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HYRJE  

Institucioni Çerdhet dhe Kopshtet për fëmije, si Organ Struktural i Komunës 
së Reggio Emilia-s merret me shërbime edukative komunale, shtetërore 
dhe të konvencionuara të grupmoshës 0-6. vjeç. Prandaj kryen një funksion 
absolutisht të rëndësishëm në rrjetin e shërbimeve sociale dhe edukative 
të territorit tonë, duke favorizuar, nëpërmjet dialogut dhe bashkëpunimit 
me të gjitha subjektet publike dhe private, të përfshira në fushën edukative, 
ndërtimin e një sistemi të kualifikuar të shërbimeve të kujdesit për fëmijë. 
Përpunimi i Rregullores së Kopshteve dhe Çerdheve të Komunës së Reggio 
Emilia-s i realizuar me një përfshirje dhe konsultë të gjerë e të pjesëmarr-
shme, paraqet një hap të rëndësishëm për t'i bërë kriteret udhëzuese për 
funksionimin e shërbimeve të kujdesit për fëmijë, transparente, të përba-
shkëta dhe të praktikuara. Kritere udhëzuese që rrjedhin kryesisht nga vetë 
historia e shërbimeve edukative.
Në fakt, pasuria e njohurive dhe vlerave të grumbulluara gjatë përvojës 
shumë vjeçare, përfaqëson një burim të rëndësishëm kulturor publik, i cili 
matet sot me evolucionin e kohërave, identiteteve dhe konteksteve. Në 
këtë kontekst, ky dokument, në kuadër të referencave të tanishme nor-
mative dhe legjislative, rregullon elementet thelbësore për funksionimin e 
Çerdheve dhe Kopshteve komunale, dikton dispozitat dhe udhëzimet për 
aktet e mëvonshme të aplikimit dhe nxjerr në pah tiparet thelbësore dhe 
parimet themeluese të Projektit edukativ.
Në veçanti, Rregullorja merr funksionin e një dokumenti themelor referimi 
për kopshtet dhe çerdhet komunale, për të cilat teksti është konfiguruar si 
ligjërisht i detyrueshëm dhe i rekomanduar për secilën zgjedhje menaxhe-
riale dhe administrative.
Kësaj i referohen edhe aktet aplikuese.
Këto, duke respektuar Rregulloren Institutive (miratuar nga Këshilli Bash-
kiak - Korrik 1998) dhe dispozitat komunale, përcaktojnë rregulla të mëtej-
shme dhe specifike të detajuara që me këtë Rregullore përbëjnë sistemin 
e përgjithshëm të rregullave dhe parimeve që rregullojnë funksionimin e 
çerdheve dhe të kopshteve. Në të njëjtën kohë, kjo Rregullore merr përsipër 
funksionin e dokumentit të udhëzimeve dhe orientimeve për shërbimet 
edukative të konvencionuara.
Në të dyja rastet, Rregullorja dëshiron t’u japë forcë dhe zë të drejtave të 
fëmijëve, prindërve dhe mësuesve për një edukim pjesëmarrës dhe të 
një cilësie të lartë , e aftë për të promovuar me një vetëdije gjithnjë e më 
të madhe, që roli i kopshteve dhe çerdheve është të prodhojë kulturën e 
edukimit dhe jo vetëm të ofrojë shërbime edukative.
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Domethënë në mënyrë më të përgjithshme, rezultati që duam të arrijmë 
është ai i kontribuimit të një përmirësimi të përgjithshëm të cilësisë së jetës 
së fëmijëve të komunitetit tonë.
Për të ndërmarrë këtë rrugë ambicioze padyshim që nuk mjafton të shpa-
llësh parime apo të vendosësh rregulla.
Është e nevojshme të mbahet aktive shpërndarja e forcave dhe inteli-
gjencave që dinë të zhvillojnë ide dhe krijime, dialogje dhe bashkëpunime, 
hulumtim dhe eksperiment, në mënyrë që e ardhmja të jetë hapja e 
perspektivave pozitive për edukimin e fëmijëve në Reggio Emilia, Itali dhe 
në botë.
Në këtë kendveshtrim dhe në frymën e Konventës Ndërkombëtare për të 
Drejtat e Fëmijëve, Institucioni i Kopshteve dhe Çerdheve, në bashkëpunim 
me Reggio Children, Shoqatën Ndërkombëtare  Amici të Reggio Children* 
dhe Qendrën Ndërkombëtare Loris Malaguzzi, angazhohet për të siguruar 
që jo vetëm kopshtet dhe cerdhet, por edhe të gjitha komunitetet,  të jenë 
vende ku ushtrohen të drejtat e fëmijëve dhe të rriturve për mirëqenie dhe 
mësimnxënie.
Me Rregulloren e kopshteve dhe çerdheve të Komunës së Reggio Emilia-s, 
ne duam të hedhim një hap përpara në këtë drejtim.

(*) Në vitin 2011 u themelua Fondacioni Reggio Children – Qendra Loris Malaguzzi, si 
transformim i Shoqatës Internazionale Amici të Reggio Children
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1
 Pjesa parë

 IDENTITETI DHE QËLLIMI I KOPSHTEVE DHE
 ÇERDHEVE TË FËMIJËVE  

1.1  Edukimi është një e drejtë

Edukimi është një e drejtë e të gjithëve, e vogëlusheve dhe vogëlushëve 
dhe si e tillë është një përgjegjësi e komunitetit. 
Edukimi është një mundësi për rritje dhe emancipimi i njerëzve dhe komu-
nitetit, është një burim për njohuri dhe bashkëjetesë, është një terren ta-
kimesh ku praktikohet dhe promovohet liria, demokracia, solidariteti vlera 
e paqes.
Brenda pluralitetit të konceptimeve kulturore, ideale, politike dhe fetare, 
edukimi mbahet gjallë me dëgjim, dialog dhe pjesëmarrje; ka për qëllim 
respektimin,  vlerësimin e identiteteve të ndryshme, kompetencave, njo-
hurive, nga të cilat çdo individ i vetëm është bartës dhe për këtë arsye kua-
lifikohet si jofetar (laik), i hapur ndaj krahasimit dhe bashkëpunimit.

1.2  Çerdhet dhe kopshtet për fëmijë  

Çerdhen e frekuentojnë fëmijët nga 3 muaj deri në 3 vjet, ndërsa kopshtin 
fëmijët nga 3 deri në 6 vjet, pa dallim seksi, përkatësi etnike, feje, kulture 
dhe origjine sociale. 

1.2.1  Janë shërbime edukative  

Çerdhja dhe kopshti, janë shërbime edukative të cilat cilat bazohen në 
vlerën e bashkëveprimit, ndërtojnë kulturën e fëmijëve dhe promovojnë të 
drejtën e fëmijëve për t’u kujdesur, edukuar dhe mësuar. Si të tilla, çerdhet 
dhe kopshtet janë vende publike, një projekt dhe burim i komunitetit ku 
ushtrohet demokracia, e drejta dhe përgjegjësia e qytetarisë. Çerdhja dhe 
kopshti i fëmijëve i përkasin një projekti edukativ 0-6 vjeç i cili, në përputhje 
me moshat specifike të refererimit, konfigurohet me një profil të vetëm kul-
turor dhe menaxherial, i cili u siguron fëmijëve një vazhdimësi pedagogjike. 
Çerdhet dhe kopshtet e fëmijëve angazhohen të hulumtojnë, eksperimen-
tojnë dhe zgjerojnë format e duhura të lidhjes dhe vazhdimësisë, të nënku-
ptuara si krahasim, trajnim dhe planifikim i përbashkët, midis kompleksit 
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të shërbimeve për fëmijë dhe shkollës fillore dhe marrin përsipër të bash-
këpunojnë me subjekte të tjera edukative, siç janë Shkolla e mesme dhe 
Universiteti.

1.2.2  Kualifikohen në një sistem marrëdhëniesh

Çerdhet dhe kopshtet si një pjesë aktive dhe dialoguese e jetës civile të 
qytetit, janë vazhdimisht të përkushtuar të propozojnë dhe kërkojnë një 
marrëdhënie të ngushtë me territorin, të bashkëveprojnë dhe të bashkëpu-
nojnë me sistemin dhe ofertat formuese, kulturore, edukuese, ekonomike 
qytetare, të menaxhuara nga subjekte publike dhe private. Çerdhet dhe 
kopshtet i përkasin një qyteti të përshkuar nga ndryshime të forta që e 
projektojnë atë gjithnjë e më shumë në një dimension multikulturor dhe 
ndërkombëtar, i cili kërkon një përpunim mendimi dhe veprimi i cili është 
në gjendje të ndërthurë dimensionin lokal me një perspektivë planetare. 
Ato i japin kontributin e tyre këtij përpunimi në marrëdhënie të ngushtë 
me Shoqërinë Reggio Children, Shoqatën Ndërkombëtare Amici të Reggio 
Children, Qendrën Ndërkombëtare Loris Malaguzzi dhe me subjekte të tje-
ra qytetare, kombëtare dhe ndërkombëtare.

1.2.3  Promovojnë të drejtat dhe potencialin e fëmijëve

Çerdhja dhe kopshti i fëmijëve promovojnë të drejtat dhe potencialin e 
marrëdhënieve, autonomisë, krijimtarisë dhe mësimnxënies të vogëlu-
sheve dhe vogëlushëve. Çerdhja dhe kopshti i fëmijëve propozohen si një 
laborator kulturor pasi ato kryejnë një hulumtim të përhershëm inovativ 
pedagogjik dhe shoqëror në lidhje e në shkëmbim me përvojat dhe subjek-
tet kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Është  e drejta e vogëlusheve dhe vogelushëve që çerdhet, kopshtet, fa-
miljet dhe organet e qytetit së bashku të kërkojnë dhe ofrojnë veten e tyre 
si vend dialogu, bashkë-përgjegjësie dhe bashkëpunimi që vlerësojnë 
përgjegjësitë specifike edukative të secilit. 
Këto subjekte, duke u cilësuar si komunitete edukuese, japin kontributin e 
tyre në formimin integral të fëmijëve dhe në krijimin e kushteve të mirëqe-
nies, në mënyrë që të gjithë të mund të zbatojnë një përvojë jete të pasur, 
origjinale dhe harmonike .
Me këtë qëllim, çerdhet dhe kopshtet fëmijëve, u njohin fëmijëve me aftësi 
të kufizuara apo të drejta të veçanta, të drejtën parësore të pranimit dhe 
frekuentimit, ofrojnë kushtet e pritjes dhe burimet njerëzore dhe instru-
mentale shtesë të nevojshme. Kushtet dhe burimet të përcaktuara përmes 
një strategjie bashkëpunimi me familjet, me organet e subjektet publike 
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dhe private që janë bashkë-përgjegjës për proceset e rritjes dhe integrimit.

1.3  Përgjithësia e shërbimeve

Institucioni i Çerdheve dhe Kopshteve të Komunës së Reggio Emilia-s merr 
përsipër, në konkurrencë me subjekte dhe burime të tjera të qytetit dhe si-
pas parimeve të kësaj rregulloreje, t'u sigurojë  të gjithë fëmijëve rezidentë 
dhe kërkues, mundësinë  e frekuentimit të çerdheve dhe kopshteve. 
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2
 Pjesa dytë 

 PARIMET E PROJEKTIT EDUKATIV

2.1  Vogëlushet dhe vogëlushët janë protagonistë aktivë të 
 proceseve të rritjes 

Fëmijët janë të pajisur me potencial të jashtëzakonshëm për të mësuar dhe 
ndryshuar, me burime të shumta afektive, relacionale, shqisore dhe inte-
lektuale që shprehen në një shkëmbim të pandërprerë me kontekstin kul-
turor dhe shoqëror. Çdo fëmijë është një subjekt i të drejtave dhe kryesisht 
mban ne vete faktin e të qenit i  respektuar dhe vlerësuar në identitetin, 
veçantinë, ndryshimin dhe në kohët e tij të zhvillimit dhe të rritjes.
Çdo fëmijë, individualisht dhe në marrëdhënie me grupin, është bartësi i 
një ndjeshmërie ekologjike ndaj të tjerëve dhe ndaj mjedisit dhe është një 
ndërtues i përvojave të cilave ai është në gjendje t’u japë kuptim.

2.2  Njëqind gjuhët e Fëmijëve  

Fëmija si qenie njerëzore, zotëron njëqind gjuhë, njëqind mënyra të men-
duari, të shprehuri ,  të kuptuari, të takojë tjetrin nëpërmjet një mendimi që 
ndërthuret dhe nuk i ndan dimensionet e përvojës.
Njëqind gjuhët janë një metaforë e potencialiteteve të jashtëzakonshme të 
fëmijëve, e proceseve njohëse dhe krijuese, e formave të shumëfishta me 
të cilat jeta manifestohet dhe ndërtohen njohuritë. Njëqind gjuhët duhet 
të kuptohen si disponueshmëri që transformohen dhe shumohen, në ba-
shkëpunim dhe bashkëveprim midis gjuhëve, midis fëmijëve dhe midis fë-
mijëve dhe të rriturve. Eshtë përgjegjësi e çerdhes dhe kopshtit të fëmijëve 
të nxjerrë në pah të gjitha gjuhët verbale dhe jo-verbale, duke u dhënë 
atyre një dinjitet të barabartë.

2.3  Pjesëmarrja

Pjesëmarrja është vlera dhe strategjia që cilëson mënyrën se si fëmijët, 
edukatorët dhe prindërit janë pjesë e projektit edukativ; është strategjia 
edukative që ndërtohet dhe përjetohet përmes takimeve dhe përmes ma- 
rrëdhënieve ditë pas dite. Pjesëmarrja vë në dukje dhe shfrytëzon njëqind 
gjuhët e fëmijëve dhe qenieve njerëzore, të nëkuptuara si një larmi pikëpa-
mjesh dhe kulturash, kërkon dhe favorizon format e ndërmjetësimit kultu-
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ror dhe lakohet në një shumësi të rasteve dhe iniciativave për ndërtimin e 
dialogut dhe ndjenjën e përkatësisë në një komunitet.
Pjesëmarrja krijon dhe ushqen ndjenja dhe kulturë solidariteti, përgjegjësie 
dhe përfshirjeje, prodhon ndryshime dhe kultura të reja që maten me  di-
mensionin e  bashkëkohësisë dhe ndërkombëtaritetit.

2.4  Dëgjimi 

Në një edukim pjesëmarrës, një qëndrim aktiv i të dëgjuarit midis të rri-
turve, fëmijëve dhe mjedisit është premisa dhe konteksti i çdo marrëd-
hënie edukative.
Dëgjimi është një proces i përhershëm që ushqen reflektimin, pritjen dhe 
hapjen ndaj vetvetes dhe tjetrit; është një kusht i domosdoshëm për dialog 
dhe ndryshim. 
Mënyra e dëgjimit ngre kufirin e vëmendjes dhe ndjeshmërisë ndaj ske-
narëve kulturorë dhe politike të kohës së sotme. 
Çerdhet dhe kopshtet e fëmijëve janë përgjegjës për promovimin dhe bër-
jen të dukshme të këtyre proceseve përmes dokumentacionit pedagogjik.

2.5  Të nxënit si një proces i ndërtimeve subjektive dhe grupore 

Çdo fëmijë, si çdo qenie njerëzore, është ndërtues aktiv i njohurive, aftësi-
ve dhe autonomisë, përmes proçeseve origjinale të të mësuarit që marrin 
formë me metoda dhe kohë unike e subjektive në marrëdhënie me bashkë-
moshatarët, të rriturit dhe ambientet. 
Proçesi i mësimnxënies favorizon strategjitë e kërkimit, krahasimit dhe 
partneritetit; shfrytëzon krijueshmërinë, pasigurinë, intuitën, kuriozitetin; 
lind në dimensionet e lojës estetike, emocionale, relacionale e shpirtëro-
re që i ndërthur dhe ushqen; propozon qendralizimin e motivimit dhe të 
kënaqësisë së mësimnxënies.

2.6  Kërkimi edukativ

Kërkimi përfaqëson një nga dimensionet thelbësore të jetës së fëmijëve 
dhe të rriturve, një tension njohës që duhet të njihet dhe vlerësohet.
Kërkimi i përbashkët midis të rriturve dhe fëmijëve është kryesisht një prak-
tikë e përditshmërisë, një qëndrim ekzistencial dhe etik i nevojshëm për të 
interpretuar kompleksitetin e botës, fenomenet, sistemet e bashkëjetesës 
dhe është një mjet i fuqishëm i rinovimit në edukim. 
Hulumtimi i verifikueshëm nëpërmjet dokumentacionit, krijon mësim- 
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nxënien, riformulon njohuritë, themelon cilësinë profesionale, propozohet 
në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar si një element inovativ pedagogjik.

2.7  Dokumentacioni edukativ  

Është një pjesë integruese dhe strukturuese e teorive edukative dhe didak-
tike, pasi jep vlerë dhe e bën natyrën e proçeseve edukative subjektive e 
grupore të fëmijëve dhe të rriturve, të qartë, të dukshme dhe të vlerësue-
shme, të identifikuara përmes vëzhgimit, duke i kthyer ato një trashëgimi 
të përbashkët.
Përvoja edukative që zhvillohet në çerdhe dhe kopshtet e fëmijëve merr 
kuptim të plotë nëse dokumentacioni i bërë në zhvillim e sipër rishikohet, 
rikonstruktohet, ritregohet dhe vlerësohet, domethënë interpretohet, në 
krahasim dhe me kontributin e këndvështrimeve të ndryshme. I konsideru-
ar si një “vend publik”, dokumentacioni vërteton idenë e një çerdheje dhe 
kopshti “Forum” ku përmes një procesi demokratik përpunohet një kulturë 
e fëmijërisë dhe edukimit.

2.8  Projektimi

Aktiviteti edukativ merr formë përmes projektimit të didaktikës, mjedise-
ve, pjesëmarrjes, trajnimit të stafit dhe jo nëpërmjet aplikimit të programe-
ve të përacaktuara. Projektimi/Planfikimi është një strategji mendimi dhe 
veprimi, që është respektuese dhe mbështetëse e proceseve mësimore të 
fëmijëve dhe të rriturve, e cila pranon dyshimin, pasigurinë dhe gabimin 
si burime, dhe është në gjendje të ndryshojë në raport me evolucionin e 
konteksteve.
Kryhet përmes proçeseve të vëzhgimit, dokumentimit dhe interpretimit 
në një marrëdhënie rekursive. Projektimi/Planfikimi kryhet përmes një si-
nergjie të ngushtë midis organizimit të punës dhe kërkimit edukativ.

2.9  Organizimi

Organizimi i punës, hapësirave, kohës së fëmijëve dhe të rriturve u përket 
strukturalisht vlerave dhe zgjedhjeve të projektit edukativ. Është një orga- 
nizim që ndërton një rrjet zgjedhjesh dhe marrjes përsipër të përgjegjësive 
të përbashkëta në nivel administrativ, politik dhe pedagogjik; zgjedhje që 
kontribuojnë t'u garantojnë fëmijëve dhe shërbimit edukativ identitet, stabi-
litet, siguri, duke e ndërlidhur atë në potencialin, cilësinë dhe praktikën e tij.
Nivelet administrative, politike dhe pedagogjike janë gjithashtu bash-
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këpërgjegjës për një vlerësim të vazhdueshëm dhe sistematik të përputh-
shmërisë midis parimeve të projektit edukativ dhe zgjedhjeve organizative të 
vendosura. Një rëndësi të veçantë kanë kushtet e punës dhe format kontrak-
tuale që favorizojnë stabilitetin, vazhdimësinë dhe ndjenjën e përkatësisë. 

2.10  Mjedisi, hapësirat dhe marrëdhëniet

Hapësirat e brendshme dhe të jashtme të çerdhes dhe kopshtit janë kon-
ceptuar dhe organizuar në forma të ndërlidhura që favorizojnë ndërvep-
rime, autonomi, eksplorime, kuriozitet dhe komunikim dhe  paraqiten si 
vende të bashkëjetesës dhe hulumtimit për fëmijë dhe të rritur.
Mjedisi bashkëvepron, ndryshon dhe merr formë në lidhje me projektet 
dhe përvojat e të mësuarit të fëmijëve e të rriturve dhe në një dialog të 
vazhdueshëm midis arkitekturës dhe pedagogjisë.
Kujdesi për orenditë, objektet, vendet e aktiviteteve nga fëmijët dhe të rri-
turit është një veprim edukativ që sjell mirëqenie psikologjike, ndjenjën e 
familjaritetit dhe përkatësisë, shijen estetike dhe kënaqësinë e të jetuarit, 
të cilat janë gjithashtu parakushte dhe kushte parësore për sigurinë e mje-
diseve. Prandaj siguria është një cilësi që lind nga dialogu dhe nga një per-
punim i ndarë midis profesionistëve të ndryshëm, të cilët duhet të merren 
me të dhe të preokupohen për këtë dhe duhet të vlerësojnë njëkohësisht 
si parandalimin e rrezikut, ashtu edhe pasurinë dhe cilësinë e mundësive 
të ofruara.  

2.11  Trajnimi professional

Trajnimi profesional karakterizohet si një proçes që synon ndërtimin e vetë-
dijes për mënyrat dhe kuptimet e edukimit, të lidhjeve që kualifikojnë pro-
jektin edukativ dhe aftësive specifike të roleve të ndryshme profesionale.
Trajnimi i përhershëm është një e drejtë-detyrë e operatorit si individ dhe e 
grupit, i parashikuar dhe konsideruar gjatë orarit të punës dhe i organizuar 
nga kolektivi në përmbajtjen dhe format e tij dhe në mënyrën e pjesëmar-
rjes së individëve. Zhvillohet kryesisht përmes aktiviteteve ditore brenda 
institucioneve nëpërmjet praktikave reflektuese të vëzhgimit dhe doku-
mentimit dhe gjen në përditësimin e përjavshëm rastin e privilegjuar për 
të hulumtuar me thellë. Trajnimi profesional zhvillohet në një mënyrë si-
nergjike midis përditësimeve të kopshtit apo çerdhes, planit të trajnimit të 
sistemit të shërbimeve edukative, mundësive edukative dhe kulturore të 
qytetit, kombëtare dhe ndërkombëtare.
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2.12  Vlerësimi  

Vlerësimi, si një akt që synon të japë një kuptim dhe vlerë të vazhdueshme, 
është një proces që strukturon përvojën edukative dhe menaxhuese.
Procesi i vlerësimit u përket të gjitha aspekteve të jetës shkollore, siç ësh-
të të mësuarit e fëmijëve, profesionalizmi i stafit, organizimi dhe cilësia e 
shërbimit. Vlerësimi nënkuptohet dhe propozohet si një mundësi për të 
njohur dhe negociuar kuptimet dhe qëllimet e projektit edukativ dhe kon-
figurohet si veprim publik i dialogut dhe interpretimit.
Për këtë qëllim, kopshtet dhe çerdhet e fëmijëve janë të pajisura me mje-
te (për shembull, Këshillat e Qytetit për Fëmijëri, koordinimi pedagogjik, 
grupi i punës dhe prania e operatorëve dhe bashkëveprimtarëve bashkë-
-përgjegjës) dhe praktika (p.sh. dokumentacioni, pjesëmarrja e familjeve 
dhe realitetet territoriale, pjesëmarrja në sistemin e integruar publik).
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 Pjesa tretë

 ELEMENTET ESENCIALE PËR FUNKSIONIMIN
 E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE TË FËMIJËVE  

3.1  Organet e pjesëmarrjes dhe bashkëpërgjegjësisë

3.1.1  Këshilli i Qytetit për Fëmijë

Në çdo çerdhe dhe kopsht fëmijësh ekziston një Këshill i Qytetit për Fë-
mijërinë i përbërë nga prindërit e fëmijëve frekuentues, edukatorë, peda-
gogë dhe qytetarë. 
Këshilli i Qytetit për Fëmijërinë përfaqëson strukturën themelore demo-
kratike që promovon dhe kontribuon në dhënien e formës publike dhe të 
organizuar, tërësisë së proceseve  të pjesëmarrjes dhe bashkëveprimit si-
pas kriterëve dhe vlerave të shpjeguara në “Kartën e Këshillit të Qytetit për 
Fëmijërine”. 
Këshilli i Qytetit për Fëmijërinë zgjidhet çdo tre vjet gjatë një asambleje zgje- 
dhore publike, i cili në përmbushje të funksioneve të tij dhe në lidhje me 
qëllimet që dëshiron të ndjekë, ai mund të vendosë format e tij organizative.

3.1.2  Ndër-Këshilli i Qytetit

Ndër Këshilli i qytetit është vendi ku Këshillat e Qytetit për Fëmijërinë ko-
ordinohen dhe takohen periodikisht. Është i përbërë nga përfaqësues të 
të gjitha këshillave komunale të çerdheve dhe të kopshteve komunale të 
konvencionuara, të Reggio Children, të Shoqatës Ndërkombëtare “Amici” 
di Reggio Children, nga organet e Institucioneve Kopshtet dhe Çerdhet 
(Presidenti, Drejtori, Këshilli  Drejtues), nga Këshilltari Komunal Përkatës.
Eshtë bashkëbisedues për administratorët e qytetit në lidhje me politikat e
shkollës, dhe kryen funksione këshilluese dhe propozuese për zgje-
dhjet kryesore edukative, menaxheriale dhe administrative të institucionit, 
promovon zhvillimin cilësor dhe sasior të shërbimeve edukative dhe merr 
pjesë në ndërtimin e kulturës së fëmijëve. 
Ndër-këshilli kryesohet dhe organizohet nga Presidenti i Institucionit të 
Kopshteve e Çerdheve dhe mblidhet të paktën tri herë në vit.

3.1.3  Takimet e grupit

Takimet janë vend i privilegjuar për të ndërtuar identitetin dhe ndjenjën e 
përkatësisë së një grupi fëmijësh, edukatorësh dhe prindërish.

3
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Nëpërmjet strategjive, kohëve dhe metodave ndryshme (për shembull: 
intervista individuale, takime në grup dhe asamble) kanë për qëllim pro-
movimin e socializimit, ndarjen e projekteve dhe propozimeve edukative, 
ndërtimin e krahasimeve dhe dialogëve mbi idetë e ndryshme të fëmijës, 
shkollës dhe mësimnxënies. Takimet e grupit janë pjesë përbërëse e plani-
fikimit edukativ dhe pjesëmarrës të kopshtit e çerdhes dhe thirren perio-
dikisht nga edukatorët e grupit përgjatë gjithë vitit shkollor, në bazë të ne-
vojave dhe mundësive të raportuara gjithashtu nga prindërit dhe Këshilli i 
Qytetit për Fëmijërinë.

3.1.4  Grupi i punës

Grupi i punës është i përbërë nga të gjithë ata që në specifikën e roleve 
të ndryshme dhe profileve profesionale (mësues, edukator, atelierist, ku- 
zhinier, ekzekutuesi shkollor, operator shkollor dhe pedagogjist) veprojnë 
brenda çdo çerdheje dhe kopshti. 
Grupi i punës bazohet në vlerën e marrëdhënies, krahasimit dhe bashkë-
-përgjegjësisë. 
Bashkëtitullariteti dhe bashkëpërgjegjësia e seksionit nga ana e disa 
edukatorëve dhe bashkë-prezenca efektive në orët e punës së mëngje-
sit në çerdhe dhe kopshte i të gjithë stafit që punon me kohë të plotë në 
shërbimet edukative, paraqesin një zgjedhje të domosdoshme për realizi-
min e projektit edukativ. 

3.1.5  Koordinimi pedagogjik  

Koordinimi pedagogjik përbëhet nga pedagogjistë të cilët punojnë si grup 
pune. 
Çdo pedagogjist, duke koordinuar një grup të përbërë nga çerdhe dhe kop-
shte, kontribuon në garantimin e unitetit të projektit edukativ 0-6 vjeç. Ko-
ordinimi pedagogjik ka përgjegjësinë e kërkimit dhe inovacionit, elemente 
këto që thellojnë dhe përditësojnë vlerat themelore të projektit edukativ 
dhe ka për detyrë të hartojë udhëzimet dhe zgjedhjet edukative të përdit-
shme të kopshteve dhe të çerdheve.
Koordinimi pedagogjik kryen funksione të lidhjes kulturore dhe peda-
gogjike midis instancave të shumta të projektit edukativ në nivel lokal, 
kombëtar dhe ndërkombëtar. Promovon dhe kualifikon pjesëmarrjen 
edukative së bashku me Këshillat e Qytetit për Fëmijërinë, Ndër - Këshillin 
e Qytetit, Shërbimet e Kualifikimit dhe burimet e tjera të sistemit shkollor 
e territorial. 
Organizon çdo vit projektin e trajnimit të stafit dhe e përpunon atë në li-
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dhje me dëgjimin e përparësive projektuese të nxjerra në pah nga shërbimet 
dhe nxitjet kulturore të ofruara nga bashkëkohësia.

3.1.6 Ekipi i zgjeruar

Ekipi i Zgjeruar është vendi i takimit periodik midis organeve të Institu-
cionit të çerdheve dhe kopshteve, koordinimit pedagogjik, përfaqësuesve 
të stafit të shërbimeve edukative komunale dhe të konvencionuara dhe të 
zyrave administrative.
Ekipi i zgjeruar kontribuon në ndërtimin dhe në ndarjen e zgjedhjeve 
edukative në lidhje me rrjetin e shërbimeve.

3.2  Hapësira dhe Ambienti  

3.2.1  Grupi/Seksioni

Grupi përbën modulin themelor organizativ për zbatimin e projektit eduka-
tiv dhe vendoset në dialog të hapur dhe të vazhdueshëm me kontekstin më 
të gjerë të çerdhes dhe kopshtit. Seksioni në kopshtin e fëmijëve përbëhet 
nga një grup fëmijësh, prindërit e tyre dhe dy mësues që janë bashkëtitu-
llarë dhe bashkëpërgjegjës të grupit.
Seksioni në çerdhe është i përbërë nga një grup fëmijësh, në numër të 
ndryshëm sipas  moshës së tyre, nga prindërit e tyre dhe tre edukatorë që 
janë bashkëtitullarë dhe bashkëpërgjegjës të grupit. 
Duke i ndarë fëmijët kryesisht sipas moshës homogjene, seksioni privile-
gjon vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e përvojës edukative dhe të 
rritjes së grupit. Çdo seksion i çerdhes dhe kopshtit formohet gjithashtu 
duke iu referuar raporteve   numerike i rritur-fëmijë, të përcaktuara nga lig-
jet kombëtare dhe rajonale dhe kontratat e sindikatës.
Në seksionin, fëmijët dhe edukatorët, ekzekutuesit e shkollës, atelierët dhe 
figurat e tjera profesionale, eksplorojnë, hulumtojnë, ndërtojnë dhe kraha-
sojnë përvojat dhe njohuritë, duke i dhënë kështu, në jetën e përditshme, 
konkretizim edhe formë te jetuar parimeve të projektit edukativ.

3.2.2  Atelieri

Atelieri është një metaforë për çerdhen dhe kopshtin e fëmijëve të percep-
tuar si një laborator që vlerëson shprehshmërinë dhe krijimtarinë të çdo-
njërit dhe të të gjithë fëmijëve në grup. 
Gjithashtu është vendi fizik që bashkëvepron dhe lidhet me grupet, me 
mini-atelieret dhe të gjitha hapësirat e tjera të pranishme në çerdhe dhe 



kopsht. Atelieri nënvizon rëndësinë e imagjinatës, estetikës dhe teorisë së 
njëqind gjuhëve në rrugët e formimit dhe të njohjes; Atelieri kontribuon për 
t’i dhënë shikueshmëri dëgjimit dhe dokumentimit të proceseve edukative 
të fëmijëve dhe të të rriturve. Atelieri është një vend eksperimentimi dhe 
hulumtimi, veçanërisht reaktiv dhe dialogues me realitetin e jashtëm dhe 
kulturën bashkëkohore, gjithashtu dhe për formimin artistik-shprehës të 
atelieristit që punon dhe vepron.

3.2.3.  Kuzhina e brendshme

Prania e kuzhinierit dhe stafit në kuzhinën e brendshme të çdo çerdhe-
je dhe kopshti është një kusht i domosdoshëm për cilësinë edukative të 
shërbimit.
Është një vlerë e shtuar që favorizon gatishmërinë për dëgjim, informim 
dhe marrëdhënie me familjet mbi çështjen e të ushqyerit, shëndetit dhe 
mirëqenies, duke mbajtur parasysh kushtet e veçanta shëndetësore të 
certifikuara të fëmijës dhe praktikat ushqimore specifike duke respektuar 
zgjedhjet fetare të familjeve.
Kuzhina gjithashtu, garanton respektimin e dietës së personalizuar për çdo 
fëmijë deri në moshën një vjeç dhe bashkëpunon në vlerësimin dhe për-
ditësimin kostant të një diete të ekuilibruar dhe të larmishme e përgatitur 
nga një ekip dietologësh, mjekë fëmijësh dhe kuzhinierësh.

3.3  Shërbimet e sistemit

3.3.1  Shërbimet e kualifikimit të rrjetit të kopshteve dhe të çerdheve

Shërbimet e kualifikimit të rrjetit të çerdheve dhe kopshteve të fëmijëve 
(Qendra e Dokumentimit dhe Kërkimit Edukativ, Laboratori i Teatrit Gianni 
Rodari, Qendra Video, Qendra e riciklimit Remida) janë burime që nxjerrin 
në pah dhe kualifikojnë përvojën e kopshteve e çerdheve të fëmijëve dhe 
përgjithësisht, të institucioneve sociale dhe edukative që veprojnë në te- 
rritor.
Ato promovojnë kulturën e dokumentimit dhe hulumtimit përmes 
mbledhjes, arkivimit, mundësisë së konsultimit të materialeve didaktike 
dhe kulturore dhe ofertës së mundësive të shkëmbimit të përvojave dhe 
pasurimit formues. 
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3.4  Procedurat dhe kriteret 

3.4.1  Kriteret e pranimit
Të gjithë fëmijët që banojnë në Komunën e Reggio Emilia-s, të moshës nga 
tre muaj - të mbushur brenda  1 shtatorit të vitit në të cilin bëhet kërkesa, 
deri në tre vjeç - të mbushur jo më vonë se 31 dhjetori i të njëjtit vit, kanë të 
drejtë të pranohen dhe të frekuentojnë çerdhen.
Të gjithë fëmijët që banojnë në Komunën e Reggio Emilia-s të moshës nga 
3 deri në 5 vjeç – të mbushur jo më vonë se 31 Dhjetor i vitit në të cilin është 
bërë kërkesa, kanë të drejtë të pranohen dhe të frekuentojnë kopshtet për 
fëmijë.
Mbi bazën e kërkesave të regjistrimit të paraqitura dhe me qëllim caktimin 
e vendeve në çerdhe e kopshte parashkollore, hartohet një listë renditjeje 
me përparësi pranimi, e përcaktuar në bazë të kriterëve publike të komuni-
kuara më parë familjeve që kanë bërë kërkesë.
Kriteret parësore kanë për qëllim vlerësimin e nevojës më të madhe so-
ciale dhe edukative të fëmijës dhe familjes dhe për këtë arsye shqyrtojnë 
situatën e përgjithshme të njësisë familjare (punën, përbërjen e familjare, 
shëndetin, situata të veçanta të vështira…).
Kriteret parësore për pranimin në çerdhe dhe kopshte kontrollohen dhe 
përditësohen periodikisht me kontributin e përfaqësuesve të Këshillave të 
Qytetit për Fëmijërinë. Fëmijët e pranuar kanë të garantuar të drejtën e fre-
kuentimit deri në fund të gjithë ciklit të çerdhes apo të kopshtit. 

3.4.2  Kontributi i familjeve në kostot e shërbimeve edukative

Kontributi i familjeve në kostot e shërbimeve edukative rregullohet nga një 
sistem kriteresh që u referohen parimeve të: përcaktimit të tarifave në li- 
dhje me kostot e shërbimit; diferencimi dhe progresiviteti i tyre në bazë të 
të ardhurave të familjes; barazi dhe solidaritet, me vëmendje të veçantë 
për segmentet më të dobëta sociale dhe ekonomike. Kriteret e kontributit 
kontrollohen dhe përditësohen periodikisht me ndihmën e përfaqësuesve 
të Këshillave të Qytetit për Fëmijërinë.

3.4.3  Oraret e kalendarit ditor dhe kalendarit vjetor të kopshteve 
 dhe çerdheve

Kopshtet dhe çerdhet e fëmijëve kanë një orar pune prej tetë orësh (nga 
8.00 e mëngjesit - 16.00 pasdite,), nga e hëna në të premte me mundësinë 
e hyrjes së parakohëshme (7.30 - 8.00 të mëngjesit) dhe shërbim të zgjatur 
(16.00-18.20), i rezervuar atyre fëmijëve, familjet e të cilëve dokumentojnë 
arsyen e tyre per motive pune. Organizimi i përditshëm i turneve të punës 
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parashikon që gjatë mëngjesit, i gjithë stafi edukativ dhe ndihmës të jetë i 
pranishëm.
Gjithashtu mund të aktivizohen shërbime edukative me kohë të pjesëshme 
(8-13). Kalendari vjetor i kopshteve dhe çerdheve të fëmijëve zgjat 10 muaj 
(nga shtatori deri në qershor), duke i dhënë mundësinë familjeve kërkuese 
të përfitojnë një shërbim veror nga çerdhet dhe kopshtet edhe gjatë muajit 
korrik. 
Ditët e fillimit, ndërprerjes dhe mbarimit të kalendarit shkollor përcak-
tohen nga Bordi i Drejtorëve të institucionit dhe iu komunikohen të gjitha 
familjeve në fillim të çdo viti shkollor.

3.4.4  Procedurat e rishikimit të Rregullores së kopshteve dhe çerdheve

Çdo propozim për të modifikuar rregulloren e kopshteve dhe çerdheve 
për fëmijë e miratuar nga Këshilli i Administrimit të Institucionit Çerdhe 
dhe Kopshte për Fëmijë, paraprihet nga një përfshirje e gjerë dhe nga një 
pjesëmarrje e Këshillit të Qytetit për Fëmijërinë.
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