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Përmbajtja

Viti 2021 ka pasur
shumë ndryshime
pozitive

Pikat kryesore
Kryesia
Mandati i Kryesisë së kaluar (2018-2021) përfundoi në kushte të mira në Kuvendin e vitit 2021.
Përbërja e Kryesisë ndryshoj, veçanërisht në mungesën e z. Sali Salihut (arkëtar dhe
përgjegjës për zyrën dhe komunikim), si dhe Valbona Ibrahimi, Bajrush Shaqiri dhe Lulzim
Bazhdaraj. Kryesisë iu bashkuan zonjat Esena Aliraj et Mirela Mezani.
Kryesia më 31 dhjetor 2021 : Liburn Mehmetaj, Kryetar, Gëzim Ilazi, Sekretar, Enver
Nesushta, Përgjegjës për zyre dhe komunikim, Azem Hyseni, Brikena Osmani (përfaqësuese e
mësimdhënësve), Esena Aliraj et Mirela Mezani.

Përmbajtja
Brikena Osmani diplomon në CAS
Kryesia dëshiron të përgëzojë përzemërsisht zonjën Brikena Osmani, mësimdhënëse, e cila ka
përfunduar Certifikatën e Studimeve të Avancuara (CAS) në arsimin ndërkulturor në
Universitetin e Gjenevës, me notën maksimale 6. Kryesia është krenare për këtë arritje –
pjesërisht e financuar nga Zyra e Integrimit – që bën të mundur përmirësimin e cilësisë së
mësimdhënies dhe kontribuon në përditësimin e njohurive të mësuesve me metodat më
moderne.

Mësimdhënës i ri : Alban Kryeziu
Kryesia ka mirëpritur mësuesin e ri, Alban Kryeziun, i cili ka dhënë mësim gjatë vitit 2021-2022
në shkollën Le Corbusier. Albani është një mësues i ri me shumë vullnet. Aktualisht është duke
përfunduar studimet në Universitetin e Gjenevës për shkencat e edukimit. Njohuritë dhe
vullneti e tij janë një pasuri e rëndësishme për LAPSH-në.

Klasë të reja
Në vitin 2021-2022 u hapën dy klasa të reja në Thônex dhe në shkollën Le Corbusier (lagja
Malagnou). Forcimi i pranisë sonë në bregun e majtë të Gjenevës ishte një projekt i
rëndësishëm i Kryesisë, duke zgjeruar kështu ofertën e klasave në të gjithë kantonin.

Subvencione
Subvencionimi nga Zyra për Integrimin e të Huajve (BIE) ka qenë stabil, po ashtu edhe
subvencionet komunale – falënderojmë veçanërisht komunat Onex, Vernier dhe GrandSaconnex për mbështetjen e tyre. Nga ana tjetër, komuna e Lancy ka hequr plotësisht
subvencionet për shkollat e gjuhës dhe kulturës së origjinës, gjë që ka shkaktuar një mungesë
të konsiderueshme financiare për shoqatën.

Numri i nxënësve
Viti 2021-2022 shënoi një numër rekord nxënësish (që nga shumë vite), me 209 nxënës aktiv
(krahasuar me 182 në 2020-2021).

Përmbajtja
Aplikacion mobil
Kryetari i LAPSH-së në Gjenevë ka krijuar një aplikacion mobil i cili lehtëson shumë
menaxhimin e studentëve. Kur prindërit regjistrojnë fëmijën e tyre në faqen e internetit
www.lapshgeneve.com, të dhënat e regjistrimit gjenerohen automatikisht në aplikacionin mobil,
dhe çdo mësues mund t'i shohë nxënësit në aplikacion një minutë pas regjistrimit. Aplikacioni i
lejon mësimdhënësit që të kenë qasje në numrat e telefonit të secilit prind, në çdo kohë (për
shembull në rast emergjence).
Mësimdhënësi regjistron ditarin dhe mungesat në aplikacion, por edhe notat në fund të vitit. Kjo
ia mundëson Kryesisë të gjurmojë mungesat e përsëritura dhe gjithashtu të dërgojë notat që
do të shënohen në librezën shkollore në një mënyrë të automatizuar dhe dixhitale. Mësuesit
mund të çregjistrojnë një nxënës dhe të përditësojnë informatat si klasa dhe kontaktet e
mësuesit në shkollën publike. Mësuesit mund të shënojnë edhe përshkrimin e mësimit për çdo
orë shkollore.
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Komunikimi
Facebook
Faqja në Facebook ka vazhduar të zhvillohet :

Faqja e internetit www.lapshgeneve.com
Në 2021, faqja e internetit ka pasur mbi 4'712 vizita të personave të ndryshëm (krahasuar me
3'065 vizita në 2020).
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Liburn Mehmetaj
Kryetar
Qershor 2022
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16 klasë

Klasat dhe mësimdhënia

209 nxënës

Mësueset

6 mësimdhënës

Gjatë vitit 2021, LAPSH-i ne Gjenevë kishte gjithsej 6 mësimdhënës:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lumnije Emini:
Fatime Bllaca:
Hyrije Kurteshi:
Osmani Brikena:
Hana Bilalli:
Alban Kryeziu:
GJITHSEJ

5 klasë (=)
4 klasë (=)
1 klasë (=)
4 klasë (+1)
1 klasë (=)
1 klasë (+1)
16 klasë (+2 në krahasim me 2020-2021)

Klasat
ECOLE / SHKOLLA
LE CORBUSIER
GEISENDORF FALLER
CENTRE QUARTIER CHATELAINE
LA TOUR
THÒNEX BOIS-DES-ARTS
PALETTES
SAPAY
TIVOLI
MAIL
MEYRIN-GOLETTE
MAISON ONESIENNE
AIRE
AVANCHETS-SALEVE
LACHENAL
PROMENADES
LIBELLULES
TOTAL

ENSEIGNANT /
NXËNËS /
MESIMDHENES
ELEVES
Alban Kryeziu
10
Brikena Osmani
20
Brikena Osmani
14
Brikena Osmani
13
Brikena Osmani
16
Fatime Bllaca
13
Fatime Bllaca
13
Fatime Bllaca
11
Fatime Bllaca
11
Hana Bilalli
14
Hyrije Kurteshi
10
Lumnije Emini
11
Lumnije Emini
14
Lumnije Emini
11
Lumnije Emini
11
Lumnije Emini
17
16 mësimdhënës / enseignants
209

Pjesëmarrja
Numri i nxënësve:

209 të rregullt (+22 krahas. me 2020)
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Pasqyrat financiare
Bilanci më 31 dhjetor 2021

Përmbajtja
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve më 31 dhjetor 2020

Përmbajtja

Bashkëpunimet
Departamenti i arsimit publik
Dialogu me Departamentin e Arsimit (DIP) ka vazhduar, duke përfshirë përmes Komisionit për
gjuhët mësimore dhe kulturave të origjinës (ELCO), në të cilën Kryesia/mësueset janë
përfaqësuar. Kjo është një mundësi e mirë për të bashkëvepruar me komunitetet e tjera të
huaja që organizojnë mësimin në gjuhet e tyre.
Zyra e Integrimit e të huajve
Gjatë vitit, Zyra e Integrimit e të huajve (BIE) ka mbështetur shoqatën tonë me një subvencion
prej 35’080 CHF.
Komunat
Marrëdhëniet me komunat kemi pasur për përdorim e klasave, me komunat e Carouge,
Genève, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex, Vernier dhe Versoix. Shoqata ka
marrë me qira një klasë, me pagesë, në komunën e Grand-Saconnex.
Shoqatat mike
LAPSH-ja ka mbajtur marrëdhënie të shkëlqyera me shoqatat tjera lokale, duke përfshirë një
numër të madh të shoqatave shqiptare të kantonit.
GEplurilingue
LAPSH-ja ka marrë pjesë në themelimin e shoqatës GEplurilingue, e përbërë nga shoqatat e
ndryshme të Gjenevës që japin mësimin plotësues në gjuhë të ndryshme, dhe merr pjesë në
kryesinë e kësaj shoqate me një anëtar (përfaqësuesi: z. Gëzim Ilazi). Më shumë informata
lidhur me këtë shoqatë të veçantë: www.geplurilingue.ch
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Kryesia
Liburn Mehmetaj

Gëzim Ilazi

Enver Nesushta

Kryetar

Sekretar

Përgjegjës për lokale dhe
komunikim

Brikena Osmani (përfaqësuese e
mësimdhënësve)

Azem Hyseni
Mirela Mezani

Esena Aliraj

Auditori
Guy-Olivier Rombaldi (ANCA Fiduciaire SA)

Anëtarët e nderit (të liruar nga pagesa e anëtarësisë)
Miriam Fridman Wenger
Agim Paçarizi
Idriz Zeqiraj
Claude Dupanloup
Avdyl Hamza

Falënderime

12

Falënderime
LAPSH-ja në Gjenevë dëshiron të shprehë mirënjohjen e saj për autoritetet dhe drejtuesit e
institucioneve dhe shërbimeve që ndihmuan në realizimin e qëllimeve të saj, duke mundësuar
fëmijëve të familjeve të bashkësisë shqiptare në Gjenevë që të ndjekin kurse të gjuhës dhe
kulturës shqipe.
Falënderimet i adresohen veçanërisht:

Kantonit të Gjenevës
Departamenti i Arsimit Publik (DIP – Département de l'instruction publique, de la formation et
de la jeunesse)
Zyrja e Integrimit të huajëve (BIE – Bureau de l'intégration des étrangers)

Përfaqësueseve të autoriteteve dhe institucioneve amtare:
z. Sami Ukelli, Ambasador i Republikës së Kosovës në Zvicër
Z. Nexhat Maloku, Kryetar i LAPSH-së për Zvicër deri në maj 2022

Komunat:
Qyteti i Gjenevës

Qyteti Onex

Qyteti Carouge

Komuna Plan-les-Ouates

Qyteti Grand-Saconnex

Qyteti Thônex

Qyteti Lancy

Qyteti Vernier

Qyteti Meyrin

Qyteti Versoix

Me mbështetjen e:

c
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Donatorët
I falënderojmë donatorët tonë për vitin 2021, të radhitur sipas shumës së dhuruar. Pa ndihmën
e tyre, nuk do të kishim mundësi të përmbushim qëllimet tona:
Azem Hyseni (Hyseni Constructions SA)

Fatmire Lami-Avdija

Orllati Group

Ibrahim Mulaku (M. Etancheité)

Avni Ibrahimi (I Renov)

Liburn Mehmetaj

Limani & Fils SA

Enver Nesushta

Shoqata Humanitare Halil Jahiu

Informata
LAPSH
Ch. des Coudriers 21
1216 Cointrin
Tel. 022 548 38 28
www.lapshgeneve.com

Gjenevë, qershor 2022
Liburn Mehmetaj, Kryetar

