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Në kuadër të hartimit të një moduli për mësues që synon të
parandojë dhe riintegrojë fëmijët e radikalizuar në shkolla dhe
komunitete në Republikën e Shqipërisë, Qendra e Koordinimit
kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (Qenda CVE), Ministria e
Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR), në bashkëpunimin e Save
the Children Albania, dhe me financimin e UNICEF Albania,
organizoi 8 takime/sesione informuese në 8 zyra vendore
arsimore të arsimit parauniversitar (ZVAP). Në takimet e
realizuara morën pjesë titullarë të institucioneve arsimore,
mësues koordinatorë kundër ekstremizmit, shërbimi psikosocial dhe oficerët e sigurisë në shkolla.
Informacioni i marrë gjatë takimeve të realizuara kishte të
bënte me marrjen e njohurive mbi ekstremizmin e dhunshëm
dhe radikalizmin dhe rolit e shkollës, familjes, medias dhe
komunitetit, etj. Gjatë informacionit të dhënë në takimet e
realizuara iu kushtua një vëmendje e veçantë rëndësisë së
edukimit në parandalimit të ekstremizmit e dhunshëm, ku
mësuesit janë aktorët e parë në parandalimin e ekstremizmit
dhe radikalizmit dhe dhunshëm. Gjatë takimeve u diskutua se
kush preket nga ky fenomen, cilët janë më të rrezikuarit, si
mund të parandalohet dhe kush mund ta parandalojë.
Pjesëmarrësit në takimet e zhvilluar gjithashtu morën
informacionin e nevojshëm rreth identifikimit të këtyre rasteve
që mund të kenë risk për tu radikalizuar, dhe mbi rëndësinë
që ka identifikimi i tyre në një kohë sa më të hershme. Njohja
e simptomave apo shenjave indetifikuese që mund të shfaqin
nxënësit e radikalizuar, i përgatiti pjesëmarrësit në lidhje me
identifikimin e rasteve të dyshuara.
Gjatë takimeve u vu re një interesim i shtuar rreth
informacionin teorik në lidhje me ekstremizmin dhe
radikalizmin e dhunshëm dhe rasteve konkrete që vinin nga
konteksti shqiptar.

HYRJ
HYRJ
HYRJ

Në këtë sesion bëhet një përshkrim i shkurtër i punës
së realizuar për të arritur deri tek gjetjet e synuara për
raportin.

Gjithashtu prezantimi ishte shume konkret, mirëstrukturuar
dhe i qartë për t’u nxënë nga të pranishmit.
Nga pjesëmarrësit u vlerësua organizmi i takimeve,
metodologjia e përdorur për zhvillimin e tij, dhe mënyra e
përcjelljes së informacionit. Puna në grupe, studimet e rastit,
ishin pikat që pjesëmarrësit u shprehen se u ndjenë të
përfshirë dhe që ishin shumë produktive.
Në përfundim të sesioneve/takimeve pjesëmarrësit:
U informuan në lidhje me konceptin e radikalizmit dhe
ekstremizmit të dhunshëm, kuadrin ligjor ekzistues,
kombëtar dhe ndërkombëtar;
U njohën me faktorët socialë, faktorët nxitës dhe shtytës
që çojnë të rinjtë drejt sjelljeve të radikalizuara;
Njohën e rolit të arsimit në parandalimin e ekstremizmit të
dhunshëm;
Morën këshilla praktike se kur dhe si mësuesit/etj. të
diskutojnë me nxënësit;
U orientuan në krijimit të një klime në klasë që është
gjithëpërfshirëse, favorizon dialogun, diskutimin e hapur
dhe të menduarit kritik;
Njohën dhe diskutuan dy profile (rasteve studimore) të
ekstremistëve të dhunshëm me origjinë shqiptare.
Shprehën mendimin/opinionin e tyre në lidhje me
instrumentin
matës
dhe
dhanë
sugjerime
për
politikëbërësit.

Përsa i përket materialeve burimore të përdorura gjatë
takimeve, nga pjesëmarrësit u theksua fakti se kishte një
larmi materialesh, e për më tepër ishin shumë bashkëkohore.
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Ky sesion përmban informacion mbi mënyrën e
organizmit, metodat e përdorura, instrumentet,
pjesëmarrësit, etj.
19

27

18

18

28
Zhvillimi i takimeve ishte parashikuar në 8 Zyra Vendore të
Arsimit Parauniversitar të quajtura nga organet ligjzbatuese si
zona “të nxehta”. U përfshin në takime punonjësit arsimorë në
arsimin e mesëm të ulët dhe në arsimin e mesëm të lartë.
Takimet informuese u realizuan sipas kalendarit të
mëposhtëm:

Bul ë Gji

s ër Tir ë

Pog

24
19

Bulqizë (10.61%)

Durrës (15.08%)

Gjirokastër (10.06%)

Kukës (10.06%)

Lezhë (15.64%)

Pogradec (13.41%)

c

09.09.2019

12.09.2019

13.09.2019

17.09.2019

Vlo ë

Lez ë

Dur ës

Kukës

19.09.2019

24.09.2019

26.09.209

30.09.2019

Takimi ishte i parashikuar që të zhvillohej në 4 orë në
auditorë. Orët në auditor u zhvilluan ndërmjet ndërthurjeve të
aktiviteteve, ku kishte marrje të informacionit, punë në grupe,
studime rastesh, etj.
Metodologjia e seancave/takimeve informuese ishte e ndarë
në 3 sesione:
Në sesionin e parë mësuesit morën një informacion
teorik rreth ekstremizmit dhe dhunshëm dhe radikalizmit,
përkufizimi, kuadrit ligjor, shenjave të hershme, praktikave
ndërkombëtare; rolin e edukimit, medias, familjes dhe
komunitetit, etj.
Në sesionin e dytë u trajtuan dy raste studimore nga
konteksti shqiptar, ku pjesëmarrësve iu dha mundësia të
ndanin mendimet nga këndvështrimi i tyre, të shprehnin
zgjidhjet e tyre në momentet kyçe të rastit, rolin dhe
përgjegjësinë e secilit nga aktorët, etj.

26

Tiranë (10.61%)

Vlorë (14.53%)

Në sesionin e tretë u bë plotësimi i një instrumenti matës,
gjetjet e të cilit do i shërbejnë ekspertëve për hartimin e
një materiali burimor trajnimi për mësuesit. Instrumenti
ishtë i përbërë nga 13 pohime me një metodë të
ndërthurur, ku pohimet kërkonin të dhëna sasiore dhe
cilësore.
Në takimet e realizuara ishin gjithsej 179 pjesëmarrës
(titullarë të institucioneve arsimore, mësues koordinatorë
kundër ekstremizmit, shërbimi psiko-social dhe oficerët e
sigurisë në shkolla).
Pjesëmarrësit ishin përkatësisht të shpërndarë në 8 Zyra
Vendore të Arsimit Parauniversitar, ku prezenca ka qenë
thuajse në të njëjtat vlera në të gjithë njësitë vendore
arsimore.
Paraqitja e mësipërme na tregon shpërndarjen e
pjesëmarrësve ku shikohet që ZVAP-ja më pjesëmarrjen më
të lartë është ZVAP Lezhë më 28 pjesëmarrës, ose 15.6% të
gjithë kampionit. Në të njëjtat vlera thuajse ka qenë edhe
pjesëmarrja në ZVAP Durrës (15.1% e kampionit total) dhe
ZVAP Vlorë (15.5% e kampionit total). Gjatë 8 takimeve të
organizuara, pjesëmarrja me e ulët ka qenë në ZVAP Kukës
dhe ZVAP Gjirokastër, më përkatësisht 18 pjesëmarrës
(10.1% e kampionit total secila).
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Në këtë sesion do të tregohen gjetjet e
instrumentit të përdorur në takimet me
punonjësit arsimorë, dhe jo vetëm, në
takimet e realizuara.

Ekzistenca e
forumeve në të
cilat nxënësit
mund të ndajnë
me njëri-tjetrin
mendimet,
opinionet dhe
eksperiencat e
tyre.

Në përbërje të instrumentit të përdorur, pjesëmarrësit janë
pyetur nëse në shkollat ku ata punojnë ka forume në të cilat
nxënësit mund të ndajnë me njëri-tjetrin mendimet, opinionet
dhe eksperiencat e tyre. Nga rezultatet e përftuara vëmë re
se kampioni në masën 73.2% është shprehur se në shkollën
ku ata punojnë ekzistojmë forume apo forma të tjera të
komunikimit ku nxënësit mund të ndajnë me njëri-tjetrin
mendimet, opinionet dhe eksperiencat e tyre. 26.8% të
kampionit është vlera e punonjësve arsimorë, dhe jo vetëm,
të cilët janë shprehur se në shkollat ku ata ushtrojnë
profesionin nuk ekzistojmë forma të tilla komunikimi apo
forume ku nxënësit të ndajnë me njëri-tjetrin, apo të mësojnë
mbi eksperiencat e kolegëve dhe të përplasin opinionet e
tyre.
48

131

105

Nuk kzistojnë (26.82%)

Ekzistojnë (73.18%)

24
2

Aspak efektiv

Efektiv

Shumë efektiv

Pjesëmarrësit, të cilët u shprehen se në shkollat e tyre
ekzistojnë këto forma komunikimi midis nxënësve, 18.3% e të
cilëve deklarojnë se këto forma komunikimi janë shumë
efektive, 80 % deklarojnë se janë efektive. Në vlerë shumë të
ulët (1.5%) paraqitet kampioni i cili shprehet se format e
komunikimet dhe forumet midis nxënësve nuk janë aspak
efektive.
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Në pohimin e dytë të instrumentit, kampioni i cili është bërë
pjesë e plotësimit të tij ka shprehur qëndrimin e tij nëse
shkolla ka në përbërje të saj mekanizma ndërmjet të cilave
nxënësit mund të zgjidhin problematikat e tyre. Nga rezultatet
e marra rezulton se 98.3% shprehin prezencën e
mekanizmave në shkollë ndërmjet të cilave nxënësit mund të
adresojnë dhe zgjidhin problematikat e tyre. Në përqindje
shumë të ulët paraqitet kampioni i cili ka deklaruar që në
institucionet arsimore ku ata ushtrojnë profesionin nuk
ekzistojnë mekanizma të cilat nxënësit mund të zgjidhin
problemet e tyre të natyrave të ndryshme.

Mekanizmat
ndërmjet të cilave
nxënësit mund të
zgjidhin
problemet e tyre.

3

176

134
Nuk ekzistojnë (1.68%)

Ekzistojnë (98.32%)

Ndërsa përsa i përket efektshmërisë së këtyre mekanizmave
23.2% e pjesëmarrësve kanë shprehur se ato janë shumë
efektive, dhe 76.1 i kanë vlerësuar si efektive ose në masën e
moderuar. Kampioni i pjesëmarrësve të cilët kanë shprehur
se ekzistojnë mekanizma ku nxnësit mund të drejtohen për të
adresuar dhe zgjidhur problematikat e tyre, dhe se këto
mekanizma nuk janë aspak efektive është e përbërë nga
0.5% e tyre.

41

1

Aspak efektiv
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Kapacitetet që ofron shkolla në identifikimin e nxënësve në nevojë për mbështetje psikosociale ishte fokusi i pohimit të tretë të plotësuar nga pjesëmarrësit në takimet e realizuara
në 8 ZVAP-të. Nga analizimi i bërë këtij pohimi, vëmë re se 97.8% e pjesëmarrësve janë
shprehur se shkolla ofron mundësi për të identifikuar nxënësit në nevojë për mbështetje
psiko-sociale. Në vlerë shumë të ulët (2.2%) paraqitet kampioni i cili deklaron se shkolla
nuk ka kapacitete për të identifikuar dhe mbështesë nxënësit për nevojat e tyre psikosociale.
Pjesëmarrësve, të cilët janë shprehur se shkolla ka kapacitete të tilla për të ofruar mundësi
për identifikimin e nxënësve në nevojë për mbështetje psiko-sociale, iu është kërkuar të
shprehen se cilat/ët janë strukturat/personat e ngarkuar për ta realizuar identifikimin e
nxënësve në nevojë për mbështetje psiko-sociale. Ky informacion i është kërkuar
pjesëmarrësve ndërmjet një pyetje të hapur ku pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të
shprehen më tepër se një përgjigje kategorike apo ordinale.

Mundësitë e
identifikimit të
nxënësve në
nevojë për
mbështetje psikosociale.
4

175

Strukturat apo personat përgjegjës të cilët janë ngarkuar për të bërë identifikimin të
nxënësve në nevojë për mbështetje psiko-sociale janë thuajse të njëjta në shumicën e
deklarimeve të pjesëmarrësve, ku në masën më të madhe përmendet shërbimi psikosociale i shkollës.
Pjesëmarrësit mendojnë se psikologu i shkollës apo punonjësi social janë vija e parë e
identifikimit të nxënësve në nevojë për mbështetje, duke pasur parasysh që janë edhe
profesionist të identifikimit të rasteve me të njëjtën natyrë. Nga të dhënat nuk mbetet pa u
vënë re roli i rëndësishëm që ka mësuesi kujdestar apo mësuesit lëndor në identifikimin e
rasteve në nevojë për mbështetje psiko-sociale. Pavarësisht se oficeri i sigurisë është një
strukturë e re për sistemin parauniversitar, shumë shpejtë ka zënë një pozicion qendror në
lidhje me identifikimin e problematikave të nxënësve, edhe në rastet e nevojës së
shërbimeve psiko-sociale.

Nuk i ofron (2.23%)
I ofron (97.77%)

Nga të dhënat shikojmë se në institucione të ndryshme mund të ketë praktika të ndryshme,
ku mund të përmendim edhe angazhimin e qeverisë së nxënësve për të identifikuar
kolegët e tyre, ku secili senator është përgjegjës brenda klasës së tij; apo shikojmë
praktika që ka angazhim edhe të bordit të prindërve apo të titullarëve të institucioneve.
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Programet /
shërbime për
mbështetje
psiko-sociale
ndaj nxënësve të
radikalizuar apo
që shfaqin
shenja të
përdorimit të
dhunës në
shkollë/klasë.

31
6

Efektiv

22

157

Nuk i ofron (12.29%)

120

Aspak efektiv

Pjesëmarrësve iu është kërkuar deklarimi i tyre nëse shkolla
ofron program apo shërbime për mbështetje psiko-sociale
ndaj nxënësve të radikaulizuar apo që shfaqin shenjat të
përdorimit të dhunës në klasë/shkollë. Nga rezultatet
shikojmë se 87.7% e punonjësve arsimorë, të cilët kanë
marrë pjesë në plotësimin e instrumentit shprehen se shkolla
ofron programe apo shërbime për mbështetje psiko-sociale
ndaj nxënësve të radikalizuar apo që shfaqin shenja të
përdorimit të dhunës në shkollë apo në klasë. Ndërsa
pjesëmarrësit, të cilët mendojnë se shkolla nuk ofron
programe apo shërbime mbështetëse në lidhje me nxënësit
të cilët mund të jenë të radikalizuar apo përdorin dhunë zënë
12.3% të kampionit total të pjesëmarrësve.

Shumë efektiv

I ofron (87.71%)

Për të pasur një fotografi mbi efektshëmërinë e këtyre
programeve apo shërbimeve që ofron shkolla, janë marrë në
konsideratë vetëm përgjigjet e mësuesve të cilët janë
shprehur se këto shërbime apo programe ofrohen nga
shkolla. 31% e pjesëmarrësve shprehen se këto programe
apo shërbime janë shumë efektive. Përqindjen më të lartë e
zënë ajo pjesë e kampionit e cila shprehen të moderuar në
lidhje me efektshëmrinë e këtyre programeve apo
shërbimeve, përkatësisht 76.5%, ndërsa 3.8% e tyre
shprehen se programet/shërbimet psiko-sociale që ofron
shkolla nuk janë aspak efektive në mbështetje të nxënësve të
radikalizuar apo për ata nxënës të cilat shfaqin shenja dhune
apo e përdorin atë në mjedisin e shkollës.
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Ekzistenca e mekanizmave që garantojnë sigurinë e
nxënësve në shkollë ka qenë një çështje tjetër e trajtuar në
instrumentin e përdorur gjatë takimeve të realizuara.
Deklarimet e mësuesve na tregojë se sipas 81% të tyre,
shkolla disponon mekanizma që garantojnë sigurinë e
nxënësve. Në vlerën 19% paraqitet kampioni skeptik në lidhje
me këtë çështje, i cili shprehet se në shkollë nuk ekzistojnë
mekanizma apo forma të tjera që mund të garantojnë sigurinë
në shkollë.
Për të marrë një informacion sa më të qartë rreth
mekanizmave të sigurisë që ekzistojnë në shkollë për të
garantuar sigurinë e nxënësve, pjesëmarrësve iu është
drejtuar edhe një pyetje e hapur ku ata të përmendin këto
mekanizma. Për këtë pohim janë përgjigjur ajo pjesë e
kampionit e cila ka pohuar se shkolla i disponon mekanizmat
që garantojnë sigurinë e fëmijëve në shkollë.

48

131

Nuk kzistojnë (26.82%)

Ekzistojnë (73.18%)

Duke vlerësuar përgjigjet e dhëna, vihet re mekanizmat e
garantimin të sigurisë në shkollë për nxënësit mund të jenë
aq sa të ngjashme, por edhe të ndryshme në shkolla ta
caktuara.

Ekzistenca e
mekanizmave që
garantojnë
sigurinë e
fëmijëve në
shkolë

Nga përpunimi i informacionit të marrë shikohet se në ato
shkolla ku ka prani të oficerit të sigurisë, ai është deklaruar si
mekanizmi kryesor për garantimin e sigurisë së nxënësve. Në
ato shkolla ku nuk kemi prezencë të oficerit të sigurisë, roja i
shkollës është parë si një mekanizëm kyç për të rritur inpaktin
e sigurisë në shkollë.
Pavarësisht fokusit në disa persona përgjegjës, nga ajo çfarë
kanë deklaruar mësuesit duket qartë që për aspektet e
sigurisë angazhohet i gjithë stafi i institucionit arsimor duke
filluar me titullarin e institucionit, mësuesit kujdestar,
shërbimin psiko-social, mësuesit lëndor, etj. Në shkolla të
caktuara për këtë çështje janë angazhuar edhe qeveria e
nxënësve, por gjithashtu edhe bordi i prindërve.
Bashkëpunimi me agjencitë ligjzbatuese, përkatësisht
Policinë e Shtetit është një element tjetër mjaft i rëndësishëm
i sigurisë në shkollë, ku pjesëmarrësit e shikojnë si mjaft të
rëndësishëm në institucionet arsimore ku ata janë të
atashuar.
Sistemi i kamerave dhe i sigurisë është një element tjetër i
rëndësishëm i garantimit të sigurisë së nxënësve në shkollë,
ku prania e tyre ka ndikuar në parandalimin por dhe
gjithashtu në identifikimin e rasteve të ndryshme.

Raport - Situata e arsimit parauniversitar për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

07

GJETJET E RAPORTIT

GJETJET E
RAPORTIT
Një informacion tjetër i rëndësishëm që iu është marrë pjesëmarrësve në takimet e
organizuara lidhet me veprimet që do të ndërmerrnin nëse do të identifikonin një nxënës të
radikalizuar në shkollë apo në klasë. Ky informacion iu është marrë ndërmjet një pyetje të
hapur në mënyrë që kampioni të kishte mundësi të shprehë qartë gjithë hapat që mund të
ndërmarr në rast të identifikimit të nxënësve të dyshuar si të radikalizuar. Në shumicën e
deklarimeve, hapat që do të ndërmerren janë të njëjta thuajse nga i gjithë kampioni, por
primar shikohet roli i oficerit të sigurisë dhe gjithashtu i shërbimit psiko-social.

Njohuri mbi
referimin e rasteve

Pjesëmarrësit si hap të parë shikojnë referimin e rastit tek oficeri i sigurisë apo shërbimi
psiko-social i shkollë për të referuar rastet e nxënësve të dyshuar si të radikalizuar. Titullari
i institucionit gjithashtu është një pikë tjetër referimi e rëndësishme që kanë deklaruar
pjesëmarrësit, ku pavarësisht se ku do e adresonin nxënësin e dyshuar si të radikalizuar,
gjithmonë do të vendosnin në dijeni eprorin e tyre. Ka dhe nga ata pjesëmarrës të cilët
kanë ndjekur rrugën më të gjatë por duke vënë në dijeni të gjithë aktorët e institucionit
arsimor duke filluar me mësuesin kujdestar, shërbimin psiko-social, oficerin e sigurisë,
titullarin e institucionit.
Institucioni i familjes gjithashtu ka pasur një rëndësi të madhe në deklarimet
e pjesëmarrësve ku, pavarësisht se kush do të ishin hapat e ndërmarra, prindërit sikurse
dhe titullari i institucionit, do të viheshin në çdo rast në dijeni.
Nga pjesëmarrësit është vënë re që ka prani të punonjësve arsimorë, dhe jo vetëm, të cilët
nuk kanë asnjë ide apo nuk ndajnë asnjë informacion se çfarë hapash do të ndërmerrnin
në rastin kur dyshojnë se do të kishte nxënës që shfaqin shenja të sjelljeve të
radikalizuara.
Ajo që bije më tepër në sy dhe ja vlen të theksohet fortë është që nuk është përmendur
referimi i rasteve në Policinë e Shtetit apo strukturat përgjegjëse të mbrojtjes së fëmijëve
pranë çdo organi të qeverisjes vendore. Pjesëmarrësit kanë menduar që rasti të zgjidhet
brenda mjedisit të shkollës, me mekanizmat që institucioni arsimor disponon.
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Klima pozitive dhe
bashkëpunimi
midis nxënësve

66

113

Kanë vështirësi (36.87%)
Nuk kanë vështirësi (63.13%)

Të dhënat e grumbulluara nga deklarimet e mësuesve na
tregojnë që 36.9% e mësuesve kanë vështirësi për të
vendosur një klimë pozitive dhe bashkëpunimin midis
nxënësve në shkollë apo klasë. Referuar pohimeve të
mësipërme, shikojmë një vlerë të rritur ku pjesëmarrësit
shprehen se ka nevojë për tu bërë më tepër në lidhje me
krijimin e një klime pozitive dhe bashkëpunimi midis
nxënësve. Pavarësisht vlerës së lartë të pjesëmarrësve të
cilët deklarojnë që hasin vështirësi për të pasur një mjedis
pozitiv në mjedisin e institucionit arsimor, 63.1% e tyre
shprehen se arrijnë të krijojnë një klimë pozitive dhe
bashkëpunimi midis nxënësve brenda klasës apo edhe në
shkollë.
Për të marrë një tablo më të qartë të situatës në lidhje me
klimën që krijohet në mjedisin e shkollës, pjesëmarrësve të
cilët nuk hasin vështirësi iu është kërkuar të japin shembuj të
praktikave që ata përdorin më tepër, për të identifikuar
praktika të mira dhe për të vlerësuar pse këto praktika japin
rezultat.
Më poshtë do të japim disa shembuj të praktikave më të
përdorura nga pjesëmarrësit, nga praktika e të cilëve këto
strategji kanë rezultuar si të efektshme në krijimin e një klime
pozitive në mjedisin e shkollës:
Biseda për tematika të caktuara me nxënësit duke i pyetur
për shqetësimet dhe problemet që ato kanë në shkollë,
familje dhe shoqëri;
Komunikimi i ngrohtë dhe i kujdesshëm, të qenit i sinqertë
dhe i drejtë në marrëdhënie, respektimi dhe dhënia e
sigurisë për mos paragjykim apo aprovime joreale;
Të dëgjuarit aktiv;
Monitorim i vazhdueshëm;
Fleksibiliteti;
Vendosja e rregullave reciproke;
Përfaqësimi i nxënësve në vendimmarrje ndaj tyre;
Puna në grup dhe vlerësime në grup dhe individuale;
Realizimi i aktiviteteve më natyrë psiko-sociale;
Takimet e shpeshta dhe periodike;
Afrimi i prindërve në shkollë.
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Në pohimin e tetë të instrumentit, kampioni i cili është bërë
pjesë e plotësimit të tij ka shprehur qëndrimin e tij nëse
pjesëmarrësit krijonin mundësi nxënësve që të dëgjojnë
pikëpamjet, opinionet dhe eksperiencat e njëri-tjetrit. Nga
rezultatet e marra rezulton se 95% shprehen se iu krijojnë
mundësi nxënësve të dëgjojnë pikëpamjet, opinionet dhe
eksperiencat e njëri-tjetrit në mjediset e shkollës. Në
përqindje shumë të ulët paraqitet kampioni i cili ka deklaruar
që nuk i jep hapësirën e duhur nxënësve që të dëgjojnë
pikëpamjet, opinionet dhe eksperiencat e njëri-tjetrit,
përkatësit 5% e pjesëmarrësve.
9

170

Krijimi i
mundësive që
nxënësit të
dëgjojnë
pikëpamjet,
opinionet dhe
eksperiencat e
njëri-tjetrit.

Nuk krijohen mundësi (5.03%)
Krijohen mundësi (94.97%)

106
Ndërsa përsa i përket efektshmërisë së këtyre mekanizmave
dhe rolit që luajnë këto teknika në krijimin e klimës pozitive
dhe aftësimin e të menduarit kritik tek nxënësit, 62.3% e
pjesëmarrësve të cilat shprehen se i krijojnë këto mundësi
nxënësve, i shikojnë këto teknika si efektive. 36.7% e
pjesëmarrësve mendojnë se këto teknika që përdoren janë
shumë efektive. Bie në sy fakti që alternativa “aspak efektive”
nuk ka asnjë përzgjedhje nga pjesëmarrësit, çka e rrit edhe
më shumë edhe rëndësinë e përdorimit të teknikave apo
mekanizmave të ndryshëm që promovojnë krijimin e klimës
pozitive dhe aftësimin e të menduarit kritik.

64

Aspak efektiv
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Krijimi i
mundësive për
nxënësit që të
sfidohen dhe
sfidojnë kolegët e
tyre në mënyrë
konstruktive.

66

113

Nuk krijohen mundësi (36.87%)
Krijohen mundësi (63.13%)

Pjesëmarrësve iu është kërkuar deklarimi i tyre nëse i krijojnë
mundësi nxënësve që të sfidohen dhe të sfidojnë kolegët e
tyre në mënyrë konstruktive gjatë orëve të mësimit apo në
aktivitete të ndryshme që realizohen. Nga rezultatet shikojmë
se 87.7% e punonjësve arsimorë të cilët kanë marrë pjesë në
plotësimin e instrumentit shprehen se i krijojnë mundësi
nxënësve që të kenë diskutime konstruktive apo të përballen
në sfida të ndryshme me njëri-tjetrin. Ndërsa pjesëmarrësit
që shprehen se nuk i krijojnë mundësi nxënësve të tyre që të
sfidojnë njëri tjetrit në mënyrë konstruktive zënë 12.3% të
kampionit total.
Për të pasur një tablo më të qartë mbi efektshmërinë e këtyre
mekanizmave dhe rolit që luajnë këto teknika në krijimin e
klimës pozitive dhe aftësimin e të menduarit kritik tek
nxënësit, 76.2% e pjesëmarrësve të cilat shprehen se i
krijojnë këto mundësi nxënësve, i shikojnë këto teknika si
efektive. 21.7% e pjesëmarrësve mendojnë se këto teknika
që përdoren nga pjesëmarrësit në mjediset e shkollës janë
shumë efektive. Në vlerë shumë të ulët është kampioni i cili
deklaron se krijimi i mundësive për nxënësit që të sfidojnë
njëri-tjetrin në mënyrë konstruktive nuk janë aspak teknika
efektive në krijimin e klimës pozitive dhe aftësimin e të
menduarit kritik tek nxënësit.
105

24
2

Aspak efektiv
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Një çështje tjetër mjaft e rëndësishme brenda institucionit
arsimor është edhe sjellja e nxënësve. Pjesëmarrësve i
është kërkuar informacion i detajuar në lidhje me hapat që
do të ndërmerrnin nëse identifikojnë nxënës me probleme
në sjellje. Më poshtë do të gjeni veprime të ndërmarra më
shpesh nga secili pozicion punë:

Identifikimi i nxënësve
problematik dhe
strategjitë e ndërhyrjes.

a) Shërbimi psiko social:
Këshillim individual dhe në grup;
Komunikim i vazhdueshëm;
Plan pune individual;
Monitorim i vazhdueshëm;
Identifikimi i arsyes së sjelljes;
Ndërgjegjësimi mbi pasojat e sjelljes problematike;
Angazhimi në aktivitete të ndryshme, etj.

c) Mësuesi kujdestar:
Bashkëpunim shkollë, familje, shërbim psiko-social;
Referimin tek shërbimi psiko-social dhe oficeri i
sigurisë;
Monitorimi i vazhdueshëm;
Identifikimi i arsyes së sjelljes;
Komunikimi individual;
Bashkëpunimi me senatorët e klasave, etj.

b) Oficeri i sigurisë:
Bashkëpunim shkollë, familje, shërbim psiko-social;
Ndërgjegjësimi mbi pasojat e sjelljes problematike;
Monitorim i vazhdueshëm;
Referimi i rastit tek shërbimi psiko-social;
Komunikim i vazhdueshëm me nxënësin;
Komunikimi i vazhdueshëm me familjen;
Identifikimi i arsyes së sjelljes;
Bashkëpunimi me qeverinë e nxënësve;
Përfshirja, etj.

d) Titullari i institucionit arsimor
Komunikim i vazhdueshëm me familjen;
Komunikim i vazhdueshëm me mësuesin kujdestar;
Komunikim i vazhdueshëm me shërbimin psiko-social;
Komunikim personal me nxënësit;
Koordinimi i planit të punës individual për menaxhimin e
sjelljes, etj.

Bashkëpunimi i prindërve
me shkollën në lidhje me
problemet në sjellje të
134
nxënësve.

41

Një rol shumë të rëndësishëm në reduktimin e sjelljeve
problematike nga ana e nxënësve, luan edhe
bashkëpunimi i shkollës me familjes. Nga rezultatet e
përftuara shikojmë se nga 7.8% e pjesëmarrësve
vlerësohet aspak efektiv bashkëpunimi me prindërit në
lidhje me problematikave antishoqërore, ose ky
bashkëpunimi nuk jep rezultatet e pritshme. 64.2% e
pjesëmarrësve deklarojnë se bashkëpunimi me prindërit
është efektiv në shkollën që ata përfaqësojnë, në lidhje me
problemet në sjellje të nxënësve. Shumë efektive e
vlerësojnë bashkëpunimin me prindërit në reduktimin e
sjelljeve problematike 27.9% e kampionit.

1

Aspak efektiv

Efektiv

Shumë efektiv
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Informimi i
prindërve në lidhje
me referimin e
rasteve të dyshuara
të ekstremizmit të
dhunshëm tek
fëmijët e tyre.

Pjesëmarrësit janë pyetur mbi dijeninë e prindërve se ku
mund të drejtohen në rastet kur kanë dyshime për shfaqje e
sjelljeve të ekstremizmit të dhunshëm tek fëmijët e tyre. Nga
rezultatet vihet re se 59.2% e kampionit kanë shprehur se
prindërit kanë informacionin e nevojshëm rreth referimit që
ata duhet të bëjnë në rast se dyshojnë për përfshirje të
fëmijëve të tyre në sjellje me risk për të qenë ekstremist të
dhunshëm.
Ajo që është për tu shqetësuar është fakti që pjesëmarrësi
deklarojnë se 40.8% e prindërve nuk kanë asnjë informacion
se ku mund të drejtohen në rast se fëmija e tyre mund të ketë
përfshirje në sjellje me risk për të qenë ekstremist të
dhunshëm.
73

106

Nuk janë të informuar (40.78%)

Pjesëmarrësit janë pyetur bazuar edhe ne eksperiencën e
tyre, nëse prindërit munden të identifikojnë sjellje të
dhunshme nga fëmijët e tyre. Nga analiza e gjetjeve
pjesëmarrësit kanë deklaruar që 27.9% e prindërve nuk
arrijnë të identifikojnë problemet në sjellje të fëmijëve të tyre,
apo nuk janë në dijeni të këtyre problematike. 72.1 e
pjesëmarrësve shprehen se prindërit mund të identifikojnë
problemet në sjelljet, apo sjelljet e dhunshme të fëmijëve të
tyre.
50

Janë të informuar (59.22%)

Informimi i
prindërve në lidhje
me referimin e
rasteve të dyshuara
të ekstremizmit të
dhunshëm tek
fëmijët e tyre.

129

Nuk munden (27.93%)

Munden (72.07%)
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Mbështetur në parashtrimet e mësipërme dhe përfundimet e dala si rezultat i kësaj analize
jepen rekomandimet ë mëposhtme:
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) në bashkëpunim me Qendrën e Koordinimit
kundër Ekstremizmit të Dhunshëm ( Qendra CVE) të zhvillojnë sesione informuese për
mënyrën e menaxhimit dhe të referimit të rasteve të dyshuara të përfshira në sjellje të
dhunshme, të radikalizuara apo ekstremisht të dhunshme.
MASR në koordinim me CVE të vazhdojë mbështetjen afatshkurtër dhe afatgjatë mësuesve,
drejtuesve të shkollës, shërbimit psiko-social dhe oficerin e sigurisë, përmes programeve
trajnuese e monitoruese.
MASR në koordinim me CVE të mbështesë në mënyrë të vazhduar punën e rrjeteve
profesionale për këto çështje dhe të tjera që rezultojnë nga nevojat e tyre, përmes
programeve trajnuese, trajnimeve të drejtuesve të rrjeteve, përgatitjes të materialeve
mbështetëse në ndihmë të punës së rrjeteve, komunikimeve të vazhdueshme me ta përmes
takimeve dhe komunikimit on-line.
MASR në koordinim me CVE të zhvillojë më tej punën për përgatitjen e materialeve
mbështetëse të mësuesve, drejtuesve të shkollës, shërbimit psiko-social dhe oficerin e
sigurisë.
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë të mbështesë zhvillimin e vazhduar profesional të
mësuesve dhe drejtuesve të shkollave të arsimit bazë përmes politikave dhe programeve që
adresojnë nevojat specifike të tyre.
MASR të inkurajojë bashkëpunimin midis mësuesve, drejtuesve të shkollës, shërbimit psikosocial, oficerin e sigurisë me ekspertë të niveleve të ndryshme në lidhje me ekstremizmin e
dhunshëm.
Të nxitet dhe mbështet zhvillimi u vazhduar profesional brenda shkollës, përfshirë zhvillimin e
tyre profesional, në lidhje me çështje të problemeve të sjelljes, dhunës, radikalizimit,
ekstremizmit të dhunshëm, etj.
Të nxiten tryeza diskutimesh mes mësuesve, shërbimit psiko-social dhe oficerin e sigurisë për
identifikimin e nevojave, gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta dhe promovimin e përvojave
pozitive.
Të sigurohet feedback i vazhdueshëm nga nxënësit, prindërit, mësuesve, shërbimit psikosocial, oficerin e sigurisë për nevojat specifike dhe vështirësitë.
Të sigurohen forma diskutimi dhe debati, apo mekanizma ku nxënësit të jenë të përfshirë dhe
ndajnë me kolegët e tyre.
Të fuqizohen mekanizmat brenda shkollës ku nxënësit mund të adresojnë problematikat e
tyre.
Të ofrohet programe/shërbime më natyrë psiko-socialë për nxënësit me risk të lartë të
përfshirjes në sjellje të dhunshme.
Të mbahen sesione informuese në lidhje me identifikimin e rasteve të dyshuara dhe referimin
e tyre në strukturat përgjegjëse.
Të punohet më tepër në lidhje me bashkëpunimin shkollë-nxënës-familje.
Të ofrohen sesione informuese apo të hartohen materiale burimore për prindërit, në lidhje me
identifikimin e sjelljeve të dhunshme dhe të dyshuara si problematike, dhe adresimi i tyre në
strukturat përgjegjëse.
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ZVAP _____

Datë__/___/___

Përshëndetje,
Qendra CVE në mbështetje financiare nga UNICEF dhe me implementimin e
organizatës “Save the Children” po realizon projektin “Parandalimi e ekstremizmit,
radikalizmit dhe dhunës në shkolla dhe komunitete” që synon të parandalojë dhe
riintegroje fëmijët e radikalizuar në shkolla dhe në komunitete në Republikën e
Shqipërisë. Vlerësojmë kontributin tuaj mendime dhe përvoje duke iu përgjigjur
pyetjeve të parashtruara në ketë pyetësorë.
Ruajtja e privatësisë
Ju nuk duhet të shkruani emrin tuaj në fletën e pyetsorit. Përgjigjet tuaja do te jenë
anonime.
Pyetsorët do të përdoren për analizim nga grupi i punës i kryesuar nga Qendra CVE.
Pyetësorët do te grumbullohen fizikisht pranë organizatës “ Save the Children” zyrat
Shqipëri, dhe do te hidhen në një data bazë të aksesueshme nga Qendra CVE, dhe
MASR-ja. Rezultatet do te jenë të raportuara në grup përgjigjesh dhe jo individuale
1. A ka shkolla forume në të cilat nxënësit mund të ndajnë me njëri tjetrin
mendimet, opinionet dhe eksperiencat e tyre?
 Po
 Jo
Nëse përgjigjia juaj është “Po”, si e vlerësoni efektivetetin e tyre sipas shkallës së
mëposhtme (qarko opsionin që më mirë prezanton opinion tuaj
◙ aspak efektiv

◙ efektiv

◙ shumë efektiv

2. A ka shkolla mekanizma nëpërmjet të cilave nxënësit mund të zgjidhin problemet
e tyre?

 Po
 Jo
Nëse pergjigjia juaj është “Po”, si e vlerësoni efektivetetin e tyre sipas shkallës së
mëposhtme (qarko opsionin që më mirë prezanton opinion tuaj
◙ aspak efektiv

◙ efektiv

◙ shumë efektiv

3. A ofron shkolla mundësi për identifikimin e nxënësve me nevojë për mbështetje
psiko-sociale?
 Po
 Jo
Nëse pergjigjia juaj është “Po”, cilët janë të ngarkuar për ta realizuar këtë?
(përshkruaj më poshtë)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. A ofron shkolla program/shërbim për mbështetje psiko-sociale të nxënësve ndaj
nxënësve të radikalizuar apo që shfaqin shenja të përdorimit të dhunës në
klasë/shkollë?
 Po
 Jo
Nëse përgjigjia juaj është “Po”, si e vlerësoni efektivetetin sipas shkallës së
mëposhtme (qarko opsionin që më mirë prezanton opinion tuaj
◙ aspak efektiv

◙ efektiv

◙ shumë efektiv

5. A mendoni që shkolla ka mekazima që garantojnë sigurinë e fëmijëve në shkollë?
 Po
 Jo
Nëse përgjigjia juaj është “Po”, përmendni më poshtë cilat janë ato?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Si do të veproni nëse do të identifikoni një nxënës të radikalizuar në klasë apo
shkollë?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. A hasni vështirësi për të vendosur një klimë pozitive dhe bashkëpunimi midis
nxënësve në klasë?
 Po
 Jo
Nëse përgjigjia juaj është “Jo”, ju lutem shënoni mëposhtë praktika që ju
personalisht përdorni çdo ditë në klasë me nxënësit
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. A krijoni mundësi për nxënësit që të dëgjojnë pikëpamjet, opinionet dhe
eksperiencat e njëri-tjetrit gjatë orës së mësimit?
 Po
 Jo
Nëse përgjigjia juaj është “Po”, si e vlerësoni efektivetetin e kësaj teknike në
krjimin e klimës pozitive dhe aftësimin e të menduarit kritik tek nxënësit (sipas
shkallës së mëposhtme qarko opsionin që më mirë prezanton opinion tuaj)
◙ aspak efektiv

◙ efektiv

◙ shumë efektiv

9. A krijoni mundësi për nxënësit që të sfidohen dhe të sfidojnë moshatarët e tyre
në mënyrë konstruktive gjatë orës së mësimit?
 Po
 Jo
 Nëse po, si e vleresoni efektivetetin e kesaj teknike ne krjimin e klimes pozitive
dhe dhe aftësimin e mendimit kritik tek nxënësit (sipas shkallës së mëposhtme
qarko opsionin që më mirë prezanton opinion tuaj)
◙ aspak efektiv
◙ efektiv ◙ shumë efektiv
10. Nëse ju vëreni sjellje apo qëndrime antishoqërore tek një nxënës/e cilat janë
hapat që do të ndiqni për të ndihmuar nxënësin në rregullimin e sjelljes?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

11. Si do ta vlerësonit bashkëpunimin e prindërve me shkollën tuaj në lidhje me
problematikat e sjelljeve antishoqërore?
(sipas shkallës së mëposhtme qarko opsionin që më mirë prezanton opinion tuaj)
◙ aspak efektiv

◙ efektiv

◙ shumë efektiv

12. A kanë prindrit informacion se ku mund të drejtohen në rastet kur kanë dyshime
për shfaqien e sjelljeve të ekstremizmit të dhunshëm tek fëmijët e tyre?
 Po
 Jo
Nëse përgjigjia juaj është “Po”, ju lutem shënoni më poshtë ku adresohen ata/ato?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
13. A munden prindrit të identifikojnë shfaqien e sjelljeve të dhunshme tek fëmijët
e tyre? Sa të informuar janë për programet që ofron shkolla (komento)?
 Po
 Jo
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ju falemnderit për bashkëpunimin

Ky raport është hartuar nga Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm,
në bashkëpunimin e Save the Children,
dhe me financimin e UNICEF Albania.

