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Ky udhëzues na tregon se si edukatorët dhe fëmijët mund të krijojnë një botë të 
mrekullueshme me plotë njerëz të inkurajuar të aftë për të jetuar në mënyrë aktive 
jetën e vet në shoqërinë, por gjithmonë me maturi dhe mirëkuptim për të gjithë. 
Siç do të na shpalosë në mënyrë diskrete vetë udhëzuesi, fillimi i transformimit 
të shoqërisë sonë duhet të jetë te vetë ne, si persona të rritur dhe si edukatorë. 
Përmes përfshirjes së mendimeve profesionale të shumë psikiatërve, hulumtuesve 
në fushën e arsimit, historianëve, filozofëve, psikologëve zhvillimorë, ekspertëve 
për të drejtat e fëmijës, shkencëtarë nga fusha e politikës, teoricienë të menaxhimit, 
etj., ky udhëzues na tregon se si t’i vendosim nxënësit si pjesëmarrës aktiv në 
botën e vet. Përmes shumë dëshmive nga fëmijët, të rinjtë dhe edukatorët dhe 
përmes citateve nga pararendësit e mendimit  si Ruso, Freire, e deri te Henrieta 
For, shikojmë se si fëmijët tanë dhe shumë prej mendimtarëve tanë më të mëdhenj 
janë harmonizuar me këtë ide fundamentale se transformimi i shoqërisë fillon me 
transformimin e brendshëm. Pasuria e madhe e udhëzuesit përbëhet nga ajo se ai u 
ofron edukatorëve edhe provokime për të menduar thellë dhe reflektuar dhe i nxitë 
në ushtrime në dhe jashtë klasës.
 
Kjo përzierje magjike e teorisë së hollësishme depërtuese, theksim i udhëheqësve 
vizionarë dhe praktika të ofruara të autoreflektimit u jep mundësi edukatorëve të 
dallojnë se deri ku kanë mbërritur në rrugën e tyre drejt ndryshimit të mënyrës 
së të menduarit nga qëndrimi sipas të cilit të rriturit e kontrollojnë tërësisht dhe 
duhet ta kontrollojnë mjedisin shkollor drejt të menduarit sipas të cilit duhet të 
lirohemi nga frika, dëshira për kontroll dhe brengosja dhe duhet të fillojmë të 
besojmë në urtësinë e vetë fëmijëve, me të cilët do të bashkëpunojmë në mënyrë 
që të sigurohemi se të gjithë në mjedisin shkollor kanë mundësinë që të rriten dhe 
përparojnë në mënyrë të shëndetshme. 
 
Kjo është vepër vizionare që në botën e pjesëmarrjes dhe zërin e nxënësve e 
përshëndesim duar hapur  gjerësisht.
 
Mijali Dermish, SIRIUS – Rrjeti për politika për arsimin e emigrantëve 

Por, ky doracak nuk është i dedikuar vetëm për edukatorët dhe 
ata që punojnë në shkollat – të gjithë të rriturve të interesuar 
për ndërtimin e lidhjeve të besimit me fëmijët do t’u jetë i 
përshtatshëm dhe frymëzues, ndërsa do të donim edhe të 
gjithë prindërit, xhaxhallarët dhe tezet, gjyshërit dhe gjyshet t’i 
ftojmë që ta marrin atë dhe ta lexojnë, prej tij mund të mësohet 
shumëçka. 

Lana Jurko, Rrjeti i qendrave për politika arsimor 

Falënderojmë vullnetarët nga Forumi për liri në arsimin, Maja Shariq dhe 
Katarina Petroviq, për ndihmën gjatë përgatitjes së historive nga shkollat. 
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ZËRI I 
NXËNËSVE: 
VEGLA PËR 
MËSIMDHËNËS 

MENDIM PROFESIONAL FRYMËZIM

Udhëzuesi ynë ju ofron modele të 
ndryshme teorike, metoda dhe 
diskutime për forcimin e zërit të të 
rinjve. Veglat praktike janë ndarë 
në 4 dimensione kyçe: MENDIME 
PROFESIONALE, FRyMëZIM, 
USHTRIME DHE HISTORI NGA 
PERSPEKTIVA E FëMIJëS. 

HISTORI NGA PERSEKTIVA E 
FËMIJËS 

USHTRIM

LEGJENDA:



7

I. ZËRI I 
FËMIJËVE – 
PSE?
ÇFARË DO TË THOTË 
„TË KESH ZË“ që 
nga mosha e 
hershme?  
Kjo do të thotë të kesh ndjenjën e 
iniciativës që rrjedhë nga besimi se të 
tjerët do të na dëgjojnë dhe se do të 

mund të ndikojmë në rrethimin tonë. 
Prindërit të cilët konsiderojnë se kjo 
është e rëndësishme u lejojnë fëmijëve 
të tyre të shprehen në mënyrë të 
këtillë që nga dita kur janë lindur, 
derisa mësimdhënësit e bëjnë të 
njëjtën gjë nga dita e parë në shkollë: 
u japin zë po aq të rëndësishëm dhe 
vlefshëm sa edhe ai personal. Ata 
gjithashtu e respektojnë këtë “zë” sa 
edhe zërin e tyre.  

„Nëse për shkak të ndonjë 
arsyeje nuk jeni në gjendje 
t’i bëni këto tri gjëra, atëherë 
është koha të përqendroheni 
në vetveten dhe të bëni diçka 
lidhur me këtë – për ta gjetur 
zërin personal dhe këtë dhuratë 
t’ua dhuroni edhe fëmijëve 
dhe njerëzve të rinj me të cilët 
punoni!”

prof. Dr. R. A. Grosman, doktor i 
shkencave, psikolog, Masaçusec

1. 
Supozoni se mendimi i fëmijëve dhe ajo që ata e kanë për ta thënë është po aq e rëndësishme si ajo që ju keni për ta thënë. .

2. 
Supozoni se prej tyre 

mund të mësoni po 

aq sa mund të mësojnë 

ata prej jush.

3.  Hyni në botën e tyrepërmes lojës,aktiviteteve dhe diskutimeve:
mos prisni ata të hynë në 
botën tuaj në mënyrë që të realizoni kontakt.
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Fëmijët që kanë “zë” janë fëmijë 
me ndjenjë të fuqishme të 

identitetit. Këta janë fëmijët që 
do të mbrohen kur do të kenë 
nevojë për këtë. Flasin hapur 

dhe nuk është lehtë t’i frikësoni. 
Ata i pranojnë frustrimet dhe 
dështimet e pashmangshme 

si pjesë përbërëse e jetës dhe 
vazhdojnë tutje. Nuk kanë frikë 
të provojnë gjëra të reja dhe të 
ndërmarrin rreziqe të caktuara 
përkatëse. Biseda me ta është 

interesante.  

VEGLA

MENDIM PROFESIONAL: 
Për zërin e nxënësve

„Zëri i nxënësve do të thotë që 
nxënësve t’u jepet mundësia për 
të ndikuar në nxënien, që përfshin 
politika, programe, kontekste dhe 
parime.“

(Harper, D., v. 2000)

„Zëri i nxënësve ka të bëjë me 
pedagogjitë në të cilat të rinjtë 
kanë mundësinë të ndikojnë në 
vendimet që do t’i formojnë jetët 
e tyre dhe jetët e moshatarëve 
të tyre në dhe jashtë mjedisit 
shkollor“. 

(Vulf, Shtajnberg dhe Hofman, v. 
2013)

„Zëri i nxënësve është koncept 
i përmbledhjes së qasjeve që 
nxënësit i vendosim krahë për 
krahë me edukatorët e akredituar 
në rolin e kritikëve dhe kreatorëve 
të praktikës arsimore“. 

(Kuk-Sater, A., (v. 2020) 
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„Zëri i nxënësve mund të 
ndryshojë nga niveli më themelor 
në të cilin të rinjtë i ndajnë 
mendimet e tyre për problemet 
dhe zgjidhjet potenciale, më pas 
të rinjve mund t’u mundësohet 
të bashkëpunojnë me të rriturit 
gjatë përballjes me probleme 
të caktuara në shkollat e tyre, e 
deri te ajo që të rinjtë ta marrin 
përsipër rolin kryesor në kërkimin 
e ndryshimeve”.

(Mitra, D., v. 2009)

„Zëri i nxënësve mund të 
përkufizohet gjerësisht si proces 

i konsultimit të nxënësve në 
mënyrë që të fillohet dialog që 
mund t’i referohet mësimit dhe 

nxënies ose çështjeve të tjera që 
kanë të bëjnë me politikat dhe 

praktikat në klasë.“ 

 (Moris, v. 2020) 

FËMIJË AGJENTË (veprim, nxitje 
dhe motivim për pjesëmarrje 
aktive)

„Roli i individit në formimin e 
përvojës personale në botë është 
aktiv, respektivisht ‘njerëzit janë 
bartës të përvojës personale, nuk 
janë vetëm objekte që provojnë 
diçka’.“

(Bandura, v. 2001)

FRYMËZIM:  
Historia e Erikut 

Trond Vage është ekspert për të drejtat e fëmijës i UNICEF-it, i cili momentalisht 
jeton në Firencë. Paraprakisht ka kaluar 7 vite si avokat i popullit për mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve në Norvegji. Një ditë iu lajmërua një ish student i tij. Në 
atë moment ai ka qenë drejtor i një shkolle të mesme dhe i ka thënë se ka pasur 
probleme të mëdha me njërën prej klasave në vitin e dytë. (Në Norvegji ky është 
viti i fundit nga cikli i ulët i mesëm shkollor për nxënës të moshës 13-16 vjeç) 
Ata kanë qenë të zëshëm, të pamundshëm për bashkëpunim, të padëgjueshëm 
dhe shpesh e kanë prishur punën e të tjerëve. Ai ka kërkuar ndihmë nga Trondi.

Kur ka shkuar Trondi në atë shkollë për të ndihmuar dhe të takohet me atë 
klasë dhe me prindërit, ka kuptuar se nuk mund të ndihmojë në asnjë mënyrë. 
Nxënësit e asaj klase nuk kanë dëgjuar fare, nuk i kanë shprehur respekt dhe nuk 
kanë dashur të bisedojnë. Udhëheqësi i tyre ka qenë një djalë me emrin Erik, i 
cili kishte vënë këmbët mbi bankë dhe ka shtrembëruar gjithçka që do të thoshte 
Trondi. I shqetësuar, Trondi u ka thënë: “Në rregull, jeta juaj – vendime tuaja”. 
Duke u ndjerë mizor dhe i dëshpëruar, është takuar me prindërit e tyre dhe të 
gjithë kanë qenë dakord: “është kjo që është, nuk ke çfarë të bësh”.  
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USHTRIM:  
Zëri im 

 
 
Qëllimi: ngritje të vetëdijes në 
Udhëtimin tuaj personal drejt 
gjetjes së zërit personal  

 
 
 
Mendoni për kohën kur keni qenë 
fëmijë.

Sa „zë“ keni pasur? Deri në çfarë niveli 
ju është lejuar dhe kishit mundësinë të 
shpreheni lirisht? Ku dhe para kujt?

 Kush dëshironte t’ju dëgjojë, me kë 
mund të bisedonit për veten dhe për 
gjithçka që ju ndodhte? 

Emërtoni pjesët e vetes që mund t’i 
shprehni lirisht? 

(nga aspekti i ndjenjave, mendimeve, 
qëndrimeve, sjelljeve, fjalëve, vetive të 
karakterit...) 

vetëreflektim

Rrugës për në shtëpi, Trondi është ndalur në një pompë benzine për të marrë 
kafe, dhe është shërbyer nga po i njëjti djalë – Eriku! Në moshë deri 15 vjeçe, 
Eriku ka punuar një ndërrim të tërë në pompën e benzinës, ka shërbyer racione 
dhe kafe, ka lëshuar fatura dhe ka qenë i sjellshëm. I tronditur, Trondi e ka pyetur 
se si ashtu është sjellë krejtësisht më ndryshe. Eriku i ka thënë: 

„Trond, është e thjeshtë. Në shkollë, askush asnjëherë nuk më është drejtuar me 
respekt. Kur nuk ndjej respekt, nuk sillem në mënyrë të përgjegjshme, kjo është 
arsyeja. është shumë e thjeshtë“. 

Trondi ka qenë shumë i impresionuar nga kjo përvojë dhe shpesh është 
konsultuar me Erikun në punën e mëvonshme si avokat i popullit. 

Çfarë nuk ishit në gjendje ose nuk 
ju është lejuar të shprehni ose të 
shfaqni?

Cilat ishin arsyet për këtë...? (p.sh. 
kishit frikë që të mos turpëroheni 
ose ndëshkoheni, askush tjetër nuk 
është sjellë ashtu ose askush tjetër 
nuk e dallonte ose dëgjonte atë 
pjesën tënde, të rriturit nuk mund t’ju 
kushtonin kohë të mjaftueshme, etj.)

Në çfarë mënyre dhe deri në çfarë 
niveli kjo ju ka formuar në individin që 
jeni sot?

Letër dhe laps 
kimik

10-15 min.
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HISTORI NGA PERSPEKTIVA E 
FËMIJËS: Shkolla e ëndrrave të 
mia nxënës, viti 2-të i shkollës 
së mesme

Gjendem në terrenin e lojërave për fëmijë pranë ndërtesës sime. Rri në 
bankë dhe mendoj. Në prapavijën e mendimeve të mia ka buzëqeshje dhe 

bërbëlitje të fëmijëve: „Unë jam e para!“ Në fakt, dëgjoj gjithçka që mund të 
dëgjohet në terrenin e lojërave për fëmijë. Vendosa t’i pyes nëse janë të lumtur 

që do të nisen në shkollë. Cila përgjigje mendon se ka dominuar? Shumica e tyre 
thanë se nuk duan të shkojnë në shkollë dhe se duan të vazhdojnë të luajnë. E tani, 
hajde edhe një pyetje. Pse fëmijët, kur u përmendet shkolla, menjëherë u shkon 
mendja se kjo do të thotë fund të lojës? Ndoshta për arsye se ashtu kanë dëgjuar 
nga fëmijët më të rritur të cilët shkojnë në shkollë tashmë, ose për arsye se ashtu u 
thonë prindërit. Pse fëmijët të mos mund të luajnë nëse shkojnë në shkollë?

Të gjithë e dinë se shkolla është “institucion arsimor”, etj. Por, çfarë nëse këtij 
përkufizimi ia shtojmë fjalën “argëtues”? Mendoj se kështu të gjithë do të ishin 
më të interesuar, por ndoshta edhe jo. Më në fund, vijmë deri te tema kryesore. Si 
është shkolla e ëndrrave të mia? Mbylli sytë dhe imagjino situatën e radhës. Hyn 
në shkollë... Prit pak, si të imagjinova se lexon me sy të mbyllur? Hajde atëherë të 
shtiremi se sytë i ke të mbyllura. Të fillojmë nga e para. Je duke hyrë në shkollë, 
dëgjon zëra të ndryshëm, korridoret e shkollës janë përplot me nxënës, dhe kjo 
është shkollë e mirëfilltë, jo ndonjë virtuale. Nxënësit e komentojnë fillimin e 
edhe një viti shkollor, flasin për aventurat e tyre gjatë ndalesës për lëvizje dhe 
pushimit veror, si dhe për përvojat e tyre me mësimin onlajn. Në rregull, mjaft 
me mendime, tani mund t’i çelësh sytë. ☺Siç ke vërejtur ndoshta, marrëdhëniet 
e ndërsjella në këtë shkollë janë vërtetë të mira, janë të shkëlqyeshme. Mes të 
gjithëve. Në rregull, sigurisht, nuk duhet ta presim këtë, por së paku nuk ka raporte 
të këqija ose zënka; ata që nuk pëlqehen, nuk bisedojnë. A mund ta dëgjosh zilen 
e shkollës? Jo, kuptohet se nuk mund ta dëgjosh, por së paku shtiru se mundesh, 
faleminderit shumë! Nxënësit hyjnë në klasat. Sot kemi një nga lëndët e reja: “Të 
menduarit”. Kjo është lëndë që të gjithëve ua jep të drejtën të shprehin mendim 
pa qenë të tallur dhe të prezantojnë disa lojëra interesante që u pëlqejnë. Më 
pas kemi “Demonstrim”. Kjo është lëndë që përbëhet prej bërjes së veprave të 
mira, ndihmës për njerëzit dhe për kafshët. Në fund kemi lëndën që nuk është 
më pak e rëndësishme dhe quhet “Të kuptuarit”. Kjo është lëndë në të cilën 
nxënësi i ndihmon një bashkënxënësi të kuptojë ndonjë lëndë tjetër. Siç e dimë 
të gjithë, moshatari mund t’i sqarojë diçka ndonjë moshatari tjetër më mirë sesa 
mësimdhënësi. Këto lëndë duhet t’i ndihmojnë nxënësit që të kuptojë se ndihma e 
të tjerëve është e mirë dhe se gjëra të mira u ndodhin atyre që bëjnë vepra të mira. 
Shkolla do të ishte organizuar në atë mënyrë që secili do të mund të gjente vend 
për të menduar, të argëtohet, të relaksohet dhe të socializohet. Ligjërimi do të ishte 
më i lehtë për mësimdhënësit për shkak se këto lëndë të reja, veçanërisht lënda 
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Të kuptuarit, do të bënin që nxënësit të kuptojnë se as mësimdhënësit nuk e kanë 
lehtë. Të gjithë do të donin të shkojnë në shkollë. Ndoshta tingëllon e pamundshme, 
por asnjëherë mos thuaj asnjëherë.

Shpresoj se të pëlqeu shkolla e ëndrrave të mia. Nuk është tepër e komplikuar, por 
është shumë e mirë dhe e ndryshme nga të tjerat, apo jo? Të gjithë e dimë se është 
vetëm shkollë për të cilën ëndërrojmë, se ëndrrat nuk zgjasin përgjithmonë dhe se 
të gjithë duhet të zgjohemi herët a vonë. Por ndoshta ndonjëherë kjo do të mund të 
ndryshonte, do të shohim…

Si të rritur shpesh (ndonjëherë në mënyrë të kuptueshme) jemi të fokusuar 
dhe të ngarkuar me atë që “t’i udhëzojmë”, t’u sqarojmë dhe t’i korrigjojmë 
mendimet dhe perceptimet e fëmijëve në mënyrë që të menduarit e tyre ta 
bëjmë sa është e mundshme më të ngjashme me të menduarit tonë, dhe t’i 
“drejtojmë në rrugën e drejt”. Ndonëse udhëheqja dhe nxënia janë praktika 
të vlefshme, ato gjithashtu mund të shfrytëzohen edhe në mënyrë që do ta 
zvogëlojë atë që fëmijët janë në momentin, ajo që e shikojnë dhe ndjejnë.

    „Fëmijët i pranojmë si qenie kompetente njerëzore që kanë të drejtën dhe 
aftësinë e lindur për të kontribuar në vendimet që ndikojnë në jetët e tyre. 

Fëmijët janë burime kryesore të diturisë dhe ekspertë për jetët personale, ata 
janë burimi ynë më i mirë i këshillave për çështjet që i prekin ata“. 

(Mek Noton etj., v.2003)

FËMIJËT SI QENIE 
TË NDRYSHME NGA 
NE?
Nga perspektiva zhvillimore, fëmijët 
mund të shikohen si “qenie të 
papërfunduara”, qenie “në krijim e 
sipër” ose si “qenie” të tilla siç janë 
në momentin. Trendet më të reja dhe 

shkenca për fëmijët i shikojnë fëmijët 
dhe të rinjtë si subjekte aktive që kanë 
të kuptuarit personal të tyre për botën 
në të cilën jetojnë dhe që ndikojnë 
në krijimin e saj (Alanen dhe Majall, 
v.2001). Ndonëse ata zhvillohen, 
ndryshojnë dhe mësojnë, vlera e tyre 
në çdo moment është “e tanishmja”, 
përbëhet nga ajo që ata janë tani, nga 
perspektivat që i kanë në të tanishmen, 
dhe është me rëndësi që t’i vlerësojmë 
të tillë siç janë. 

Si  „qenie në krijim 
e sipër“ të rinjtë 

zhvillohen, ndryshojnë, 
mësojnë

Si „qenie“ të rinjtë dhe 
perspektiva e tyre kanë vlerë në 
çdo moment në të tanishmen 
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A KUPTOJMË SE 
SI ËSHTË TË JESH 
FËMIJË?
Të përkujtohemi se si është të jesh 
fëmijë, nuk është detyrë e lehtë. 
Ndryshimet fizike, emocionale, 
hormonale dhe psikologjike janë aq 
dramatike saqë fitohet përshtypje se 
kjo qenie qenka nga ndonjë lloj tjetër! 
Nëse keni pasur rastin të jetoni me 
bebe, e dini se këto qenie të vogla nga 
pak janë si disa “qenie nga ndonjë 
botë tjetër”. Ata ndjejnë dhe shprehen 
në mënyrën personale të tyre, kanë 
ritëm personal, kështu që ne duhet 
të adaptohemi tërësisht ndaj tyre 
në atë fazë në mënyrë që të mund 

t’u përgjigjemi nevojave të tyre në 
mënyrë që ata të mund të mbijetojnë 
dhe ta marrin atë që u nevojitet. 

Ashtu siç rriten, pak nga pak, ne i 
“ftojmë” në botën tonë, botën e të 
rriturve, por ata do të mbeten “lloj” 
i ndryshëm edhe një kohë shumë të 
gjatë. Shumë shpesh ne si të rritur 
përdorim fraza tipike për t’i përshkruar 
fëmijët dhe të rinjtë.

„Është fëmijë i egër“

 “Është i dhënë pas lojës” 

„Kërkon vëmendje“ 

 „Mungon me mendimet“ (Dhe fluturon 

me mendjen)
„Pra, është e pamundshme“

„E shikoj, e nuk e dëgjoj, ja aq 

është i mirë“„Është shumë qaraman”

„Vetëm dramatizon“
„Vetëm të dish çfarë karakteri është“

„Assesi nuk mund të...“

„Bërtet dhe bën zhurmë“

„Është e mirë, është e dëgjueshme 

gjithmonë“„Është i 
llastuar“

„Nuk është i 
pavarur“

„Gjithçka bën vetë, sikur 

është e madhe“
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Këto janë vetëm  disa nga frazat që 
tregojnë se si ne, si të rritur, nuk mund 
ta kuptojmë botën e fëmijëve, dhe deri 
në çfarë niveli ne presim prej tyre të 
funksionojnë në mënyrë të njëjtë ose 
të ngjashme si ne. 

Gjithashtu ekzistojnë edhe të gjitha 
mënyrat verbale të sjelljes, si qetësi 
dhe injorim, hedhje të sendeve, 
bërtitje, përplasje të dyerve, krijime 
të pazakonshme, etj., që janë sfidë për 
ne dhe kërkojnë prej nesh ta rrisim në 
mënyrë plotësuese të kuptuarit tonë 
dhe të përmirësojmë komunikimin. 

Të jesh i pjekur dhe i rritur, pavarësia, 
qetësia, kontrolli dhe të qenët 
i sjellshëm janë vetëm disa nga 
karakteristikat që në këtë moment i 
lavdërojmë dhe synojmë t’i arrijmë 
sa është e mundshme më shpejtë në 
mënyrë që ta ulim komoditetin tonë 
në vend se të kuptojmë se rritja është 
proces i ngadalshëm që mund të nxitet, 
por edhe të shpejtohet.

Megjithatë, bebet dhe fëmijët e 
moshës parashkollore nuk janë të 
vetmit që do të dallojnë në mënyrë 
dramatike prej nesh. Adoleshentët 
në fazën e tyre specifike të zhvillimit 
mund të na tronditin dhe të na 
çmendin në mënyrë të barabartë. A 
do të manifestohet kjo si tërheqje nga 
shoqëria, cinizëm, pasivitet, ndryshime 
drastike të pamjes, interesa të reja, 
ose agresion, kundërshtim, rezultate 
të këqija në shkollë, eksperimentim 
me alkool dhe cigare, seksualitet... 
Sjellja përmes të cilës ata tentojnë 
(nga fillimi) të ndërtohen dhe të 
ripërkufizojnë veten dhe lidhjet 
e tyre mund të na brengos neve 
dhe të na shtyjë që të tentojmë t’i 
“korrigjojmë” ose t’i “përmirësojmë”, 
t’u kërcënohemi ose t’i shantazhojmë... 

pa pyetur veten se çfarë bote kemi 
krijuar ne të rriturit dhe cilat mendime 
ua kemi ofruar. 

Ne ndoshta mund ta kemi vështirë të 
përballemi me fëmijërinë personale, 
me adoleshencën tonë, nevojat tona që 
ndoshta kanë qenë e ndoshta edhe nuk 
kanë qenë të kënaqura, me gjithçka që 
na është lejuar ose nuk na është lejuar, 
dhe me atë që nuk e kemi marrë ose 
përjetuar.   

Sikur të shikonim pak më thellë, 
ndoshta do të gjenim gjurmë 
nga emocionet dhe dëshirat e 
fëmijës te vetë ne, disa situata 
që ndoshta i kemi harruar ose 
luftuar, por nëse jemi krejtësisht 
të sinqertë, asnjëherë nuk i kemi 
humbur. 

MENDJA E FËMIJËS
Ndonëse truri i fëmijës arrin 90-95% 
të masës së tij përfundimtare deri në 
moshën 6 vjeçe, ai riformohet dhe 
piqet në mënyrë intensive deri nga 
mesi i viteve të 20-ta. “Lidhjet” e vjetra 
në “masën gri” fshihen, vendosen të 
reja, dhe ky është proces që ndikon 
në aftësinë e fëmijës ose të riut të 
marrë vendime, të gjykojë, të mësojë, 
të ndërtojë marrëdhënie dhe të shijojë 
botën rreth vetes.
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Në fakt, ata bëhen “të mëdhenj”, e 
megjithatë mbeten “të vegjël” deri në 
një nivel të caktuar dhe nuk vërejnë 
se kjo do të na nxisë në disa aspekte 
të sillemi në mënyrë të gabuar dhe 
të padrejtë në edukimin dhe qasjen 
ndaj të rinjve. Ndryshimet fillimisht 
ndodhin në pjesën “e pasme” të 
trurit, derisa ndryshimet në “frontin” 
(korteksin parafrontal)  vazhdojnë 
derisa të bëhemi të rritur. Kështu, kur 
marrin vendime dhe marrin qëndrime, 
tinejxherët janë nën ndikim shumë më 
të madh të amigdalës, pjesës së trurit 
të lidhur me impulset, instinktet dhe 
emocionet. 

„Tinejxherët punojnë me tru që ende 
është në ndërtim e sipër. Pikërisht për 
këtë arsye ndonjëherë do të duket se 
ata mendojnë dhe sillen “me pjekuri”, 
por në raste të tjera, nga ana tjetër, 
do të duket se kanë të menduarit 
dhe sjelljen ‘shumë impulsive dhe 
emotive’” (Armstrong, v. 2016)

Nëse i pyesim se cili është mendimi 
i tyre, nëse vendosim dialog 
të mbështetur në respekt dhe 
mirëkuptim, nëse flasim me ta për 
qëndrimeve dhe vendimet e tyre, në 
këtë mënyrë e mbështesim zhvillimin 
e tyre mental dhe “vendosim lidhje të 
mira” në trurët e tyre, që zhvillohen 
dhe mësojnë për vetveten dhe botën 
rreth tyre.

VEGLA
 
MENDIM PROFESIONAL: 
8 faktorë të 
rëndësishëm që 
ndihmojnë në 
aktivitetet me fëmijët  

Ja një shembull nga fusha “truri 
adoleshent”, termin që përdoret 
në domenin hulumtues që merret 
me funksionimin dhe nxënien e 
adoleshentëve. Në mënyrë që 
të kuptojmë se çfarë u ndihmon 
nxënësve që “të përfshihen” dhe 
“të jenë aktiv”, është me rëndësi 
ta shqyrtojmë perspektivën e tyre 
të përvojës në shkollë. 

Thënë thjesht, në mënyrë që t’i 
„aktivizojmë“ dhe në mënyrë 
që ata të mësojnë më mirë, për 
tinejxherët janë të rëndësishëm 
këta 8 faktorë (burimi: 
whatkidscando.org/index.html):

Të ndjehen mirë dhe të sigurt (në 
aspektin fizik, mental, emocional)

Të konsiderojnë se tema është 
e rëndësishme (duhet të jetë 
praktike dhe e lidhur me jetën)

Të ketë aktivitet dhe ushtrim

Të konsiderojnë se përmes 
aktivitetit do të mësojnë diçka të 
re 

Të kenë mentor të arritshëm

Të jetë diçka e zbatueshme 

Të mund të mendojnë për atë që e 
kanë përvetësuar nga kjo përvojë

Të mund të bëjnë plane të 
ardhshme

1

2

3
4

5
6
7
8

http://whatkidscando.org/index.html
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USHTRIM:  
Si i shikoni  
fëmijët?

 
Lexoni deklaratat si vijon nga fëmijët 
dhe shikoni nëse mund “të viheni në 
vendin e tyre”, të lidheni me ta, ose, 
nga ana tjetër, dëshironi “t’u mbani 
mësim” dhe t’i përmirësoni sa është e 
mundshme më shpejtë ☺. 

Qielli është i gjelbër.

 
Ai mua i pari më bëri ashtu.

 
Nuk dua të shkoj në kopsht.

 
Nuk më mësohet.

 
Nuk më bëhet asgjë. 

 
Dua ende çokollatë.

 
Nuk më duhet xhaketë. 

Dua tatu.

HISTORI NGA 
PERSPEKTIVA E 
FËMIJËVE: Shkolla 
e ëndrrave të mia 2 
Nxënës, viti i 2-të 
shkolla e mesme

Shkolla ime është unike dhe e bukur, 
ndërsa imagjinata ime e bën ideale.  
Asnjë fëmijë nuk është krejtësisht i 
kënaqur nga shkolla, por gjithmonë 
ëndërron për shkollën “e tij”. Shkollën e 
imagjinatës. Dëshiron shkollë ideale.

Siç i afroheni shkollës, dëgjoni këngë të 
lumtur. Ndjenja është e njëjtë sikur kur 
shikoni mjuziklin më të hareshëm në 
teatër. Në hyrjen e shkollës ka portier 
miqësor që hap derën në mënyrë të 
sjellshme për secilin nxënës. Shkolla 
është e bukur, ndonëse duket krejtësisht 
e zakonshme. Ka mure shumëngjyrëshe, 
dritare të bukura dhe të mëdha, 
grafite nga nxënësit dhe piktura nga 
heronj të famshëm nga përrallat. 
Ka edhe fotografi nga shkrimtarë të 
famshëm citatet e të cilëve gjithashtu i 
zbukurojnë muret e shkollës.

Pasuria më e madhe e shkollës është 
enterieri i tij. Shtrihet në pesë kate të 
bukura dhe të bollshme deri te të cilat 
mund të arrihet me ashensor si dhe 
përmes shkallëve. Në katin e parë secili 
mësimdhënës ka zyrën e tij, e në katin e 
dytë ka klasa për nxënës të panumërt. 
Kati i tretë do të ishte i rezervuar për 
aktivitete fizike, ndërsa mbi të do të 
kishte bibliotekë me të gjitha librat e 
botës. Kati më i lartë do të shërbente si 
vend për relaksim dhe socializim mes 
nxënësve dhe mësimdhënësve.  

vetëreflektim
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Në këtë shkollë ideale, mësimdhënësit 
asnjëherë nuk janë të hidhëruara 
ose letargjik, ata janë gjithmonë në 
humor të mirë, të buzëqeshur.  Shkolla 
ideale do të ishte plot me nxënie 
dhe eksperimentim, ndaj nxënësit 
nuk do të duhej të shkojnë në shtëpi 
duar bosh dhe me një tonelatë të tërë 
detyra shtëpie. Shkolla ideale meriton 
pajisje ideale, ndaj shkolla do të ishte 
e pajisur me shumë pajisje informatike 
që funksionon dhe është e gatshme 
për përdorim. Pasi u njoftuam me 
brendinë e saj, shkolla meriton edhe 
nxënës. Shkolla ideale ka nxënës 
idealë. Respekti i ndërsjellë, toleranca, 
mirëkuptimi dhe solidaritet janë 
parimet për sjelljen e të gjithë nxënësve. 
Nuk do të kishte dhunë në shkollë, e 
kur do të vinte deri te incidentet e tilla, 
do të ishin ndërmarrë masa përkatëse 
arsimore dhe disiplinore. Do të doja 
që të gjithë nxënësit në shkollë të 
hyjnë të buzëqeshur dhe të gjithë të 
përshëndeten mes vete. Do të ishte e 
mrekullueshme të shihet se si fëmijët e 
duan çdo të shkollës dhe si orët nuk u 
kalojnë në pritje të ziles. Shkolla ideale 
do të garantonte paqe dhe siguri për 
fëmijët. Nuk do të shkaktonte presion 
ose frikë, por ndjenjën e shtëpisë së 
dytë. Do të doja t’i harrojmë qortimet 
për nota të këqija dhe të punojmë me 
të gjithë fëmijët sipas mundësive dhe 
aftësive të tyre. Dëshiroj shkollë që do 
të na ndihmojë të formojmë mendime. 
Dua shkollë ku vërejtjet dhe mendimet 
do të mund të shprehen lirshëm. Shkollë 
që do t’i nxisë virtytet dhe talentet 
tona. Shkollë që do të na frymëzojë. 
Shkollë që do të na japë krahë dhe 
do të na ndihmojë të ngjitemi në 
mundësitë e pakufishme që na i japin 
entuziazmi ynë dhe fuqia e shpirtrave 
dhe rinisë tonë. Dua shkollë që do të 
kultivojë humanitetin, mirësjelljen dhe 

vetëmohimin tonë, si dhe virtytet tjera 
për të cilat as që jemi të vetëdijshëm, 
ndërsa pikërisht ato na bëjnë njerëz. 

Njerëzit janë qenie të gjalla me tru 
shumë të zhvilluar të aftë për të 
menduarit abstrakt, gjuhë, zgjidhje 
të problemeve, introspeksion dhe 
shumë gjëra të tjera. Këto gjëra duhet 
t’i mësojmë në shkollë, në institucion 
që na edukon dhe në të cilin kalojmë 
një kohë më të gjatë sesa në shtëpi me 
prindërit tanë. Mësimdhënësit duhet 
të jenë njerëz që do të jenë këtu për ne. 
Ata duhet të jenë me prirje miqësore. 
Të jesh profesor nuk është lehtë, 
veçanërisht nëse tentoni të qetësoni një 
klasë përplot me nxënës me hormone të 
tërbuara! Nga ana tjetër, të jesh nxënës 
gjithashtu nuk është e lehtë, veçanërisht 
kur jeni i detyruar të rrini në orët që 
ndoshta nuk ju interesojnë nga disa orë 
në ditë. Por, gjithmonë është mirë që të 
arrihet kompromis dhe të ndërtohet një 
marrëdhënie e mirë dhe e shëndoshë. 
Marrëdhënia e tillë duhet të jetë dukuri 
e përditshme në shkollën time ideale.

Ndoshta është vetëm ëndërr, por 
ndoshta është e ardhme e afërt, kushedi! 
Ndoshta deri te ky qëllim vijmë gjithnjë 
e më afër çdo ditë. Ndoshta deri te 
ëndrra për shkollë ideale afrohemi 
gjithnjë e më shumë çdo ditë.
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si është i 
lidhur zëri me 
mirëqenien 
dhe nevojat e 
fëmijëve

„Gjenerata juaj (fëmijët 
e sotshëm) përballen me 
një varg sfidash të reja dhe 
ndryshime globale që ishin të 
paimagjinueshme për prindërit 
tuaj. Klima është duke ndryshuar 
jashtë kufijve të së njohshmes. 
Thellohet pabarazia shoqërore. 
Teknologjia e ndryshoi tërësisht 
mënyrën në të cilën e shikojmë 
botën. Familjet shpërngulen më 
shumë se kurdoherë. Fëmijëria 
ka ndryshuar, kështu që edhe ne 
duhet ta ndryshojmë qasjen kur 
punojmë me fëmijë“.

Henrieta For, drejtoreshë 
ekzekutive e UNICEF-it

Ekspertët më të mëdhenj për 
mirëqenien psikologjike dhe shëndetin 
mental të fëmijëve gjithmonë 
shprehen se është jashtëzakonisht e 
rëndësishme të kuptohen nevojat e 
fëmijës dhe gjithmonë të mundohemi 
që secilit fëmijë t’ia sigurojmë atë që 
i duhet më së shumti për t’u rritur, për 
t’u zhvilluar, për të qenë i lumtur dhe  
për t’u bërë qenie e shëndetshme dhe 
e plotësuar njerëzore që do të ndërtojë 
marrëdhënie dhe do të kontribuojë në 
bashkësinë. 

Thënë thjeshtë, prindërit kompetentë 
(kujdestarë, edukatorë, mësimdhënës) 
i ndjejnë dhe u përgjigjen nevojave 
të fëmijëve. Por nevojat e fëmijëve 
nuk duhet të përzihen me dëshirat 
momentale të një fëmije. Thënë 
në mënyrë poetike, shpesh do të 
dëgjojmë se ata “kanë nevojë për 
butësi” dhe se “kanë nevojë për 
vëmendje”, por nëse tentojmë të 
përkufizojmë se çfarë do të thotë kjo 
më saktësisht, zbulojmë një univers të 
tërë të nevojave. Te fëmijët e vegjël, 
prekja, ushqimi, sigurimi i komoditetit, 
kënaqësisë, lëvizja, kombinimi i vetëm 
i nevojave fiziologjike dhe nevojës për 
butësi dhe pranim janë kyçe. Por nëse 
i përkufizoni fizikisht, madje edhe këto 
qenie të reja do t’ju tregojnë shpejt se 
liria e tyre për ta është me rëndësi të 
madhe.

Gjithashtu, madje edhe në moshë 
të tillë, kur ata do të ndjehen të 
poshtëruar dhe të parespektuar 
në njëfarë mënyre, një det i tërë 
lotë dhe rënkim do t’ju tregojë se 
ata vuajnë dhe se kërkojnë së paku 
respekt minimal (e ndonjëherë edhe 
maksimal!).  

Kthehemi në nevojat kyçe individuale 
psikologjike: dashuri, respekt, liri 
dhe argëtim, gjithsesi, duke mos 
harruar asnjëherë nevojat fizike, si 
dhe nevojën për siguri. Gjithashtu, 
është me rëndësi të kuptohet  se ne 
jemi qenie sociale dhe se nevojat tona 
përmbushen në kontekst shoqëror 
dhe kontakt, respektivisht, se do të 
ishte e vështirë për ne që të jemi „të 
lumtur“ nëse të tjerët rreth nesh janë 
„të pikëlluar“, jo vetëm për shkak se 
kemi nevojë për të tjerët, por edhe 
për shkak se mirëqenia e tyre është e 
pandarë dhe e gërshetuar me tonën.. 
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NEVOJAT MË TË 
RËNDËSISHME TË 
FËMIJËVE

NEVOJA FIZIKE
 
Megjithëse ndoshta do të tingëllojë 
tronditëse, madje edhe në shekullin 
21 për fat të keq jemi dëshmitarë 
të një bote ku nevojat themelore 
fizike të fëmijëve shpesh nuk janë të 
kënaqura, ose në shtëpi, në shkollë, 
ose në bashkësinë. Kjo nuk ka të bëjë 
me vështirësitë sociale ose ekonomike 
me të cilat përballen shumë familje, 
por me faktin se i tërë sistemi dhe 
shoqëria nuk janë të përshtatura sa 
duhet me fëmijët, dhe me atë se të 
rriturit shpesh nuk kanë mirëkuptim 
të mjaftueshëm – shumë fëmijë janë 
të privuar nga të ushqyerit cilësor, 
gjumi i mjaftueshëm, aktiviteti fizik, 
shtëpia, shërbimet shëndetësore dhe 
përvoja të nevojshme për zhvillim të 
shëndetshëm.

SIGURI
 
Fëmijët duhet të ndjehen të sigurt dhe 
të kenë hapësirën e tyre personale të 
qëndrueshme fizike dhe emocionale 
në shtëpi, në klasë dhe në terrenin 
e lojërave. Kur ndjehen të frikësuar 
ose nën kërcënim, do të kërkojnë 
prej nesh që t’i ngushëllojmë dhe 
t’u tregojmë se janë të sigurt me ne. 
Kjo nevojë përmbushet kryesisht kur 
fëmija ka marrëdhënie harmonike 
familjare në të cilat të rriturit 
shprehin qëndrime dhe sjellje që janë 
konsistente në kontekstin e rutinës 
familjare dhe vendbanimit. Kjo u jep 
fëmijëve ndjenjën e parashikimit dhe 
përhershmërisë në botën që ndryshon 

vazhdimisht. Por, fëmijët gjithashtu 
duan dhe kanë nevojë të ndjehen të 
sigurt në kopshtin e tyre, në shkollën 
e tyre, në terrenin e lojërave, në rrugë. 
Kjo nevojë bëhet jashtëzakonisht e 
rëndësishme menjëherë pas ngjarjeve 
ose krizave të caktuara shqetësuese 
dhe tronditëse, kështu që atëherë të 
rriturit e kanë për detyrë të kuptojnë 
„gjuhën“ që fëmija e përdorë për të 
shprehur se është shumë i brengosur, 
shqetësuar, i pasigurt ose i frikësuar. 
Në raste të tilla është më rëndësi 
të madhe që të rriturit të bëhen 
burimi kryesor i sigurisë, të jenë të 
vëmendshëm dhe të kujdesen për 
vetveten duke përmbushur në të 
njëjtën kohë edhe nevojat e fëmijës. 

DASHURI
 
Fëmijët e vegjël karakterizohen nga 
fakti se nevoja e tyre për dashuri është 
në vendin e parë. Ata na duan, na beso-
jnë dhe prindërit ose kujdestarët janë 
njerëzit më të rëndësishëm në botën 
e tyre. Për këtë arsye, ata do të bëjnë 
çmos për t’u përshtatur me ne. Ndon-
jëherë kjo do të thotë se do të jenë “të 
shqetësuar” ose “të qetë”. Por, nëse e 
kemi parasysh se kjo është mënyra në 
të cilën ata e përmbushin nevojën e tyre 
për përkatësi dhe dashuri, na mbetet 
neve, personave të përgjegjshëm të rri-
tur të cilëve u është e njohur se si funk-
sionojnë këto nevoja, t’u përshtatemi 
atyre dhe t’u mundësojmë që këto 
nevoja të jenë të përmbushura. Kur i 
dëgjojmë fëmijët, u tregojmë vëmendje 
dhe dashuri, u ndihmojmë që t’i çmojnë 
lidhjet dhe më lehtë të formojnë miqësi, 
bëjmë që të ndjehen të vlefshëm dhe të 
lidhen me të tjerët gjatë gjithë jetës së 
tyre. 
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RESPEKT 
 
është me rëndësi të përmendim edhe 
një nevojë të madhe dhe kyçe psikolog-
jike, nevojën për kompetencë: fuqi, 
rëndësi, respekt. Manifestohet ndryshe 
në fazat reale të zhvillimit, por është 
me rëndësi për ne gjatë gjithë jetës dhe 
ka vend të posaçëm në moshë të re kur 
fëmija ndërton pasqyrë për vetveten, 
ndërton vetëbesimin dhe vetërespek-
tin e tij. Kur dëgjojmë zërin e fëmijës, 
e nxisim shprehjen e tij dhe u japim 
mundësi qëndrimeve të tij, ne kemi 
ndikim të fuqishëm në përmbushjen 
e kësaj nevoje, që rezulton me atë që 
fëmija të ndjehet i çmuar, i respektuar, 
i fuqishëm, e me këtë është edhe më 
pak e besueshme që të bëhet viktimë e 
dhunës, manipulimit dhe abuzimit ose 
të ndjehet inferior si i/e rritur. 
 
LIRI  
 
Liria dhe autonomia janë kyçe për 
shëndetin tonë mental, kjo do të 
thotë se kemi ndjenjën se mund të 
vendosim, të ndryshojmë, të fillojmë 
ose të ndërpresim, të përzgjedhim, 
të veprojmë, të ndikojmë. Se mund të 
ndryshojmë diçka por se nuk e kemi 
patjetër, se kjo është zgjedhja jonë. 
Megjithatë, disa kanë frikë nga liria 
dhe përzgjedhin më shumë siguri e 
më pak liri, ose ndoshta nuk dinë se 
çfarë të bëjnë me lirinë, për shkak se 
nuk kanë përvojë të madhe me të. Liria, 
nënkuptohet, është relative dhe shumë 
private. 
Por, nëse duam të jemi të besueshëm, 
autentikë dhe të rritur në kuptimin e 
kompletuar të fjalës, duhet ta shijojmë 
lirinë, duhet të dimë se si të përballemi 
me të. 
Sa janë fëmijët të lirë, veçanërisht në 
sistemin arsimor? Çfarë është ajo që 
mund ta përzgjedhin dhe për çka mund 
të marrin vendim? Dhe pse më pas jemi 
të befasuar kur bëhen “pasiv”, “inert”, 
“të pavendosur” dhe “pa iniciativë”? Ku 

qëndron kufiri i arsyeshëm mes lirisë 
dhe përgjegjësisë/obligimeve? Të gjitha 
këto janë çështje të rëndësishme për të 
cilat sistemet arsimore me siguri do të 
duhet të gjejnë përgjigje përkatëse. 
 

ARGËTIM 
 
Sigurisht, nevojë shumë e rëndësishme 
por shpesh e harruar ose e shtypur për 
të gjithë ne, e veçanërisht për fëmijët, 
është nevoja për argëtim. Ndonëse 
argëtimin e ndërlidhim me lojë, me 
bërje të “belave”, me buzëqeshje, e 
shpesh edhe me padëgjueshmëri, ai 
është i gërshetuar në gjithë organizmin 
tonë kështu që tentojmë ta përmbushim 
nevojën e këtillë për argëtim përmes 
të gjitha bashkëveprimeve tona. 
është jashtëzakonisht me rëndësi 
që të gjithë fëmijëve dhe të rinjve, 
por edhe vetvetes, t’ia mundësojnë 
përmbushjen e kësaj nevoje, për shkak 
se kjo është parakusht për përparimin 
dhe rritjen tonë. Ndoshta do të pyeteni 
se si është i lidhur argëtimi me rritjen 
tuaj. Në gjuhën kroate folja zabaviti se 
(argëtohesh) në vete e përmban foljen 
baviti se (merresh). Nëse e vëzhgojmë 
këtë folje, mund të vërejmë se për 
t’u marrë me diçka dhe për të qenë 
të mirë në atë,  na duhet që kjo do të 
jetë argëtuese. Argëtimi gjithashtu 
është burimi i kreativitetit që na 
ndihmon në procesin e nxënies në 
të gjithë domenët, ndërsa gjithashtu 
është edhe burim i pavarësisë dhe 
i përgjegjësisë, të nevojshme për 
zhvillimin personal. Përderisa argëtimin 
e mbajmë largë klasave dhe shkollave 
dhe derisa besojmë se atje e kemi 
vendin, potenciali ynë, si dhe potenciali 
i fëmijëve dhe të rinjve, nuk do të 
zhvillohet tërësisht.
Përpiquni të përkujtoheni, çfarë ju 
ndihmoi të mësoni më mirë dhe t’i 
tejkaloni sfidat? A ju ishte ajo argëtuese 
ose kishit ndjenjën se atë duhet ta bëni? 
Si e integrojmë argëtimin gjatë nxënies 
dhe zhvillimit sot? Si përfshini argëtimin 
në punën tuaj dhe mes nxënësve tuaj? 
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VEGLA
USHTRIM  
„Autonomia e  
fëmijëve në shkollë“

Besojmë se në shkollën tuaj ekzistojnë 
“fusha të autonomisë së fëmijëve”, 
respektivisht fusha në të cilat fëmijët 
mund të tregojnë pavarësi dhe liri të 
zgjedhjes, të marrin vendim për diçka 
ose të kenë ndikim të caktuar në diçka, 
njëherësh duke u argëtuar. 

Shqyrtoni këtë katër fusha dhe jepni 
nga disa shembuj për secilën fushë:

Orë 

Aktivitete 
jashtëshkollore 

 

Drejtimi i shkollës 

Objekti shkollor 
dhe aspekti 
organizativ 

A ekziston fushë në procesin e 
vendimmarrjes që nuk i përfshin 
fëmijët, dhe nëse kjo do të ishte e 
mundshme? Në cilat fusha mendoni se 
kjo do të ishte e mundshme? 
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FRYMËZIM:  
Nevojat e të rriturve, 
nevojat e fëmijëve 
dhe si janë ato të 
ndërlidhura?

Nëse i shqyrtojmë nga afër këto 
nevoja, shikojmë se thuajse është e 
pamundshme të përmbushen nëse 
nuk i përkushtojmë vëmendje zërit 
dhe veprimeve të vetë fëmijëve. 
Në mënyrë verbale ose joverbale 
fëmijët na thonë ose na tregojnë se 
çfarë është ajo që u nevojitet dhe si u 
nevojitet.   
 
 
Por a dimë t’i dëgjojmë dhe 
të dallojmë se çfarë fshihet 
prapa asaj që na e thonë/
tregojnë?

 
 

 Nëse nuk i dëgjojmë dhe 
nuk e respektojmë zërin e 
tyre, në fakt nuk u përgjigjemi 
nevojave të tyre reale, por 
imagjinatës sonë dhe ideve 
personale për atë se çfarë është 
ajo që u nevojitet, ndërsa kjo 
rrjedhë nga bindja jonë se ne, e 
jo ata vetë, e dimë më mirë se 
çfarë u nevojitet, çfarë duan dhe 
çfarë munden. Ne udhëhiqemi 
nga ideja se është obligimi 
dhe detyra jonë të bëjmë çmos 
që është në fuqinë tonë që t’i 
“nxjerrim në rrugë të mbarë” që 
është përshtatur me idetë tona 
për atë që është e drejtë ose e 
mirë për ta. Nëse mendojmë se 
“kujdesemi për ta” ose “bëjmë 
diçka për të mirën e tyre” pa i 
dëgjuar me kujdes, ne në fakt 
nuk jemi në kontakt me ta, 

nuk ndërlidhemi me ta dhe ua 
dërgojmë porosinë se bota e 
tyre nuk është e rëndësishme 
për ne, sado që të jemi të bindur 
se gjithë këtë e bëjmë për të 
mirën e tyre. Derisa e flasim 
këtë harrojmë se sa vetë neve na 
pengon kjo dhe sa hidhërohemi 
kur dikush tjetër do të na thotë 
se si duhet të jetojmë jetën tonë.

Ekzistojnë më shumë arsye për 
shkak të cilave nuk e dëgjojmë 
zërin e tyre. Ndonjëherë 
thjeshtë jemi nën stres, 
ngutemi, e ndonjëherë në 
vend se të kthehemi drejt tyre, 
kthehemi drejt “ekspertëve” 
dhe publikimeve në këtë 
temë, duke kërkuar përgjigje 
në zgjidhje të thjeshta dhe 
instante. Ndonjëherë nuk 
na pëlqejnë këto sugjerime 
(konsiderojmë se janë e fëmijës 
dhe jorealiste), por arsyet për 
shkak të cilave nuk i dëgjojmë 
mund të rezultojnë edhe nga 
disa shprehi dhe qëndrime të 
vjetra që asnjëherë nuk i kemi 
konsideruar kontestuese, duke 
pasur dëshirë të nënvetëdijshme 
që fëmijët në fëmijërinë e tyre 
të kenë përvoja të ngjashme 
me tonat, e në disa raste mund 
të jemi të udhëhequr edhe 
nga koprracia, egoizmi dhe 
shpirtngushtësia jonë.
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Çfarë mund të na thonë 
fëmijët për nevojat e tyre? 

 
 

 Që si bebe të vogla ata 
na tregojnë se kur janë të 

uritur ose të etur, sa përqafime 
u nevojiten dhe nëse duan t’i 
mbani në duar, nëse fizikisht 
ndjehen komod ose jokomod 
dhe çfarë lloji i mbështetjes 
u nevojitet. Përgjatë gjithë 
procesit të rritjes ata tentojnë 
të na thonë se çfarë duan, çfarë 
u është e rëndësishme, çfarë u 
pengon dhe çfarë nuk duan.  
 
Gjithashtu duan edhe të na 
thonë se çfarë mund të bëjnë, 
për çfarë janë të aftë dhe 
çfarë janë në të vërtetë. Ata 
na ofrojnë ide, zgjidhje dhe 
propozime në nivel verbal, por 
gjithashtu na i tregojnë edhe 
mënyrat në të cilat u nevojitet 
dhe i kërkojnë dashurinë, 
mbështetjen, vëmendjen dhe 
respektin tonë në nivel joverbal. 
Nëse nuk kuptojmë se prapa 
çdo sjellje qëndron nevoja 
për përmbushjen e ndonjë 
nevoje, sjelljen e tyre mund 
ta interpretojmë si rebele, pa 
respekt, të padëgjueshme, 
kokëforte... Kur në fakt me këtë 
ata vetëm punojnë në vetveten 
duke tentuar që t’i përmbushin 
nevojat – ata nuk punojnë 
kundër nesh. Duke marrë këtë 
parasysh, do ta kemi më lehtë 
të kuptojmë se çfarë është ajo 
që na e thonë dhe do të mund 
ta ndërlidhim më mirë me ta. 
Ndonjëherë mjafton vetëm 
të pyetemi (edhe veten edhe 

Kuptohet, dëshirat dhe nevojat 
e tyre asnjëherë nuk duhet 
të përmbushen, ndërsa dozë 
e shëndetshme e dështimit 
dhe refuzimit gjithashtu është 
e nevojshme në procesin e 
rritjes, por madje edhe atëherë 
transparenca dhe mirëkuptimi 
juaj (dhe dëgjimi!) do t’u 
ndihmojnë që të përballen më 
lehtë me frustrimin dhe do t’i 
nxisin që të tentojnë përsëri.  

Nëse i respektojnë nevojat 
tona, njëjtë si edhe të atyre 
(jo në mënyrë të pakushtëzuar 
dhe jo të gjitha dëshirat!), e 
rrisim lumturinë, plotësimin, 
kënaqësinë, shëndetin mental, 
ndjenjën e tyre të rëndësisë 
dhe iniciativës, më pas krijojmë 
lidhje më të mirë dhe më 
të rëndësishme me ta dhe i 
garantojmë edhe kënaqësinë 
dhe suksesin personal.  

ata): „Çfarë të duhet në këtë 
moment?” në mënyrë që të 
fillojmë dialog për pajtimin e 
dallimeve. Në këtë mënyrë i 
mësojmë se në përputhje me 
moshën e tyre ata janë qenie 
të lira dhe të përgjegjshme që 
mund të lidhen më mirë me 
vetveten dhe të tjerët nëse dinë 
se çfarë u nevojitet dhe nëse 
janë të aftë të dëgjojnë palën 
tjetër. 
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MENDIM PROFESIONAL: 
Nxënës dhe 
mësimdhënës – çfarë na 
duhet në shkollë?

V. Glaser, autori i Teorisë së 
përzgjedhjes dhe i Shkolla cilësore 
sqaron se nevojat risistemohen 
për çdo ditë, varësisht nga 
rrethanat, përvojat si dhe rolet 
e marrëdhënieve që i kemi. Për 
shembull, derisa punojmë, më 
të shprehura janë nevojat tona 
për kompetencë dhe përfshirje 
në aktivitet që e konsiderojmë 
të rëndësishme. Por, pas punës 
takohemi me miqtë tanë dhe 
nevojat tona për argëtim dhe 
përkatësi ngrihen në majën. Ose 
ndoshta pas punës shkojmë për 
shëtitje nëpër park, për shkak se në 
sipërfaqe na është ngritur nevoja 
për liri ose për qetësi. Gjithmonë 
i plotësojmë nevojat tona, por 
mënyra në të cilën e bëjmë këtë 
dallon nga njëri person te tjetri dhe 
në këtë qëndrojnë diversiteti ynë, 
si dhe konfliktet potenciale. 

Por, analiza e nevojave (Lojk, 
v.2018) zbuloi se disa nga rolet 
tona janë përjashtime, veçanërisht 
kur bëhet fjalë për edukimin. 

Kjo gjithsesi se ka të bëjë me 
rolet e prindërve, por gjithashtu 
edhe me rolin e mësimdhënësit. 
Në këtë rol, renditja e nevojave 
është shumë e qëndrueshme dhe 
e pandryshueshme, për dallim 
nga nevojat tjera të fëmijëve që 
ndryshohen ashtu siç ata rriten.  

Nëse nevojat edhe të 
mësimdhënësve, edhe të fëmijëve 
edhe të adoleshentëve i vendosim 
në kontekst të lidhjeve dhe 
marrëdhënieve të tyre, mund 
të kuptojmë më mirë se çfarë 
ndodhë dhe pse jemi pak a shumë 
të kënaqur. Bosilka Lojk (v. 2018) 
nevojat për kompetencë dhe 
respekt i shikon si primare për 
mësimdhënësit. Kjo nevojë shpesh 
është e shoqëruar nga pyetja? A 
jam kompetent dhe i suksesshëm?

Nga ana tjetër, adoleshentët, për 
të cilët nevoja për fuqi është në 
vendin e parë, janë të udhëhequr 
nga dëshira konstante për t’u 
dëshmuar, ata duan të jenë të aftë, 
të rëndësishëm dhe të suksesshëm. 
Dhe këtu qëndron fuqia e 
mësimdhënësve – nëse e dimë se 
çfarë i motivon, atëherë mund të 
krijojmë kushte në klasën (në këtë 
mënyrë duke ndikuar në mënyrë 

MËSIMDHËNËS FËMIJË ADOLESHENT
Respekt /Aftësi Dashuri  Fuqi/Aftësi

Dashuri Argëtim Liri 

Argëtim  Liri    Argëtim

Liri   Fuqi/Aftësi Dashuri
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të drejtpërdrejt në nevojën tonë 
për fuqi) që do t’u mundësojnë të 
ndjehen të fuqishëm, kompetentë, 
të denjë për respekt. I shndërrojmë 
në aleatë tanë, duke marrë 
parasysh se ata nuk mund të na e 
marrin fuqinë tonë, por ne gjithsesi 
mund ta marrin nga vetvetja dhe t’i 
shpallim si “të pamundshëm për të 
punuar me ta“. 

Për dallim nga mësimdhënësit të 
cilët punojnë me adoleshentë, 
mësimdhënësit nga shkolla fillore 
nuk përballen me sfida të tilla 
me nxënësit e tyre për shkak se 
nevoja parësore e fëmijëve më të 
rinj është nevoja për dashuri dhe 
lidhshmëri: ata duan, duan të jenë 
të dashur dhe do të bëjnë çmos për 
ndjenjën e përkatësisë. Kjo bën që 
të jetë më lehtë për mësimdhënësit 
në arsimin fillor për ta përmbushur 
nevojën e tyre personale për fuqi 
dhe kompetencë, për shkak se 
nxënësit kryesisht dëgjojnë dhe 
bashkëpunojnë.  

Gjëja tjetër e rëndësishme e 
pranishme te mësimdhënësit 
është nevoja për pranim dhe 
ndërlidhje: “E di se nuk do të jem 
e suksesshme nëse nuk u pëlqej”, 
që shpesh është në konflikt me 
nevojën e adoleshentëve për liri, 
që do të thotë pavarësi, autonomi 
dhe mundësi për të zgjedhur. Duke 
marrë parasysh atë se autonomia 
u është e rëndësishme, ata 
nevojën tuaj për përkatësi mund ta 
konsiderojnë si kufizim ose urtësi. 

Mësimdhënësi e përmbush 
nevojën për përkatësi dhe 
ndërlidhje në mënyrë që 
adoleshentëve u mundëson liri 
sa më të madhe të mundshme, 
në kornizën e përkufizuar qartë 
të sistemit shkollor, rregullat e 
orës dhe përzgjedhjes personale. 
Përmes përfshirjes së nxënësve 
në proceset e përcaktimit të 
rregullave dhe nëse u lejohet të 
marrin pjesë në vendimet nga 
fusha që i prekin drejtpërdrejt, 
njëherësh punojmë në nevojën 
tonë për përkatësi dhe nevojën e 
tyre për liri. Pse nuk do ta donim 
dhe çmonim individin që na e ofron 
lirinë që e vlerësojmë aq lartë. 

Nevoja tjetër e rëndësishme te 
nxënësit më të ri është nevoja 
për argëtim; aktiviteti themelor i 
tyre është loja dhe ata gjithmonë 
hulumtojnë diçka. Nëse u 
sigurojmë argëtim, është më lehtë 
t’i përfshijmë në procesin e nxënies 
dhe të arrijmë afërsi dhe kontakt 
me ta.  

Të kuptuarit e ndarjes së nevojave 
është bazë për krijimin e kushteve 
në të cilat fëmijët dhe adoleshentët 
do të jenë të plotësuar dhe të 
lumtur në mënyra të shëndetshme 
aktive dhe përkatëse. Megjithatë, 
duhet marrë parasysh se në mënyrë 
që t’i krijojmë këto kushte, duhet 
doemos të jemi të vetëdijshëm 
për nevojat tona dhe të jemi të 
kënaqur nga mënyra në të cilën 
i përmbushim këto nevoja me ta 
pranë nesh.
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  USHTRIM:  
Nevojat e mia

 

Nëse e ngremë vetëdijen për 
nevojat dhe për mënyrat në të cilat i 
përmbushim, ndikojmë drejtpërdrejt 
në krijimin e marrëdhënies më të mirë 
me nxënësit dhe sigurojmë kushte për 
zhvillimin e tyre, i forcojmë zërin e 
tyre dhe përfshirjen e tyre, për shkak 
se mund t’i shohim potencialin dhe 
mundësinë e tyre për përparim. 

A jam i/e hapur për të parë dhe dëgjuar se çfarë është me rëndësi për ta?

Çfarë do të mund të bëja për të qenë më e kënaqur në raport me nxënësit? Çfarë do të bëja ndryshe? 

Si i përmbush nevojat e mia në klasë 

(fuqi/respekt/kompetencë; përkatësi/

dashuri; argëtim; liri)? 

A mund të ndjehem edhe 
më mirë në klasë? Si?

U them nxënësve se çfarë është me 

rëndësi për mua? 

Si mund të adaptohem me ta në mënyrë 
që të bëj që të gjithë të ndjehemi mirë? 

MENDIM PROFESIONAL: 
Të gjitha përfitimet 
nga forcimi i zërit 
të fëmijëve në nivel 
të shkollës, për 
vetë fëmijët dhe 
adoleshentët 

 
Studimet kanë treguar se janë të 
shumta përfitimet nga përkushtimi i 
vëmendjes së posaçme në forcimin 
e zërave të nxënësve, si dhe të 
përfshirjes së tyre në marrjen e 
vendimeve në shkollë:

•	 Angazhim dhe motivim i rritur, 
vetëbesim dhe shkathtësi 
komunikuese (p.sh. Mitra, v.2004)

•	 Marrëdhënie të përmirësuara mes 
moshatarëve dhe marrëdhënie 
më të mira mes grupmoshave 
(klasave) të ndryshme 
(Kuin&Oven, v. 2016)

•	 Shkathtësi më të mira të 
bashkëpunimit dhe pranimit 
të ideve të njerëzve të tjerë (e 
pranuar nga nxënësit (Tomson, 
v.2012) 

•	 Ndërtim i “udhëheqjes” dhe 
kompetenca qytetare (p.sh. 
Vollsh, Blek, Zignier, &Fernandez, 
v.2018).

•	 Zhvillim i autonomisë, 
përgjegjësisë, kreativitetit, 
reflektimit dhe iniciativës 
udhëheqëse, së bashku 
me shkathtësitë e forcuara 
komunikuese (Sharma-Brajmer 
etj., v. 2018), si dhe forcimin e 
shkathtësive të bashkëpunimit 
dhe bisedimeve (Berk&Lavrixh, 
v.2018; Fillding, v.2016, v.2018). 
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•	 Ndjenjë e forcuar e vetëkontrollit 
(Mitra, v.2018) dhe rezultate më 
të mira akademike (Kuk-Sater, 
v.2018).

•	 Ndjenjë më e zhvilluar e 
përgjegjësisë dhe drejtësisë, 
përkushtimit dhe kujdesit për 
mirëqenien e shkollës dhe 
bashkësisë më të gjerë (Gordon, 
v.2019, O’Nill, v.2018, Sill, Gibson, 
Хејнс & Poter, v. 2015). 

•	 Avancim i politikave në klasë 
(Metjus etj., v.2018), program i 
përmirësuar mësimor (Broman, 
Darven &Pimor, v. 2015), ndërtim 
i lidhjeve të fuqishme brenda 
dhe jashtë shkollës, shkathtësi 
për zgjidhjen e problemeve, 
nxënie e ndërsjellë dhe zhvillim 
i bashkësive më të fuqishme 
demokratike (Fillding, v. 2016, 
Mejes, v. 2018).

FRYMËZIM: Si ta 
dëgjojmë më mire 
zërin e të rinjve dhe 
adoleshentëve?

Para se të përqendrohemi në aspektet 
e “zërit të fëmijëve” dhe “iniciativës së 
fëmijëve“ në kontekstin arsimor, hajde 
të përkushtojmë një moment të “zërit” 
që e marrim (ose humbim) në familjen 
tonë. Të gjithë kemi pasur përvojë për 
të qenë “të heshtur” pa dashur ose kur 
askush asgjë nuk na ka pyetur. 

Megjithatë, kjo është një histori 
që fillon në fëmijërinë e hershme 
dhe transmetohet në proceset e 
komunikimit në shoqëri si tërësi. 

 
Prandaj, ja disa këshilla për 
të rriturit që duan ta dëgjojnë 
më mirë zërin e fëmijëve derisa 
ata janë ende të rinj:

1. Kur ju tregojnë diçka, pushoni 
së lëvizuri dhe të bëni gjëra 
të tjera: dëgjojeni me kujdes 
atë që ua thonë, madje edhe 
shkurtimisht, kur mund ta bëni 
këtë dhe kur mund të marrin nga 
ju vëmendjen e përqendruar. 

2. Respektoni atë që jua thonë: 
madje edhe kur nuk e kuptoni 
se nuk jemi dakord me atë. Nëse 
u jepni kohë dhe hapësirë që 
ta ndajnë me ju atë që ata e 
konsiderojnë të rëndësishme, 
në këtë mënyrë e forconi zërin e 
tyre.

3. Lejojuni të flasin për vetveten: 
gjithmonë kur kjo është e 
mundshme mos u përgjigjni në 
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emër të tyre. Autorja përmend 
një shembull për takim prind-
nxënës gjatë të cilit fëmijët 
(jo prindërit!) ndanin disa nga 
brengat dhe problemet e tyre 
në orët, ndërsa mësimdhënësi 
u tregoi mirëkuptim dhe ua bëri 
të ditur se i dëgjon dhe i kupton. 
Përvojë shumë falënderuese për 
të gjithë!

4. Quajini “ekspertë” për diçka 
në të cilën janë të mirë: ata 
mahniten kur do ta vëreni këtë. 
Autorja e ofron shembullin 
e vajzës së tij, e cila është 
“eksperte” për gjetjen e 
automobilit në parking që nga 
mosha 4 vjeçe, dhe mban mend 
emra më mirë se të gjithë të 
tjerët që nga mosha 9 vjeçe. 
Vetëbesimi që do ta ndjejnë u 
jep “zë” më të fuqishëm. 

5. Dëgjoni pa i “përmirësuar” ose 
kritikuar: nuk është e thënë t’i 
mësoni diçka menjëherë, nuk 
është e thënë të keni të drejtë. 
Në vend të kësaj, dëgjoni dhe 
pyetni: “Si mund të të ndihmoj?”. 
Kur  e bëni këtë, tregoni 
mbështetje dhe dashuri dhe u 
lejoni të shprehen në vend se të 
jenë të detyruar të mbrohen. 

6. Kur do t’ju besojnë diçka që do 
t’ju tronditë, bëni pauzë dhe 
numëroni deri 3. Mos lëshoni 
t’u falënderoheni për atë që ju 
kanë thënë, për besimin e tyre. 
Pa dallim sa jeni të hidhëruar 
dhe sa dëshironi t’u bërtitni, t’i 
qortoni ose “t’u mbani mësim”, 
sjellja e tillë do të shkaktojë të 
shkyçen përgjithmonë. Nëse 
dëshironi t’ju besohen kur janë 

të shqetësuar, të frikësuar, të 
lënduar dhe hidhëruara, duhet 
t’ua hapni atë hapësirë në vend 
se ta mbyllni. 
 
Rejçell Mejsi Staford, rehabilitues 
arsimor, autor i „Hands free 
mama“ (Mami me duar të lira)

 

USHTRIM: A di si ta 
shikoj botën nga 
perspektiva e fëmijës?

Përzgjidhni një sjellje ose 
karakteristikë me të cilat keni problem: 
te ndonjë fëmijë me të cilin punoni, 
fëmijë që e njihni ose te fëmija juaj. 
Diçka që me të vërtetë ju nervozon 
ose me të cilën përballeni vështirë. 
Cila është ajo sjellje? Përshkruani 
hollësisht se si duket:

E tani përshkruani reagimet, mendimet 
dhe ndjenjat tuaja për atë sjellje. Çfarë 
provokon te ju dhe pse konsideroni se 
kjo është kështu? 

Pyetuni: 

„A e kuptoj jetën e këtij fëmijës 
dhe si ai i kalon ditët e tij? 
Çfarë ndjen ky fëmijë për jetën 
personale dhe çfarë do të donte 
ai të jetë më ndryshe?“
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Mund të tentoni “të viheni 
në lëkurën” e këtij fëmije ose 
adoleshenti? Të ndjeni se si 
është të jesh në lëkurën e dikujt 
që sillet dhe ndjehet në mënyrë 
të tillë. Çfarë i nevojitet? Çfarë 
ende nuk kupton ai/ajo? Për 
çfarë është i/e hutuar? Çfarë do 
t’ju thoshte ai/ajo nëse do të 
mundte? 

 
Si mund të ndihmoni? 

SI ËSHTË LIDHJA 
MES ZËRIT DHE 
TË DREJTAVE TË 
FËMIJËVE?
E drejta e fëmijës për të marrë 
pjesë/për të qenë i përfshirë është 
e garantuar nga Konventa për të 
drejtat e fëmijës (Neni 12, e drejta 
për të shprehur qëndrim për të gjitha 
çështjet që ndikojnë në fëmijën) dhe 
ky është parim që mbisundon në të 
gjitha aspektet e të drejtave të fëmijës.  

Do të kalojë kohë e gjatë para se 
fëmijët të fitojnë zë më të rëndësishëm 
në shoqërinë.  

Megjithatë, mund të themi se ekziston 
iniciativë e caktuar që zërat e fëmijëve 
të dëgjohen, por kjo në të shumtën 
e rasteve ka të bëjë me fëmijë në 
pozicion më të mirë: më të arsimuar 
ose fëmijë më dominues, që u takojnë 

klasave më të larta në shoqëri. Vetëm 
ndonjëherë mezi dëgjohet zëri i 
të përjashtuarve, fëmijëve më të 
heshtur dhe fëmijëve me prejardhje të 
pavolitshme sociale. 
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Si ka qenë perceptimi për 
fëmijët gjatë historisë?
Në shekullin e mesëm fëmijët janë konsideruar pronësi e prindërve 
të tyre (më saktësisht, e babait të tyre); ata kanë qenë të lumtur kur 
do të mbijetonin deri në moshën 6 vjeçe dhe në atë moshë tashmë 
do të filloni të ndihmojnë dhe të punojnë. Shpesh kanë mund të 
shihen, por jo edhe “të dëgjohen”. Nuk është menduar shumë për 
fëmijërinë. 

Gjatë shekullit 16-të dhe 17-të janë bërë disa përpjekje të caktuara 
për vendosje dhe riedukim të fëmijëve; ata janë konsideruar 
“impulsiv”, “të paqetë”, “qenie njerëzore ende të pakompletuara” 
që kanë pasur nevojë për “dorë të fortë”  dhe udhëheqje në mënyrë 
që të nxirren në rrugë të mbarë.

Deri te kthesa e madhe ka ardhur në shekullin 18-të, nën 
ndikimin, mes tjerash, të artistëve dhe filozofëve si Zh.Zh. Ruso: 
ka filluar nënkuptimi i fëmijërisë si moshë e pafajësisë, pastërtisë, 
frymëzimit dhe pranimit të anës sonë të natyrshme dhe shtazore si 
aspekte të rëndësishme. Mund të thuhet se atëherë kemi kuptuar 
se fëmijët kanë “shpirt”. Me fjalët e Rusosë, “Gjithçka është mirë 
pikërisht e tillë siç rezulton nga duart e Autorit të gjërave; gjithçka 
degjeneron në duart e njeriut“.

Në shekullin e vonë të 19-të dhe 20-të ligjet kanë filluar të 
ndryshohen, janë njohur të drejtat e fëmijëve dhe fëmijët 
gradualisht janë tërhequr nga bota e punës dhe kanë filluar të 
përfshihen në mënyrë masive në sistemin arsimor pjesërisht të 
ngjashëm me të sotmin.  

Disa madje mendojnë edhe se disi i kemi përjashtuar fëmijët 
nga shoqëria dhe nga bota dhe se i kemi vendosur në “dhomë të 
pritjes”.

Vetëdija për “ndjeshmërinë” e fëmijëve filloi të rritet pas Luftës së 
Dytë Botërore. Numri i grave që hynë në tregun e punës u rrit dhe 
fëmijët ishin „braktisur“.

Në njëfarë mënyrë, jemi dëshmitarë të fazës më të re: diskutojmë 
për idenë për “fëmijë që merr pjesë”, fëmijë që është subjekt, e jo 
objekt i edukimit; autoriteti i prindërve është humbur pjesërisht, 
fëmijët i kontestojnë rregullat dhe bisedojnë për gjithçka, dhe janë 
më pak të “disiplinuar dhe të dëgjueshëm”. M
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Megjithatë, ky privilegj nuk vlen për 
të gjithë fëmijët por është i rezervuar 
për atë pakicë të fëmijëve të cilëve 
u është dhënë “zë”: për shembull, 
fëmijët me nivel më të lartë të 
arsimit, fëmijët më të pasur, fëmijët 
pjesëtarë të popullatës shumicë  
(Kehili, v. 2008).

Megjithatë, një nga sfidat më të 
mëdha për mësimdhënësit dhe 
edukatorët mbetet e njëjta: si ta 
dëgjojnë zërin e fëmijës (edhe atë 
çdo fëmije!)? 

VEGLA
 MENDIM 
PROFESIONAL:  
Çfarë thuhet në 
Konventën për të 
drejtat e fëmijës?  

Konventa për të drejtat e fëmijës 
(v.1989) e thekson “pjesëmarrjen” si 
një nga katër parimet fundamentale 
të të drejtave të fëmijëve (parimet 
tjera i përfshijnë të drejtën e jetës 
dhe zhvillimit, mosdiskriminim dhe 
interesat më të mirë të fëmijës. Kjo e 
drejtë gjithashtu ka vendin e vet edhe 
në mesin e të drejtave themelore 
të njeriut (të drejtën e privatësisë, 
informimit, lirisë së mendimit, 
vetëdije dhe besim fetar, liri e fjalës, 
liri e bashkimit...).  

Neni special 12 nga Konventa 
thekson se fëmija ka të drejtë t’i 
shprehë lirshëm qëndrimet e tij ndaj 
të gjitha çështjeve që ndikojnë në 
fëmijën, ndërsa qëndrimeve të fëmijës 
duhet t’u jepet peshë përkatëse në 

përputhje me moshën dhe pjekurinë e 
fëmijës.

Ja sqarimin e këtij neni (nga 
Vranesheviq, Dermish, v. 2020): 

•	 Çdo fëmijë mund t’i shprehë 
qëndrimet (mendimet, ndjenjat, 
nevojat) e tij në përputhje me 
moshën dhe aftësitë e tij. Roli 
i të rriturve është që të gjejnë 
mënyrë të komunikimit përmes 
të cilit fëmija do të mund të 
shprehet. Pyetja kryesore për të 
rriturit nuk është: Nëse fëmijët 
kuptojnë se çfarë i pyesim? por 
është:  çfarë mund të bëjmë në 
mënyrë që ata të mund të na 
kuptojnë më mirë? A do të na 
kuptonin më mirë nëse u japim 
më shumë informacione ose 
nëse i pyesim në mënyrë më 
ndryshe?

•	 Fëmijët duhet të shprehen ndaj 
të gjitha çështjeve që i prekin 
drejtpërdrejt. Studimet tregojnë 
se spektri i temave sipas të 
cilave fëmijët do të donin të 
shprehen është shumë mëi 
gjerë sesa spektri i temave për 
të cilat të rriturit i konsultojnë. 
Për fëmijët, temat e përditshme 
(siç janë: ku të shkojmë, me kë 
të shoqërohemi, çfarë të bëjmë) 
janë po aq të rëndësishme si 
edhe qëllimet afatgjate (siç janë: 
në cilën shkollë të regjistrohen, 
cilat lëndë t’i përzgjedhin, në 
cilin aktivitet jashtëshkollor 
të regjistrohen). Kjo nuk do të 
thotë se për ta qëllimet afatgjate 
nuk janë të rëndësishme, por 
se vendimet e përditshme, për 
të cilat të rriturit shpesh as 
nuk mendojnë, i konsiderojnë 
si po aq të rëndësishme (Keli, 
Majall&Hud, v.1997).
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•	 Në esencë, të rriturit duhet t’i 
zgjerojnë kuptimet e tyre për 
temat dhe vendimet që ndikojn 
te fëmijët. Ka shumë vendime 
që ndikojnë drejtpërdrejt te 
fëmijët, e për të cilat të rriturit 
nuk janë të vetëdijshëm. Fëmijët 
janë anëtarë të shoqërisë sonë 
dhe sipas kësaj është me rëndësi 
të kërkojmë mendimin e tyre për 
shumë më tepër tema“ („Fëmijët 
e sotëm...“, v. 1999,: 136)

•	 Fëmijët duhet të kenë 
mundësinë që mendimin e tyre 
ta shprehin “lirshëm”.  E roli i 
të rriturve është që të krijojnë 
mjedis edhe të sigurt edhe 
stimulues për këtë.

•	 Mendimi i fëmijës merret 
parasysh dhe respektohet (në 
përputhje me kapacitetet e 
tij/saj). Kjo nuk është e thënë 
që gjithmonë të nënkuptojë 
plotësimin e dëshirave të 
fëmijës, por ato të merren 
parasysh gjithmonë kur do të 
merren vendime të rëndësishme 
që do t’i prekin fëmijët. Kjo 
gjithashtu do të thotë edhe 
se të rriturit kanë përgjegjësi 
t’i sqarojnë fëmijës se si do ta 
marrin parasysh edhe mendimin 
e tij, si dhe në çfarë rasti nuk do 
të veprojnë në përputhje me 
dëshirat e fëmijës (njëjtë sikur 
kur do të bisedonin me një të 
rritur).  

MENDIM PROFESIONAL: 
Çfarë thonë fëmijët 
dhe mësimdhënësit?

Në vitin 2017 dhe 2018, hulumtimi 
“Pjesëmarrje e fëmijëve në sistemin 
arsimor” është zbatuar në 50 shkolla, 
ndërsa është kryesuar nga prof. dr. 
Ivana Jegjud Boriq (në bashkëpunim 
me Fakultetin për edukim dhe 
rehabilitim dhe UNICEF, Kroaci).

Mësimdhënësve dhe nxënësve u janë 
parashtruar pyetjet si vijon:

•	 Si e perceptojnë shkollën 
fëmijët (nxënësit) dhe të 
rriturit (mësimdhënësit dhe 
bashkëpunëtorët profesionalë)? 

•	 Si e perceptojnë fëmijët dhe të 
rritur pjesëmarrjen e fëmijëve në 
shkollë?  

•	 Cilat janë format dhe nivelet 
e pjesëmarrjes së nxënësve në 
shkollë?  

•	 Cili është roli i trupave të 
nxënësve në raport me 
pjesëmarrjen e fëmijëve në 
shkollat?  

•	 Cili është roli i të rriturve në 
raport me pjesëmarrjen e 
nxënësve në shkollë? 

•	 Çfarë e nxitë dhe çfarë e pengon 
pjesëmarrjen e fëmijëve në 
shkollë? 

Ja ku janë konkluzionet e 
përmbledhura, ndërsa një pjesë e tyre 
gjithashtu mund të shihet në pjesën 
e katërt të Udhëzuesit (së bashku me 
rekomandimet). Mund të haset edhe 
referencë ndaj tekstit të Raportit, 
ndërsa për më shumë informacione 
mund të shikohet pjesa Bibliografi. 
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Si u përgjigjën fëmijët dhe 
mësimdhënësit:

EDHE TË RRITURIT EDHE FËMIJËT 
JANË TË KËNAQUR NGA SHKOLLA 
NDËRSA JANË TË PAKËNAQUR 
NGA PËRMBAJTJA MËSIMORE 
TEPËR VOLUMINOZE. Burimi i 
kënaqësisë janë lidhjet në shkollë 
dhe organizimi i shkollës, derisa 
burimet e pakënaqësisë, së bashku 
me vëllimin gjithnjë e më të madh 
të punës, stresin dhe burokracinë 
janë (pa)mundësitë e shkollave në 
mjediset rurale, mungesa e ujit të 
ngrohtë, letrës dhe racioneve të 
ngrohta, si dhe veprimet e vrazhda 
dhe jokorrekte të mësimdhënësve të 
caktuar. 

PJESËMARRJA E FËMIJËVE NË 
SHKOLLË KONSIDEROHET SHUMË E 
RËNDËSISHME, POR JO E ZHVILLUAR 
MJAFTUESHËM. Fëmijët bëjnë të ditur 
se zërat e tyre nuk janë relevante 
dhe nuk janë të respektuars, derisa 
të rriturit bëjnë të ditur se nuk kanë 
kornizë të qartë për pjesëmarrjen e 
fëmijëve në sistemin arsimor. 

ÇELËSI PËR PJESËMARRJEN E 
FËMIJËVE QËNDRON NË DUART E 
TË RRITURVE. Të rriturit vendosin 
për thuajse gjithçka: ata krijojnë 
programe dhe aktivitete shkollore në 
të cilat fëmijët mund të marrin pjesë, 
por rrallë mund të vendosin për diçka, 
nuk kanë dëshirë të madhe për t’u 
përfshirë në këshillat e nxënësve/
parlamentet e nxënësve, kështu që 
atëherë të rriturit kanë tendencë 
për të zgjedhur “nxënës të mirë dhe 
shembullorë”.

FËMIJËT JANË TË VETËDIJSHËM 
PËR EKZISTIMIN E KËSHILLAVE 
TË NXËNËSVE /PARLAMENTEVE 
TË NXËNSËVE, POR NUK JANË TË 

NJOFTUAR SE ÇFARË BËJNË NË FAKT 
ATO. Ndonëse potenciali i tyre është 
i madh, në të shumtën e rasteve janë 
barazuar me formalitet.

ËSHTË MIRË KUR MËSIMDHËNËSI 
ËSHTË “NË HUMOR TË MIRË” DHE 
NXËNËSIT “NUK BËJNË PROBLEME”. 
Kur njëri prej këtyre elementeve 
do të ndryshojë, mësimdhënësit 
ndonjëherë “e keqpërdorin fuqinë 
e tyre”. Ky ndikon negativisht në 
ndjenjën e besimit dhe ndërlidhjes, 
e me këtë edhe në pjesëmarrjen 
e fëmijëve. Fëmijët kanë nevojë 
të madhe që mësimdhënësit t’i 
trajtonë (duan) të gjithë ata në 
mënyrë të njëjtë, por kanë vërejtje 
se mësimdhënësit kanë tendencë 
që t’u japin rëndësi më të madhe 
mendimeve të atyre që janë të 
shkëlqyeshëm, të dëgjueshëm dhe 
të ashtuquajturve të përkëdhelurit e 
mësimdhënësve.

Porosia që e transmetuan të gjithë 
pjesëmarrësit në hulumtimin 
është se pjesëmarrja e fëmijëve 
në shkollë është e rëndësishme 
dhe e dëshirueshme, por se 
MËNYRA MOMENTALE E PUNËS DHE 
JETËS NË SHKOLLAT NUK E NXITË 
PJESËMARRJEN THELBËSORE TË 
FËMIJËVE gjatë marrjes së vendimeve 
për tema relevante. Gjithçka varet 
nga arritja e suksesit akademik, që 
e vendos në rend të dytë krijimin 
e marrëdhënieve të mira mes 
mësimdhënësve dhe fëmijëve, e 
që është faktori kyç në nxitjen e 
pjesëmarrjes nga fëmijët. Fundja, nga 
kjo nuk janë të kënaqur as nxënësit, 
as mësimdhënësit. Autorët bëjnë të 
ditur se “relaksimi i formave (dhe 
formaliteteve) në shkollat do të hapte 
mundësi për dialog mes fëmijëve dhe 
të rriturve, si dhe për pjesëmarrje të 
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rëndësishme të fëmijëve”. Por, është 
pyetja e madhe se çfarë nënkupton 
“relaksimi” i këtillë dhe si të arrihet 
kjo. 

USHTRIM:  
Për pjesëmarrjen e 
fëmijëve

•	 Çfarë mendoni për të drejtat 
themelore të njeriut të fëmijëve?

•	 Kur do ta shqyrtoni gjendjen 
momentale të fëmijëve në 
shtetin tonë dhe do ta krahasoni 
me Konventën për të drejtat e 
fëmijës: cilat nga të drejtat e 
fëmijës janë më shumë, e cila 
më pak të përmbushura? 

•	 Çfarë paraqesin për ju termet 
“pjesëmarrje e fëmijëve” ose 
“përfshirje e fëmijëve”?  

•	 Cilat fusha përfshijnë 
pjesëmarrje të fëmijëve në 
shkollën në të cilën punoni?

FRYMËZIM:  
A e dini se cili është 
vizioni i UNICEF-it për 
qytet miqësor ndaj 
fëmijëve?

 
„Qyteti miqësor ndaj fëmijëve 
është i përkushtuar tërësisht 
në realizimin e të drejtave 
të fëmijëve sipas Konventës 
për të drejtat e fëmijës. Mes 
tjerash, e garanton të drejtën 
e secilit individ të: ndikojë në 
vendimet që kanë të bëjnë me 

qytetin, ta shprehë lirshëm 
mendimin për qytetin që e 
dëshiron, të marrë pjesë në 
mënyrë aktive në jetën e 
bashkësisë, të jetë qytetar i 
barabartë me qasje deri te 
të gjitha shërbimet publike, 
pavarësisht nga prejardhja 
e tij/e saj, përkatësia etnike, 
religjioni, të ardhurat, gjinia 
ose handikapi”. 

SI DO T’U 
ndihmojë zëri 
fëmijëve që të 
bëhen anëtarë 
të rritur të 
shoqërisë?  
Kur tentojmë “t’i mbrojmë” të rinjtë 
dhe u shmangemi temave në të cilat 
nuk ndjehemi komod dhe të sigurt, 
ne në fakt i injorojmë problemet. 
Gjithashtu, ua dërgojmë porosinë se 
nuk jemi në gjendje të përballemi 
me problemt ndaj të cilave jemi 
të ekspozuar në bazë ditore, por 
gjithashtu edhe se nuk u besojmë 
ideve, mendimeve dhe veprimeve 
të tyre. Përkundër kësaj, të rinjtë 
megjithatë janë dëshmitarë të 
situatave të këtilla, e ndonjëherë u 
është e vështirë ta kuptojnë botën 
dhe të marrin qëndrim në raport 
me problemet shoqërore, që i hedh 
themelet për analfabetizëm qytetar, 
diskriminim, po madje edhe për 
radikalizim dhe dhunë.
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Deri në çfarë shkalle jemi të aftë t’i 
përgatisim të rinjtë për shoqërinë 
dhe jetën si të rritur, çfarë i pret? Dhe 
çfarë është ajo që i pret ose tashmë 
është këtu? Sa jemi të përgatitur 
të dëgjojmë mendimin e të rinjve 
në raport me çështjet ekzistuese 
shoqërore?  A mund të diskutojmë 
për problemet me të cilat përballen 
shoqëritë tona dhe planeti me të 
rinjtë si të barabartë me ne? 

Nëse i vëzhgojmë ngjarjet në vend 
dhe botë, vërejmë disa sfida të reja 
(dhe disa të vjetra) me të cilat do të 
përballen të rinjtë, sfida me të cilat 
ata janë të përballur tashmë, dhe për 
të cilat do të duhet të na pyesin.

Në nivel global: 

•	 jemi të përballur me një 
nga krizat më të mëdha 
shëndetësore në histori, 
pandemia globale e COVID-19 e 
cila në momentin e përpilimit të 
këtij udhëzuesi ende zgjatë dhe 
çdo ditë merr dhjetëra mijëra 
jetë,

•	 bashkë me digjitalizimin, rrjetet 
sociale dhe “arritshmërinë 
e informacioneve”, vija 
mes së vërtetës dhe së 
rrejshmes, të rëndësishme dhe 
jorelevantes, të vërtetuarës 
dhe të pakontrolluarës, po 
bëhet gjithnjë e më e vështirë 
të dallohet mes lajmeve të 
mirëfillta dhe të rrejshme, 

•	 është gjithnjë e më e vështirë 
të ruhet privatësia, ndërsa 
mundësitë për manipulim 
dhe dhunë përmes internetit 
janë rritur në masë të 
konsiderueshme, së bashku 
me problemet e lidhura me 
shëndetin mental te të rinjtë,

•	 deklaratat e thjeshtuara, 
vardisëse dhe me rreze 
të shkurtër veprimi dhe 
“premtime”, që mund të 
përshkruhen edhe si populiste, 
janë në rritje e sipër dhe marrin 
vëmendjen gjithnjë e më të 
madhe në opinion, veçanërisht 
ato që luajnë me emocionet dhe 
disponimet, 

•	 ndonëse disa pjesë të botës 
janë më të pasura se kurdoherë, 
shumë fëmijë përballen me 
krizë ekonomike dhe pabarazi, 
ndërsa përkundër “zhvillimit 
të botës moderne”, varfëria e 
fëmijës është gjithnjë e më e 
pranishme, nga niveli ekstrem, 
deri në nivelin që në masë të 
konsiderueshme do t’i ndryshojë 
mundësitë dhe shanset që 
fëmija ta zhvillojë potencialin 
personal dhe do të ndikojë në 
nivelin e stresit në familje, 

•	 fëmijët janë më të vetëdijshëm 
sesa të rriturit për faktin se jeta 
në Tokë, ekologjia dhe mjedisi 
janë tema të rëndësishme, 
dhe po, ata gjithashtu janë të 
vetëdijshëm për pasojat nga 
aktiviteti i njeriut (në radhë të 
parë ekonomik) dhe refuzimi i 
vazhdueshëm i përgjegjësisë,

•	 madje edhe sot, pabarazia, 
dhuna me motive racore 
ose gjinore, mosrespektimi 
i të drejtave të njeriut, dhe 
konfliktet e dhunshme për 
shkak të vlerave të ndryshme 
janë aq shumë të përhapura 
dhe të gjithëpranishme, saqë 
fëmijëve u kemi borxh përgjigje 
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të rëndësishme për atë se pse 
është duke ndodhur kjo dhe 
çfarë bëjnë të rriturit për t’u 
përballur me këtë, kemi obligim 
që ta dëgjojmë edhe mendimin 
e tyre dhe t’u ndihmojmë në 
kërkimin e përgjigjeve 

•	 ...dhe nëse jemi shumë 
të avancuar në aspektin 
teknologjik, problemet 
me shëndetin mental dhe 
problemet në lidhjet janë të 
përhapura gjerësisht dhe ka 
numër të madh të të rriturve 
që nuk dinë të përballen me 
emocionet ose streset që i sjellë 
jeta, 

Në nivel të Evropës: 

•	 me vite përballemi me 
mbërritjen e një numri të rritur 
të refugjatëve për shkak të 
konflikteve luftarake në zonë 
gjithnjë e më të gjerë (por edhe 
për shkak të varfërisë ekstreme 
dhe ndryshimeve klimatike)

•	 hulumtimet tregojnë rritje të 
tensioneve mes shumicës dhe 
pakicave në shumë shtete, me 
dhunë dhe radikalizim në të dyja 
anët

•	 në kontekst të arsimit, gjithnjë 
e më evidente bëhen qëndrimet 
dhe sjelljet jotoleruese, si dhe 
dhuna për shkak të përkatësisë 
në bashkësi dhe grupe të 
ndryshme  

•	 dhuna ekstremiste (të 
ashtuquajturat “e djathta 
ekstreme” dhe “e majta 
ekstreme”), sulmet terroriste 
dhe nacionalizmi (nacionalizmi 

etnik dhe nacionalizmi 
separatist) janë të shpeshtë

•	 disa shtete janë në betejë 
me problemet e tranzicionit, 
ndryshimet në sistemet politike, 
me shembuj dramatik të 
korrupsionit, tregojnë shenja të 
krizës me udhëheqjen 

•	 përballemi me sfida 
demografike, largim të njerëzve 
të rinj në shtete “më të pasura”, 
për shkak se pabarazitë 
ekonomike mes shteteve ende 
janë të mëdha

•	 Bashkimi Evropian, si bashkësi, 
është duke kaluar nëpër kriza 
të shumta që manifestohen 
në vlerat e pabarabarta mes 
anëtarëve dhe në gatishmërinë 
e paqartë për t’iu përgjigjur 
krizave në mënyrë përkatëse 
dhe me kohë

Çfarë do t’u themi të rinjve lidhur me 
këto tema, dhe ajo që është edhe më 
e rëndësishme, çfarë do të na thonë 
ata neve? 

A do t’i pyesim fare?

Si do t’ju sqarojmë se, si shoqëri 
nuk jemi aq të avancuar në ruajtjen 
e shëndetit, mirëqenies dhe 
prosperitetit të njerëzve, veçanërisht 
të fëmijëve?  

 
Nuk ekziston mënyrë e drejtë për të 

mësuar demokracinë nëse të njëjtën 
nuk e praktikojmë edhe në praktikë.  

(Eric Hofer)



37

A do t’i kishit vendosur këto 
probleme dhe sfida shoqërore në 
klasë dhe a do t’u mundësonit 
nxënësve që të diskutojnë hapur për 
këto tema, me një varg argumentesh 
dhe kundërargumentesh?

Madje edhe nëse nuk ligjëroni arsim 
qytetar ose nuk keni trajnime të 

NXËNIE PËR 
SHOQËRINË 
PËRMES ARSIMIT 
QyTETAR
ër cilat tema është me rëndësi 
të diskutohet me fëmijët dhe të 
rinjtë, në mënyrë që të shqyrtohen 
mendimet e tyre dhe t’u mundësojet 
diskutim i këtillë dhe zhvillim 
personal?  

Me përdorimin e modeleve të 
ndryshme të arsimit qytetar, 
do të hasni në përkufizime të 
ndryshme në temat, prej të cilave 
ndoshta përkufizim më të thelluar 
ofrojnë qëllimet për zhvillim të 
qëndrueshëm. Këto 21 qëllime me 
të vërtetë janë burim i pashtershëm i 
temave të spektrit shumë të gjerë, që 
janë shumë interesante dhe mund të 
ndërlidhen me jetët tona në mënyra 
të panumërta kreative. 

Sipas planit mësimor për arsim 
qytetar në Kroaci, më shpesh flasim 
për 6 dimensione, respektivisht fusha 
tematike (Zanzeroviq, Shloser, v. 
2013):  

posaçme nga kjo fushë, nuk do të 
mund t’u shmangeni këtyre temave. 
Diskutimi në të gjitha këto tema 
me nxënësit është gjithashtu vegël 
e fuqishme mësimore për secilën 
lëndë, për shkak se faktet që nxënësit 
do t’i përvetësojnë gjatë pjesëmarrjes 
aktive në diskutimin ose aktivitetin 
interesant do të jenë të mbajtura 
mend dhe të kuptuara shumë më 
mirë, kështu që sipas kësaj do të 
ndryshohen edhe sjelljet.   

 „Asnjë njeri nuk ka lindur si 
qytetar i mirë; asnjë komb nuk ka 
lidhur si demokraci. Përkundrazi, 

këto janë procese që vazhdojnë të 
evoluojnë tërë jetën. Fëmijët dhe 
të rinjtëduhet doemos të jenë të 

përfshirë në këto procese që nga 
lindja. Shoqëria që shkëputet nga 

rinia e saj, e shkëput energjinë 
personale jetësore“. 

 
Kofi Anan, ish Sekretar i 

Përgjithshëm i OKB-së
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(4) KULTUROR, përmes të cilit 
njihemi me kuturën personale, 
i dallojmë kontributet e 
ndikimeve të ndryshme 
kulturologjike të bashkësisë, 
u njoftuam me kultura të tjera 
dhe zhvilluam respekt të 
ndërsjellë. Diversiteti kulturor 
është element përbërës i 
identitetit të përbashkët vendor, 
promovohen, ndjeshmëria dhe 
dialogu interkulturor, si dhe 
përkushtimi ndaj parimit të 
bashkësisë në diversitetet. 

(5) EKONOMIK, nxitë të 
menduarit për punën, 
menaxhimin e financave dhe 
gjithçka që është e lidhur 
me ekonominë dhe paratë. 
Promovohen ekonomia 
shoqërore sensitive dhe 
e përgjegjshme dhe 
sipërmarrësia e bazuar në 
dijeni, si dhe mbrojtja e të 
drejtave të punëtorëve dhe të 
konsumatorëve. 

(6) EKOLOGJIK, na e tregon 
rëndësinë e zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe ruajtjen 
e resurseve natyrore, 
promovohen zhvillimi i 
qëndrueshëm, përdorimi 
racional dhe i arsyeshëm 
i resurseve natyrore në të 
gjitha nivelet, të kuptuarit 
e ndërvarësive globale 
për ruajtjen e planetit, dhe 
promovohet qasja holistike ndaj 
zhvillimit të qëndrueshëm. 

(1) SOCIAL, përmes të 
cilit zhvillohen shkathtësi 
sociale dhe komunikuese të 
rëndësishme për marrëdhëniet 
me njerëz dhe shkathtësi të tjera 
të zgjidhjes së padhunshme 
të konflikteve. Promovohet 
komunikimi i padhunshëm, 
përballja me emocionet, 
zgjidhja e konflikteve, puna 
ekipore, vullnetarizmi dhe të 
përmbajturit ndaj parimit të 
solidaritetit.    

(2) NJERËZOR-JURIDIK, 
përmes të cilit mësojmë për 
të drejtat dhe përgjegjësitë, 
dhe për atë se si t’i mbrojmë 
të drejtat personale dhe të 
drejtat e njerëzve të tjerë. 
Dinjiteti njerëzor, njohja e 
standardeve dhe mekanizmave 
ndërkombëtare dhe vendore 
për mbrojtjen e lirive, të 
drejtave dhe përgjegjësive të 
individëve, si dhe shtypjen e 
marrëdhënieve degraduese 
është ajo që promovohet në 
këtë dimension. 

(3) POLITIK, përmes të cilit 
mësojmë se si në shoqëri  
merren vendimet, ligjet dhe 
rregullativa tjetër, kush është 
i përfshirë në proceset e këtilla 
dhe në çfarë mënyre, çfarë 
mund të bëjmë në mënyrë që 
të marrin pjesë në proceset e 
këtilla dhe si janë të organizuara 
administrata shtetërore dhe 
vetëqeverisja lokale dhe më 
e gjerë. Promovohet qytetaria 
aktive politike, pjesëmarrja 
në marrjen e vendimeve dhe 
udhëheqja demokratike e 
bashkësisë. 
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Cili nga këto dimensione ju është 
veçanërisht interesant, e cilin e 
dalloni si fushë me interes në të 
cilën do të donit të punoni me 
nxënësit? Cilat pyetje do të mund t’ua 
parashtroni në mënyrë që ta dëgjoni 
zërin e tyre në këto tema?

(1) SOCIAL: propozim: kërkoni 
mendimin e tyre për dhunën në 
familje dhe çfarë e shkakton atë

(2) NJERËZOR-JURIDIK: propozim: 
pysni t’i numërojnë të drejtat e 
njeriut që u janë të njohura dhe 
vlerësoni të drejtat e kujt janë më të 
rrezikuara

(3) POLITIK: propozim: pysni se çfarë 
bëjnë politikanët, dhe çfarë duhet të 
bëjnë ata

(4) KULTUROR: propozim: pyesni 
cilat kultura i kanë takuar përveç asaj 
personale dhe cilat do të donin t’i 
njoftojnë

(5) EKONOMIK: propozim: pysni çfarë 
mendojnë për pasurinë dhe varfërinë, 
dhe pse ekzistojnë aq shumë dallime 
mes njerëzve

(6) EKOLOGJIK: propozim: pyesni 
pse njerëzit e shkatërrojnë natyrën 
dhe nëse ky problem do të mund të 
zgjidhej

VEGLA
NGA PERSPEKTIVA E 
FËMIJËS.  
Gjenerata „Ende jo“

Nëse i pyesim fëmijët, ata do t’ju thonë 
“Ende nuk jemi qenie të plotfuqishme 
njerëzore. Ende nuk jemi të rritur. Ende 
nuk kemi vlerë të madhe, nuk marrim 
pjesë në shoqërinë”. Sikur të jenë 
gjenerat “Ende jo”. 

Me siguri ndjenja nuk është e mirë të 
jesh në moshën, të themi 15 vjeçe, 
ndërsa për shkak të vetë sistemit 
të mungojë ndjenja se jeni qenie e 
plotfuqishme njerëzore pas thuajse 10 
viteve të kaluara në sistemin arsimor. 
Ndërsa fitohet përshtypje se, ndoshta 
edhe në mënyrë të pavetëdijshme, ne 
e mbështesim ndjenjën dhe përvojën e 
këtillë. 

Trond Vage, UNICEF, v.2005

USHTRIM:  
Tema për diskutim me 
nxënësit: dimensione 
të arsimit qytetar 

Për secilin nga këto 6 dimensione, 
mendoni se sa jeni të njoftuar me 
zërin e nxënësve në atë temë dhe 
sa shpesh ata kanë mundësinë për 
të menduar, vepruar dhe krijuar, 
në përputhje me atë dimension në 
kuadër të shkollës? 
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 E „Ja një shembull, kur kishte 
protestë klimatike, nxënësit me 
të vërtetë donin të përfshihen 
dhe ka shumë nxënës që i 
kushtojnë vëmendje kësaj 
dhe qëllimi i të cilit është të 
ndryshojnë diçka. E kur kishte 
protesta, na thanë se kemi qenë 
të manipuluar, se vetëm kemi 
dashur të humbim orë, ndërsa 
bëhej fjalë për vetëm një orë... 
Megjithatë, kur mësimdhënësve 
u nevojitet ajo një orë, ne duhet 
të adaptohemi“.

Citat i një shkollari

FRYMËZIM „Në 
lëkurën time“ – 
Projekt i Shkollës për 
infermiere Vrapçe

 
„Nuk kemi të drejtë të shprehim 
mendimin tonë ose të themi 
se kemi probleme; nuk kemi 
përvojë të madhe jetësore, por 
takohemi me probleme, dhe do 
të donim që dikush më i vjetër të 
na dëgjojë. Duam të bisedojmë 
me moshatarët tanë, por ndjenja 
është me të vërtetë e bukur kur 
ndonjë i rritur do të na dëgjojë 
me respekt për problemin tonë 
dhe do të na jep këshillë. Nuk na 
pëlqen fakti që në Ballkan është 
e shpeshtë praktika që të rriturit 
të mos na respektojnë ne, por 
ne duhet t’i respektojmë më të 
moshuarit“. 

 

Deklarata e mësipërme e nxënësit 
nga Shkolla për infermiere Vrapçe 
është vetëm një nga deklaratat e 
nxënësve nga kjo shkollë që morën 
pjesë në fokus grupin nga fundi i v. 
2019 (Pavlloviq, v. 2020). Ky ishte një 
tentim për të përshkruar se sa shpesh 
të rriturit i injorojnë, edhe në shkollë 
edhe në shoqëri në përgjithësi. Këta 
të rinjë në mënyrë të përgatitur dhe 
të argumentuar ndanë problemet 
me të cilat janë përballur në shkollë 
dhe mënyrat në të cilat i përjetojnë 
pasojat nga problemet objektive që 
kanë të bëjnë me kufizimin hapësinor 
të shkollës. Këto probleme rezultojnë 
në stërngarkim të orareve të orëve dhe 
ushtrimeve, gjë që është theksuar në 
mënyrë plotësuese gjatë grevës së 
edukatorëve.

Pasi i ndanë problemet e tyre zëshëm 
si grup, këta të rinj vendosën të 
fillojnë projekt – panel-diskutim “Në 
lëkurën time” – me mbështetje të 
mentorëve të tyre dhe drejtoreshës 
së shkollës. Si pjesë e projektit, një 
herë në muaj nxënësit e kësaj shkollë 
i prezantuan arritjet e tyre dhe 
problemet me mësimdhënësit dhe 
diskutuan si të vazhdojnë me arritjet 
dhe si t’i zgjidhin problemet me ta. 
Këta të rinj janë edukuar në mënyrë 
plotësuese në seminarin “Të rinjtë e 
fillojnë ndryshimin!”, që u ndihmoi të 
përpunojnë dhe t’ia prezantojnë në 
mënyrë të hollësishme idenë e tyre për 
projektin drejtoreshës dhe të tjerëve në 
shkollë. Ideja ishte e pranuar, projekti 
“Në lëkurën time” ishte planifikuar 
në mënyrë të detajuar, por atëherë 
filloi pandemia dhe shkolla u mbyll. 
Megjithatë, askush prej tyre nuk heqë 
dorë. Përkundrazi, ata besojnë se në 
këtë moment, zëri i tyre është më i 
rëndësishëm se kurdoherë për shkak se 
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gjëja e vetme që mund t’u mundësohet 
që nga gjithë situata të dalin si njerëz 
më të mirë është mësimi se si të 
përfaqësojnë veten dhe nevojat e tyre, 
nevojat e moshatarëve të tyre dhe 
zhvillimin e ndjeshmërisë për të tjerët 
përmes projekteve të këtilla dhe të 
ngjashme. 

 
USHTRIM:  
A është shkolla juaj e 
gatshme për zërin e 
fëmijëve?

•	 A i shikoni nxënësit si 
bashkëpunëtorë dhe partnerë në 
procesin e arsimimit të tyre? 

•	 A dëshironi që ata të jenë të 
përfshirë?

•	 A i dëgjoni?  
•	 A jeni të hapur dhe të gatshëm 

që të ndryshoheni? 
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II. NUK I 
DËGJOJMË 
FËMIJËT PËR 
SHKAK SE …:
 
a mendojmë se 
nëse i dëgjojmë 
fëmijët, kjo 
është sikur ua 
plotësojmë 
secilën dëshirë?
Pengesat në arritjen e pjesëmarrjes 
(aktive) të fëmijëve, kur bëhet fjalë 
për marrjen e vendimeve në proceset 
arsimore, rezultojnë për arsye të 
ndryshme. Disa prej tyre janë të 
lidhura me besimet dhe vlerat e të 
rriturve, e disa janë edhe strukturore 
(flasim për sistem që në qendër i 
vendosë të rriturit).  

Besimet më të shpeshta, madje mund 
t’i quajmë edhe mashtrime, që e 
shkaktojnë margjinalizimin e fëmi-
jëve, janë (Vranjesheviq&Dermish, v. 
2020):

„të rriturit e dinë çfarë u du-
het fëmijëve më mirë se vetë 
fëmijët“
Ky qëndrim e reflekton idenë 
e rrënjosur thellë për fëmijët 
në shoqërinë: të papjekur, të 
pabesueshëm dhe të pakompletuar 
për të ndarë perspektivën e tyre. 
Ekspertët më të rëndësishëm për 
zhvillimin e fëmijëve (konstruktivistët 
si Pijazhe, Bruner dhe Vigotski) 
i studionin fëmijët nga afër dhe 
mësuan se ata janë: krijues aktiv të 
diturisë, hulumtues dhe partnerë 
në bashkëveprimet. Ata kuptuan se 
fëmijët assesi nuk janë pranues pasiv 
të ndikimeve të jashtme; ata mësojnë 
në mënyrë aktive dhe krijojnë botën 
personale në bashkëpunim me të 
rriturit. Kështu, mosha mentale dhe 
aftësitë e fëmijës përfundimisht 
nuk janë argumente kundër asaj që 
t’i dëgjoni, që është veçanërisht e 
rëndësishme për mjedisin e fëmijërisë 
dhe adoleshencës, kur zhvillohen 
funksionet më të avancuara të 
nevojshme për pjesëmarrje aktive. Të 
gjitha hulumtimet dhe konsultimet 
me fëmijët në shkollat fillore dhe të 
mesme tregojnë se pjesa dërmuese 
e nxënëse janë jashtëzakonisht të 
aftë të diskutojnë për programet 
mësimore dhe proceset e nxënies, 
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ndonëse, kuptohet, nxënësit më të 
rinj nuk janë gjithmonë të aftë për t’u 
shprehur me përdorimin e gjuhës së 
njëjtë si të rriturit.

„fëmijët jo gjithmonë marrin 
vendime që janë në interesin e 
tyre më të mirë“
„Mbrojtja është më e rëndësishme 
se pjesëmarrja”: ky argument është 
përgjegjës për një formë subtile 
të diskriminimit kundër fëmijëve, 
shprehja e mirënjohur: „këtë e bëjmë 
për të mirën e tyre“, kur të rriturit 
supozojnë se ata dinë më së miri 
se çfarë nevojitet për mbrojtjen e 
fëmijëve. Kjo rrjedhë nga bindja 
jonë se ne e kemi për detyrë t’i 
mbrojmë fëmijët dhe të jemi 
përgjegjës për mirëqenien e tyre. 
Megjithatë, gjatë gjithë kohës nuk 
jemi të vetëdijshëm ose harrojmë 
se cila është përgjegjësia jonë e 
vërtetë. Ne nuk mund ta jetojmë 
jetën e tyre dhe të marrin vendime 
në emrin e tyre – kjo nuk është 
përgjegjësia jonë. Përgjegjësia jonë 
është që t’ua sigurojmë mundësinë 
dhe mbështetjen në mënyrë që 
ata të mësojnë dhe të zhvillojnë 
përgjegjësinë për jetët personale. 
Duhet t’i mësojmë të marrin përsipër 
përgjegjësinë për vetveten dhe për 
vendimet e tyre. Nëse besojmë se 
detyra jonë është që të kujdesemi 
për ta, në vend se ata të kujdesen për 
vetveten (madje edhe kur kjo nuk 
është adekuate), ne dërgojmë porosi 
deri te vetvetja dhe deri te ata se nuk 
besojmë në ta dhe se nuk besojmë se 
janë të aftë, e me këtë ua mohojmë 
lirinë, potencialin dhe aftësitë e tyre. 

 

„marrja e vendimeve nga 
fëmijët do të sjellë anarki“
Ekziston bindja se nuk mund t’i 
marrim parasysh mendimet dhe 
nevojat e çdo fëmije, kështu që sipas 
kësaj nuk ka as nevojë t’i konsultojmë. 
Mësimdhënësit i pyesin rrallë fëmijët 
për aspektet e ndryshme të jetës 
shkollore për shkak se besojnë se 
nëse i pyesin, atëherë do të duhet të 
përballen me nevojat e të gjithëve 
(Vranjesheviq, v. 2012). Ky është 
reflektim i mungesës së të kuptuarit 
të procesit të konsultimit për shkak 
se shprehja e mendimit nuk është 
e njëjtë me pjesëmarrjen gjatë 
marrjes së vendimeve. Konsultimi 
thjeshtë do të thotë se mendimi i 
fëmijëve do të shqyrtohet seriozisht 
kur do të merret vendim për diçka, 
në mënyrën e njëjtë siç do të 
merren parasysh edhe mendimet 
e prindërve, mësimdhënësve, etj.. 
Gjithashtu, do të thotë edhe se nëse 
vendimi nuk është harmonizuar 
me dëshirat e fëmijëve, kjo do t’u 
sqarohet në mënyrë të arsyeshme. Ky 
proces u jep perspektive të rriturve; u 
mundëson të dalin nga roli personal, 
pikëpamjet e ngushta dhe shprehitë 
e vjetra, dhe të marrin vendim të 
mirëfilltë në interesin më të mirë të 
fëmijës. Kjo nuk do të thotë humbje 
të autoritetit, por në fakt është 
kontribut drejt respektit të ndërsjellë 
dhe bashkëpunimit, që rezulton 
me marrëdhënie më të mira mes 
mësimdhënësve dhe fëmijëve, duke 
rritur motivimin e tyre për nxënie dhe 
participim. 
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„nuk ka nevojë që t’i pyesim 
për gjërat që nuk i prekin 
drejtpërdrejt“  
 
Ky argument gjithashtu është 
diskriminues në mënyrë 
fundamentale kundër fëmijëve për 
shkak se implikon se vetëm të rriturit 
i dinë përgjigjet e sakta. Të rriturit 
besojnë se shumë nga përvojat në 
shkollë nuk u interesojnë fëmijëve: 
për shembull, përmbajtja mësimore, 
lëndët, udhëzuesit. Fëmijët gjithashtu 
nuk janë të konsultuar edhe për 
aspektet tjera të shkollës, si: kodeksi 
shkollor i sjelljes, funksionimi i 
shërbimeve shkollore, vlerësimi i 
mësimdhënësve dhe punës së tyre, 
vlerësimi i programeve shkollore, 
bashkëpunimi me prindërit, zhvillimi 
profesional i mësimdhënësve, etj.

„para së gjithash, nxënësit 
kanë obligim të dëgjojnë/ 
mësojnë/të jenë të mirë në 
shkollë“ 
Të gjithë ne kemi njëfarë imazhi 
për atë se si duhet të jenë fëmijët/
nxënësit. Në të shumtën e rasteve 
ky është imazhi se nxënësit duhet 
të jenë të dëgjueshëm, duhet të 
mësojnë dhe të jenë të qetë. Pritjet 
tona prej tyre rrjedhin nga imazhet 
e këtilla. Nëse ata nuk i përmbushin 
bindjet dhe pritjet tona që i kemi, 
atëherë i akuzojmë se nuk janë 
nxënës të mirë, se me ta “është e 
pamundshme të punohet”. Njëherësh, 
nuk dyshojmë në pritjet tona që ata 
nuk i kanë përmbushur. 

Gjithashtu nuk dyshojmë në atë se si 
ua kemi njoftuar pritjet tona të këtilla 
dhe nëse këtë e kemi bërë fare. Një 
fjalë e urtë thotë se “nuk mund ta di 
se çfarë mendon nëse nuk më tre-

gon”. Në mënyrë që të dëgjojmë dhe 
pranojmë zërin e tyre, duhet t’i rishi-
kojmë pritjet tona dhe mënyrat tona 
të komunikimit me ta për gjërat që i 
konsiderojmë thelbësore. 

 

„dhe çfarë është  saktësisht 
kjo, pjesëmarrje (aktive) e 
fëmijëve?“ 
A kuptojmë se çfarë do të thotë 
vërtetë pjesëmarrja e fëmijëve? Në 
analizën për gjendjen e pjesëmarrjes 
së fëmijëve në Kroaci të UNICEF-
it, nga Dej etj. (v.2015) thuhet se 
ekspertët që punojnë me fëmijët dhe 
të rinjët janë të njoftuar me të drejtat 
e fëmijëve dhe pjesëmarrjen e tyre 
por nuk kanë dituri specifike dhe 
shkathtësi për të krijuar dhe nxitur 
kushte për pjesëmarrje të fëmijëve.
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Kur fliste për gjendjen e përfshirjes 
së fëmijëve, avokati i popullit për 
fëmijë shprehet se ende: „(...) prob-
lemi qëndron në diturinë dhe të 
kuptuarit e pamjaftueshëm të qël-
limeve të së drejtës së fëmijës për 
pjesëmarrje në shoqërinë, si dhe për 
kualifikimet e ulëta e të rriturve për 
komunikim dhe punë me fëmijë në 
drejtimin e realizimit të kësaj të dre-
jte. Duhet t’i ndryshojmë qëndrimet 
shoqërore që fëmijët i trajtojnë si 
objekte pasive të formuara nga ven-
dimet si objekte pasive të formuara 
nga vendimet që i marrin të rriturit 
dhe të krijojmë hapësirë dhe atmos-
ferë që fëmijëve do t’u mundësojë 
pjesëmarrje, që është përgjegjësi e 
të rriturve”. (Raport përmbledhës për 
punën e avokatit të popullit për fëmi-
jë, v. 2019)

Interesant, hulumtimet tregojnë se 
nxënësit realizojnë rezultate më të 
mira në shkollat ku mësimdhënësit 
janë të përfshirë qartë dhe në mënyrë 
aktive në zbatimin e rregullave shkol-
lore dhe procedurave, në krijimin e 
praktikave dhe politikave shkollore, 
në menaxhimin e cilësisë, etj.

 

„Nxënësit më të mirë i dëgjojnë 
më shumë se të tjerët. Kur ata 

kanë ndonjë ide.

           Citat i nxënës-it /es të 
shkollës fillore 

  

 

VEGLA
USHTRIM: Si e 
imagjinoj nxënësin/
nxënësen e përsosur?   

• Të dëgjuesh-ëm/me?

• Të mirë?

• Të mençur?

• Të sjellsh-ëm/me?

•                                             ?

E si e imagjinoj nxënësin/nxënësen 
“pamundshëm”? 

• A është ai që lëvizë vazhdimisht 
në karrigen?

• A është ai që e ndërpren orën?

• A është ai që flet pa leje?

• A është ai që nuk mëson?

• A është ai që ua kthen për atë që 
e thoni? 

• A është ai që nuk dëgjon?

• …
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Mbani mend! Nxënësi „i 
vështirë“ do të bëhet sfidë 
më e vogël kur do të heqni 
dorë nga pritjet dhe gjykimet 
tuaja 

 
Çfarë mendoni? Prej nga rrjedhin 
pritjet tuaja?

„Mësimdhënësi i edukatës fizike 
i mban atletet e njëjta edhe 

brenda edhe jashtë. Kjo gjë nuk 
na lejohet neve“.

Citat i nxënës-it /es të shkollës 
fillore

FRYMËZIM: HISTORI 
NGA SHKOLLA: 
„I mësojmë 
mësimdhënësit“

 
Në kuadër të programit I mësojmë 
mësimdhënësit, Kolexhi i arsimit të 
mesëm Maunt Vejverli nga Melburni, 
Australi i nxiti nxënësit e tij (të moshës 
nga 11 dhe 12 vjeçe) të krijojnë 
pyetësor dhe t’i anketojnë të gjithë 
nxënësit në shkollën e tyre për të 
mësuar se çfarë mendojnë ata se e bën 
një mësimdhënës të jetë i mirë. 

Pyetjet e njëjta ia parashtruan edhe 
kuadrit mësimdhënës. Përgjigjet e tyre 
ishin tejet të ngjashme! Entuziazëm, 
durim, ndjeshmëri, pasion. Këta 
mbiemra ishin të pranishëm në të 
gjitha përgjigjet e tyre. Më pas po ky 
grup i nxënësve i prezantoi rezultatet, 
duke u fokusuar në aspektet pozitive 
dhe në ato që duhej të përmirësohen. 
Një nga konkluzionet përfshinte 
krijimin e forumit të nxënësve që do 
të mund t’u japë mësimdhënësve 
informacione kthyese. Hapi tjetër 
i madh ishte ai që nxënësit dhe 
mësimdhënësit punonin së bashku 
në mënyrë që të krijojnë anketë që 
do të mund të shfrytëzohet në çdo 
vit (në çdo nivel) në shkollë dhe për 
secilin grup të lëndëve, me pyetje për 
mjedisin shkollor dhe përmirësimet 
e mundshme. Mësimdhënësit do të 
duhet të anketojnë së paku njërën prej 
klasave nga një herë çdo semestër. 
Pas mbledhjes së rezultateve, ata 
diskutojnë për to në kuvendin e 
mësimdhënësve dhe i ndajnë me 
nxënësit.

Ky hap krijoi hapësirë për shumë 
programe të tjera nga nxënësit për 
nxënësit, si Programi çështjet e 
Mauntit (Mount Matters program) në 
shkollën e njëjtë. 

„Zëri i nxënësve është në zemrën 
e përpjekjeve për të ndërtuar 
marrëdhënie më të fuqishme mes 
mësimdhënësve dhe nxënësve”. 

https://www.teachermagazine.com.
au/articles/building-strong-stu-
dent-teacher-relationships

https://www.teachermagazine.com.au/articles/building-strong-student-teacher-relationships
https://www.teachermagazine.com.au/articles/building-strong-student-teacher-relationships
https://www.teachermagazine.com.au/articles/building-strong-student-teacher-relationships
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Çfarë NËSE NE 
NUK KEMI ZË?
është interesante të shihet se sa zë 
dhe ndikim kemi dhe sa janë ato të 
nxitura në bashkësinë në të cilën 
jetojmë dhe punojmë. A kemi diçka 
për t’u transmetuar fëmijëve dhe të 
rinjve? 

Kuptohet, secila lidhje është e 
ndryshme, kështu që me disa njerëz 
mund të ndjehemi më të lirë që të 
flasim ose të kërkojm diçka, dhe ata 
do të na dëgjojnë, derisa kjo mund të 
jetë e vështirë ose e pamundësuar me 
njerëz të tjerë. Në masë të madhe kjo 
varet nga karakteri i individit tjetër, si 
dhe nga ajo se sa komod ndjehemi në 
rolin e dikujt që e zë hapësirën e vet, 
e përshkruan zërin e vet ose kërkon 
diçka. 

Në kuptimin më të gjerë, kjo 
është e ndërlidhur me natyrën e 
bashkësisë në të cilën marrin pjesë 
(organizimi, familja, sistemi) dhe 
natyra e shoqërisë. Thënë thjeshtë, në 
shoqëritë që nuk kanë traditë të gjatë 
të demokracisë, do të jetë dukshëm 
më vështirë për individët të veçohen, 
të shprehen dhe “të ngrejnë zërin 
e tyre”. Gjithsesi, kjo është e lidhur 
edhe me përkatësinë ndaj grupit të 
caktuar shoqëror zëri i të cilit ulet 
në mënyrë sistematike (të rinjve, 
të moshuarve, grave, personave me 
handikap, minoriteteve, etj.) 

Në formën e tyre më të natyrshme 
dhe më të shëndoshë, “heshtja” 
jonë ekziston për shkak se: duam t’i 
lëmë hapësirë individit tjetër, duam 
të mësojmë diçka, duam që nevojat 
e të tjerëve t’i vendosim para atyre 
personale, ose shohim se pala tjetër 
nuk ka kapacitet. Megjithatë, në 
formën e tij më pak pozitive, zëri ynë 
nuk dëgjohet për shkak se në njërën 

ose mënyrën tjetër ne nuk jemi parë; 
vetë për vetveten ose dikush tjetër 
nuk na e lejon këtë hapësirë, dhe më 
pas, duke u frikësuar nga pasojat... 
Por, e vërteta është se shpesh është e 
pëlqyeshme përvoja që t’i shprehemi 
vetvetes, gjë që gjithashtu na 
plotëson si individë.

VEGLA 
 

USHTRIM: Sa është i 
fuqishëm zëri im?

 

A e konsideroni veten si individ 
që „ka zërin e vet“? Individ që 
shprehet lirshëm dhe është i 
dëgjuar (nëse jo gjithmonë, së 
paku shpesh)? Ndërsa ndikimi 
juaj? Sa keni ndikim? 

Mendoni për njerëzit me të cilët 
jeni të afërt, grupet e njerëzve 
me të cilët e kaloni kohën, kon-
tekstet në të cilat jetoni dhe 
punoni. 

A mund të tregoni se çfarë ju 
nevojitet?

A mund të refuzoni diçka që nuk 
e doni?

A ju dëgjojnë?

QETËSI

ZË
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A ndryshon diçka (në të mirë) 
kur do të kërkoni atë që ju nev-
ojitet ose kur do të tregoni se 
çfarë ju pengon? 

Përgjigjet e këtyre pyetjeve do 
t’ju tregojnë diçka për zërin dhe 
ndikimin që e keni. 

Ja një „Pyetësor të vogël për 
ndikimin“ që ndoshta nuk i përfshin 
të gjitha aspektet e jetës, por mund 
t’ju njoftojë me temën për zërin tuaj 
dhe ndikimin tuaj në vendin e punës:  

USHTRIM: Pyetësor: 
A keni zë – ndikim në 
vendin tuaj të punës?

 
Vendosni deri në cilën shkallë secila 
nga këto shprehje ka të bëjë me ju: 

 
 
 
 
 

Shprehjet për të cilat do të 
përgjigjeni “Rrallë” ose “Ndonjëherë” 
ua tregojnë fushat ku ka hapësira për 
përmirësim. 

1. Mund të ofroj argumente të mira 
dhe të qarta. 

2. Dua të jap komplimente dhe të 
vërej kur dikush do të bëj diçka 
të mirë. 

3. Flas hapur për ndjenjat dhe 
reagimet e mia me njerëzit tjerë.

4. Dua t’i nxis kolegët e mi të 
vërejnë se sa është e mirë 
ndonjë mundësi konkrete. 

5. Mund të jap propozime të qarta 
dhe koncize. 

6. Kur mbështetja e dikujt më 
është e rëndësishme, ofroj diçka 
si kundërpërgjigje dhe negocioj. 

7. Të tjerëve u them dhe tregoj 
në mënyrë të qartë se çfarë më 
duhet.

8. Kur diskutohet për diçka, i 
përmbahem temës dhe i ndaj 
idetë relevante. 

9. I nxis të tjerët të marrin pjesë në 
diskutimin.

10. Kontrolloj nëse jemi kuptuar 
mirë. 

11. Kur jemi të ndryshëm, tentoj 
të gjej vlera dhe interesa të 
ndërsjellë. 

12. Shfrytëzoj metafora, analogji 
dhe mjete të shprehura të 
stilit në mënyrë që ta tërheqë 
vëmendjen e të tjerëve.  
 

Rrallë?

Mesatarisht?
 Ndonjëherë? 

Shpesh ose Shumë shpesh?
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FRYMËZIM: Si të jesh 
„i dëgjuar“? (burimi: 
Mindtools) 

 
Ja disa këshilla që do t’ju ndihmojnë 
të forconi zërin tuaj në mjedisin tuaj, 
veçanërisht në takime. 

Si të jesh “i dëgjuar”?

(këshilla për takime të vështira dhe 
situata të tjera)

Jini të vetëdijshëm 
për vlerën tuaj. Këtu 
jeni për shkak se jeni 
pjesë e ekipit; jeni të 
nevojshëm, përvoja 
dhe mendimi juaj janë 
të rëndësishme.

Së pari, vëmendje 
më të madhe mund 
t’u kushtoni të 
tjerëve dhe asaj që 
e thonë ata; mund 
të pajtoheni me ta 
dhe më pas diçka 
të plotësoni ose 
t’i inkurajoni ata 
që kanë dashur të 
tregojnë edhe diçka, 
por kanë qenë të 
ndërprerë.

Tregoni shenja joverbale 
të vëmendjes, shikoni, 
dëgjoni, qëndroni të 
fokusuar. 

Nëse jeni të shqetësuar, 
shprehni mendimin tuaj 
sa është e mundshme 
më herët. Kjo nuk do 
të thotë se duhet të 
jeni të parët ose më të 
zëshmit, por nëse jeni 
në mesin e të parëve që 
do të flasin, më pas do 
të mund të liroheni dhe 
më lehtë t’i dëgjoni të 
tjerët.

Nëse e keni vështirë të 
jeni i pari që do të flasë, 
parashtroni disa pyetje, 
mësoni më shumë. 

Nëse jeni introvert, 
përdorni anët tuaja të 
fuqishme: përgatituni 
paraprakisht, mbajni në 
dispozicion disa fakte 
interesante, dëgjojini të 
tjerët dhe bëni rezyme të 
asaj që është thënë. 

Nëse doni të jeni 
të sigurt se do t’ju 
dëgjojnë, mund t’i 
lutni paraprakisht 
që t’ju përfshijnë në 
agjendën ose të mund 
të paralajmëroni se me 
siguri keni diçka për 
të thënë. Si opsion i 
dytë, mund të kërkoni 
që mendimet tuaja t’i 
shënoni dhe dërgoni 
në formë të shkruar. 

Mos kërkoni falje 
(„Kërkoj falje, 
por do të doja të 
them...“), por filloni 
qartë „Unë mendoj 
se...“, „Këtu është 
me rëndësi të...“, 
„Do të shtoja se...“) 
dhe mbaroni pa 
zvarritje. 

Në vend të „Nuk 
pajtohem“, përpiquni 
të thoni: „Perspektiva 
ime lidhur me këtë 
çështje është diçka më 
ndryshe...“.
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USHTRIM:  
Ndikimi im në mësimin

 
 
Mendoni për ndonjë rast kur 
ju si mësimdhënës keni pasur 
mundësinë të ndikoni në 
ndonjë vendim në shkollën 
tuaj ose vendim që është 
marrë në nivel më të lartë, e 
që ka të bëjë me mësimin tuaj, 
profesionin, mjedisin e punës 
dhe përvojën me nxënësit në 
atë shkollë. 

Si ishte kjo përvojë? Si 
ndikonte te ju si ekspert?

Nëse nuk mund të përkujtoheni 
në një rast të këtillë, ose 
asnjëherë nuk e keni pasur, si 
ndikon kjo në punën tuaj dhe 
perspektivën tuaj si edukator? 

NGA PERSPEKTIVA E 
FËMIJËS

 

Grupe të fokusit me fëmijë, 
hulumtim në kuadër të projektit 
“Fillo ndryshimin” në v. 2020 
(Kovaçiq, Baketa, v. 2021):

Për tentimet që të ndikohet në 
vendimmarrjen 

 

Ja edhe disa këshilla për takimet 
onlajn në mënyrë që të mund të jeni 
më të relaksuar dhe ta thoni më lehtë 
atë që doni:

 • Testoni teknologjinë para vetë 
takimit: kamera, mikrofoni, 
paralajmërimi, në mënyrë që 
të mund të kujdeseni edhe për 
këto gjëra. 

 • Ulni në minimum gjërat që ua 
shpërqendrojnë vëmendjen, or-
ganizoni hapësirën e punës dhe 
prapavijën, shkyçini të gjitha 
aplikacionet. 

 • Mbani kontakt me shikim në 
ekranin, sa është e mundshme 
më ngjashëm me takimet e 
drejtpërdrejta. Opsionit për 
shikim si galeria, ku i shikoni të 
gjithë pjesëmarrësit njëherësh, 
gjithashtu ndihmon që situata të 
jetë më e natyrshme. 

 • Kontrolloni paraprakisht rregul-
lat me moderatorin: kur flasin të 
tjerët a duhet të jetë i shkyçur 
mikrofoni juaj, a duhet të për-
dorni opsionin për komunikim 
me shkrim (chat) për pyetje dhe 
komente, ose duhet të ngreni 
dorën ose të kyçni mikrofonin 
tuaj për të thënë diçka, etj.

 •  

Këto ide nuk është e thënë t’i ruani 
vetëm për takimet formale; shumicën 
e tyre mund t’i zbatoni edhe kur dis-
kutoni për diçka në takime joformale. 
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A EKZISTON MODEL 
I UDHËHEQJES 
QË MUNDËSON 
TË DËGJOHEN TË 
GJITHA MENDIMET 
DHE INICIaTIVAT?
Tani i afrohemi një pengese tjetër 
potenciale për forcimin e zërit të 
fëmijëve në shkollat: nëse institucioni 
nuk (ose në mënyrë joadekuate) i 
ka zhvilluar mjedisin, mundësitë 
dhe proceset për pjesëmarrje aktive 
të mësimdhënësve, prindërve dhe 
fëmijëve në vendimmarrjen, duket 
se është pak hipokrizi të pritet që 
fëmijët të „shprehen“, „të thonë se 
çfarë mendojnë “ dhe „të përfshihen 
në mënyrë aktive”. 

Ndonëse është evidente se ekzistojnë 
shumë gjëra të përcaktuara, 
të vendosura dhe rregulluara 
paraprakisht në sistemin, sa shumë 
mundësi për vendimmarrje të 
përbashkët dhe krijim të shkollës 
sonë të ëndrrave janë lëshuar për 
shkak të mungesës së konsultimeve, 
„mospasjes kohë“, vendimmarrjes 
unilaterale, interesave individuale 
ose indiferencës ndaj ndryshimeve 
dhe inovacioneve?

 
Si e shikoni liderizmin në 
institucionin ku punoni? E çfarë 
ndodhë me liderizmin tuaj 
kur jeni në klasë dhe/ose me 
bashkënxënësit? 

Fëmijët në mënyrë distinktive 
bëjnë të ditur se edhe ata 
edhe gjeneratat paraprake 
kanë tentuar të mundësojnë 
ndryshime në të kaluarën 
(kryesisht në raport me 
ekskursione, ushqim ose 
riorganizim të detyrave të 
punës), por suksesi gjatë 
këtyre tentimeve ka qenë i 
kufizuar dhe është varur nga 
ndjenjat e mësimdhënësit:

Çfarëdo që të themi, 
mësimdhënësit tashmë 
kanë vendosur kështu që 
ne automatikisht nuk kemi 
zgjedhje... ose të drejtën për 
të protestuar për diçka. 

Ata bëjnë të ditur se u pengon 
kur nuk dinë se kur dhe pse 
do të jenë “të refuzuar”. 
Me të vërtetë është ashtu, 
përfaqësuesit e shkollës 
shpesh do t’i dëgjojnë, por 
në të shumtën e rasteve 
këtu mbaron gjithçka; nuk 
ka rezultate ose sqarime për 
refuzimin e propozimeve 
të tyre ose arsyet për shkak 
të cilave ato propozime 
nuk mund të ishin të 
implementuara. Nxënësit 
pohojnë se për shkak të kësaj 
ata humbim vullnetin madje 
edhe për të tentuar për të bërë 
ndonjë ndryshim, për shkak 
se ndjejnë se shkolla kujdeset 
për mendimin e tyre vetëm me 
fjalë.  
 
Mund të ankohemi sa të duam, 
por në të shumtën e rasteve 
nuk ndryshon asgjë.
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mësimdhënësit kryesorë, për 
shkollën. Por, kur do t’i pyetni nëse 
u është lejuar të thonë diçka dhe 
nëse mund të ndikojnë në diçka, 
ata gjithmonë do të thonë “jo” ose 
“vetëm kur bëhet fjalë për çështje 
triviale”.

Pse është kjo kështu? Kjo është 
çështje për sociologët, historianët 
ose ndoshta edhe për shkencëtarët 
politik dhe psikologët. Megjithatë, 
është shumë e besueshme se 
sistemet e gjithëmbarshme 
(arsimore), të vendosura nga 
gjeneratat para nesh, janë krijuar 
për epokë tjetër, kur ka ekzistuar 
dituri më e vogël pedagogjike, kur 
është konsideruar e nevojshme që 
fëmijëve “t’u servisohet” dituria, ata 
të udhëhiqen nëpër jetë, të trajnohen 
“të përputhen” në botën e të rriturve. 
Vetë fëmijët në të shumtën e rasteve 
janë të befasuar nga mënyrat 
“vjetruara” dhe “regresive” të të 
menduarit të disa nga mësimdhënësit 
e tyre që “nuk kanë lidhje” 
se çfarë është ekologjia 
ose barazia gjinore, ose 
cilat janë personazhet nga 
youTube, etj.

 

U odraslocentričnom sustavu 
nastava je podređena 
odraslima, tome kako i koliko 
njima odgovara predavati, 
što žele reći i poučavati, kako 
ispitivati i mjeriti znanje, kako 
disciplinirati. To u konačnici 
ne odgovara najčešće ni njima 
samima. 

 
 
Cilat janë karakteristikat e 
liderizmit të mirë, dhe si është 
ky i lidhur me zërin e fëmijëve 
dhe zërin e nxënësve? 

Si e shikoni stilin tuaj të liderit 
në klasë, katedrën... ? 

 
 
Në shikim të parë, këto pyetje 
ndoshta ju duken të lidhura me 
zërin e nxënësve. Megjithatë, kur 
të shikojmë nga afër metodat e 
liderizmit në mjedisin tonë kuptojmë 
se ekzistojnë metoda dhe stile të 
liderizmit në të cilat zëri i individit 
nuk është i mjaftueshëm ose i 
dëgjuar. Ndoshta guxon të dëgjojë 
vetëm ndonjë mendim konkret, ose 
vetëm mendimin e ndonjë grupi të 
vogël të njerëzve. është e natyrshme, 
këta njerëz (me ose pa dijeninë e 
tyre) janë në pozicion në të cilin kanë 
fuqi më të madhe. 

Ashtu siç familjet disfunksionale i 
ofendojnë dhe nënçmojnë anëtarët e 
tyre, ashtu edhe disa organizata (ose 
sisteme të tëra) mund të bazohen në 
„anulimin“ (injorimin, nënçmimin e 
vlerës) e disave nga anëtarët e tyre.

Paradoksale, në çdo hulumtim, 
fëmijët janë atë që thonë se zëri 
i tyre nuk është i rëndësishëm në 
sistemin arsimor që u është kushtuar 
pikërisht tyre. Kjo është veçanërisht 
e saktë kur bëhet fjalë për fëmijët e 
margjinalizuar, fëmijët me vështirësi, 
pjesëtarët e minoriteteve, fëmijët 
“e dështuar”, fëmijët e familjeve 
me të ardhura të ulëta. Fëmijët 
me probleme “të padukshme” ose 
“më pak të dukshme”. Ata në të 
shumtën e rasteve do të thonë gjëra 
të bukura për bashkënxënësit e 
tyre, moshatarët, mësimdhënësit, 
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VEGLA
 
 
MENDIM PROFESIONAL: 
STILE TË UDHËHEQJES

 
Kur bëhet fjalë për stilet e liderizmit/
menaxhmentit (udhëheqjes), secili 
drejtor dhe mësimdhënës (kryesor) 
mund t’i dallojë praktikat personale 
në ndonjërin nga stilet e njohura të 
nxjerra nga literatura profesionale 
(p.sh.  Grilë menaxhuese (Managerial 
Grid) nga Blejk dhe Muton, v. 1964) 
dhe të rishqyrtojë se sa është i/ 
hapur ndaj të dëgjuarit të zërave të 
individëve, respektivisht të zërit të 
një nxënësi. 

Stili krijo ose zhduku: 
Në të cilin doni të arrini qëllimet 
e përcaktuara profesionale, por 
shqyrtimi i dëshirave dhe nevojave 
të individëve është më pak i 
rëndësishëm; nuk jeni veçanërisht 
i prirë të “dëgjoni”. Njerëzit të 
prirë për këtë stil të udhëheqjes 
ndjejnë përgjegjësi të madhe për 
t’i përmbushur obligimet dhe për t’i 
përfunduar detyrat, por njëherësh 
nuk u kushtojnë shumë kohë 
individëve, marrëdhënieve të tyre 
dhe bashkëpunimit. Paradoksale, 
kjo rezulton në performanca më të 
dobëta, që më pas në të shumtën e 
rasteve i detyron të merren pak edhe 
me marrëdhëniet ndërnjerëzore (ose 
edhe më shumë ta rrisin presionin).

Stili i klubit kantri: 
Zërat, nevojat dhe dëshirat e thuajse 
secilit ju janë shumë të rëndësishme, 
ose së paku ju janë të rëndësishme 
ato që janë shprehur, dhe do të 
bëni çmos për t’i përmbushur, duke 
mos dashur të ofendoni askënd. E 
çmoni atmosferën e mirë, si dhe 
marrëdhëniet e mira dhe do të bënit 
çmos që të gjithë të jenë të lumtur 

dhe të kënaqur. Nga ana tjetër, për 
shkak të kësaj mund të vuajnë ose 
të zvarriten qëllimet profesionale 
ose arsimore; një pjesë e madhe 
e kohës kalohet në komunikim 
ose evitim të disa konflikteve të 
nevojshme të kohëpaskohshme. 
Me stilin e këtillë me siguri do të 
donit të dëgjoni zërin e secilit, por 
me siguri do t’i dëgjoni vetëm zërat 
e “më të zëshmëve” dhe më pas një 
kohë të gjatë do të hamendeni nëse 
do të ndërmerrni diçka. Ndoshta do 
të evitoni edhe disa nga konfliktet 
konstruktive që do të mund ta 
lehtësonin dëgjimin e atyre zërave të 
anashkaluara. 
 

Stili i varfëruar: 
Besojmë se ky stil është dukshëm i 
rrallë për shkak se sipas përkufizimit  
puna në sistemin arsimor nënkupton 
përfshirje dhe ekspozim në bazë 
ditore dhe nuk ka shumë probleme 
që mund të jenë “të evituara”. 
Megjithatë, kur implementohet stili i 
këtillë, madje edhe nëse kjo është e 
përkohshme, rezultati është mungesa 
e detyrave, planeve, qëllimeve si 
dhe për individët dhe nevojat e tyre. 
Shpresojmë se numri i liderëve dhe 
ekspertëve të këtillë është sa është e 
mundshme më i ulët (ndonëse e dimë 
se ka disa), ose se kjo është vetëm 
situatë e përkohshme në të cilën jemi 
të preokupuar me disa probleme 
private që përpiqemi t’i zgjidhim.

Stili ekipor: 
Ideale (ndërsa e dimë se kjo 
nuk është gjithmonë e lehtë), 
ju udhëhiqeni sipas qëllimeve 
të rëndësishme arsimore dhe 
profesionale, njëherësh duke i 
dëgjuar dhe respektuar nevojat dhe 
aftësitë e anëtarëve të kolektivit, 
klasës, bashkësisë. Keni qëllime, 
afate dhe udhëzime të qarta, por 
kuptoni dhe e keni të qartë se e 
gjithë kjo është e pamundshme pa 
kontributin e secilit anëtar të ekipit. 
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Dhe kuptoni se për shkak të kësaj 
është e rëndësishme të kuptohen, 
të dëgjohen dhe të merren parasysh 
nevojat, qëndrimet, propozimet dhe 
idetë e tyre sa është e mundshme 
më shumë. Gjithashtu nuk do të 
hamendeni t’i dëgjoni mendimet 
që dallojnë shumë, t’i respektoni 
anëtarët “më të heshtur”dhe t’i 
dëgjoni informacionet kthyese po 
madje edhe kritikat për punën tuaj. 

 
Kuptohet, mund të flasim edhe 
për stilin e pestë, që do të 
ishte kombinim i gjithë kësaj: 
disa qëllime, pak mirëkuptim, 
e gjitha së bashku me shumë 
kompromise, me minimum 
energji të shpenzuar. Mund të 
krijohet si rezultat i lodhjes, 
ndonjë krizë momentale 
ose vendim i vetëdijshëm të 
balancohet disi gjithçka, të mos 
pranohen ankesa, por megjithatë 
të punohet diçka. 

 
  Diçka që gjithashtu është pjesë      
e realitetit të menaxhmentit 
bashkëkohor është “menaxhmenti 

administrativ”, që individëve, po 
madje edhe institucioneve, u lë 
shumë pak autonomi me ç’rast 
gjithçka barazohet me rregullore, 
ligje dhe procedura. Këtu mund të 
dëgjohen shumë pak “zëra”, edhe nga 
të rriturit edhe nga fëmijët, ndërsa 
kryesisht lëshohen mundësitë për 
zhvillim personal dhe forcim. 

Dhe ndonëse dokumentet janë 
nevojë e paevitueshme dhe 
japin kornizë për çdo aktivitet 
profesional, pa ripërpilimin e 
tyre të rregullt, hulumtimin dhe 
ripërtëritjen në përputhje me 
zërat e njerëzve që e përbëjnë 
bashkësinë, ata në të shumtën e 
rasteve bëhen barrë dhe “diçka 
e shkruar” që më nuk përkon me 
realitetin momental dhe nevojat.  
 

FRYMËZIM: ZËRI 
I NXËNËSVE NË 
MBLEDHJE

 
Sa jeni të njoftuar me praktikat 
inkluzive të udhëheqjes së 
mbledhjeve? 

Udhëheqja e mirë është e lidhur 
ngushtë me procedurat dhe mënyrat 
në të cilat i drejtojmë proceset 
individuale. 

Mbledhjet paraqesin mundësi dhe 
shpesh janë kontakti i vetëm që e 
kanë anëtarët (p.sh. në Këshillin e 
nxënësve/Parlamentin e nxënësve, 
Këshillin e prindërve, Këshillin e 
mësimdhënësve) me mundësitë për 
ndikim, shprehjen e mendimeve 
dhe mundësinë për qasje deri te 
vendimet.

Një ankesë relativisht e 
shpeshtë vjen nga fëmijët, 
për të cilët këto procedura 
janë të paqarta, të vështira 
për t’u ndjekur dhe ata shpesh 
ndjejnë se nuk mund të marrin 
pjesë tërësisht. Por, ankesa e 
njëjtë mund të dëgjohet edhe 
nga të rriturit!

 
Ja disa mënyra në të cilat do të mund 
të siguroheni se të gjithë që mund 
të marrin pjesë në mënyrë aktive, 
që përfshijnë edhe hapa që mund 
të ndërmerren para, gjatë dhe pas 
mbledhjes për gjithë procesin e 
pjesëmarrjes dhe marrja e vendimeve 
të jetë më transparente, e qartë dhe 
stimuluese.
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Përveçse për Këshillin e nxënësve/
Parlamentin e nxënësve, kjo 
ka të bëjë edhe me Këshillin 
e mësimdhënësve, Këshillin e 
prindërve, Këshillin shkollor dhe të 
gjitha mbledhjet ku merren vendime 
ose diskutohet për çështje të 
rëndësishme. Kjo është veçanërisht e 
rëndësishme nëse ka anëtarë të rinj 
ose nëse vendosen tema të reja ose 
të panjohura.

 
Para mbledhjes:

është me rëndësi që secili t’i 
marrë agjendën dhe planin e 
punës 

Nëse ka mbledhje të 
rëndësishme ku merren 
vendime, është mirë që të 
keni mbledhje më të vogla 
paraprakisht për të diskutuar 
për çështje të rëndësishme. 
Këto mbledhje më të vogla 
mund të jenë në mënyrë që 
nxënësit të cilët do të diskutojnë 
për këto çështje me nxënës 
të tjerë ose kujdestarin e tyre 
të klasës/këshilltarin, etj., ose 
mësimdhënësit, të mund të 
diskutojnë për to në ekipe, etj.

Anëtarët më të regjur të ekipit, 
ose ata që udhëheqin aktivitetin 
ose kanë propozime të 
rëndësishme, duhet të takohen 
paraprakisht me të tjerët dhe t’u 
sqarojnë ku qëndron problemi, 
me çfarë ndërlidhet dhe çfarë 
duhet të arrihet në mbledhjen. 

Në rastin e Këshillit të nxënësve/
Parlamentit të nxënësve, 
individi që mbikëqyr Këshillin/
Parlamentin duhet të takohet 
me nxënësit para mbledhjes 

dhe t’i mbikëqyrë së paku disa 
mbledhjet e para të Këshillit/
Parlamentit. 

është me rëndësi që mbledhjet 
të mbahen kur të gjithë do të 
mund të jenë të pranishëm/të 
marrin pjesë.

 

Në fillim të mbledhjes 

është mirë të prezantohen 
anëtarët e rinjë dhe t’u ofrohen 
mbështetje dhe qartësim. 
Kur bëhet fjalë për Këshillin 
e nxënësve/Parlamentin e 
nxënësve, është mirë që në 
fillim të jenë të pranishëm edhe 
mentorët. Ky rol mund të rrotojë 
dhe do të ishte mirë të merret 
parasysh shpërndarja gjinore e 
rolit të mentorit. 

Të gjithë anëtarët duhet të 
njoftohen dhe të prezantohen, 
dhe për shembull, të kenë 
shenja të dukshme me emrin 
e tyre dhe klasën/organin që 
përfaqësojnë. 

Të gjitha dokumentet për të 
cilat diskutohet duhet të jenë të 
përmbledhura në pika/nënpika 
që do t’i përfshijnë idetë dhe 
rekomandimet kryesore dhe 
përmbledhjet që duhet t’u 
ndahen të pranishmëve.

Marrja e vendimeve në mbledhjen

Pas parashtrimit të propozimit, e para 
se të merret vendimi/të votohet, do 
të duhej të bëhet pauzë në mënyrë që 
pjesëmarrësit të bisedojnë mes vete, 
p.sh. nxënësit me mentorët, ose të 
kërkojnë mbështetje dhe qartësim. 
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Pas mbledhjes:

Në fund të mbledhjes personi 
që drejton mbledhjen duhet 
t’i përmbledhë vendimet dhe 
planet më të rëndësishme në 
raport me aktivitetet që do të 
ndërmerren, kush do të duhet 
të zbatojë secilin aktivitet, 
me përmendjen e datave të 
parashikuara. 

Do të ishte mirë edhe pas 
mbledhjes të mbahen 
konsultime plotësuese, 
veçanërisht nëse bëhet fjalë 
për Këshillin e nxënësve/
Parlamentin e nxënësve, me 
ç’rast mentorët do të mund të 
takohen me nxënësit ose grupet 
e nxënësve dhe të sqarojnë ose 
komentojnë atë që ka ndodhur 
në mbledhjen. Personat që do 
të marrin pjesë në aktivitetet 
e Këshillit gjithë këtë duhet ta 
konsiderojnë si detyrë të tyre.  

 

 

Gjithmonë kur diça e tillë është 
e mundshme, propozimet duhet 
t’u dorëzohen anëtarëve në 
formë të shkruar. 

Do të ishte mire që të 
përkufizohet qartë se si do 
të realizohet çdo pjesë e 
mbledhjes, p.sh. pjesa më 
formale dhe pjesa joformale – 
mbledhja grupore e ideve, etj. 

Individi që drejton mbledhjen 
duhet të ndjekë secilën pike të 
agjendës dhe/ose vendimet me 
rezyme të qartë të gjithë asaj 
që është vendosur, çfarë do të 
ndërmerret dhe kush do të jetë 
përgjegjës për atë. 

 
Gjuha dhe formulimi

Parapëlqehet të evitohen 
zhargoni, shkurtesat, shprehjet 
e paqarta, inicialet, akronimet, 
përveç nëse bëhet fjalë për 
diçka që u është e njohur tashmë 
të gjithëve dhe është sqaruar me 
shkrim.

Propozimet dhe vendimet duhet 
të përmenden në mënyrë shumë 
të thjeshtë dhe të qartë.

Duhet të sqarohen funksionet 
dhe rolet e individëve, trupat 
punuese dhe institucionet e 
përmendura në mbledhjen. 

Të gjithë duhet të kenë 
mundësinë të kërkojnë çfarëdo 
sqarimi të nevojshëm – të emrit, 
titullit, fjalës, frazës – dhe të 
marrin përgjigje serioze. 

 

Çfarë mendoni për këtë? Vallë të 
rriturit që marrin pjesë në Këshillin 
e mësimdhënësve ose Këshillin e 
prindërve i ndjekin rekomandimet 
e rëndësishme për mbajtjen e 
mbledhjeve? Pse është kjo kështu? 

Sipas përvojës së deritanishme, çfarë 
do të shtonit tjetër në këtë listë si 
shembull për praktikë të mirë? 
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USHTRIM: ZËRI I NX-
ËNËSVE NË 5 NIVELE 
SHKOLLORE

„Mund të tentojmë të zgjidhim 
ndonjë problem, por nuk mund ta 

zgjidhim për shkak se nuk kemi 
mbështetje nga mësimdhënësit 

tanë“.

Citat nga një shkollar

Nëse secilën shkollë e shikojmë në mënyrë holistike, mund t’i shohim së 
paku këto 5 nivele: 

KURIKULUMI

KULTURA 
SHKOLLORE

ORARI 
HAPËSINOR NË 
SHKOLLË

UDHËHEQJE E 
SHKOLLËS

BASHKËSI 
LOKALE DHE 
BASHKËPUNIM ME 
PRINDËRIT

(lëndë, program mësimor dhe plan i shkollës, aktivitete 
jashtëshkollore, zhvillim profesional, kurikulum i 
fshehur, libra shkollorë dhe material tjetër mësimor)

(gjuhë dhe komunikim, socializim i nxënësve, 
marrëdhënie të ndërsjella)

(dizajn dhe përmbajtje hapësinore, përdorim i 
hapësirës) 

(politika shkollore, punësim, trajnim special 
profesional) 

(bashkëpunim me familjet dhe bashkësinë më të gjerë)

Pyetuni se sa shkolla juaj është 
demokratike në raport me secilin nga 
këto aspekte shkollore. Sa zë kanë 
nxënësit dhe mësimdhënësit? Çfarë 
ndodhë me prindërit? A janë të gjitha 
këto aspekte „të përkufizuara rreptë-
sisht“, „të përcaktuara paraprakisht“ 
dhe „fikse“? Nëse po, a ju konvenon 
kjo të gjithëve? A mund të ndërmer-
ret diçka rreth kësaj? 

Sa është aktiv Ekipi për cilësi në 
shkollën tuaj? 

A u është ofruar mësimdhënësve 
mundësia që në njëfarë mënyre të 
marrin pjesë në procesin e notimit të 
cilësisë dhe në njëfarë forme të ofro-
jnë propozime për përmirësim? 
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Por më e 
rëndësishme 
se gjithçka – 
si i shikojmë 
marrëdhëniet 
me nxënësit?

Ai është mësimdhënës 
interesant, interesohet për 

mendimet dhe perspektivat 
tona. 

(Nxënës, Kroaci)

Pavarësisht nga përmbajtja, tema ose 
programi mësimor, marrëdhëniet e 
ndërsjella janë në zemrën e secilës 
paralele. Mendohet në marrëdhëniet 
e mësimdhënësve me nxënësit, si 
dhe marrëdhëniet e nxënësve me 
njëri-tjetrin. Nuk k përparim pa 
marrëdhënie të mira dhe cilësore. 
Ose thënë më mirë: „Nuk është e 
mundshme të ekzistojë mësim serioz 
pa ndërtimin e lidhjeve“ (Edukimi 
përmes shikimit të një psikoterapisti, 
Lojk). 

është e shpeshtë bindja se 
mësimdhënësit janë ata që e 
transmetojnë diturinë, ndërsa 
nxënësit janë atë që e marrin. Kjo do 
të funksiononte shkëlqyeshëm kur ne 
do të ishim qenie njëdimensionale. 
Por, nuk jemi. Përkundrazi, ne jemi 
tejet kompleks, qenie të motivuara 
të brendshme, përplot me bindje, 
ndjenja, pritje të ndryshme dhe 

sjellje dhe të menduarit të ndryshëm 
dhe ndonjëherë në shikim të parë të 
pazakonshme, që kanë kuptim për 
individin që i kënaqë nevojat e tij në 
mënyrë të tillë. 

Kjo duhet të merret parasysh 
gjithmonë kur bëhet fjalë për fëmijë 
dhe njerëz të rinj, për shkak se raporti 
mësimdhënës-nxënës shumë shpesh 
prishet kur nuk jemi të vetëdijshëm 
se nxënësi sillet në mënyrë të caktuar 
“në interesin personal”, që t’i kënaqë 
nevojat personale, e jo “nga inati për 
mësimdhënësit dhe autoritetin e tij“. 
Ndonëse shumë shpesh ne pikërisht 
kështu e interpretojmë sjelljen e 
këtillë. Gjithashtu, mësimdhënësit 
gjithmonë reagojnë nga pikënisja 
e rolit të tyre, që nxënësit mund ta 
interpretojnë sikur mësimdhënësit 
nuk i respektojnë dhe çmojnë, ose 
si akt të padrejtësisë ndaj tyre. Me 
këtë dinamikë ata duhet të mësohen 
të mos jenë në anët kundërshtuese, 
por në role të ndryshme, që duhet 
të harmonizohen mes vete (Lojk, v. 
2018)

Xhasper Jul dhe Hele Jensen (v. 
2017) bëjnë të ditur se prindërit 
dhe edukatorët shpesh nuk kanë 
aftësi dhe vullnet të flasin me të 
rinjtë në mënyrën që së pari do të 
ishte fokusuar në atë se kush është 
në fakt ai fëmijë dhe si e shikon ai 
fëmijë jetën personale dhe botën. 
Por, më e shpeshtë është praktika 
e të rriturve që të flasin me fëmijët 
dhe të rinjtë, t’i marrin në pyetje, 
t’i kritikojnë, të kërkojnë diçka prej 
tyre, t’i mësojnë, t’i qortojnë dhe t’u 
sqarojnë diçka, kështu duke u larguar 
nga ndërtimi i lidhjes me ta dhe duke 
formuar tensione plotësuese dhe 
rezistencë. Transparenca, interesi 
dhe ndjeshmëria e profesionistëve 
duket se e ulin në nivel të njëjtë sa 
sjellja e fëmijës kategorizohet si e 
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FORCIM PËRMES KOFLIKTEVE 
- a e pranoni në mënyrë të 
mirëfilltë faktin se konfliktet 
janë dimensioni i rëndësishëm 
i lidhjeve dhe nëse i keni 
shkathtësitë themelore të 
nevojshme për zgjidhjen e 
tyre?

Udhëheqja e të rriturve gjithashtu 
varet edhe nga mosha e fëmijës. 
Ashtu siç rriten fëmijët, marrin 
përsipër përgjegjësinë dhe bëhen 
të pavarur, të rriturit duhet ta 
ripërkufizojnë udhëheqjen që ua 
ofrojnë – me kalimin e kohës, roli në 
të cilin tregojmë kujdes për ta dhe 
u ofrojmë këshilla, si dhe inkurajim 
të pavarësisë së tyre, bëhet më i 
rëndësishëm se udhëheqja intensive. 

Të bëhemi të zëshëm!

Xhenifer Llopez

 
VEGLA

NGA PERSPEKTIVA E 
FËMIJËS:  
Grupi i fokusit me 
fëmijë, hulumtim në 
kuadër të projektit 
„Fillo ndryshimin“ 
(Kovaçiq, Baketa, v. 
2021): Marrëdhënie 
me mësimdhënësit

Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet 
me mësimdhënësit, fëmijët tregojnë 
paletë të gjerë të mendimeve dhe 
përvojave. Një pjesë i përshkruajnë 
hollësisht përvojat e tyre pozitive, 
duke treguar se mësimdhënësit në 

mërzitshme, problematike ose e keqe. 

Nga ana tjetër, njëra nga aftësitë 
më të vlefshme e të rriturve gjatë 
komunikimit me fëmijët dhe të rinjtë 
është cilësinë momentale të lidhjes 
me fëmijën ta konsiderojnë më të 
rëndësishme se synimi ose qëllimi i 
tyre, ndërsa vetë procesin e bisedës si 
më të rëndësishëm se përmbajtja. 

Udhëheqja nga të rriturit (Jul dhe 
Jensen, v. 2017) përbëhet prej disa 
dimensione të rëndësishme. 

 
AUTENTICITETE JUAJ  
- sa jeni të aftë dhe të gatshëm 
t’i shprehni dhe tregoni të 
menduarit tuaj, emocionet, 
perceptimet, vlerat, qëllimet 
dhe kufijt? A ju tregoni në fakt 
kush jeni ju?

INTERES TË MIRËFILLTË PËR 
INDIVIDIN E RI 
- sa jeni të interesuar për atë 
se kush është në fakt ai individ 
i ri?

NJOHJE 
- a mund ta lëvdoni dhe 
pranoni sjelljen e individit të 
ri? 

PËRFSHIRJE TË NEVOJAVE, 
DËSHIRAVE, ËNDRRAVE DHE 
QËLLIMEVE TË TYRE  
- a i konsideroni mendimet 
e njerëzve të rinjë po aq të 
rëndësishme dhe a jeni të 
interesuar që t’i përfshini në 
hulumtimin e përbashkët dhe 
vendimmarrjen? 

PËRGJEGJËSI   
- a mundeni, kur kjo është 
përkatëse, të rinjve t’u 
lini ndonjë vendim të 
rëndësishëm?
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përgjithësi janë me humor të mirë, 
se kanë ndjeshmëri, respektivisht, 
se i trajtojnë mirë nxënësit 
(Mësimdhënësit janë më shumë 
të ndjeshëm në shkollë të mesme 
sesa në fillore. Gjithmonë do të 
ketë ndonjë që në mëngjes është 
zgjuar me këmbë të majtë, por ky 
nuk është faji ynë. Megjithatë, kanë 
mirëkuptim). Ata gjithashtu bëjnë të 
ditur edhe për dallime të mëdha mes 
mësimdhënësve. Derisa disa janë të 
hapur për komunikim, janë argëtues 
dhe tregojnë respekt dhe nxënësit i 
trajtojnë si miq, të tjerët tregojnë në 
mënyrë eksplicite se kanë nxënës të 
preferuar. Kjo me të vërtetë u pengon 
nxënësve. 

Si anë pozitive, thuajse të gjithë 
nxënësit e theksojnë punën e 
mësimdhënësve të cilët vendosin 
fokus më të madh në diskutimet, 
debatet dhe shkëmbimin e 
mendimeve (Kemi lëndë që quhet 
„Të drejta të njeriut“ dhe na e 
ligjërojnë me të vërtetë ndryshe: 
mësimdhënësi bisedon me ne dhe 
nuk është e thënë asgjë të shkrujmë. 
Me të vërtetë është fantastike!). Ata 
kanë ndjenjën se kjo qasje shumë më 
mirë u konvenon dhe i bën të ndjehen 
të çmuar. Veçanërisht e theksojnë 
rëndësinë e qasjes interesante ndaj 
përmbajtjes. Një nga mësimdhënëset 
me të vërtet dallon për shkak se 
shpesh ka orë jashtëshkollore në të 
cilat në mënyrë shumë piktoreske 
e ilustron përmbajtjen, më pas 
prezantimet e saj i publikon në 
platformën onlajn „Teams“. Kjo e 
zvogëlon stresin te nxënësit, ata vetë 
thonë ashtu, dhe i nxitë të mendojnë 
shumë më tepër sesa kur mësojnë 
përmendësh, në çka insistojnë disa 
nga mësimdhënësit. 

Por kur bëhet fjalë për marrëdhëniet 
mes mësimdhënësit dhe nxënësit, 
mendimet dallojnë. Derisa disa 
mendojnë se marrëdhëniet 
mësimdhënës-nxënës janë të mira 
dhe nuk shikojnë problem me ta 
(Po sipas meje marrëdhënia është 
vërtetë okej), të tjerët janë ekstremist 
kritikë. Nxënësit nga vitet më të larta 
(shkolla e mesme) në të shumtën e 
rasteve ata që besojnë fuqishëm se 
disa nga nxënësit sillen ndaj tyre 
në mënyrë krejtësisht joadekuate. 
E përmendin faktin se nuk është e 
rrall të jenë të ofenduar, ose se disa 
mësimdhënës krijojnë atmosferë 
shumë të keqe me gjestet e tyre, 
shprehjet e fytyrës dhe komentet 
(Më qahet. Erdha këtu ta mësoj këtë. 
Jo të më ofendojnë. Ose, sarkazmi 
i tyre mund të kalojë në ofendim). 
Më konkretisht, ata bëjnë të ditur 
se disa nga mësimdhënësit shpesh 
reagojnë në mënyrë joadekuate; 
psherëtijn dhe rrotullojnë sytë, 
gjë që nxënësit e perceptojnë si 
agresion pasiv. Pikërisht kjo sjellje 
nga mësimdhënësit rezulton në “orë 
toksike” ose “energji negative”, sipas 
fjalëve të të anketuarve. Gjithashtu, 
nxënësit besojnë se mësimdhënësit 
duan të ndjehen arrogant ndaj 
nxënësve.

Kur flasim për zbatimin e të drejtave 
personale, nxënësit mendojnë se 
ekzistojnë standarde të dyfishta. Kur 
të ankohen për ndonjë mësimdhënës 
te mësimdhënësi kryesor, në të 
shumtën e rasteve nuk ndodhë asgjë. 
Nga ana tjetër, kur mësimdhënësi 
do të ankohet për ndonjë nxënës, 
atëherë nxënësi menjëherë thirret 
në njëfarë bisede. Kur u pyetën nëse 
pakënaqësinë e tyre për shkak të 
ekzistimit të standardeve të dyfishta 
ia kanë shprehur dikujt, nxënësit 
zbuluan se nuk kanë besim të madh 
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USHTRIM: 
Mësimdhënësit e mi  

 
Mendoni për përvojën tuaj në shkollë, 
mësimdhënësit që ende i mbani 
mend si njerëz në afërsinë e të cilëve 

në administratën (Kujt t’i drejtoheni? 
Të jemi realistik. Kompetentët 
as vetë nuk e dinë se çfarë duan. 
Do të marrin njëfarë vendimi në 
mëngjes, dhe deri pasdite do ta 
ndryshojnë). Ata veçanërisht nuk i 
duan mësimdhënësit që ankohen 
vazhdimisht mësimdhënësve 
përgjegjës, pedagogëve ose 
drejtorëve

Gjithsesi se dua që të gjithë 
ne t’i dëgjojmë të rinjtë, për 
shkak se përkundër politikave 
të shumta demografike, zëri 
i të rinjve nuk dëgjohet; ata 
fatkeqësisht mbeten të heshtur, 
kështu që lënë kjo t’u jetë 
gjendja e përhershme, ose 
diçka edhe më e keqe.

Mësimdhënës

jeni ndier të kënaqur dhe kompetent, 
por gjithashtu përkujtohuni edhe në 
mësimdhënësit që bënin të ndjeheni 
të pakënaqur dhe jokompetent? 

Në tabelën më poshtë shënoni 
veprimet e tyre që kanë kontribuar të 
ndjeheni ashtu.

Përpiquni të shënoni se si dallojnë. 
Çfarë bëri të ndjeheni të kënaqur 
dhe kompetent në praninë e tyre? 
Çfarë bëri që t’i respektoni? Çfarë 
mendonit atëherë për këtë? 

Kënaqësi Pakënaqësi

E shikoj veten si... Nxënësit i shikoj si...

E tani mendoni se si e shikoni rolin 
tuaj si mësimdhënës. Si e shikoni 
rolin e nxënësve? 
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Përvoja juaj si nxënës, si dhe 
ndjenjat e (pa)kënaqësisë dhe 
(jo)kompetencës të lidhura 
me mësimdhënësit tuaj, janë 
të rëndësishme në mënyrë të 
papërshkruar për ripërkufizimin dhe 
ngritjen e rolit tuaj si mësimdhënës 
dhe mund të jenë resurse të 
rëndësishme për të kuptuarit më të 
mirë të nxënësve tuaj dhe realizimin 
e marrëdhënieve cilësore me ta.  
Dhe mos harroni! Mund ta kuptoni 
rolin dhe pozicionin e tyre, për shkak 
se edhe Ju keni kaluar nëpër atë. 
E dini se çfarë mungon, cila është 
arsyeja për shkak të cilës ju ndjeheni 
të (pa)kënaqur dhe çfarë dëshironi 
të jetë më ndryshe. Këtë mund ta 
zbatoni në klasën tuaj, për shkak se 
do t’ju japë përparësi për ta kuptuar 
më mirë veten, por edhe nxënësit 
tuaj. 

„Më pëlqen ajo që profesorët 
tani më trajtojnë njëjtë  siç më 
trajtonin kur kisha ngjyrë tjetër 
të flokëve “

Citat nga një shkollar 

 

FRYMËZIM: Klasë:  
Bota në miniaturë

Secila klasë është vetvetiu bashkësi, 
dhe në njëfarë mënyre është „bota në 
miniaturë“, si të gjitha bashkësitë tjera 
– familjet, bashkësitë profesionale, 
grupet e moshatarëve – që përbëhen 
nga individë, rregulla, dinamikë të 
ndryshme.  Gjatë hyrjes në klasë, 
secili mësimdhënës e merr rolin e 
udhëheqësit të klasës, përgjegjës për 
të udhëhequr orën, për shkak se ai 
ose ajo si individ me përvojë, dituri, 
shkathtësi dhe me ndikim më të madh 

në mirëqenien personale, si dhe për 
mirëqenien e nxënësve në atë klasë.

Një kurth i shpeshtë në të cilin „bie“ 
thuajse secili mësimdhënës është 
ideja se detyra dhe obligimi i tij ose i 
saj profesional është që t’i “detyrojë” 
nxënësit të dëgjojnë, të jenë të qetë, 
t’i zbatojnë detyrat dhe të jenë të 
dëgjueshëm, ndërsa ky besim në fakt 
është arsyeja për shkak të cilës fëmijët 
sillen ashtu, sipas pritjeve. Megjithatë, 
këto pritje shpërthejnë në mijëra 
pjesë, për shkak se ndryshon pasqyra 
me vetë hyrjen në klasë. Ka nxënës që 
ulen dhe dëgjojnë, mërziten, qeshin, 
flejnë, të cilët dinë tashmë diçka 
për temën dhe sillen në mënyrë të 
përgjegjshme, por gjithashtu ka edhe 
nga ata që rrotullojnë sytë dhe hedhin 
letra drejt njëri-tjetrit. Ka edhe nga 
ata që qeshin vazhdimisht, si dhe ata 
që janë rebelë dhe nuk i respektojnë 
rregullat në orën e mësimit.  

I përballur me realitetin e klasës, 
mësimdhënësi ndonjëherë dëshiron 
“të kthejë fuqinë në duart e tij”, 
kështu që shpesh e bën këtë përmes 
dënimeve, shpërblimeve, detyrimeve, 
bërtitjeve, kritikimit dhe do ta braktisë 
orën i pakënaqur dhe shumë i lodhur, 
ndoshta madje edhe i dëshpëruar nga 
nxënësit. Por ajo që është edhe më 
e rëndësishme, do ta braktisë klasën 
duke mos ditur se çfarë është ajo që 
nxënësit kanë tentuar ta shprehin me 
sjelljen e tillë, për shkak se nuk ua 
ka dhënë lirinë dhe hapësirën që t’i 
shprehin mendimet e tyre. Dhe kjo si 
rreth i magjepsur do të përsëritet nga 
ora në orë. 

Por nëse e ndryshojmë interpretimin 
e situatës edhe pritjet tona 
(ndonjëherë jorealiste), kuptojmë 
se ende mund t’i kuptojmë nevojat 
e nxënësve, si të vendosim relacion 
me ta dhe t’i mbështesim lirinë 
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dhe fuqinë e tyre në kornizën dhe 
rrethanat e dhëna, qartë dhe në 
mënyrë transparente të thirremi në 
rregullat, kriteret dhe nevojat tona që 
rezultojnë nga roli ynë profesional, 
dhe t’u sigurojmë nivel të kënaqshëm 
të argëtimit dhe lojës në klasë. Dhe 
atëherë kemi shanse të mëdha që 
të fillojmë t’i shikojmë si aleatë dhe 
partnerë në procesin qëllimor.  

USHTRIM:  
Raporti im me nxënësit

 
Deri në çfarë niveli pajtoheni me 
deklaratat si vijon?

E dua lëndën time; Besoj se është in-
teresant dhe vazhdimisht e sendërtoj 
diturinë time (motivim i brendshëm)

 
Dua bashkëveprime me nxënësit 
(nevojë për përkatësi dhe argëtim) 
dhe shpesh i ndërroj gjërat në klasën 
time (nevojë për liri), kjo më është ar-
gëtuese (nevojë për argëtim) dhe dua 
sfida të reja gjatë punës me nxënësit 
(nevojë për fuqi)

 
I inkurajoj nxënësit (nevojë për për-
katësi) të mendojnë dhe t’i shprehin 
qëndrimet e tyre (nevojë për fuqi të 
nxënësve). I inkurajoj nxënësit (nevojë 
për përkatësi) të mendojnë në mënyrë 
kritike (nevojë për fuqi të nxënësve) 
dhe unë përfshij metoda të reja mësi-
more në punën time (nevojë për kom-
petencë/fuqi, argëtim, liri), që përf-
shijnë nxënie përmes bashkëpunimit, 
debateve, hulumtimit dhe metodave 

të projektit (nevojat e nxënësve për 
liri dhe argëtim, dhe kompetenca dhe 
fuqi).  

Nxënësit i shikoj drejt në sy (perceptim 
për veten se jam mësimdhënës i mirë) 
kur flas dhe shpesh buzëqeshin (nevojë 
për përkatësi dhe dashuri), që gjithash-
tu më është e rëndësishem edhe unë 
ta marr nga nxënësit e mi (nevojë për 
përkatësi të nxënësve). 
 

 
Më është e rëndësishme të di (percep-
tim për veten si për mësimdhënës të 
mirë) si e kuptojnë matematikën (nev-
ojë për kompetenca/fuqi të nxënësve), 
dhe atë e kontrolloj me ta në orë (nev-
ojë për përkatësi). 
 

 
Jam e interesuar (perceptim të vetes si 
mësimdhënës i mirë) për informacione 
kthyese nga nxënësit për mënyrën 
time të prezantimit të temës (nevojë 
për përkatësi dhe nevojë për fuqi të 
pjesëmarrësve) dhe ndjehem mjaft 
komod për ta pranuar kritikën e tyre 
(nevojë për kompetencë). 
 

 
Mua marrëdhëniet me nxënësit  (nevo-
jë për përkatësi) më janë më të rëndë-
sishme (perceptim për veten si mësim-
dhënës i mirë) nga tema që duhet ta 
kaloj (nevojë për fuqi). 
 

po jO

po jO

po jO

po jO

po jO

po jO

po jO
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Mësimet i përgatis (nevojë për fuqi të 
mësimdhënësit) në mënyrë që të mund 
të jem sa është e mundshme më flek-
sibile (nevojë për liri), nëse kjo është 
e nevojshme; jam e hapur për pyetjet, 
komentet, kritikat dhe propozimet e 
tyre (nevojë për fuqi të nxënësve) dhe 
i marr parasysh kur i përgatis mësimet 
e ardhshme (nevojë për fuqi të mësim-
dhënësit).

 
 
 
I njoftoj nxënësit me metodat e mia 
të notimit (nevojë për përkatësi, prit-
je), dhe u lejoj (perceptim të vetes si 
mësimdhënës i mirë) të negociojnë për 
arritjet e tyre akademike (nevojë për 
përkatësi të nxënësve, lirinë dhe fuqinë 
e tyre). 
 
 
 
I përfshij (perceptim për veten si 
mësimdhënës i mirë) në ligjërim të për-
bashkët metodik (nevojë e nxënësve 
për liri, përkatësi, fuqi dhe argëtim)

„Kuptuam se ekspertët e 
të gjitha niveleve (shkollë, 
shkencë, Ministri) të cilët ndajnë 
fuqinë me nxënësit, i dëgjojnë, 
i kërkojnë dhe respektojnë 
propozimet e tyre, janë më 
të prirë për të krijuar kushte 
dhe mundësi ku ata pa zë do 
të mund të fitojnë zë, ku të 
pafuqishmit do të fitojnë fuqi... 
dhe do të krijojnë hapësirë për 
shpresë”. 

(Freire, v. 1994)

po jO

po jO

po jO
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III. ÇFARË DO 
TË NDODHË 
KUR DO T’U 
„JEPNI ZË 
FËMIJËVE“:

komunikimi 
bëhet më i hapur
 
Tema për “zërin” dhe “iniciativën” 
është e lidhur në mënyrë të pandarë 
me temën e komunikimit, stereotipat 
dhe paragjykimet. 

Nëse doni “t’u jepni zë më të madh 
nxënësve”, filloni iniciativa të 
nxënësve në shkollë, mbështetini 
në idetë dhe projektet e tyre, dhe pa 
përjashtim do të filloni të bisedoni 
me ta. 

Ndonjëherë ndoshta do të ndjeheni 
sikur nuk dini fare të flisni me 
ta, por kjo do të mund të ishte 
shenjë e mirë që do t’ju shtyjë të 
rishqyrtoni vetveten, mënyrën tuaj 
të komunikimit dhe ndërtimin e 
marrëdhënieve me njerëzit e rinj.  

E çfarë konsiderohet e rëndësishme 
gjatë komunikimit me njerëzit e rinj?
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Shumica e autorëve pajtohen 
se më e rëndësishme është 
të jeni vetvetja! Termi 
“autenticitet” shpesh përdoret 
në kuptimin e asaj: të jemi 
ajo që jemi, të themi çfarë 
mendojmë, të shprehemi 
sinqerisht, por të ruajmë 
marrëdhënien e respektit ndaj 
të tjerëve dhe të sillemi në 
mënyrë përkatëse me situatën. 
Por çfarë do të thotë kjo 
saktësisht dhe a është kaq e 
thjeshtë?

Cili është proporcioni i saktë 
i lirisë dhe sinqeritetit në 
shprehjen nga njëra anë (që 
të rinjtë i çmojnë shumë), dhe 
arsyeshmërisë dhe maturisë 
që ju lejojnë t’i ruani kufijtë 
dhe të tregoni respekt (në çka 
janë shumë të ndjeshëm) ndaj 
të tjerëve?

Kuptohet, është mirë që 
komunikimi juaj të jetë i 
drejtpërdrejt dhe me të rinjtë 
të flisni ashtu siç do të flisnit 
me këdo tjetër. Po ashtu, mund 
të shprehim respekt ndaj 
fëmijëve dhe të rinjve nëse nuk 
përdorim gjuhë të pasjellshme, 
degraduese ose cinike, që 
njerëzit e rinj mund ta ndjejnë. 

Ata mund të detektojn shpejtë 
gjithçka që është “e rrejshme” 
dhe do të kuptojnë shpejtë se 
i ofendoni (madje edhe nëse 
këtë e bëni joqëllimisht): në 
nivel personal ose në nivel të 
stereotipave ndaj grupit të cilit 
i përkasin (sipas prejardhjes, 
statusit socioekonomik, 
vendbanimit, karakteristikave 
familjare, interesave, etnikumit, 
religjionit, gjinisë, orientimit 
seksual, etj...). Sipas kësaj, si 
mësimdhënës ose ekspert 
i arsimit nëse ju ende nuk 
jeni përballur me stereotipat 

dhe paragjykimet personale, 
këtë bëheni sa është e 
mundshme më shpejtë, jini të 
vetëdijshëm për ta në mënyrë 
që të mos ofendoni (me siguri 
joqëllimisht dhe pa dituri) 
shumë njerëz të rinj që nuk 
përputhen në “kornizën tuaj 
të vlerësimit” në njërën ose 
mënyrën tjetër.

VEGLA
 
 
MENDIM PROFESIONAL: 
Çfarë na tregon 
hulumtimi

 
Hulumtimi na tregon se 
mësimdhënësit luajnë rol të 
rëndësishëm në zhvillimin e 
stereotipave te nxënësit e tyre dhe 
se i trajtojnë ndryshe në bazë të 
paragjykimeve personale. Ndonëse 
në fillim do të mund të themi se nuk 
kemi stereotipa dhe paragjykime 
ndaj njerëzve të rinj, në të shumtën 
e rasteve mënyra e sjelljes thotë 
diçka tjetër. Një nga stereotipat 
dhe paragjykimet më të shpreshta 
që i kemi kundër fëmijëve dhe të 
rinjve është se ata janë qenie të 
papërfunduara, të cilët ne “duhet 
doemos” t’i formojmë në mënyrë 
që ata të mund të marrin pjesë 
në shoqërinë, ndërsa kemi edhe 
paragjykime që rezultojnë nga 
pritjet e ndryshme nga vajzat dhe 
djemtë. Hulumtimet gjithashtu 
tregojnë se mësimdhënësit i çmojnë 
vajzat më ndryshe sesa djemtë, 
duke i favorizuar djemtë për të cilët 
konsiderohet se janë më inteligjentë 
dhe arrijnë rezultate më të mira në 
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shkencat, teknologji, inxhiniering 
dhe matematikë, derisa për vajzat 
shumë shpesh mendohet në mënyrë 
stereotipa se janë më të mirë në 
shkencat shoqërore dhe artet. 

Të udhëhequr nga këto ide, ne a priori 
besojmë se ata kanë potenciale dhe 
aftësi të ndryshme akademike, kështu 
që u ofrojmë lloje të ndryshme të 
mbështetjes, mundësi, lëvdata dhe të 
drejtën e zërit!

Pritjet tona nga fëmijët dhe njerëzit 
të rinj rezultojnë nga paragjykimet 
dhe stereotipat si vijon: 

 • fëmijët janë tabula rasa;

 • fëmijët janë të paadaptuar 
në mënyrë emocionale dhe 
nuk dinë si të përballen me 
emocionet dhe sjelljen e tyre;

 • vajzat janë më të urta dhe më 
të qeta në orë, derisa djemtë 
janë më të zëshëm dhe më të 
padëgjueshëm; 

 • djemtë janë më inteligjentë 
se vajzat dhe kanë potencial 
më të lartë për sukses; 

 • nuk e dine se çfarë është 
mire për ta;

 • çdo fëmijë mund të jetë i 
dëgjueshëm dhe “të jetë i 
kujdesshëm në orë”

është me rëndësi që të përballeni 
me stereotipat dhe paragjykimet 
tuaja dhe të jeni të vetëdijshëm për 
mënyrën në të cilën komunikoni, 
për arsye se gjithçka që përmendëm 
paraprakisht ndikon në formimin e 
lidhjeve dhe sigurimin e mundësive 
të fëmijëve dhe të rinjve për 
iniciativat, aksione dhe përparimin  
e tyre. Kështu që në këtë mënyrë 

privojmë veten nga mundësia për 
lidhje më të mirë me ta dhe mjedis 
më të këndshëm në shkollë.

FRYMËZIM: 
Komunikimi dhe unë

 
Thjeshtë, ju jeni të mirë në 
komunikim nëse dini si të shpreheni 
(verbalisht ose joverbalisht), ta thoni 
ose tregoni atë që doni ose nuk e 
doni, të qëndroni prapa asaj dhe t’i 
sqaroni arsyet tuaja. Gjithashtu, nëse 
nuk keni frikë të tregoni se diçka nuk 
dini ose se nuk kuptoni diçka ose 
se nuk jeni të sigurt, është porosi e 
fuqishme dhe inkurajuese për njerëzit 
e rinj. E njëjta vlen edhe për pranimin 
e paragjykimeve tuaja personale dhe 
punën aktive të “rrënimit” të tyre. Të 
gjithë ne kemi të drejtë që një kohë 
të caktuar të kalojmë në hulumtim, 
mendim dhe gjurmim, e kjo është 
diçka me të cilën të rinjtë mund të 
lidhen lehtë.

„Problemi me atë mësimdhënëse 
është, për shembull, se do të 
na pyet cili është mendimi ynë, 
dhe kur do t’i tregojmë çfarë 
mendojmë, këtë e konsideron 
të gabueshme. Mendimi i saj 
është e vetmja gjë që është e 
rëndësishme, dhe kjo është ajo“.

Citat nga një shkollar

 
 

Ajo që gjithashtu është e 
rëndësishme, nëse jo edhe 
më e rëndësishme, nëse me të 

vërtetë doni “t’u jepni zë fëmijëve”, 
është të mundeni dhe të dini si të 
dëgjoni.  Nëse jeni të hapur dhe pa 
paragjykime, mund të dëgjoni atë 
që fëmija ose individi i ri tenton t’ua 
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thotë madje edhe nëse jo gjithmonë 
e dini si ta bëni atë; nëse dini “të 
lexoni mes rreshtash” dhe nëse e 
dëgjoni atë që nuk është thënë dhe 
ndonjëherë edhe të padukshmen, 
mund të konsideroheni “mjeshtër” 
për komunikim dhe individ të cilit 
të rinjtë me kënaqësi do t’i besohen 
dhe me të cilin do të kalojnë kohën 
me kënaqësi. Por për fat të mirë, 
madje edhe nëse ende nuk i keni 
përvetësuar këto shkathtësi, mund t’i 
mësoni!

Bëhuni kureshtar, bëhuni të 
interesuar për atë që ata kanë 
për t’ua thënë. Padyshim do 

të dëgjoni gjëra, ide dhe perceptime 
të reja dhe origjinale. Nëse hasni 
në qëndrime jotoleruese dhe/ose 
të dhunshme, ndalini dhe tentoni 
të zbuloni se çfarë fshihet prapa 
tyre, cili emocion ose përvojë, por 
detyrimisht vendosni disa rregulla 
të reja në raport me mënyrat e 
shprehjes që nënkuptojnë ofendim 
ose lëndim të ndonjë individi në bazë 
të përkatësisë së tij në ndonjë grup të 
caktuar. 

Parashtroni pyetje përkatëse, 
të hapura. (Çfarë mendon...  
Si e shikon... Si do të... Çfarë 

është ajo që...?) dhe më pas me 
durim prisni përgjigjet, pa shpejtim, 
pa kritika dhe pa i përmirësuar. 
Ndonjëherë kur dëgjoni, mjafton që 
të qëndroni të qetë, vetëm të jeni 
atje, të thoni “kuptoj”. 

Zhvilloni metoda të veçanta 
për nxënësit më të qetë, më 
introvertë të cilët zakonisht 

kanë botë të pasur të brendshme 
dhe të cilët kanë nevojë për mënyrë 
të ndryshme të të shprehurit, siç 
janë shkrimi ose punimet kreative. 
Inkurajojini dhe lëvdojini për hapjen e 
tyre, sinqeritetin, mendimin ndryshe, 
duke theksuar se të gjithë ne jemi të 
ndryshëm dhe se kemi të drejtë të 
mendojmë ndryshe. Mos kini frikë 

nga mendimet kundërshtuese dhe 
jini të gatshëm për mosmarrëveshjet 
potenciale mes jush dhe atyre ose 
vetëm mes tyre. 

USHTRIM: Teknika 
mësimore „enigmë“

 
Teknika e enigmës është metodë e 
organizimit të aktiviteteve në klasë 
në mënyrën që do ta rrisë kohezionin 
grupor, përvetësimin e përbashkët të 
materialeve mësimore, komunikimi 
më të drejtpërdrejt dhe më të mirë, 
rëndësia e punës në grup, qëllime 
të përbashkëta dhe përgjegjësi 
grupore, mbështetje e ndërsjellë dhe 
durim. Dhe këto nuk janë përfitimet 
e vetme – zvogëlohen stereotipat 
dhe paragjykimet, nxënësit kujdesen 
më shumë për njëri-tjetrin dhe 
tregojnë vëmendjen dhe respektin 
e ndërsjellë. Në nivel individual, 
nxënësit zhvillojnë shkathtësi më të 
mira të komunikimit dhe prezantimit, 
bëhen më të hapur ndaj diversitetit, 
zhvillojnë vetëbesim dhe vetërespekt 
dhe bëhen më të ndjeshëm dhe 
ofrojnë mbështetje më të madhe.  

Në fillim të orës, nxënësit 
ndahen në disa grupe dhe në 
mënyrë ideale me nga gjashtë 

anëtarë. 

Më pas mësimi që duhet 
të përpunohet në atë orë 
ndahet në gjashtë pjesë dhe 

nga një pjesë i jepet secilit grup. 
Secili nxënës merr informacion të 
pjesshëm për mësimin që, njëjtë 
si edhe pjesët e enigmës, duhet 
doemos të bashkohen me pjesët me 
informacion nga nxënësit tjerë në 
mënyrë që të fitohet pasqyrë e plotë, 
respektivisht i tërë mësimi. Secili nga 
nxënësit në grup e përgatisin pjesën 
e tyre të mësimit dhe ua prezanton 
anëtarëve të tjerë që nuk kanë qasje 
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në materialin e tij/saj mësimor. 
Pasi që të gjithë nxënësit do t’i 
prezantojnë pjesët e tyre të mësimit 
të pjesës së mbetur të grupit, ata së 
bashku vendosin se cili informacion 
është më i rëndësishëm, shkruajnë 
konkluzion të përbashkët dhe më pas 
ka prezantim para klasës. 

Rekomandohet që nxënësit 
të rrotojnë mes grupeve të 
ndryshme në mënyrë që të mos 

krijohet ideja se njëri prej grupeve 
është më i mirë se të tjerat dhe në 
mënyrë që nxënësit të njihen më mirë 
me njëri-tjetrin, dhe të mësojnë të 
bashkëpunojnë me secilin në klasë, e 
jo vetëm me miqtë e tij.

NGA PERSPEKTIVA E 
FËMIJËS  
Fokus grupe me fëmijë, 
hulumtim në kuadër të 
projektit “Fillo ndryshimin” 
(Kovaçiq, Baketa, v. 2020):

Fëmijët njëzëri konfirmuan se 
mësimi onlajn gjatë pandemisë “nuk 
funksionon”. E përshkruanin si të 
paorganizuar, të vështirë, ngarkues 
dhe stresues. Nxënësit sqaronin se si 
dukeshin orët onlajn duke përshkruar 
se mësimdhënësit kryesisht u kanë 
dërguar detyra dhe video në youTube 
pa ua sqaruar temën (Mendoj se kam 
lëshuar shumë gjatë orëve onlajn). 
Gjatë implementimit të mësimit 
në distancë, ajo që veçohet në 
mënyrë të posaçme mes problemeve 
të ngjashme është fakti se 
mësimdhënësit nuk i kanë respektuar 
afatet, disa kanë dërguar detyra në 
mëngjes, të tjerët pasdite, dhe më 
pas do t’u kujtohet se diçka kanë 
lëshuar. Dërgimi i detyrave ishte gjëja 
e vetme që e bënin mësimdhënësit 
(Shumica e nxënësve nuk kanë 
pasur kohë për veten për shkak se në 
mënyrë konstante është dashur t’i 
bëjnë detyrat e shtëpisë, të mësojnë 

dhe t’i kompletojnë detyrat. Nxënësit 
nuk kanë pasur kohë për asgjë 
tjetër përveçse për shkollën). Sipas 
nxënësve, mësimdhënësit nuk kanë 
qenë të vetëdijshëm për atë se sa 
nxënësit kanë qenë të ngarkuar nga 
mësimi onlajn, dhe se kanë qenë të 
lënduar thellë nga ky fakt. Po ashtu, 
nuk u kanë besuar nëse kanë pasur 
probleme me lidhjen e internetit.

 

ZËRI I 
NXËNËSVE DHE 
NDJESHMËRIA: 
MË SHUMË 
NDJESHMËRI

 
 
Të mësohemi të ecim në lëkurën 
e huaj, të shikojmë përmes 
syve të tjetrit, kështu fillon 
paqja. Detyra jonë është që 
kjo të ndodhë në realitetin. 
Ndjeshmëria është veçori 
karakteristike që mund ta 
ndryshojë botën. 

     Barak Obama

 
A e konsideroni ndjeshmërinë 
karakteristikë të rëndësishme të 
klasës, lëndës suaj? Si e zhvilloni 
ndjeshmërinë te fëmijët? 

Si është kjo e ndërlidhur me zërin e 
nxënësve?

Lidhja mes zërit të nxënësve dhe 
ndjeshmërisë është e dyanshme 
dhe lidhje shumë e fortë. Zëri i 
nxënësve është më i fuqishëm  në 
klasë me ndjeshmëri, dhe anasjelltas, 
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përmes forcimit të zërit të nxënësve 
keni shansit të krijoni mjedis me 
ndjeshmëri. 

Nëse ndjeshmëria do të thotë bota 
të shikohet përmes syve të individit 
tjetër, atëherë me të vërtetë është 
me rëndësi bota të shikohet përmes 
syve të fëmijëve. Dhe të sigurohemi 
se edhe ata mund të shikojnë botën 
përmes syve tanë. Kjo gjithashtu 
nënkupton të kuptuarit e emocioneve 
të tyre, madje edhe nëse vetë nuk 
kemi përvoja të ngjashme jetësore. 
Nëse i shtypim dënimin dhe gjykimin, 
bëhemi të hapur ndaj të tjerëve dhe 
ndaj atyre që janë ndryshe nga ne, 
ndërsa për të rriturit kjo mes tjerash 
do të thotë që të hapen ndaj fëmijëve 
të moshave të ndryshme. A mund të 
jemi të ndjeshëm dhe dashamirës 
përkundër dallimeve të shumta të 
ndërsjella?

Mos përmirëso, ndjej.

Fëmijët e ndjeshëm kanë 
bashkëveprime të shkëlqyeshme 
me të tjerët dhe dinë si të zgjidhin 
konflikte. Ata e mbrojnë atë që e 
konsiderojnë se është e drejtë dhe 
janë të ndjeshëm ndaj padrejtësive. 
Sipas disa autorëve, problemi 
qëndron në atë që zbatimi i 
sotëm i teknologjisë në masë të 
madhe e zvogëlon komunikimin e 
drejtpërdrejtë, që rezulton me rritjen 
e narcizmit dhe uljen e ndjeshmërisë 
(Borba, М. V. 2017). Sikur bota po 
bëhet jopersonale, madje edhe 
e vrazhdë. Kjo na lë me pyetjen 
si t’i promovojmë dhe mësojmë 
për vetëdijen, të kuptuarit dhe 
ndjeshmërinë ndaj të tjerëve. 

Nëse duam që fëmijët të kuptojnë se 
“të gjithë ne jemi qenie njerëzore, 
i ndajmë shqetësimet dhe druajtjet 
e njëjta, meritojmë dinjitet”, është 
me rëndësi të mësojmë t’i pranojnë 
dallimet, të kenë mirëkuptim dhe të 
komunikojnë me njerëz të ndryshëm 

nga ne. Ndjeshmëria mësohet, 
kështu që ndonëse tashme kemi baza 
gjinore për të, nuk do të zhvillohet në 
potencialin e plotë të saj pa përvojat 
përkatëse dhe arsimin. 

Kur klasa (dhe shkolla) është e 
ndjeshme, nxënësit i besojnë 
njëri-tjetrit, kanë marrëdhënie të 
mira dhe e kuptojnë perspektivën 
e njerëzve të tjerë. Ata ndjehen 
të sigurt, u lejohet të tentojnë, të 
marrin përsipër rreziqe, të bëjnë 
gabime dhe të ndjehen të lirë që të 
fokusohen në nxënien. 

VEGLA
 
 
FRYMËZIM: Nxënie të 
ndjeshmërisë në orë

 
Tregoni ndjeshmëri  
 
Tregoni se ndjeni ndjeshmëri, 
se dëshironi të kuptoni dhe të 
ndërlidheni me shumë nxënës të 
ndryshëm. Ata ju vëzhgojnë dhe në 
çdo kuptim duan të jenë si ju dhe 
nga ju të mësojnë shkathtësi të 
rëndësishme jetësore. Nëse i shikoni 
në sy, nëse i dëgjoni, nëse siguroheni 
se bisedat e pakëndshme mbeten në 
besim dhe zhvillohen në katër sy, ose 
nëse u tregoni me fjalë dhe vepra se 
kujdeseni për ta, ata do të ndjejnë se 
i respektoni.

 
Përpiquni të dëgjoni zërin 
e secilit nxënës  
 
Dalloni sa më shumë mundësi për të 
hulumtuar mendimin e tyre për tema 
të caktuara dhe t’i nxisni ata që flasin 
më pak. Kur ta dëgjojnë mendimin e 
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personale dhe ato të njerëzve të 
tjerë. Para së gjithash, ndihmojuni të 
zhvillojnë vokabularin për emocione. 
Pasi të mësojnë se si t’i dallojnë 
ndjenjat personale dhe të flasin për 
to, do të jetë më lehtl të flasin për atë 
se si i përjetojnë gjërat, si u ndikon 
diçka; ata do të lidhen më lehtë me të 
tjerët dhe do të flasin për atë se si ata 
përballen me emocionet ose situatë 
të caktuar jetësore. Njëherësh, ata 
do të diskutojnë më lehtë për tema 
të ndryshme në kuadër të lëndëve të 
ndryshme shkollore, për shkak se do 
të ndjehen më të lirë kur do të duhet 
të shprehen. 

 
 
Ndjenjë

Në cilat situata ndjehesha 
ashtu?

Çfarë e shkaktoi këtë ndjenjë? 

Për secilën nga këto situata, 
si sillesha dhe çfarë vendosa? 

Si u përballa me atë ndjenjë 
dhe çfarë më ndihmoi? 

 
 

kolegëve të tyre, ata do të lidhen më 
mirë me ta, do t’i kuptojnë më mirë 
dhe kjo do t’u japë mundësinë që të 
përballen me mosmarrëveshjen me 
tolerancë më të madhe. 

 
Kremtoni dhe lëvdoni 
ndjeshmërinë 
 
Kur të dëgjoni se dikush sillet me 
ndjeshmrlë dhe i mbështetë kolegët e 
tij, theksoni veprimet dhe emrat e tij 
ose saj, dhe shprehuni kompliment! 

 
Njoftojini  
 
Mbi të gjitha, një mënyrë e bukur 
për të treguar ndjeshmëri është që 
nxënësit të njoftohen mirë me: çfarë 
i bën të lumtur, çfarë duan të bëjnë, 
nga çfarë kanë frikë, cilat janë anët 
e tyre të forta, për çfarë ëndërrojnë. 
Inkurajojini të flasin për këtë. 

 
Siguri dhe maturi
është me rëndësi që secili nxënës 
të ndjehet i çmuar dhe i respektuar. 
Punoni në atë që secili në klasë të 
ndjehet si pjesë e asaj bashkësie 
të hapur dhe inkluzive që ofron 
mbështetje mes vete. Punoni në atë 
që të gjithë të jenë të vetëdijshëm 
se sa është e rëndësishme të 
kujdesemi për njëri-tjetrin, mësojini 
t’i qasen dhe t’i ofrojnë ndihmë 
bashkënxënësit të tyre i cili ka 
problem ose ndjehet i anashkaluar.

 
Zhvilloni arsimimin e 
tyre emocional
Nuk është shumë e besueshme se 
fëmijët do të tregojnë ndjeshmëri 
nëse nuk i dallojnë ndjenjat 
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Shembull për fjalor të emocioneve 
dhe intensitetin e tyre 

Sa është e fortë ndjenja juaj?

Lutni nxënësit t’ju ndihmojnë me 
shprehjet që i përdorin dhe plotësoni 
tabelën së bashku!

Intensiteti  i  
ndjenjave

 
lumturi

 
pikëllim

 
hidhërim

 
frikë

 
turp

I lartë I emocionuar 

Tepër i lum-
tur 

Briliant 

Fantastik

Shkëlqye-
shëm 

…

Depresiv 

I lodhur 

Tmershëm

Patetik

I pashpresë

I trishtuar 

…

I zemëruar

I furishëm 

I tradhtuar 

I humbur

I tërbuar 

I mashtruar 

…

Tepër i 
frikësuar 

I trembur 

Në panik

I shokuar 

I paralizuar 

I frikësuar

…

I pavlerë

I turpëruar 

I shtangur

I pavlerësuar 

I nënçmuar

…

I mesëm I lumtur 

I gëzuar 

Shkëlqye-
shëm

Pabes-
ueshëm

…

I thyer 

I humbur

Melankolik

I dëshpëruar

Nën presion

…

I shqetësuar 

I hidhëruar 

I ofenduar 

I dëshpëruar 

I lënduar

…

I frikësuar 

I kërcënuar 

I pakëndshëm

I kujdesshëm

…

Fajtor 

I turpëruar 

Joadekuat 

I turpëruar 

…

I ulët Komod

I kënaqur

Bukur 

Në rregull

Mirë 

…

I palumtur

I plogësht 

I pikëlluar 

I dëshpëruar

I pakënaqur 

…

I tendosur 

I ndjeshëm

I irituar 

I shqetësuar

…

I kujdesshëm

I nevrikosur

I brengosur

I pasigurt

I shqetësuar

…

Qesharak

I krisur 

I zbuluar 

I ekspozuar 

Pakëndshëm 

…

 
      Burimi: Vest, J. (v.2012)
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FRYMËZIM:  
Gjuha e ndjeshmërisë  

Përveçse të zbatohet, gjuha e 
ndjeshmërisë është me rëndësi edhe 
të mësohet, respektivisht nxënësit 
duhet të mësohen në shkathtësinë e 
dëgjimit të ndjeshëm.

Frazat dhe fjalitë në vijim i nxisin 
ndjeshmërin dhe shprehjen: 

 
A të kuptova saktë se...?

Pra, ndjen...

Tingëllon sikur je...

Ndjej se më...

Dëshiron të thuash se...

Shikoj se kjo të është e 
rëndësishme për shkak se...

Të faleminderit që ndave këtë 
me mua...

Nga fytyra të shihet se...

 

FRYMËZIM:  
Shfrytëzoni literaturë

 
Përmes literaturës, fiksimit dhe 
historive të vërteta, mund t’i nxisni 
nxënësit të flasin më shumë për 
vetveten dhe për atë që u është e 
rëndësishme, dhe të lidhen më mirë 
me të tjerët në klasë. Mund të arrini 
edhe shumë nxënës të ndryshëm, 
që vijnë nga prapavija të ndryshme, 
të takohen dhe t’i ndajnë përvojat e 
tyre. Nëse ndjehen të sigurt në orë, 
ata do të mund të dallojnë vetveten 
në karakteret dhe situatat që ndoshta 
më parë nuk i kanë përjetuar. Me 

Shembull për fjalor të emocioneve 
dhe intensitetin e tyre 

Sa është e fortë ndjenja juaj?

Lutni nxënësit t’ju ndihmojnë me 
shprehjet që i përdorin dhe plotësoni 
tabelën së bashku!

Intensiteti  i  
ndjenjave

 
lumturi

 
pikëllim

 
hidhërim

 
frikë

 
turp

I lartë I emocionuar 

Tepër i lum-
tur 

Briliant 

Fantastik

Shkëlqye-
shëm 

…

Depresiv 

I lodhur 

Tmershëm

Patetik

I pashpresë

I trishtuar 

…

I zemëruar

I furishëm 

I tradhtuar 

I humbur

I tërbuar 

I mashtruar 

…

Tepër i 
frikësuar 

I trembur 

Në panik

I shokuar 

I paralizuar 

I frikësuar

…

I pavlerë

I turpëruar 

I shtangur

I pavlerësuar 

I nënçmuar

…

I mesëm I lumtur 

I gëzuar 

Shkëlqye-
shëm

Pabes-
ueshëm

…

I thyer 

I humbur

Melankolik

I dëshpëruar

Nën presion

…

I shqetësuar 

I hidhëruar 

I ofenduar 

I dëshpëruar 

I lënduar

…

I frikësuar 

I kërcënuar 

I pakëndshëm

I kujdesshëm

…

Fajtor 

I turpëruar 

Joadekuat 

I turpëruar 

…

I ulët Komod

I kënaqur

Bukur 

Në rregull

Mirë 

…

I palumtur

I plogësht 

I pikëlluar 

I dëshpëruar

I pakënaqur 

…

I tendosur 

I ndjeshëm

I irituar 

I shqetësuar

…

I kujdesshëm

I nevrikosur

I brengosur

I pasigurt

I shqetësuar

…

Qesharak

I krisur 

I zbuluar 

I ekspozuar 

Pakëndshëm 

…

 
      Burimi: Vest, J. (v.2012)

A mund të ndërlidheni me problemet  e personazheve  kryesore?

A ju kujton ky personazh në 

dikë që e keni të afërt ose 

juve personalisht?

Cilat ngjarje ndikuan te 

ky personazh dhe në çfarë 

mënyre? 

Si do të reagonit nëse do të ishit në situatë të ngjashme?

Cili ishte personazhi 

juaj i preferuar dhe pse?

A do të vepronit njëjtë si 
ai/ajo në atë moment...?

Me cilin personazh mund të 

ndërlidheni dhe pse?

Cilën pyetje do t’ia parashtronit dhe 
pse?

këtë, do të mund të vendosin veten 
“në lëkurë të huaj”, t’i shqyrtojnë 
dhe analizojnë vendimet, motivet 
dhe ndjenjat ndaj të tjerëve, si dhe të 
marrin pjesë më lehtë në diskutimet. 
Kjo gjithashtu do t’u ndihmojë 
të bëhen më të vetëdijshëm për 
përvojat e tyre personale në të cilat 
janë ndier ngjashëm, e me këtë të 
zhvillojnë edhe shkathtësi plotësuese 
për ndërtimin e lidhjeve.. 

Këto çështje të hapura mund t’ju 
ndihmojnë të nxitni zë më të fortë të 
nxënësve dhe ndjeshmëri në klasën:
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NXËNIE: zëri 
është element 
kyç i nxënies 
dhe mësimit në 
shekullin 21
 
Siç është bërë e ditur tashmë 
shumëherë, mësimdhënësit e kanë 
njërin prej roleve kyçe në mbështetjen 
e fëmijëve dhe të rinjve në zhvillimin 
e tyre personal, social dhe kognitiv. 
Roli i tyre, si dhe roli i nxënësve, është 
emëruar së bashku me historinë e 
përparimit të shoqërisë dhe teoritë 
e reja shkencore të zhvillimit të 
fëmijëve. Në shekullin e 16-të, arsimi 
konsiderohej se ka për qëllim të 
krijojë individë të dëgjueshëm dhe 
elokuent me dituri enciklopedike, 
derisa sot theksi është në arsimimin 
gjithëpërfshirës që shërben në 
zhvillimin e individit të gjithanshëm, 
në krijimin e qytetarit aktiv kompetent 
gjatë miratimit të vendimeve dhe 
vendimmarrjes së përbashkët (Vidulin-
Orbaniq, v. 2006) Që në fillim të shek. 
20, E. Durhajm e përkufizoi arsimin 
si udhëheqje të njerëzve të rinj nga 
gjeneratat më të moshuara me qëllim 
që të zhvillohen karakteristikat fizike, 
intelektuale dhe morale që i kërkon 
prej tyre shoqëria dhe mjedisi për të 
cilin përgatiten (Mialare, v. 1989)

Sot e dimë se është me 
rëndësi të posedohen edhe 
kompetenca personale dhe 
sociale në mënyrë që të arrihet 
sukses akademik. E dimë se procesi 
i nxënies është rreth 50% kognitiv 
dhe rreth 50% emocional. Çfarëdo 
që të mësojnë, pavarësisht nga lënda, 
nxënësit duhet të mund:

FRYMËZIM:  
Diskutoni temat dhe 
çështjet globale

 
Duke marrë parasysh moshën e 
nxënësve tuaj, flisni për problemet 
që diskutohen (ose nuk diskutohen) 
në mbarë botën. Kjo do t’ju japë 
mundësi të vlefshme dhe të 
rëndësishme që të bëhen më të 
ndjeshëm dhe të luftojnë për shoqëri 
më korrekte. Do të duan t’i mbrojnë 
të gjithë të cilët janë shtypur dhe 
të flasin për padrejtësitë. Kjo me 
siguri do të rezultojë në disa ide 
për aktivitete jashtëshkollore  dhe 
projekte shkollore. 

Nëse fuqinë tonë e ndajmë me 
nxënësit, nëse i dëgjojmë dhe 
tentojmë t’i ndjekim këshillat 
e tyre, mësuam se edukatorët, 

hulumtuesit dhe kreatorët 
e politikave me siguri do t’i 

promovojnë kontekstet në të 
cilat të pazëshmit kanë zë, të 

pafuqishmit kanë fuqi, kështu 
që nga hapësira e këtillë lind 

shpresa.

(Freire, v. 1994). 
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 • të njohin vetveten dhe aftësitë 
e tyre 

 • të shprehen dhe të komunikojnë 

 • të zhvillojnë marrëdhënie me të 
tjerët 

 • të bashkëpunojnë me 
moshatarë dhe të rritur të 
ndryshëm

 • të kuptojnë perspektivat dhe 
ndjenjat e të tjerëve 

 • të përballen me emocionet si 
ankth, frikë, pikëllim, hidhërim, 
turp …

 • të jenë të qëndrueshëm dhe 
kreativë 

 • të mendojnë në mënyrë kritike 
dhe të shprehin argumente.

 
Në mënyrë që nxënësit t’i zhvillojnë 
të gjitha këto shkathtësi, nevojitet t’u 
lejohet të jenë ajo që me të vërtetë 
janë, të shprehen lirshëm dhe të 
kenë zë në mjediset e tyre. Nëse kjo 
nuk është ashtu, atëherë gjithçka 
barazohet me dëgjueshmëri dhe 
përputhje në pritjet e mjedisit, gjë që 
është e dëmshme për mirëqenien e 
nxënësve, dhe në afat më të gjatë, për 
suksesin e tyre. 

Nxënësit në të shumtën e rasteve 
qëndrimin e tyre për atë që e 
mësojnë, duke filluar nga ajo nëse 
duan ta mësojnë atë, nëse është me 
rëndësi për ta dhe çfarë do t’u kishte 
ndihmuar që ta mësojnë. Imagjinoni 
se sa do të ishte pasuruar procesi i 
mësimdhënies nëse së paku do ta 
dëgjonin atë që ata kanë për t’ua 
thënë dhe do t’i pranonin idetë dhe 
propozimet e zbatueshme!

VEGLA
 
BIBLIOGRAFI: Nga hu-
lumtimi komparativ i 
zërit të nxënësve në 
Kroaci, Portugali dhe 
Maqedoninë e Veriut 
(Kovaçiq, Baketa, v. 
2020)

 
Vitin shkollor 2019-20 e shënoi 
pandemia me korona virusin, gjë që 
imponoi ndryshime të mëdha. Përveç 
problemeve teknike lidhur me kalimin 
drejt mësimit onlajn, shkollat ishin të 
detyruara t’i ndryshojnë edhe skemat e 
mësimit dhe proceset pedagogjike dhe 
të sigurohen në zbatimin e funksioneve 
kryesore të tyre – edhe arsimore edhe 
pedagogjike. 

Intervistat me nxënësit që janë 
kryer në tri shtetet zbulojnë se kriza 
e shkaktuar nga virusi korona kishte 
ndikim negativ në perceptimin e tyre 
të cilësisë së ligjëratave. Nxënësit 
përmendën shumë sfida me të cilat 
kanë qenë të detyruar të përballen, e që 
në të shumtën e rasteve kanë ndikuar 
negativisht. 

Një nga mënyrat potenciale të zbutjes 
ose anulimit të efekteve negative 
nga kjo situatë e paparë deri tani 
dhe komplekse ishte që nxënësit 
të përfshihen në këtë ndryshim të 
pashmangshëm. 

Krijimi i përbashkët i procesit mësimor 
– që ishte ndarë mes personelit nga 
arsimi dhe nxënësit, ndërsa do të 
përfshinte edhe nxënien në distancë 
– do të mund të sjellë beneficione të 
shumta edhe për nxënësit edhe për 
mësimdhënësit. Kryesisht, do të mund të 
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evitoheshin problemet me organizimin 
që kanë bërë të jetë shumë e vështirë 
ndjekja e mësimit, ndërsa gjithashtu kjo 
krizë mund të ishte shfrytëzuar edhe për 
nxitjen e nxënësve që të marrin përsipër 
përgjegjësinë për disa nga segmentet e 
procesit arsimor.

Rekomandim: Mësimdhënësit duhet t’i 
përfshijnë në mënyrë aktive nxënësit në 
krijimin e përbashkët të mësimdhënësit 
dhe procesit arsimor, t’i shqyrtojnë idetë 
dhe propozimet e tyre, t’i modifikojnë 
proceset mësimore dhe nxënësve t’ua 
mundësojnë ndjenjën e “pronësisë” 
së arsimimit të tyre. Shkollat duhet 
të investojnë në mënyrë aktive në 
kompetencat e mësimdhënësve 
në mënyrë që të sjellin më shumë 
kreativitet, inovacione dhe guxim në 
procesin mësimor dhe qasjen e tyre ndaj 
nxënësve.

USHTRIM: 
A dëgjojmë?

 
Deri në çfarë niveli e dëgjoni zërin 
e nxënësve gjatë tranzicionit drejt 
mësimit onlajn? A shprehnin nxënësit 
se çfarë u është e vështirë, çfarë 
duan dhe çfarë u nevojitet? A ishin 
të dëgjuar dhe a arritën deri në 
njëfarë niveli të ndikojnë në procesin 
mësimor?

Shikoni deklaratat nga Vizioni dhe 
Misioni i shkollës tuaj. A e reflekto-
jnë ato në njëfarë mënyre rëndësinë 
e zërave të nxënësve? A mundet 
rëndësia e zërit të të rinjve të arti-
kulohet në Misionin dhe Vizionin e 
shkollës? Si? Pse? 

Si marrin pjesë nxënësit në krijimin e 
programit mësimor të shkollës?

„Më parë isha i turpshëm dhe 
nuk doja të flas para njerëzve, 

por tani dua të punoj në atë dhe 
asnjëherë të mos heq dorë“.

Citat nga një nxënës

FRYMËZIM: Dëgjo që 
të mësosh, prano që të 
përmirësosh.

 
Shkolla “Springfild Renesans” në SHBA 
ka vërejtur se pjesëmarrja e nxënësve 
është ulur dukshëm gjatë tranzicionit 
drejt mësimit onlajn. Vështirësitë 
emocionale si dhe mbështetja dhe 
struktura sistematike siç ofron shkolla 
ishte e vështirë të plotësohen në 
shtëpinë. 

Kjo e përkujtoi drejtoreshën e kësaj 
shkolle se si ajo më parë është 
përballur me problemet si diskriminimi 
racor mes nxënësve me organizimin 
e kuvendeve të nxënësve dhe përmes 
fjalimit publik për përvojat personale 
të saj dhe vështirësitë me të cilat 
është përballur ajo si afroamerikane. 
Për shkak të rezultateve pozitive të 
kuvendeve të tilla, ajo ka vendosur që 
metodën e ngjashme ta përdorë edhe 
gjatë pandemisë. 

Me ndihmën e mësimdhënësve të 
tjerë, ajo ka organizuar mbledhje me 
nxënësit gjatë të cilave ata ia kanë 
shprehur njëri-tjetrit emocionet e 
tyre dhe kanë dëgjuar se për çfarë 
interesohen nxënësit. Ata kanë 
vendosur që në orët e mësimit të 
vendosin ‘përvoja të nxënësve’ që 
do t’i përfshijnë të menduarit e 
nxënësve për situatën momentale 
dhe të shfrytëzojnë disa nga detyrat e 
detyrueshme për ta shëruar traumën 
që e përjetoi gjenerata e detyruar të 
mësojë nga shtëpia.

http://www.howyouthlearn.org/
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FRYMËZIM:  
„Nxënës-shkencëtarë“

 
Shkolla fillore „Ibën Batuta“ në Liban 
ka filluar një projekt qëllimi i të cilit 
është t’i mësojë nxënësit nga klasa e 
shtatë dhe tetë si të bëjnë hulumtime 
shkencore, e me këtë duke i ekspozuar 
nxënësit në metoda të reja të nxënies, 
duke i nxitur të mendojnë “jashtë 
rregullave” edhe të përvetësojnë 
shkathtësi të zgjidhjes së problemeve. 
Ndonëse nxënësit ishin me humor 
shumë entuziast për projektin, gjatë 
finalizimit të tij ata pranuan se pjesa 
më e vështirë ishte ajo që prej tyre 
është pritur të mendojnë, që nuk është 
befasi e madhe nëse merret parasysh 
fakti se deri atëherë dituria u është 
“shërbyer në tabaka“, por paraqet 
konkluzion të rëndësishëm për shkak 
se e potencon rëndësinë e implemen-
timit të projekteve të këtilla dhe të 
ngjashme.

Në mënyrë që projekti të jetë 
i suksesshëm, nxënësit së 
pari është dashur të jenë të 

informuar se çfarë paraqet në fakt një 
hulumtim shkencor, cilat janë disa 
nga problemet që ata i vërejnë në 
mjedisin e tyre, si dhe mënyrat në të 
cilat hulumtimi do t’u ndihmojë që t’i 
zgjidhin ato probleme. 

Hapi i dytë ishte që nxënësit 
të njoftohen me metodat e 
ndryshme të mbledhjes së të 

dhënave, si intervista dhe anketa, dhe 
hapi i tretë dhe më i vështirë ishte që 
të përzgjidhen temat për hulumtim. 
Ja disa nga temat që i përzgjodhën 
nxënësit: marrëdhëniet mes nxënësve 
dhe mësimdhënësve, lëndët e 
preferuara mësimore, karakteristikat 
e mësimdhënësve dhe librat në 
bibliotekën shkollore.

Më pas nxënësit duhet të 
përzgjedhin metodën e 
hulumtimit, të mbledhin të 

dhëna, t’i analizojnë, t’i shkruajnë 
konkluzionet dhe rekomandimet 
e tyre, dhe në fund gjithë këtë t’ua 
prezantojnë moshatarëve dhe 
mësimdhënësve. 

Pas përfundimit të projektit, 
në shkollë u vërejtën 
shumë ndryshime pozitive: 

disa mësimdhënës u bënë më të 
vetëdijshëm dhe vendosën të bëjnë 
disa ndryshime në punën e tyre dhe t’i 
përmirësojnë marrëdhëniet e tyre me 
nxënësit, nxënësit zbatuan shitje të 
produkteve të pjekura nga shtëpia në 
mënyrë që të mbledhin para për libra 
të ri për bibliotekën e shkollës dhe 
shumica e nxënësve që morën pjesë 
në hulumtimin konkluduan se kanë 
përvetësuar vetëbesim të madh me 
përvojën e këtillë.

KREATIVITET: 
POTENCIALI QË 
TË DËGJOHET 
ZËRI I TË RINJVE 
NË PROCESIN E 
KRIJIMIT DHE 
SHPREHJES 
Kreativiteti është karakteristikë 
e çdo qenie njerëzore dhe i 
ndihmon procesit të nxënies nga 
secila fushë. është e lidhur me 
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diturinë dhe ekspertizën, si dhe me 
vetëbesimin dhe lirinë e shprehjes. 
Gjithashtu, kreativiteti paraqet 
mënyrën dinamike dhe argëtuese të 
komunikimit me të tjerët, që njerëzve 
të rinj u vjen natyrshëm. Gjithmonë 
imponohet pyetja se si një numër 
aq i madh i fëmijëve dhe njerëzve 
të rinj nuk kanë mundësi që vetë të 
krijojnë diçka të re, të përvetësojnë 
shkathtësi dhe të jenë kreativ në 
shkollë. Përgjigjja ndoshta qëndron 
në besimin e shpeshtë se kreativiteti 
është i lidhur me artin, letërsinë dhe/
ose talentin, e që nuk është pjesë 
integrale ose thelbësore e rritjes 
dhe zhvillimit tonë, si dhe pjesë e 
pjesëmarrjes aktive dhe kontributit 
drejt shoqërisë.

Karl Roxhers (v. 1961) 
kreativitetin e shikon si 
faktor kryesor në pasqyrën e 
rritjes dhe shëndetit mental. 

Abraham Masllov (v. 1968) 
vetërealizimin e barazon me 
kreativitetin.

Jung (v. 1985) pohon se 
të qenët kreativ implikon 
hapje dhe qëndrim spontan 
ndaj jetës dhe kreativitetin 
e barazon me shëndetin 
mental. 

 
Kreativiteti në radhë të parë 
është “gjendje e mendjes”, 
ose mënyrë e të menduarit 
për botën rreth nesh, mënyrë 
e krijimit të zgjidhjeve për po 
atë botë. Përveç kësaj, po ashtu 
paraqet edhe bazë të mirë për 
formimin e lidhjeve për shkak se 
kjo mundëson perceptim, analizë 
dhe zgjidhje të problemeve 
(Arar, Raçki, v. 2003)

 

Kreativiteti shpesh ndërlidhet 
me inovacionin, që përfshin 
implementimin e ideve të reja dhe 
është një nga kompetencat më 
shpesh të kërkuara kyçe në tregun e 
punës. Amsterdami, Kopenhaga dhe 
Vjena janë shembuj për qytete në të 
cilat dallohet rëndësia e inovacioneve 
dhe është marrë vendim për të 
investuar resurse plotësuese 
financiare për dallimin dhe zhvillimin 
e individëve kreativë.  

Ka dy elemente që konsiderohen 
karakteristika kryesore të 
kreativitetit: 1.) Individi kreativ 
dallon, shikon, përjeton dhe 
kombinon objekte dhe fenomene në 
mënyrë tërësisht të re, të ndryshme 
dhe jokonvensionale. 2.) Individi 
kreativ gjeneron ide dhe vepra të reja, 
të ndryshme dhe jokonvensionale. 
(Çudina Obradoviq, sipas citatit në: 
Huzjak, v. 2006).

VEGLA
 
FRYMËZIM: Kushte 
për mbështetje dhe 
kreativitet 

Në mënyrë që individi i ri të jetë 
kreativ, në mënyrë që të shprehet në 
mënyrë kreative dhe të shfrytëzojë 
gjithë potencialin e tij, nevojitet t’i 
sigurojmë kushtet dhe mjedisin që do 
ta mbështesin atë kreativitet. 

Mjedisi i tillë duhet t’u ofrojë të rinjve 
mundësi për: 

 • hulumtim, 

 • pjesëmarrje aktive, 
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FRYMËZIM: Metoda 
kreative në klasën

 • „stuhi e ideve“ – nxitë gjetje të 
rrjedhshme të ideve dhe kërkim 
të zgjidhjeve origjinale dhe të 
pazakonshme 

 • zgjidhje të problemeve 

 • nxënie e bazuar në hulumtim

 • mësim me kukull – rritë 
vëmendjen e nxënësve dhe 
zgjon interes për temën, e vë në 
lëvizje imagjinatën dhe sjellë 
ide të reja 

 • gjashtë kapela për të menduarit 
– kultivon bashkëpunimin, rritë 
kreativitetin, inovacionin dhe 
produktivitetin

Mendoni për mënyrat në të cilat e 
nxisni kreativitetin te njerëzit e rinj. 
Fëmijët dhe të rinjtë shijojnë shumë 
gjëra, shumë emocione dhe ndjenja 
të padrejtësisë dhe shumë shpesh 
janë të vërshuar nga informacionet 
që i marrin nga mediat dhe rrjetet 
sociale. Shprehja kreative është 
një nga mënyrat më të mira për të 
shprehur gjithçka që i mundon dhe 
gjithë përvojën e tyre ta shndërrojnë 
në rezultat të prekshëm që do të 
përmbajë porosinë që ata duan t’ia 
transmetojnë botës që i rrethon. 

 
FRYMËZIM:  
„Inspektorë të 
ndjenjave“

 
Në mars të vitit 2020, shkolla fillore 
skoceze „Brambëll Brai“, në partneritet 
me Asociacionin e parlamenteve 
fëmijërore filloi iniciativë për 
zhvillimin e strategjisë së re të 
shëndetit mental. Ideja ishte që të 

 • marrje përsipër të rreziqeve dhe 
bërjes së gabimeve, 

 • të shprehen lirisht.

Njëherësh, mësimdhënësit 
dhe të rriturit tjerë duhet: 
t’i përfshijnë të rinjtë në 

procesin e përcaktimit të qëllimeve 
dhe pritjeve që kanë të bëjnë me 
implementimin e aktiviteteve, 
t’i pranojnë dallimet mes tyre, të 
tentojnë t’i kuptojnë, të besojnë në 
ta, të bashkëpunojnë me ta, të ndajnë 
diturinë e tyre me ta dhe të sigurojnë 
informacione kthyese për punën e 
tyre dhe pjesëmarrjen. 

Kështu, mësimdhënësit kreativ 
vijnë në orën e mësimit me 
skenarë dhe materiale të 

reja për orën, shfrytëzojnë revista 
të ndryshme shkencore dhe tekste 
artistike, në mënyrë konstante janë 
në procesin e nxënies (në mënyrë 
formale dhe joformale), vendosin 
hulumtim aktiv, projekte dhe punëtori 
në mësimin; ata diskutojnë për 
idetë e tyre me nxënësit, i nxisin të 
marrin pjesë në mënyrë aktive dhe 
qëndrojnë fleksibil, nxisin kureshtjen, 
pyetjet, debatet e argumentuara, 
dhe pranojë ide të reja dhe 
bashkëpunojnë edhe me nxënësit 
edhe me kolegët. E gjithë kjo mund ta 
bëjë shkollën vend me më pak stres, 
ku nxënësit duan të mësojnë, ndërsa 
mësimdhënësit duan të japin mësim.

Dhe mbani mend! Nuk ekziston 
kreativitet pa mbështetje, 
besim dhe atmosferë të mirë! 
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involvohen fëmijët dhe të rriturit nga 
bashkësia lokale në mënyrë që shkolla 
të shndërrohet në mjedis ku edhe 
fëmijt edhe të rriturit do të bëhen më 
të shkathtë në dallimin, të kuptuarit 
dhe përballjen me emocionet. 

Në mënyrë që të arrihet kjo, 
nxënësit më të vjetër u bënë 
Inspektorë të ndjenjave dhe 

roli i tyre përfshinte prezantimin 
e ideve dhe përvojave të tyre 
personale, mbështetjen e nxënësve 
më të rinj, si dhe komunikim me 
mësimdhënësit dhe prindërit. 
Inspektorët e ndjenjave u përballën 
me sfidë të madhe kur shkolla kaloi 
në mësimin onlajn për shkak të 
pandemisë së KOVID-19, por ata nuk 
hoqën dorë; ata i ndanë ndjenjat e 
tyre për orën policore me nxënësit 
më të rinj, diskutuan se si do të 
duket “normalja e re”, si do të duket 
periudha e rimëkëmbjes, etj. 

Pikërisht kjo perspektivë e 
nxënësve, e fituar përmes 
Inspektorëve të ndjenjave, 

ndikoi drejtpërdrejt në vendimin për 
atë se si shkolla dhe mësimdhënësit 
t’u ndihmojnë nxënësve të kthehen 
në shkollë. 

Inspektorët e ndjenjave e 
vazhduan punën e tyre dhe 
konkluzionet e tyre do të 

përdoren gjatë krijimit të politikave 
kundër dhunës moshatare dhe për 
mbështetjen e shëndetit mental të 
nxënësve.

NGA PERSPEKTIVA 
E FËMIJËS JETË 
EKOLOGJIKE

 
Jetë ekologjike, jetë për ne

Njerëz, më dëgjoni se çfarë 
kam për të thënë, rrugë të re 
duhet të gjejmë patjetër.

Mjaft më e lini bërllokun pas 
vetes, para se të verbërohemi 
nga vrimat e ozonit.

Rrobat mbajini madje edhe në 
plazhë, përndryshe lëkura do 
t’ju bëhet si hell. 

Kini kujdes nga rrezet UV, Ose 
kanceri sërish gjah të lehtë do 
të gjejë. 

Baktere dhe viruse do të 
kremtojnë në pushtim, Ndërsa 
planeti ynë do të bëhet 
shkatërrim. 

Largoni telefonin dhe 
rrezatimin e tij, gjuha nga 
Fejsbuku nuk do të thotë asgjë.

Dil jashtë, mos u bën dembel 
i madh, merr frymë thellë, 
mollëkuqes bëja me dorë. 

Kultura jonë e të ndenjurit 
ul na shkatërroi, jeta e 
shëndetshme tani le të na 
shpëtojë të punojmë, mësojmë, 
hajde të ushtrojmë, njeriu i urtë 
le të ngrihet.

Duhet patjetër të shërojmë  
nënën Tokë, ta pastrojmë 
nga gjithë bërlloku  dhe 
papastërtia.

Ejani në Kërkë të shihni se si, 
vetëm të ankohemi nuk është 
argëtuese,
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Dritat i kemi LED dhe kemi 
banka ‘smart’, në radhët e para 
i ke trupat ekologjike, komb pa 
kufij me mbushje elektronike 
në stacion. 

Me mbeturina ne nuk kemi 
probleme, kemi vetëm një 
grumbull njerëzish të lumtur, 
pse me natyrën këtu nuk jemi 
në luftë.

Vepro lokalisht, mendo 
globalisht, Natyrës falënderoju 
tërësisht.

 
Lidija Kvasiq, viti i 2-të 

Shkolla e mesme “Mbreti kroat 
Zvonimir”, Kërkë, (mësimdhënës 
mentor: Gordija Marijan)

Projekti Shkolla të qëndrueshme për 
Evropë të qëndrueshme 
 

NDRYSHIM: 
rritje dhe 
zhvillim përmes 
pjesëmarrjes 
aktive

 
 
Jemi të vetëdijshëm për 
praktikën që zërin e të rinjve 
nuk e kupton seriozisht, po 
madje edhe e injoron. Po 
ashtu, të rinjve ndonjëherë u 
qaset me qëndrim arrogant, 
që mund t’i frustrojë ose 
thjeshtë t’i shtyjë ata të mos 
marrin pjesë në aktivitetet 

shkollore. Nga ana tjetër, 
nxënësit do të ndjejnë se kanë 
mbështetje të fuqishme nëse 
e pranojmë aftësinë e tyre 
për të kontribuar në punën 
e shkollës ose zgjidhjen  e 
problemeve sociale. Prandaj 
është me rëndësi që shkollës, 
gjithë bashkësisë dhe vetë të 
njerëzve të rinj t’u tregohen 
efektet pozitive nga përfshirja 
aktive e të rinjve.

 
Përfshirja aktive e të rinjve në 
punën e shkollës përmes projekteve 
shkollore e hapë mundësinë që 
të rinjtë të bëhen pjesë aktive e 
jetës së bashkësisë shkollore dhe 
të kontribuojnë për punën e saj në 
mënyrën që ka kuptim për ta, që 
gjithsesi do të ndikojë pozitivisht 
edhe te të rinjtë edhe te shkolla. 
Kompetencat dhe vlerat humane 
dhe sociale të qytetarve aktivë dhe 
të përgjegjshëm, të përmendur në 
kapitullin paraprak, kryesisht janë 
të pranuara nga nxënësit përmes 
përvojës së drejtpërdrejt me 
hulumtime në temat që u interesojnë, 
përmes pjesëmarrjes në bashkësinë 
lokale dhe përmes kontributit aktiv 
drejt zgjidhjes së problemeve në 
projektet konkrete. 

Nxënësit mund të përfshihen dhe të 
marrin pjesë në projektet ashtu siç 
duan ata, dhe deri në nivelin që u 
konvenon atyre. Për disa nxënës kjo 
formë e pjesëmarrjes mund të jetë 
minimale, por vetë mundësia për 
përfshirje mund të jetë me rëndësi të 
madhe.
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VEGLA
 
NGA PERSPEKTIVA 
E FËMIJËS: Grupe të 
fokusit me fëmijë në 
kuadër të projektit 
„Fillo ndryshimin“ 
(Kovaçiq, Baketa, 
2020):

Për Këshilla të 
nxënësve/Parlamente 
të nxënësve 

Nxënësit që morën pjesë në grupet 
e fokusit, punën e Këshillit të 
nxënësve/Parlamentit të nxënësve 
e vlerësuan si thuajse jorelevante 
(Funksioni i tij ishte të transmetojë 
informacione). Ata besojnë se Këshilli 
i nxënësve/Parlamenti i nxënësve 
është vetëm formalitet, se mënyra 
e funksionimit i është restriktive 
dhe se në masë më të madhe është 
hapësirë për diskutim sesa organ 
me komponentë përfaqësuese. (Në 
fillim të mbledhjes, secili përfaqësues 
i prezanton problemet e klasës së vet. 
Të parët me radhë janë përfaqësuesit 
e klasave të para dhe derisa t’u vije 
radha përfaqësuesve nga klasat më të 
larta, askush më nuk ka vullnet për të 
dëgjuar). 

Gjithashtu, ata mendojnë se 
ndikimi i vërtetë është në duart e 
kujdestarëve të klasave, ndonëse 
Këshilli i mësimdhënësve/Parlamenti 
i nxënësve duhet ta ketë rolin e 
përfaqësuesit të të drejtave të 
nxënësve dhe të jetë katalizator për 
ndryshime të caktuara. 

Kujdestarët e klasës janë personat e 
parë të cilëve nxënësit u drejtohen 
kur do të hasin në problem, ndërsa 
nxënësit i shikojnë si mundësi jo 
vetëm për të shprehur mendimin e 

tyre, por edhe të bëjnë ndryshime 
potenciale. Megjithatë, sipas fjalëve 
të vetë nxënësve, kujdestarët e klasës 
ndonjëherë janë me prirje negative 
ndaj nxënësve, më lojal janë ndaj 
personelit mësimdhënës sesa klasave 
të tyre (Kur kemi problem, ajo më 
shpesh ka mirëkuptim më të madh për 
mësimdhënësit sesa për ne).

Nxënësit nuk e shikojnë rëndësin e 
Këshillit të nxënësve/Parlamentit 
të nxënësve; këtë organ, që takohet 
vetëm dy herë në vit (në fillim 
dhe në fund të vitit shkollor), e 
konsiderojnë më shumë si formalitet 
sesa si mundësi që të angazhohen për 
ndryshime të caktuara. Ata ilustrojnë 
në mënyrë shumë piktoreske se 
temat kryesore në mbledhjet e 
Këshillit të nxënësve/Parlamentit të 
nxënësve janë diskutimet për sapun 
dhe letër tualeti, dhe se pjesëmarrja e 
mirëfilltë e nxënësve është relativisht 
e kufizuar dhe anashkaluar. Ata kanë 
ndjenjën se drejtoria e shkollës,  
ndonëse duhet, nuk i konsulton kur 
merr vendime që i prekin ata.
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Metodat e ndryshme të 
punës, përmes të cilave 
nxënësit mund të mësojnë, 

të zhvillohen dhe rriten, mund të 
zbatohen në projekte shkollore. 
Pavarësisht nga tema, të rinjtë kanë 
mundësi të zhvillojnë kompetenca 
të ndryshme përmes pjesëmarrjes 
në projektin, por gjithashtu është 
me rëndësi të merren parasysh 
nivelet e pjesëmarrjes, ndërsa vetë 
anëtarët duhet ta marrin përsipër 
përgjegjësinë për projektin. Nëse 
e rrisim gradualisht nivelin e 
përgjegjësisë që të rinjtë e kanë 
gjatë implementimit, ndarjes së 
detyrave dhe punës në grupin, 
kjo do t’i rritë shansat që deri në 
fund të projektit pjesëmarrësit t’i 

MENDIM PROFESIONAL: 
Përfitime të ndryshme 
gjatë përfshirjes aktive 
të nxënësve 
 

Për nxënësit Për shkollën Për bashkësinë

• vetëbesim i rritur

•  ndjenjë e forcuar e 
përgjegjësisë

•  përmirëson 
kompetencat 
komunikuese dhe 
organizative 

•  rritë ndjenjën e 
lumturisë 

•  Kontribuon drejt 
ndjenjës së përkatësisë 
ndaj shkollës 

•  forcon bindjen e tyre 
se mund ta fillojnë 
ndryshimin

• bëhet vend më i sigurt 
dhe më i lumtur 

•  komunikim më i 
mirë mes nxënësve, 
mësimdhënësve dhe të 
rriturve

•  dallohen nevojat e 
të gjithë anëtarëve të 
bashkësisë shkollore 

•  respektohen dhe 
pranohen dallimet

• të rinjtë janë të 
nxitur të kenë rol 
më të rëndësishëm  
në bashkësinë në të 
cilën jetojnë

•  kontribuon në 
forcimin e shoqërisë 
demokratike 

•  Kontribuon 
në zhvillimin e 
shoqërisë nga 
çdo aspekt –
kulturor, shoqëror, 
ekonomik...

Njerëzit e rinj të cilët duan të 
përfshihen në punën e shkollës 
dhe të bashkësisë nuk mund të 

bëhen vetë, u nevojitet mbështetje 
dhe do t’u ishte e dobishme nëse 
i mësojmë se si të përfshihen. Të 
përsosura për këtë dedikim janë 
projektet shkollore që u ofrojnë 
mundësi për t’i zhvilluar kompetencat 
dhe shkathtësitë që do t’u nevojiten 
në arsimimin e tyre të ardhshëm dhe 
në jetë në përgjithësi. Nga ky aspekt 
është e pëlqyeshme që projektet 
të udhëhiqen në atë mënyrë që të 
rinjtë do t’i bëjë agjentë aktivë, e jo 
vetëm konsumues, duke krijuar në 
këtë mënyrë efekt më pozitive dhe 
largpamëse. 
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zhvillojnë kompetencat e duhura për 
implementimin individual të detyrave 
personale dhe për udhëheqje të 
projektit.

NGA PERSPEKTIVA E 
FËMIJËS
Shkolla ime e së 
ardhmes
(Nga gara ‘Ëndërroj 
shkollë, v.2020)
Shkollar (viti i 3-të)

 
 
NË HYRJE TË SHKOLLËS

Gjithçka fillon kur fëmija do të hyjë 
në shkollë. Ai është fëmijë me zemër 
të pakomplikuar dhe të sinqertë dhe 
imagjinatë të tillë që mund ta ketë 
vetëm një fëmijë. Nga ky moment, 
qëllimi i sistemit shkollor është që 
ta mbrojë atë fëmijë. Përgjatë gjithë 
procesit arsimor t’ia ruajë qëllimet e 
mira dhe të sinqerta, kureshtjen, lojën 
dhe gjithë botën e ideve gjeniale. Bota 
ka nevojë për të rritur të tillë. Ky është 
qëllimi i shkollës së të ardhmes.

 
MËSIMI KLASOR

Kjo është arsyeja për shkak të cilës 
hapat e parë me arsimin në fëmijërinë 
e hershme janë aq të rëndësishme, në 
mënyrë që atë fëmijë të mos e humbim 
që në vetë fillimin. Katër vitet e para 
do të duhej t’i kushtohen lojës dhe 
zbulimit. Aktivitete më të rëndësishme 
do të përfshinin leximin e përrallave, 
shkrim, lojë, punë me duar, po madje 
edhe shikim të filmave të vizatuar. 
Kjo do të ndodhte në pjesën më të 
madhe të ditës, ndërsa në pjesën e 
mbetur të kohës fëmijët do të mësonin 

matematikë themelore, shkrim, 
lexim dhe gjuhë të huaj. Të gjitha 
lëndët tjera do të ishin përvetësuar 
përmes lojës dhe nxënies joformale. 
Shkenca dhe shkencat shoqërore do 
të ishin shndërruar në mbjellje të 
lules dhe mbledhje të mbeturinave, 
arti dhe muzika do të ishin shumë të 
rëndësishme; nxënësit do të dekoronim 
klasat e tyre, do të mësonin dhe do të 
krijonin poema, dhe çdo vit shkollor 
do të përfundonte me performancë të 
madhe – ngjarje që do t’i ekspozonte të 
gjitha idetë që atë vit kanë lindur nga 
mendjet e fëmijëve. Kuptohet, një pjesë 
të madhe të kohës do ta kalonin në 
natyrë, ndërsa orët do të përfundonin 
në orën 16.

 
MËSIMI LËNDOR

Pas katër viteve të para do të vijonte 
faza katërvjeçare e tranzicionit. Në 
këtë fazë fëmijët do t’i kishin fokusuar 
shkathtësitë e tyre të dëgjimit, leximit 
dhe të menduarit në diturinë faktike të 
botës. Fëmijët tashmë kanë mësuar se 
si të rrinë dhe të dëgjojnë, të shikojnë 
dhe të mendojnë, por dallimi është në 
atë se tani përrallat, filmat vizatimorë 
dhe lojërat zëvendësohen me përralla  
për jetën e vërtetë që ilustrojnë se si 
funksionojnë bota jonë dhe njerëzit 
që jetojnë në të. Këto përralla do të 
ishin po aq fascinonte, kështu që 
detyra kryesore e mësimdhënësit do 
të ishte asnjëherë të mos pushojë së 
rrëfyeri përralla. Në këtë fazë fëmijët 
absorbojnë si sfungjerë, kështu që do 
të ishin në gjendje t’i përvetësojnë 
bazat e të gjitha lëndëve, nga 
gjeografia dhe historia deri te fizika 
dhe kimia. Ajo që është e rëndësishme 
është se nuk do të ekzistonin nota 
meqë thjeshtë nuk do të kishte kohë 
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për to; mësimdhënësit do të ishin 
tepër të zënë me rrëfimin e gjithë atyre 
përrallave. Në vend të notave fëmijët 
do të merrnin detyra që do të duhej t’i 
kompletojnë në mënyrë që ta kalojnë 
orën dhe ta përsërisin materialin. Duke 
marrë parasysh se kjo është fazë e 
tranzicionit, nuk guxojmë të harrojmë 
se së paku gjysma e kohës duhet të 
ndjehet e lirë dhe të ketë mundësi 
për krijim individual përmes valles, 
këndimit, përrallave, muzikës dhe 
aktrimit. Në këtë fazë fëmijët do të 
ishin fortë të motivuar për të krijuar, 
dhe është shumë e rëndësishme 
që ta kenë vëmendjen e secilit 
mësimdhënës, edukator ose psikolog 
që do të mund t’u ndihmojë që idetë e 
tyre t’i shndërrojnë në realitet.
 
 
SHKOLLA E MESME

Gjithë kësaj i vijon gjëja më e bukur, 
shkolla e mesme. Arsimi në shkollën 
e mesme do të ishte e bazuar në 
“dialogun e Sokratit”. Nxënësit do 
të dëgjonin, por gjithashtu do t’i 
shprehnin edhe mendimet e tyre dhe 
ato mendime do t’i formësonin përmes 
diskutimeve me mësimdhënësin dhe 
moshatarët nga klasa. Për shkak të 
kësaj, ende nuk do të kishte hapësirë 
për provime dhe notim. Në vend të 
kësaj, nxënësit do të jepnin provime 
nga gjuha kroate (ose amtare), 
matematika dhe gjuha e huaj në çdo 
tre muaj. Ideja kryesore e shkollës 
së mesme do të ishte që nxënësit t’i 
mësojë se si të shprehen për veten 
dhe mendimet e tyre, por do të ishte 
më e rëndësishme që t’i formojnë ato 
mendime dhe të kanë nevojë për to, 
përmes lëndëve që do t’i zgjedhin vetë. 
Nxënësit do të duhej t’i përvetësojnë 
komunikimin dhe të menduarit 

kritik, për shkak se fëmija kureshtar 
dhe miqësor që ende është në ta do 
ta kërkojë këtë prej tyre. Ky fëmijë 
i mirë do të jetë çelësi për botën e 
re që momentalisht as nuk mund ta 
paramendojmë, por është e sigurt se 
do të ketë fëmijë që do të qëndrojë në 
klasë, imagjinata e të cilit nuk njeh 
pushim, ndërsa kjo shkollë do të dijë ta 
çmojë këtë.
 
M. Bajkusha, (v. 2020) ëndërroj 
shkollë: të menduarit e nxënës-it/
es për ardhmërinë e arsimit. Zagreb: 
Forum për lirinë e arsimit 
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IV. në 
mënyrë që 
të krijojmë 
hapësirë 
për zërin e 
fëmijëve dhe 
njerëzve të 
rinj...:

 
„Ai na dëgjonte, na kuptonte 
seriozisht, interesohej çfarë 
mendojmë. Ishte i drejtpërdrejt 
në mënyrë të pakëndshme, nuk 
ia bënte qejfin askujt, na sfidonte 
të gjithëve, na dërgoi më larg, 
na shtyri të rishikojmë veten... 
Nuk aktronte se është perëndi 
e bubullimës që dëshiron të na 
mbjellë dituri me frikë. Mori 
guximin të jetë më ndryshe. Ia 
doli në atë që mësimdhënien e 
bën të mirë: na hasi në nivelin 
tonë – dhe më pas na mësoi 
diçka për të cilën as që e dimë 
se na nevojitet. Dituri kishte më 
shumë sesa të tjerët, mendimi i 
ishte më i fortë, kishte nuanca në 
shprehjen. Dhe në fund, në vete 
kishte shkëndinë për nxënie“.(nga 
Gjuliman dhe Nilsen, v.2007, faq. 
117-120)
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Pasi të besoni se zëri i fëmijës është 
i rëndësishëm në shkollë, se madje 
është edhe kryesori për arsim cilësor, 
për sistem arsimor të përshtatur 
me fëmijët, po madje edhe për 
zhvillimin tuaj si mësimdhënës/ose 
bashkëpunëtorë profesional, cili 
është hapi i radhës?

Konventa për të drejtat e fëmijës 
është në anën tonë, siç është edhe 
Ligji për arsim dhe Strategjia për 
arsim, shkencë dhe teknologji. 
Por, jemi edhe të vetëdijshëm se 
ekzistojnë shumë faktorë të tjerë që 
punojnë kundër forcimit të zërit të 
fëmijëve. 
 
Kërkesat dhe presionet arsimore 
dhe administrative, sistemi si i 
tillë, orari i orëve të punës, orari i 
orëve të mësimit, kushtet e punës 
në shkollën tuaj, përgjegjësitë e 
fëmijëve dhe të rriturve, mungesa 
e mjeteve për realizimin e ideve të 
fëmijëve, mungesa e të kuptuarit dhe 
mosinteresimi në mesin kolegëve, 
madje edhe të prindërve. Ndonjëherë 
mund të duket sikur edhe vetë 
fëmijët të mos jenë të interesuar për 
të filluar iniciativa ose tema të tyre 
personale.

A është kjo arsye që të heqni dorë? 
Gjithsesi se jo! 

Nëse i vëreni të gjitha këto pengesa, 
kjo do t’ju ndihmojë që të përgatiten 
më së miri për ta, dhe të motivuar dhe 
edukuar në mënyrë plotësuese, do t’i 
integroni lehtë veglat për forcimin e 
zërit të fëmijëve në orën tuaj, punën 
tuaj, shkollë. 

Për fillim, jemi të vetëdijshëm se 
madje edhe ne si të rritur shpesh 
nuk jemi të sigurt nëse fëmijët i 

kemi përfshirë “seriozisht” ose 
vetëm si “dekorim”. Prandaj, ju 
prezantojmë disa modele teorike që 
do të mundësojnë ta keni më lehtë 
të dalloni se çfarë do të bëni dhe 
çfarë tjetër do të mund të bëni për ta 
forcuar zërin e fëmijëve. 

Më pas, secila shkollë ka Këshillin e 
nxënësve/Parlamentin e nxënësve, 
qëllimi i të cilit sipas përkufizimit 
është të forcojë zërin e nxënësve dhe 
përfshirjen e tyre në vendimmarrje, 
që në fakt është forma më e lartë e 
përfshirjes së fëmijëve. Megjithatë, 
në realitet kjo shpesh nuk është 
ashtu. Prandaj parashtrojmë edhe 
vegël për vlerësim të funksionimit 
të Këshillti të nxënësve/Parlamentit 
të nxënësve në shkollën tuaj, si dhe 
këshilla se si ta përmirësoni punën e 
Këshillit. 

Gjithashtu, do t’ju njoftojmë edhe 
me disa vegla të thjeshta që do 
të mund t’ju ndihmojnë të forconi 
zërin e nxënësve gjatë procedimit 
të përmbajtjes mësimore, por 
në mënyrë më direkte: përmes 
inkurajimit të fëmijëve që të gjejnë 
dhe më pas të implementojnë idetë 
dhe projektet e tyre personale. 

Kuptohet, parashtrojmë edhe 
dëshmi të fëmijëve për atë që ata 
e konsiderojnë se janë faktorë të 
rëndësishëm të nevojshëm për 
pjesëmarrje të tyre (më)aktive dhe 
iniciativë. 

Në fund, sërish i kthehemi pyetjes 
kryesore: cili është roli ynë si të 
rritur dhe si mund t’i forcojmë zërin 
dhe iniciativën e fëmijëve përmes 
lidhjeve tona me ta? 

A është shkolla juaj e gatshme? 
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 • Krijohen hapësira të 
arritshme dhe të adaptuara 
ku fëmijët do të mund të 
socializohen dhe takohen në 
shkollë. 

 • Në këtë kuptim, shkollarët 
veçanërisht e përmendin 
mungesën e kreativitetit dhe 
gjallërisë në shkollë, dhe 
e shfaqin pakënaqësinë e 
tyre nga sistemi arsimor në 
tërësi. 
 

Për fund, është interesant fakti që 
autorët e hulumtimit i përmblodhën 
konkluzionet e tyre nga hulumtimi 
me fjalinë si vijon: 

 
„Marrëdhënia e mirë 
mësimdhënës-nxënës 
është motivimi kryesor për 
pjesëmarrjen e fëmijëve”.

 
NGA ZËRI Ë 
FËMIJËVE DERI 
TE PJESËMARRJA 
AKTIVE: MODELE 
TEORIKE
Ekzistojnë modele të ndryshme 
të pjesëmarrjes së fëmijëve, por 
veçanërisht është interesante 
ndarja e modeleve të ashtuquajtura 
“hierarkike” dhe “jokierarkike”. (Ne 
sërish me atë hierarki !). 

VEGLA
 
 
NGA PERSPEKTIVA E 
FËMIJËS

 
Çfarë thonë nxënësit se u nevojitet 
në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet 
më mirë?

Hajde edhe një herë t’i konsultojmë 
konkluzionet nga hulumtimi 
“Pjesëmarrje e fëmijëve në sistemin 
arsimor“ (UNICEF dhe ERF, v. 2018) 
dhe të shikojmë se çfarë thanë 
fëmijët se u nevojitet në mënyrë që 
të dëgjohet më mirë zëri i tyre:   

 • Marrëdhëniet më të mira me 
të rriturit më së shumti do t’i 
motivonin fëmijët kur bëhet 
fjalë për angazhimin e tyre në 
shkollë: qasje dhe notim korrekt, 
hapje e të rriturve, humor i mirë 
dhe sjellje e mirë. 

 • Më është e rëndësishme që të 
ndjehen të sigurt dhe të mos 
kenë frikë për të shprehur men-
dimin e tyre. Mbështetje e të rri-
turve, si motivim për pjesëmar-
rjen, u është më e rëndësishme 
sesa mbështetja e moshatarëve. 

 • Sipas përgjigjeve të nxënësve, 
angazhimi në shkollë mund të 
rritet nëse: 

 • Pjesa më e madhe e lëndëve 
shkollore janë zgjedhore 
(veçanërisht në shkollë të 
mesme), 

 • U krijua atmosferë dhe liri e 
shprehjes për të gjithë, 

 • U zbatua metoda e nxënies 
që nxitë nxënien moshatare 
dhe punën në grupe të 
vogla, dhe
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Modelet hierarkike e shikojnë 
pjesëmarrjen „(...) si rrjedhë 
progresive që lëvizë nga nivelet 
më të ulëta drejt atyre më të larta”. 
“Ngjitja” nëpër nivele paraqet 
tranzicion gradual në balancimin e 
fuqisë në dobi të fëmijëve”.

Modeli më i famshëm i pjesëmarrjes 
hierarkike është modeli i Roxher 
A. Hart (v. 1992), e ashtuquajtura 
„shkallë e pjesëmarrjes“. Në tetë 
nivelet hierarkike, fëmijët dhe 
të rinjtë gradualisht përfshihen 
në format më komplekse të 
pjesëmarrjes. 

 
MENDIM PROFESIONAL: 
Shkalla e pjesëmarrjes 
e Hartit 

 
Ekzistojnë tetë nivele të pjesëmarrjes 
së fëmijëve (Modeli i Hartit, v. 1992)

 1.) MANIPULIM – fëmijët marrin pjesë 
ndonëse nuk kuptojnë në çfarë marrin 
pjesë dhe cili është qëllimi i ngjarjes/
projektit/hulumtimit/programit. Ata 
nuk kanë mirëkuptim për qëllimin e 
pjesëmarrjes së tyre ose pasojat e 
mundshme (p.sh. të rriturit kërkojnë 
nga fëmijët që këta ta dizajnojnë 
këndin ideal në shkollën e tyre, në 
mënyrë që të rriturit të mund ta 
dizajnojnë në bazë të ideve të tyre, pa 
i pyetur ose informuar se çfarë do të 
bëjnë me ato ide). 

2.)  DEKORIM – fëmijët marrin pjesë në 
atë mënyrë që “e dekorojnë” ngjarjen 
(p.sh. vallëzojnë ose këndojnë) pa 
qenë të përfshirë në organizimin e 
ngjarjes dhe pa qenë i njohur qëllimi 
i tubimit (p.sh., në këtë nivel fëmijët 
e dinë se marrin pjesë dhe në çfarë 
mënyre, por nuk e dinë pse është kjo 
kështu).

3.) PJESËMARRJE SIMBOLIKE (SIMBOL 
I JASHTËM) – fëmijët në shikim të parë 
kanë të drejtën e të menduarit, por 
nuk kanë thuajse kurrfarë të drejte të 
përzgjedhin temën ose mënyrën në të 
cilën do ta shprehin idenë e tyre, dhe 
nuk marrin thuajse kurrfarë mundësie 
për të shprehur mendimin e tyre. 
Në këtë nivel, fëmijët shfrytëzohen 
si simbol, për shkak se prania e tyre 
krijon përshtypjen e pjesëmarrjes 
(p.sh., pjesëmarrje në konferenca ose 
në tavolina të rrumbullakëta me të 
rriturit). 

4.) TË NDARË POR TË INFORMUAR  - 
fëmijët janë të informuar për ngjarjen/
projektin/hulumtimin/ programin 
në të cilin marrin pjesë, janë të 
njoftuar me qëllimin e tyre, e dinë 
pse marrin pjesë dhe kush e ka marrë 
vendimin për pjesëmarrjen e tyre, 
dhe kanë rol të ndarë të rëndësishëm. 
Megjithatë, pjesëmarrja e tyre është e 
mjaftueshme, ata janë të përfshirë në 
procesin e përgatitjes. 

5.) TË KONSULTUAR DHE TË 
INFORMUAR – fëmijët janë konsulentë 
për ngjarjen/projektin/ hulumtimin/
programin të dizajnuara nga të rriturit. 
Të rriturit e udhëheqin projektin, por 
e kërkojnë mendimin e fëmijëve dhe 
pjesëmarrjen e tyre e trajtojnë serioze 
(p.sh., mësimdhënësit përpilojnë 
projekt ekologjik, konsultohen me 
nxënësit për mënyrat në të cilat mund 
të ruajnë mjedisin e shkollës, fëmijët 
janë të njoftuar me qëllimin e projektit 
dhe rolin e tyre në të). 

6.) INICIATIVË E TË RRITURVE, 
VENDIME TË PËRBASHKËTA ME 
FËMIJËT – të rriturit iniciojnë ngjarje/
projekt/hulumtim/program, por ata 
marrjen e vendimeve e ndajnë me 
fëmijët. 

7.) INICIUAR ME DREJTIM TË FËMIJËVE 
– ngjarja/projekti/hulumtimi/programi 
janë iniciuar në mënyrë të pavarur, 
nga fëmijët. Roli i të rriturve është 
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që të dallojnë iniciativën, t’u hapin 
hapësirë në mënyrë që ata të veprojnë 
dhe t’i zhvillojnë ngjarjet/projektet/
hulumtimet/programet, dhe t’u 
sigurojnë mbështetje logjistike. Të 
rrituri nuk përzihen, nuk i kontrollojnë 
ose menaxhojnë ngjarjet/hulumtimet/
projektet/programet në asnjë mënyrë. 
Ata janë të përfshirë vetëm në rolin e 
mbështetësve. 

8.) INICIUAR NGA FËMIJËT, VENDIME 
TË PËRBASHKËTA ME TË RRITURIT 
– pjesëmarrja e këtillë e fëmijëve 
në ngjarjet/projektet/hulumtimet/
programet është shumë rrallë për 
shkak se një numër shumë i vogël i 
të rriturve mund t’i dallojnë interesat 
specifikë të fëmijëve si mundësi 
potenciale të rëndësishme për rritjen, 
zhvillimin dhe nxënien.  

Ky model mund të shërbejë edhe 
si vegël e profesionistëve për të 
vlerësuar deri në çfarë niveli dhe si i 
përfshijnë nxënësit. 

 
 
MENDIM PROFESIONAL: 
Shtigjet drejt 
participimit të Shierit 

 
Në bazë të modelit paraprak, Heri 
Shier e zhvilloi modelin e tij “Shtigje 
drejt participimit” (v. 2001) për 
profesionistët që punojnë me fëmijë 
dhe të rinj, në mënyrë që të mund 
të vlerësojnë se sa janë të hapur 
ndaj pjesëmarrjes së fëmijëve, 
të përcaktojnë pozicionin e tyre 
momental dhe të rrisin vetëdijen 
për hapat që nevojiten për rritjen 
e angazhimit të fëmijëve. „Modeli 
është i bazuar në pesë nivele të 
pjesëmarrjes, prej të cilave secili ka 
tri faza të përkushtimit të quajtura 
Hapje, Mundësi dhe Obligime. Nivelet 
janë si vijon:

 

(1) fëmijët janë të dëgjuar, 

(2) fëmijët janë të mbështetur 
në shprehjen e qëndrimeve të 
tyre,

(3) merren parasysh qëndrimet 
e fëmijëve, 

(4) fëmijët janë të përfshirë në 
procesin e vendimmarrjes 

(5) fëmijët ndajnë fuqinë për 
vendimmarrje me të rriturit. 

Autori konsideron se tre nivelet e 
para janë minimumi që duhet arritur 
në mënyrë që veprimi të jetë në 
përputhje me Konventën për të 
drejtat e fëmijës (v. 1989)“. (UNICEF, 
faq. 14).

Fatkeqësisht, nga nxënësit pritet 
të dallojnë dhe të përgjigjen 

në disa nga pritjet tona në 
mënyrë që të lëvizin më lehtë 

në sistemin, derisa dekurajohet 
potenciali i tyre për ndryshim 

Citat nga një mësimdhënës

 
 
MENDIM PROFESIONAL: 
Spektri i zërit të 
nxënësve (Toshalis, 
Nakulla, v. 2012)

 
Hulumtuesit e sjelljes së 
adoleshentëve, Toshalis dhe 
Nikulla nga SHBA-ja, hulumtojnë 
se si faktorët si klasat shoqërore, 
marrëdhëniet me moshatarët si 
dhe marrëdhëniet me të rriturit, 
normat gjinore dhe mediat ndikojnë 
në zhvillimin e adoleshentëve, në 
identitetin e tyre, aspiratat dhe pritjet 
e ardhshme. Ata kanë konkluduar 
(Zepke, v. 2017) se mësimdhënësit të 
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cilët nxënësve u ofrojnë zgjedhje dhe 
mundësi për bashkëpunim, e rrisin 
përfshirjen e tyre, që është tregues i 
rëndësishëm për krijimin e mjedisit 
demokratik dhe kulturës së dialogut. 

Por, ata konkluduan edhe se nuk 
ekziston një formë e zërit të të rinjve 
dhe një formë e pjesëmarrjes. Autorët 
bëjnë të ditur se pjesëmarrja e 
nxënësve qëndron në një kontinuum 
që shtrihet nga pjesëmarrja minimale 
(zëra të nxënësve, shprehje të 
mendimit të nxënësve, kërkim të 
informacioneve kthyese prej tyre), 
përmes pjesëmarrjes inkluzive 
(pjesëmarrje në mbledhjet për 
vendimmarrje, identifikim dhe 
zgjidhje të problemeve, ndonëse 
vendimet ende i marrin të rriturit), 
deri te pjesëmarrja e plotë në, por 
edhe jashtë shkollës, në mënyrë 
demokratike (në nivel të shkollës në 
dhe jashtë saj, marrje të përbashkët 
përsipër të rolit udhëheqës në 
zgjidhjen e sfidave dhe problemeve, 
dhe marrjen e përgjegjësisë në 
proceset grupore dhe implementimin 
e aktiviteteve dhe projekteve të 
ndryshme).

Kontinuumi rritet ashtu siç 
mësimdhënësit e ripërkufizojnë 
autoritetin e tyre, përvetësojnë 
besim më të madh në nxënësit dhe 
u mundësojnë nivel më të lartë të 
pjesëmarrjes aktive në shkollë, si dhe 
jashtë saj.
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Rriten: nevoja e të rriturve për të ndarë autoritetin me 
të rinjtë, për t’u shprehur besim, për t’i mbrojtur nga 
heqja dorë, për të mësuar nga nxënësit dhe për t’u 
përballur me mosmarrëveshjet. Rriten nga majtas në të 
djathtë: ndikimi i nxënësve, përgjegjësia dhe roli i tyre 
në procesin e vendimmarrjes. 

SHTRIRJA E ZËRIT TË NXËNËSVE 

NXËNËSIT SHPREHIN 
PERSPEKTIVËN E TYRE 

NXËNËSIT JANË
PJESË E AKTIVITETIT

NXËNËSIT SI BURIM 
I TË DHËNAVE

NXËNËSIT SI
BASHKËPUNËTORË

Ndajnë dhe ofrojnë 
mendime, vendosin për 
vullnetarizëm, shprehen 
në mënyrë kreative, u 
përgjigjen pyetjeve, 
kremtojnë, ankohen, 
lëvdohen, 
kundërshtojnë, etj.

Nga nxënësit kërkohet 
mendim dhe 
informacione kthyese, 
marrin pjesë në grupe 
të fokusit, plotësojnë 
anketa, etj.
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Në këtë pjesë të spektrit zhvillohet pjesa më e 
madhe e aktiviteteve hulumtuese që kanë të bëjnë 
me zërin e nxënësve. 
Modeli: Barbara Brej # rethink learning; Sillvija 
Dakvort 
Autorë të hulumtimit: Toshalis & Nakulla, v.2012

NXËNËSIT I
DREJTOJNË AKTIVITETET

NXËNËSIT I
UDHËHEQIN NDRYSHIMET

Roli i nxënësve në 
procesin e 
vendimmarrjes është 
formalizuar, protokollet 
kërkojnë që nxënësit të 
jenë të përfshirë (jo 
vetëm të ftuar). Të 
rriturit edukohen si të 
bashkëpunojnë me të 
rinjtë si me partnerë të 
barabartë.

Nxënësit informojnë për 
problemet, krijojnë 
zgjidhje, organizojnë 
aksione, përfaqësohen 
ose edukohen për 
ndryshimet në dhe jashtë 
kontekstit shkollor
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USHTRIM:
KU JEMI NE NË 
SPEKTRIN?

Kujtoni ndonjë shembull për atë se 
si e keni forcuar zërin e të rinjve në 
punën tuaj arsimore. Përshkruani se 
si duket. 

Përpiloni ide se si mund ta zhvilloni 
në mënyrë plotësuese zërin e 
nxënësve në punën tuaj. Krahasoni 
idenë tuaj me Spektrin e zërit të 
nxënësve dhe vlerësoni se ku 
përputhet ideja juaj. 

Çfarë mund të bëjë shkolla, e 
çfarë mund të bëjnë institucionet 
përkatëse në mënyrë që zëri i të 
rinjve të gjallërohet më shumë, 
respektivisht të ngjitet në Spektrin e 
zërit të nxënësve? 

MENDIM PROFESIONAL: 
MODELE JOHIERARKIKE 

Modelet johierarkike bazohen në 
idenë se asnjë formë e pjesëmarrjes 
nuk mund të jetë superiore ose 
inferiore në formë tjetër. Varësisht 
nga rrethanat, potenciali i fëmijëve 
“shihet si proces, e jo si aktivitet 
ose ngjarje e izoluar”. (Jegjud Boriq, 
v. 2017). Modelet johierarkike e 
përfaqësojnë idenë se pjesëmarrja 
aktive e fëmijëve në ngjarjet 
shoqërore implikon se edhe 
të rriturit edhe fëmijët janë të 
përgatitur në aspektin emocional 
dhe social për këtë, dhe se është 
shumë e rëndësishme që fëmijëve t’u 
jepet hapësirë, besim dhe respekt, 
dhe të ndiqen aftësitë e tyre.  

„Në fakt, nëse merren parasysh 
karakteristikat individuale, 
kompetencat dhe potenciali i secilit 

fëmijë, si dhe vullneti i lirshëm i 
fëmijës për të vendosur nëse, kur 
dhe si do të marrë pjesë, duket se 
është më e arsyeshme të flitet për 
‘kontinuumin individual’ (Zhizhak, v. 
2010) të pjesëmarrjes, ku çdo fëmijë 
përcakton individualisht deri në 
çfarë niveli dhe si do të marrë pjesë. 
Në këtë kuptim, në fakt flasim për 
proces të vazhdueshëm të vlerësimit, 
negocimit dhe dakordimit mes 
ekspertëve/hulumtuesve dhe çdo 
fëmije në veçanti”. (Jegjud Boriq, v. 
2017).

Do të ishte mirë që në nivel 
kombëtar ta ngrejmë vetëdijen 

për rëndësinë e zërit të të rinjve 
në inicimin e ndryshimeve në 
të gjitha nivelet e shoqërisë si 

tërësi. Fatkeqësisht, gjithnjë 
e më shumë të rinj e braktisin 

shtetin në heshtje. 

Citat nga një mësimdhënës

 
 
MENDIM PROFESIONAL 
Modeli i pjesëmarrjes i 
Lora Landi (v. 2007)

 
Ky model i pjesëmarrjes së fëmijëve 
është bazuar në katër elemente të 
pjesëmarrjes që jo vetëm që nxisin 
pjesëmarrjes aktive johierarkike të 
fëmijëve dhe të rinjve, por gjithashtu 
mundësojnë edhe vlerësimin 
e angazhimit të tyre. Modeli i 
prezantuar këtu i diskuton aspektet 
më të rëndësishme të pjesëmarrjes 
së fëmijëve që duhet të ndiqen në 
aspektin kronologjik në mënyrë që të 
arrihet rezultate më të mira.
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MENDIM PROFESIONAL:
KËSHILLI I NXËNËSVE/
PARLAMENTI I 
NXËNËSVE: NË QENDËR 
TË PJESËMARRJES 
SË FËMIJËVE NË 
SHKOLLAT?  

 
Cili është roli i Këshillit të 
nxënësve/Parlamentit të 
nxënësve?
Me siguri në shkollën tuaj ekziston 
Këshilli i nxënësve/Parlamenti i 
nxënësve i përbërë nga përfaqësuesit 
e të gjitha klasave. Sipas Ligjit për 
arsim (Neni 71):

(1) Në çdo shkollë do të vendoset 
Këshilli i nxënësve/Parlamenti 
i nxënësve, i përbërë nga 
përfaqësuesit e nxënësve nga secila 
klasë. 

(2) Përfaqësuesi i Këshillit të 
nxënësve/Parlamentit të nxënësve 
merr pjesë në punën e organit 
shkollor kur merren vendime për të 
drejtat dhe obligimet e nxënësve, pa 
të drejtë vendimmarrëse. 

(3) Mënyra e zgjedhjes dhe 
fushëveprimi i punës së Këshillit të 
nxënësve/Parlamentit të nxënësve do 
të përcaktohen në statutin e shkollës. 

Megjithatë, shkolla është ajo që 
përkufizon punën e Këshillit të 
nxënësve/Parlamentit të nxënësve 
përmes statutit të saj, ndërsa ky është 
një shembull i statutit të një shkolle 
fillore:

Këshilli i nxënësve/Parlamenti i 
nxënësve:

HAPËSIRË  
Fëmijëve duhet duhe 

jepen mundësi të 
sigurta, inkluzive për ta 
formuar dhe shprehur 

qëndrimin e tyre 

ZË 
Fëmijët duhet të 

mbështeten për ta 
shprehur mendimin e 

tyre  

PUBLIKU  
Dikush duhet ta dëgjojë 
mendimin e fëmijëve – 

dikush që ka përgjegjësi 
për dëgjim

NDIKIM 
Mendimet e fëmijëve 

duhet patjetër të 
pranohen si përkatëse.
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Këshilli i nxënësve/Parlamenti i 
nxënësve: 

	Përgatitë dhe u jep propozime 
organeve shkollore 
për çështjet që janë të 
rëndësishme për nxënësit, 
punëne t yre dhe rezultatet në 
arsimin, 

	I jep raporte avokatit të 
popullit për fëmijë për 
problemet e nxënësve, 

	Jep propozime për formimin e 
klubeve dhe asociacioneve të 
nxënësve, 

	Jep propozime për realizimin e 
ekskursioneve, 

	Propozon masa për 
përmirësimin e kushteve të 
punës në shkollë, 

	U ndihmon nxënësve në 
përmbushjen e obligimeve 
shkollore dhe jashtëshkollore,

	Propozon masa për 
promovimin e të drejtave 
dhe interesave të nxënësve 
para drejtorit, Këshillit të 
mësimdhënësve dhe Këshillit 
shkollor, 

	Diskuton për kodeksin etik të 
operatorëve të drejtpërdrejt 
arsimorë në shkollë dhe për 
rregullat shtëpiake të shkollës 
para zbatimit të tyre, 

	Ushtron detyra plotësuese të 
përcaktuara nga ky status dhe 
aktet tjera të përgjithshme.

Por çfarë është problemi 
me Këshillin e nxënësve/
Parlamentin e nxënësve?

 
 

Shumë vite e kam drejtuar 
Këshillin e nxënësve/

Parlamentin e nxënësve në 
shkollën time. Vërejta se 

nxënësit nuk marrin pjesë në 
mënyrë aktive në shoqërinë, as 
në shkollën. Përkundër nxitjes 

dhe mbështetjes, ata rrallë i 
prezantojnë dhe realizojnë në 

mënyrë të pavarur idetë e tyre.

Citat nga një mësimdhënës 

Hajde të shqyrtojmë disa nga 
kritikat më të shpeshta të drejtuara 
ndaj funksionarëve të këshillave të 
nxënësve/parlamenteve të nxënësve 
në shkollat:

“ELITIZËM”: në të shumtën e 
rasteve përfshijnë numër të vogël 
të nxënësve, më shpesh ata janë 
nxënësit e suksesshëm   

„TEMA TRIVIALE“:  merren me tema 
relativisht bazike në shkollë (ushqim, 
tualete, dekorim i hapësirave), ndërsa 
nuk janë konsultuar për temat e 
rëndësishme; atyre më shpesh u 
është lënë obligimi për aksione 
humanitare dhe mbledhje të mjeteve 
për qëllime fisnike

„TË PAKONSIDERUESHME PËR JETËN 
E NXËNËSVE“:  fitohet përshtypje se 
puna e tyre nuk është e ndërlidhur 
fare me nxënësit, e as me vendimet e 
rëndësishme dhe strukturat drejtuese 
në shkollë; 

„MOSPËRPUTHJE ME PROGRAMIN 
MËSIMOR“: në të shumtën e 
rasteve janë „jashtëshkollore“; nuk 
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	• Të luftojmë që Këshilli/
Parlamenti të bëhet organ i 
rëndësishëm vendimmarrëse në 
shkollë 

	• Të shqyrtojmë mënyra 
alternative të funksionimit 
të Këshillit/Parlamentit (të 
kesh nga një përfaqësues 
nga secila klasa nuk është 
gjithmonë zgjidhja më e mirë, 
ekzistojnë shumë zgjidhje të 
tjera), si mbledhje speciale të 
përfaqësuesve të ndarë në grupe 
sipas moshës, grupe të punës në 
tema të caktuara me interes, ose 
kombinim nga kjo.

	• Të forcojmë Këshillin/
Parlamentin si bashkësi, si grup 
pune, si ekip – t’i nxisin anëtarët 
e Këshillit që të socializohen, 
të njihen me njëri-tjetrin dhe ta 
mbështesim kohezionin grupor 
në mënyrë që të bëhen më të 
fuqishëm dhe më të suksesshëm 
në punën e tyre

	• Të organizojmë sesione trajnimi 
për anëtarët e Këshillit të 
nxënësve/Parlamentit të 
nxënësve në mënyrë që ata 
të mund të njoftohen me 
mundësitë dhe mënyrat e 
pjesëmarrjes, si dhe me temat 
speciale me interes. 

	• Të hetojmë dhe bëjmë të 
ditur se si puna e Këshillit/
Parlamentit është pjesë e 
Programit mësimor – çfarë 
mësojnë fëmijët dhe pse është 
ajo e rëndësishme 

	• Të mos u përmbahemi vetëm 
termeve „zëri i nxënësve“, 
„pjesëmarrje“, „përfaqësim i 
fëmijëve“ në temat për të rritur 
të përkufizuara paraprakisht, 
por të jemi të sigurt se vetë 

konsiderohen si pjesë e rëndësishme 
e asaj që ligjërohet dhe mësohet në 
shkollë

„JOEFIKASITET“: kanë ndikim të 
vogël real, në të shumtën e rasteve 
nuk ndryshojnë asgjë (marrëdhënie, 
qasje, struktura shkollore).

Çfarë do të mund të bënim lidhur me 
këto probleme?

Ide dhe strategji të mundshme:

	• Në mënyrë aktive të përfshijmë 
më shumë nxënës, edhe atë sa 
është e mundshme më shumë 
dhe nxënës më të ndryshëm: të 
bëjmë përpjekje që nxënësit që 
në të shumtën e rasteve nuk do 
të ishin lajmëruar që ta bëjnë 
atë; ta zvogëlojmë kohëzgjatjen 
e mandatit për numër sa është e 
mundshme më të madh prej tyre 
ta marrin këtë rol.

	• Të refuzojmë të zgjidhin çështje 
triviale, të mos fokusohemi 
vetëm në aktivitete humanitare: 
të interesohemi për temat 
kyçe të shkollës dhe në atë 
t’i përfshijmë edhe nxënësit 
(Aksionet bamirëse janë shumë 
të mira, por gjithmonë pyetni 
veten se çfarë ju dhe veprimet 
tuaja ndryshoni në sistemin!). 
P.sh., Këshilli/Parlamenti mund 
të përkufizojë Misionin e vet dhe 
kohë pas kohë mund të refuzojë 
të përballet me çështjet që nuk 
janë pjesë e tij. 

	• Të vendosim mënyra kreative 
të anketimit dhe mbledhjes së 
mendimeve dhe analizim të 
nevojave të të gjithë nxënësve, 
për temat që do të nxirren para 
Këshillit/Parlamentit të jenë 
reprezentative. 
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nxënësit do të përkufizojnë 
tema në interesin e tyre dhe të 
njëjtat do t’i shqyrtojnë

	• T’u lejojmë fëmijëve t’i 
kontestojnë praktikat dhe 
mënyrat e vendosura të 
udhëheqjes së shkollës

	• Të pyetemi se si fëmijët në 
shkollën tone ndikojnë në 
fqinjësinë, mjedisin dhe 
bashkësinë. 

 
Si të dimë nëse Këshilli/
Parlamenti punon mirë?
Gjithmonë është mirë të shikohet 
mbrapa, të themi drejt 12 muajve 
të fundit, dhe të vlerësohet puna e 
Këshillit/Parlamentit. Ja disa tregues 
që është mirë të merren parasysh. 

Treguesi i parë është vetë mënyra e 
funksionimit të Këshillit/Parlamentit, 
dhe mund të pyetemi nëse i ka të tria 
elementet si vijon: 

1. Ata punojnë në mënyrë të 
pavarur. Vetë organizojnë 
aktivitete, në të shumtën e 
rasteve sociale ose humanitare.

2. Ata lusin të tjerë (të rritur) t’u 
ndihmojnë ose „të bëjnë diçka“ 
për ta, p.sh. kur do të pajtohen 
se një temë e caktuar është 
e rëndësishme dhe se duhet 
bërë diçka, ata kërkojnë ndihmë 
nga mësimdhënësit, drejtorët, 
shërbimet speciale ose Këshilli 
drejtues. 

3. Ata marrin pjesë në mënyrë të 
mirëfilltë në vendimmarrjen 
– Përfaqësuesit e Këshillit/
Parlamentit marrin pjesë në 
një spektër më të gjerë të 
vendimeve që janë të lidhura 
me shkollën, veçanërisht ato më 
komplekset. 

  
USHTRIM:  
 

Kur bëhet fjalë për punën e Këshillit/
Parlamentit, është mirë të shikojmë 
mbrapa dhe të shohim me cilat tema 
është marrë Këshilli/Parlamenti, dhe 
të krijojmë listë që do të ndryshojë 
nga aktivitetet tipike dhe më të 
thjeshta në aktivitetet më relevante 
dhe më komplekse. Për fat të keq për 
temat më komplekse në të shumtën e 
rasteve nuk diskutohet shumë, derisa 
shumica e temave në të cilat janë 
fokusuar Këshillat/Parlamentet bëjnë 
pjesë në pikat e para. 

 • Tema rutinore: grupi përballet 
me çështje operative, procedura 
të brendshme, kush ka qenë i 
pranishëm në mbledhjen, etj.

 • Aksione humanitare: mblidhen 
mjete për qëllime bamirëse, 
për shkollën, për disa projekte 
speciale, për grupe të nxënësve, 
etj.; 

 • Aktivitete sociale: nxënësit 
organizojnë përmbajtje për 
nxënës të tjerë, si kremtime, 
komemoracione, performanca... 

 • Hapësira dhe pajisja shkollore: 
nxënësit diskutojnë për 
hapësirat ekzistuese dhe të 
mundshme (kafeteri, biblioteka, 
hole, klasa, pajisje...) dhe 
punojnë në përmirësimet dhe 
plotësimet e përdorimit të 
tyre) ndonjëherë kjo është e 
ndërlidhur me mbledhjen e 
mjeteve) 

 • Rregullat e shkollës: nxënësit 
diskutojnë, i vëzhgojnë, vendosin 
për dhe u qasen të tjerëve lidhur 
me ndryshimet e rregullave 
dhe politikave shkollore (p.sh., 
disiplinë, sjellje, mirëqenie të 
nxënësve) 
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 • Mjedisi jetësor: nxënësit 
zhvillojnë dhe realizojnë 
aktivitete dhe programe jashtë 
shkollës dhe në fqinjësinë e tyre 
që kanë të bëjnë me mjedisin 
jetësor (gjë që shpesh përfshin 
më shumë nga rregullimi i 
oborrit shkollor); 

 • Përkushtim dhe angazhim për 
të drejtat: nxënësit angazhohen 
për ndryshime në emër të grupit 
specifik të nxënësve, ndonjëherë 
minoritete, që kanë njëfarë 
nevoje, duan diçka ose ndjehen 
të dëmtuar; 

 • Programi mësimor: nxënësit 
diskutojnë, i mbikëqyrin, 
vendosin dhe u qasen të tjerëve 
për çështjet që kanë të bëjnë 
me nxënien dhe ligjëratën 

(p.sh. vlerësim, lëndë shkollore, 
aktivitete, qasje mësimore...)  në 
nivelin e praktikave, programeve, 
politikave arsimore... 

 • Aktivitete të bashkësisë: 
nxënësit janë të përfshirë në 
çështje të rëndësishme për 
shoqërinë dhe bashkësinë që 
e tejkalojnë vetë shkollën; ata 
diskutojnë, marrin vendime dhe 
veprojnë në temat si punësim, 
siguri, mjedis jetësor, etj.  

Kur do t’i kombinojnë këto 9 tema me 
tre lloje të veprimeve, fitojmë tabelë 
që mund të shfrytëzohet për vlerësim 
të shpejtë të Këshillit të nxënësve/
Parlamentit të nxënësve dhe vlerësim 
të arritjeve të tij dhe lehtë mund të 
zbulohen fushat që nuk janë përfshirë 
me punën:  

 

Si?  
Çka?

Ata i bëjnë gjërat në 
mënyrë të pavarur 

Ata i pyesin dhe 
përfshijnë nxënësit 

Vendimet i 
marrin të rriturit 

 
Tema rutinore 

Aksione humanitare 

Ngjarje sociale 

Hapësirë dhe pajisje 

Rregulla shkollore dhe 
sjellje 

Mjedis jetësor 

Gradualitet dhe 
përfaqësim i të 
drejtave 

Program mësimor 
shkollor 

Aksione në bashkësinë

Diçka tjetër …?
 
Burimi: Student Councils and Beyond (Këshilla të nxënësve /Parlamente të 
nxënësve dhe më larg), revista Connect, asprinworld.com
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FRYMËZIM:
FORCIM I 
KOMPETENCAVE 
PERSONALE DHE 
SOCIALE TË FËMIJËVE 
DHE TË RINJVE PËRMES 
PUNËS në GRUP 

 
Ushtroni shkathtësitë 
komunikuese 
Përgatitini të rinjtë të shkojnë në 
institucione të ndryshme dhe të flasim 
me të panjohur. Të rinjtë shpesh 
kanë rezistencë ndaj bisedës me 
personat e panjohur dhe kompetentë, 
kështu që ushtrimet me luatjen 
e roleve në situata të ndryshme 
mund t’u ndihmojnë që të lirohen 
nga inhibicionet e tyre që kanë të 
bëjnë me socializmin me të rritur. 
Për shembull, përmes luajtjes së 
roleve mund t’i inkurajoni të ushtronë 
mbledhje me përfaqësues zyrtare ose 
telefonim ose bisedë të drejtpërdrejt 
me shfrytëzues. Mësimdhënësit 
shpesh shprehen se të rinjtë nuk dinë 
si të shprehen – me përgatitje për 
vetëm një bisedë të rinjtë të mund 
t’i përmirësojnë konsiderueshëm 
shkathtësitë e tyre komunikuese. 

 
Nxitni diskutim dhe të 
menduarit kritik
Në takimet ndani kohë në mënyrë që 
edhe anëtarët e ekipeve më të vogla 
të mund ta njoftojnë gjithë grupin 
për atë që e kanë mësuar. Pas raportit, 
është me rëndësi të diskutohet me 
gjithë grupin për sfidat potenciale në 
të cilat kanë hasur dhe çfarë mund 
të bëhet më ndryshe, në mënyrë 
që informacionet e fituara të mund 
të shfrytëzohen gjatë hapave të 
ardhshëm. Diskutimet mund të jenë 
të shkurtra në fillim të punës në grup, 

por është me rëndësi që organizatori 
t’i inkurajojë të rinjtë të flasin dhe 
t’i prezantojnë mendimet e tyre. 
Kjo metodologji u tregon qartë se 
mendimet e tyre janë të rëndësishme. 

 
Nxitje e kreativitetit 
është me rëndësi që projektet të 
jenë të planifikuara në mënyrë që 
do ta nxisë kreativitetin që nga vetë 
fillimi. Mendoni se si do të mund 
ta nxisni kreativitetin, flisni se si 
ta rrisni dukshmërinë e grupeve të 
rrezikuara dhe vështirësve me të cilat 
përballen ata. Mendoni për mënyrat 
kreative të shprehjes së emocioneve 
të tyre, vlerave, qëllimit të projektit. 
Të rinjtë kanë nevojë për veprim, 
si dhe për kreativitet. Ata mund të 
shprehen përmes revistave ilustruese, 
vizatimeve, fotografive, videove, 
historive, këngëve, etj. Ata përjetojnë 
shumë gjëra: emocione të shumta, 
përmbyjte prej informacioneve 
ndaj të cilave janë ekspozuar 
përmes rrjeteve sociale, ndjenjë 
e padrejtësisë. Përmes shprehjes 
kreative, ata mund të shprehin 
gjithçka nëpër të cilën kalojnë dhe ta 
shndërrojnë në rezultate të prekshme 
kreative që përmbajnë porosinë që 
ata duan ta ndajnë me botën. 

 
Punoni në dinamikën grupore 
dhe kohezionin   
 
Pjesëmarrja e përbashkët në 
hulumtimin e ideve projektuese 
gjithsesi mund të kontribuojë në 
ndërtimin e ekipit dhe zhvillimin e 
dinamikës grupore. Puna e secilit 
projekt me fëmijët dhe të rinjët 
fillon me mbledhjet iniciale në të 
cilat ata vetëm njoftohen dhe në të 
cilat organizatori punon me vetëdije 
në ndërtimin e ndjenjës së sigurisë 
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dhe besimit në grup (anëtarët janët 
të nxitur t’i shprehin mendimet dhe 
idetë e tyre, t’i testojnë idetë e tyre, 
të kërkojnë dhe të dëgjojnë mendime 
nga të tjerët në grupin).  
 
Kur filloni të punoni me një grup të 
caktuar, jepuni udhëzime, parashtroni 
shumë pyetje, jepuni informacione 
kthyese dhe mirënjohje për çdo 
përparim pozitiv që ata njerëz të 
rinj do ta arrijnë (p.sh. kur do të 
prezantojnë ide, kur do t’i tregojnë 
mbështetje njëri-tjetrit, etj.) është e 
pëlqyeshme që mbledhjet të fillohen 
me lojëra (për thyerjen e akullit) 
në mënyrë që ata të njoftohen në 
mënyrë argëtuese dhe t’i zbulojnë 
ngjashmëritë dhe dallimet e 
përbashkëta. Në fund të secilës 
mbledhje kontrolloni nëse ka çështje 
që kanë mbetur të papërgjigjura 
dhe kërkojuni që ta vlerësojnë 
shkurtimisht mbledhjen.

 
Jini të hapur për idetë e tyre 
 
Nxitini të rinjtë të ofrojnë sa është 
e mundshme më shumë ide dhe të 
bëjnë listën e ideve. Gjatë fazës së 
hedhjes së ideve, mos i vlerësoni dhe 
mos i hedhni poshtë idetë për shkak 
se madje edhe ndonjë ide jorealiste 
më vonë mund të fitojë vlerë. Mund 
të kombinoni ide të ngjashme ose të 
sendërtoni ide tashmë ekzistuese, 
duke ndërtuar kështu ndjenjë te të 
rinjtë se projekti u takon atyre. 

Në fazat fillestare të punës së 
projektit në të shumtën e rasteve 
ideja vetë del në sipërfaqe së 
bashku me qëllimet dhe aktivitetet 
e nevojshme për arritjen e atyre 
qëllimeve. Gjithashtu, bëhen më të 
qarta rolet e anëtarëve individual të 
grupit, si dhe shkathtësitë, nevojat 
dhe dëshirat e tyre. Përfshirja më 
e madhe e fëmijëve dhe të rinjve 
në implementimin e aktiviteteve, si 

dhe marrja përsipër e përgjegjësisë 
gjithnjë e më të madhe, fillon madje 
pasi që në grupin do të zhvillohet 
ndjenja e sigurisë, do të zhvillohen 
lidhjet mes anëtarëve të grupit dhe 
do të ndjehet potenciali i tyre për 
pavarësi më të madhe. Derisa në 
fillim lideri i grupit i ndan detyrat me 
të rinjtë, në këtë fazë ai ose ajo fillon 
t’u lëshojë një pjesë gjithnjë e më të 
madhe të punës të rinjve, në mënyrë 
që pas një kohe të caktuar ata të 
marrin përsipër gjithë përgjegjësinë 
për projektin.

 
Zbatoni metodën ‘Rrethi’ 
A e zbatoni metodën ‘rrethi’ me 
nxënësit tuaj? Në shikim të parë kjo 
është një metodë shumë e thjeshtë 
e dëgjimit të nxënësve, që përbëhet 
prej kërkesës që secili prej tyre të 
thotë diçka. Pyetjet mund të jenë të 
ndryshme, nga ‘të zakonshmet’, si ajo 
Si je sot?, e deri te ato më komplekse, 
si Çfarë mendon për këtë? Çfarë 
mësove? Çfarë dëshiron të mësosh 
tjetër? Na trego...

Me zbatimin e shkathtësive për 
organizim dhe lehtësim, lideri i 
Rrethit sigurohet se secili do të jetë 
i dëgjuar, i vërejtur, se do të jetë i 
lejuar dhe respektuar mendimi i të 
gjithëve. Pengesë e caktuar për këtë 
metodë do të mund të ishte koha e 
nevojshme, por me pak shkathësi 
dhe përvojë (ose me ndarje në grupe 
më të vogla dhe njoftim në grup 
më të madh), është e mundshme të 
përfitohen shumë benefite nga kjo 
metodë, nga aspekti i shndërrimit 
të grupit në kolektiv, njoftim 
të ndërsjellë, ndërlidhje dhe të 
menduarit kritik.
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Pyetje të mundshme për grupet 
e fokusit për nxënësiit pas 
implementimit të aksionit:  

1. Sa ishit të përfshirë në 
mënyrë aktive? Në çfarë ishit 
më së shumti të përfshirë?

2. A mësuat diçka të re? Si 
ndikoi ky projekt, sipas 
mendimit tuaj, te ju dhe 
te moshatarët tuaj? Cilat 
shkathtësi, qëndrime dhe 
dituri i keni zhvilluar?  

3. Sipas mendimit tuaj, cili 
është ndikimi i këtij projekti 
ndaj shkollës?  

4. A mendoni se aktivitetet e 
projektit u idhin të dobishme 
shfrytëzuesve? Nëse po, në 
cilat mënyra?  

5. Në fund, ndani përshtypjet 
dhe mendimet për zhvillimin 
e këtij dhe aktiviteteve të 
ngjashme. 

NGA PERSPEKTIVA E 
FËMIJËS:  
Shkolla e së ardhmes
(Gara Ëndërroj shkollë, 
v. 2020) Nxënës, 
viti 2-të shkollë 
profesionale

 
A do të mund të kishte shkollë që do 
të dallohet nga kjo e sotmja? Shkollë 
ku nxënësit mbërrijnë të lumtur. 
Shkollë ku do të mësojnë gjëra të reja 
në mënyrë të mirëfilltë, do të formojmë 
miqësi të reja dhe do të përvetësojmë 
shkathtësi të reja. Do të doja të besoj 

Zbatoni metodën e grupeve të 
fokusit
Mund të përdorni edhe grupe të 
fokusit në mënyrë që t’i involvoni të 
rinjtë në planifikimin e projektit që 
nga vetë fillimi. Në grupe të vogla, 
përmes diskutimit të strukturuar që 
e zbaton organizator i trajnuar, mund 
ta merrni mendimin e tyre dhe sasi të 
madhe të informacioneve për kohë 
relativisht të shkurtër, kështu që këto 
informacione mund të dërgohen 
për planifikim të mëtejshëm të 
aktiviteteve. 

Pyetje të mundshme për grupet e 
fokusit për nxënësit kur planifikohet 
projekt:  

1. Sa jeni të kënaqur nga shkolla 
juaj në këtë moment? Çfarë 
do të veçonit si të mirë?

2. Cilat janë anët e dobëta të 
shkollës tuaj? Në çfarë duhet 
të punojmë të gjithë së 
bashku? 

3. Cilin problem e vëreni në 
shkollën tuaj, në mjedisin 
tonë? 

4. Kush do të donit t’ju 
ndihmojë dhe pse? 

5. A keni propozim për iniciativë 
ose ide për atë se me 
çfarë do të donit të filloni? 
Ndihma e kujt do t’ju ishte e 
nevojshme?
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se shkollë e tillë me të vërtetë mund 
të ekzistojë, por duke shikuar se si 
sistemi arsimor nuk është ndryshuar 
me dekada, kjo shpresë ngadalë po 
zbehet. Nxënësit një pjesë të madhe të 
kohës e kalojnë në shkollë, në nxënie 
dhe në bërjen e detyrave të shtëpisë, 
gjë që nuk ju lë kohë të lirë për gjërat 
që i duan. Ndonëse secili është i 
ndryshëm, nuk ka vend për trajtim të 
posaçëm në sistemin tonë arsimor. 
Sistemi është i bazuar në memorizim, 
kështu që fëmijët të cilët mbajnë mend 
shpejtë dhe lehtë konsiderohen nxënës 
të shkëlqyeshëm dhe të mençur, derisa 
fëmijët të cilëve u nevojitet kohë 
më e gjatë konsiderohen përtacë. 
Kreativiteti dhe talentët e fëmijëve 
anashkalohen, ndërsa mendimet e tyre 
personale shtypen. Dëgjoni, heshtni, 
uluni, bëni detyrën. Megjithatë, kritikat 
nuk do të na ndihmojnë, na nevojitet 
ndryshim.

Për fillim, mendoj se provimet me 
gojë duhet të anulohen, ose së paku 
t’i paralajmërohen nxënësit që do 
të pyeten me gojë. Arsyeja e vetme 
për shkak të cilës pyetja me gojë në 
përgjithësi është e pranueshme është 
në mënyrë që nxënësit të nxiten të 
mësojnë në mënyrë të vazhdueshme, 
e jo vetëm ndonjëherë. Në një botë 
të përsosur kjo do të ishte ide e mirë, 
por në realitet nxënësit kanë shumë 
obligime në mënyrë që të mund ta 
mësojnë secilën lëndë sipas renditjes, 
kështu që duhet të përzgjedhim se 
çfarë kemi prioritet. Ka edhe njerëz që 
vujanë nga anksioziteti dhe të cilët 
thjeshtë nuk mund të ndalen dhe të 
përgjigjen gojarisht para të tjerëve, 
por neve tashmë e kemi mirë të njohur 
faktin se shkolla shumë rrallë kujdeset 
për shëndetin mental të nxënësve. 
Nëse nxënësit ankohen për ndonjë 

profesor, në të shumtën e rasteve 
askush nuk ndërmerr asgjë rreth asaj, 
ndërsa nxënësit janë karakterizuar si 
përtacë, për shkak të cilës arsye ata 
humbin besimin në kompetentët. 

Mendoj se pauza për drekë duhet të 
zgjasë më gjatë, ndërsa përzgjedhja e 
ushqimit të jetë më e madhe, për shkak 
se shëndeti i përgjithshëm i nxënësve 
ende është fushë e anashkaluar. Duhet 
të kemi përzgjedhje më të madhe të 
aktiviteteve jashtëshkollore, më shumë 
sporte, muzikë, kreativitet. Duhet të 
vendoset lëndë e detyrueshme sipas të 
cilës fëmijët do të mësonin të jetojnë 
në mënyrë të pavarur, respektivisht 
të gatuajnë, të pastrojnë, të paguajnë 
fatura, si dhe të mësojnë politikë dhe 
gjëra të tjera të rëndësishme. Salla 
sportive e shkollës gjithmonë duhet të 
jetë e hapura për nxënësit, e jo vetëm 
gjatë orëve të edukatës fizike. Kështu 
do të kishin shansin të njoftojmë më 
shumë nxënës nga shkolla jonë dhe të 
jemi më aktiv. 

Për fund, mendoj se shkollat do 
të duhej të kremtojnë më shumë 
festa, t’i dekorojnë korridoret dhe të 
organizojnë ngjarje (që do të ishin 
kryesuar nga nxënësit). Shkollat do 
të ishin vende shumë më të bukura 
me atmosferë më të mirë, ndërsa 
nxënësit do të mund të liroheshin nga 
stresi, të argëtohen, të shoqërohen 
dhe t’i tregojnë talentet e tyre 
dhe të nxënësve tjerë. Shkollat e 
anashkalojnë fuqinë e gjërave të 
vogla që mund t’ua bëjnë më të mirë 
ditën nxënësve. Shpresoj se shkolla 
e së ardhmes ekziston dhe se nuk 
është në ndonjë të ardhme të largët, 
por të afërt. Ajo do të jetë shkollë në 
të cilën nxënësit janë të lumtur dhe 
përvetësojnë dituri të reja.
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Vendosni Ekip të veprimit të 
nxënësve

Çfarë është Ekipi i veprimit të 
nxënësve?
Ekipi i veprimit të nxënësve (Qendra 
hulumtuese rinore australiane, v. 
2003) është koncepti i zhvilluar në 
Australi në vitin 1998, ideja origjinale 
e të cilit ishte parandalimi i dhunës 
dhe delikuencës në mesin e të rinjve, 
e më vonë u jetësua në praktikën e 
shumë shkollave, më konkretisht në 
klasat më të larta të shkollave fillore 
dhe viteve më të ulëta të shkollave të 
mesme. 

Nënkupton grup të nxënësve që 
punojnë së bashku në problem real 
të pranishëm në bashkësinë lokale. 
Grupi e hulumton problemin dhe më 
pas zhvillon zgjidhje: rekomandime 
ose veprime që i ndërmarrin ata vetë. 

Parimet themelore janë:   

•	 Rol aktiv i të rinjve në 
bashkësinë e tyre, si pjesë 
përbërëse e bashkësisë;

•	 Të rinjtë si hulumtues në 
bashkësinë

•	 Të rinjtë bëjnë diçka që është 
e rëndësishme dhe sjellë 
ndryshime

•	 Lidhur me nxënien dhe 
programin në kuadër të të cilave 
i arrijnë qëllimet akademike. 

Të rinjët rolin e tyre në ekip e 
shikojnë si: të rëndësishëm (atë që 
e bëjnë është e rëndësishme për 
ta), kreative (krijojnë ndryshim të 
vërtetë në mjedisin) dhe kolaborative 
(punojnë së bashku me moshatarët, 
mësimdhënësit dhe të tjerë). 

Procesi i punës
Qasja me punën ekipore nuk është 
program i përkufizuar paraprakisht; 
më konkretisht paraqet qasje ndaj 
nxënies dhe mësimit, e adaptuar ndaj 
rrethanave në shkollat individuale 
dhe bashkësitë. Megjithatë, në të 
shumtën e rasteve përbëhet prej 
këtyre 5 fazave: 

1. Takim fillestar dhe përfshirje 
(Forumi 1), 

2. Hulumtim (për çfarë bëhet fjalë, 
çfarë dimë deri tani?); 

3. Mbledhje për ndarjen e asaj që 
është mësuar nga hulumtimi 
(Forumi 2); 

4. Faza e veprimit (Çfarë do 
të ndryshojmë? Çfarë do të 
bëjmë?) dhe 

5. Mbledhje për prezantimin e 
raportit për atë që është bërë 
(Forumi 3).  

 
Këshilla plotësuese:

•	 Fëmijët duan të mësojnë shumë 
nga moshatarët e tyre! Lejoni që 
fëmijët të jenë nën mentorimin 
e moshatarëve me përvojë të 
përvetësuar në pjesëmarrjen 
aktive. Përvojat e moshatarëve 
mund t’i motivojnë dhe nxisin 
fëmijët tjerë, si dhe t’u japin 
shembuj konkretë për atë se 
si edhe vetë mund ta bëjnë të 
njëjtën gjë. 

•	 Siguroni mundësi që fëmijët 
të flasin dhe të takohen me 
vendimmarrësit (drejtorë, 
liderë komunalë, kryetarë të 
komunave, prefektë). Përgatitni 
fëmijët dhe të rriturit për këto 
takime – është me rëndësi që të 
gjithë të dinë se çfarë të presin. 
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•	 Jini të gatshëm të debatoni 
për idetë dhe propozimet me 
fëmijët që do t’i ofrojnë ato ide. 
Fëmijët janë të vetëdijshëm se 
jo të gjitha propozimet dhe idetë 
e tyre mund të zbatohen, por 
është e rëndësishme për këtë të 
diskutoni me ta dhe të silleni në 
mënyrë përkatëse. 

•	 KyÇE! Kini kujdes fëmijëve 
gjithmonë t’u jepni informacion 
kthyes për pjesëmarrjen e tyre: 
informojini sinqerisht për atë 
që ka ndodhur, cili vendim është 
marrë, etj.

•	 Lejoni që fëmijët të heqin 
dorë nga aktivitetet, projektet 
dhe pjesëmarrja. Respektoni 
vendimin e secilit fëmijë; 
pjesëmarrja është e drejtë, e jo 
obligim. 

•	 Vlerësoni procesin, formën dhe 
rezultatet nga pjesëmarrja e 
fëmijëve: identifikoni kushtet që 
e lehtësojnë këtë, dhe ato që e 
pengojnë.

takim i  
parë

takimi i 2-të: 
raport nga 
hulumtimi

takimi i 3-të: 
raport nga 

veprimi

hulumtim veprim

NGA PERSPEKTIVA 
E FËMIJËS: Grupe të 
fokusit me fëmijë, 
hulumtime në kuadër 
të projetit „Fillo 
ndryshimin“ (Kovaçiq, 
Baketa, v. 2020):

Këshilla dhe rekomandime nga 
nxënësit 
 
Nxënësit besojnë se marrëdhënia 
mësimdhënës-nxënës do të ishte më e 
mirë kur mësimdhënësit do të ishin më 
pak formal. Ata propozojnë që gjatë 
vitit shkollor të organizohen takime 
mes mësimdhënësve dhe nxënësve në 
mënyrë që ata të njoftohen më mirë, 
duke përmirësuar në këtë mënyrë 
komunikimin e ndërsjellë. 

Gjithashtu, nxënësit propozojnë 
ndryshim të metodave mësimdhënësve 
me atë që ata do të ishin më 
bashkëveprues, atmosfera do të ishte 
atmosferë e pjesëmarrjes, ndërsa tema 
do të ishte prezantuar në mënyrë sa 
më piktoreske. 

Ata do të donin të punojnë më shumë 
me teknologjinë që do ta përdorin në 
karrierat e tyre të ardhshme. 

Propozojnë që orët të zgjasin nga ora 
9.00 deri në orën 14.00 për shkak se e 
kanë më lehtë të zgjohen pak më vonë. 

Duan të organizojnë klasë jashtë 
oborrit të shkollës në mënyrë që 
ta intensifikojnë implementimin e 
mësimit jashtë klasës. 

Propozojnë vendosjen e një lloji 
të transportit publik nga stacioni 
hekurudhor deri te shkolla. 
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Gjatë muajve të verës e kanë shumë 
nxehtë dhe do të donin klasa të 
klimatizuara. 

Nxënësit do të donin të bisedojnë më 
shumë me mësimdhënësit pavarësisht 
nga tema që duhet ta përfshijnë, 
kështu që propozojnë organizim 
të orëve në të cilat do të mund ta 
realizonin këtë ide. 

Do të donim qasje deri te ushqimi me 
cilësi më të mirë nutritive, kështu që 
kërkojnë kafeteri ose të keni mundësi 
të shkojnë në shitore gjatë pushimit, 
etj.

Nxënësit rekomandojnë se 
mësimdhënësit duhet të njoftohen 
më mirë. Ata propozojnë që 
mësimdhënësit nga secila lëndë të 
kushtojnë një ose dy orë në mënyrë që 
thjeshtë të flasin me nxënësit.

„Zë? Sigurisht, fëmijët kanë zë. 
Por, problemi qëndron n atë se 
ne shpesh nuk kemi veshë për t’i 
dëgjuar“.



107

referenca:
 
Alanen, L., Mayall, B. Eds. (2001).
Conceptualizing child-adult relations.
London: Routlege

Albert, D., Chein, J., & Steinberg, L. 
(2013) The teenage brain. Current 
Directions in Psychological 
Science, 22(2), 114-120. doi: 
10.1177/0963721412471347.

Arar, Lj. Rački, Ž. (2003) Priroda 
kreativnosti. Sveučilište u Rijeci, 
Filozofski fakultet. Odsjek za 
psihologiju

Armstrong, T. (2016) The Power of 
the Adolescent Brain: Strategies for 
Teaching Middle and High School 
Students. Alexandria: ASCD

Australian youth Research Centre 
(2003) Acting for Change – a Student 
Action Team Manual. Victoria: 
Department of Education & Training

Armstrong, T. (2016) The Power of 
the Adolescent Brain: Strategies for 
Teaching Middle and High School 
Students. ASCD. 

Babić, A. Ur (2020) Zaštita prava i 
interesa djece u odgojno-obrazovnim 
ustanovama. Preporuke, prijedlozi i 
stajališta Pravobraniteljice za djecu. 
Zagreb: Pravobranitelj za djecu 
Republike Hrvatske

Bajkuša, M. (ed) (2020.) Sanjam školu: 
razmišljanja učenika:ica o budućnosti 
obrazovanja. Zagreb: Forum za 
slobodu odgoja.

Bandura, A. (2006). Adolescent 
development from an agentic 
perspective. In F. Pajares & T. 
Urdan (Eds.). Self-efficacy beliefs 
of adolescents, (Vol. 5., pp. 1-43). 

Greenwich, CT: IAP - Information Age 
Publishing.

Beč, O. (2011) Kreativnost u nastavi.  
Završni rad. Filozofski fakultet. 
Sveučilište u Osijeku

Blake, R. & Mouton, J. (1964). The 
Managerial Grid: The Key to Leadership 
Excellence. Houston: Gulf Publishing 
Co

Bourke, R., & Loveridge, J. (Eds.). 
(2018). Radical collegiality through 
student voice: educational experience, 
policy and practice. Singapore: 
Springer Publishers

Borba, M. (2017) UnSelfie: Why 
Empathetic Kids Succeed in Our All-
About-Me World. Touchstone

Brkić, M. i Kožić,V. Eds. (2017). Zbirka 
radionica „Pokreni promjenu“ , Zagreb: 
Forum za slobodu odgoja

Brooman, S., Darwent, S., & Pimor, A. 
(2015). The student voice in higher 
education curriculum design: Is there 
value in listening? Innovations in 
Education and Teaching International, 
52(6), 663–674. https://doi.org/10.10
80/14703297.2014.910128 

Christakis, E. (2017) The Importance 
of Being Little. London: Penguin 
Books. 

Cook-Sather, A. (2020) Student voice 
across contexts: Fostering student 
agency in today’s schools.  
Theory Into Practice, Vol 59, 2020 
- Issue 2: Student Agency: Theoretical 
Implications for Practice

Djuliman, E. , Nilsen, H. ( 2007) Dijete, 
nastavnik i škola: ideje za inspiraciju 

https://doi.org/10.1080/14703297.2014.910128
https://doi.org/10.1080/14703297.2014.910128
https://www.tandfonline.com/toc/htip20/59/2
https://www.tandfonline.com/toc/htip20/59/2
https://www.tandfonline.com/toc/htip20/59/2


108

i za djelovanje/ izbor tekstova Inge 
Eidsvåga, Sarajevo: Helsinški komitet 
za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Fielding, M. (2016). Why and How 
Schools Might Live Democracy “As 
an Inclusive Human Order”. In S. 
Higgins & F. Coffield (Eds.), John 
Dewey’s Education and Democracy: A 
British Tribute (pp. 114–130). London: 
UCL IOE Press.

Freire, P. (1994) Pedagogy of Hope. 
New york: Continuum

Grossman, R. (2018) Giving Your 
Child “Voice”: The 3 Rules of Parenting 
(Voicelessness and Emotional 
Survival—Notes from the Therapy 
Underground). Independently 
published. 

Harris, P., & Manatakis, H. (2013) 
Children’s Voices: A principled 
framework for children and young 
people’s participation as valued 
citizens and learners. Adelaide: 
University of South Australia in 
partnership with the South Australian 
Department for Education and Child 
Development.

Harris, P. & Manatakis, H. (2013) 
Children as citizens: Engaging with the 
child’s voice in educational settings. 
London: Routledge

Harper, D. (2000) Students as Change 
Agents: The Generation Y Model. 
Olympia, WA: Generation Y. 

Hart, R. (1992). Children’s 
Participation: From Tokenism to 
Citizenship. Florence: UNICEF 
International Child Development 
Centre.

Huzjak, M (2006) Darovitost, talent 
i kreativnost u odgojnom procesu. 
Odgojne znanosti, Vol. 8 No. 1(11), 
2006.

Jeđud Borić et al (2017) Poštujmo, 

uključimo, uvažimo – analiza stanja 
dječje participacije u Hrvatskoj. Ured 
UNICEF-a za Hrvatsku, Zagreb 

Juul, J., Helle, J. (2017) Relational 
Competence: Towards a New Culture of 
Education. UK: Kindle Edition

Kehily, Mary Jane ed. (2008). An 
Introduction to Childhood Studies. 
Maidenhead, UK: Open University 
Press.

Kovačić, M. i Baketa, N. (2021) GLAS 
UČENIKA KAO ZALOG KVALITETNE 
ŠKOLE – razmišljanja učenika 
odabranih škol iz Portugala, Sjeverne 
Makedonije i Hrvatske o aktivnom 
sudjelovanju, odnosima i nastavi za 
vrijeme COVID-19 krize, Forum za 
slobodu odgoja, Zagreb

Kožić Komar, V., Pavlović, V., Velfl,  
M. Eds. (2018). Book of Good Ideas – 
school projects promoting diversity, 
social justice and critical thinking. 
Forum for Freedom in Education, 
Zagreb

Lojk, L, & Lojk, B. (2018) Odgoj očima 
psihoterapeuta, Pogledi i praksa 
različitih pristupa, Kranj: Evropski 
institut za realitetnu terapiju.

Lundy, L. (2007) “Voice” is not 
enough: conceptualising Article 12 
of the United Nations Convention 
on the Rights of the Child, British 
Educational Research Journal, 33:6, 
927-942, available at: http://dx.doi.
org/10.1080/01411920701657033  

MacNaughton, G. (2003) Shaping 
early childhood: Learners, curriculum 
and contexts, Maidenhead: Open 
University Press.

Maleš, D., Širanović, A., Višnjić Jevtić, 
A. (eds.) (2015) Pravo djeteta na odgoj 
i obrazovanje: teorije, politike i prakse. 
Zbornik radova sa znanstveno-
stručnoga skupa. Zagreb: Filozofski 

https://hrcak.srce.hr/odgojne-znanosti
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=2277
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=2277
http://dx.doi.org/10.1080/01411920701657033
http://dx.doi.org/10.1080/01411920701657033


109

fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod 
za pedagogiju - Odsjek za pedagogiju

Mitra, D. (2009) Student Voice and 
Student Roles in Education Policy and 
Policy Reform. In D.N. Plank, G. Sykes, 
& B. Schneider, eds. AERA Handbook 
on Education Policy Research. London, 
UK: Routledge. 

Mitra, D. (2004). The Significance of 
Students: Can Increasing “Student 
Voice” in Schools Lead to Gains in 
Youth Development? Teachers College 
Record, 106(4), 651–688.

Morris, D. (2019) Student Voice and 
Teacher Professional Development. 
UK: Palgrave Pivot

Munivrana, A., D. Morić, E. Pijaca 
Plavšić, M. Bajkuša, M. Rastović i 
V. Kožić. (2017.) Zbirka radionica 
„Pokreni promjenu“: 40 ideja za 
rad s djecom i mladima u podrucju 
razlicitosti. Zagreb: Forum za slobodu 
odgoja.

Osmak Franjić, D., Borić, I. (2019.) 
Participacija djece u školi. Zagreb: 
Pravobraniteljica za djecu i 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u 
Zagrebu, 

Pažur, M. (2015) Vijeća učenika - 
Praktični priručnik za voditelje vijeća 
učenika, Zagreb: MMH 

Pavlović, V. (2019.) Standardi kvalitete 
školskog volonterskog programa. 
Zagreb: Forum za slobodu odgoja 

Pavlović, V. (2020.) Mladi pokreću 
promjene: stavovi učenika_ica srednjih 
škola o aktivnom sudjelovanju i 
prihvaćanju različitosti. Zagreb: Forum 
za slobodu odgoja.

Pavlović, V., Karlović, A., Morić, D. 
(2015.) Knjiga dobrih ideja. Zagreb: 
Forum za slobodu odgoja

Pavlović, V., Munivrana, A., Roth, M. 
i Perak, J. (2017). Pokreni promjenu! 
- mladi u svijetu različitosti: vodič 
za škole, Zagreb: Forum za slobodu 
odgoja

Quinn, S., & Owen, S. (2016). 
Digging deeper: Understanding the 
power of ‘student voice’. Australian 
Journal of Education, 60, 60–72. 
doi:10.1177/0004944115626402

Reberšak (Drvodelić), M; Vranković, 
B.; Muraja, J.; Vlahović Štetić, V.; 
Brajković, S.; Kolić-Vehovac S.; 
Jovanović, J.; Župa, S.; Marjanović, 
V.; Krajčić, I. et al. (2009.) Vodič 
za provedbu samovrjednovanja u 
osnovnim školama. Zagreb: Nacionalni 
centar za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja. 

Ruppin, V. et al (2019) Student Voice 
in Education. CIDREE yearbook. 
Ljubljana: National Education 
Institute Slovenia

Sharma-Brymer, V., Davids, K., Brymer, 
E., & Bland, D. (2018). Affordances 
in nature: Australian primary 
school children identify learning 
opportunities. Curriculum 
Perspectives, 38, 175– 180.  https://
doi.org/10.1007/s41297-018-0052-z

Shier, H. (2001). Pathways 
to participation: Openings, 
opportunities and obligations. 
Children & Society, 15, 107–117

Sočo, A. (2019) Priručnik za rad s 
vijećima učenika uz korištenje dijaloga 
EU s mladima, Zagreb: MMH 

Stafford, R.M. (2014) Hands Free 
Mama A Guide to Putting Down the 
Phone, Burning the To-Do List, and 
Letting Go of Perfection to Grasp What 
Really Matters! Michigan: Zondervan

Toshalis, Eric & Michael Nakkula 
(2012) Motivation, Engagement, and 
Student Voice: The Students at the 

https://doi.org/10.1007/s41297-018-0052-z
https://doi.org/10.1007/s41297-018-0052-z


110

Center Series. Boston, MA: Jobs for the 
Future. 

Thomson, P. (2011) Coming to Terms 
with ‘Voice’. In G. Czerniawski & 
W. Kidd (Eds.), The Student Voice 
Handbook: Bridging the Academic/
Practitioner Divide (pp. 19–30). 
Bingley: Emerald.

United Nations (1989) Convention 
on the Rights of the Child. General 
Assembly resolution 44/25 of 20 
November 1989 entry into force 2 
September 1990

Vidulin-Orbanić, S. (2007) Društvo 
koje uči: povijesno-društveni aspekti 
obrazovanja. Metodički obzori: časopis 
za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, 
2/2007 

Vranješević, J., Dermish, M. (2020) 
Students´participation: policy and 
practice to start the change. Zagreb: 
Forum for Freedom in Education. 

Waage, T. (2005) Modern Childhood: 
The Image of the Child in our Society 
THE SEVENTH KILBRANDON LECTURE 
UNICEF Research Centre, Florence 
former Norwegian Children’s 
Ombudsman Astron B35110 
3/04 Glasgow, 1 November 2005: 
https://lx.iriss.org.uk/sites/default/
files/resources/Kilbrandon%20
lecture%207.pdf (pristupljeno 
16.4.2021.

Waverley, G. (2010) Reviewing 
Opportunities for Student Voice and 
Leadership in: Connect: Supporting 
student participation, February 2010 
(no 181) 

West, J. (2012) Intensity of Emotions 
table: http://juliahwest.com/prompts/
emotion_intensity.html (pristupljeno 
16.2.2021.) 

Wolfe, Rebecca E.; Steinberg, Adria, 
Ed.; Hoffman, Nancy, (eds.) (2013) 
Anytime, Anywhere: Student-Centered 

Learning for Schools and Teachers. 
Harvard Education Press.

Zenzerović Šloser, I. Ed. (2013) 
Priručnik za nastavnike: Pomoć 
u provedbi građanskog odgoja i 
obrazovanja. Zagreb: Centar za 
mirovne studije i Mreža mladih 
Hrvatske

Žnidarec Čučković, A. (2013.) Da sam 
ja netko: istraživanje o stavovima 
djece i mladih u Hrvatskoj: interesi, 
potrebe, problemi, rješenja. Zagreb: 
Forum za slobodu odgoja.

https://lx.iriss.org.uk/sites/default/files/resources/Kilbrandon%20lecture%207.pdf
https://lx.iriss.org.uk/sites/default/files/resources/Kilbrandon%20lecture%207.pdf
https://lx.iriss.org.uk/sites/default/files/resources/Kilbrandon%20lecture%207.pdf
http://juliahwest.com/prompts/emotion_intensity.html
http://juliahwest.com/prompts/emotion_intensity.html


111

PËR UDHËZUESIN 
 
Ky udhëzues është zhvilluar në 
kuadër të projektit trevjeçar 
ndërkombëtar të titulluar “Fillo 
ndryshimin!”, të implementuar  
në partneritet me organizata nga 
Kroacia, Portugalia, Maqedonia 
e Veriut dhe Belgjika. Qëllimi 
i këtij udhëzuesi është që të 
nxisë shkollat, mësimdhënësit 
dhe prindërit të mbështesin dhe 
pranojnë zërin e nxënësve, si dhe 
pjesëmarrjen aktive të tyre në 
jetën shkollore dhe në bashkësinë 
e tyre lokale. Projekti veçanërisht 
thekson se pjesëmarrja aktive e 
fëmijëve e transformon balancin e 
fuqisë mes fëmijëve dhe të rriturve: 
në vend të strukturës hierarkike 
të fuqisë në të cilën fuqinë e 
mbajnë të rriturit, pjesëmarrja do 
të thotë marrëdhënie të fuqisë me 
bashkëpunim të mbështetur në 
dialog, bisedime dhe bashkëpunim 
mes fëmijëve dhe të rriturve, me 
çka do të ishin garantuar inkluzioni 
dhe pranimi i diversiteteve në 
shkollat. 

Rëndësinë e këtij publikimi 
fillimisht e shikojmë në faktin që 
së pari, nxënësit janë intervistuar 
në vitin 2020, kur të gjitha shtetet 
përjetuan ndryshim të papritur 
në arsimin për shkak të krizës 
me Kovid-19, e edhe për shkak 
se konkluzionet kyçe tregojnë se 
në këto kohëra zëri i të rinjve u 
dëgjua, konsultua dhe respektua 
edhe më pak. Konsiderojmë se 
zëri i nxënësve, respektivisht 
perspektiva e nxënësve ndaj këtyre 
ndryshimeve janë jashtëzakonisht 
të rëndësishme për shkak se 
mundësojnë të merren parasysh 
edhe ndryshimet që mund të 
implementohen në mënyrë që të 
arrihet nivel më i lartë i cilësisë 
së procesit mësimdhënës dhe 
mirëqenies së nxënësve gjatë 
sfidave me gjendjen me pandeminë. 
Prandaj, autorët vendosën që temës 
së zërit të nxënësve t’i qasen nga 
këndvështrime të ndryshme: ato 
të fëmijëve, të mësimdhënësve 
dhe të ekspertëve, duke siguruar 
kështu në njëfarë mënyre bazë 
teorike dhe modele, shembuj 
të praktikave të mira, vegla të 
ndryshme dhe ushtrime frymëzuese 
për vetëreflektim.  
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Partnerë të projektin „Fillo 
ndryshimin!“: 
Forumi për liri në arsimin, Kroaci

Shkolla fillore “Ivan Meshtroviq” në 
Zagreb, Kroaci

INOVA +SHëRBIME INOVATIVE, 
Portugali

Grup i shkollave „Hoze Estevao“, 
Portugali

Qendra Maqedonase për Edukim 
Qytetar, Maqedonia e Veriut 

Shkolla e mesme shtetërore “Nikolla 
Karev” – Strumicë, Maqedonia e 
Veriut

Rrjeti i Qendrave për Politika 
Arsimore (NEPC), Kroaci

SIRIUS Rrjeti për politika për 
arsimimin e migrantëve, Belgjikë

Më shumë për projektin dhe 
aktivitetet e projektit mund të mësoni 
në www.startthechange.net

 

http://www.startthechange.net
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PËR AUTORËT
Ana Munivrana është psikologe e 
diplomuar, ajo udhëheqë Programin 
për zhvillim të kompetencave 
personale dhe sociale dhe është një 
nga trajnuesit e Forumit për liri në 
arsimin. Që nga viti 2001 punon si 
psikologe, ligjëruese dhe menaxhere 
e projektit në fushat e arsimit, 
shëndetësisë dhe politikave rinore. 
Ajo është bashkautore dhe redaktore 
e udhëzuesve të Forumit: „Nga zemra 
në zemër – Modelet komunikuese si 
vegla gjatë lehtësimit“ dhe „Mund 
ta zgjidhim këtë! Të kuptuarit dhe 
përballja me konflikte“. Në kuadër 
të programeve të ndryshme të 
forumit, ajo i mbështetë shkollat në 
zhvillimin e projekteve shkollore për 
lehtësim dhe shëndet mental dhe ka 
implementuar trajnime dhe projekte 
në fushën e komunikimit, punës 
rinore dhe përballjes me konflikte. 
Ajo është eksperti udhëheqës i 
projektit „Fillo ndryshimin!“. 

Jelena Perak është koordinatore e 
programeve shkollore për parandalim 
në Forumin për liri në arsimin. 
Ka diplomuar në katedrat për 
Sociologji dhe për Gjuhë dhe letërsi 
kroate në Qendrën universitare për 
studime kroate. Gjatë punës së saj 
për Forumin për liri në arsimin ka 
drejtuar një varg projektesh si dhe 
disa punëtori për fëmijë dhe të rinj 
nga fusha e tolerancës, barazisë 
dhe zgjidhjes së padhunshme të 
konflikteve. Ka certifikatë për Terapi 
të realitetit dhe teori të përzgjedhjes 
të Uiliam Glaser, në organizim të 
Asociacionit Evropian për Terapi të 
Realitetit (EART). 

Vishnja Pavlloviq udhëheqë 
Programin për vullnetarizëm dhe 
qytetari aktive dhe është trajnuese 
për lehtësim dhe zhvillim të 
vullnetarizmit në shkollat në Forumin 
për liri në arsimin. Ka më shumë 
se dhjetë vite përvojë në krijimin 
dhe implementimin e projekteve 
arsimore, projekteve rinore dhe 
trajnim për profesionistë që punojnë 
më të rinjtë. Ka diplomë për Punë 
rinore të dobishme për shoqërinë 
nga Universiteti “Jensheping” 
në Suedi dhe magjistraturë për 
Studime fëmijërore të Universitetit 
“Linsheping” në Suedi. Ajo është 
në fazën finale të trajnimit për 
psikoterapi me Geshtalt metodën.
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