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Të nderuar nxënës dhe mësimdhënës,

Ky publikim përmban përshkrime të 14 shembujve të iniciativave të suksesshme të nxënësve të realizuara

në 15 shkolla të shtetit gjatë vitit shkollor 2020/2021.

Viti shkollor ishte specifik për shkak të pandemisë së Kovid 19 dhe punës në distancë nga ana e numrit më

të madh të shkollave. Megjithatë, përkundër të gjitha sfidave që i solli mënyra e re e punës, kuadri i

përkushtuar mësimdhënës dhe nxënësit e motivuar prej më shumë se 200 shkolla arritën të planifikojnë

dhe realizojnë iniciativa të llojllojshme të nxënësve dhe t’i prezantojnë në Ditën e hapur për arsim qytetar.

Një pjesë e shkollave punonin tërësisht në distancë, një pjesë e tyre në mënyrë të kombinuar, derisa një

pjesë punonin me prani fizike dhe respektim të protokolleve për mbrojtje nga Kovid-19. Përdorej

komunikim sinkron dhe asinkron, vegla të ndryshme digjitale janë vënë në funksion të shqyrtimit të

qëndrimeve dhe mendimeve të nxënësve, komunikim me institucione të ndryshme dhe prezantim të

arritjeve para opinionit. Kombinimi i aktiviteteve mundësoi të dëgjohet zëri i nxënësve, t’u përgjigjet

brengave dhe nevojave të tyre dhe të realizohen aktivitete që janë të iniciuar nga nxënësit dhe

kontribuojnë në ndryshimin pozitiv në bashkësinë.

Aktivitetet janë vëzhguar dhe mbikëqyrur nga këshilltarët e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, dhe njëherësh

janë mbështetur nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

Ndonëse gjatë vitit kishte shembuj të shumtë të aktiviteteve të realizuara me sukses, përzgjedhja e

shembujve në publikimin është bërë duke marrë parasysh përfaqësimin rajonal të shkollave, si dhe

diversitetin nga aspekti i llojit/temave të iniciativave.

Shpresojmë se përdorimi i këtij publikimi do të nxisë kreativitetin tuaj, pas çka me vetiniciativë do të krijoni

iniciativa të nxënësve për zgjidhjen e problemeve/nevojave me të cilat përballeni në jetën e përditshme në

shkollën tuaj dhe bashkësinë lokale. Përveç kësaj, shpresojmë se do të synoni drejt asaj që pjesëmarrja e

nxënësve të jetë në nivelin sa më të lartë në Shkallën e pjesëmarrjes rinore, në mënyrë që të inkurajohet

edhe pavarësimi i nxënësve për angazhim aktiv në bashkësinë.

Përshëndetje,  

Ekipi i QMEQ-së 

PARATHËNIE

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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ÇFARË PËRMBAN KY PUBLIKIM?

Në fillim të çdo Shembulli janë dhënë informacionet themelore për iniciativën dhe pjesëmarrësit në

realizimin e saj:

Emri i shkollës dhe komunës në të cilën gjendet

Lloji i aktivitetit

Përshkrim i shkurtër i aktivitetit

Numri i nxënësve të përfshirë

Numri i kuadrit të përfshirë shkollor

Mënyra e zbatimit të aktivitetit 

Në mënyrë që një iniciativë e nxënësve të jetë e suksesshme, nevojitet që të kalojë nëpër gjashtë hapa që

do të plotësohen në mënyrë të ndërsjellë. Secili prej shembujt e përzgjedhur e sqaron mënyrën e zbatimit të

hapave që janë bërë në kuadër të shkollave në të cilat janë realizuar iniciativa. Më poshtë në tekstin është

dhënë përshkrim i hollësishëm i parimeve prapa secilit prej hapave.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve



Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Në këtë hap është nxitur të menduarit kreativ e nxënësve dhe mësimdhënësve. Asnjë ide nuk është

nënvlerësuar, por të gjithë kishin mundësinë të paraqesin mendimet dhe qëndrimet e tyre. Në

shembujt që do t’i lexoni, ky hap është zbatuar në mënyra të ndryshme:

H
A

P
I 
1

H
A

P
I 
2

Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Mësimdhënësit i udhëhiqnin nxënësit nga informacionet e mbledhura të përzgjedhin një problem në

zgjidhjen e të cilit kanë dashur të angazhohen. Në të gjithë shembujt, përzgjedhja është bërë në

mënyrë demokratike, mendimet e të gjithë nxënësve janë marrë parasysh, ndërsa nxënësit janë

nxitur të mendojnë në mënyrë kritike dhe t’i argumentojnë qëndrimet e tyre. Procedura për

përzgjedhjen e shembujve të përshkruar dallonte (p.sh. votim anonim, votim publik, etj.), por në të

gjitha rastet para përzgjedhjes përfundimtare parapriu diskutimi në grup në të cilin secili kishte

mundësi të shprehë qëndrimin e tij. Si karakteristikë kryesore e këtij hapi veçohet ajo që në fund të

procesit ishte e nevojshme që të gjithë nxënësit të pajtohen me problemin e përzgjedhur dhe të mos

ndjejnë se i njëjti u është imponuar nga të rriturit.

H
A

P
I 
3

Për zgjidhje të suksesshme të problemeve, nxënësve, të ndihmuar nga mësimdhënësit, kanë bërë

plane të aktiviteteve që duhet t’i ndërmarrin. Planet përmbanin përgjigje të pyetjeve si vijon:

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?

Çfarë aktiviteti do të bëjnë?

Kush do të na ndihmojë?

Kur do ta bëjmë aktivitetin?

Ku do ta bëjmë aktivitetin?

Kë do të përfshijmë në aktivitetin?

Sa mjete na nevojiten? 

H
A

P
I 
4

Në këtë hap, nxënësit, së bashku me mësimdhënësit, organizuan aksion të rinjve, respektivisht

iniciativë të nxënësve për zgjidhjen e problemit që nxënësit e kanë identifikuar në tre hapat e kaluar.

Aksionet e organizuar në të shumtën e rasteve ndodhnin në kuadër të vetë shkollës, e shpesh ishin

përfshirë edhe anëtarë të bashkësisë lokale. 

Në të gjithë shembujt, nxënësit ndërmerrnin aktivitete konkrete në mënyrë që ta zgjidhin problemin e

lokalizuar. Me këtë rast, nxitej autonomia e nxënësve në të vepruarit, të vepruarit të lirë dhe aktiv dhe

trajtimi i të rinjve si të barabartë me të rriturit. Në shkollat ku nxënësit mësojnë në gjuhë të ndryshme

mësimore, ata bashkërisht ishin përfshirë në të gjithë hapat nga procesi. 

Varësisht nga mundësitë dhe kushtet e punës në shkollë, shkollat kanë mundësi që të gjitha

aktivitetet t’i zbatojnë në distancë, të kombinojnë aktivitete në distancë dhe me prani fizike ose t’i

zbatojnë tërësisht me prani fizike.  

Çfarë aktivitetesh realizuan nxënësit në kuadër të iniciativës?

4

Përmes “stuhisë së ideve” për nevojat/problemet e nxënësve, e udhëhequr në mënyrë

sistematike nga ana e mësimdhënësit;

Përmes bisedës me anëtarë të bashkësisë për nevojat e tyre;

Zbatimi i anketës për mendime dhe qëndrime lidhur me ndonjë problem/situatë të caktuar. 

Shpeshherë, ky hap zbatohej përmes veglave digjitale për komunikim të ndërsjellë dhe vegla për

anketim onlajn. Veglat e këtilla mundësuan komunikim të shpejtë mes nxënësve dhe kuadrit

shkollor, si dhe mënyrë të thjeshtë të grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave të mbledhura

përmes anketave.
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H
A

P
I 
4
А

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Gjatë realizimit të aktiviteteve të planifikuara, nxënësit dhe mësimdhënësit e tyre në të shumtën e

rasteve ishin të mbështetur nga drejtoria e shkollës, përfaqësuesit e shërbimit profesional, si dhe

prindërit e nxënësve, përfaqësuesit e bashkësisë lokale dhe sektori i biznesit.

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

H
A

P
I 
5

Rezultatet nga shembujt e përshkruar të mirë të iniciativave të nxënësve ishin të llojllojshme dhe

shumë në numër. Ato përfshinin:

Çfarë rezultate arritën nxënësit?

Ndryshimi fizik në mjedisin (rregulli, mbjellje, pastrim).

Përmirësim të gjendjes së kategorive të rrezikuara në shoqërinë (persona në rrezik social,

persona me nevoja të posaçme, etj..).

Ngritje të vetëdijes për çështje të caktuar (përmes: fushatës, marshimit, performancës,

punëtorisë etj.).

Ngritje të çështjes së caktuar në nivel më të lartë (p.sh.: angazhim për vazhdimin e

kohëzgjatjes së pushimit të madh para drejtorisë së shkollës, peticion onlajn dhe përfaqësim

para organeve kompetente lokale për zgjidhjen e problemit me depozitë e paligjshme). 

H
A

P
I 
6

Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Në fund të iniciativave të nxënësve, nxënësit dhe mësimdhënësit ishin të nxitur të ndajnë kohë për

ndërlidhjen e aktiviteteve të realizuara (procese dhe rezultate) me dituritë dhe shkathtësitë që i

përvetësuan gjatë realizimit të aktiviteteve. Në të shumtën e rasteve i udhëhiqnin nxënësit nëpër

procesin e reflektimit, përmes pyetjeve nxitëse:

Çfarë mës-ova(uam)/përvetës-ova(uam)?

Si ndjehe-sha (shim)?

Çfarë ishte e suksesshme?

Çfarë mund të përmirësohet? 



Secili prej shembujve të veçuar gjithashtu është vlerësuar edhe për nivelin e përfshirjes së të rinjve, sipas Shkallës

së pjesëmarrje të Roxher Hartit, që është paraqitur në foton 1. Shembujt në këtë publikim, sipas karakteristikave,

gjenden në nivelet nga 6 deri 8, që shënon pjesëmarrje të mirëfilltë dhe autentike rinore.

Foto 1: Shkalla e pjesëmarrjes rinore (Roxher Hart)
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Me grafitë dhe murale kundër gjuhës së urrejtjes,

me peticione për mjedis të rregulluar

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

SHF “Goce Dellçev” – Demir Hisar

Përfaqësim për zgjidhjen e problemeve lokale dhe aksion për zbukurimin e mjedisit

me grafitë dhe murale

Nxënësit zbatuan punëtori për art rrugor, ku përpunuan stensile dhe skica për

murale me të cilat më vonë i mbuluan shkrimet me gjuhë të urrejtjes të dukshme

nëpër vendbanimin. Përveç kësaj, përpiluan dhe u ndanë banorëve të komunës tri

peticione onlajn për zgjidhjen e problemeve lokale, për zgjidhje e të cilat më vonë

përfaqësoheshin para organeve kompetente.

33 nxënës nga klasa e gjashtë deri në të nëntën (13 nxënës si iniciatorë të

aktiviteteve dhe 20 nxënës si pjesëmarrës)

Tre mësimdhënës si bartës të aktivitetit, me mbështetje të pesë kolegëve

7

Shembulli 1:

Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe përmes veglave digjitale)



Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?
H

A
P

I 
1

H
A

P
I 
2

Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Nxënësit, i analizuan në mënyrë kritike informacionet e mbledhura në hapin e parë dhe përzgjodhën

disa probleme në zgjidhjen e të cilave do të donin të angazhohen. Për një pjesë të problemeve

(shkrimet me gjuhë të urrejtjes) vendosën të zbatojnë aksion konkret për zgjidhjen e problemit, derisa

për pjesën tjetër, që nënkuptonin aktivitete më afatgjata dhe angazhim të Komunës vendosën të

aktualizojnë problemet dhe t’i përfaqësojnë zgjidhjet e tyre para institucioneve kompetente. Përzgjedhja

e sfidave dhe mënyrave të zgjidhjes është bërë në mënyrë demokratike, ndërsa janë marrë parasysh

mendimet e të gjithë nxënësve.

H
A

P
I 
3

Nën udhëheqjen e mësimdhënësit dhe duke marrë parasysh interesat e nxënësve, janë formuar dy

ekipe për përpilimin e muraleve dhe nga një ekip për dy peticionet. Peticioni i tretë, për terrenin sportiv

në Vardinë është ngritur me vetiniciativë nga një nxënës i klasës së tetë, i frymëzuar nga iniciativat e

shokëve të tyre më të rritur. Nga nxënësit janë formuar grupe për komunikim më të lehtë përmes

veglave digjitale, ku ata shkëmbenin dhe përzgjidhnin në mënyrë të mëvetësishme ide dhe murale. Më

pas, në takime të dakorduara onlajn në MS Teams është sqaruar procedura dhe hapat për ngritjen e

peticionit përmes punëtorisë me peticion provues.  

Për ekipin përgjegjës për muralet është organizuar takim onlajn me artist figurativ nga Manastiri i cili ua

sqaroi nxënësve teknikën e përpunimit të stensilëve që ishte shumë e dobishme për aktivitetet e

planifikuara. Përveç kësaj, u dërguan kërkesa zyrtare për vizatimin e muraleve nga shkolla deri te

ndërmarrjet dhe institucionet – pronarët e ndërtesave ku ishin hartëzuar mbishkrimet me gjuhë të

urrejtjes. Nxënësit vizatuan në dy ndërtesat nga të cilat morën përgjigje dhe leje për vizatim (ndërmarrja

lokale komunale dhe Pallati i kulturës). 

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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Pas fazës përgatitore, nxënësit punonin në ekipe në detyrat e planifikuara. Tekstet e shkruara për

peticionet janë dërguar për kontroll dhe rregullim nga mësimdhënësi, e më pas janë publikuar dhe

përhapur përmes më shumë kanaleve në rrjetet sociale, duke përfshirë edhe profilin zyrtar të shkollës.

Gjatë shpërndarjes së peticioneve, nxënësit janë mbështetur edhe nga bashkënxënës të cilët nuk kanë

qenë të përfshirë drejtpërdrejt në iniciativat.  

Ekipet që përpunonin murale i kanë planifikuar mjetet e nevojshme (p.sh. spërkatës në ngjyra të

ndryshme, hamerë, brusha, polikolor, dorëza, shirit ngjitës, etj.), që më pas i furnizonin nga dy shitore

përkatëse ku kishin llogari të hapura. Nxënësit i përzgjodhën terminët për vizatim në përputhje me

kushtet e motit, ndërsa mësimdhënësit u jepte mbështetje logjistike në gjithë këtë proces.  

Nxënësit, përmes “stuhisë së ideve” të udhëhequr nga mësimdhënësi i Arsimit qytetar, biseduan për

nevojat e shkollës së tyre dhe bashkësisë lokale, analizuan dhe diskutuan për fusha që duhet të

përmirësohen. Nxënësit ndanë se në përditshmërinë e tyre përballen me probleme të ndryshme. Njëri

prej tyre është (1) gjendja e keqe me terrenin e futbollit në disa metra nga shkolla në fsh. Vardinë dhe

terrenin për fëmijë në lagjen e re në Demir Hisar. Terreni i futbollit nuk është i rrethuar me gardh,

ndërsa nevojiten edhe porta të reja futbolli. Nga ana tjetër, (2) terreni i lojërave për fëmijë është

ndërtuar në vitin 2006, por prej atëherë e këndej ky është braktisur në masë të madhe. Rekuizitat

ekzistuese janë të papërdorshme, të thyera dhe të pasigurta për përdorim nga nxënësit. Gjithashtu,

nxënësit e përmendën edhe problemin me (3) deponitë e paligjshme në Vardinë që ndotin mjedisin

jetësore, si dhe (4) mbishkrimet me gjuhë të urrejtjes që janë të dukshme në më shumë vende në

bashkësinë lokale.

Foto 1 dhe 2. Peticione onlajn për zgjidhjen e problemit me deponitë e paligjshme dhe për rregullimin e

terrenit për lojë në Vardinë

https://www.ipetitions.com/petition/zhivot-bez-ubre
https://www.ipetitions.com/petition/za-uredno-i-bezbedno
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Nxënësit zbatuan disa aktivitete:

Çfarë aktivitetesh realizuan nxënësit në kuadër të iniciativës?

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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Aktivitetet e nxënësve rezultuan me ndryshim fizik të hapësirës në bashkësinë lokale përmes mbulimit të

grafitëve me gjuhë të urrejtjes me murale artistike me porosi pozitive. Gjithashtu, përmes peticioneve

onlajn me të cilat mblidheshin nënshkrime nga qytetarët e tyre nxënësit e ngritën vetëdijen publike për

deponitë e paligjshme dhe mirëmbajtjen e terreneve për lojëra.  

Pas përfaqësimit të nxënësve në Komunë, bashkësia lokale në fshatin Vardinë, të nxitur nga peticioni i

nxënësve, realizuan takim me kryetarin e komunës në të cilin biseduan për problemin me deponitë.

Gjithashtu, kryetari i komunës së bashku me disa bashkëpunëtorë ishte për ekspertizë në terrenin e

lojërave në lagjen e re. Ndonëse problemet e përmendura konkrete ende nuk janë zgjidhur, këto

aktivitete tregojnë se të njëjtat janë aktualizuar dhe pushteti lokal është aktivizuar. Nxënësi shpresojnë

në zgjidhjen e tyre nga ana e Komunës në periudhën e ardhshme. 

Çfarë rezultate arritën nxënësit?

H
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Reflektimi është zbatuar përmes bisedës me nxënësit. Ata punonin në mënyrë aktive në shënimin e

qytetit, gjë që ka kontribuuar të ndjehen si territor i tyre dhe më tutje të përfaqësohen në mbrojtjen,

ruajtjen dhe mirëmbajtjen e tyre.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 7: Nxënësit iniciojnë:

Aktivitete të udhëhequra nga nxënësit me kontribut të vogël nga më të rriturit. 

Punëtori për art rrugor, ku përpunuan stensilë dhe

skica për murale;

Aksion për mbulimin e grafitëve me gjuhë të

urrejtjes me stensilë dhe murale të përpunuara

nga nxënësit;

Përgatitje dhe shpërndarje të tri peticioneve

onlajn për problemet lokale:

Peticion onlaj për zgjidhjen e problemit me

hedhjen e bërllokut dhe deponive të paligjshme

në Vardinë;

Peticion onlajn për rregullimin e terrenit të futbollit

në Vardinë; 

Gjatë zbatimit të aktiviteteve, nxënësit morën mbështetje

të drejtpërdrejt nga ana e kuadrit shkollor dhe prindërve të

tyre përmes shkëmbimit të informacioneve në rrjetet

sociale për peticionet onlajn. Gjithashtu, kryetari i

Komunës së Demir Hisarit në takimin për përfaqësim u

shprehu nxënësve nga klasa e nëntë mbështetje për

iniciativat.

Peticion onlajn për rindërtimin dhe pajisjes e

terreneve pët lojëra të fëmijëve në lagjen e re në

Demir Hisar;

Dorëzim të peticioneve dhe nënshkrimeve të

mbledhura deri te kryetari i Komunës së Demir

Hisarit dhe Këshilli komunal. 

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

Foto 3. Përpilim i muraleve rrugore

Foto 4. Takim me kryetarin e komunës

për dorëzimin e peticioneve dhe

nënshkrimeve të mbledhura



Përmirësim i shëndetit mental dhe përballje me dhunën
moshatare në kohë pandemie

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

SHF „Gjorgjija Puleski” – Aerodrom, Shkup

Aktivitete për edukim dhe ngritje të vetëdijes

Nxënësit, me mbështetje të kuadrit shkollor, zbatuan aktivitete të ndryshme për

ngritjen e informimit të bashkënxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve për

rëndësinë e shëndetit mental në kohë pandemie, si dhe parandalimit të (sajber)

dhunës ndërmjet moshatarëve.

350 pjesëmarrës aktivë dhe 550 pasiv

40 mësimdhënës dhe përfaqësues të shërbimit profesional
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Shembulli 2:

Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe përmes veglave digjitale)



Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Me çfarë problemesh përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Në njërën nga mbledhjet e Parlamentit të nxënësve (që u mbajt në tetor), nxënësit nxitën iniciativë për

përcaktimin e problemit ose sfidës për të cilën konsiderojnë se janë më të rëndësishme në shkollën

dhe do të donim ta përpunojnë. Si çështje kyçe, nxënësit diskutuan rreth asaj se cili është ndryshimi

që duan ta arrijnë me iniciativën e tyre, në takimin morën pjesë edhe pedagogu dhe mësimdhënësi

përgjegjës për t’i mbështetur në realizimin e idesë së tyre. Në takimin e radhës, nxënësit diskutuan për

rezultatet e pritura nga iniciativa, të udhëhequr nga çështja se çfarë përfitimesh do të rezultojnë nga

aktivitetet e realizuara. Pas diskutimeve të zbatuara, si sfida kryesore janë detektuar sajber dhuna dhe

shëndeti mental në kohë pandemie.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Pas takimeve të para të Parlamentit të nxënësve në fillim të

vitit shkollor, është përpiluar anketë elektronike për mbledhjen

e të dhënave nga nxënësit me pyetje për atë se si nxënësit i

kuptojnë termet dhunë ndërmjet moshatarëve, sajber dhunë

dhe shëndet mental, çfarë përvojash kanë në përditshmërinë

e tyre, etj.. Gjetjet ndihmuan që të planifikohen lloje të

ndryshme të aktiviteteve që do të ndihmojnë në të kuptuarit

më të mirë të sfidave me të cilat përballen për çdo ditë

nxënësit dhe tejkalimin e tyre.
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Nxënësit përpiluan kornizë kohore për zbatimin e iniciativës deri në fund të gjysmëvjetorit të parë dhe i

ndanë aktivitetet sipas klasave (dhe grupe më të vogla në to). Të ndarë në këtë mënyrë, nxënësit u

morën vesh të bashkëpunojnë në distancë dhe përmes MS Teams të koordinohen për realizimin e

detyrave. Këtë proces e ka vëzhguar dhe mbështetur mësimdhënësja e Arsimit qytetar.  

Në procesin e përgatitjes dhe realizimit të aktiviteteve, nxënësit diskutuan edhe rreth asaj se kush do të

mund t’u ndihmonte në aktivitetet e planifikuara. Për shkak të mësimit në distancë në kushte të

pandemisë, nxënësit kërkuan mbështetje nga prindërit e tyre, shërbimi profesional dhe mësimdhënësit.

 

Gjatë aktiviteteve, nxënësit bisedonin edhe për problemet potenciale në të cilat mund të hasnin dhe

mënyrat e planifikuara në të cilat do t’i tejkalonin. Njëra nga vështirësitë kishte të bëjë me numrin e

vogël e të dhënave relevante për problemet e përkufizuara në shtetin tonë, për shkak të cilës arsye u

mbështetën në hulumtimet tashmë të publikuara nga organizatat qytetare, por edhe mëvetësisht

përpiluan video kreative, të frymëzuar nga përgjigjet që i morën në anketën interne.  

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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Foto 5. Pyetje nga anketa elektronike

në mesin e nxënësve



Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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Gjatë gjysmëvjetorit të parë, në kuadër të ekipeve të nxënësve janë zbatuar diskutime të orientuara në

temën shëndet mental dhe sajber dhunë, ku nxënësit biseduan për shembuj – veprime të caktuar që i

dënojnë ose aprovojnë. Më pas, gjatë janarit nxënësit i hulumtuan problemet e identifikuara në internet

dhe punonin në detyra të ndryshme të koordinuara nga mësimdhënësit përgjegjës të Arsimit qytetarë,

Etikës, Informatikës, Arsimi muzikor, Arsimit figurativ, gjuhë të huaja dhe Arsimit teknik. 

Nxënësit, me mbështetjen e mësimdhënëses të arsimit qytetar, shërbimit profesional dhe kujdestarëve

të klasave, gjatë periudhës tetor-mars konsultoheshin rregullisht për përparimin dhe jepnin mbështetje

për realizimin e filmave dhe përgatitjen e prezantimeve në temën shëndet mental dhe dhunë ndërmjet

moshatarëve.  

Në nivel të gjihë shkollës, janë realizuar disa aktivitete:  

Çfarë aktivitetesh realizuan nxënësit në kuadër të iniciativës?

Përpilim i vizatimeve, këngëve, lojërave dhe punëtorive me prani fizike në temën „Miqësi“ që

nxënësit nga klasa e dytë deri në të katërtën e përkufizuan si më të rëndësishme për to dhe

moshën e tyre;

Përpunimi i punimeve figurative në temën shëndeti mental (“Çfarë më bën të lumtur?“) nga

nxënësit e klasës së gjashtë dhe shtatë;

Përpunim i rezultateve nga anketa interne dhe përpilimi i dramatizimit, prezantime dhe video

edukative në temën shëndeti mental dhe dhuna ndërmjet moshatarëve në Maqedoninë e Veriut

dhe në botë, të mbështetura me të dhëna nga hulumtimi në internet – në këtë aktivitet morën

pjesë nxënësit e klasave të teta;

Përpilimi i filmave të shkurtër autorial për ndikimin e pandemisë në shëndetin e tyre mental, në të

cilat nxënësit e klasave të nënta i shprehën ndjenjat e tyre të pikëllimit dhe frikës me të cilat

përballen në pandeminë aktuale (video 1, video 2, video 3, video 4).
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А Gjatë zbatimit të aktiviteteve, prindërit e nxënësve morën pjesë në mënyrë aktive duke dhënë ndihmë

teknike-profesionale dhe këshillëdhënëse.  

Përfaqësuesit nga komuna i mbështetën aktivitetet e nxënësve përmes ndarjes së informacioneve për

realizimin e tyre në kanalet komunikuese të Komunës.  

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

Foto 6 dhe 7. Punëtori në temën „Shoqëri“

https://www.facebook.com/111658040266052/videos/260501922474342
https://www.facebook.com/111658040266052/videos/1199185347191702
https://www.facebook.com/111658040266052/videos/962644651157715
https://www.facebook.com/watch/?v=468757747690955


Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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5 Përmes aktiviteteve të tyre, nxënësit e ngritën vetëdijen publike për rëndësinë e shëndetit mental në

kohë të pandemisë, si dhe për nevojën e parandalimit dhe zgjidhjes së problemeve me dhunën

ndërmjet moshatarëve dhe sajber dhunën. Ishte përforcuar edhe organizimi i nxënësve në kuadër të

shkollës, me ç’rast nxënësit patën mundësinë të marrin pjesë në vendimmarrjen për aktivitetet e

parashikuara dhe vetë të jenë përgjegjës për realizimin e tyre.

Çfarë rezultate arritën nxënësit?
H

A
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Pas aktiviteteve të realizuara, nxënësit kanë bërë vetëvlerësim të asaj që ishte punuar dhe reflektim për

gjithë procesin. Me këtë rast, ata ndanë se kanë përvetësuar vetëdije më të madhe për termet dhunë

ndërmjet moshatarëve dhe shëndet mental, pas çka i promovuan këto tema të rëndësishme në klasat e

tyre dhe në nivel të gjithë shkollës. Duke kërkuar mënyra për t’i paraqitur termet në të cilat kanë punuar,

nxënësit i kuptonin më mirë të njëjtat, zhvilluan shkathtësi për detektimin e tyre dhe propozimin e

mënyrave për tejkalimin e të gjitha formave të dhunës që rezultojnë nga nxënia në distancë, ndërsa

ndikojnë në shëndetin mental e të rinjve. Nxënësit gjithashtu e kanë vërejtur edhe rëndësinë e

shoqërimit dhe respektimit të ndërsjellë.

Grafikoni 1. Rezultate nga pyetësori për vlerësimin e arritjes

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart):  Niveli 7: Nxënësit iniciojnë:

Aktivitete të udhëhequra nga nxënësit me kontribut të vogël nga më të rriturit.  

Po (89.7%) Jo (10.3%)

A ia dolëm që përmes aktiviteteve që i realizuam

të ngremë vetëdijen për parandalimin e dhunës

në internet?

Po (17.2%) Jo (82.8%)

A kishte pjesë që nuk ishin sqarua

mirë dhe nuk i kuptova?



Nxënësit në aksion për mjedis më të pastër dhe
më të bukur

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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SHFK „Koço Racin“ – f. Bllatec, Vinicë

Aktivitete për pastrimin e mjedisit, ngritjen e vetëdijes për mbrojtjen dhe

përfaqësimin e propozimeve para bashkësisë lokale

Nxënësit zbatuan hulumtim dhe identifikuan probleme ekologjike përmes anketës

me mbështetje të mësimdhënësve. Pas prezantimit të rezultateve nga anketa,

nxënësit organizuan më shumë aktivitete ekologjike për mbrojtjen e mjedisit

jetësor.

Të gjithë nxënësit në shkollën qendrore (gjithsej 59)

Pedagog, mësimdhënës i biologjisë dhe mësimdhënës i gjuhës maqedonase, me

mbështetje të 17 mësimdhënësve të tjerë për realizimin e aktiviteteve të

planifikuara

Shembulli 3:

Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe komunikim përmes veglave

digjitale)



Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Gjatë mbledhjeve të rregullta të Parlamentit të

nxënësve, nga nxënësit është ngritur çështja e

problemeve ekologjike me të cilat përballet vendi në

të cilin jetojnë. Me mbështetje të pedagogut të

shkollës dhe mësimdhënësin e biologjisë, anëtarët

e Parlamentit të nxënësve zbatuan anketë në mesin

e bashkënxënësve të tyre prej klasës 7-9, me qëllim

që të përcaktohen problemet më të mëdha

ekologjike në shkollë dhe në bashkësinë lokale.

Pasi që nxënësit i identifikuan problemet ekologjike

dhe përmes anketës kishin mundësinë të japin

propozimet e veta për zgjidhjen e tyre, është

organizuar mbledhje e Parlamentit të nxënësve ku

u diskutuan të dhënat e mbledhura nga anketa.
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Si vendosën nxënësit në çfarë problemi duan të punojnë/ta zgjidhin?

Në takimin e Parlamentit të nxënësve, anëtarët biseduan për aktivitetet e propozuara ekologjike që

nxënësit e gjithë shkollës do të mund t’i realizojnë me mbështetjen e shkollës dhe bashkësisë lokale.

Më pas, me votim janë përkufizuar aktivitetet që do të realizohen në periudhën e ardhshme.
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Për zgjidhjen e suksesshme të problemeve të identifikuara, nxënësit me mbështetje të pedagogut të

shkollës, përpiluan plan për aktivitete ekologjike që duhet të zbatohen në muajin mars me pjesëmarrës

të përfshirë, resurse të nevojshme dhe bashkëpunëtorë, si dhe datë konkrete të zbatimit të aktivitetit. Në

planin e veprimit janë parashikuar aktivitetet dhe aksionet konkrete ekologjike (eko marsh, eko aksion

për pastrimin e deponive të paligjshme, rregullimin hortikulturor të përmendores së luftëtarëve të rënë,

vendosje të eko porosive, rregullim të hapësirës në oborrin shkollor), ligjërata nga nxënësit më të rritur

për nxënësit më të vegjël, përpilim të kërkesave me shkrim deri te drejtori i ndërmarrjes lokale komunale

dhe inspektori komunal i Komunës së Vinicës, si dhe takim onlajn ku përmes Power Point prezantimit të

përpiluar nga nxënësit do të prezantohen rezultatet nga hulumtimi për probleme të lokalizuara

ekologjike dhe nxënësit do të përfaqësohen para organeve kompetente.  

Bartës të aktiviteteve ishin nxënësit e klasës së nëntë të cilët njëherësh janë edhe themelues të

shoqatës ekologjike të nxënësve „Për Blatec të pastër“.  

Si i planifikuan nxënësit Hapat deri te qëllimi?
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Foto 8. Pyetje nga anketa elektronike mes

nxënësve

Foto 9. Mbledhje e parlamentit të nxënësve
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Gjatë muajit mars të vitit 2021, nxënësit zbatuan më shumë aktivitete ekologjike:

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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Marsh ekologjik në të cilin morën pjesë të gjithë

nxënësit e shkollës dhe mësimdhënësit e tyre – Para

marshit ekologjik nxënësit e klasës së nëntë, me

sponsorizim të sektorit të biznesit, paralajmëruan

kartonë të nevojshëm për përpilimin e transparenteve,

ndërsa nxënësit e mësimit klasor përpiluan

transparente dhe vizatime me eko porosi për ruajtjen

e mjedisit jetësor. Marshohej në qendër dhe në më

shumë rrugë kryesore në fshat.

Aksioni ekologjik për pastrimin e deponive të

paligjshme – Aksioni është paralajmëruan në rrjetet

sociale nga nxënësit dhe në faqen zyrtare të

Facebook-ut të shkollës, ndërsa u përgatitën edhe

materiale të shtypura me qëllim të përfshirjes masive

në aksionin. Pjesëmarrësit në aksionin ekologjik

grumbulluan 30 thasë mbeturina që ishin dërguar deri

te deponia nga ndërmarrja publike komunale.

Aktivitetet edukative për nxënësit më të vegjël i realizonin avokati i nxënësve dhe kryetari i

Parlamentit të nxënësve. Paraprakisht nga ana e tyre është përpiluar Power Point prezantim në të

cilin u përfaqësuan temat ekologji dhe riciklim, pas çka u realizua ligjëratë për çdo klasë ndaras

përmes përfshirjes së nxënësve më të vegjël në diskutimin për ekologji dhe përballje me mbeturinat.

Përfaqësim për kërkesat e nxënësve nga avokati i nxënësve dhe kryetari i Parlamentit të

nxënësve para përfaqësuesve që janë kompetentë për problemet e lokalizuara ekologjike – Në dy

takime për përfaqësim, nxënësit me mbështetjen e mësimdhënësit të gjuhës maqedonase dorëzuan

kërkesa me shkrim deri te drejtori i ndërmarrjes lokale komunale dhe inspektori komunal i Komunës

së Vinicës, në të cilat e theksuan nevojën e rritjes së numrit të kantave për mbeturina, kontejnerëve

për bërllok dhe kontejner për letër për aksionet e nevojshme në shkollë, si dhe nevojën e ndihmës

për pastrimin e deponive të paligjshme në Bllatec dhe rreth tij. Më pas në takimin onlajn me

inspektorin komunal në platformën Zoom, nxënësit i prezantuan edhe problemet më të mëdha

ekologjike në fshat dhe kërkuan drejtime plotësuese për zgjidhjen e tyre (p.sh. mungesë të

shportave për mbeturina, mënyrat në të cilat mund të parandalohet shfaqja e sërishme e deponive

të paligjshme, mënyrat e denoncimit dhe ndëshkimit të personave që ndotin mjedisin jetësor).

Rregullimi hortikulturor i qendrës së vendbanimit te përmendorja e luftëtarëve të rënë. Para

realizimit të aktivitetit u siguruan rreth 60 fidanë të luleve nga ndërmarrja publike komunale, si dhe

dorëza dhe thasë për mbeturina nga shkolla. Secili nxënës kishte për detyrë të sjellë nga shtëpia

vegla që do të nevojiten për zbatimin e suksesshëm të së njëjtës detyrë.

Vendosje të porosive ekologjike dhe pastrim të oborrit shkollor dhe parku i fëmijëve.

Nxënësit e klasës së nëntë me mbështetje financiare nga shkolla përpiluan eko porosi që i

vendosën në oborrin e shkollës në vende të caktuara (shporta për mbeturina, sipërfaqe të gjelbra,

lule). Nxënës të mësimit klasor zbatuan aksion për pastrimin e oborrit të shkollës dhe park për

fëmijë së bashku me kujdestarët e tyre të klasës dhe të punësuarit në shkollë.

Rregullim i hapësirës në oborrin e shkollës. Para se të realizohet aktiviteti nga shkolla janë

siguruar materialet e nevojshme për punë (ngjyra, llake, brusha, goma, lule, etj..).

Secili nga nxënësit kishte orar në çfarë të punojë gjatë rregullimit të oborrit të shkollës. Gjatë

realizimit të aktiviteteve nxënësit kishin mbështetje nga mësimdhënësi i artit figurativ, ndërsa në

aktivitetet u përfshinë edhe dy mësimdhënës të tjerë dhe personeli teknik. 

Pas aktiviteteve të zbatuara, u organizua edhe Ditë e hapur për arsim qytetar ku të gjitha aktivitetet e

nxënësve u prezantuan para mësimdhënësve, prindërve, drejtorit të ndërmarrjes lokale komunale dhe

përfaqësuesve të mediave lokale. Ngjarja ishte mbuluar në aspektin mediatik edhe nga mediat lokale,

ndërsa informacionet u shpërndanë edhe në Facebook faqet e shkollës dhe shoqatës së nxënësve „Për

Blatec të pastër“.

Foto 10. Aksion ekologjik për pastrimin e

deponive të paligjshme



Në zbatimin e aktiviteteve janë përfshirë të gjithë nxënësit e shkollës, me mbështetje nga kuadri

mësimdhënës dhe drejtoria e shkollës. Përveç kësaj, prindërit e nxënësve morën pjesë në vetë

aktivitetet dhe i ndanë informacionet kryesore me anëtarët tjerë të interesuar të bashkësisë lokale.  

Përfaqësuesit e Komunës së Vinicës i ndanë thirrjet për aktivitete nga nxënësit dhe informuan për

aktivitetet e realizuara në rrjetet sociale. Inspektori komunal i Komunës së Vinicës mori pjesë në takimin

onlajn për përfaqësim me nxënësit e klasës së nëntë, ku shprehu mbështetje për kërkesat e tyre.  

Aktivitetet e nxënësve u mbështetën edhe nga përfaqësuesit e ndërmarrjeve komunale dhe sektori

afarist në bashkësinë lokale, me ndarjen e informacioneve për aktivitetet e nxënësve dhe donacionet e

fidanëve të luleve dhe kartonëve për përpunimin e transparenteve për nevojat e marshit ekologjik, si dhe

bluzave me logon e shoqatës ekologjike të nxënësve nga klasa e nëntë “Për Blatec të pastër”. Gjatë

zbatimit të aktiviteteve, ndërmarrja lokale komunale i mbështeti nxënësit edhe me sigurimin e

makinerisë së nevojshme për pastrimin e hapësirës.  

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Rezultatet nga aktivitetet e zbatuara janë të shumëfishta:

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësua nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Pas aktiviteteve të zbatuara, nxënësit dhe mësimdhënësit bënë reflektim të gjithë procesit. Për nxënësit,

më me rëndësi ishte ndjenja se mund të nxisin ndryshim pozitiv në mjedisin e tyre, se dinë si, dhe se

shoqëria qytetare ofron mundësi të barabarta për kontribut nga të gjithë. Gjithashtu, nxënësit nga

përvoja mësuan edhe se përfaqësimi për një problem të caktuar në bashkësinë nuk është i thjeshtë dhe

nevojiten organizim i mirë, këmbëngulje më e madhe dhe shumë durim në realizimin e aktiviteteve.  

Gjatë procesit, nxënësit ndërtuan shkathtësi për punë të përbashkët të problemeve me interes të

përgjithshëm dhe vërejtën se uniteti ndihmon për zgjidhjen e tyre të suksesshme.  

Me punën në tema nga interesi i tyre, nxënësit përvetësuan kompetenca për ndërmarrjen e aksionit

demokratik, përballje me sfidat e përditshme në shoqëri dhe nxitje të ndryshimeve pozitive në shkollat

dhe bashkësinë më të gjerë. 

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 8: Nxënësit dhe të

rritur marrin vendime bashkërisht 

Ndryshimi fizik në shkollë dhe bashkësinë lokale;

Ngritje të vetëdijes për mbrojtje të mjedisit jetësor;

Hartëzim të problemeve ekologjike nga nxënësit dhe

përfaqësimi për zgjidhjen e tyre;

Forcim të bashkëpunimit me shumicën e faktorëve në

bashkësinë lokale (përfaqësues të institucioneve

kompetente, sektori afarist, banorë të Bllatecit).

Foto 11. Marsh ekologjik



Lajmëtari i shkollës për informim më të mirë për
aktivitetet shkollore

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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SHFK „Goce Dellçev“ – Resnjë

Aktivitete për ngritjen e vetëdijes dhe forcimin e ndjenjës së përkatësisë në

bashkësinë shkollore te nxënësit

Nxënësit filluan traditë të re në shkollë me përpilimin e numrit të parë të gazetës

shkollore që përfshiu më shumë tema të rëndësishme për funksionimin e

përditshëm të bashkësisë shkollore dhe sukseseve të saj.

10 nxënës – iniciatorë nga klasa e tetë dhe 44 nxënës nga klasa e nëntë si

pjesëmarrës në aktivitete

4 mësimdhënës – bartë të aktiviteteve, me mbështetjen e 28 mësimdhënësve të

tjerë në shkollë

Shembulli 4:

Në distancë, përmes veglave digjitale për komunikim dhe bashkëpunim



Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Gjatë orëve të rregullta nga Arsimi qytetar, nxënësit bisedonin shpesh rreth ndikimit që pandemia e ka

mbi jetën e tyre të përditshme. Si problem më të madh e veçuan ndjekjen e mësimit në distancë, me

ç’rast nuk kanë kontakt shoqërues me bashkënxënësit dhe moshatarët e tyre. Përveç kësaj, nxënësit

ndanë edhe se vetë ndjenja e përkatësisë ndaj bashkësisë shkollore dhe informimi për funksionimin e

saj janë në nivele më të ulëta për shkak të pandemisë. Pas zbatimit të disa diskutimeve onlajn në të

cilat të gjithë nxënësit i ndanë idetë e tyre për tejkalimin e sfidave që i shkaktoi pandemia, ata

vendosën të përpunojnë gazetë shkollore, si aktivitet që mund të zbatohet tërësisht nga distanca, e me

këtë rast do të ndihmonte në forcimin e lidhjes së tyre me shkollën dhe bashkënxënësit.
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Nxënësit organizuan më shumë takime onlajn në të cilat u bisedua për aktivitetet e planifikuara. Në

takimin e parë, nxënësit biseduan për më shumë tema, siç janë: emri i gazetës, sa rregullisht të

publikohet, cilat klasa të marrin pjesë në përpilimin e saj, formatim e publikimit dhe temat që do të

përpunohen. Pas diskutimit, nxënësit votuan përmes Microsoft Forms dhe vendosën që gazeta të dalë

një herë në vitin shkollor në version elektronik, të përfshijë tema të karakterit intern dhe në interes të

nxënësve, ndërsa në përpilimin të përfshihen nxënës nga të gjitha klasat nëse ekziston mundësia.  

Në takimet e radhës, nxënësit vendosën që numri i parë i gazetës të jetë i përkushtuar ndaj njoftimit me

shkollën – organet e tij, sukseset e deritanishme, punën e Parlamentit dhe avokatit të nxënësve.

Nxënësit u ndanë në ekipe për realizimin e detyrave të dakorduara. Gjithashtu, ata vendosën të

zbatohet edhe hulumtim për përvojat e nxënësve gjatë mësimit në distancë, për çka ndihmë dhe

mbështetje kërkuan nga shërbimi profesional dhe mësimdhënësi i Arsimit qytetar.  

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?

19
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Nxënësit kishin rolin kryesor në përpilimin e gazetës zyrtare, ndërsa mbështetje morën nga

mësimdhënësi i Arsimit Qytetar dhe shërbim profesional. Në punën e tij për numrin e parë të gazetës

shkollore, nxënësit kanë përfshirë më shumë tema: 

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

Grumbullim të informacioneve dhe fotografive për

prezantimin e biografisë, vizionit dhe misionit të

shkollës;

Intervistë me drejtorin e shkollës për aktivitetet e

zbatuara në periudhën e kaluar;

Grumbullim i informacioneve për funksionimin e

parlamentit dhe avokatit shkollor, përmes

intervistave me mësimdhënësin përgjegjës,

kryetarin e parlamentit dhe avokatin;· Intervistë me

udhëheqësin e klubit të sportit dhe prezantim të

sukseseve të tij;

Prezantim i të dhënave nga hulumtimi i përvojave të

nxënësve në periudhën e mësimit në distancë;

Përzgjedhja e mësimdhënësit më të mirë në

periudhën e mësimit në distancë dhe intervista për

prezantimin më të hollësishëm të tij para të gjithë

lexuesve të gazetës shkollore. 

Përveç përpilimit të gazetës shkollore, nxënësit zbatuan edhe disa aktivitete plotësuese: 

Diskutimi onlajn në temën „Mbrojtje e popullatës nga keqpërdorimi i internetit” ku morën pjesë

nxënës, prindër, përfaqësues të shërbimit profesional, drejtori i shkollës dhe përfaqësues nga

bashkësia lokale;

Takim i klubit të filmit në të cilin shikohej filmi “What Tomorrow Brings” dhe u diskutua për të

drejtat e njeriut, bashkësinë lokale dhe mënyrat në të cilat nxënësit mund të përmirësojnë veten

dhe mjedisin në të cilin jetojnë;

Organizim i Ditës së hapur të arsimit qytetar ku u promovua gazeta “Lajmëtari shkollor” dhe

aktivitetet tjera të nxënësve. 

Gjatë aktiviteteve, nxënësit janë mbështetur nga mësimdhënësit e tyre, drejtoria e shkollës,

përfaqësuesit e shërbimit profesional, prindërit dhe anëtarët tjerë të bashkësisë lokale. Përveç kësaj,

mediat tradicionale informonin për aktivitetet e nxënësve.

Foto 12. Numri i parë i gazetës së

përpiluar shkollore

https://ougocedelcev.com/2021/05/05/uchilishen-glasnik
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Gjatë aktiviteteve, nxënësit mësuan si të përballen me sfidat që shfaqeshin gjatë punës së tyre, si dhe

të shfrytëzojnë bashkëpunimin e ndërsjellë dhe ndarjen e ideve në mënyrë që t’i arrijnë qëllimet e

përbashkëta. Duke punuar në gazetën e shkollës, pjesëmarrësit përvetësuan shkathtësi për përpunimin

e teksteve mediatike, zbatim të intervistave me më shumë bashkëbisedues dhe zbatim dhe analizë e të

dhënave nga hulumtimet.

Këto përvoja i nxitën nxënësit të planifikojnë edhe edicione të radhës të gazetës shkollore për vitin e

ardhshëm shkollor, si një traditë e re e nxënësve që do të informojë për ngjarjet, aktivitetet dhe

suksesez e shkollës në çdo fushë.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 7: Nxënësit iniciojnë:

Aktivitete të udhëhequra nga nxënësit me kontribut të vogël nga më të rriturit.
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Përmes përmbajtjeve të përpunuara në lajmëtarin shkollor,

nxënësit e ngritën vetëdijen publike për rëndësinë e

organizimit të nxënësve dhe të drejtat e nxënësve, ndërsa

ndanë edhe informacione për sukseset e shkollës.

Gjithashtu, përmes aktiviteteve të tjera, nxënësit e ngritën

informimin dhe vetëdijen publike në më shumë tema:

mbrojtje të popullatës nga keqpërdorimi i internetit, rëndësia

e të drejtave të njeriut dhe pjesëmarrja aktive në bashkësinë

lokale, si dhe përvojat e nxënësve gjatë mësimit në

distancë.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?

Foto 13. Prezantim i përmbajtjeve nga

gazeta shkollore



Sjellje e ndërgjegjshme për ruajtjen e sheshit të
lojërave për fëmijë
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SHF „Avram Pisevski“ - Karposh, Shkup

Ngritje të vetëdijes për mbrojtjen e mjedisit

Pas identifikimit të problemit me përdorimin e pandërgjegjshëm të shkollës lokale

fëmijërore, nxënësit zbatojnë aksion ku përmes fletushkave vizualizojnë se si do

të donin të duket shkolla dhe dërgojnë porosi për ruajtjen e rekuizitave të terrenit

të lojërave.

26 nxënës nga klasa e tetë dhe nëntë (8 nxënës – iniciatorë të aktiviteteve dhe

18 nxënës që morën pjesë në aktivitetet)

1 mësimdhënës si bartës i aktivitetit, me mbështetje të 14 mësimdhënësve

Shembulli 5:

Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe komunikim përmes veglave

digjitale)



Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Në orët e rregullta të Arsimit qytetar, nxënësit kishin mundësinë t’i shprehin mendimet e tyre dhe të

japin propozime për aktivitetet potenciale. Si një nga sfidat kryesore u veçuan: problemet me parkimin

pranë rrugëve (cenimi i sigurisë së këmbësorëve dhe çiklistëve në komunikacion), sanksionim i

qytetarëve të pandërgjegjshëm që i lënë oborret e tyre të parregulluara, nevoja për rregullim plotësues

të bregut të majtë të lumit Vardar dhe problemi me shkatërrimin e vazhdueshëm të terrenit të lojërave

për fëmijë. Si problem qendror i lidhur drejtpërdrejt me lojën dhe përditshmërinë e fëmijëve, pjesa më e

madhe e nxënësve e veçuan gjendjen me terrenin e lojërave për fëmijë dhe shkatërrimin e

vazhdueshëm të tij.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Në kuadër të Klubit për arsim qytetar dhe Parlamentit të nxënësve, nxënësit mbajtën disa diskutime dhe

debate përmes veglave digjitale ku biseduan për probleme që ndodhin për çdo ditë në mjedisin e tyre

lokal dhe propozime potenciale për zgjidhjen e tyre. Pas diskutimeve dhe debateve, nxënësit vendosën

të bëjnë iniciativë për ngritjen e vetëdijes publike në bashkësinë lokale për shfrytëzimin më të

ndershshëm të terrenit të lojërave për fëmijë, si dhe të zbatojnë aktivitete për sigurimin e ndihmës nga

drejtoria e shkollës dhe Këshilli i prindërve.
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Për zbatimin e suksesshëm të iniciativës, nxënësit mbajtën takime të rregullta javore për shprehjen e

përvojave dhe ideve personale për mbrojtjen e temës. Në disa grupe, ata punonin në aktivitete të

ndryshme:

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?
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Përpilim i afisheve dhe fletushkave;

Sigurim i informacioneve dhe fotografive nga

terreni i shkatërrua i lojërave për fëmijë në

mjedisin lokal;

Përfaqësim para drejtorisë së shkollës, Këshilli i

prindërve dhe sektori afarist me qëllim të sigurimit

të ndihmës për iniciativën e planifikuar;

Organizim të Ditës së hapur për arsim qytetar.

Foto 14. Stuhi e ideve për sfidat me të cilat përballen nxënësit

Foto 15. Përpilim i afisheve dhe

fletushkave
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Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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Në kuadër të iniciativës së nxënësve, nxënësit zbatuan më shumë aktivitete me qasje të kombinuar

(takime onlajn përmes MS Teams dhe aktiviteteve me prani fizike në vend të hapur, me ç’rast janë

respektuar masat dhe protokollet për mbrojtjen nga Kovid-19):

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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5 Me aktivitetet e tyre, nxënësit e forcuan organizimin e nxënësve dhe angazhoheshin për nevojat e

iniciativës para drejtorisë shkollore dhe përfaqësuesit e bashkësisë afariste. Përveç kësaj, me

fletushkat, afishet dhe prezantimin e përpiluar, nxënësit e ngritën vetëdijen publike për rëndësinë e

përdorimit të ndërgjegjshëm të terrenit të lojërave për fëmijë dhe ruajtjen e tij për gjeneratat e

ardhshme.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Pas Ditës së zbatuar të hapur për arsim qytetar, nxënësit përmes diskutimit i përcaktuan rezultatet e

arritura, leksionet e mësuara dhe hapësirën për përmirësimin e asaj që është punuar, por edhe bënë

analizë të përbashkët se si gjithë këtë do të mund ta shfrytëzonin në të ardhmen në jetën e përditshme.

Si një nga përfitimet kryesore nga iniciativa, nxënësit e veçuan njohurinë se përkundër faktit që janë

fëmijë, vetë mund të kontribuojnë drejt ndryshimeve pozitiv në mjedisin dhe në këtë mënyrë t’i nxisin të

tjerët rreth tyre, duke përfshirë edhe nxënësit më të vegjël. Gjatë aktiviteteve, nxënësit ndiheshin të lirë

për ta ndarë mendimin dhe idetë e tyre për problemin që i prekë të gjithë si grup. Përpilimi i fletushkave

dhe afisheve, dhe më pas shpërndarja e tyre nëpër fshat, shkakton ndjenjën e krenarisë dhe

kënaqësisë te nxënësit, për shkak se kontributi i tyre ndaj bashkësisë lokale ka prekur më shumë vetë.

Përmes punës ekipore dhe kohës së kaluar në mënyrë cilësore bashkë me bashkënxënësit e tyre,

nxënësit mësuan se nuk duhet të presin nga të tjerët të ndërmarrin diçka për problemet me të cilat

përballen, porse edhe vetë mund të përvetësojnë disa nga sfidat. Për nxënësit, vetëdija e zgjuar për

përdorim më të ndërgjegjshëm dhe ruajtje të terrenit të lojërave është rezultati më i rëndësishëm nga të

gjitha aktivitetet e zbatuara, që nxiti në mënyrë plotësuese të përfshihen në iniciativat e ardhshme.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 8: Nxënësit dhe të

rriturit marrin vendime bashkërisht.

Takim për përfaqësim para drejtorisë së shkollës ku

përfaqësuesit e nxënësve morën mbështetje nga

drejtoresha e shkollës;

Përpilim i yrnekëve për afishe dhe fletushka me

vizatime të pamjes së dëshiruar të terrenit të lojërave

për fëmijë dhe porosi për mirëmbajtjen e rekuizitave, që

më vonë u kopjuan në më shumë ekzemplarë;

Shpërndarje të fletushkave dhe afisheve në vende të

dukshme dhe shpesh të frekuentuara në bashkësinë

lokale: para klasës ku është kursi i gjuhës së huaj, në

sheshin e fsh. Bardovc në afërsi të terrenit të lojërave,

para shumë marketeve të fshatit (ku edhe ishin lënë

fletushkat) dhe para bashkësisë lokale;

Organizim të Ditës së hapur për arsim qytetar ku

nxënësit i prezantuan të gjitha aktivitetet e tyre para

mysafirëve përmes ngjarjes onlajn në MS Teams

veglën.

Gjatë aktiviteteve të realizuara, nxënësit u mbështetën nga drejtoria shkollore, anëtarët e Këshillit të

prindërve dhe përfaqësuesit e sektorit afarist në bashkësinë lokale (për shtypjen e materialeve të

duhura).

Foto 16. Afishe për rëndësinë e

ruajtjes së terrenit për lojëra



Vetëdije për të drejtat e njeriut dhe stereoptipat
për qytetarë tolerantë dhe empatikë

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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SHFK “Koço Racin” - Kumanovë

Ngritje të vetëdijes te nxënësit përmes punëtorive bashkëvepruese

Nxënësit, me mbështetje nga mësimdhënësit lëndor dhe pedagogu i shkollës,

zbatuan dy punëtori bashkëvepruese në distancë, kushtuar luftës kundër

stereotipave dhe paragjykimeve, dhe rëndësinë e të drejtave të njeriut për barazo

mes njerëzve.

54 nxënës të klasës së tetë dhe të nëntë

Shtatë mësimdhënës dhe përfaqësues të shërbimit profesional

Shembulli 6:

Në distancë, përmes përdorimit të veglave digjitale



Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Gjatë mbledhjeve onlajn me nxënësit e klasës së tetë dhe të nëntë, të dedikuara për shqyrtimin e

interesave dhe nevojave të tyre, nxënësit bënë të ditur se përballen me më shumë probleme në

përditshmërinë e tyre: bashkëveprim të zvogëluar për shkak të pandemisë, stereotipa dhe paragjykime

në jetën e përditshme, numër të zvogëluar të orëve dhe mësimit në distancë ku më rëndë theksohen

veçoritë dhe cilësitë njerëzore.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Nxënësit e klasës së tetë përmes diskutimit në të cilin të gjithë kishin mundësi të ndajnë mendimin e

tyre vendosën të fokusohen në stereotipat dhe paragjykimet si temë kryesore e aktiviteteve të tyre.

Sipas nxënësve, ka dallim të vogël mes nxënies së njësisë mësimore për një term të caktuar dhe

shkëmbimit të qëndrimeve, mendimeve dhe përvojave të tyre përmes simulimit dhe diskutimit. Ata

vendosën se do të donin përmes shembujve praktikë t’i përpunojnë stereotipat dhe paragjykimet si

problem i rëndësishëm shoqërore – si shfaqen, si të dallohen, çfarë ndikimi kanë në bashkëveprimin

mes njerëzve, si të reagohet në mënyrë përkatëse, etj. 

Në mënyrë të ngjashme, nxënësit e klasës së nëntë vendosën të fokusohen në të drejtat e njeriut dhe

personalitetet e rëndësishme historike që kanë luftuar për barazi mes njerëzve. Kështu, nxënësit e

klasës së nëntë planifikuar punëtori bashkëvepruese për përmbledhjen e përpjekjeve të njerëzimit për

barazi mes njerëzve në bazë të të drejtave të njeriut.  

H
A

P
I 
3

Për punëtorinë për klasën e tetë, nxënësit biseduan me pedagogun, mësimdhënësin e historisë dhe

mësimdhënësin e Arsimit qytetar rreth temës së përzgjedhur dhe mënyrën e punës. U morën vesh që

punëtoria të fokusohet në studimin e rastit dhe simulimin e roleve, si dhe punën në grupe dhe diskutim

konstruktiv.

Për punëtorinë me klasën e nëntë nxënësit i ndanë rolet – një nxënës të jetë moderator, ndërsa tetë të

tjerët të përgatisin prezantime të shkurtra për luftëtarë për të drejtat e njeriut. Është planifikuar edhe

kuis i shkurtër për përsëritjen e informacioneve të rëndësishme, i përgatitur nga pedagogu.

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?
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Pasi u përzgjodhën temat e punëtorive, janë zbatuar dy punëtori në distancë:

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

Punëtori bashkëvepruese në temën “Stereotipa dhe paragjykime” për nxënësit e klasës së

tetë, të zbatuar nga përfaqësuesit e shërbimit profesional – punëtoria përfshinte studim të rastit,

simulim të situatës me luajtjen e roleve, punë në grupe dhe diskutim;

Punëtori me prezantime të nxënësve në temën “Të drejta të njeriut” për nxënësit e klasës së

nëntë dhe kuis bashkëveprues për personalitete të rëndësishme historike, me ç’rast nxënësit i

përsëritën informacioneve më të rëndësishme shkencore përmes lojës.

Gjatë dy punëtorive, janë përdorur vegla onlajn (Mentimeter, Kahoot dhe Breakout rooms të Microsoft

Teams), ndërsa nxënësit përmes punës në grupe, prezantime, luajtje të roleve dhe diskutimeve të

orientuara i zgjeruan dituritë e tyre në të dy temat.

Aktivitetet e nxënësve u mbështetën nga mësimdhënësit, shërbimi profesional dhe drejtoria e shkollës.



Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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Aktivitetet e zbatuara e rritën vetëdijen te nxënësit për ndikimin e dëmshëm të stereotipave dhe

paragjykimeve në shoqërinë tonë, si dhe për rëndësinë e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e tyre.

Gjithashtu, nxënësit mësuan se si ta rrisin tolerancën e tyre ndaj të tjerëve, t’i mposhtin paragjykimet

dhe stereotipat e tyre, dhe të jenë aktivë në garantimin e të drejtave të njeriut. Njëherësh, kishin

mundësi të bashkohen me bashkënxënësit e tyre përmes punës ekipore dhe ndarjen e qëndrimeve të

tyre, si dhe me mësimdhënësit e tyre.

Në fund të diskutimit për reflektim, nxënësit ndanë edhe propozime dhe ide konstruktive për zvogëlimin

e shfaqjes së stereotipave dhe paragjykimeve në shkollë.

Grafikoni 2. Rezultate nga anketa e Mentimeter

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Në fund të punëtorive, nxënësit diskutuan për qëndrimet e tyre dhe bënë reflektim për atë që është

mësuar. Ndanë se përvetësuan informacione të reja rreth asaj se si duhet të veprojnë nëse janë

dëshmitarë të stereotipëzimit dhe paragjykimeve, ndërsa ndanë edhe shembuj dhe përvoja personale

nga përditshmëria. Nxënësit e klasës së nëntë përmendën se i kanë forcuar shkathtësitë e tyre për

hulumtim në internet, analizë kritike të informacioneve të arritshme dhe përpunim të prezantimeve

informative. Puna në grupe është veçuar si element veçanërisht i rëndësishëm nga përvoja, si edhe

luajtja e lojës onlajn për përcaktimin e asaj që është mësuar.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 6: Të rrituri e japin

idenë, por të rinjtë janë të përfshirë në vendimmarrjen, planifikimin dhe zbatimin e projektit. 

Burrë Grua Burë ose grua

0

10

Kush duhet të jetë President i shtetit?



Nxënësit në aksion për siguri në komunikacion
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Shembulli 7:

SHF „Ashim Agushi“ - fsh. Radolishtë, Strugë

Ndryshim fizik në mjedisin me qëllim të sigurisë së rritur në komunikacion

Nxënësit, në bashkëpunim me shkollën dhe komunën, vizatuan vendkalime për

këmbësorë në hyrjet e shkollës.

20
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Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe komunikim përmes veglave

digjitale)

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve



Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Gjatë orëve nga Arsimi qytetar, nxënësit diskutojnë rregullisht për problemet dhe nevojat me të cilat

përballen në shkollë dhe në bashkësinë lokale. Problemi me sigurinë në komunikacion, veçanërisht

kalimin e sigurt të rrugës për hyrje në shkollë shpeshherë shfaqet si temë. Nxënësit konsideronin se në

rrugën vozitet tepër shpejtë dhe nuk respektohen sa duhet kufizimet për shpejtësinë e vozitjes, që i

vendosë nxënësit në rrezik nga lëndimet. Nga këtu rezultoi ideja për iniciativën për uljen e rrezikut gjatë

kalimit të rrugës para ndërtesës shkollore. 

Problem plotësuese që u identifikua nga nxënësit në orët në të cilat flitej për të drejtat e njeriut është

diskriminimi me të cilin kohë pas kohë përballen në mjedisin e tyre dhe vetëdijen e pamjaftueshme te

një pjesë e moshatarëve të tyre për respektimin dhe pranimin e dallimeve të ndërsjella. 

Nxënësit vendosën të punojnë në dy probleme gjatë vitit shkollor dhe të zbatojnë dy iniciativa të

veçuara të nxënësve. 
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?
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Në momentin kur ishte dhënë propozimi nga nxënësit, i njëjti u prezantua para përfaqësuesve të

Komunës, të cilët menjëherë e pranuan idenë dhe ofruan punëtor ndihmës nga komuna.  

Gjithashtu, mësimdhënësja nga lënda e Arsimit qytetar dhe drejtoria shkollore morën përsipër obligimin

për mbështetjen e realizimit të iniciativës së propozuar të nxënësve, përmes logjistikës dhe ndihmës

financiare për sigurimin e materialeve të nevojshme. 

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?
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Në fillim, nxënësit vendosën vendkalim të improvizuar për

këmbësorë, nga stiropori, si mënyrë për të nxitur komunën

më tutje ta shënojë vendkalimin. Por, për shkak të

procedurave të ngadalshme administrative, nxënësit duke

kuptuar se nuk duan më shumë të vihen në rrezik, me

mbështetje të drejtorit të shkollës vendosën që vetë ta

shënojnë vendkalimin. 

Komuna, ndërkohë emëroi punëtor për mbikëqyrje dhe

ndihmë në procesin. Nxënësit vizatuan vendkalime për

këmbësorë para hyrjeve në shkollë, ku nga të dyja anët e

rrugës automobilat zakonisht vozisin me shpejtësi

joadekuate.

Përveç kësaj, në mënyrë që ta ngrisin vetëdijen për

paragjykimet dhe diskriminimin,  nxënësit  përpiluan  video

 

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?

për ngritjen e vetëdijes publike në temën diskriminim në bazë të përkatësisë etnike, statusit social,

pamjes së jashtme, etj. dhe e prezantuan para moshatarëve. Nxënësit regjistroheshin se si shprehin

porosi, derisa mësimdhënësja i montonte videot individuale në një, që ka për qëllim të transmetojë porosi

për mirëkuptim, tolerancë dhe mosdiskriminim.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 17. Shënim të vendkalimit për

këmbësorë para shkollës
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А Mjetet si stiropor dhe ngjyrë për vendkalimin kufitar janë siguruar nga mësimdhënësja e lëndës, derisa

drejtori i shkollës solli ngjyrë plotësuese për vizatimin më efikas të vendkalimit për këmbësorë.  

Komuna siguroi punëtor që ishte kompetent për shënimin e sinjalizimit të komunikacionit dhe kontribuoi

me instruksione dhe mbikëqyrjen e nxënësve.  

Banorët lokalë treguan solidaritet duke sjellë ushqim dhe pije për nxënësit, gjë që e lehtësoi punën

fizike.  

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Nxënësit me aktivitetet e tyre bënë ndryshim fizik në

mjedisin (vizatim të vendkalimit për këmbësorë para

hyrjeve në shkollë), me çka e rritën pronësinë dhe sigurinë

e përgjithshme në komunikacion në rrethinën e shkollës.  

Përveç kësaj, e ngritën vetëdijen te bashkënxënësit për

llojet e ndryshme të paragjykimeve dhe diskriminimit që

ndodhin në rrethinë dhe paraqesin shkelje të të drejtave

themelore të njeriut. 

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 7: Nxënësit iniciojnë:

Aktivitete të udhëhequra nga nxënësit me kontribut të vogël nga më të rriturit 
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Nxënësit përmes kësaj iniciative treguan kujdes ndaj nxënësve më të vegjël, shokëve dhe shoqeve të

tyre, në mënyrë që të jenë më të sigurt kur do të kalojnë rrugën për qasje deri te shkolla e tyre. Treguan

se sa është i rëndësishëm kujdesi dhe solidariteti i ndërsjellë.  

Në diskutimin për realizimin e aktiviteteve, nxënësit theksuan se ndjehen të motivuar dhe të lumtur me

atë që është arritur. Ata ndjehen të gatshëm të ndërmarrin punë, të cilat ndonëse nuk paraqesin

obligimin e tyre të drejtpërdrejtë, janë përgjegjësi e përbashkët e të gjithë anëtarëve në bashkësinë.  

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 18. Promovim i sigurisë në

komunikacion



Mësim në distancë sipas masës së nxënësve
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Shembulli 8:

SHFK „Goce Dellçev“ - fsh. Lubanci, Komuna e Butelit

Aksion humanitar dhe aktivitete për forcimin e pjesëmarrjes së nxënësve në

proceset vendimmarrëse në shkollë

Nxënësit zbatuan anketë dhe diskutime onlajn për përparësitë dhe mangësitë e

mësimit në distancë, pas çka u angazhuan para kuadrit dhe drejtorisë së shkollës

për veprim ndaj kërkesave të nxënësve. Krahas kësaj, nxënësit zbatuan edhe

aksion humanitar për grumbullimin e mjeteve financiare për t’u ndihmuar

bashkënxënësve të tyre nga familjet e rrezikuara sociale.

8 nxënës nga klasa e 4 deri në klasën e 9-të si bartës të aktiviteteve

Dy mësimdhënës dhe psikologu i shkollës

Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe përmes veglave digjitale)

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve



Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Gjatë mbledhjes së Parlamentit të nxënësve, nxënësit u shprehën të brengosur për cilësinë e mësimit

onlajn që nga muaji i parë i vitit shkollor 2020/2021. Bënë të ditur se të gjithë pjesëmarrësit

(mësimdhënës, prindër dhe vetë nxënësit) përballen me sfida të ndryshme për të cilat u nevojitet

mbështetje dhe ndihmë (p.sh. vendosje të atmosferës së punës në mjedisin virtual, lidhje të

paqëndrueshme të internetit, kodeks të çrregulluar të sjelljes, përshtatje të kushteve të shtëpisë për

mësimin në distancë, përcjellje objektive të arritjeve, etj.). Për problemet e veçuara nxënësit vendosën

se është mirë që të hulumtohen hollësisht përmes anketës, pas çka do të mund të zhvillohen

propozime për tejkalimin e tyre.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Në orën e kujdestarisë në fillim të gjysmëvjetorit të dytë,

kryetarët e klasave ua parashtruan pyetjen si vijon: „Cilat

janë përparësitë dhe mangësitë e mësimit onlajn”

bashkënxënësve të tyre. Qëllimi ishte që të shqyrtohet

mendimi i nxënësve dhe të përcaktohet për cilat nga

mendimet e tyre mund të bëhet ndryshim në shkollë. Më

pas, u kërkua të ofrojnë zgjidhje me të cilat mund të

tejkalohen pasojat negative nga mësimi në distancë dhe

nxënësit të marrin mësim më cilësor.  

Anketa është zbatuar në mesin e nxënësve nga klasa e

katërt deri në klasën e nëntë (gjithsej 82 nxënës). Kryetarët

e klasave i mblodhën informacionet nga bashkënxënësit e

tyre, pas çka bënë përmbledhjen e përgjigjeve.

Pas përmbledhjes së të dhënave, në mbledhjen e

Parlamentit të nxënësve u diskutua për mangësit e mësimit

në distancë.  
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3 Pasi vendosën në cilat aktivitete do të punojnë, nxënësit bënë kornizë kohore për procesin përmes të

cilit i planifikuan qëllimet kryesore dhe kohën e nevojshme për realizimin e tyre. Nxënësit u morën vesh

se do të takohen rregullisht në mënyrë që të diskutojnë për aktivitetet dhe t’i ndajnë obligimet për hapat

e radhës. Në këtë mënyrë, nxënësit komunikuan në mënyrë aktive për çdo pjesë të iniciativës së

nxënësve dhe vendimet për zbatimin e saj i morën në mënyrë të mëvetësishme.

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?

32

Mangësitë e përmendura u ndanë në dy lloje të problemeve: ato në të cilat mund të ndikohet dhe

shkolla të bëjë ndryshim, dhe ato në të cilat shkolla nuk do të mund të ndikonte. Kryetarët i vazhduan

këto diskutime në orën e kujdestarisë së radhës, ku i nxitën bashkënxënësit e tyre të ofrojnë së bashku

zgjidhjet për tejkalimin e mangësive të mësimit në distancë. U bë përmbledhja e zgjidhjeve të ofruara,

pas çka u përpiluan aktivitete për prezantimin e tyre para mësimdhënësve dhe drejtorisë së shkollës.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 19. Përmblidhen të dhëna nga

anketa e zbatuar për përmirësimin e

mësimit onlajn
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5 Me aktivitetet e tyre, nxënësit e përmirësuan gjendjen e bashkënxënësve të rrezikuar social, të cilëve u

dhuruan mjete higjienike-sanitare, pas çka u rrit motivimi për pjesëmarrje në mësimin në distancë të

nxënësve nga Internati të cilët vijnë prej vendeve të ndryshme të Shkupit. Gjithashtu, u forcua edhe

organizimi i nxënësve në shkollë dhe përfaqësimi për propozim-mënyra për t’u përballur me sfidat që i

vendosë nxënia në distancë para drejtorit të shkollës.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Në periudhën dhjetor v. 2020 – mars v. 2021, nxënësit i zbatuan aktivitetet si vijon:

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

Prezantim të nxënësve për mësimin nga distanca

nga kryetari i Parlamentit të nxënësve në takimin e

Këshillit të mësimdhënësve, me qëllim të përfshirjes

së mësimdhënësve në përpilimin e hapave konkrete

për përmirësimin e mësimit në distancë;

Aksion humanitar për familjet e rrezikuara sociale të

nxënësve që janë akomoduar në Internatin që punon

në kuadër të shkollës, me ç’rast u mblodhën dhe

dorëzuan mjete higjienike-sanitare;

Përfaqësim para drejtorit të shkollës, ku u

prezantuan të dhënat e mbledhura nga anketa

elektronike për sfida me mësimin në distancë dhe

propozime të ofruara nga nxënësit.

Disa nga propozimet e nxënësve për përmirësimin e cilësisë së mësimit nga distanca përfshinin:

Liri më të madhe në mënyrë që nxënësit të mund t’i ndajnë gjërat që u pengojnë dhe sfidat me të

cilat përballen;

Durim dhe mirëkuptim më të madh nga mësimdhënësit në rastet e problemeve teknike;

Prezantimi dhe përmbajtje më të shpeshta bashkëvepruese gjatë orëve në distancë;· Më shumë

mundësi për orë shtesë dhe plotësuese për nxënësit. 

Gjatë zbatimit të aktiviteteve, nxënësit u mbështetën nga mësimdhënësi i Arsimit qytetar, psikologu dhe

mësimdhënësit nga mësimi klasor, të cilët morën pjesë në punën e Parlamentit të nxënësve.
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Pas aktiviteteve të zbatuara, nxënësit zbatuan reflektim për gjithë procesin dhe shkathtësitë e

përvetësuara. Ata ndanë se janë më të motivuar për t’u angazhuar jo vetëm për aspekte nga puna

edukativo-arsimore që i prekin personalisht, por edhe për probleme që i prekin bashkënxënësit e tyre

për të cilët duan të iniciojnë ndryshim. Ishte rritur edhe vetëdija e nxënësve për rëndësinë e

bashkëpunimit të ndërsjellë dhe shkëmbimit të mendimeve të ndryshme, si dhe përfitimeve nga

diskutimi me më shumë palë të prekura (p.sh. përfaqësuesit e shkollës ofruan shqyrtim më të ndryshëm

në gjendjen, me çka nxënësit përvetësuan informacione të reja). Nxënësit ishin veçanërisht të kënaqur

nga mundësia e ofruar për përfaqësim të drejtpërdrejt para drejtorisë së shkollës dhe nga trajtimi që e

shijuan, si të barabartë me të rriturit.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 6: Të rriturit e japin

idenë, por të rinjtë janë të përfshirë në vendimmarrjen, planifikimin dhe zbatimin e projektit. 

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 20. Aksioni humanitar për

grumbullimin e mjeteve higjienike-sanitare



Me informacione të sakta dhe shprehi të drejta deri
te mbrojtja nga Kovid 19
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Shembulli 9:

SHF „Ibrahim Temo“ - Zhelinë

Ngritje të vetëdijes publike për luftë kundër kovid-19

Nxënësit përpunuan maska mbrojtëse që i ndanë me bashkënxënësit e tyre nga

klasa e parë deri në të tretën, ndërsa realizuan edhe prezantime informative për

rëndësinë e respektimit t protokolleve për mbrojtje nga kovid-19 në të gjitha klasat.

14

6

Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe komunikim përmes veglave

digjitale)

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve



Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Gjatë orëve nga Arsimi qytetar në distancë, nxënësit bisedonin shpesh për përvojat e tyre me sfidat që i

solli pandemia në përditshmërinë e tyre: mësim në distancë për numrin më të madh të nxënësve,

mësim me prani fizike për bashkënxënësit deri në klasën e tretë, respektim të protokolleve për mbrojtje

nga kovid-19, mbajtje të rregullt të maskave në mënyrë të drejtë, etj.. Nxënësit e theksuan edhe barrën

financiare që rezulton nga mbajtja e maskave, për bashkënxënësit më të vegjël dhe familjet e tyre.

Përmes diskutimit demokratik, nxënësit vendosën t’u ndihmojnë bashkënxënësve të tyre përmes

përpunimit të maskave për përdorim të shumëfishtë.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?
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Pasi vendosën cilat aktivitete do t’i zbatojnë, nxënësit kanë bërë kornizë kohore dhe plan në të cilin u

planifikuan në mënyrë të hollësishme të gjitha aktivitetet e domosdoshme: përzgjedhje e trajnerit për

përpunimin e maskave, përzgjedhje dhe furnizim të materialit, organizim të punëtorisë për përpilimin e

maskave, qepje, ndarje të maskave dhe prezantim para nxënësve më të rinj se si mbahen maskat në

mënyrë të drejtë dhe cili është efekti i tyre për mbrojtje nga kovid-19. Para se të fillojnë me zbatimin e

aktiviteteve, nxënësit u ndanë në më shumë ekipe me obligime të ndryshme.

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?
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4 Nxënësit zbatuan shumë aktivitete për ngritjen e vetëdijes publike dhe mbrojtjen e bashkënxënësve më

të rinj nga kovid -19:

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

Punëtori me anëtar të bashkësisë lokale për

qepjen e maskave nga vetë nxënësit, që mbahej

dy herë në javë. Së pari nxënësit mësuan se si të

qepin materialin për maskat, më pas ta presin dhe

qepin në formë të maskës;

Shpërndarje të maskave në klasat më të ulëta,

për nxënësit që ndjekin mësimin me prani fizike;

Realizim të prezantimeve informative në temën

“Si të mbrohemi nga Kovid-19?“ për të gjitha

klasat, me tema: vendosje e drejtë e maskave,

dezinfektim i duarve, rëndësia e respektimit të

masave për mbrojtje nga Kovid-19, etj..

Organizim i Ditës së hapur për arsim qytetar ku

aktivitetet e realizuara u prezantuan para anëtarëve

të bashkësisë lokale.

Nxënësit morën mbështetje nga drejtoria e shkollës, disa mësimdhënës lëndorë dhe rrobaqepësja-

anëtare e bashkësisë lokale e cila i trajnoi nxënësit për gjithë procesin e përpunimit të maskave.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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Foto 21. Hartë mendore për ndikimin e Kovid-19 në përditshmërinë e nxënësve

Foto 22. Prezantim informativ në temën

„Si të mbrohemi nga Kovid-19?“
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Nxënësit përpiluan maska mbrojtëse të cilat më pas i

ndanë me bashkënxënësit e tyre, si kontribut i tyre në

luftën kundër kovid-19. Përveç kësaj, e ngritën edhe

vetëdijen publike te bashkënxënësit rreth rëndësisë së

respektimit të masave mbrojtëse dhe protokollet e sjelljes

në periudhën e pandemisë.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart):  Niveli 6: Të rriturit e japin

idenë, por të rinjtë janë të përfshirë në vendimmarrjen, planifikimin dhe zbatimin e projektit.
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Nxënësit, të udhëhequr nga mësimdhënësit, bënë reflektim për aktivitetet e zbatuara, ndërsa përvojat e

tyre i ndanë edhe gjatë Ditës së hapur për arsim qytetar. Si përvoja më të rëndësishme i veçuan punën

praktike në përpunimin e maskave mbrojtëse, demonstrimin e solidaritetit rinor dhe kujdesit për

bashkënxënësit më të rinj në vepër, si dhe vullnetarizmin për të mundësuar mjedis më të sigurt në

shkollë. Nxënësit ishin shumë të kënaqur nga i gjithë procesi dhe shprehën gatishmërinë për

pjesëmarrje të sërishme në iniciativa të ngjashme në të ardhmen.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 23. Qepja e maskave mbrojtëse



Emocionet si kod universal për mirëkuptim të
ndërsjellë

37

Shembulli 10:

SHF „Gjorçe Petrov“ – Dollnen dhe SHF „Ismail Qemali“ - Dollnen

Aktivitete edukative dhe aktivitete për ngritje e vetëdijes

Dy shkollat partnere që realizojnë mësim në gjuhë të ndryshme mësimore u

bashkuan për t’u njohur me mënyrat e të shprehurit të emocioneve dhe për të

diskutuar për universalizmin e tyre, respektivisht nëse emocionet njohin gjini,

përkatësi etnike dhe religjioze, kulturë; si dhe të mësojnë që t’i dallojnë dhe

shprehin në mënyrë përkatëse emocionet personale, por të respektojnë

ekspresionin dhe përjetimet e huaja.

15 nxënës iniciatorë të aktiviteteve në të cilat morën pjesë të gjithë nxënësit nga

shkolla, si dhe nxënës nga shkolla partnere

3 mësimdhënës dhe psikologu

Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe komunikim përmes veglave

digjitale)

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve



Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Nxënësit, së pari, morën pjesë në tribuna me titull „Iniciativa të nxënësve“ ku diskutuan për problemet

me të cilat përballen. Disa nga nevojat e përmendura nga nxënësit ishin: sallë sportive, terrene sportive,

fond më të madh të bibliotekës, raft për secilin fëmijë, rritje të vetëdijes për shëndetin mental. 

Përveç kësaj, ishte realizuar edhe punëtori e psikologut me nxënësit nga shkolla rajonale nga fsh.

Sekirci në temën “Ndërmarrje të aksionit në shkollë”, ku u diskutua për mënyrat e ndryshme në të cilat

nxënësit mund të përfshihen në aktivitete për ndryshim pozitiv në mjedisin e tyre. 
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Për shkak të gjendjes me pandeminë, e cila i prek

dukshëm nxënësit, të gjithë ishim dakord se temat më

aktuale janë atë që kanë të bëjnë me shëndetin mental.

Përmes diskutimit për konkretizimin e temës, nxënësit

shprehën interesimin për çështjet që kanë të bëjnë me

shprehjen, emocionet, si dhe dallimet kulturologjike në

shprehjen e emocioneve. U shfaq dëshira dhe nevoja që t’i

rrisin njohuritë e tyre për mënyrat e të shprehurit të

emocioneve në situata të ndryshme, nga kulturat e

ndryshme, dallimet gjinore dhe ngjashëm.

Meqë nxënësit ishin të interesuar edhe për dallimet

kulturore, morën vendim që t’i ftojnë moshatarët e tyre nga
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Pasi u përcaktua tema në të cilën nxënësit do të fokusohen, ata të mbështetur nga psikologu përpiluan

prezantim, ndërsa u kontraktua edhe të përpilohen fotografi të nxënësve që reflektonin emocione të

ndryshme.  

U realizuan shumë takime mes ekipeve të mësimdhënësve dhe psikologut nga të dyja shkollat partnere

(me prani fizike dhe në distancë), si dhe mes vetë nxënësve (tërësisht në distancë). Krahas

pjesëmarrjes së nxënësve të klasave të teta dhe të nënta nga të dyja shkollat, te një pjesë e aktiviteteve

u përfshin edhe nxënësit e klasës së tretë të cilët kishin mësim me prani fizike. 

Nxënësit mes vete i shpërndanë rolet dhe kontraktuan ekipe për: (1) prezantim në temën, (2)

pjesëmarrje në debat, (3) bashkëpunim me nxënësit më të vegjël. Secili ekip punonte me përkushtim në

obligimet e tij. 

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?
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shkolla partnere “Ismail Qemali” në mënyrë që të punojnë

bashkërisht në temën.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 24. Diskutim për sfidat me të cilat

përballen nxënësit
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Përgatitje disajavore për ngjarjen për promovimin e iniciativës përfunduan me realizimin e Ditës së

hapur për arsim qytetar në të cilën u mbajtën:

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?
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5 Nxënësit e përmirësuan mirëkuptimin e tyre për universalizmin në shprehjen e emocioneve, e rritën

vetëdijen për ngjashmëritë e ndërsjella pa marr parasysh dallimet sipas përkatësisë etnike, gjinisë,

përkatësisë religjioze, gjuhës në të cilën flitet, etj.. Përveç kësaj, u forcua bashkëpunimi mes nxënësve

nga të dyja shkollat, ndërsa nxënësit i përmirësuan shkathtësitë e tyre për udhëheqje dhe organizim.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?

Punëtori bashkëvepruese onlajn me nxënësit e

klasës së tetë dhe nëntë, ku ata vetë i prezantuan të

dhënat nga hulumtimet e tyre për shprehjen e

emocioneve. Me titull “Emocionet si kod universal i

suksesit”, nxënësit e dy shkollave partnere përgatitën

prezantim, pas çka vijoi diskutimi.

Debati „Për emocionet“ për mënyrat e ndikimit të

shoqërisë në shprehjen e emocioneve, dallimeve nga

aspekti i kulturave, roleve gjinore dhe pritjeve, etj., si

dhe nevojën për mirëkuptim më të madh të mënyrave

të shprehjes së emocioneve të ndryshme, pa dënim

dhe kritikë.

Punëtori kreative e nxënësve të klasës së tretë për

emocionet   e   ndryshme,   përmes    fotografive    të

nxënësve dhe regjistrimin e emocioneve të ndryshme

në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe. Nga aktiviteti

rezultoi një afishe që qëndron në klasë.

Derisa mbahej ngjarja në MS Teams, nxënësit e klasës së tretë e realizuan aktivitetin me prani fizike,

por me pamje u përfshin në Ditën e hapur.
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

Drejtoria e shkollës nga të dyja shkollat dha mbështetje të plotë të aktiviteteve, ndërsa më së shumti të

përfshirë në aktivitetet ishin psikologu, mësimdhënësja e arsimit qytetar, mësimdhënësi i gjeografisë dhe

mësimdhënës klasor nga SHFK “Gjorçe Petrove” fsh. Ropotovë, si dhe mësimdhënësi i arsimit qytetar

nga shkolla partnere.
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Çfarë mësua nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Nxënësit përmes përgjigjes në pyetjet onlajn reflektuan se çfarë kanë marrë me zbatimin dhe

pjesëmarrjen në aktivitetet. Përshtypjet e tyre janë shumë pozitive, janë të kënaqur nga autonomia e cila

u ishte dhënë gjatë planifikimit dhe realizimit të hapave të ndryshme, pjesëmarrjes aktive të të gjithë

bashkënxënësve dhe mbështetjen që e kanë marrë nga kuadri shkollor në arritjen e qëllimit të tyre.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart):  Niveli 7: Nxënësit iniciojnë:

Aktivitete të udhëhequra nga nxënësit me kontribut të vogël nga më të rriturit.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 25. Përpilim i afishes për

identifikimin e emocioneve të ndryshme



„Së bashku drejt më të mirës“ – Ngritje të vetëdijes
ekologjike në komunë
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Shembulli 11:

SHF „Debërca“ – Komuna e Debërcës, Ohër

Aktivitete për ngritjen e vetëdijes dhe zbukurimin e rrethinës

Nxënësit realizuan numër më të madh të aktiviteteve në drejtim të ngritjes së

vetëdijes për ruajtjen e mjedisit, përmes kombinimit të punëtorive edukative për

ngritjen e vetëdijes ekologjike, punëtori për ripërdorimin e materialeve të

mbeturinave dhe aktivitete konkrete për zbukurimin e hapësirës në dhe rreth

shkollës.

35 nxënës nga klasa e tetë dhe nëntë si iniciatorë të aktiviteteve dhe 40 nxënës

nga klasa e parë, tretë, gjashtë dhe shtatë si nxënës në aktivitetet

10 mësimdhënës të përfshirë aktiv në aktivitetet, me mbështetjen e 7 kolegëve –

anëtarë të kuadrit mësimdhënës

Aktivitetet u realizuan me prani fizike, ndërsa prezantimi i ngjarjes ishte onlajn

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve



Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Nxënësit e klasës së tetë dhe nëntë plotësues anketë

përmes të cilës kërkohej të ofrojnë ide personale për

iniciativë në të cilën do të marrin pjesë aktive. Pjesa më

e madhe e nxënësve e përmendën nevojën për ngritjen

e vetëdijes ekologjike në mjedisin në të cilin jetojnë, pas

çka u mor vendim bashkërisht që iniciativa të fokusohet

në aktivitete ekologjike.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?
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Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 26. Diskutim për idetë e nxënësve për

ngritjen e vetëdijes ekologjike
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3 Gjatë muajve tetor dhe nëntor të vitit 2020, me nxënësit u organizuan tri diskutime në të cilat ata i

shprehën mendimet dhe idetë e tyre se si do të ishte realizuar iniciativa. Të gjitha hapat dhe aktivitetet u

propozuan nga nxënësit dhe me votim u aprovuan nga bashkënxënësit. 

U mor vendim për realizimin e setit të aktiviteteve, qëllimi i përbashkët i të cilave është ngritja e vetëdijes

ekologjike, por edhe aktivitete konkrete për pastrimin dhe zbukurimin e mjedisit jetësor. Nxënësit

punonin në disa ekipe, sipas interesave dhe preferencave personale.  

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?
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Nën moton “Së bashku drejt më të mirës”, nxënësit zbatuan shumë aktivitete për ngritjen e vetëdijes

ekologjike te moshatarët e tyre dhe anëtarët tjerë të bashkësisë lokale:

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?

Konkurs figurativ dhe letrar në temën

#Sëbashkudrejtmëtëmirës (moto me të cilën

aktivitetet promovoheshin edhe në mediat sociale),

me qëllim të ngritjes së vetëdijes ekologjike, në të

cilën morën pjesë edhe nxënës nga klasa 1, 2, 3, 6,

7, 8 dhe 9-të pas çka u organizuan ekspozita në

holet shkollore dhe lexim poetik i veprave letrare;

Punëtori për përpilimin e afisheve me vizatime,

revista ilustruese dhe porosi në gjuhën angleze dhe

franceze, që më pas u ekspozuan në holin e

shkollës;

Punëtori  për  riciklim  në  të  cilën prej shisheve të

Foto 27. Përpilim i koshave për mbeturina

plastike nga shishet e plastikës

      vjetra të plastikës nxënësit përpunuan kova për mbeturina plastike që janë vendosur në holet

     shkollore, ndërsa kapakët e plastikeë i ridestinuan si përkufizues për parkun e shkollës;

Lyerje dje freskim të bankave dhe rrethojës prej druri në oborret e shkollës;

Aksion për pastrim të oborreve dhe mbjellje të drunjve halorë;

Interpretim i himnit të iniciativës “Të shërojmë botën” nga nxënësit anëtarë të korrit dhe

orkestrës së shkollës, e nën udhëheqjen e mësimdhënëses së muzikës;

Përpilim i foto librit ku janë mbledhur të gjitha krijimet letrare dhe videot që i përmbledhë të gjitha

aktivitetet, e që më pas ishte publikuar në ueb-faqen e shkollës dhe YouTube;

Përpilim i afishes ekologjike që ishte shtypur dhe vendosur në vende të dukshme në bashkësinë

lokale;

Organizatë e Ditës së hapur virtuale për arsim qytetar.

https://www.youtube.com/watch?v=i6auBqfRpoI&t=410s
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Përveçse nga mësimdhënësit e tyre, gjatë aktiviteteve nxënësit u mbështetën edhe nga:

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Me aktivitetet e tyre, nxënësit bënë ndryshim fizik për zbukurimin e rrethinës së tyre – e pastruan oborrin

e shkollës, i freskuan bankat dhe mbollën drunj halorë, ndërsa në holet shkollore vendosën shporta për

mbeturina të përpunuara me dorë nga shishet e vjetra të plastikës. Gjithashtu, e ngritën edhe vetëdijen

publike për rëndësinë e ekologjisë në mjedisin e tyre. Nxënësit tjerë nga shkolla u i informuan për këtë

temë përmes vendosjes së afisheve dhe veprave figurative në holet e shkollës, si dhe përmes leximit

poetik të krijimeve letrare të paraqitura në konkursin. Me vendosjen e afishes ekologjike në vende të

dukshme, dhe shpërndarjen e videos së përpiluar në ueb-faqen e shkollës dhe kanalet zyrtare

informative të Komunës, nxënësit prekën edhe deri te anëtarët tjerë të bashkësisë lokale.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Gjatë aktiviteteve, nxënësit fituan mundësinë për të vendosur vetë për hapat që do t’i ndërmarrin, me

çka e mësuan rëndësinë e përgjegjësisë për vendimet dhe veprimet personale. Iniciativa ishte realizuar

me komunikim dhe bashkëpunim të shkëlqyeshëm mes nxënësve dhe mësimdhënësve, ndërsa

aktivitetet e zbatuara i tejkaluan pritjet e nxënësve. Nxënësit përvetësuan pasqyrë më të mirë për

nevojat personale në shkollë, mësuan edhe të jenë përgjegjës dhe t’i respektojnë afatet e vendosura.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart):  Niveli 7: Nxënësit iniciojnë:

Aktivitete të udhëhequra nga nxënësit me kontribut të vogël nga më të rriturit.

Përfaqësuesit e Komunës së Debërcës të cilët ndanë informacione në kanalet zyrtare për

informim të bashkësisë lokale;

Përfaqësues të sektorit të biznesit të cilët dhuruan ngjyra për lyerje të bankave dhe rrethojave të

drurit në oborrin e shkollës;

Prindërit e nxënësve që ishin të pranishëm në Ditën e hapur virtuale për arsim qytetar ku u

prezantuan të gjitha aktivitetet e zbatuara, si dhe anëtarë të tjerë të bashkësisë lokale.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 28 dhe 29. Afishe për ngritjen e vetëdijes ekologjike në bashkësinë lokale dhe mbjellje të drunjve të

gjelbër



Bashkërisht për mësim më të mirë në distancë
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Shembulli 12:

SHFK „Draga Stojanovska“ - Sopishtë

Aksion humanitar, përfaqësim para drejtorisë së shkollës dhe aktivitet për

mbështetje të bashkënxënësve në nxënien në distancë

Nxënësit zbatuan anketë onlajn për vlerësimin e sfidave me të cilat përballen gjatë

mësimit në distancë, pas çka zbatuan aksion humanitar për mbledhjen e financave

për aparate elektronike për bashkënxënësit e tyre, përfaqësoheshin para drejtorisë

së shkollës dhe përpiluan broshurë për mbështetje gjatë mësimit në distancë.

30 nxënës të përfshirë në të gjitha aktivitetet

5

Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe komunikim përmes veglave

digjitale)

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve



Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Gjatë shqyrtimit të gatishmërisë për mësimin në distancë gjatë vitit 2020/21, si dhe sfidat për zbatimin e

tyre të suksesshëm, nxënësit diskutuan onlajn dhe detektuan tri fusha për punë:
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Diskutimi për sfidat që rezultojnë nga mësimi në distancë nga bashkësitë e nxënësve është vazhduar

në takimin e Parlamentit të nxënësve prej ku rezultoi interesi dhe iniciativa për të bërë aktivitete

konkrete për përmirësimin e gjendjes. Parlamenti i nxënësve dhe Klubi i arsimit qytetar përpiluan pyetje

dhe zbatuan anketë onlajn për të gjithë nxënësit që ndjekin mësimin lëndor. Qëllimi i anketës ishte që

nxënësit t’i shqyrtojnë nevojat e bashkënxënësve të tyre dhe qëndrimet e tyre të lidhur me përvojat e

përditshme me mësim në distancë.

Grafikoni 3. Rezultate nga anketa e realizuar
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3 Nxënësit bënë kornizë kohore për aktivitetet e parashikuara dhe u ndanë në ekipe sipas prioriteteve dhe

shkathtësive të tyre personale. Nxënësit nga Klubi i arsimit qytetar ishin obliguar për përkufizimin e

pyetjeve për anketën, ndërsa pas zbatimit të saj bënë edhe analizë të rezultateve. Më pas, kryetarja e

Paramentit ishte e obliguar të shkruajë lutje drejtuar drejtorisë së shkollës, me kërkesë për rritjen e

kohëzgjatjes së pushimit të madh për shkak të nevojave të nxënësve. Një ekip i nxënësve punonte në

Broshurën për mbështetje të bashkënxënësve të tyre gjatë mësimit në distancë, derisa të tjerët u

kujdesën për pamjen vizuale të prezantimit gjatë Ditës së hapur të arsimit qytetar dhe të Broshurës.

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?
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Disa bashkënxënës nuk kanë aparat elektronik për ndjekjen e mësimit në distancë;

Nxënësit përballen me numër të madh të risive në aspektin e mësimit në distancë, për të cilat u

nevojitet mbështetje më e madhe nga shkolla;

Nxënësit ndjenin nevojën për ndryshime në funksionimin shkollor që do të mundësojnë përshtatje

më të mirë ndaj mësimit në distancë.

Jo, nuk është i mjaftueshëm (65…

Po, është i mjaftueshëm (35%)

A është i mjaftueshëm pushimi i madh

prej 15 minutave?

Jo, mjaftojnë 15 minuta (25.88%)

Po, konsideroj se duhet të jetë 20 minuta (41.18%)

Po, konsideroj se duhet të zgjasë 25 minuta (32.94%)

A dëshiron të rritet pushimi i madh?

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

Në kuadër të iniciativës nxënësit zbatuan shumë aktivitete:

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?

Aksion humanitar për grumbullimin e mjeteve

financiare me të cilat janë blerë 3 aparate

elektronike (tablete) për nevojat e nxënësve për

ndjekjen e mësimit në distancë. Mjetet

grumbulloheshin në shkollën qendrore përmes

kutisë së vendosur përkatëse për donacione në

holin e shkollës. Në këtë aktivitet morën pjesë

nxënësit, prindërit, mësimdhënësit dhe drejtoria e

shkollës. Prindërit dhe nxënësit vinin të

paralajmëruar dhe të organizuar në shkollë sipas

protokolleve për Kovid 19. Kutia për donacione

është hapur për donacione 15 ditë pune. Mjetet e

grumbulluara u numëruan nga drejtoria në prani të

mësimdhënësve, sipas shumës së mbledhur u

shqyrtuan çmimet e aparateve, e meqë bëhej fjalë

për 3 nxënës u mor vendimi që të blihen aparate

Tabletë.

Diskutime dhe anketë për vlerësimin e

problemeve dhe sfidave me të cilat përballen

nxënësit në periudhën e mësimit në distancë.

Anketa u zbatua onlajn, përmes MS Forms, me

nxënës të mësimit lëndor. Shumica e nxënësve u

përgjigjën në anketën, ndërsa të dhënat më pas u

përpunuan nga nxënësit anëtarë të Klubit të AQ së

bashku me kryetaren e Parlamentit të nxënësve.

Pas përpunimit të të dhënave u pa se nxënësit

konsiderojnë se pushimi i madh që e kanë gjatë

mësimit në distancë është shumë i shkurtër. Me

qëllim që të adresohet ky problem, anëtarët e

Parlamentit të nxënësve, me mbështetje të

nxënësve nga klasa 6-9-të, dorëzuan iniciativë për

rritjen e pushimit të madh (prej 15 në 25 minuta) deri

te drejtoria e shkollës, që e aprovoi kërkesën e

nxënësve;

Përpilim i Broshurës për mbështetje të nxënësve, mësimdhënësit dhe prindërve gjatë

mësimit në distancë nga anëtarët e Klubit të arsimit qytetar – Broshura përmban udhëzime për

sjelljen e nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve, si dhe mundësi për mbështetje të mëtejshme.

Gjatë të gjitha aktiviteteve, nxënësit morën mbështetje nga mësimdhënësit përgjegjës, shërbimi

profesional dhe drejtoria e shkollës, ndërsa në aksionin humanitar morën pjesë edhe prindërit e tyre.

Pas aktiviteteve të zbatuara, u organizua edhe Ditë e hapur e arsimit qytetar në temën “Përgjegjësi

sociale” që u mbajt përmes veglës Microsoft Teams. Në këtë mënyrë, nxënësit i prezantuan aktivitetet e

realizuara dhe përfitimet prej tyre, ndërsa shprehën edhe gatishmëri për iniciativa të mëtejshme dhe

pjesëmarrje aktive në ngritjen e kulturës demokratike në shkollë.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 30, 31 dhe 32. Broshurë për

mbështetje të nxënësve, mësimdhënësve

dhe prindërve gjatë mësimit në distancë



46

H
A

P
I 
5

Aktivitetet e nxënësve arritën rezultate pozitive dhe ndryshim në mjedisin shkollor:

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Pas aktiviteteve të realizuara, nxënësit, nën udhëheqjen e mësimdhënësit, bënë reflektim përmes

diskutimeve për çështje konkrete me të cilat shqyrtohen përshtypjet dhe interesi i tyre për aktivitete të

mëtejshme. Një pjesë e pyetjeve për diskutim ishin:

Përmes procesit, nxënësit përvetësuan përvojë pozitive dhe pjesëmarrje aktive në proceset

vendimmarrëse për funksionimin e shkollës. Duke adresuar problemin për të cilin ndërtuan qëndrim të

njëzëshëm, nxënësit përmes përfaqësuesve të tyre në Parlamentin e nxënësve, realizuan me sukses

kërkesën e nxënësve dhe në këtë mënyrë treguan se janë të mundshme ndryshimet pozitive në shkollë,

dhe se nxënësit janë faktor i rëndësishëm në këtë fushë. Rezultatet e këtilla i rritën vetëbesimit dhe

interesin e nxënësve për angazhime të mëtejshme.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart):  Niveli 7: Nxënësit iniciojnë:

Aktivitete të udhëhequra nga nxënësit me kontribut të vogël nga më të rriturit. 

Përmes aksionit humanitar, u tejkalua mungesa e aparateve elektronike për ndjekjen e mësimit në

distancë, me çka u përmirësua gjendja e nxënësve të rrezikuar në aspektin social;

Me ndihmën e diskutimeve dhe anketës për vlerësimin e qëndrimeve të nxënësve në raport me

sfidat që i sjellë mësimi në distancë, është ndërtuar qëndrim i njëzëshëm i nxënësve edhe përmes

përfaqësimit para drejtorisë shkollore, është arritur ndryshim në funksionimin e shkollës;

Broshura e përpiluar nxiti ngritjen e vetëdijes për sfidat me të cilat përballen të gjitha palët e

prekura gjatë mësimit në distancë, por ofroi edhe mbështetje për përballje me sfidat.

„Si ndiheshit në fillimin, e si pas promovimit të aktiviteteve?” Përgjigjet ishin në drejtim të frikës,

panikut dhe pasigurisë në fillim dhe krenarisë, motivimit dhe suksesshmërisë në fund të

promovimit të aktiviteteve;

„A do të merrnit pjesë sërish në aktivitete të këtilla që tregojnë kulturë demokratike dhe

pjesëmarrje të nxënësve?” Nxënësit ndanë se do të donin të merrnin pjesë sërish në aktivitete të

këtilla. Përgjigje bënë të ditur edhe në interesimin e rritur të nxënësve për pjesëmarrje në Klubin e

AQ-së.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve



Oborr më i bukur i shkollës – nxënës më të lumutur
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Shembulli 13:

SHF „Asdreni“ - Tearcë

Aktivitete për ndryshim fizik në rrethinën e shkollës

Nxënësit, me mbështetje të gjithë shkollës zbatuan aktivitete të ndryshme për

zbukurimin e oborrit të shkollës dhe përmirësimin e sigurisë në komunikacionin

rreth shkollës.

50 nxënës nga klasa e gjashtë deri në të nëntën

10 mësimdhënës dhe përfaqësues të shërbimit profesional

Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe komunikim përmes veglave

digjitale)

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve



Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Në mbledhjet e Parlamentit të nxënësve, nxënësit, të nxitur nga mësimdhënësi i Arsimit qytetar,

biseduan për sfidat me të cilat përballen në përditshmërinë e tyre. Si fusha kyçe u veçuan niveli i

sigurisë në komunikacion në afërsi të shkollës dhe rregullimi i oborrit të shkollës. Nxënësit konstatuan

se këto aktivitete janë me rëndësi të madhe për sigurinë në rrugën drejt shkollës dhe cilësinë e kohës

që e kalojnë në oborrin e shkollës.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Pas diskutimeve në kuadër të Parlamentit të nxënësve, nxënësit vendosën të zbatojnë anketë me

ndihmën e shërbimit profesional. Në anketën morën pjesë bashkënxënësit e tyre nga shkolla të cilët

patën mundësinë të ndajnë se çfarë ndryshimesh duan të shohin në rrethinën e tyre. Nxënësit tjerë,

përmes përgjigjeve në anketën, i konfirmuan fushat e përzgjedhura paraprakisht të identifikuara nga

Parlamenti i nxënësve.

Idetë fillestare të nxënësve u mbështetën nga mësimdhënësit dhe drejtoria e shkollës, ndërsa vendimin

përfundimtar rreth asaj se cilat aktivitete do të zbatohen e morën anëtarët e Parlamentit të nxënësve

pas diskutimit në të cilin të gjithë i ndanë qëndrimet dhe idetë e tyre.
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Nxënësit në klasat e tyre i planifikuan hapat e radhës në zbatimin e iniciativës. Nxënësit nga klasa e tetë

dhe nëntë ishin bartës të aktiviteteve, ndërsa gjatë realizimit, mbështetje morën edhe nga nxënësit nga

klasa e gjashtë dhe shtatë.

Gjatë punës, u ndanë në ekipe që i planifikuan aktivitetet konkrete përmes mbledhjeve në distancë, me

plan që t’i zbatojnë fizikisht, në grupe më të vogla.

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?
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Së pari, nxënësit i prezantuan aktivitetet e planifikuara para drejtorisë së shkollës dhe kuadrit

mësimdhënës, prej të cilëve morën mbështetje logjistike në zbatimin e aksioneve, por edhe mbështetje

materiale në sigurimin e materialeve dhe rekuizitave për terrenin e lojërave.

Nxënësit zbatuan aktivitete të ndryshme për zbukurimin e oborrit të shkollës dhe përmirësimin e

funksionalitetit të tyre:

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

Ngjyrosje të çezmës së shkollës dhe vendosje të

shportave për mbeturina;

Mbjellje të fidanëve të pishave;

Rregullim të oborrit me luhatëse të reja, rrëshqitëse

të rindërtuar dhe banka për ulje;

Rregullim të shtegut për biçikleta ku nxënësit e

kalojnë kohën e lirë pas orëve.

Në mënyrë plotësuese, nxënësit realizuan edhe aktivitete

për rritjen e sigurisë së nxënësve në rrethinën e shkollës:

Vizatim të vendkalimeve për këmbësorë;

Vendosje të “policit të shtrirë”;

Sinjalizim në trotuar.

Pas aktiviteteve të zbatuara, nxënësit organizuan edhe Ditë të hapur për arsim qytetar ku përmes

veglave digjitale e prezantuan atë që është bërë para anëtarëve të bashkësisë lokale.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 33. Ngjyrosje të çezmës së shkollës
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Përmes aktiviteteve që i iniciuan dhe realizuan anëtarët e

Parlamentit të nxënësve, nxënësit e forcuan pjesëmarrjen

e tyre në proceset shkollore për marrjen e vendimeve dhe

përmirësim të kushteve për punë dhe qëndrim në shkollë.

Në mënyrë plotësuese, bënë edhe ndryshim fizik, në

mënyrë që ajo të zbukurohet, por edhe për siguri më të

madhe. Përmes Ditës së hapur të arsimit qytetar, nxënësit

e ngritën edhe vetëdijen publike për rëndësinë e

mirëmbajtjes së oborrit të shkollës dhe sigurisë në

komunikacion për të gjitha palët e prekura.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?

H
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Pas aktiviteteve të realizuara, nxënësit, të udhëhequr nga mësimdhënësi, diskutuan për gjithë procesin.

Gjatë reflektimit të tyre, nxënësit ndanë se kanë përvetësuar një pasqyrë për rëndësinë e punës ekipore

dhe përgjegjësisë individuale ndaj bashkësisë lokale, veçanërisht gjatë përfaqësimit dhe punës aktive

për ndryshime pozitive në shoqërinë. Nxënësit ndanë edhe atë se janë shumë të kënaqur nga

mundësia që vetë të vendosin në çka dhe si do të punojnë, si dhe nga pjesëmarrja e drejtpërdrejt në

proceset e vendimmarrjes në shkollë.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 8: Nxënësit dhe të

rriturit marrin vendime bashkërisht.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 34. Mbjellje të fidanëve të pishave



Për bashkësi që zgjidhë konfliktet në mënyrë
konstruktive
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Shembulli 14:

SHF „Dençe Dejanovski“ – Mavrovë Rostushë

Ngritje të vetëdijes publike

Zbatim i hulumtimit anketues onlajn në temën “Konflikte dhe komunikim”, në

mënyrë që të shqyrtohet se në çfarë mënyre zgjidhen konfliktet në shkollë dhe në

komunë. Thirrje përmes fletushkave të përpiluara me porosi për forcimin e

vetëdijes te të gjithë për përdorimin e komunikimit aktiv në përditshmërinë.

3 nxënëse të klasës së nëntë si bartës të iniciativës dhe 7 nxënës nga klasa e

gjashtë deri në të tetën

Mësimdhënësja e Arsimit qytetar si bartëse, me mbështetje prej 7 mësimdhënësve

Qasje e kombinuar (aktivitete me prani fizike dhe komunikim përmes veglave

digjitale)

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve



Me çfarë probleme/nevoja përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Shkolla gjendet në mjedis multikulturor, në të cilin jetojnë kultura ose grupe etnike të ndryshme, që

ndonjëherë rezulton me konflikte. Në mënyrë plotësuese, për shkak të periudhës së adoleshencës,

nxënësit përballen me nevoja dhe probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me zbulimin e identitetit të

tyre dhe identitetin e të tjerëve, zbulimin e aftësive të tyre dhe si të njëjtat të përmirësohen, si të bëhen

individë më të mirë të cilët janë të dobishëm për shoqërinë. E gjithë kjo që u përmend është në fakt

reflektim i konflikteve të ndryshme të jashtme dhe të brendshme që janë pjesë e përditshmërisë së

nxënësve.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Përmes diskutimit që zhvillohej në mënyrë të hapur dhe konstruktive, nxënësit e theksuan problemin e

përballjes me konflikte (të jashtme dhe të brendshme) si problem më i rëndësishëm me të cilin përballet

shoqëria jonë dhe njëzëshëm donin të hulumtojnë, komunikojnë dhe kontribuojnë për të ndryshuar

diçka në drejtimin pozitiv si individë të përgjegjshëm.
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Gjatë janarit të vitit 2021, përmes komunikimit elektronik në MS Teams, Viber dhe telefon nxënëset e

identifikuan nevojën e zgjidhjes më efektive të konflikteve në bashkësinë. Tema për zgjidhjen e

konfikteve nga materialet mësimore të Arsimit qytetar u ndihmoi të përpilojnë pyetësorë anketues dhe

më tutje – materiale përkatëse komunikuese.

Në shkurt planifikonin se si do t’i qasen hulumtimit të problemit, derisa në mars e zbatuan anketën, i

përmblodhën rezultatet, e zbatuan fushatën dhe i prezantuan gjetjet në Ditën e hapur të arsimit qytetar.

Rolet i ndanë mes vete në bazë të shkathtësive që secili i posedon. Të gjitha nxënëset posedonin

shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese, por korrigjoheshin mes vete dhe jepnin informacion

konstruktiv kthyes.

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?
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Iniciativa e nxënësve zhvillohej në disa hapa:

1) Hulumtim në temën “Konflikte dhe komunikime” me

nxënës nga klasa e gjashtë deri në të tetën, 10 të punësuar

në shkollë dhe 60 anëtarë të bashkësisë lokale. Hulumtimi

është zbatuar përmes fletëve anketuese dygjuhëshe (në

gjuhën shqipe dhe maqedonase) përmes veglës digjitale

Microsoft Teams. Qëllimi i hulumtimit ishte që të shqyrtohet

se si zgjidhen konfliktet në shkollë dhe bashkësinë më të

gjerë dhe të shqyrtohet nëse zgjidhja është konstruktive,

me përdorimin e komunikimit aktiv si stili më i mirë për

përballje me konflikte.

2) Analizë e të dhënave nga hulumtimi, që tregoi se në

mjedisin shkollor dhe bashkësinë shkollore kultivohen

ndjenja të ndërsjella pozitive, ndërsa konfliktet në të

shumtën e rasteve zgjidhen në mënyrë konstruktive.

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?

3) Përpilim i fletushkave me porosi për forcimin e vetëdijes për rëndësinë e komunikimit aktiv si pjesë

kyçe e përditshmërisë.

4) Shpërndarje e fletushkave me prani fizike nëpër vendbanim dhe në mënyrë elektronike përmes

rrjeteve sociale, për porosinë që të mbërrijë deri te numri më i madh i anëtarëve të bashkësisë lokale.

Gjatë aktiviteteve, nxënësit morën mbështetjen më të madhe nga mësimdhënësit dhe bashkënxënësit e

tyre. Në aktivitetet ishin të përfshirë edhe prindërit e nxënësve të cilët morën pjesë në hulumtimin dhe

më pas i mbështetnin nxënësit gjatë shpërndarjes së fletushkave. Gjithashtu, përfaqësuesit e komunës

morën pjesë në hulumtimin, ndërsa ndanë edhe informacione për iniciativën e nxënësve me bashkësinë

më të gjerë lokale përmes kanaleve të tyre zyrtare për komunikim.
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 35. Prezantim i gjetjeve nga hulumtimi
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Përmes aktiviteteve të tyre, nxënësit e ngritën vetëdije publike për rëndësinë e komunikimit aktiv në

jetën e përditshme dhe nevojën për zgjidhje konstruktiv të konflikteve te bashkënxënësit,

mësimdhënësit e tyre dhe anëtarët tjerë të bashkësisë lokale (prindër, përfaqësues të komunës, banorë

të vendbanimit).

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Pas aktivitetit të përfunduar tërësisht, u mbajt takim i përbashkët onlajn për reflektim të asaj që është

punuar. U diskutua për qëllimet dhe sa janë përmbushur të njëjtat. Nxënëset ishin të kënaqura nga

iniciativa e përgjithshme dhe ndanë se edhe në të ardhmen, në shkollimin e tyre të mëtejshëm do të

përfshihen në iniciativa të ndryshme me qëllim që të kontribuojnë për diçka më të mirë për të gjithë në

shoqërinë tonë. 

Nxënëset mësuan si hulumtuese t’i qasen një teme të caktuar me interes, si t’i anketojnë me sukses të

anketuarit dhe si t’i përmbledhin dhe analizojnë të dhënat, të cilat më pas i shpërndanë në rrjetet

sociale. Ata e kuptuan rëndësinë e diskutimit të hapur dhe komunikimit aktiv edhe gjatë vetë

aktiviteteve, si vegël e rëndësishme për përparim ekipor drejt qëllimit të përbashkët.  

Gjithashtu, mësuan se si të përballen me tremë dhe pasiguri në më shumë situata dhe si përmes

komunikimit aktiv dhe të hapur të iniciojnë zgjidhje të problemeve në mjedisin e tij. Në këtë mënyrë,

nxënëset përvetësuan ide për atë se si përmbajtjet e mësuara nga shkolla mund të zbatohen edhe në

jetën e përditshme.  

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 7: Nxënësit iniciojnë:

Aktivitete të udhëhequra nga nxënësit me kontribut të vogël nga më të rriturit.

Shembuj të praktikave të mira për iniciativa të nxënësve

Foto 36. Fletushka nga fushata për ngritjen e vetëdijes publike




