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PËR PROJEKTIN
Si të nxitet, mbështetet dhe forcohet zëri i fëmijëve dhe të rinjve sot, është fokusi 
kryesor i projektit ndërkombëtar trevjeçar i titulluar “Fillo ndryshimin!”, që zbatohet 
në partneritet me organizata nga Kroacia, Portugalia, Maqedonia e Veriut dhe Belgjika. 
Qëllimi i projektit është që t’i forcojë kapacitetet e shkollave, mësimdhënësve 
dhe prindërve, në mënyrë që ata të mund t’i mbështesin dhe respektojnë nxënësit, 
respektivisht pjesëmarrjen e tyre aktive në fushën e shkollës dhe bashkësive lokale 
në të tre vendet (Kroaci, Portugali dhe Maqedonia e Veriut). Në projektin veçanërisht 
theksohet se si pjesëmarrja aktive e fëmijëve e transformon baraspeshën e fuqisë 
mes fëmijëve dhe të rriturve: në vend të strukturës hierarkike ku të rriturit e kanë 
gjithë fuqinë, përfshirja aktive promovon model të mjedisit të përshtatshëm për 
bashkëpunim, të mbështetur me dialog, bisedime dhe bashkëpunim mes të rriturve 
dhe fëmijëve/të rinjve.

Një nga aktivitetet kryesore të projektit është zbatimi i hulumtimit cilësor, në të cilin 
përmes fokus grupeve nxënësit janë pyetur se si i përjetojnë shkollat e tyre si mjedis 
ku ata do të mund të merrnin pjesë në mënyrë aktive, të jenë bartës të ndryshimeve 
që ata do të donin t’i shohin, si dhe për mundësinë për inkluzion dhe interkulturë 
më të mirë në bashkësitë e shkollës. Autorët e këtij raporti komparativ, në mënyrë 
informative dhe substanciale, i prezantojnë dhe analizojnë qëndrimet e nxënësve nga 
15 shkolla nga tri shtete, e në mënyrë plotësuese ata theksojnë edhe rekomandime 
të rëndësishme që do t’u transmetohen kreatorëve të politikave arsimore përmes 
aktiviteteve të ndryshme të përfaqësimit.

Qëllimi i këtij publikimi dhe aktiviteteve të tjera të projektit është që t’u mundësojnë 
nxënësve zëri i tyre të jetë më relevant, më autoritativ dhe shpesh të merret parasysh 
në krijimin e politikave që i prekin ata drejtpërdrejt.   

Këtë hulumtim e shikojmë si veçanërisht të rëndësishëm, meqë nxënësit janë 
intervistuar në vitin 2020, kur në të tre shtetet sistemet arsimore pësuan 
ndryshime për shkak të krizës me virusin Kovid-19. Zërin e nxënësve, gjegjësisht 
perspektivën e nxënësve për këto ndryshime e konsiderojmë si jashtëzakonisht 
të rëndësishme meqë ofron ide për atë çfarë ndryshimesh mund të zbatohen në 
mënyrë që të arrihet proces më cilësor mësimor, si dhe mirëqenie më të mirë të 
nxënësve me sfidas e gjendjes së tanishme. 
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Partnerë në projektin “Fillo ndryshimin!”:
•	 Forum për lirinë e arsimit
•	 Shkolla fillore Ivan Meshtroviq në Zagreb
•	 INOVA + Shërbime novatore
•	 Shkolla e mesme „Hoze Estevjo“
•	 Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar
•	 Shkolla e mesme komunale „Nikolla Karev“ - Strumicë
•	 Rrjeti i qendrave për politika arsimore (NEPC)
•	 SIRUS Rrjeti për politikë arsimore të emigrantëve

Mund të mësoni më shumë për projektin dhe aktivitetet e projektit në  
www.startthechange.net
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PËR AUTORËT
Dr. Nikolla Baketa është hulumtues 
akademik i Institutit për hulumtim 
social në Zagreb, ku studion politikë 
arsimore dhe të rinj, respektivisht 
arsim qytetar dhe ku ai inicion 
ndryshime në politikën në fushën e 
arsimit të lartë. Me magjistraturë 
dhe doktoratë në politikat publike, 
të përvetësuara në Fakultetin e 
Shkencave Politike në Zagreb, si dhe 

studime të magjistraturës dhe diplomë të shkencave politike nga Universiteti i 
Evropës Qendrore në Budapest, Nikolla Baketa është aktiv në organizata, iniciativa 
të shumta, trupa këshillëdhënës dhe profesional lidhur me arsimimin e të rinjve në 
nivel kombëtar. Ai është gjithashtu anëtar i Këshillit programor të (Radiotelevizionit 
Kroat). Ligjëron në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Fakultetin e Shkencave 
Humaniste dhe Shoqërore në Riekë si bashkëpunëtor i jashtëm.

Dr. Marko Kovaçiq është sociolog 
politik, i punësuar në Institutin për 
hulumtime sociale në Zagreb, ku ai 
është i angazhuar në studime rinore. 
AI është bashkëthemelues dhe 
ligjërues i programit të parë studimor 
akademik për të rinjtë në Kroaci, të 
ofruar nga Universiteti i Riekës. Ai 
është korrespondent kombëtar për 
politika rinore për Këshillin e Evropës 

dhe Komisionin Evropian, si dhe korrespondent kombëtar i Vikipedisë për të rinj për 
Komisionin Evropian. Në tetë vitet e kaluara, ai mori pjesë në thuajse secilin proces 
të lidhur të politikës me të rinj në nivel të Kroacisë, BE-së dhe Këshillit të Evropës. 
M. Kovaçiq përvetësoi titullin Doktor i politikave publike i Universitetit në Lubjanë, 
diplomë të magjistraturës të Universitetit të Evropës Qendrore në Budapest dhe 
magjistër i politikave publike nga Fakulteti për shkenca politike në Zagreb, ku ka 
diplomuar. Ai ishte edhe viziting hulumtues i Universitetit.
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HYRJE
Pse është i rëndësishëm zëri i nxënësve, respektivisht pjesëmarrja e tyre? A është 
kjo vlerë e veçantë ose është rëndësi e jashtëzakonshme? Në emër të kujt duhet të 
angazhohemi për zërin e nxënësve dhe nëse duhet të angazhohemi për këtë fare? 
Deri në çfarë niveli duhet të angazhohemi? Më në fund, cilët faktorë ndikojnë në 
krijimin e mjedisit më të volitshëm për pjesëmarrje aktive të nxënësve?

Në fushën hulumtuese të arsimit, në vend të fokusit tradicional të përshkrimit dhe 
analizës së sistemeve arsimore, gjithnjë e më shumë i jepet prioritet dhe dominojnë 
punimet hulumtuese që përqendrohen te nxënësit dhe gjendja e tyre (Flutter and 
Ruddock, 2004). Sipas Robinson I Taylor (2007), një nga arsyet për këtë trend është 
rritja e vetëdijes te aktorët e ndryshëm për të drejtat e njeriut, siç është përcaktuar 
në Konventën e OKB-së për të drejtat e fëmijës. Të drejtat e nxënësve dhe mendimi 
i nxënësve u bë standard i pashmangshëm i arsimit bashkëkohor. 

Gjithashtu, duhet marrë parasysh se qasja joliberale drejt arsimit, i përkufizuar 
kryesisht nga praktika dhe vlerat për të qenë të shkëlqyeshëm (përsosmëri), 
performanca, testime të standardizuara ose fokus në mundësitë për punësim (ose 
madje edhe më shumë: orientim të arsimit në bazë të nevojave të tregut të punës), 
ende mbisundon si diskurs kryesor në shumicën e vendeve në botë (Ball, 2016; Connell, 
2013; Torres, 2008). Nëse duam t’i krahasojmë, kushtimisht thënë, këto dy paradigma 
njëra në tjetrën, do të jetë e rëndësishëm që në mënyrë kritike të shqyrtohet se si 
funksionojnë sistemet e ndryshme me imperativin neoliberal dhe deri në çfarë niveli 
– duke filluar nga mbështetja deri te disociacioni – ata vazhdimisht angazhohen për 
krijimin e mjedisit në të cilin nxënësit do të marrin pjesë në mënyrë aktive.
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PASQYRË E SHKURTËR TEORIKE
Së pari, nevojitet të thjeshtëzohet ideja për zërin e nxënësit, që në fakt edhe nuk 
është ide e re, ndërsa rëndësia e zërit dhe mendimit të nxënësit mund të haset edhe 
në evidencën e orëve nga fundi i shekullit 19 (Ruddock, 2006: 131). Megjithatë, ndonëse 
kjo ide nuk është e re, ajo megjithatë është aktuale meqë e ashtuquajtura urë mes 
qëllimit të arsimit dhe qasjes individuale ndaj nxënësve ende nuk është standard, as 
në makro, as në mikro nivelin në sistemin arsimor (Forum, 2001).

Zëri i nxënësit, respektivisht zëri i të rinjve mund të jetë vlerë e veçantë, ndërsa 
mund të shihet edhe si vlerë instrumentale.

Nëse është vlerë e veçantë, atëherë duhet të udhëhiqemi sipas qasjes së mbështetur 
në të drejtat, ku vendimet e dikujt nuk mund të miratohen pa prani të tij/të saj. Nga ana 
tjetër, zëri i nxënësit gjithashtu mund të jetë edhe instrumental, së pari si mekanizëm 
që inkurajon pjesëmarrje në bashkësinë, e më pas edhe si mekanizëm për emancipimin 
e nxënësve. Qasja e këtillë pragmatike është gjithashtu e mbështetur 
edhe me atë rolin e njohur të shkollës – t’i aftësojë fëmijët dhe të rinjtë 
për të kontribuar në mënyrë aktive në shoqëri dhe në tregun e punës. 

Pa marrë parasysh qasjen, ajo që është me rëndësi substanciale 
është që procesi i krijimit të mjedisit për pjesëmarrje 
rinore të jetë i përpiluar mirë.
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Për nevojat e këtij teksti, përdorim konceptimin e zërit të nxënësit sipas Robinon and 
Taylor (2007: 8), që e sqaron „zërin e nxënësit“ përmes katër dimensioneve:

KOMUNIKIM NË FORMË TË DIALOGUT
Zëri/pjesëmarrja i/e nxënësve bazohet kryesisht në konceptin e komunikimit 
në formë të dialogut. Dialogu si formë e hedhë poshtë idenë tradicionale se 
komunikimi është thjeshtë vetëm transmetim i porosive dhe udhëhiqet nga ideja 
se komunikimi gjeneron dituri të re. Komunikimi i tillë ka potencial për të kuptuarit 
e ndërsjellë mes nxënësve dhe mësimdhënëse, e me këtë edhe potencial më të 
madh për ndryshim. Përmes çfarë praktikash, nxënësit ndjehen të inkurajuar dhe 
të motivuar për aksion, meqë ata marrin pjesë bashkërisht në proceset e krijimit 
dhe interpretimit të realitetit që e jetojnë dhe të njëjtën e ndajnë me personelin 
tjetër të shkollës.

INKLUZIVITET
Sipas autorëve të lartpërmendur, shumë nga shkollat konsiderojnë se e marrin 
parasysh zërin e nxënësit dhe pjesëmarrjen. Mirëpo, në mënyrë që kjo të jetë 
substanciale, pyetja që duhet të parashtrohet është zëri i kujt dëgjohet? Në 
mënyrë që të mund ta dëgjojmë zërin, respektivisht nevojat e të gjithëve (ose 
së paku shumicë sa më të madhe), e jo vetëm nevojave të atyre që posedojnë 
kapital kulturor (Bourdieu 1977), është e nevojshme që të nxitet klimë në të 
cilën mësimdhënësit do të mund të përshtatin përmbajtjen mësimore sipas 
karakteristikave të nxënësve të tyre, respektivisht ta afrojnë dhe lidhin shkollën 
me bashkësinë (Giroux, 1999).

DINAMIKA E FUQISË ËSHTË SHPESH E PABARABARTË DHE PROBLEMATIKE
Për dallim nga nxënësit, mësimdhënësit janë ata që kanë fuqi, dituri dhe 
autoritet. Por, kjo dinamikë nuk duhet të mbetet e pandryshuar, përkundrazi, 
roli i mësimdhënësve duhet të jetë i orientuar drejt nxitjes së mendimit kritik 
te nxënësit, veçanërisht kur bëhet fjalë për pozicionin e tyre të fuqisë. Në 
këtë mënyrë, ai sipas Freire (1968) zhvillon të menduarit kritik, nxënësit bëhet 
qytetarë aktivë të cilët në të ardhmen mund të zhvillojnë fuqi për ndryshim të 
shoqërisë.

TRANSFORMIMI
Nuk mjafton vetëm të dëgjohet mendimi i nxënësit, ajo që është më e rëndësishme 
është që të veprohet në mënyrë që nxënësit të kenë mundësinë për të ndikuar dhe 
ndryshuar praktikat dhe politikat e shkollës. Kjo është shkathtësi, respektivisht 
mënyrë e të vepruarit, ku nxënësit janë bashkëkrijues të realitetit personal, gjë 
që është e domosdoshme për të ardhmen në mënyrë që të njëjtët të marrin pjesë 
në mënyrë aktive në shoqërinë dhe politikën. Kjo praktikë e zërit të nxënësve 
është njëra nga më të rëndësishmet.

Overview of the student voice conceptualisation according to Robinson and 
Taylor (2007: 8)
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Ajo që mund të konstatohet nga ky konceptim është se nxitja e nxënësve të jenë aktiv 
dhe të ndajnë mendimet e tyre që do të jenë të dëgjuara, nuk është e thjeshtë. Përbëhet 
nga krijimi i mjedisit nxitës. Me fjalë të tjera, nëse vetëm formohet bota e nxënësve, 
ose nëse vetëm në mënyrë periodike i pyesim nxënësit se si u shkon në shkollë, nuk 
do të vjen deri te epilogu i dëshiruar – qytetarë të emancipuar, të inkurajuar dhe të 
kompletuar të cilët kanë të drejt të marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes që 
ndikojnë në realitetin e tyre.

Në mënyrë që të mund ta kuptojnë në tërësi mënyrën në të cilën nxënësit mendojnë 
për konceptet e ndryshme për kontributin dhe pjesëmarrjen e tyre, vendosëm të 
qasemi me metodë cilësore të hulumtimit. Përkundër faktit që zëri i nxënësit është 
fokusi i vetëm, të tria temat e prezantuara më poshtë e ilustrojnë së bashku mënyrën 
në të cilën nxënësit mund të realizohen në shkollat e tyre.

Më tutje, ndonëse disa nga temat në shikim të parë nuk janë të lidhura fare me 
pjesëmarrjen e nxënësve (p.sh. mësim gjatë pandemisë së Kovid – 19), hipoteza e këtij 
projekti, respektivisht e këtij publikimi, është se nxënësit, së bashku me personelin 
tjetër të shkollës, duhet të krijojnë mjedis në të cilin ata janë të pranuar dhe të nxitur 
për të marrë pjesë në mënyrë aktive. Përkitazi me këtë, në pjesën e radhës vijon 
pasqyra e gjetjeve nga hulumtimi empirik, që jep përgjigje për atë deri në çfarë niveli 
nxënësit mund të veprojnë në mjedisin e tyre shkollor.
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HULUMTIMI
Hulumtimi u zbatua përmes 29 grupeve të fokusit me pjesëmarrësit si vijon:

 

Të gjitha fokus gruper janë zbatuar në periudhën mes 22 shtatorit – 12 nëntorit, të 
vitit 2020. Fokus gruper janë zbatuar në të gjitha shkollat e projektit.

Gjithsej 260 nxënës

99 nxënës
nga Portugalia

82 nxënës 
nga Kroacia

79 nxënës nga 
Maqedonia e Veriut
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Shkollat që ishin të përfshira në hulumtimin (www.startthechange.net):

MAQEDONIA E VERIUT
„Kuzman Josifovski – Pitu“ – shkollë fillore, Shkup
„Nikolla Karev“ – shkolla e mesme profesionale komunale, Strumicë
„Vëllezërit Milladinov“ – shkollë e mesme profesionale, Shkup
„Pero Nakov“ – shkollë e mesme profesionale, Kumanovë
„Vëllezërit Ramiz – Hamid“ – shkollë fillore, Shkup

KROAcI
“Ivan Meshtoviq” shkollë fillore, Zagreb
Dugo Sello, shkollë e mesme, Dugo Sello
Bjelovar Trade and Commercial School, Bjellovar
Vrapče Nursing School, Zagreb
Zagreb Administrative School, Zagreb

PORTUGALI
“Loureiro” Elementary School, Loureiro, Oliveira de Azeméis
 “José Estêvão” Cluster School, Aveiro
 “São Bernardo” Elementary School, S. Bernardo
“Albergaria-a-Velha” Secondary School, Albergaria-a-Velha
EPROMAT VET School, Matosinhos
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Për qëllimin e fokus grupeve ishte krijuar protokoll që ishte i pranuar nga të gjitha 
shkollat partnere në periudhën mes shkurtit – shtatorit të vitit 2020. Protokolli i 
përkufizoi temat kryesore:
•	 Kënaqësi e përgjithshme në shkollën,
•	 Ndryshime të nevojshme në shkollë dhe mundësi për realizimin e tyre,
•	 Pabarazi dhe përjashtim, dhe
•	 Vullnetarizëm.

Qëllimi i hulumtimit është që të paraqitet perspektiva e nxënësve lidhur me 
pjesëmarrjen e tyre në aktivitete të ndryshme shkollore, si dhe sa u përgjigjen shkollat 
nevojave të nxënësve, llojllojshmëria e rrethimit të tyre dhe mundësitë për inkluzion.

Pas zbatimit të fokus grupeve janë përgatitur raporte kombëtare me informacionet 
themelore për zbatimin, tema të veçuara që rezultuan nga fokus gruper, përshkrim i 
gjetjeve më të rëndësishme të lidhura me secilën temë ndaras (si e kuptojnë nxënësit 
temën, pa marrë parasysh nëse ato janë dakord ose jo, shembujt që i dhanë, etj.), 
si dhe rishikim të shkurtër nga hulumtimi (individi që zbaton fokus grupin) lidhur 
me përshtypjet e tij/saj personale për dinamikën e fokus grupeve gjatë gjithë 
kohëzgjatjes. 

Është me rëndësi të përmendim se vetë projekti, duke përfshirë edhe përpilimin 
e protokollit për zbatimin e fokus grupeve, ka filluar nga fillimi i vitit 2020, që 
do të thotë se në këtë periudhë nuk ishin planifikuar tema që kanë të bëjnë me 
Pandeminë e virusit korona. Por, kjo temë u bë pjesë përbërëse e përditshmërisë 
së nxënësvе dhe ndikoi konsiderueshëm në përvojën e tyre shkollore, kështu që 
ishte nxjerrë në mënyrë spontane gjatë vetë zbatimit të fokus grupeve.
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ZËRI I NXËNËSVE DHE POTENCIAL PËR 
NDRYSHIM
Përfaqësimi i interesave të nxënësve dhe respektimi i mendimeve të tyre është i 
rëndësishëm në mënyrë që ata të mund ta pranojnë shkollën si pjesë e identitetit të 
tyre, e njëherësh të kenë përgjegjësi të caktuar dhe ndikim ndaj të tjerëve që janë të 
lidhur me shkollën. Megjithatë, përgjigjet e shumicës së nxënësve bëjnë të ditur se 
ekzistojnë sfida të caktuara në këtë segment.

Sfida e parë është pjesëmarrja e ulët nga shërbimi profesional dhe mësimdhënësit 
lidhur me sfidat individuale me të cilat nxënësit përballen.Pjesërisht lidhur me atë 
që u përmend më sipër është edhe motivimi i nxënësve për të ndërmarrë hapa 
për zgjidhjen e problemeve të caktuara në shkollë ose përmirësimin e segmenteve 
të caktuara. Përfundimisht, këtu vjen në shprehje edhe ajo se sa janë nxënësit të 
njoftuar me procedurat dhe mundësitë që u janë në dispozicion.

Gjendja momentale për shembull, bën të ditur faktin se nxënësit dhe idetë dhe 
problemet e tyre jo gjithmonë hasin në reagim të mirë nga mësimdhënësit dhe kuadri 
profesional nga shkolla. Përkundrazi, nxënësit pohojnë se në të shumtën e rasteve 
përballen me:
•	 Dyer të mbyllura,
•	 Ankesat e tyre janë të diskredituara,
•	 Ose ato janë marrë parasysh, por nuk është ndërmarrë kurrfarë veprimi për 

zgjidhjen e ankesave.
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Nxënësit pohojnë se zgjidhja e problemeve të tyre zakonisht është prolonguar dhe 
personat kompetentë shpesh janë të zënë me gjëra të tjera. Ata besojnë se kanë 
pjesëmarrje dhe fuqi shumë të vogël për të ndryshuar diçka në shkollën e tyre dhe se 
rregullat që ekzistojnë, është vështirë të ndryshohen nga pozicioni i tyre.

„Mund të mundohemi të zgjidhim një 
problem të caktuar, por ai nuk do të 

mund të zgjidhet meqë nuk e gëzojmë 
mbështetjen e mësimdhënësve tanë” 

(Kroaci)

„Këdo që e kërkojmë, cilindo, madje 
edhe ata lartë nuk dinë se çfarë duan. 

Sot marrin një vendim, nesër një tjetër”. 
(Kroaci)

„Fola me kujdestaren e klasës në mënyrë 
që ta zgjidhim këtë problem dhe ajo nuk i 
kushtoi vëmendje fare kësaj“ (Portugali)
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Ishin shumë të rralla rastet në të cilat nxënësit theksuan shembuj në të cilat nga 
personat kompetentë është bërë njëfarë përpjekje në mënyrë që të bisedohet hapur 
për problemet ose t’i qasemi zgjidhjes së tyre. Prandaj, nxënësit konsiderojnë se 
qëndrimi i këtillë i mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë shkakton 
shqetësim dhe e vendosë në pikëpyetje aftësinë për zgjidhjen e problemeve 
individuale me të cilat ata hasen në shkollën. Një pjesë e nxënësve tregojnë interes për 
angazhim më konkret në përmirësimin e gjendjes në segmente të caktuara në shkollë, 
por megjithatë edhe te ata mbisundon pasiguria se diçka nuk mund të ndryshojnë dhe 
kjo më tutje ndikon drejtpërdrejt në motivimin dhe angazhimin e tyre.

Në disa shkolla të caktuara, nxënësit ndanë se arsyeja për mosinteresimin e tyre 
për ndërmarrjen e hapave konkrete është rezultat i shembujve nga gjeneratat 
paraprake që kanë provuar diçka të ndryshojnë, por nuk kanë marrë kurrfarë 
përgjigje nga personeli i shkollës. Të tjerët, nga ana tjetër, procesin e shkollimit e 
përjetojnë si fazë kalimtare dhe prandaj nuk janë të interesuar të ndërmarrin hapa 
konkrete në mënyrë që të mundësojnë ndryshime për gjeneratat e ardhshme.

Aty ku nxënësit kanë motivim dhe diskutojnë për zgjidhje potenciale, fitohet 
përshtypje se ata janë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre dhe opsionet përmes të 
cilave mund ta arrijnë ndryshimin e dëshiruar.
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Në disa shkolla nxënësit e përmendën si vijon:
•	 Kanë rregullativë të brendshme prej 500 faqeve, që ata e marrin në fillim 

të vitit shkollor, gjë që për ta nuk është praktike; përveç kësaj, rregullat 
miratohen në vendin e ngjarjes, gjë që për nxënësit është për t’u habitur;

•	 Disa nga nxënësit theksuan se ata nuk janë informuar fare kujt duhet t’i 
drejtohen për bisedë nëse shfaqet ndonjë problem... “Asnjëherë nuk na kanë 
treguar se me kë duhet të bisedojmë kur kemi problem” (Portugali);

•	 Disa nxënës nuk kanë qenë të informuar se ka ndonjë nxënës që i përfaqëson 
interesat e tyre para shkollës;

•	 Në disa shkolla këshilli i nxënësve është i kufizuar në fuqinë e tij për të 
vepruar, prandaj nxënësit shpeshherë nuk mbështeten në këtë trup. Ose siç 
shprehen ata „qëllimi i tij është që vetëm të transmetohen njoftimet“ 
(Kroaci);

•	 Nxënësit e shumicës së shkollave pohojnë se madje edhe kur problemi 
diskutohet, përfaqësuesit zyrtarë të nxënësve (si këshill i nxënësve ose 
kryetar i klasës) rrallë përmenden si resurs që mund të ndihmojë në zgjidhjen 
e problemeve;

•	 Shembull tjetër është Parlamenti i nxënësve, respektivisht i studenteve në 
Maqedoninë e Veriut, i cili është i detyrueshëm, ndërsa ishte përmendur 
vetëm në një fokus grupë si trup/resurs që nxënësit e kanë në dispozicion.
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KLIMA SHKOLLORE DHE PRANIMI I 
DIVERSITETIT
Në përgjithësi nxënësit konsiderojnë se shkollat e tyre janë hapësirë e sigurt. 
Ata nuk ndjehen as të rrezikuar, as të diskriminuar, ndërsa kjo është vërtetuar 
me përgjigjet e tyre pozitive lidhur me atmosferën shkollore dhe marrëdhëniet 
mes nxënësve.

Krahas kësaj, kur flasin për dhunë moshatare, ata shprehin mungesë të së njëjtës në 
shkollat. Nëse një pjesë e tyre me të vërtetë kanë qenë dëshmitarë të dhunës fizike, 
kjo ka qenë jashtë shkollës ose vetëm pjesërisht e lidhur me shkollën. Megjithatë, 
kur nxënësit flitnin për dhunë, ata flitnin për dukurinë e dhunës verbale në shkolla, 
që sipas tyre është e pranishme në masë më të madhe. Raste të këtilla janë theksuar 
kryesisht nga nxënësit portugez, derisa nxënësit nga Maqedonia e Veriut theksuan 
se këto raste janë të pranishme vetëm periodikisht, ndërsa nxënësit kroatë nuk kanë 
përmendur dhunë fare ose e përmendin shumë rrallë.

„Asnjëherë nuk kam parë diçka të tillë. Në 
klasën tonë, e edhe në klasat tjera nuk ka 

dhunë“. (Maqedoni e Veriut)

„Vitin e kaluar kishte dhunë në klasën 
tonë, jo fizike, por u thanë fjalë të këqija” 

(Maqedonia e Veriut)

„Gjëja e vetme që më kujtohet është se 
shumë ka thashetheme“ (Kroaci)

16



Nxënësit nga Kroacia me këtë bëjnë të ditur se nuk ka diskriminim ose dhunë dhe se 
ata ndjehen të pranuar nga nxënësit tjerë. Nga ana tjetër, nxënësit nga Portugalia 
përmendën shembuj të vetëpërjashtimit, gjegjësisht izolim të disa nxënësve për 
shkak se ndjehen ndryshe; ata i shmangen kontaktit dhe bisedës me nxënës të 
tjerë me qëllim që t’i shmangen mundësisë për dhunë fizike ose verbale. Sa i përket 
dhunës verbale, kjo në të shumtën e rasteve nënkupton ofendim dhe përqeshje të 
disa karakteristikave personale të nxënësit (theksi, gjendja familjare, pengesa fizike, 
mënyrë e veshjes, nacionaliteti, raca).

„Prindërit e mi u shkurorëzuan dhe kisha 
periudhë me të vërtetë të rëndë, por 

bashkënxënësit filluan të më përqeshin“ 
(Maqedonia e Veriut)

Në klasën tonë më parë ishim të ndarë në 
„komunikues“ dhe „jokomunikues“ dhe ajo 

që i karakterizonte të dyja grupet ishte 
veshja. Nëse mban veshje të shtrenjta 

atëherë u takon “komunikuesve”, e nëse 
mban veshje të lira atëherë u takon 
„jokomunikuesve“. „Komunikuesit“ i 

përqeshni „jokomunikuesit“ dhe arsyeja 
ishte pozita socio-ekonomike. (Portugali)
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Kur ndodhin incidente (situata të vërteta ose hipotetike), nxënësit treguan 
gatishmëri për të reaguar dhe për t’i denoncuar incidentet te personat përkatës nga 
shkolla. Ata besojnë se personeli shkollor duhet të sigurojë këshillë përkatëse dhe 
të tentojë ta qetësojë situatën.
Lidhur me personat përkatës (mësimdhënës, shërbime profesionale), nxënësit 
nga Maqedonia e Veriut ndanë shembuj pozitiv për masa të ndërmarra kur është 
denoncuar dhunë verbale, derisa nxënësit nga Portugalia më së shumti treguan për 
mungesën e reagimeve për zgjidhjen e problemit.

„Dy nxënës rriheshin dhe njëri prej tyre 
e lëndoi gishtin. Menjëherë shkova ta 

informoj mësimdhënësen, për të gjetur 
zgjidhje se çfarë do të bëhet. Kam 

me të vërtetë shumë mbështetje nga 
mësimdhënësit”

(Maqedonia e Veriut)

„Mendoj se asistentët shkollorë nuk janë 
të hapur sa duhet dhe të ndjeshëm për 
temën, për të kuptuar se deri në çfarë 

niveli këto situata ndikojnë te nxënësit“ 
(Portugali)

„Disa nxënës tregojnë gjëra shumë 
të këqija për të, meqë nuk e kuptojnë 

se ai ka probleme. Kur ndodhë kjo, 
mësimdhënësit nuk reagojnë fare“ 

(Portugali)
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Kur shfaqet konflikt, kjo zakonisht është rezultat i njohjes së pamjaftueshme me 
njëri-tjetrin. (Maqedonia e Veriut).

Ata shprehin empati dhe gatishmëri që të shoqërohen me individë që janë 
të ndryshëm. Ky është një tregues i konsiderueshëm se ka potencial për punë 
me nxënësit në tema që janë të lidhura me dhunën moshatare, treguan se janë të 
gatshëm të përfshijnë edhe individë të tjerë, të ndryshëm dhe se janë të gatshëm 
të reagojnë nëse vërejnë sjellje diskriminuese dhe/ose të dhunshme. Normalisht, në 
mënyrë që kjo të jetë e realizueshme, është e domosdoshme që nxënësve t’u ofrohen 
shkathtësi për menaxhimin e konflikteve, si dhe mbështetje nga shërbimi profesional 
dhe mësimdhënësit.

„Nxënësit portugez në fakt duan t’u 
ndihmojnë nxënësve që nuk e flasin 

shumë mirë gjuhën portugeze“. 
(Portugali)

„Nëse dikush është i ndryshëm, duam 
të ndihmojmë. Do të bënim çmos që të 

ndihmojmë.“
(Maqedonia e Veriut)

„Sapo erdha këtu, mendova se nuk do të 
më pranojnë. Por më pranuan!“

(Kroaci)
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Përkundër faktit që nxënësit nga Kroacia deklaruan kryesisht se nuk ka diskriminim 
mes tyre, është me rëndësi të shënohet se megjithatë nxënësit e shumicës së 
shkollave kanë qenë dëshmitarë të diskriminimit gjinor nga mësimdhënësit. Në 
masë më të vogël ose më të madhe, kjo temë është prekur në të gjitha shkollat ku 
janë zbatuar fokus grupet. Nga ana tjetër, nxënësit, edhe meshkuj edhe femra, 
konsiderojnë se trajtimi i këtillë është jokorrekt dhe i vjetruar. Në këtë kontekst, 
raporti i këtillë ndaj nxënësve shpie potencialisht drejt pasojave afatgjata që vetëm 
i forcojnë dhe rrënjosin dallimet gjinore, pabarazinë gjinore, gjë që kontribuon vajzat 
të ndjehen se janë privuar nga e drejta. Shembuj të këtillë për trajtim të pabarabartë 
të vajzave dhe djemve janë më të theksuara kur bëhet fjalë për kodeksin shkollor për 
veshje, respektivisht se rregullat zbatohen në mënyrë shumë më të ashpër kur bëhet 
fjalë për vajza, derisa djemtë më shpesh marrin më shumë liri. Përveç kësaj, nxënësit 
theksuan edhe qëndrime që i kanë përvetësuar gjatë orëve – disa nga nxënësit kanë 
shënuar se disa mësimdhënës diskriminojnë në bazë të stereotipave gjinore që 
përfshijnë aftësi kognitive të djemve dhe vajzave. Me këtë, mësimdhënësit dërgojnë 
porosi se barazia në shkollat është vetëm e natyrës deklarative.

„Rregullat janë më fleksibile në mënyrë 
që djemtë të paraqiten me pantallona të 
shkurtra për shembull, më të mëdha janë 

gjasat që mësimdhënësit të reagojnë 
nëse vajzat vijnë të veshura në dollake 

ose bluza të shkurtra“. (Kroaci)

„Mësimdhënësit përfundimisht mendojnë 
se vajzat nuk kanë aftësi të njëjta si 

djemtë, prandaj u ndihmojnë më shumë.“ 
(Kroaci)

„Rregullat për ne nuk janë aq rigoroze siç 
janë për vajzat“. (Kroaci)
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VIRUSI KORONA DHE PËRVOJA E 
NXËNËSVE
Pandemia e virusit korona dhe ndikimi që kjo gjendje e kishte ndaj orëve la gjurmë 
te nxënësit. Në fokus grupet nxënësit nuk janë pyetur drejtpërdrejt për këtë temë, 
por megjithatë ajo rezultoi në mënyrë spontane në shumicën e grupeve të fokusit, 
prej shumicës së vendeve. Mund të përfshihen më shumë aspekte të rëndësishme 
në të cilat ndikoi kjo gjendje, ndërsa sipas të anketuarve, shumica e ndikimeve janë 
negative.

Kjo kryesisht ka të bëjë me orët onlajn. Problemet janë karakterizuar si teknike dhe 
thelbësore. Problemet teknike kanë të bëjnë me paqëndrueshmërinë e lidhjes së 
internetit, që sipas nxënësve, ndikon në përqendrimin e tyre. Nga ana tjetër, në raport 
me përmbajtjen, nxënësit u prononcuan se cilësia e orëve bie dhe se nxënia në këtë 
mënyrë është e komplikuar dhe e vështirë. Në disa shkolla të caktuara, orët e këtilla 
u përshkruan si të vështira, të ngarkuara dhe stresuese. Kjo në të shumtën e rasteve 
është reflektim i qasjes dhe metodologjisë së mësimdhënësve të caktuar. 

„Mendoj se kam vrima të mëdha në 
diturinë nga orët onlajn. Ata duhet të na 
e sqarojnë atë që nuk e dimë, e në vend 
të kësaj vetëm vazhduan me materialin 
sikur tashmë gjithçka ta kemi të qartë“. 

(Kroaci)

„Problemi më i madh është me lidhjen 
e internetit, ndonjëherë është shumë 
e ngadalshme, nuk mund t’i dëgjojmë 
mirë mësimdhënësit dhe drejtimet që 
na i japin, ndonjëherë nuk mund as ta 

përfundojnë prezantimin“. 
(Maqedonia e Veriut)

„Nuk jemi të kënaqur fare me orarin e 
shkollës, si dhe me faktin se nuk mund 

të shkojmë në bibliotekë, librari dhe 
hapësirat për argëtim (të gjitha janë 
të mbyllura për shkak të Kovid-19)“. 

(Portugali)
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Nxënësit shënuan se mësimdhënësit nuk janë të vetëdijshëm për vëllimin e punës që 
u është dhënë nxënësve, prandaj shpesh i ngarkojnë në mënyrë plotësuese edhe me 
detyra të shtëpie ose vendosin afate joreale. E njëjta ka të bëjë edhe me aktivitetet 
jashtëmësimore – një pjesë e nxënësve theksuan se aktivitetet ose kanë qenë të 
anuluara ose implementimi i tyre është zhvilluar përmes platformave onlajn, që 
sipas tyre nuk funksionon mirë.

Një problem që shfaqet nga perspektiva organizative është i lidhur me ndryshimin e 
orarit të orëve në rast të mësimit me prani fizike. Probleme të theksuara janë:
•	 Mungesa e pauzës përkatëse mes orëve,
•	 Orët fillojnë shumë herët dhe
•	 Si rrjedhojë, mësimi përfundon shumë vonë. 

Sfidat që gjithashtu u përmendën janë mbajtja e maskës dhe pamundësia për 
përfshirje në punën në grup. Më tutje, u përmendën edhe kufizime të tjera për shkak 
të gjendjes së tanishme:
•	 Pamundësi për shfrytëzimin e hapësirave të përbashkëta në shkollë,
•	 Pamundësi për grumbullim/grupim jashtë godinës shkollore gjatë pushimeve,
•	 Kufizim të kontaktit/takime me paralele të tjera,
•	 Implementim të projekteve.

Gjithçka nga e lartpërmendura ka ndikim në kënaqësinë e nxënësve në përgjithësi 
me shkollën dhe shoqërizimin, gjë që më tutje mund të ndikoj edhe në arritjet e tyre 
akademike. 

Për fund, shumica e nxënësve shprehën dëshirë t’i kthehen mënyrës tradicionale të 
ndjekjes së mësimit me prani fizike. Në këtë aspekt, ata janë kryesisht optimistë.

„Unë jam optimist se pandemia do të 
përfundojë, ndryshe do të duhet të luftojmë 

për arsim më cilësor, të mos vazhdojmë 
me mësimin onlajn. Kështu do të ngecim 

shumë, prandaj do të duhet të luftojmë dhe 
të ngremë iniciativa për arsim më të mirë, 

për shkak se meritojmë arsim cilësor, të 
edukohemi dhe të përparojmë“ 

(Maqedonia e Veriut)
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KONKLUZION DHE REKOMANDIME
Roli që nxënësit e kanë në sistemin shkollor ndryshon. Prej dëgjuesve pasiv të 
përmbajtjes mësimore, ata bëhen bashkëkreatorë edhe atë jo vetëm në pjesën 
arsimore, por edhe në mjedisin shkollor. Së paku, kështu duhet të jetë. Burime, 
siç është pedagogjia bashkëkohore, përmendin qartë përfitime të shumta nga 
pjesëmarrja aktive e nxënësve në jetën shkollore. Por, në mënyrë që të arrihet kjo, 
është kyçe që të arrihet dhe mbështetet zëri i nxënësit, si dhe të bëhet përpjekje më 
cilësore për krijimin e mjedisit inkurajues për pjesëmarrje aktive të nxënësve.

Fokusi i bashkëpunimit mes mësimdhënësve dhe 
nxënësve duhet të jetë krijimi i qasjes cilësore deri te 
komunikimi në të cilin të gjithë nxënësit, pa dallim të 
prejardhjes së tyre, do të mund të mendojnë në mënyrë 
kritike për realitetin e tyre personal dhe të ndërmarrin 
aktivitete në mënyrë që të bëjnë ndryshim.

23



Roli i mësimdhënësve nuk duhet të jetë vetëm transmetim të diturisë, ata gjithashtu 
duhet të demonstrojnë konsistencë për atë që e ligjërojnë përmes procedurave të 
tyre. Për shembull, nxënësve duhet t’u tregohet se vlerat demokratike, pjesëmarrja 
aktive dhe përfshirja në bashkësinë nuk janë vetëm ideale boshe.

Hulumtimi në kuadër të projektit “Filloni ndryshimin – krijim i gjeneratës së 
pararendësve të ndryshimit përmes arsimit interkulturor dhe vullnetarizmit” 
bën të ditur se është e nevojshme përpjekje plotësuese në mënyrë që të arrihen këto 
qëllime. 

Ndonëse në të gjitha shkollat ishte shqyrtuar se ekzistojnë mekanizma për 
pjesëmarrje të nxënësve, ajo që është më thelbësore është çështja për atë se sa 
janë ato efektive. Nxënësit pohojnë se ndonëse nga shkolla ndonjëherë kërkohet 
mendimi i tyre, këto janë kryesisht konsultime të përgjithshme që nuk përfundojnë 
me kurrfarë produkti të rëndësishëm. Kjo është edhe arsyeja për mosinteresimin e 
tyre. Mungesa e besimit se gjërat mund të ndryshohen, si dhe mungesë e komunikimit 
cilësor përmes të cilit nxënësit do të kuptojnë dhe mësojnë pse një ndryshim i caktuar 
nuk mund të arrihet duke i ndjekur sugjerimet e tyre, pra krijimin e mjedisit inkurajues 
për ndarjen e mendimit të nxënësve. 

Në kuadër të kësaj, në mënyrë që të inkurajohen nxënësit për t’i ndarë mendimet 
dhe qëndrimet e tyre, së pari duhet të dekonstruktohet perceptimi se në shkollën 
e tyre rregullat dhe politikat nuk mund të ndryshohen. Nxënësit inkurajohen kur 
ata besojnë se pjesëmarrja dhe kontributi i tyre janë të kota, meqë nuk shikojnë 
kurrfarë potenciali për ndryshim.
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Parandalimi i sjelljes së dhunshme dhe ngacmimit është një nga qëllimet arsimore 
të secilit sistem arsimor. Megjithatë, derisa kreatorët e politikave arsimore në nivel 
kombëtar, e edhe në nivel të shkollës fokusohen përmes zgjidhjes së mënyrave klasike 
të sjelljes së këtillë, nxënësit pohojnë se në fakt përpjekjet e këtilla në realitetin janë 
shumë rrallë të pranishme.
Hulumtimi tregoi se nxënësit nuk janë dëshmitarë të dhunës, e nëse ka ndodhur, kjo 
ka qenë në mënyrë shumë më delikate se ajo që shkollat dhe politikat kombëtare e 
pohojnë. Me fjalë të tjera, rezultatet nga hulumtimi tregojnë se procesi i përkufizimit 
të sjelljes së dhunshme duhet të jetë më i saktë, në mënyrë që mekanizmat për 
parandalim të jenë më të suksesshëm. Për shembull, nxënësit dallojnë dhunë verbale 
në kanalet e komunikimit (WhatsApp, Viber, Telegram) jashtë orëve, për të cilat 
shkolla nuk është në gjendje të reagojë në mënyrë përkatëse. Kështu në komunikim 
të mirë me nxënësit dhe duke i marrë parasysh propozimet e tyre, shkollat mund të 
përvetësojnë vegla më të mira për zvogëlimin e dhunës moshatare.

Shkollat duhet t’i edukojnë në mënyrë plotësuese 
nxënësit dhe mësimdhënësit për atë se si të 
dallohet dhe përkufizohet dhuna, veçanërisht ajo që 
ndodhë onlajn. Gjithashtu, shkolla duhet t’i pranojë 
propozimet e nxënësve dhe të punojë në vegla që mund 
ta zvogëlojnë në mënyrë plotësuese nivelin e dhunës 
moshatar, që gjeneratat e tanishme e përjetojnë në 
platformat onlajn.
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Viti shkollor 2019/2020 u shënua nga Pandemia e virusit korona, që vendosi në 
shkollat ndryshime të konsiderueshme. Përveç aspektit teknik (kalimi në mësimin 
onlajn), shkollat ishin të detyruara t’i ndryshojnë edhe skemat e proceseve të tyre 
të zakonshme edukative në mënyrë që të arrihen qëllimet mësimore dhe të ruhen 
funksionet arsimore të shkollës.

Anketa që u realizua me nxënës nga të tre vendet treguan se kriza me virusin Korona 
ndikon negativisht në cilësinë e orëve të tyre. Nxënësit përmendën sfida të ndryshme 
me të cilat përballen dhe që ndikojnë negativisht te ata.

Njëra prej mënyrave potenciale me të cilën mund të zvogëloheshin efektet negative 
nga kjo situatë e pashmangshme dhe e paparashikueshme, është që të përfshiheshin 
nxënësit në vetë ndryshimin. Përdorimi i mundësisë mes mësimdhënësve dhe 
nxënësve bashkërisht të krijohet mësimi mund të jetë shumë i dobishëm edhe 
për mësimdhënësit edhe për nxënësit. Së pari, mund të zgjidheshin vështirësitë 
organizative që e vështirësojnë nxënien. Krahas kësaj, kriza mund të shfrytëzohej për 
ndërtimin e autoritetit të nxënësit në mjedisin shkollor.

Mësimdhënësit duhet t’i përfshijnë në mënyrë aktive 
nxënësit në krijimin e orëve dhe mësimit, të mendojnë 
për idetë dhe propozimet e tyre, të bëjnë ndryshime 
në procesin mësimor në mënyrë që t’i nxisin nxënësit 
të ndjejnë se kanë rol aktiv në arsimin e tyre. Shkollat, 
nga ana tjetër, duhet të investojnë në mënyrë aktive 
në shkathtësitë e mësimdhënësve në mënyrë që ata 
të përvetësojnë kreativitet më të madh, inovativitet 
dhe guxim në procesin mësimdhënës, si dhe në qasjen 
e tyre me nxënësit.
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Të tre fenomenet rezultuan nga hulumtimi i zbatuar në Maqedoninë e Veriut, Portugali 
dhe Kroaci dhe tregojnë qartë se në mënyrë që të arrihet pjesëmarrje cilësore e 
nxënësve në jetën shkollore, nevojitet përpjekje nga të gjitha palët e prekura.

Punëtorët arsimorë kanë fuqinë për të krijuar mjedis inkurajues që do të kontribuojë 
në pjesëmarrjen aktive të nxënësve. Megjithatë, kjo së pari duhet të jetë e kuptuar, 
e më pas e implementuar. Prandaj, kjo së pari duhet të jetë e kuptuar, e më pas e 
implementuar. Prandaj, siç tregon edhe ky hulumtim, duhet të pyesim veten për 
pozicionin personal të fuqisë dhe të luftojmë dhe promovojmë ndryshim në mënyrë 
aktive.

Nëse qëllimi i arsimit është që t’i transformojë nxënësit pasiv në qytetarë aktiv, 
t’i emancipojë dhe të zhvillojë inovacionin dhe kreativitetin e tyre, atëherë 
inovacion, kreativitet dhe guxim pritet edhe nga mësimdhënësit (menaxhmenti, 
bashkëpunëtorët profesional dhe mësimdhënësit).

Zëri i nxënësit do të ekzistojë gjithmonë, por varet prej nesh nëse do ta dëgjojmë.
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