
PËRSHËNDES DREJTORËT E SKOLLAVES TË KOSOVËS 

Uroj diten mirë autoriteteve shkollave dhe qytetit dhe të gjithë 

atyre që janë të pranishëm. 

Na mirëpresim për zemërisht Segretarin e Ministrit të Arsimit 

edhè Dr. Agim Krasniqi i cili na ftoi të marrim pjese në këtë 

workshop të rendërishme që ka një titull me shumë kuptim: 

 

TË NDËRTOJË NJË KURRIKOLË PËR SKOLLEN PROFESIO-

NAL NË KOSOVË. QËLLIMI, ORGANIZIMI DIDAKTIK, ME-

NAXHIMI I BURIMEVE. 

 

Presidenti DiSAL Ezio Delfino,  dhe na e pranishëm këtu, Profr. 

Silvio Galeano, Prof. Mauro Monti dhe unë Prof. Walter Bellizzi, 

sinqerisht falënderoj organizatorët për këtë konferencë edhe për 

ftesen e ofruar. Ky takim do të jete i parë dëshiron të adresohet 

intensifikimin krahasimet mes drejtorët e shkollaves italiane 

dhe atyre të kosovës për një marrëdhënie miqësi dhe 

bashkëpunimi. 

Na shpresojmë që takimi do të jetë fitimprurës dhe gjithmonë do 

të promovojë bashkim më të mëdha ne mes të Shoqatës Di.S.A.L. 

dhe me shkollet kosovare. 

Falimderit edhe punë të mir gjithve juve.  



SALUTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEL KOSOVO 

 Auguro una buona giornata alle autorità scolastiche e cittadine 

e a tutti coloro che sono qui presenti. Un cordiale saluto rivolgo 

al Segretario del Ministro dell’Istruzione e al Dott. Agim Krasniqi 

il quale ci ha invitato gentilmente a partecipare a questo impor-

tante workshop dal titolo molto significativo: 

COSTRUIRE UN CURRICOLO PER LA SCUOLA PROFESSIO-

NALE IN KOSOVO. FINALITÀ, ORGANIZZAZIONE DIDAT-

TICA, GESTIONE DELLE RISORSE. 

Il Presidente dell’associazione DiSAL Dott. Ezio Delfino e noi pre-

senti che l’accompagniamo, Prof. Silvio Galeano, Prof. Mauro 

Monti ed io Prof. Walter Bellizzi, sinceramente salutiamo gli or-

ganizzatori del Convegno e ringraziamo per l’invito offerto. 

Questo primo incontro è rivolto ad auspicare l’intensificazione 

del confronto, sui temi proposti dal workshop, tra i Dirigenti sco-

lastici italiani e i Dirigenti scolastici del Kosovo attraverso un 

rapporto stretto di amicizia e collaborazione. 

Ci auguriamo che questo incontro sia proficuo per ciascuno di 

noi e promuova una proficua unione tra l’Associazione Disal e le 

scuole del Kosovo. 

 

Grazie e buon lavoro a tutti.  

 


