr dhe natyrisht 
sërish në amfiteatër. Ne u kishim 
shpërndarë të gjithë të ftuarve një 
program, kështu që të gjithë e dinin 
se kur dhe ku do të ndodhë diçka. 

Ishim kujdesur edhe për mirëqenien trupore. Që prej mëngjesit kafeneja e Loyola-s ishte hapur 
dhe të joshte me pije joalkoolike, ëmbëlsira dhe natyrisht me kafe. Për drekë, ekipi i kuzhinës 
kishte përgatitur 1300 hamburgerë të cilët gjetën klientë të shumtë. 
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Tag der Offenen Tür

12. Jahrestag der Grundsteinlegung 
8. April 2017

Dita e dyerve të hapura

12-vjetorin e vendosjes së gurit themeltar
8 prill 2017



Tag der Offenen Tür

12. Jahrestag der Grundsteinlegung 

Dita e dyerve të hapura

12-vjetorin e vendosjes së gurit themeltar

Nxënëset dhe nxënësit tanë treguan aftësitë e veta në të gjitha drejtimet; me eksperimente 
nga kimia ose fizika, kuiza në gjuhë dhe lëndë të shumta, gara sporti, teatër, këndim, vallë-
zim dhe diskutime rreth temave aktuale. Në program kishin kontribuar edhe miqtë tanë nga 
KFOR-i, FSK-ja dhe nga Loyola Tranzit-i. 

Në këtë mënyrë përjetuam me mysa-
firët tanë, me mbi 1000 sa kishin ard-
hur një ditë argëtuese dhe njëkohë-
sisht informative. I gjithë manifestimi 
përfundoi diku rreth orës 16:00. 

Ishte një festim i bukur dhe shpreso-
jmë se do të festoni prapë. Rastin e 
njëjtë do ta kemi më së voni me 16 
prill të vitit 2018. Qysh tani ju ftojmë 
të na bashkëngjiteni. 

Schülerinnen ihre Fähigkeiten: Experimente in der Chemie oder Physik, Quiz in verschie-
densten Sprachen und Fächern, sportliche Wettbewerbe, Theater, Gesang, Tanz und Diskussi-
onen zu aktuellen Themen. Zum Programm haben auch unsere Freunde von der KFOR, der KSF 
und aus Loyola Tranzit beigetragen. 

So verlebten wir mit unseren Gästen, weit über 1000 waren gekommen, einen kurzweiligen 
und gleichzeitig informativen Tag. Gegen 16:00 Uhr war dann alles zu Ende. 

Es war ein schönes Fest und wir hoffen, dass auch Sie wieder mit uns feiern. Spätestens der 16. 
April 2018 bietet dazu wieder Gelegenheit. Sie sind schon heute herzlich dazu eingeladen. 

12 JAHRE - 12 VJET

Asociation "Loyola-Gymnasium"
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Si çdo vit, Dita e dyerve të hapura manifestohet me aktivitete të ndryshme shkollore, prej 
eksperimenteve të shkencat natyrore e deri tek aktivetet e llojllojshme në lëndët e tjera. 

Këtë vit, profesori i lëndës së gjeografisë, Maksut Pirku, vendosi që t'i sfidojë mysafirët e 
nxënësit e shkollës sonë me një kuiz, shpërblimi i të cilit ishte një orë. Kuizi përmbante pyetje 
lidhur me vendndodhjen në hartë të shteteve apo qyteteve të ndryshme përreth botës. 

Orë pas ore, nxënësit e mysafirët e Ditës së Dyerve të Hapura testuan shkathtësitë e tyre në 
lëndën e gjeografisë, respektivisht në gjeografinë regjionale. Pasi vërejta njohuritë e disa 
nxënësve të shkollës sonë, vendosa që edhe unë të marr pjesë në këtë kuiz. Pyetje pas pyet-
jeje, kuizi bëhej më i vështirë e më interesant. Kjo ishte njëra prej arsyeve pse kuizi ishte aq 
atraktiv. Pasi i përfundova të gjitha pyetjet e vërejta që isha i pari në listën e rezultateve të 
kuizit. Kjo më bëri që të shpërblehem me një orë "Loyola" nga profesori Maksut Pirku. 

Falënderoj shumë profesorin për orgnizimin e kuizit dhe shpërmblimin e veçantë që më dha. 
Profesorët që mendojnë në këtë mënyrë për nxënien e dijes janë vërtet njerëz të kompletuar, 
si për nga metoda e punës, ashtu edhe për nga mësimdhënia. 

Tag der Offenen Tür

The English Group
Agon Belallari

Dita e dyerve të hapura

Kuizi në lëndën e gjeografisë
Agon Belallari
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Open doors is a very special day to us as well as to our tea-
chers. This 12th school anniversary I decided to join the Eng-
lish group, since my classmates told me I'll have a lot of fun 
there. Joining this group was well worth to me because I had a 
wonderful experience playing games with my classmates. 
 
There were 6 students from each class of the 9th grade that 
participated in the project. I represented my class, 9 c. One of 
the games I took part in was "The Whisper Challenge", in which 
each student had to wear headphones with very loud music 
playing whereas another student had to tell him or say the 
word. The student wearing headphones had to lip read what 
the other was saying, because he wasn't able to hear him. This 
game was very funny exciting to all of us. We also took part in 
a quiz with questions on various subjects such as Biology, History, Geography, etc. These were 
only some of the many games we played on the day of the Open Doors. 

After the competition of the three classes against each other, we were announced as the win-
ners of the general knowledge quiz whereas 9b as the winners of the games. But what is more 
important is that we had fun together especially the audience was thrilled by the ability of all 
classes to communicate fluently in English. 

This English 8th April event made my day because I had a great time with my friends. I also 
got informed about many things I didn't know, which is very valuable to me. 



Bëmë disa javë parapërgatitje dhe gjetëm eksperimente të 
ndryshme, të cilat për shkak se u duheshin hapësirë më e 
madhe, vendosëm që t'i kryenim në oborr. Fatmirësisht, këtë 
herë Dita e Dyerve të Hapura u organizua në atë mënyrë që 
shkencat të merrnin vëmendjen e duhur. 

Kurreshtja e të ftuarve ishte mjaft e madhe, sepse ata u mblo-
dhën rreth nesh ende pa filluar. Në listën e eksperimenteve 
kishim bërë bashkë kiminë, fizikën dhe biologjinë bashkë me 
shkathtësitë tona dhe ia arritëm që të bënim një shfaqje mjaft 
intersante para shikuesve. Madje ne qëllimisht shkaktuam 
një zjarr të vogël, të cilin e bëmë të dukej si të ishte vërtetë 
incident dhe e demonstruam si duhej reaguar në rast të zjarrit. 

Këtë vit Grupi i Shkencave ishte nën drejtimin e Florain Markaj dhe në realizimin e planit 
ndihmuan Artiola Xhemajli, Asmire Elshani, Arbër Gegaj, Agon Belallari, Arian Hamza, Fatlinda 
Thaqi dhe Florian Hoxha. Natyrisht që gjatë gjithë kohës patëm ndihmën dhe mbështetjen e 
profesorëve të lëndëve shkencore, e sidomos të profesoreshës së besueshme të grupit, prof. 
Haxhere Faiku. Ju ftojmë, që edhe vitin tjetër të jeni pjesë e Ditës së Dyerve të Hapura dhe të 
shihni eksperimente edhe më interesante. 

Tag der Offenen Tür

Grupi i Shkencave 
Prof. Haxhere Faiku

Dita e dyerve të hapura

My Impressions
Zana Meta

Throughout the whole school year there is one day that is very 
special to our school. That is the Day of Open Doors, the day 
when our school was established. This was the 12th anni-
versary. 

This year we decided to celebrate in a different way. We were 
together in different projects which consisted of different 
subjects so everything happened at the same time but there 
was an order of events. For example, after the show in the 
amphitheatre the programme continued with Languages, Social 
Studies, Science and finally Sport. 

Each subject had a specific time. Almost all of them lasted 
circa two hours. This type of organisation was really helpful to 
us and to the visitors because it gave us the impression that we have freedom to choose. 
The show outside was really fun. There was the school chorus and the orchestra. Traditional 
and modern songs and dances were performed. The visitors were really pleased with the mix 
of modernity and tradition we created. After that it was time for the indoor activities our lan-
guage teachers together with students had prepared. I was a part of English "quiz & games". 

Then, we were able to attend the projects of social studies. The history teacher showed traditi-
onal clothes and armours. I also took part in the science activities. I was a part of the che-
mistry group but we were divided in two. It was an outdoor activity because the experiment 
needed space so we did it outside. 

I personally think that the organisation of this year was very helpful. In the previous years 
we did all of the activities concerning science in the lab, or the history project in the history 
classroom because everything happened at the same time and we weren't able to see what 
was happening in other projects. Also, students had the chance to take part in more than one 
subject and most of us were glad about that fact. I believe that every single person who chose 
to visit us was pleased with all of our activities. 
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Poesie

Prof. Enver Sulaj

Poezi

MALLI I HARRESËS

Mbi qepallat e dhimbjes se ç’ndodhi harrimi
S’është fundi i botës, as mesi e as fillimi.
Vjen pranverë e vonë me lule në të fikur
Aromë e vendlindjes i kthen duart drejt pritjes…

Se ç’ika shpejt, pa të parë as të ndier,
Me malin e harresës në shpirt që fluturon në erë.
Një ditë sa një stinë, një stinë sa një dhimbje
Ik gjithçka nga unë dhe vetvetja ime…

Rrugët s’ ndalen kurrë, as nuk tundet dheu,
Nga hakërrimë e Zeusit gjë s’pësoi Prometeu.
Thur një rrjetë të gjerë jo të dalë modës
Disenjatore le të jetë shpirti i Penelopës.

S’pipëtin gjë këtë pasdite, as dje as qëmoti,
Mbi pëlhurë të pikturës së vjeshtës ngjyrat i lag loti.
U nise në udhëtim vrarë nga helmi i përjetësisë
Asnjë fjalë më mirë s’i rri gjinisë së tragjedisë.

S’fole ti, s’foli mali para nesh madhështor,
Mbi qepallat e dhimbjes se ç’ndodhi harrimi.
Fjalët vunë myk, mbi pikturë rrinë do lot
Desha të të them… e s’të thashë dot…

KUR TË VISH NË TEMAL

Martin Camajt

Tamli i bardhë ka vu shkrumb në kusi
S’erdhe me e ba provë në pikën e zhegut

Në mrizin e përjetësisë së vargut
Kangën s’e merr me veti gjumi në tymnajë

Nana të pret me kërrabzat e çorapeve në dorë
Që s’i mbathe kurrë në stinën e akullt

Eh, s’thuhet kot
E ambël asht balta që t’bie ma s’mbrami në fytyrë

Kur të vish në Temal 
Lehunia e qenve ka me ta diftue shtegun e harruem
Qi t’mos largohesh prap në dimën 

28 shkurt 2007

TE SOKAKU I TË MARRËVE

E di

Fjalët mund të zënë myk e gjuha të lidhet nyjë
Asgjë s’pipëtin sot as kur stuhia rrëzon malin
Ti vazhdo ritin e moçëm

Pa ditur se te Sokaku i të marrëve ne shohim veten
E gjunjtë na këputen e s’na mbajnë as kalldrëmet
As shkallët prej druri të kalbur

Ndër buzë më dridhet vargu e bimbashi bie përtokë
Kë të këndoj më parë Çerçiz Topullin, Musine Kokalarin…
Apo më mirë të pi një kafe me raki shtëpie
Aty në mes të tri rrugëve
Sa për të mbytur angështinë e mallit për ty

Po largohem e s’di vërtet a të pashë apo më bënë sytë
Rrugët s’paskan ndërruar emrat, as ngjyrat
Janë po ato-me madhështinë e çmendurinë

Herën tjetër
Do të rri më gjatë
Ta shoh edhe natën si të rri në trup

Gjirokastër, 3 maj 2015

(Nga libri ”Zjarrmia e stinës”, Prizren, 2016)
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Gymnasium

Letër falënderimi
Detin Qipa

Gjimnaz

"Loyola" në Tiranë
Fatlind Sertolli

Me gjasë kjo 
llojë praktike do 
vazhdojë edhe 
në të ardhmen, 
por unë shpre-
soj që Ju do 
të mundësoni 
pak më shpesh 
që nxënësit të 
përfitojnë nga 
praktika të tilla 
gjatë shkollimit.

Eksperianca në Kryemini-
strinë e Tiranës ishte e pahar-
rueshme, duke filuar nga për-
gatitja e këtij udhëtimi gjer 
te përfundimi i tij. Në fillim 
mendoja se ishte një humbje 
kohe ajo se çfarë vendosa 
dhe se do të ishte një ditë 
e shkuar kot. Por gjithçka 
ndryshoi mëngjesin e nisjes 
për në Tiranë. Rruga të cilën 
e bëmë nuk ishte e gjatë, por 
me miq të tillë ishte një gjë 
me të vërtetë e bukur.

Mbërritja në Tiranë dhe përgatitjet që të hynim në Kryemini-
strinë e Tiranës ishin disi të stresueshme. Mendonim për atë 
se çfarëdo diskutonim me panelistët e ftuar. Pas kontrollit 
nga sigurimi i Kryeministrisë hymë Brenda, dhe zyrtarët, të 
angazhuar që të na mirëprisnin na drejtuan drejt një dhome 
e cila dukej si një mini-amfiteatër ku do shikonim filmin e 
shumëpritur.

Njohja me ambientin dhe zyrtarët nuk mori shumë kohë dhe 
filloi filmi i quajtur "Kawasa-
kiho růže" (Kawasaki's 
Rose). Një film çeko-sllav në 
të cilin bëhej fjalë për një 
të kaluar të hidhur të një 
populli komunist. Përmbajt-
ja e filmit ishte aq dome-
thënëse sa që më shtyri që 
disa gjëra t'i shoh shumë 
më ndryshe dhe të gjithëve 
na shtyri drejt disa pyetjeve 
shumë diskutabile dhe që 
ishin mjaft domethënëse 
përgjigjet e tyre për ne. 
Panelistët të cilët qëndro-
nin para nesh Znj. Natasha 
dhe prof. Mehmet Elezi, të 
udhëhequr nga regjizori 
kosovar Fatos Berisha ishin 

Me këtë letër dëshiroj të 
falënderoj të gjithë stafin e 
shkollës, që u munduan të 
më ofrojnë dijeni sa më të 
mirë gjatë shkollimit, duke 
dhënë mundim të jashtzakon-
shëm e duke u përpjekur që 
me ligjërime sa më të mira të 
na edukojnë, për një ard-
hmëri më të mirë.

Të gjithë më ofruan që 
me sukses të arrij deri në 
maturë. Por, falënderim të 

posaçëm dua t'i shprehi zv. drejtoreshës, znj. Sijeta Braha, 
që më mundësoi ta zhvilloj praktikën në punë, në kompa-
ninë e pijeve jooalkolike "Frutti".

Aty fitova një njohuri të re praktike, që për mua kishte një 
domethënie të veçantë. Pikërisht për këtë i jam shumë mirn-
johës "Loyola-Gymnasium", zv. drejtoreshës, mësimdhënësve 
të dashur, dhe një respekt të veçant edhe për shoqet dhe 
shokët e mi të dashur gjatë shkollimit tim të suksesshëm, 
por e di që kam mundur edhe më shumë. Sidoqoftë, edhe 
njëherë Ju faleminderit "Loyola-Gymnasium"!

të gatshëm për çdo pyetje dhe dilemë nga nxënësit të cilët 
merrnim pjesë  në diskutim.  

Mënyra se si ata i përgjigjeshin pytjeve tona që në njëfarë 
mënyre i vendosnim para një të kaluare të hidhur, për ta 
ishte me të vërtët e dhembshme. Ata ishin të përgatitur aq 
mirë për këtë ‘përballje' sa që pas përfundimit të filmit ata 
ishin shumë të prekur nga ajo që panë dhe dëshironin të flis-
nin shumë për atë që ne duhet ta dinim për të kaluarën tonë. 
Por si gjithmonë të rinjtë janë ata të cilët janë të gatshëm 
për çdo sfidë dhe pyetjet tona ishin aq interesante sa edhe 
vetë ata mbeteshin të habitur. Sidoqoftë pas gjithë atyre 
diskutimeve rreth asaj që pamë, erdhëm në një përfundim 
për shumë gjëra dhe njëra prej tyre është për të vërtetën e 
pathënë e cila duhet thënë gjithmonë, por mënyra e të sqa-
ruarit duhet të jetë e niveleve më të larta.

Pas përfundimit të diskutimeve Kryeministria kishte organi-
zuar një koktel të vogël për ne dhe pas koktelit ne u njohëm 
me gjithë objektin e Kryeministrisë së Tiranës. Ishte një 
objekt i bukur dhe shumë motivues. Ngjallte shumë shpresa 
që në një të ardhme të afërt edhe ne të jemi ata që ulemi në 
karriget e atyre sallave që të diskutonim rreth çështjeve për 
Shqipërinë tonë.

Vazhdimi i ditës ishte i 
paharrueshëm me plot 
aktivitete. Ishim gjithandej 
nëpër Tiranën e bukur dhe 
pamë shumë gjëra të buku-
ra atje kaluam me të vërtetë 
një kohë të bukur. Falënde-
rojmë shumë zëvendësdre-
jtoreshën e shkollës sonë 
për këtë organizim i cili na 
ndihmoi në shumë  aspekte.
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Auch in diesem Jahr hat die Fachschaft Deutsch intensiv gearbeitet und konnte sich deshalb 
über die tollen Ergebnisse der Schüler freuen, die sie in verschiedenen Bereichen erreicht 
haben. Anfang Oktober 2016 hatten zwei Lehrer vom Loyola-Gymnasium die Möglichkeit, an 
einer Fortbildung in Pogradec teilzunehmen, die vom Deutschlehrerverband in Albanien orga-
nisiert wurde. Zu dieser Fortbildung waren alle Träger des DaF-Unterrichtes in Albanien, die 
deutsche Botschaft in Tirana und die Fachschaft Deutsch vom Loyola-Gymnasium eingeladen. 
Im Rahmen unserer Teilnahme leiteten wir auch einen von uns vorbereitete Workshop zum 
Thema "Schreiben im DaF-Unterricht". Laut einer anonymen Evaluation waren die Teilnehmer 
damit sehr zufrieden. 

Im Oktober 2016 wurde von der ZfA (Zentralstelle fürs Auslandsschulwesen) wieder ein 
Vorlesewettbewerb in Belgrad organisiert. An diesem Wettbewerb nahmen Schüler aus vielen 
Ländern Südosteuropas teil, und unser Land präsentierte ein Schüler der achten Klasse am 
Loyola-Gymnasium, Adis Krasniqi. Unzufrieden waren wir mit der Vorstellung der Teilnehmer. 
Alle Teilnehmer wurden mit Namen und Herkunftsland vorgestellt, bei Adis wurde als Herkunft 
nur Prizren genannt. 

Das Schüleraustauschprogramm unserer Schule ist schon zu einer Tradition geworden. 
Auch dieses Jahr ging die Zusammenarbeit mit unseren beiden Partnerschulen, dem Fried-
rich-List-Gymnasium in Gemünden am Main und dem Gymnasium Blankenese in Hamburg, 
weiter. Bei beiden Schüleraustauschen gab es Programme, die dank der hervorragenden 
Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Deutschland und der Kooperation der Schüler beider 
Ländern gut liefen. Der Kontakt unserer Schüler mit den deutschen Schülern hilft ihnen unter 
anderem auch beim Erlernen und der Vertiefung der deutschen Sprache. Zu gewinnen haben 
auch die Deutschlehrer, die die Austausche betreiben, da sie dadurch auch ein bisschen Lan-
deskunde lernen. Der Kontakt mit Menschen aus dem deutschsprachigen Raum hilft uns, mit 
den schnellen Entwicklungen der Globalisierung Schritt zu halten. 

Gymnasium

Fachschaft Deutsch am Loyola-Gymnasium
Prof. Neki Jahaj 
Leiter der Fachschaft Deutsch

Gjimnaz

Aktivi profesional i gjuhës gjermane në Gjimnazin "Loyola"
Prof. Neki Jahaj
Udhëheqës i aktivit të gjuhës gjermane

Edhe këtë vit akademik aktivi profesional i gjuhës gjermane 
pati një punë intenzive dhe kështu ishte mundësia të i gëzo-
hemi rezultateve të mira të nxënësve, të cilat u treguan nëpër 
aktvitete të ndryshme. Në fillim të tetorit 2016 ishim dy nga 
mësimdhënësit tanë në një seminar në Pogradec, të cilin e kis-
hte organizuar Shoqata e mësimdhënesve të gjuhës gjermane 
në Shqipëri, pjesë e së cilës jemi edhe ne. Në këtë seminar 
ishin të ftuar të gjithë bartësit e mësimdhënjes së gjuhës gjer-
mane në Shqipëri, Ambasada Gjermane në Shqipëri si dhe akti-
vi profesional i gjuhës gjermane nga Gjimnazi Loyola. Pjersë-
marrjen tonë e pasuroi gjithashtu përgatitja e një seminar nga 
ne me temën: "Shkrimi në mësimdhënjen e gjuhës gjermane si 
gjuhë e huaj". Sipas pyetësorit anonim që u mbajt në fund të 
seminarit, pjesëmarrësit ishin shumë të kënaqur me të. 

Në tetorin e vitit 2016 u mbajtë një garë e leximit në Beograd, e cila u organizua nga Zyra 
qendrore për menagjimin e shkollave jashtë shtetit e Gjermanisë. Në këtë garë morën pjesë 
nxënës nga shumë shtete të Evropës Juglindore dhe shtetin tonë e prezantoi nxënësi i 
shkollës sonë, Adis Krasniqi. Fatkeqësisht ne mbetëm paksa të pakënaqur, për shkak se të 
gjitha shtetet u prezantuan me emrat e tyre, ndërsa shteti ynë u prezantua vetëm me Prizren. 

Programi i shkëmbimit me nxënës në shkollën tonë tashmë është bërë traditë. Edhe këtë vit 
bashkëpunimi me te dy shkollët partnere vazhdoi, Gjimnazin Friedrich-List nga Gemünden am 
Main dhe Gjimnazin Blankeneze nga Hamburgu. Te të dy këto shkëmbime pati programe, të 
cilat shkuan shumë mirë duke iu falënderuar bashkëpunimit të shkëlqyer ndërmjet kolegëve 
tanë nga Gjermania si dhe kooperimit të mirë të nxënësve. Kontakti i nxënësve tanë me 
nxënësit gjermanë i ndihmon atyre, përveq tjerash, edhe në mësimin dhe thellimin e mëtut-
jeshëm të gjuhës gjermane. Edhe mësimdhënësit e gjuhës gjermane përfitojnë nga këto 
shkëmbime, të cilët mund të thellojnë njohuritë e tyre në lidhje me zhvillimet aktuale të jetës 
atje. Këto kontakte na ndihmojnë neve të mbajmë hapin e duhur me zhvillimet e përgjithshme 
dhe të shpejta që po bëhen në tërë globin. 
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Gymnasium

Fortbildungskurs des Pädagogischen Austauschdienstes 
Prof. Neki Jahaj 
Leiter der Fachschaft Deutsch

Gjimnaz

Dank der Einladung des PAD konnte ich dieses Jahr an einer Fortbildung in Deutschland 
teilnehmen. Ich bekam das Angebot für den Fortbildungskurs von der Deutschen Botschaft in 
Prishtina, und nach Rücksprache mit dem Schulleiter, entschieden wir, dass ich an dem Fortbil-
dungskurs teilnehme. Da wir eine engagierte Fachschaft für Deutsch an der Schule haben, gab 
es mit den Vertretungen keine Probleme. Mit dem Visum hat es auch ganz gut geklappt. 
 
Ich kam am 30. 10. 2016 ca. 23. 00 Uhr nach Wittenberg und bin mit einem Taxi vom Bahnhof 
zur Gastfamilie gekommen. Die Gastfamilie war nett und wir sprachen über verschiedene 
Themen, und da ich mich für Geschichte und Politik interessiere, sprachen wir unter anderem 
auch sehr oft über die Zeit vor der Wende. Ich habe zwar über die Zeiten viel gelesen und auch 
Filme geschaut, aber es war wieder etwas anderes, mit Menschen zu sprechen, die diese Zeit 
erlebt haben. 

Am 31. 10. 2016 fingen wir mit der Fortbildung an. Wir trafen uns an der Leucorea und nach 
dem Kennenlernen hatten wir die Möglichkeit, einen Vortrag von Herrn. Prof. Dr. J. Solms über 
das Thema Tendenzen der Gegenwartssprache/ Sprachgeschichte zu hören. An diesem Tag 
war auch Reformationsfest. Das war sofort zu merken, da es so viele Leute auf den Straßen 
gab und die Altstadt war voll. Wir gingen in die Schlosskirche, wo wir kaum Platz für uns fan-
den. Am Nachmittag konnten wir eine Disputation mit Persönlichkeiten der Stadt und Profes-
soren der Universität Leucorea hören. 

Für mich waren sowohl die Workshops interessant als auch die Besichtigungen der Städte 
Wittenberg, Leipzig und Berlin. Wir konnten sogar ein paar Museen in den Städten besichti-
gen. Wir waren in dem Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig und fanden die Führung dort sehr 
interessant. An einem Tag fuhren wir nach Berlin, wo wir eine Stadtführung hatten. Ich konnte 
viele neue Informationen über die große Stadt hören, obwohl ich zwei Mal in Berlin war und 
zwei Mal Stadtführungen hatte. Ich fand persönlich interessant, dass der Stadtführer eine Nos-
talgie für die Zeit vor der Wende hatte. 

Doch mir waren die Workshops besonders wichtig. Wie setze ich Lernziele im DaF – Unter-

richt, wie bereite ich eine Stunde vor, wie gehe ich mit Schülern um, derer Konzentration zu 
schwach in der Stunde ist, und es gab einige andere Fragen, für die wir versuchten Antworten 
zu finden. Wir konnten eine Stunde sogar selbst vorbereiten und sie in Phasen teilen. 

Literatur im DaF-Unterricht versuchte ich auch früher, indem ich den Schülern Bücher zum 
Lesen gab, das heißt, dass ich schon damit ein bisschen Erfahrungen hatte, doch die Didaktik, 
wie man damit besser umgehen könnte, war für mich neu. Die unterrichtspraktischen Anre-
gungen für die Arbeit mit Filmen im Fremdsprachenunterricht waren auch sehr interessant. 
Wir konnten sogar einen Film im Kino ansehen, und am nächsten Tag versuchten wir den Film 
zu didaktisieren. Wir hatten die Gelegenheit auch viel auszutauschen, es war für mich interes-
sant zu hören, wie man mit dem DaF-Unterricht in verschiedenen Ländern arbeitet, obwohl wir 
alle das gleiche Ziel haben. 

Wir hospitierten in drei Schulen: Luther-Melanchthon-Gymnasium (Hundertwasserschule), in 
der Gemeinschaftsschule Friedrichsstadt und in der Evangelischen Gesamtschule "Philip Melan-
chthon". In der Gemeinschaftsschule Friedrichsstadt hospitierten wir in einer Flüchtlingsklas-
se. Ich fand die Arbeit der Lehrerin sehr schwer, da die Schüler mit einer geringen Konzentra- 
tion dabei waren und aus verschiedenen Kulturen nach Deutschland gekommen waren. Es war 
nicht in jeder besuchten Stunde gleich, was ich ja auch für richtig und wichtig halte. Es gab 
eine Mischung zwischen Frontalunterricht und Einzelarbeit. Für mich war neu, dass so viel 
Frontalunterricht in Deutschland wieder "in" geworden ist. Was das Schüler-/Lehrerverhalten 
angeht gibt es einen großen Unterschied zwischen meinem Land und Deutschland. Bei uns 
erzieht man die Kinder viel strenger, was sowohl Vorteile als auch Nachteile hat. 

Dieser Deutschlandaufenthalt hat sowohl für mich als auch für meine Schule eine große 
Bedeutung, da ich die gesammelte Erfahrung für meinen Unterricht in den DSD Klassen brau-
che, aber auch in der Fachschaft weitergeben werde. 



Motoja e gjimnazit Loyola-Gym-
nasium nga Prizreni, për të 
gërshetuar teorinë dhe prak-
tikën në procesin e mësimd-
hënies dhe mësimnxënies 
është një avantazh në kuptimin 
profesional të punës.

Në këtë kontekst 47 nxënës 
nën udhëheqjen e profesorëve 
të historisë dhe gjuhës latine 
për një javë vizituan qytetin 
antik të Romës. 

Kjo është arritur falë përkrahjes së prindërve të nxënësve dhe 
drejtorit të shkollës Dr. Axel Boedefeld, ndërkohë që mësimd-
hënësit e angazhuar për realizimin e këtij projekti ndjehen të 
mrekualluar. Thjesht kjo për faktin se orën mësimore nga historia dhe gj. latine e realizuan 
aty ku dikur ecnin me krenanri të pavdekëshmit si Seneka, Polibi, Oveni apo edhe figurat e 
famshme nga historia romake si Cezari, Augusti apo edhe Diokliciani e Konstantini I Madh , ku 
dy te fundit ishin me origjine ilire. 

E vecanta e kësaj vizite ishte edhe ajo që i bëmë Ambasadës së Republikës së Kosovës në 
Romë ku na pritën me kënaqësi stafi së bashku me Ambasadoren Alma Lama, për cka i falen-
derojmë shumë. 
 

Mbresat e nxënësve të shprehura përmes eseve të punuara-reflektim i të bukurës
 
Ajo që mrekullon shkollën dhe mësimëdhënsit e saj janë "belbëzimat" magjike të vet nxënës-
ve. Këta të fundit me tu kthyer nga Roma, kishin për detyrë që secili ta përshkruan qëndrimin 
e tij në djepin e civilizimit antik përmes projektit të tije. Ata reflektojnë të magjishmën e këtij 
udhëtimi dhe arsyetojnë në plotësi idenë për realzimin e këtij projekti. 

Ibrahim Braha: Unë si një i ri europian, duke jetuar në Perandorinë e Izolimit, duke falenderuar 
profesoret e mi, realizova ëndrren time që ishte mrekuallia vetë, qytetin e lashtë të Romës, 
dhe magjinë e saj, me monumentet: Coloseumi, Formu Romanorum, Fontana di Trevi, Qytetin 
e Vatikanit, Cirkum Maximum, dhe Piaca Albania me monumentin e heroit tonë kombëtar Gjer-
gj Kastrioti Skendërbeu të cilat me madhështinë e tyre me përforcuan dhe qartësuan dijen për 
atë që kisha mësuar më parë e që mund ti kisha parë vetem në imagjinaten time. 

Doruntina Shehu: Santa Maria Majori, Coloseumi , monumenti nacional i Italisë, Vitoriana, më 
magjepsen me virtualitetin e tyre, stilet dhe arti i shprehur brenda tyre. Diona Spahiu e mre-
kualluar nga përjetimi i saj me kulturën antike dhe mesjetare duke u nisur nga shprhja e saj 
se "thjesht ishte një vizitë për ta mbajtur mend gjithmonë" vime në përfundim se si shumë të 
tjerë ndajne mendimin se kjo bëhët vetem me një shkollë cfare është shkolla e jonë. 

Përshkkrime të ngjashme patën edhe të gjithë nxnësit pjesëmarrës në këtë projekt. Një thënje 
e bukur që tregon për një qasje civilizuese ndaj kulturës njerëzore mbase do të ishte përmbyl-
lja me e bukur e ketij raporti. Shekujt janë të pamëshirshëm por të drejtë. Ruajnë me gjelozi 
çdo gjë që ka vlerë ndërsa hedhin në pluhurin e harresës çdo gjë të pavlerë. Loyola-Gymnazi-
um përqafon të parën duke qënë koshiente për një arsimim që hap horizonte të reja të dijes. 
Vizita në Romë, ishte njëri nga projektet e shumta të kësaj natyre që ralizon kjo shkollë.
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Gërshetimi praktik dhe 
teorik i mësimdhënies 
në Loyola-Gymnasium 
në Prizren

Ndër 47 nxënës të 
gjimnazit Loyola patën 
rastin që të magjepsen 
me kulturën shpirtërore 
të botës antike dhe mre-
kullitë e saja për të cilat 
për vite të tëra kishin 
mësuar në shkollë nga 
lënda e historise.



Ishim shumë të entuziazmuar dhe të emocionuar për ekskur-
sionin që do të organizohej për nxënësit të cilët do të përfun-
donin shkollimin në Loyola-Gymnasium. Kishim në duar tri 
oferta nga tri kompani të ndryshme turistike. E para ishte që 
të vizitohej Viena, kryeqyteti i Austrisë, dhe Praga si kryeqytet 
i Republikës Qeke, e dyta ishte Italia, kurse e treta Kroacia me 
qytetet bregdetare. Tani ne duhej te vendosnim për njerën nga 
keto oferta,duhej të votonim që të zgjidhej vetem njera nga 
keto tria.

Pasi që numeruam votat më e favorshme doli të ishte vizita në 
kryeqytetin e Austrisë dhe të Republikës Qeke, pra u vendos që 
do shkonim në ekskursion ne Vienë dhe në Pragë. Si fillim u bë 
pagesa nëpërmjet bankës, pastaj caktuam terminin në Amba-

saden Zvicerane dhe u pajisëm me viza. Pas një jave të gjithë ata që kishin nevojë për vizë që 
të udhëtonin në Europë ishin të pajisur me viza dhe data e nisjes ishte 27 mars.

Nisja u bë nga parkingu i shkollës dhe të gjithë në autobus ishim në një harmoni shoqërore 
dhe të gjithë të gëzuar sepse ia kalonim shumë mirë me njeri-tjetrin. Rruga ishte e gjatë dhe 
e mundimshme por, atmosfera e mirë dhe sjelljet tona me njeri-tjetrin e lehtesuan lodhjen që 
na krijonte rruga e gjatë. Pas njëzet e tri orësh udhetim u stacionuam para hotelit në Vienë, 
i cili ishte një hotel mjaft i mirë dhe të gjithë u ndamë shumë të kënaqur me të. Në natën e 
parë parashikohej që të vizitonim qendrën e Vienës dhe ashtu ndodhi, Viena na la pershtypje 
që në fillim, gjithçka na dukej e bukur dhe ndryshe nga ç'kishim pare deri atëherë. Në ditën 
e dytë ishim ndarë në grupe dhe do të vizitonim muzetë e ndrysheme të Vienës por, ai cili na 
la mbresa ishte Muzeu Historik i Vienës. Aty pamë përkrenaren dhe shpatën e Skënderbeut, 

pamë edhe shumë armë dhe veshje te kalorësve të njohur nga e gjithë bota. Dita ishte e rezer-
vuar vetëm për muzetë e Vienës por në menyrë racionale ishte e ndarë edhe për shetitje nëpër 
shesh. Pas darkës ne ishim të lirë të shëtisnim nëpër rrugët e qendrës së Vienës. Të nesërmen 
duhej të ngriheshim herët dhe të vazhdonim udhetimin tonë në drejtim të Prages. Deri ne 
kryeqytetin e Republikës së Qekisë kishim përpara pesë orë.

Pasi qe u akomoduam në dhomat e hotelit, ne do të bënim vizitën e parë në ketë qytet, i cili 
nuk na la përshtypje në ditën e parë. Por, dita e dytë ishte ajo ditë kur Praga pushtoi zemrën 
e të gjithve. Gjatë ditës së dytë vizituam keshtjellën e Pragës, një kështjelle mahnitese dhe 
shumë e madhe. Pas kesaj vizite në e kuptuam që ky qytet kishte nje histori shumë të vjetër. 
Me pas ishim të lirë të shëtisnim nëpër qendrën e Pragës ku kishim në dispozicion tri orë. U 
pushuam nga atmosfera e cila krijohej nga njerëzit nëpër qendrën e saj. Kurse pas darkës ne e 
kishim rezervuar një lundër që do shetisnim nëpër lumin e Pragës, nën urat që kishte ky qytet. 
Ishte përrallore, një ndjenjë e papërshkrueshme.

Dita e tretë ishte dita ku ne do të zhvillonim një shetitje në një qytet tjetër pranë Prages, i cili 
quhej Karlovy Vary, një qytet me burim të ujit shërues. Ky ishte një qytet i vogël që gjithashtu 
na pëlqeu shumë. Vizita nuk zgjati më shumë se katër orë. Pastaj u kthyem në kryeqytet dhe 
mbrëmja ishte e lirë për të shëtitur nëpër qendër. Kjo ishte nata e fundit e këtij ekskursioni. 
U kthyem në hotel, ku ne duhej të bënim gati valixhet dhe të nesermën në mëngjes u mblod-
hëm para hotelit, u futem nëpër autobusë dhe u nisem për Kosovë. Të nesërmen në mesditë 
arritëm para shkollës ku po na prisnin profesorët dhe prindërit tanë. Kjo ishte java më e shpe-
jtë dhe më e bukur e jetës sime.
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Monumente historike në Pragë

Udhëtimi ynë me nxënësit maturantë drejt Vjenës, për të 
përfunduar në Pragë, ishte një udhëtim i paharruar. Fytyrat e 
nxënësve ishin plot buzëqeshje, plot humor. Udhëtimi ishte 
i planifikuar mirë nga shkolla jonë ku në çdo qytet na kanë 
përcjellur shoqëruesit për të na informuar dhe spjeguar për 
historinë e atyre vendeve muze dhe kështjellave shekullore që i 
kanë rezistuar kohës. 

Arritja në Vjenë ishte diçka madhështore. Në këtë qytet kishim 
ç'të vizitonim. Në çdo anë të Vjenës, na prisnin monumente 
të shumta historike e kulturore si "Katedralja e Shtjefnit", 
"Kalaja e Schönbrunn", "Rrota e madhe", "Shpella e See Grote", 

një liqen nëntokësor në këtë shpellë, me një histori më vete. Muzeu në Vjenë për nxënësit 
tanë ishte pjesa më e rendësishme se aty gjetën një pjesë të historisë sonë: përkrenaren dhe 
shpatën e Skenderbeut. Të gjithë nxënësit dolën nga muzeu kokëlartë, sepse përjetuan diçka 
madhështore. Në mendjet e tyre shkëlqeu madhështia e të bëmave të heroit tonë kombëtar. 

Më pas udhëtimi ynë vazhdon për në Pragë, qytet i njëqind majave, i ndërtuar në stilin Gotik. 
Disa nga monumentet më të rëndësishme të Pragës, janë: "Katedralja e stilit Gotik", "Ura e 
Karlit", "Lagjja e Hebrenjve", "Ora Astronomike" ku këtu kalojnë shumë turma njerëzish që 
presin për të dëgjuar tiktakun e çdo ore të kësaj strukture të mahnitshme mekanike që ishte 
ndërtuar në vitin 1410. 

Në mbrëmje, me anije vizituam qytetin përgjatë lumit Valtava. Pamë një bukuri të rrallë e 
mbresëlënë- se. Në fund të vizitës sonë ndaluam në Karlovy Vari, vend i destinuar për të sheti-

tur qetë në ajrin e freskët dhe për të pirë ujin me fuqi shërue-
se. Ky ujë ishte zbuluar nga Karli IV, perandor i shenjtë Romak. 
Qyteti plotë bukuri, plotë ndërtime të stilit Gotik, kryesisht të 
lyera në ari. Ky vend ishte i njohur si vend i festivalit të filmit 
më të vjetër në botë; këtu u xhiruan shumë filma botëror si 
filmi "Casino Royale" etj. 

Monumente historike te Kapucinët - Vjenë

Të vizitosh varrin familjar të perandorëve në kript, në nëntokë, 
te kuvendi i Kapucinëve në Vjenë, është si t'i kapërcesh disa 
shekuj, përkatësisht të hysh në botën e perandorëve të asaj 
kohe, të shek. XVII-XVIII. Këtu sheh një tempull të dijes dhe të 
rezistencës që është rreze drite për historinë e atij populli. Ky 
kult i varreve familjare të perandorëve, udhëhiqet nga rregull-

tarët Kapucinë , urdhër që lindi në atë kohë, pasi që popullata ishte e rrezikuar nga epidemitë 
vdekjeprurëse. Nga këto epidemi, nuk u kursyen as familjarët e perandorëve si familja e Maria 
Terezës, e cila ishte një heroinë e asaj kohe. 

Në këtë kult janë varrezat e perandorëve si të Maria Terezës, Leopoldit, Ferdinandit, Karlit, 
Maximlianit etj. Të gjitha varrezat e tyre janë të formave të ndryshme ku shumica prej tyre 
janë të skalitura në sarkofage të mëdha me pamje të ndryshme, në të cilat qëndrojnë shqipon-
ja, luani, shpata, kurora mbretërore etj. Këto simbole tregojnë heroizmat dhe besnikërinë e 
tyre. Në këto varreza janë plotësuar të gjitha vendet e dinastisë mbretërore. Ka mbetur vetëm 
edhe një vend i lirë për mbretëreshën e gjallë, Julia, që gjendet në Belgjikë. 

Nxënësit tanë, dolën nga ky vend që ishte histori në vete, duke thënë se historia ndodh por 
pasardhësit e paskan ruajtur dhe njerëzit duhet ta ruajnë dhe ta vlerësojnë atë për gjenera-
tat e ardhshme. Monumentet e ndryshme historike të ngritura, i bëjnë ballë të kaluarës dhe 
shfaqin të pavdekshmen. 

Gymnasium

Ekskursioni i maturantave 2016/17
Vjena apo Praga
Frrok Thaqi

Gjimnaz

116

Për t'i vizituar këto 
vende duhet të përga-
titesh jo vetëm mate-
rialisht por edhe në 
anën emocionale me 
ato bukuri befasuese. 
Ne u kthyem në Kosovë 
të plotësuar nga ky 
udhëtim i paharruar, 
duke thënë: 

Vjena e Praga – 
E bukura dhe e mira!



Në fillim ndihesha e stresuar, më dukej sikur isha futur në botë 
tjetër, por me kalimin e ditëve, javëve, muajve unë arrita t'i 
njihja shumë e më shumë shokët e shoqet si dhe profesorët.

"Loyola-Gymnasium" të jep mundësi të ndryshme dhe të mëdha 
që ti ta testosh veten tënde në çdo mënyrë dhe të arrish t'i 
shmangesh situatave të vështira. Notat e dobëta apo kritikat e 
profesorëve nuk më bënin të ndihesha e dobët dhe të dorë-
zohesha, përkundrazi ato më ndihmonin që unë të jepja më 
shumë nga vetja. 

Shkolla më bënte, dhe ende më bën të ndihem e lumtur, e 
lodhur, e dobët dhe e fortë njëkohësisht. Por të gjitha këto ia 
vlejnë. Kujtimet e këtij viti nuk do harrohen edhe pse janë të 

shumta, por edhe gjërat më të vogla që i kemi bërë zënë vend të madh tek ne. "Loyola" na 
mundësoi të njihemi më shumë me të tjerët dhe ta njohim edhe më shumë punën në grupe 
dhe jo gjithmonë si një individ. Besoj se secili prej nesh ka përtuar të zgjohet në mëngjes dhe 
në shumicën e rasteve përtonim dhe të mësonim pasi që ishim shumë të ngarkuar edhe me 
gjëra të tjera. Por këto mendime ishin ato që na lejonin të mendonim vetëm gjërat negative të 
shkollës. Vitin tjetër shpresoj që secili prej nesh të kalojë një vit të mbarë, dhe t'i mendojmë 
gjërat pozitive, të mirat që na jep neve shkolla, ta motivojmë vetën dhe kthejmë dembelizmin 
në punë. Por në fund dua t'i falenderoj të gjithë shokët dhe shoqet që m'i kthyen ditët mono-
tone në ditët më të lumtura të jetës sime . . . 

Ky falenderim shkon dhe për profesorët që të pamundurën e kthyen në të mundur dhe të 
vështirën në të lehtë. Faleminderit! Ju jam mirënjohëse të gjithëve!

Ekskursionet gjithmonë të japin ndjenjën e relaksit, të duket ikje nga rutina e përditshme ose 
nga rutina e mësimit vetëm në klasë. Organizimi i gjërave të tilla në lëndët shkencore të ofron 
mundësinë që të shohësh gjërat duke u realizuar që të kuptosh se si funksionojnë gjërat për 
të cilat mësojmë çdo ditë. Pra, ofrohet një gërshëtim i njohurive tona, mësimit, shkencës dhe 
punës praktike. Kështu e kemi të qartë secilin hap, ose secilin mësim që na është shpjeguar 
detajisht. Lënda e kimisë gjithmonë është karakterizuar për organizime të tilla, e këto organi-
zime nuk kanë munguar as këtë vit. Vizitat në lëndën e Kimisë që u organizuan këtë vit ishte 
ajo në verarinë "Wine Kosova" dhe ajo në Trepqë.

Për verën sigurisht ka dëgjuar secili prej nesh dhe gjëja e parë që të vjen në mend është rrushi 
dhe vreshtat, por besoj asnjëri nga ne para se të vizitonim verarinë nuk e kishim ditur se si 
në të vërtetë përpunohet rrushi që në fund të përfitohet vera. Ketu përveç se mësuam se si 
përpunohet rrushi, mësuam edhe për karakteristikat e tij. Vlen të përmendet se kjo pervojë na 
shërbeu të gjithëve, që të kuptojmë më mirë mësimin.
 
Në anën tjetër pasuria më e madhe e një vendi janë mineralet. Ne kishim pasur mundësinë që 
gjatë mësimit të njihemi me disa nga mineralet kryesore dhe disa nga karakteristikat e tyre, 
por gjithashtu patëm fatin që të shohim nga afër minierat, të njihemi më afër me punën që 
bëhet atje. Ndër të tjera na janë shpjeguar disa nga karakteristikat e këtij profesioni dhe kemi 
pasur rastin që të mësojmë dhe të njohim disa nga mineralet më të njohura tek ne. Dihet se 
mineralet nxirren nga nëntoka dhe s'do të kishte kuptim te përfundonim vizitën pa u njohur 
nga afër me procesin e nxjerrjes së mineraleve nga toka dhe pastaj përpunimin e tyre.

Vizitat e tilla kanë qenë gjithmonë në dobi të nxënësve dhe kanë shërbyer ne përmirësimin e 
aftësisë se të mësuarit e kuptuarit të mësimeve në libër. Prandaj, mund të them se çdo gjë e 
mësuar, e gërshetuar me njohjen e punës në praktikë ka më shumë vlerë, kuptohet më lehtë 
dhe mbetet me gjatë në mendje.
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Nuk isha e vetmja që e kisha për herë të parë si aktore, por 
ishte dicka që nuk e kisha paramenduar se do të isha . . . . 
Gjithçka ndodhi ashtu, si papritmas! Provat që mbaheshin, plot 
të qeshura e përkushtim bëheshin mirë e më mirë. Unë kisha 
rolin negativ, atë të shtrigës. Nuk besonim as vetë se nga na 
vinte tërë ajo energji për aktrim!

Para se "BORËBARDHA" të shfaqej para prindërve, ishte mba-
jtur edhe njëherë para nxënësve të klasave të VI-ta. "Diçka e 
papritur", kishte ndodhur tek unë! Momentin kur erdhi pjesa 
ime . . . ndodhi një "aksident" qesharak, por pa lëndime! Në atë 
moment kam menduar me vete se e prisha të gjithën, por për 
fat të mirë kishte ndodhur e kundërta!

Emocionet u bënë shpërthyese kur erdhi dita e improvizimit para prindërve. Secili ishte më i 
emocionuar se tjetri por në njëfarë mënyre ato u shuan kur i pamë margaritarët, mbështetësit, 
prindërit tanë! Kur i shihnim ata na vinte një lloj sigurie e papërshkrueshme që nuk mund të 
na frikësonte më sikur të dilnim edhe para tërë botës! Pa harruar kujdestaret tona të dashura, 
që ishin treguar dhe tregohen gjithmonë të kujdesshme, mirëkuptuese dhe menjëherë pas 
prindërve, mbështetëset tona më të mëdha! Nga ato unë mësova se nuk duhet të heqim dorë, 
qoftë ajo e rëndësishme apo jo. Çdo gjë mbaroi në mënyrën më të mirë, prindërit ishin të 
mahnitur e buzagaz me ne, si gjithmonë!

Duke i falenderuar ata për mundësinë e shkollimit në këtë shkollë me shumë zgjedhje e 
mundësi për jetë dhe u falenderohemi kujdestareve tona qe japin përkushtim e dashuri për 
ne! E gjithë kjo ishte mbajtur për arsyen që ne të mos kemi frikë shfaqjen e talentit tone dhe 
pse jo, edhe zbulimin e saj!
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Në fillim të vitit shkollor, kur u njoftuam se në lëndën e tekno-
logjisë do të mësonim për gjuhën HTML, gjuhë kjo që përdoret 
për krijimin e webfaqeve, të gjithë filluam të ëndërronim se si 
edhe ne do ta krijonim ndonjë faqe të famshme si "Facebook" 
e "Youtube". Në mendimet e tona krijimi i një faqeje do të 
ishte një punë sfiduese, por me rezultate të larta e profitabile. 
Mirëpo ky entuziazëm yni nuk zgjati shumë, me që kur filluam 
të mësonim për HTML, vërejtëm se çdo detaj më i vogël do të 
duhej të kishte komandën e vet të dhënë sipas kësaj gjuhe, 
ndërsa ne ende nuk dinim pothuajse asgjë.

Fundi i gjysmëvjetorit, kur ne do të duhej të krijonim një 
webfaqe, u afrua shpejt e megjithëse kishim mësuar shumë 
elemente të kësaj gjuhe dhe përdorimin e tyre me ndihmën e 

profesorit tonë, Blerand Koshi-t, i cili po e jepte maksimumin që ne, nxënesve të na mësonte 
sa më shume gjëra, ndjeheshim ende inkompetent për të krijuar një webfaqe. Megjithatë i 
formuam grupet me nga pesë anëtarë dhe e bëmë ndarjen e punës. Disa nxënës do të kishin 
detyrë kryesore programimin, disa dizajnimin dhe përzgjedhjen e fotove e të tjerë gjetjen e 
një blerësi të faqes dhe organizimin e punës grupore.

Fillimisht secili grup kishte qëllim kryesor që të gjente një klient që do ta blente webfaqen. 
Pra, përveç punës praktike në krijimin e webfaqeve, ne po trajnonim edhe aftësite tona tregtu-
ese e negociuese e po pergatiteshim për sfidat e mëtutjeshme të jetës. Pas disa tentatiave të 
dështuara e falë një vendosmërie të pashoqe të nxënësve, pothuajse të gjitha grupet arritën të 
gjenin blerës të webfaqeve.

Megjithatë puna më sfiduese nuk kishte filluar ende. Filluam ngadalë që të krijonim webfaqet, 
duke qenë shumë skeptikë për aftësitë tona për të kryer një projekt të tillë, pasi njohuritë 

Krijimi i webfaqeve
Leart Hilaj



tona nuk ishin dhe aq të thella. Megjithatë gjatë punës kuptuam që idetë tona për dizajnin e 
webfaqes, të cilat në fillim na dukeshin shumë komplekse e të paarritshme me njohuritë tona 
aktuale, në të vërtetë nuk ishin aq të vështira për tu realizuar, nëse ne do t'i përdornim ele-
mentet që i kishim mësuar në mënyre kreative e nëse do të bënim një punë të palodhshme.
Pas pak kohe, me pak përkushtim e dëshirë për të punuar nga të gjithë nxënësit, webfaqet u 
përfunduan e ishin të gatshme për publikim në internet.

Kur pamë rezultatin e gjithë punës që kishim bërë, u ndjemë vërtetë krenar. Nga ky projekt 
fituam edhe para nga blerësit e webfaqeve, por paratë nuk ishin gjëja më e mirë që fituam. 
Ky status i takon përvojes që morëm në shprehjen e aftësive e kreativitetit tonë për të krijuar 
diçka të bukur e produktive, pavarësisht predispozitave të limituara.

Duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e pamohueshme të 
teknologjisë informative, ne si gjeneratë e re, sot po bëjmë 
më të mirën që të kemi njohuri për përdorimin e saj në jetën 
e përditshme. Njohja dhe përdorimi i teknologjisë informative 
sot, është e domosdoshme, sepse çdo funksionim i rrjedhave 
jetësore është i lidhur ngushtë me to. Informacionet dhe ndër-
lidhjet e brezave sot i bënë vetëm teknologjia e re. Pothuajse 
në mbarë botën e civilizuar, modernizimi e ka arritur kulmin 
përmes teknologjisë. Andaj për t'iu qasur më mirë kësaj teme 
dëshmon fakti se po mbahen ligjërata e studime të hollësis-
hme për t'i ofruar njeriut mundësi që të njohë sa më mirë 
zbatimin në praktikë të njohurive kompjuterike.

Neve si nxënës, na është mundësuar të mbajmë një test vlerë-
sues se sa jemi në gjendje të ecim në hap me kohën, kur është në pyetje jeta digjitale. Kjo 
është arsyeja se ne për herë të parë këtë vit kemi marrë pjesë në një provim të organizuar nga 
ECDL, për të provuar njohuritë tona dhe për t'u vlerësuar për atë që kemi mësuar gjatë një 
viti shkollor. Kështu, në fund të vitit shkollor iu përkushtuam këtij testi, duke bërë përgatitjet 
e duhura në mënyrë që të arrinim rezultate sa më të larta. Testi ishte në mënyrë digjitale, i 
përbërë prej disa pyetje nga Microsoft Excel dhe Microsoft PowerPoint.

Për një kohë relativisht të shkurtër ne arritëm që pa shumë problem të përfundonim me 
sukses këtë provim dhe ishim të kënaqur me rezultatet e arritura. Përmes certifikatës ECDL 
dëshmohet një kualifikim i lartë e i pranuar i njohurive që ofron mundësinë e arritjes së 
shkathtësive kompjuterike dhe të risive në këtë fushë, duke arritur kështu standarde të larta të 
kompetencës në fushën kompjuterike. Në muajt në vijim ne do të pajisemi edhe me diplomën 
përkatëse të ECDL (European Computer Driving Licence), e cila do të na shërbejë si dokument i 
vlefshëm gjatë shkollimit tonë të mëtutjeshëm dhe ngritjes profesionale.
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Alle Menschen auf der ganzen Welt haben 
Träume, die sie irgendwann einmal verwirk-
lichen möchten. Das Leben bringt oftmals 
viele Schwierigkeiten mit sich und es werden 
uns auf diesen Weg viele Steine gelegt, die 
oft Hindernisse sein können. Ein starker 
Charakter und eine starke Persönlichkeit 
sind deswegen eine der wichtigsten Grund-
lagen, um diesen Hindernissen zu entgehen. 
Lehrer können hierbei behilflich sein. Denn 
das Ziel eines Lehrers ist für uns nicht nur 
in Leistung zu investieren, sondern auch die 
Persönlichkeiten unserer Schüler zu stärken, 
um aus ihnen aufrichtige und selbstbe-

wusste Menschen zu machen. 
 
Die Projektstunde für die sechsten Klassen war aus genau diesen Gründen sehr willkommen. 
Das Grundprinzip dieser Stunde ist die Kinder auf das Leben vorzubereiten und sich auszutau-
schen, um später auch etwas für die Gesellschaft zu tun. Durch unseren "Baum der Träume" 
konnten wir unsere Schüler besser kennenlernen. Alle reisten in die Zukunft und berichteten, 
was sie später machen und werden wollen. Flutura Pireci möchte eine berühmte Friseurin 
werden, die später einen Friseursalon eröffnen möchte, um viele Leute in Kosovo einzustellen, 
damit die Arbeitslosigkeit gemindert wird. Und Shpat Hyseni möchte Arzt werden und später 
vielen Menschen helfen.

Durch die Idee von unserem Schulleiter Pater Axel Bödefeld SJ konnten wir schließlich an 
einem unserer größten Projekte arbeiten. Das Projekt hieß "Der rote Stuhl", der 58 Millionen 

Kinder symbolisiert, die aus verschiedenen 
Gründen keine schulische Ausbildung 
bekommen können. Für unsere Kinder war 
das unverständlich. In jede Klasse wurde ein 
roter Stuhl gestellt. Wenn man nicht mehr 
lernen wollte oder wenn die Schule irgend-
wann mal zu langweilig wurde, dann erin-
nerte der rote Stuhl daran, dass man doch 
das Leben und auch die Schule schätzen 
sollte. Außerdem wurde auch der Baum in 
der Klasse mit roten Blüten geschmückt. Auf 
den Blüten schrieben die Kinder Wünsche 
auf, die sie den ganzen Kindern auf der Welt 
wünschten. Für uns als Lehrer war das sehr 
bewegend, wie mitfühlend unsere Kinder 
waren. 

Të gjithë njerëzit në gjithë botën kanë ëndrra të cilat dëshirojnë t'i realizojnë ndonjëherë. 
Shpeshherë, jeta na sjellë vështirësi të shumta dhe me ato vendosen shumë gurë në këtë 
rrugëtim të cilat mund të bëhen pengesa. Prandaj, një karakter dhe një personalitet i fortë 
është një bazë shumë e rëndësishme, për t'i anashkaluar këto pengesa. Në këtë aspekt, 
mësimdhënësit mund të jenë ndihmës sepse qëllimi i tij nuk është vetëm të investojë në të 
arritura, por edhe në formimin e personalitetit të nxënësve tanë, për t'i bërë ata njerëz të 
edukuar mirë dhe me vetbesim.

Ora e projektit për klasat e gjashta ishte pikërisht për këto arsye shumë e mirëseardhur. 
Parimi bazë i kësaj ore ishte që fëmijët të përgatiten për jetën si dhe për t'u shkëmbyer me 
njëri-tjetrin, për të ndikuar pastaj edhe në shoqëri. Përmes pemës sonë të ëndrrave patëm 
mundësinë t'i njohim më mirë nxënësit tanë. 
Ata udhëtuan në të ardhmen dhe rrëfyen se 
çka dëshirojnë të bëjne dhe çka dëshirojnë 
të bëhen. Flutura Pireci dëshiron të bëhet 
frizere mendon të hap një sallon ondulomi 
për të punësuar shumë njerëz në Kosovë që 
të zbutet papunësia. Ndërsa Shpat Hyseni 
dëshiron të bëhet mjek dhe të ndihmojë 
shumë njerëz.

Drejtori ynë i shkollës Pater Axel Bödefeld 
SJ na ofroi një ide i cili u bë edhe projekt 
madhështor. Ky projekt barte emrin "Karriga 
e kuqe", i cili simbolizonte 58 milion fëmijë 
të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë 
mundësi të shkollohen. Kjo ishte e pakup-
tueshme për fëmijet tanë. Në çdo klasë u 
vendos një karrige e kuqe. Nëse humbte 
vullneti për mësim apo nëse ora mësimore 
bëhej monotone, atëherë karriga e kuqe të 
krijonte ndjenjen që të vlerësohej jeta dhe 
shkolla. Madje, edhe pema e klasës ishte 
zbukuruar me lule të kuqe, në të cilat fëmijët 
kishin shkruar dëshira, të cilat iu dëshironin 
të gjithë fëmijëve në botë. Bashkëndjenja e 
fëmijëve tanë për të tjerët ishte mjaft prekë-
se për ne mësimdhënësit.

Të gjithë dëshirojnë të angazhohen më vonë 
që çdo fëmijë të ketë mundësinë e shkolli-
mit. Një shembull në lidhje me këtë e kemi 
edhe në Loyola-Gymnasium, bëhet fjalë për 



Alle wollen sich später dafür einsetzen, dass jedes Kind die Möglichkeit haben sollte, in die 
Schule zu gehen. Ein Beispiel dazu haben auch wir hier am Loyola-Gymnasium, und zwar 
Loyola-Tranzit. Viele unserer älteren Schüler sind Teil dieses Projekts, und helfen Kindern aus 
einem Roma-Viertel, Lesen und Schreiben zu lernen. 

Im Rahmen der Projektstunde besuchten die Sechstklässler auch Loyola-Tranzit. Der Projekt-
leiter, Moritz Kuhlmann, empfing uns mit einer herzlichen Willkommensrede und war für alle 
Fragen offen. Dort konnten sie hautnah erleben und sehen, dass es auch im Kosovo Kinder 
gibt, die leider nicht in die Schule gehen. Doch, unsere Schüler waren sehr überrascht, wie 
motiviert und arbeitswillig diese Kinder sind. Diese Erfahrung ging bei einigen unter die Haut. 
Unsere Schüler waren aber auch begeistert, als sie sahen, dass ihre älteren Schulkameraden 
sich für diese Kinder einsetzen. Schon jetzt haben wir viele Freiwillige, die sich später am 
Projekt Loyola-Tranzit beteiligen möchten. 

Am Schuljahresende wurde das Projekt "Der rote Stuhl" mit einer Theateraufführung gekrönt. 
Mit der Aufführung wollten wir zeigen, dass alle Menschen gleichberechtigt sind und als 
gleichberechtigt behandelt werden sollten. Einen Beweis hatten wir, und zwar den Schatten. So 
nannten wir diese Aufführung "Schatten".

Motiviert und mit voller Energie arbeiteten wir für zwei Wochen an unserer Aufführung. Eltern 
und Lehrer wurden eingeladen, um ihnen zu zeigen, wie talentiert und eifrig unsere Loyo-
la-Schüler waren. Mit einem langen an uns gerichteten Brief machten sie uns klar, dass sie 
eine bessere Welt wollen und bereit sind, sich später dafür einsetzen wollen. Ehrlich gesagt, 
konnten wir als Lehrer und auch die Eltern viel von unseren Kindern lernen.

Loyola-Tranzit. Shumë nga nxënësit tanë më të rritur janë pjesë këtij projekti, të cilët ndihmo-
jnë fëmijët nga një lagje e romëve të lexojnë dhe të shkruajnë.

Pra, në kuadër të orës së projektit nxënësit e klasave të gjashta vizituan edhe Loyola-Tranzit. 
Udhëheqësi i projektit Moritz Kuhlman, na mirëpriti me një fjalim dhe ishte i hapur për të 
gjitha pyetjet. Aty, fëmijët mund të shihnin drejtperdrejtë që edhe në Kosovë ka fëmijë të cilët 
nuk shkojnë në shkollë. Por, nxënësit tanë ishin befasuar se sa të motivuar dhe punëtorë ishin 
ata fëmijë. I gjithë ky përjetim na preki emocionalisht. Mirëpo, nxënësit tanë ishin edhe të 
mahnitur se sa vullnetarë nga klasat më të larta angazhoheshin për ata fëmijë. Që tani, kemi 
edhe shumë vullnetarë të tjerë të cilët dëshirojnë t'i bashkohen projektit "Loyola-Tranzit". 

Në fund të vitit shkollor, projekti "Karriga e kuqe" u kurorëzua me një shfaqje teatrale. Me 
këtë shfaqje kemi pasur qëllim të tregojmë, që të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe duhet 
të trajtohen si të tillë. Një dëshmi e kishin, e ajo ishte hija. Prandaj, edhe shfaqja u titullua 
"Hija".

Të motivuar dhe plot energji punuam pa rreshtur për dy javë ne shfaqjen tonë. U ftuan 
prindërit dhe mësimdhënësit, për t'iu treguar se sa të talentuar dhe të zellshëm i kemi 
nxënësit tanë të Loyoles. Me një letër drejtuar neve të rriturve, na bënë të kuptonim se ata 
dëshirojnë një botë më të mirë dhe që do të angazhohen më vonë për këtë qëllim. Të jemi të 
sinqertë, edhe prindërit edhe ne mësimdhënësit mësuam shumë nga fëmijët tanë.

Në fund të vitit shkollor u mbajt edhe gara e lëndës së matematikës, në të cilin VI c arriti ven-
din e parë, VI a vendin e dytë dhe VI b vendin e tretë.

Projekti i radhës ishte çertifikimi mbi njohuritë e ngasjes së biçikletës. Në oborrin e 
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ReMusica
Festivali ndërkombëtar i muzikës në Prishtinë
Asmire Elshani
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Këtë vit si vitin e kaluar, përpos angazhimeve, ne në orën e 
muzikës, së bashku me profesoreshën Ana Spaqin, menduam se 
do ishte më mirë sikur të merrnim pjesë përsëri në këtë festival. 
Që nga viti 2002, Ministria e Kulturës në Prishtinë, organizon në 
muajin Maj festivalin ''Re Musica''. Ky festival ka për synim pro-
movimin e muzikave dhe artistëve të rinjë kosovarë, të nderli- 
dhura me epoka tjera siç janë ai i stilit klasik, artistik-barok. 

Më 23 maj, orkestra së bashku me korin, nën udhëheqjen e zv. 
drejtoreshës Sijeta Braha dhe profesoreshës Ana Spaqi, ishim në 
Prishtinë, në kishën katolike ''Shën Ndou''. 

Në këtë koncert performuan: Fjolla Gashi (soprano), Kristi Gjezi 
(violinë), nën tingujt e pianistes Artemida Haxhiaj. Për disa nga 
ne ishte hera e parë që merrnim pjesë në një festival të tillë, i cili na emocionoi të gjithëve. 

Atmosfera dhe organizimi ishte në mënyrë të për-
kryer, sa që koha na kaloi sa hap e mbyllë sytë. 
Vepra qendrore e koncertit ishte ''Curse upon 
iron'', e kompozuar nga kompozitori i famshem 
estonez Veljo Tormis. Kjo bëri që ky festival të 
radhitet në një ndër festivalet e klasit të parë. 

Shpresojmë që organizime të tilla të mbahen 
çdo vit, pasi që na percjellin mesazhe nga më të 
ndryshmet. Duke filluar nga ajo edukative deri 
tek menyra se si na bëri të gjithëve krenarë që 
populli ynë ka talentë kaq të medhenjë. 

Zum Schuljahresende stand dann ein 
Mathewettbewerb auf dem Programm, 
wobei die VI c den ersten , die VI a den 
zweiten und die VI b den dritten Platz 
erreichte. 

Das nächste Projekt war dann die Fahr-
radprüfung. Der Innenhof des Internats 
wurde als Verkehrsfläche markiert, wo viele 
Schüler mit verschiedenen Verkehrszeichen 
in der Hand standen. Für die notwendige 
Sicherheit mussten alle einen Helm tragen, 
um zu dieser Prüfung anzutreten. Alle 
bekamen ihren Fahrradführerschein, der 
feierlich in der letzten Projektstunde über-
geben wurde. 

Diese Projektstunde hat dazu beigetra-
gen, dass dieses Jahr nicht nur für unsere 
Schüler, sondern auch für uns Klassenleh-
rerinnen unvergesslich bleibt.

brendshëm të konviktit u markua e gjithë 
hapësira, ku qëndronin shumë nxënës 
me një shenjë të komunikacionit në duar. 
Për sigurinë e nevojshme, të gjithë ata që 
merrnin pjesë në këtë testim, duhej të bart-
nin helmeten. Të gjithë kaluan dhe morën 
patentshoferin për biçikletë, i cili solemnis-
ht u dorëzuan në orën e fundit të projektit

Kjo orë e projektit ka mundësuar që ky 
vit të mbetet i paharrueshëm për nxënësit 
edhe për ne kujdestaret e klasave.
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Es war ein Tag wie jeder andere Tag, als wir erfuhren, dass wir am "Europa Marathon 2017" 
teilnehmen werden. So haben wir gleich begonnen, uns Gedanken über die Vorbereitung auf 
dieses Ereignis zu machen. Wir wollten natürlich ein gutes Ergebnis für uns und die Schule 
erreichen. Unsere Sportlehrer haben uns geholfen und uns ein sinnvolles Trainingsprogramm 
vorgeschlagen. 

Endlich kam der lang erwartete Tag der Abreise. Mit uns reiste auch Herr Schwarzbach, der 
die Reise unvergesslich machte, mit dem wir viel diskutierten, lachten und eine sehr gute Zeit 
verbrachten. Am Flughafen wurden wir von Frau Schwarzbach, eine freundliche und liebe-
volle Frau, begrüßt. Obwohl wir von unseren Familien getrennt waren, fehlte es uns nicht an 
familiärer Wärme, denn sie sorgten für uns mit Liebe. Für jeden Tag waren unterschiedliche 
Aktivitäten organisiert. Wir lernten München, Starnberg und den Starnberger See kennen, wir 
lachten und sprachen viel miteinander. 

Nach einigen Tagen reisten wir nach Dresden zum ASB Sachsen, der uns zur Teilnahme am 
Marathon eingeladen hatte. Zwei junge Damen haben uns dort betreut. Sie zeigten uns alle 
wichtigen Sehenswürdigkeiten in Dresden. Das war wunderschön und wir haben den Tag sehr 
genossen. 

Am nächsten Tag reisten wir nach Görlitz, die Stadt, wo der Marathon stattfinden sollte. Als 
wir in Görlitz ankamen, trafen wir uns mit Herrn und Frau Schwarzbach. Auch in Görlitz war 
dann Zeit für eine Stadtbesichtigung dieser schönen alten Stadt. Gleichzeitig stieg die Nervosi-
tät, denn der Marathon am nächsten Tag kam immer näher

Morgens machten wir ein Foto mit allen Marathon-Teilnehmern des ASB. Wir bekamen unsere 
Startnummern und das Laufhemd vom ASB. Wir machten uns fertig; denn um 13:00 Uhr 
sollten wir starten. Wir saßen und warteten. Frau Schwarzbach hat mit uns gewartet, was uns 

Ishte një ditë e zakonshme si çdo ditë 
tjetër, kur papritur erdhi lajmi se jemi 
pjesë e "Europamarathon 2017". Pasi 
morëm lajmin, filluam të mendo-
nim për një plan përgatitor për një 
rezultat dinjitoz për shkollën dhe për 
ne. Profesorët e sportit na ndihmuan 
duke na sugjeruar ushtrime të cilat 
ishin të efektshme për ne. 

Erdhi dita e shumëpritur dhe në 
udhëtim me ne ishte edhe zotëri 
Schwarzbach, i cili na e bëri udhëti-
min të paharrueshëm, ku diskutonim, 
qeshnim dhe kaluam shumë mirë se 
bashku. Në aeroport na priste bash-
këshorjta e z. Schwarzbach, një grua e sjellshme dhe e dashur. Edhe pse ishim larg familjes, 
ngrohtësia familjare nuk mungoi aspak, pasi që kujdeseshin me dashuri për ne. Asgjë nuk 
mungonte. Çdo ditë ishte e organizuar me aktivitete të ndryshme. Bëmë vizita të ndryshme 
të cilat na pëlqyen shumë. Koha e kaluar me ta ishte me shumë vlerë, qeshnim, flisnim dhe 
ndihmonim njëri-tjetrin për ndonjë punë. 

Pas disa ditë udhëtuam për në Dresden, ku shkuam tek organizata ASB, të cilët na mundësu-
an që të jemi pjesë e kësaj maratone. Tani ishim nën kujdesin e dy zonjushave, me të cilat u 
kënaqëm shumë dhe na mundësuan që ta vizitonim qytetin. 

Të nesërmen udhëtuam për në Gorlitz, në qytetin ku do mbahej maratona. Kur mbërritem 
në Gorlitz u takuam me z. dhe znj. 
Schwarzbach, të cilët na kishin 
munguar shumë. U bashkuam me ta 
dhe as këtu nuk mungoi vizita disa 
orëshe nëpër qytet. Emocionet filluan 
të shtoheshin sepse erdhi dita e 
shumëpritur. 

Në mëngjes kemi bërë një foto me të 
gjithë pjesëmarrësit në këtë mara-
tonë, na dhanë numrat dhe rrobat 
për vrapim. U bëmë gati sepse në 
ora 13:00 do fillonte vrapimi. U 
rreshtuam dhe prisnim derisa të 
fillonte gjithcka. Në mend na silleshin 
këshillat e z. dhe znj. Schwarzbach, 
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sehr geholfen hat. Dann ging es endlich 
los und wir haben ohne Probleme das Ziel 
erreicht, wussten aber nicht welche Plätze 
wir erreicht hatten. Als wir unsere Urkun-
den abgeholt haben, sahen wir, dass wir 
den 3. und den 4. Platz in unserer Alters-
gruppe erreicht hatten. Darüber waren wir 
glücklich, die Reise und alle Mühen bei der 
Vorbereitung hatten sich gelohnt. Nach-
mittags fuhren wir dann mit der Familie 
Schwarzbach zurück nach Starnberg und 
feierten unseren Erfolg. Wir waren einfach 
froh und dankbar. 

Viel zu schnell kam dann der Tag der Rück-
reise. So ging auch dieses unvergessliche 
Erlebnis zu Ende. 

Wie danken Herrn und Frau Schwarzbach, 
dem ASB, dem Loyola-Gymnasium und 
unseren Professoren, die an uns glaubten 
und es uns ermöglichten, ein unvergess-
liches Erlebnis in unserem Leben zu haben. 

Çdo njeri në këtë jetë bie në dashuri, dikush më herët e dikush 
më vonë,por prap se prap e përjeton dashurinë. Dashuria nuk 
mund të përshkruhet me fjalë. Disa përdorin metafora, por 
prap se prap nuk mund ta shprehin atë që e kanë në zemër. 
Shumë njerëz e shprehin dashurinë e tyre, por ka më shumë të 
atillë që nuk kanë guxim ta shprehin. Ç'mund të bëjë një njeri 
që dashuron, që dashuron pa djallëzi? Ti duhet ta kuptosh. Ti 
duhet të jesh në gjendje ta falësh, sepse thuhet që dashuria të 
bën të verbër.

Thuhet se dhimbja më e madhe është dhimbja e dashurisë. Të 
gjitha dhimbjet mund të mjekohen, por një zemër e thyer asn-
jëherë nuk mund të bashkohet. Këtë dukuri e gjejmë në për-
vojën jetësore  dhe në veprën poetike të Françesko Petrarkës. 

Sipas mendimit tim, Petrarka ishte një njeri i cili nuk kishte guxim t'ia shprehte hapur dashu-
rinë asaj vajze, përpos me anë të poezive.  Me anë të këtyre poezive, ky njeri e poet i madh, e 
bëri edhe gurin të qajë e të dënesë nga dhimbja e dashurisë së parealizuar. 

Të rrallë janë ata që të  dashurojnë në atë mënyrë që ti i dashuron ata. Disa të lëndojnë por pa 
qëllim, disa mundohen të dinë se a i dashuron me të vërtetë, por më e keqja është se disa prej 
tyre të injorojnë. Dashuro por jo njeriun e gabuar, sepse mund të lëndohesh rëndë, mund të 
humbësh shumë.

të cilët na bënë të ndiheshim më mirë pasi 
që fillimi ishte disi stresues. Gjatë vrapimit 
kaluam shumë mirë nuk na u shfaq ndonjë 
problem. Arritëm cakun pa e ditur ende 
rezultatin, ku pas pak u njoftuam që kishim 
zënë vendin e tretë dhe të katërt. U gëzu-
am shumë sepse ky udhëtim dhe shpenzi-
met ia kishin vlejtur. U kthyem ne shtëpinë 
e familjes Schwarzbach dhe e festuam këtë 
rezultat. Ndiheshim shumë te sigurta kur 
ishim pranë tyre dhe i jemi shumë mirën-
johëse të gjithëve të cilët dhanë mund për 
ne. 

Erdhi koha që të ktheheshim dhe tërë kësaj 
eksperience të paharrueshme i erdhi fundi. 

Dëshirjomë t'i falenderojmë përzemërsist 
z. dhe znj. Schwarzbach, organizatën ASB, 
shkollën "Loyola" dhe profesorët që besuan 
te ne dhe që na mundësuan të kemi një 
përvojë të paharrueshme në jetën tonë. 

Dhjetë kilometra
Një përvojë
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Aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums des 
Fördervereins fand auf dem Festplatz des 
LSV-Ahmenhorst in Oelde bei herrlichem Wetter 
ein Sommerfest statt. 120 Gäste, darunter viele 
ehemalige Schülerinnen und Schüler vom Loyo-
la-Gymnasium, der Ehren-Direktor P. Happel, der 
frühere Vorsitzende des Fördervereins Michael 
Werhahn-Röttgen, kosovarische Familien aus der 
Region sowie Freunde und Förderer des Vereins 
waren gekommen, um miteinander zu feiern.

Moderiert wurde der Abend von Gresa Kabashi 
und Alfons Tentrup, den aktuellen Vorsitzenden 
des Vereins. Es wurden Lieder auf Albanisch und 
Deutsch gesungen, und die jungen Erwachsenen führten kosovarische Tänze in traditioneller 
Kleidung vor. Eine Quizshow, die Allgemeinwissen über das Kosovo und Deutschland ver-
langte und eine Talkrunde, besetzt mit prominenten Gästen, rundeten das Unterhaltungspro-
gramm ab. Am Info-Stand konnten sich die Gäste über den Förderverein und das Loyola-Gym-
nasium informieren.

Nationale Spezialitäten und Desserts, von den kosovarischen Familien und Auszubildenden 
zubereitet, und ausreichend kühle Getränke wurden für das leiblichen Wohl serviert. Bei Tanz, 
Gesang und guter Stimmung wurden viele neue Kontakte und Freundschaften geknüpft und 
noch lange miteinander gefeiert.

Wir gratulieren dem Verein herzlich zu seinen ersten zehn Jahren und danken allen Mitglie-
dern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. 

Për të shënuar jubileun 
e 10-vjeçarit të Shoqatës promo-
vuese, në LSV-Ahmenhorst në Oelde u 
mbajt një festë verore, gjatë së cilës pati edhe 
një mot të mrekullueshëm. 120 mysafirët, mes 
të cilëve edhe shumë ish-nxënëse e ish-nxënës 
të Gjimnazit Loyola, Drejtori i Nderit P. Happel, 
Drejtori i hershëm i Shoqatës Michael Wer-
hahn-Röttgen, familje kosovare nga rajoni, si 
dhe miq e mbështetës të Shoqatës kishin ardhur 
për të festuar së bashku.

Mbrëmja u moderua nga Gresa Kabashi dhe 
Alfons Tentrup, drejtori aktual i Shoqatës. U 

kënduan këngë në shqip dhe në gjermanisht, dhe të rriturit e rinj vallëzuan valle kosovare me 
veshje tradicionale. Programi argëtues u përmbyll me një kuis që kërkonte njohuri të përg-
jithshme rreth Kosovës dhe Gjermanisë si dhe një raund bisedash mes mysafirëve eminent. 
Në këndin e informacionit, mysafirët mund të informoheshin rreth Shoqatës dhe Gjimnazit 
Loyola.

Specialitete dhe deserte kombëtare, të përgatitura nga familjet kosovare të maturantëve, si 
dhe pijet e mjaftueshme dhe të ftohta u shërbyen në të mirë të mirëqenies fizike. Gjatë vallë-
zimit, këndimit dhe një atmosfere të këndshme u lidhën shumë miqësi që i kontribuoi festimit 
edhe më të gjatë.

Ne e urojmë shoqatën përzemërsisht për dhjetë vjeçarin e parë dhe i falënderojmë të gjithë 
anëtarët e saj për besimin e treguar dhe mbështetjen e dhënë. 
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Die Seite bitte ausfüllen, 
heraustrennen und per 
Post senden an:

Freunde und Förderer  
der Asociation  
"Loyola–Gymnasium" e. V.  
Alfons Tentrup
Beethovenstr. 6 
59302 Oelde
Deurtschland

Durch meine Mitgliedschaft 
im Förderverein und/oder 
meine Spende unterstütze 
ich die Erziehungs– und 
Bildungsarbeit am Loyola–
Gymnasium. 

Ich spende! 
Meine Spende beträgt: 
  

EUR 
bitte eintragen

Ich werde Mitglied! 
Mein jährlicher Mitglieds-
beitrag beträgt: 
 
  25  EUR 
  50  EUR 
  100 EUR
   

EUR 

bitte ankreuzen oder eintragen

Der Förderverein (AG Münster – VR 70758)

ist zur ideellen und materiellen Unterstützung der Asociation "Loyola–Gymnasi-
um" am 22. März 2007 als eingetragener Verein gegründet worden. Er soll darüber 
hinaus den Schüleraustausch zwischen dem Gymnasium in Prizren und deutschen 
Schulen vermitteln und fördern. Diese Vereinszwecke werden durch Mitgliedsbei-
träge und Spenden realisiert. 

Spendenkonto 

Bank     Volksbank eG
IBAN     DE40 4126 2501 6700 9587 00
BIC/SWIFT   GENODEM1AHL

Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihren Namen und Ihre Anschrift an. Nur 
dann können wir Ihnen eine steuerlich anerkannte Spendenbescheinigung zusen-
den. Der Versand erfolgt automatisch im Januar des Folgejahres. 

Anschrift        Telefon       E–Mail/URL

Beethovenstr. 6      +49 151 4080 8153   verein@alg–prizren.org
59302 Oelde       +49 175 5615 177   www.alg–prizren.com

Vorstand

Dirk Haberecht
Schriftführer

Gresa Kabashi
Stv. Vorsitzende

Thomas Schmidt
Finanzen

Alfons Tentrup
Vorsitzender

Meine persönlichen Daten: 

Name, Vorname* 

Firma  

Straße*

Land/PLZ/Ort*

Telefon

E–Mail**

SEPA–Lastschriftmandat 
(nur innerhalb des einheitlichen EURO–Zahlungsverkehrsraumes möglich):

Ich ermächtige die Freunde und Förderer der Asociation "Loyola–Gymnasium", 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von Freunde und Förderer der Asociation "Loyola–
Gymnasium" auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Gläubiger–Identifikationsnummer:  DE18ZZZ00000179289
Mandatsreferenz:      Mitgliedsnummer

Bank*

IBAN*

BIC/SWIFT* 
 

Datum/Ort/Unterschrift*

*  Felder müssen immer ausgefüllt werden!

** E–Mail–Adresse eintragen und zukünftig, kostenlos ALG News erhalten. 





Bank:    Volksbank eG  
     Ruggestraße 6 - 8
     59302 Oelde - Deutschland
Kontoinhaber: Freunde u. Förderer der ALG e.V.
IBAN:    DE40 4126 2501 6700 9587 00
BIC/SWIFT:  GENODEM1AHL

Zuwendungsbescheinigungen werden erstellt.

Bank:    LIGA Bank eG  
     Vordere Sterngasse 32
     90402 Nürnberg - Deutschland
Kontoinhaber: Missionsprokur der Deutschen Provinz der Jesuiten
IBAN:    DE61 7509 0300 0005 1155 82
BIC/SWIFT:  GENODEF1M05
Stichwort:   8210 PRIZREN KOSOVO

Zuwendungsbescheinigungen werden erstellt.

Spendenkonto

Jesuitenmission

Kontoja e donacioneve

Förderverein
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