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Hyrje
“Radikalizimi” dhe “ekstremizmi i dhunshëm” janë ndër sfidat më të përhapura të kohës sonë.
Ndërsa “ekstremizmi i dhunshëm” nuk kufizohet nga mosha, gjinia, grupi apo komuniteti, të rinjtë
janë veçanërisht të prekshëm ndaj mesazheve të ekstremistëve të dhunshëm dhe organizatave
terroriste.
Shqipëria konsiderohet tradicionalisht një vend tolerant, me dialog konstruktiv ndër fetar dhe një
radikalizim të kufizuar. Megjithatë, radikalizimi është një kërcënim global dhe në vitet e fundit,
Shqipëria ka qenë gjithashtu e prekur, së bashku me disa shtete anëtare të BE-së dhe vendeve të
Ballkanit perëndimor, nga fenomeni i luftëtarëve të huaj.
Që nga viti 2013 rreth 120 shtetas shqiptarë, disa prej tyre së bashku me anëtarët e familjes, janë
larguar nga vendi për t'u bashkuar me zonat e luftës në Lindjen e Mesme. Rreth 30-40 luftëtarë të
huaj janë kthyer në Shqipëri dhe jetojnë në kushte të përjashtimit apo vetë-përjashtimit social.
Raporti Vjetor i Komisionit Evropian 2015 ka njohur përpjekjet e Shqipërisë për të trajtuar
radikalizimin dhe terrorizmin dhe i ka bërë thirrje Shqipërisë të “zhvillojë një politikë efektive për
të parandaluar radikalizmin, duke përfshirë masat për zbatimin e ligjit dhe veprimeve socioekonomike që kanë për qëllim forcimin e përfshirjes sociale, veçanërisht në mesin e të rinjve, si
dhe për të rritur përpjekjet për të identifikuar dhe parandaluar dhe rrjedhën e luftëtarëve të huaj që
udhëtojnë në zonat e konfliktit si Irak dhe Siri”.
Përballë kërcënimeve të tilla, të rinjtë kanë nevojë për mësim në kohë për të zhvilluar njohuritë,
aftësitë, dhe qëndrimet që mund t'i ndihmojnë ata të zhvillojnë qëndrueshmërinë e tyre ndaj një
propagande të tillë. Këto kompetenca mund të zhvillohen me ndihmën e mësuesve të përgatitur
mirë dhe të respektuar, të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm me të rinjtë.
Strategjia Kombëtare për Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planit të Veprimit (Nëntor
2015), miratuar nga qeveria Shqiptare, e konsideron Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
(sot Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale) si institucionin udhëheqës, sa i përket shtrirjes
dhe angazhimit në komunitet, si dhe për shënjestrimin e grupeve të mënjanuara, në nevojë, të
papuna apo të cilave iu duhet dhënë ndihmë sociale, duke theksuar gjithashtu faktin, se planet
ekzistuese për zgjerimin e shërbimeve të punësimit dhe formimit profesional në zonat rurale do të
kenë si përparësi zonat problematike të synuara, të prekura më së shumti nga fenomeni i
radikalizimit.
Strategjia e ngarkon këtë institucion që të ndërmarrë veprimet e nevojshme për punësimin dhe
formimin profesional të individëve më në rrezik nga fenomeni i radikalizimit dhe ekstremizmit të
dhunshëm si dhe mbështetjen e nismave publike dhe private në këtë drejtim.
Gjithashtu, kjo Strategji ka për qëllim parandalimin e ekstremizmit nëpërmjet mbështetjes së
edukimit për tolerancë dhe aksesit në zhvillimet profesionale në mbarë vendin, me përfshirjen dhe
angazhimin e institucioneve qendrore dhe lokale, si dhe të komuniteteve fetare e shoqërisë civile.
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Për këtë qëllim, ajo parashikon një rol kryesor për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,
Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrinë e Brendshme. Programe të tilla si trajnimi
i organeve të zbatimit të ligjit, mbështetja për identifikimin e shenjave të hershme të radikalizimit,
si dhe për të promovuar fushatat e koordinuara publike në mediat sociale dhe tradicionale janë
gjithashtu pjesë e Planit të Veprimit të Strategjisë.
Bazuar tek Strategjia, Qendra ALTRI me mbështetjen e Terre des hommes Shqipëri, me
financimin e Bashkimit Europian, organizoi trajnimin e mësuesve. Në kuadër të këtyre trajnimeve
u diskutua për rolin e rëndësishëm që ka shkolla në identifikimin e shenjave të hershme të
radikalizmit si dhe në promovimin e teknikave dhe strategjive për ti mbajtur të rinjtë larg nga
aktivitetet që nxisin dhunë. Në këtë kuadër hartohet ky manual për ti ardhur në ndihmë mësuesve
për të organizuar aktivitete ndërgjegjësuese në shkollë.
I.

Pse është i rëndësishëm partneriteti ndërmjet prindërve dhe shkollës?

Familjet janë edukatorët e parë të fëmijëve të tyre dhe vazhdojnë të influencojnë mësimin dhe
zhvillimin e fëmijëve të tyre gjatë viteve të shkollës edhe shumë më pas. Shkolla ka përgjegjësi të
mëdha për edukimin dhe mësimin e brezave të ardhshëm dhe familja i beson shkollës që t’u japë
bazat e edukimit për të ardhmen e fëmijës së tyre. Në të njëjtën kohë, shkolla duhet të njohë rolin
primar të familjes në edukim. Kjo është arsyeja pse është aq e rëndësishme për familjet dhe shkollat
të punojnë së bashku në partneritet.
Iniciativa kishte për qëllim rritjen e kompetencave të mësuesve për mbrojtjen ndaj radikalizimit
dhe ekstremizmit të dhunshëm, për indentifikimin e shenjave të para të fenomenit të ekstremizmit
të dhunshëm dhe radikalizmit tek të rinjtë dhe angazhimi i tyre kundër këtyre fenomeneve.
Gjatë implementimit të projektit në terren për ne ishte shumë e rëndësishme të bashkëpunonim me
mësuesit pasi ata janë personat që kalojnë kohën më të gjatë me fëmijët pas prindërve. Mësuesi
ishte nje komponent shumë i rëndësishëm për zbatimin e projektit pasi nëpërmjet fuqizimit të tyre,
ndërgjegjësimi i fëmijëve kundër ekstremizmit të dhunshëm do të ishte më efektiv.
Ky partneritet duhet të:
 Shohë çdo partner sikur jep kontribute me vlerë të barabarta, duke respektuar kontributet e
ndryshme;
 Respektojë nevojat dhe preferencat e nxënësve;
 Adreson barrierat e përfshirjes në shkollë të familjeve, në veçanti të familjeve me nevoja
të veçanta dhe aktivisht ndihmojnë të përfshihen familjet që më parë nuk janë përfshirë;
 Ju japin familjeve mundësitë e duhura për të kontribuar në vendimmarrjen dhe qeverisjen
e shkollës;
 Kontribuojnë në përmbushjen profesionale të mësuesve dhe drejtuesve.
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Rezultatet e kësaj përpjekje do të jenë të dukshme nëse familjet e kuptojnë sistemin e edukimit
dhe vështirësitë që hasin shkollat. Ato janë një burim i fuqishëm i mbështetjes, të cilën shkollat
dhe mësuesit e vlerësojnë. Shkollat që përfshijnë familjet në mësimin e fëmijës së tyre, janë një
burim i pasur informacioni dhe ekspertize dhe mund të ndihmojnë në ndërtimin e komuniteteve.
Por gjithashtu edhe shkolla do të kontribuojë në mënyrë më efektive kundra ekstremizimit të
dhunshëm.
II.

Çfarë do të përmbajë ky udhëzues?

Në këtë udhëzues do të gjeni informacione të rëndësishme për rëndësinë e ndërgjegjësimit të
fëmijëve kundra ekstremizmit të dhunshëm dhe sesi mund të bashkëpunojë shkolla, prindërit dhe
nxënësit për një qasje më efektive ndaj nismës.
Ky udhëzues është bazuar tek moduli i trajnimit të organizuar me mësuesit “Moduli i trajnimit të
mësuesve në lidhje me radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm” në kuadër të zbatimit të
projektit “Mësuesit si punonjës të vijës së parë në luftën kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të
dhunshëm tek të rinjë”.
Ky udhëzues përmban:
 Një vizion për partneritete të përmirësuara midis familjeve dhe shkollave;
 Një set principesh për të drejtuar familjet dhe shkollat në zhvillimin e partneritetit kundra
ekstremizmit të dhunshëm;
 Shtatë dimensione kyçe për partneritete efektive familje-shkollë për të nxitur komunikimin
dhe për të njohur disa faktorë që mund të shtyjnë nxënësit drejt devijimit;
 Një set strategjish që mundësojnë drejtim praktik të komunitetit të shkollës, sistemit
shkollor dhe nxënësve në implementimin e qasjes;
 Faktorët kyç për arritje të suksesshme të fëmijëve në shkollë.
Udhëzuesi bazohet në praktikat e mira ekzistuese dhe mundëson një metodë konkrete për të
adresuar shkollat dhe familjet që punojnë në këto çështje.
Udhëzuesi vë në pah që disa zhvillime dhe inovacione pozitive janë duke ndodhur momentalisht
në shkolla dhe që një model i vetëm nuk mund të jetë i përshtatshëm për të gjitha partneritetet.
Partneriteti duhet të mbështetet nga parimet dhe strategjitë e gjera por ngelet specifik në kontekstin
e shkollës, duke përfshirë karakteristikat e familjeve/komunitetit, përmasave të shkollës, nivelet
e shkollimit dhe nevojat e nxënësve. Gjithashtu, çështja e ekstremizmit shqetëson gjithnjë e më
shumë komunitetet dhe shkollën pasi teknologjia ndihmon në një përhapje shumë të shpejtë të
informacionit.
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III.

Kujt do ti shërbej ky udhëzues?

Ky udhëzues është hartuar për ti ardhur në ndihmë mësuesve për të qenë aktivë në shkollë, por
edhe shkollës për të krijuar një klimë pozitive midis prindërve dhe komunitetit, në mënyrë që ti
mbajmë nxënësit sa më larg akteve të dhunshme dhe fenomeneve negative.
Ky udhëzues u hartua për ti ardhur në ndihmë edhe mësuesve të tjerë për realizimin e nismës. Por
edhe për ti ardhur në ndihmë shkollave si të motivojnë prindërit për të qenë më të angazhuar në
aktivitetet shkollore si edhe të ndihmojnë nxënësit që të rrinë sa më larg grupimeve që nxisin
dhunë.
IV.

Faktorët kryesor që ndihmojnë në arritjen e një partneriteti efektiv

Principet që forcojnë partneritetet efektive familje-shkollë:
1. Të gjitha familjet dhe shkollat duan më të mirën për fëmijën;
2. Të gjithë fëmijët kanë të drejtën e mundësisë për të arritur potencialin e tyre maksimal;
3. Familja është edukatori i parë dhe i përhershëm i fëmijës së tyre;
4. Shkollat efektive mundësojnë një ambient edukues dhe mësimi mbështetës;
5. Familjet dhe shkollat vlerësojnë shpjegimin cilësor dhe respektojnë ekspertizën
profesionale të mësuesve;
6. Familja dhe shkollat vlerësojnë diversitetin e familjeve dhe e përdorin këtë si një burim për
të ndërtuar partneritete dhe komunitete;
7. Drejtimi është kritik për ndërtimin, mbajtjen dhe rinovimin e partneriteteve;
8. Partneritetet familje-shkollë përmirësojnë mësimin dhe motivimin e nxënësve;
9. Partneritetet familje-shkollë fuqizojnë lidhjet ndërmjet shkollave dhe komuniteteve të tyre;
10. Partneritetet mund të përfshijnë të gjitha organizatat që mbështesin familjet dhe shkollat.
Karakteristikat kryesore të një partneriteti efektiv familje-shkollë përfshijnë:
 Ndarja e fuqisë, përgjegjësisë dhe zotërimit të mendimit ku çdo aktor ka role të ndryshme;
 Një shkallë barazie që fillon me procesin e dëgjimit të njëri-tjetrit dhe që përfshin dialog
që jep dhe merr në të dyja krahët;
 Objektiva dhe qëllime të ndara bazuar në një kuptim të përbashkët të nevojave të edukimit
të fëmijëve;
 Angazhim për veprime të përbashkëta, në të cilat prindërit, nxënësit dhe mësuesit punojnë
së bashku.
Partneritetet janë marrëdhënie bashkëpunuese, të krijuara fillimisht për të prodhuar efekte pozitive
edukative dhe sociale tek fëmija, duke qenë i dobishëm për të gjithë pjesëtarët e përfshirë.
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IV.1 Roli i Medias dhe Teknologjisë
Interneti ofron mundësi të mëdha për të mbështetur realizimin e Axhendës së Zhvillimit të
Qëndrueshëm 2030 dhe avancimin e të gjitha të drejtave të njeriut, duke përfshirë qasjen në
informacion, lirinë e shprehjes dhe privatësinë “on-line”. Gjithashtu, është gjerësisht e pranuar se
format e pakontrolluara dhe efektet e lidhura me të, mund të çojnë në rezultate të padëshirueshme.
Prandaj, është shumë e rëndësishme promovimi i vetëdijes në mesin e të gjithë aktorëve, nxitja e
debatit, reflektimi dhe gjetja e zgjidhjeve adekuate për të zbutur rezultatet negative që rrjedhin nga
përdorimi i internetit. Kjo tregon nevojën për të përgatitur të gjithë qytetarët, veçanërisht të rinjtë,
për të shfrytëzuar teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (ICT), si një shtyllë për ndërtimin
e paqes dhe realizimin e zhvillimit të qëndrueshëm.
Ndërkohë që roli i medias sociale/internetit konsiderohet një faktor, veçanërisht ndërmjet të rinjve,
është konstatuar se, nëse askush nga komuniteti nuk do ti inkurajonte të rinjtë për të shkuar në
vatrat e konfliktit, nuk do të kishte gjasa që këta të rinj ti bashkoheshin dhe të ishin pjesë e këtyre
konflikteve të armatosura.
Bota reale dhe instrumentet e medias sociale veprojnë krah për krah, me instrumentet “online” që
i forcojnë më tej këto mesazhe të marra, duke konstatuar faktin, se media sociale konsiderohet
gjerësisht si një faktor që mund të promovojë radikalizmin.
Për rrjedhojë, reflektimi është i nevojshëm në atë se çfarë do të thotë promovimi i komunitetit
virtual të internetit, si një hapësirë për të rinjtë për të praktikuar të
drejtat dhe qytetarinë e tyre “online” dhe “offline”. Të paktën, kjo kërkon mundësisht një mjedis
social, teknik, politik dhe arsimor, aftësinë për të pasur akses në rrjete si dhe individë të pajisur me
aftësitë e duhura, qëndrimet dhe kompetencat për të përdorur internetin në mënyrë korrekte. Më
shumë se kaq, ajo kërkon të kuptuarit e shkallës në të cilën mund të abuzohet me mediat sociale
edhe kur kësaj i përshtaten një sërë faktorësh që mund të promovojnë apo të kërcënonjë sjelljet
paqësore.
Media dhe fuqia e saj konsiderohet një nga faktorët e tjerë potenciale, që duhet të merret në
konsideratë kur flasim për fenomenin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Prandaj, është
shumë e rëndësishme që mediat të transmetojnë një informacion të besueshëm dhe të balancuar, si
dhe identifikimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve të forta dhe të përhershme konsultative me zëra
të besueshëm të udhëheqësve fetarë, shoqërisë civile, përmes transmetimit te publiku të rasteve
dhe mesazheve që pasqyrojnë tolerancën, mirëkuptimin, respektin për mendimet dhe besimet e të
tjerëve.
Gjithashtu, vlerësohet që mediat duhet të jenë më të informuar dhe më të kujdesshme në diskursin
dhe qasjen e komunikimit me publikun e gjerë për çështje që lidhen me radikalizmin dhe
ekstremizmin e dhunshëm, me qëllim që të shmangen opinione apo komente të cilat mund të
cënojnë dhe prekin ndjeshmëritë e komunitetit të besimtarëve.
Në këtë drejtim, shumë e rëndësishme dhe e nevojshme mbetet trajnimi i gazetarëve përsa i përket
raportimit mbi këto çështje si dhe i rolit të tyre në lidhje me mbështetjen e debateve mediatike të
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bazuara në fakte, nëpërmjet rritjes së komunikimit dhe mirëbesimit me përfaqësuesit e
komuniteteve fetare.
IV.2 Roli i familjes dhe komunitetit
Është e ditur se në një periudhë afatgjatë, më efektive në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm,
janë ato politika dhe masat që ndiqen përmes nismave të nxitura lokalisht dhe atyre të
bashkëpunimit, që ju përshtaten konteksteve lokale. Në këtë mënyrë, një qasje me në qendër
komunitetin duhet të jetë themelore për ta përqendruar e nxitur luftën kundër ekstremizmit të
dhunshëm. Kjo qasje ka nevojë të mbështetet përmes një bashkërendimi midis institucioneve
qeveritare dhe aktorëve të komunitetit lokal.
Masat dhe veprimet kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm duhet të zbatohen përmes
nismave të nxitura në nivel vendor, bashkëpunimit dhe mbështetjes në partneritet, që përputhen
me kontekstin e këtyre masave, në funksion të rritjes së efektivitetit dhe qëndrueshmërisë së tyre.
Disa zona gjeografike të vendit janë më të prekshëm ndaj radikalizmit, në mënyrë të veçantë në
zonat e vogla me disavantazhe socio-ekonomike, me qasje të pakët në mundësitë e punësimit dhe
arsimimit. Gjithashtu, në zonat e margjinalizuara, kjo është e shoqëruar shpesh me mungesën e
shërbimeve sociale dhe zhgënjimit nga institucionet publike. Kjo krijon kushte të favorshme për
propagandë ekstremiste, që synojnë kryesisht të rinjtë, të cilët janë grupi kryesor në rrezik.
Për të parandaluar me sukses përhapjen e ekstremizmit të dhunshëm, duhen përpjekje të
lokalizuara, duke përfshirë fuqizimin e mëtejshëm të të rinjve, familjes, grave dhe pakicave. Duke
i kanalizuar këto përpjekje drejt rrjeteve fetare, kulturore dhe arsimore, është e nevojshme sigurimi
i përfshirjes së shoqërisë civile si e tërë, në miratimin e një qasjeje të përshtatur dhe proaktive për
trajtimin e kësaj dukurie.
Gjatë trajnimeve me mësues u theksua që grupet të cilat mund të bëhen pre e grupimeve
ekstremiste, janë edhe nxënësit e shkollave 9-vjeçare pasi këta të fundit, janë më të lehtë për t’u
manipuluar. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që në shkollat 9-vjeçare të zhvillohen
aktivitete që nxisin tolerancën, që marrin parasysh nevojat e komunitetit dhe që janë në dëgjim të
nevojave të nxënësve.
Komunitetet janë pikat qendrore për formulimin dhe zbatimin e politikave kundër ekstremizmit të
dhunshëm në Shqipëri. Duke u mbështetur tek udhëzimet dhe praktikat më të mira të Forumit
Global kundër Terrorizmit, Rrjetit të BE-së për Ndërgjegjësimin mbi Radikalizimin dhe të
Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, masat e propozuara në kuadër të kësaj fushe
kryesore duhet të përmbajnë një qasje komunitare, për të forcuar qëndresën ndaj qëllimeve
ekstremiste të dhunshme.
Sipas kësaj qasjeje nga poshtë lart, grupet komunitare do të fuqizohen për të luajtur një rol aktiv
në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, në partneritet të ngushtë me agjencitë qeveritare,
organizatat e shoqërisë civile, komunitetin e biznesit dhe median.
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Gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka hartuar një sërë modelesh për ofrimin e shërbimeve sociale në
komunitet, të cilat janë që të gjitha të përshtatura për t’iu përgjigjur kërkesave të grupeve në nevojë
të identifikuara në Strategjinë Kombëtare për Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.
Më tej, ka një gamë strategjish dhe plan veprimesh sektoriale që parashikojnë
shpërndarjen e burimeve për zgjerimin e mëtejshëm të këtyre shërbimeve. Në kuadrin e kësaj fushe
kryesore, metodat komunitare të ofrimit të shërbimeve publike, do të duhet të kanalizohen për t’iu
drejtuar komuniteteve më të rrezikuara.
Nisma “Shkolla si qendër komunitare, një shkollë miqësore për të gjithë”, inkurajon partneritetet
midis shkollave, familjeve dhe të gjithë komunitetit. Në këtë kuptim, shkollat nuk janë thjesht
ofrues të arsimit, por edhe katalizatorë të kohezionit e zhvillimit të komunitetit.

IV.3 Roli i institucioneve dhe bashkëpunimi ndërmjet tyre
Shumica e të rinjve e gjejnë veten në një shoqëri dhe ambient ku është e vështirë për të gjetur një
punë, ose të lëvizin lirshëm në Evropë për të kërkuar kushte më të mira. Në krye të kësaj pasigurie
themelore mund të shtohen edhe faktorë të tjerë, siç janë mundësitë për t'u angazhuar me
komunitetet e tyre dhe me njëri-tjetrin, për të gjetur forume të hapura për diskutim dhe edukim në
shkolla.
Për aq kohe sa të rinjtë e papunë në zonat me mundësi të kufizuara punësimi janë shënjestra të
lehta dhe mund të bien preh e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, është e rëndësishme
ndërmarrja e veprimeve që nxisin politika e programe aktive të përmirësuara e të diversifikuara të
tregut të punës, akses më të madh në shërbimet sociale, mbështetjen e nismave publike dhe private
në këtë drejtim, duke pasur përparësi zonat e prekura më së shumti nga fenomeni i radikalizimit
dhe ekstremizmit të dhunshëm, por jo vetëm.
E rëndësishme është edhe vlerësimi i zbatueshmërisë së Strategjisë Kombëtare kundër
Ekstremizmit të Dhunshëm. Vlen të theksohet se kjo Strategji kërkon të shkojë përtej agjencive të
zbatimit të ligjit, në përpjekjen që të përfshijë të gjitha kapacitetet kombëtare (shkollat, mësuesit,
punonjësit socialë, bashkësitë fetare), duke synuar mobilizimin e këtyre aktorëve për të
bashkëpunuar së bashku për parandalimin e këtij fenomeni.
Për qeverinë shqiptare procesi i adresimit të këtij fenomeni është një sfidë e re, pasi nuk ka pasur
ndonjë eksperiencë të mëparshme në lidhje me përgjigjet ndaj sfidave të këtij lloji. Qeveria
shqiptare e konsideron këtë dokument si një hap të parë të rëndësishëm, por që nuk duhet të mbetet
vetëm në këtë fazë.
Konstatohet që niveli i zbatimit të kësaj strategjie vazhdon të jetë i ulët, ndërkohë që edhe
mekanizmat monitorues janë “jo” funksinonalë. Të gjithë aktorët qeveritarë ose jo të tillë ndajnë
të njëjtin mendim, se pa burimet e nevojshme financiare, koordinimin dhe bashkëveprimin e të
gjithë aktorëve të përfshirë (organet ligjzbatuese, institucionet shtetërore qendrore dhe lokale,
shoqëria civile, komunitetet fetare, shkollat, media etj), si dhe realizimin e aktiviteteve dhe
veprimeve konkrete sipas një plani veprimi të mirëpërcaktuar, ky dokument rrezikon të mbesë në
letër.
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IV.4 Roli i arsimit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
Rëndësia e arsimit si një mjet për të ndihmuar në parandalimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të
dhunshëm, si dhe intolerancën racore dhe fetare, genocidin, krimet e luftës dhe krimet kundër
njerëzimit në mbarë botën, është tashmë i pranuar ndërkombëtarisht. Pavarësisht nëse kjo ofrohet
nëpërmjet shkollave, klubeve dhe shoqatave të komunitetit apo në shtëpi, arsimi është me të vërtetë
i njohur si një komponent i rëndësishëm i një angazhimi shoqëror për të frenuar dhe parandaluar
rritjen e ekstremizmit të dhunshëm.
Një hap i rëndësishëm në këtë drejtim ishte lançimi, në dhjetor 2015 i Planit të Veprimit për
Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, e cila njeh
rëndësinë e arsimit cilësor për të adresuar këtë fenomen.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, në Rezolutat nr. 21789 dhe 2250, kryesisht thekson
nevojën për "arsimim cilësor për paqe, që i pajis të rinjtë me aftësinë për t'u angazhuar në mënyrë
konstruktive, në strukturat civile dhe proçeset gjithë përfshirëse politike" dhe i bën thirrje "të gjithë
aktorëve të rëndësishëm, të marrin në konsideratë krijimin e mekanizmave për të nxitur kulturën e
paqes, tolerancës, dhe dialogun ndërkulturor dhe ndërfetar që përfshijnë të rinjtë dhe që
dekurajojnë pjesëmarrjen e tyre në aktet e dhunës, terrorizmit, ksenofobisë, dhe të gjitha formave
të diskriminimit."
Në tetor 2015, Bordi Ekzekutiv UNESCO-s miratoi një Vendim, që pa mëdyshje afirmon
rëndësinë e arsimit si një mjet për të ndihmuar në parandalimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të
dhunshëm, si dhe intolerancën racore dhe fetare, gjenocidin, krimet e luftës dhe krimet kundër
njerëzimit në mbarë botën. Pavarësisht nëse kjo ofrohet nëpërmjet shkollave, klubeve dhe
shoqatave të komunitetit apo në shtëpi, “arsimi” është me të vërtetë i njohur si një komponent i
rëndësishëm i një angazhimi shoqëror për të frenuar dhe parandaluar rritjen e ekstremizmit të
dhunshëm.
Këto dokumente nënvizojnë se arsimi mund të:
 Ndihmojë të rinjtë të zhvillojnë aftësitë komunikuese dhe ndër-personale për të dialoguar, të
ballafaqohen me mosmarrëveshjet dhe të mësojnë qasjet paqësore drejt ndryshimit.
 Ndihmojë nxënësit të zhvillojnë të menduarin e tyre kritik për të vlerësuar pretendimet, për të
verifikuar komentet dhe për të vënë në dyshim legjitimitetin dhe apelin e propagandës
ekstremiste.
 Ndihmojë nxënësit të zhvillojnë elasticitetin për t'i rezistuar deklaratave ekstremiste dhe për
të fituar aftësitë sociale-emocionale, që u nevojiten për të kapërcyer dyshimet e tyre dhe për
t'u angazhuar në mënyrë konstruktive në shoqëri pa drejtuar dhunë.
 Nxisë qytetarët për t'u angazhuar në mënyrë konstruktive, në veprime kolektive paqësore. Për
UNESCO-n, kjo është e mundshme sidomos nëpërmjet Edukimit Global të Qytetarisë (EGQ),
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i cili synon të ushqejë një ndjenjë të përkatësisë së përbashkët së njerëzimit, si dhe respektin
e vërtetë për të gjithë.
Askush nuk “lind” ekstremist i dhunshëm, ata instrumentalizohen dhe ushqehen me këtë
frymë. Lufta ndaj procesit të radikalizimit duhet të fillojë me të drejtat e njeriut dhe shtetin e së
drejtës, duke fuqizuar të rinjtë dhe të rejat dhe duke e filluar këtë proçes që nga bankat e shkollës.
Nisma “Shkolla si qendër komunitare, një shkollë miqësore për të gjithë” është futur tashmë në
sistemin arsimor shqiptar, nismë e cila mund të shërbejë më së miri si një instrument politik
afatgjatë i fuqishëm, që i kundërpërgjigjet kërcënimit të ekstremizmit të dhunshëm, duke ofruar
shërbime këshillimi e duke vepruar si hallkë qendrore në konceptimin e programeve parandaluese.
Pasi kjo nismë, nuk synon thjesht bashkëpunimin në shkollë ndërmjet komunitetit dhe nxënësve,
por edhe aktivizimin e prindërve për të qenë aktorë kryesor në zhvillimin e aktiviteteve në të mirë
të nxënësve.
V.

Krijimi në shkollë i një ambienti mirëseardhje për prindërit.

Prindërit janë aktorët kryesor që ndihmojnë në mbarëvajtjen e fëmijëve në shkollë. Për të realizuar
me sukses pjesëmarrjen e tyre në shkollë, është e rëndësishme që shkolla të ofrojë takime të
shpeshta me ta, por edhe të ndajë dokumente që ndihmojnë në mbarëvajtjen e shkollës. Krijimi i
një plani vjetor për Shkollën Qendër Komunitare me pjesëmarrjen e gjerë të prindërve, do të
ndryshonte edhe kulturën e shkollës. Ky udhëzues hartohet për t’u ardhur në ndihmë mësuesve,
për të aktivizuar prindërit për të qenë pjesëmarrës në shkollë, por edhe për të motivuar prindërit që
të jenë të pranishëm në zhvillimin e fëmijëve.
Hartimi i një plani të suksesshëm, duhet të ketë si qëllim përmirësimin e aktiviteteve në shkollë
dhe pjesëmarrjen më të gjerë të prindërve. Çdo shkollë dhe çdo komunitet janë unik. Përveç
hartimit të një plani që do të ndihmonte në përmirësimin e shkollës, komuniteti dhe prindërit mund
të identifikojnë lloje aktivitetesh apo praktikash mësimore, që do të ndihmonin më mirë në
organizimin e shkollës.
Bashkëpunimi ndërmjet prindërve dhe nxënësve luan një rol të rëndësishëm, prindërit marrin pjesë
në shkollë për të organizuar fushata ndërgjegjësimi, japin mendime për të përmirësuar sukseset
dhe arritjet e nxënësve në shkollë dhe ndihmojnë në forcimin e vullnetarizmit.
Ide se si prindërit mund të marrin pjesë në shkollë duke bashkëpunuar me shkollën:
Shtator 2018

Tetor2018-Dhjetor2018 Janar 2019-Mars2019

Prill2019-Qershor2019

Prindërit dhe mësuesit Planifikimi bazohet tek
Në bashkëpunim me
takohen për të diskutuar nevojat e nxënësve dhe shkollën, mund të
për aktivitetet që do komunitetit.
organizohen takime për
realizohen gjatë vitit. Ky

Shkolla ofron aktivitete
në ambient të hapur.
Prindërit mund të jenë
pjesëmarrës në aktivitete
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takim mund të realizohet
në formën e një darke ku
gjithë secili sjell diçka të
vogël për ta ndarë me
njëri-tjetrin.

Prindërit marrin pjesë tek
aktivitetet që ata kanë
shprehur dëshirën të jenë
pjesëmarrës në mënyre
vullnetare.

Prindërit organizohen me
mësuesit për tu bërë atyre
me dije, se cilat janë
nevojat që kanë fëmijët
dhe komuniteti. Të gjithë
së bashku marrin pjesë në
identifikimin e nevojave.

Ju keni të drejtën të
informoheni nga shkolla
në
mënyrë
të
vazhdueshme për planin
që zhvillon shkolla.

të krijuar grupin e
vullnetarëve të shkollës.

që ndihmojnë fëmijën në
ndjekjen e detyrave. Ata
mund të japin ndihmë
Prindërit si vullnetarë
tek
mësuesit
gjatë
mund të marrin pjesë në aktiviteteve shkollore.
organizimin e
Është e rëndësishme që
aktiviteteve.
çdo prind ta dijë me
saktësi se ku do të japë
Vullnetarë mund të jenë ndihmë, në cilën ditë dhe
edhe studentët që janë të cilën orë.
gatshëm për të dihmuar
në organizimin e
aktiviteteve në shkollë.

Mënyra më e mirë për të hartuar një plan të suksesshëm për shkollën, do të ishte mbledhja e
mendimeve të prindërve gjatë takimeve me prindër ose gjatë ekskursioneve që shkolla mund të
organizojë me prindërit dhe fëmijët.
V.1 Prania e prindërve në shkollë rrit performancën e nxënësve në shkollë
Prania e prindërve në shkollë nuk ndikon drejtpërsëdrejti tek rezultatet e nxënësve po ndikon në
përmirësimin ekonomik të tyre (statusi ekonomik i ngritur, më pak stres për familjarët, prindërit
janë pjesë e zhvillimit të jetës së nxënësve në shkollë).
Në ç’mënyrë ndikojnë prindërit në përmirësimin e rezultateve të nxënësve në shkollë?
Pjesëmarrja e prindërve në shkollë nuk rrit thjesht rezultatet e të nxënit por rrit edhe besimin e
komunitetit ndaj shkollës. Përmirëson marrëdhëniet ndërmjet shkollës dhe komunitetit, rrit
besimin e komunitetit në vetvete dhe kjo ndikon edhe në inkurajimin e mësuesve për të pasur më
shumë bashkëpunim me prindërit.
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Shkolla u përgjigjet nevojave të komunitetit, por dhe komuniteti i vjen në ndihmë shkollës
për nevojat e saj.
Prindërit e çdo komuniteti duhet ta ndiejnë veten të përfaqësuar:
Ata marrin pjesë nëpërmjet punëve vullnetare në shkollë, ose në raste të veçanta mundësojnë fonde
për zhvillimin e shkollës.
Shkolla shërben si qendër komunitare, ambientet e shkollës duhet të jenë të aksesueshme
nga komuniteti.
Prindërit mund të mblidhen në shkollë nëse kanë nevojë për të diskutuar, për të përmirësuar kushtet
e shkollës apo për të përmirësuar marrëdhëniet mësues-nxënës-prindër. Shkolla mundëson në këtë
lloj forme një autonomi më të lartë për komunitetin, por gjithashtu bën të mundur krijimin e një
ambienti më të sigurt, (ENAP, 2005, f. 61). Çdo shkollë duhet të konsiderohet si një vend ku
organizohen aktivitete për komunitetin.
Që të ketë një bashkëpunim të mirë ndërmjet aktorëve të mposhtëm, duhet të kihen parasysh disa
parime dhe bashkëpunime ndërmjet aktorëve të mëposhtëm:

Bordi i
shkollës

Shkollë

Nxënës
Komunitet

Tabela nr. 1: Parimet që mundësojnë bashkëpunimin ndërmjet bordit të shkollës dhe
komunitetit
Parimet e bashkëpunimit
Realizimi i aktiviteteve për të rinjtë, për të
Zhvillimi i të rinjve
ndihmuar në zhvillimin pozitiv të tyre, por
edhe për të promovuar vlera për një shoqëri
demokratike.
Të jepet ndihmë e përshtatshme për të
Ndihmë ndaj komunitetit dhe familjeve
mbështetur iniciativat e komunitetit dhe
familjeve, në mënyrë që të nxisim
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Angazhimi i komunitetit

Zhvillimi i komunitetit

Mësimi cilësor

VI.

bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe paqen në
ambjentet ku jetojnë dhe punojnë.
Tu ofrohen mundësi konkrete pjesëtarëve të
komunitetit për të marrë pjesë në organizimin
e aktiviteteve shkollore dhe komunitare.
Tu ofrohen kurse që e ndihmojnë komunitetin
të jetë i fortë dhe të zhvillohet në mënyrë të
vazhdueshme, për të luftuar kundër
ekstremizmit të dhunshëm.
Të ndihmohen fëmijët të kenë akses në
metodat e të mësuarit, në mënyrë që të ndihen
të motivuar për të qenë pjesë aktive e procesit
mësimor, dhe për të qëndruar larg fenomene që
sjellin dhunë.

Faktorët çelës për arritje të suksesshme të fëmijëve në shkollë

Cilësia e marrëdhënieve midis faktorëve të mëposhtëm, do të ndikojë cilësinë e arritjeve të
nxënësve në shkollë. Po rendisim 5 elementët më kryesor që do të jepnin ndikim pozitiv në
angazhimin e prindërve dhe komunitetit në shkollë, për ti mbajtur fëmijët larg çdo faktori që mund
të nxisë sjellje të dhunshme ose të nxisë pjesëmarrjen në grupime ekstremiste.

1.
Komunikimi
2.Krijimi i
partneritetit

Rritja e cilësisë së
mësimdhënies në shkollë dhe
motivim i vazhduar i
nxënësve.

Përfshirja e
prindërve
dhe
komunitetit
në shkollë
5.
Pjesëmarrje

3.
Bashkëpun
imi me
komuniteti
n

4.
Vendimma
rrje e
përbashkët
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1. Komunikimi – Komunikimi efektiv është një shkëmbim ndërmjet prindërve dhe
mësuesve, komunitetit dhe shkollës, që përfshin shkëmbimin e informacionit dhe
mundësitë për të mësuar për njëri-tjetrin. Kjo do të ndikojë në zhvillimin e diversitetit dhe
multikulturalizmin në shkollë. Sa më shumë të njohim njëri-tjetrin, aq më të gatshëm do të
jemi për të ndihmuar njëri-tjetrin.
2. Krijimi i partneritetit – Partneritetet ndërmjet prindërve dhe mësuesve, komunitetit dhe
shkollës janë të rëndësishme për të promovuar të nxënin e nxënësve dhe arritje sa më të
larta për ta. Në fillim të udhëzuesit shpjeguam qartë që mungesa për të mos mësuar, është
një nga faktorët që mund të nxisë pjesëmarrjen në skena të dhunshme. Gjithashtu, mungesa
e arsimimit, do të bënte që nxënësit të mund të manipulohen më lehtshëm.
3. Bashkëpunimi me komunitetin – Marrëdhëniet me shkollën dhe komunitetin e gjerë,
ndihmojnë në forcimin e aftësive të shkollës dhe familjes për të mbështetur të mësuarin e
nxënësit dhe zhvillimin e rezultateve.
4. Vendimmarrje e përbashkët- Prindërit, mësuesit dhe pjesëtarët e komunitetit luajnë role
të rëndësishme në marrjen e vendimeve në shkollë apo edhe angazhimin e nxënësve në
aktivitete, që ndikojnë në zhvillimin pozitiv të këtyre të fundit.
5. Pjesëmarrje – Pjesëmarrja e prindërve, kujdestarëve dhe pjesëtarëve të komunitetit në
zhvillimin e dijeve të nxënësve dhe komunitetin është i njohur dhe i vlerësuar nga shkolla.

VI.1 Si të aplikohen këta faktorë nga prindërit dhe shkolla?
a) Komunikimi
Komunikimi efektiv ndërmjet shkollës, prindërve, komunitetit dhe nxënësve, formon bazat në
zhvillimin e marrëdhënieve. Shkolla gjithashtu ka përgjegjësi të ndihmojë prindërit të kuptojnë
gjuhën e përdorur nga mësuesit në shkollë.
Disa pyetje që mund të bëhen për të përmirësuar komunikimin:
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• A ka progres komunikimi i
nxënësve me prindërit në
mënyrë pozitive dhe të
dukshme? Si?

• A është e qartë se çfarë
kanë nevojë të diskutojnë
mësuesit dhe prindërit?Si?

• A ka një gjuhë të
përbashkët mësimi
ndërmjet mësuesve dhe
prindërve për të
eksploruar zhvillimin e
të mësuarit, sfidat dhe
sukseset e nxënësit?

•Si ja bëjnë prindërit që
punojnë ose prindërit që
kanë barriera gjuhësore
për të komunikuar me
shkollën?

• Si komunikon shkolla
me shoqatat, dhe
partnerët e biznesit?

Strategji të suksesshme:
• Prindërit mund të kërkojnë nga shkolla që të ketë një person të ndërmjetëm/mentor ose nxënësit
më të rritur për tu mësuar atyre gjuhën e shkollimit, duke përfshirë natyrën e klasave të ditëve të
sotme, si të flasin me mësuesit dhe si të flasin me fëmijët e tyre për eksperiencat e arsimimit të
tyre.
• Shkolla u ofron prindërve mjete dhe kanale komunikimi duke përfshirë gazeta, mbledhje,
intervista mësues/prind, dhe mesazhe për të qenë më afër komunitetit.
• Zhvilloni një kalendar së bashku me mësuesit e shkollës, duke nënvizuar pikat/ aktivitete kyçe
në vitin shkollor, ku angazhimi juaj si prindër është jetësor për zhvillimin e këtyre aktiviteteve në
shkollë.
• Ju si prindër mund të kërkoni zhvillim profesional për mësuesit nëse vini re që ata kanë vështirësi
në tematika të caktuara: si p.sh të punosh me fëmijët me vështirësi në të nxënë.
• Merrni pjesë në mënyrë të vazhdueshme për tu shpjeguar mësuesve pritshmëritë që ju keni në
arsimimin e fëmijëve tuaj.

b)Krijimi i partneritetit
Të mësuarit nuk është i limituar vetëm në klasa. Besimet, pritshmëritë dhe eksperienca e prindërve
janë faktor i rëndësishëm në arritjet e nxënësve. Të kuptosh kontributin e shkollës, shtëpisë dhe
komunitetit në arsimimin e nxënësit të ndihmon të kultivosh një ambient gjithëpërfshirës mësimi.
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Disa pyetje për të kuptuar nëse kemi partneritetin e dëshiruar në shkollë? Këto pyetje, ju si
prindër mund ti diskutoni së bashku me mësuesit e shkollës, për të krijuar një ambient
gjithëpërfshirës për komunitetin.

• Si mund t’ju mbështesë
shkolla që të përfshiheni
pozitivisht ne të mësuarin e
fëmijës tuaj në shkollë dhe
në shtëpi?

• Si e zbulon shkolla se
çfarë do i ndihmonte më
shumë fëmijët në
realizimin e arritjeve?

Si mund të punoni së bashku
me mësuesit për ti ndihmuar
fëmijët të mësojnë?

• Cilat janë sipas jush
mundësitë që do të
zhvillonin partneritetin me
prindërit ose komunitetin që
kishte modele më inovatore
në zhvillimin e edukimit në
shkollë?

•Si

përpiqen mësuesit të
kuptojnë dhe mësojnë për
nxënësit duke përfshirë
edhe kulturën e tyre dhe
kontributet që ajo jep në
zhvillimin e nxënësve?

Strategji të rëndësishme për të krijuar partneritet efektiv:
• Prindërit ndihmojnë në krijimin e marrëdhënieve të suksesshme me institucione të tjera rajonale
apo zonale.
• Shkolla përdor literaturë praktike dhe shumë aktivitete përfshijnë prindërit, siç janë detyrat e
shtëpisë që mund të realizohen në shkollë gjatë orëve të SHQK, apo aktivitete të tjera sportive dhe
kulturore ku prindërit janë të gatshëm të marrin pjesë.
• Prindërit janë pjesëmarrës në vendosjen e objektivave dhe diskutimet e planifikimit të karrierës
së fëmijës së tyre.
• Ndërlidhin kulturën dhe të mësuarin duke bashkëpunuar me më të vjetrit në eksperiencat e
edukimit.
• Prindërit mbështesin në zhvillimin e strategjive lokale, për të mbështetur kalimin nga fëmijëria e
hershme në ciklin fillor dhe atë nga cikli fillor në arsimin 9-vjeçar.
c) Bashkëpunimi me komunitetin
Shkollat nuk jetojnë në izolim- ato shpesh janë nyja qëndrore e komunitetit të tyre. Shkollat duhet
të nivelojnë pozicionin e tyre në komunitet për të punuar me pjesëtarët e tjerë të komunitetit, për
të mirën e të gjithëve.
Disa konsiderata:
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Cilat janë karakteristikat kyçe dhe pikat e forta të komunitetit ku ju
jetoni?

• Çfarë mund të bëni ju dhe çfarë mbështetje kërkoni ju për të
ndihmuar shkollën në fusha të tilla si edukimi ndaj drogës,
përgjegjësit civile dhe zhvillimin e aftësive sociale?

• A ka partneritete të ndërtuara mes shkollës dhe kulturave të
ndryshme të komunitetit?

Strategjitë për të nxitur bashkëpunimin me komunitetin
• Ju si prindër jeni aktiv dhe mbani kontakte me profesionistët e shëndetësisë në zonë për të
mbështetur shkollën dhe fëmijët tuaj në realizimin e aktiviteteve.
• Shkolla ka krijuar hapësira që mund të përdoren lirshëm nga ju, duke përfshirë zhvillimin e
komunitetit, takimet e komunitetit dhe grupet e interesit të komunitetit.
• Ju merrni pjesë për të krijuar ura komunikimi, për të vendosur një Qendër shërbimesh
mbështetës/shëndetësore/fëmijërisë së hershme të integruar në komunitet, duke përfshirë Qendrat
e fëmijëve dhe familjes.
d) Vendimmarrje e përbashkët
Shkolla nëpërmjet konsultimeve siguron që vendimet që ajo merr të reflektojnë nevojat lokale.
Marrëdhëniet më të mira me komunitetin dhe krijimi i besimit tek prindërit mund të arrihet
nëpërmjet konsultimeve të hapura dhe autentike. Ju si prindër, jeni aktorët kryesorë të zhvillimit
të shkollës tuaj.
Disa pyetje që mund të mbahen parasysh gjatë diskutimeve. Nëse ju kuptoni që asnjë nga
këto pyetje nuk gjen përgjigje pozitive gjatë diskutimeve në shkollë, ju jeni aktorët kryesorë
për të ndihmuar mësuesit dhe shkollën për krijimin e një klime pozitive në shkollë.
• A është konsultimi i sinqertë, që inkurajon dialogun e hapur dhe të ndershëm?
•A ofron shkolla trajnim dhe suport për të ndihmuar kapacitetin drejtues të prindërve, duke
inkurajuar prindërit të marrin pjesë në mënyrë efektive në konsultime?
• A konsultohet shkolla me ju në mënyrë të rregullt për rishikimet dhe rregullat e reja të shkollës
(për shembull, vlerësimi në kurrikulat e reja, raportimi dhe ndryshimi i kurrikulumit) ?
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Strategjitë për arritjen e vendimmarrjes së përbashkët në shkollë:
•Shkolla ju ofron konsultime pa dallime feje, gjinie, race dhe etnie. Ju si prindër e ndjeni veten të
përfshirë në miratimin e planeve vjetore të shkollës?
• Sigurimi i informacionit për sa i përket mundësive të konsultimit qarkullohet në forma të
ndryshme.
• Shkolla ju ofron mundësi për zhvillimin e aftësive dhe trajnimin e prindërve.
• Shkolla zhvillon strategji për të ndihmuar mësuesit të balancojnë në çdo kohë dhe të punojnë me
çështje që dalin gjatë konsultimeve me nxënësit dhe komunitetin.
• Inkurajon pjesëmarrjen aktive në këshillin e shkollës dhe inkurajon pjesëmarrjen e nxënësve në
proceset vendimmarrëse.
e) Pjesëmarrje
Në një shoqëri ku prindërit kanë jetë komplekse, mundësitë për të marrë pjesë në mënyra, kohë
dhe vende të ndryshme janë çelësi i suksesit për përmirësim e mbarëvajtjes së shkollës. Pjesëmarrja
e prindërve dhe komunitetit në të mësuarin e nxënësve duhet të njihet dhe vlerësohet. Kjo përfshirje
u dërgon një sinjal të qartë nxënësve për vlerat e edukimit.
Disa konsiderata:
• A i njeh dhe i mbështet vullnetarët komuniteti i shkollës?
• Si mund të kontribuojnë vullnetarët në procesin e të mësuarit?
• A njoftohen prindërit në kohën e duhur për pjesën më të madhe të eventeve, në mënyrë që ata të
planifikojnë prezencën e tyre?
• A i feston shkolla ditët e rëndësishme kulturore?
Strategjitë potenciale:
• Ju si prindër apo anëtarë të komunitetit, angazhoheni në dizenjimin e eksperiencave të të mësuarit
dhe aktiviteteve që organizon shkolla pas mësimit.
• Ju si prindër, përfshiheni si mësues të ftuar dhe folës me nxënësit për tema që ata kanë nevojë.
• Shkolla përfshihet vazhdimisht në angazhimin e prindërve dhe stafit për të caktuar takime, për të
diskutuar rreth problemeve apo dëshirave që kanë nxënësit e shkollës.
VII.2 Treguesit e angazhimit të vërtetë të prindërve dhe komunitetit
• Prindërit inkurajohen të kenë një interes të sinqertë dhe të afërt për punën e shkollës, njihen si
mësuesit e parë të fëmijëve dhe angazhohen si partnerë në mësimin e fëmijës.
• Komunikimi me prindërit mundëson informacion se ku fëmijët janë me mësimet e tyre, çfarë
progresi kanë bërë me kalimin e kohës dhe çfarë mund të bëjnë për të mbështetur mësimin e
mëtejshëm të fëmijës së tyre;
• Marrëdhëniet me respekt dhe kujdes reflektohen në mënyrën se si stafi, nxënësit dhe prindërit
ndërveprojnë dhe gjuhën që përdorin në rastet formale dhe informale.
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• Shkollat kanë mënyra të vazhdueshme dhe të rregullta për të gjetur se çfarë duhet të bëjnë, për
tu angazhuar me mësimin e fëmijës së tyre.
• Prindërit mund të listojnë pritshmëritë kyçe të shkollës për sjelljen, pjesëmarrjen dhe detyrat e
shtëpisë.
• Drejtori dhe mësuesit përdorin disa stile për komunikim të përshtatshëm, për njohuritë kulturore
të prindërve, kushtet e punës, etj.;
• Drejtori dhe mësuesit në mënyrë të rregullt lidhen me prindërin e çdo fëmije në shkollë;
• Ka mekanizma për të ndërtuar marrëdhënie me anëtarë të ngjashëm të komunitetit.

VII.3 Strategjitë e sugjeruara për komunitetet e shkollës dhe zhvillimin e partneriteteve
Më poshtë vihen në dukje strategjitë për të zhvilluar partneritetet bazuar në çdo dimension kyç.
Ato janë krijuar për të mbështetur komunitetin e shkollës, që të zhvillojë aktivitete në kuadër të
fuqizimit të nismës për të çuar dijen përpara, si faktor zhvillimi kundër ekstremizmit. Të ndihmojë
shkollën dhe komunitetin të reflektojnë për praktikat ekzistuese dhe planin për përmirësim. Këto
strategji mundësojnë drejtimin praktik për shkollat dhe prindërit, për të iniciuar aktivitete që nxisin
frymën e bashkëpunimit dhe si ti njohin nga afër nxënësit, që mund të jenë të prirur për tu bërë
pjesë e grupimeve ekstremiste.
Qëllimi i tyre nuk është që të jenë të lodhshme, por janë shembull i praktikave të mira për të
ndihmuar komunitetin e shkollës, për të qëndruar pranë nxënësve dhe komunitetit. Strategjitë
mund të shtohen ose modifikohen për çdo dimension dhe do të mbivendosen me dimensionet kyçe.
Ndërtimi i aftësive për familjet, drejtuesit e shkollës dhe mësuesit është një strategji vendimtare
për çdo dimension kyç.
Dimensionet kyçe
A. Komunikimi

B. Lidhja e të mësuarit
në shtëpi dhe në
shkollë

Strategjitë e sugjeruara
 Cakton si përfaqësues prindër të klasës, të cilët
mund të kthehen në një rrjet mikpritës mbështetje.
 Përfshijnë nxënës, sidomos nxënësit e vjetër, në
intervista dhe komunikime që organizon shkolla.
 Rishikojnë rregullat e detyrave të shtëpisë, me
detyra të krijuara për të drejtuar mbështetjen
prindërore dhe të japin këshilla për fëmijët, sesi
mund të monitorojnë dhe diskutojnë detyrat e
shkollës në shtëpi.
 Japin mundësi shtesë për diskutime për progresin e
nxënësve midis shkollës dhe shtëpisë.
 Mundësojnë trajnime për kujdesin ndaj kulturës për
stafin e shkollës dhe prindërit.
 Konsiderojnë mbështetjen e shkollës, kujdesin mbas
shkolle dhe aktivitetet.
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C. Ndërtimi i komunitetit
dhe identitetit










D. Pranimi
familjes

i

rolit

të




-




E. Vendimmarrja
konsultative





Krijojnë një vend për prindërit potencialë dhe
nxënësit e shkollës, për tu takuar dhe për të marrë
pjesë në programe, p.sh. për mësimin e literaturës së
hershme, kujdesi ndaj shëndetit etj.
Ftojnë qytetarë lokalë dhe grupe shërbimi për tu
përfshirë në shkollë në një sërë mënyrash, si nxënës
mentorë dhe të flasësh me shkollën.
Krijohen programe bashkëpunuese për zhvillimin e
komunitetit, që ndihmojnë të ringjallin dhe mbajnë
gjuhët indigjene dhe kulturat.
Krijojnë lidhje me shëndetin lokal dhe shërbimet e
mirëqenies, që lehtësojnë një mbështetje të tillë për
anëtarët e komunitetit të shkollës.
Zhvillojnë metoda gjithëpërfshirëse në dizenjimin e
vlerave që lidhen me edukimin në kurrikul.
Vështron prindërit, familjet dhe pjesëtarët e
komunitetit për të përcaktuar nevojat dhe prioritetet
e tyre;
Drejton forume formale dhe informale të cilat
diskutojnë:
Roli i prindërve si edukatorët e parë tek fëmijët e
tyre;
Kërkimi, i cili lidh mbështetjen dhe përfshirjen
prindërore në shkollë me rezultatet e përmirësuara
në mësim për fëmijët dhe përmirësimin e shkollës.
Identifikon prindërit/grup prindërish për të
prezantuar forumet te prindërit e tjerë;
Organizon diskutime, takime ose broshura rreth
qëllimeve të shkollës, literaturës dhe numërimit, i
cili lejon prindërit të ndajnë eksperiencën dhe
kuptimin e tyre të prindërimit, qëllimet dhe
karakterin e shkollës.
Inkurajon pjesëmarrjen në organizimet formale
prindërore në shkollë dhe këshillin e shkollës ose
bordin e shkollës, duke mundësuar qasjen e
përshtatshme, trajnimin dhe mbështetjen e
vazhdueshme.
Përfshin nxënësit (bashkë me prindërit) në grupet e
vendimmarrjes.
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F. Bashkëpunimi përtej
shkollës











G. Pjesëmarrja








Ju mundëson prindërve hyrje në kontrollin e
shkollës.
Ofron trajnim dhe mbështetje për prindërit drejtues.
Vendos rrjete për të lidhur të gjithë familjet me
prindërit përfaqësues.
Grumbullon dhe mundëson informacion dhe akses
për nxënësit dhe familjet në shëndetin e
komunitetin, kulturën, rikrijimin, mbështetjen
sociale dhe programe e shërbime të tjera.
Grumbullon dhe mundëson informacion në
aktivitetet e komunitetit që lidhet me aftësitë dhe
talentin e të mësuarit, duke përfshirë programet
verore të nxënësve.
Ftojnë nxënësit e mëparshëm për të marrë pjesë në
programet e shkollës për nxënësit.
Vendos partneritete me bizneset lokale për të
mundësuar eksperienca praktike për nxënësit.
Zhvillojnë shpërndarjen e programit të shërbimit
komunitar nga shkollat dhe familja, p.sh.: riciklimi,
performancat muzikore dhe punën vullnetare me më
të rriturit dhe aktivitetet kulturore.
Vendos partneritete me komunitetet indigjene
lokale, për të zhvilluar përgjegjësitë kulturore të
komunitetit shkollor dhe promovon kuptimin dhe
pjesëmarrjen në evente të rëndësishme komunitare.
Pyet pjesëtarët e familjes sesi do të donin të merrnin
pjesë në shkollën e fëmijës dhe u përgjigjet në kohë
këtyre indikacioneve.
Fton familjet dhe pjesëtarët e komunitetit që të
përfshihen si mësues miq, folës të ftuar për
mundësitë e tyre të punës/karrierës, ekskursione, etj.
Rregullon grupet e punës ose komunitetet për
udhëheqjen e prindërve dhe pjesëmarrjen e tyre.
Sigurohu për përfshirjen e prindërve në mësimin e
nxënësve, e cila është një temë e njohur e
mbledhjeve të stafit, zhvillimit profesional dhe në
krijimin e stafit të ri.
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VIII. Të gjithë së bashku mund të krijojmë një klimë më të mirë për fëmijët tanë.
Po rendisim 6 kritere kryesore që secili nga ne si prindër duhet të mbajë në konsideratë, për të
krijuar një ambient të dashur për fëmijët. Jo vetëm ne si prindër por dhe shkolla është e
rëndësishme në motivimin e komunitetit, për të krijuar një shkollë ku të gjithë mësojnë me dëshirë.
Si anëtarë të bordeve të shkollave por edhe si pjesëmarrës në takimet me prindër, ju mundeni që
në bashkëpunim me mësuesit të jepni ndihmë në arritjen e faktorëve të mposhtëm:
1. Krijoni një klimë mikëpritëse në shkollë;
2. Kërkoni në mënyrë të vazhdueshme informacion në lidhje me zhvillimin e nxënësve dhe
krijimin e ambjenteve mbështetëse të mësimit;
3. Ndërtoni komunikime efektive shtëpi-shkollë dhe shkollë-shtëpi;
4. Shkolla ju mbështet në zhvillimin e njohurive dhe aftësive për të mbështetur dhe zgjeruar
mësimin e fëmijës tuaj në shtëpi dhe në komunitet;
5. Shkolla ju angazhon në planifikimin, drejtimin dhe ju jep mundësi të plota për të qenë
vullnetarë;
6. Shkolla mundëson lidhje ndërmjet nxënësve dhe familjeve, me burimet e komunitetit që
fuqizojnë dhe mbështesin mësimin dhe mirëqënien e nxënësve.
Shkolla juaj ka një klimë pozitive





Shkolla ju ofron broshura falënderimi dhe mirëseardhjeje për të gjithë ju që e vizitoni, duke
përfshirë persona të angazhuar që janë në shërbim ndaj komunitetit, informacione të rëndësishme
kontakti të shkollës, kalendarin e shkollës.
Ju keni kontakte personale me mësuesit nëpërmjet telefonatave ose vizitave në shtëpi.
Shkolla mundëson transport dhe kujdes ndaj fëmijëve, për të mundësuar prindërit që të marrin
pjesë në eventet e sponsorizuara nga shkolla, ku duhet përfshirja e prindërve.
Krijon një klimë mikëpritëse në shkollë





Shkolla ju mundëson workshop-e dhe materiale për zhvillimin e zakonshëm dhe arritjen e
pritshmërive ndaj disa grupmoshave.
Ju jeni aktorët e parë të rëndësishëm për të krijuar partneritet me agjencitë lokale, për të mundësuar
punishte për rikrijimet, baletin, pikturën etj..
Kanë personel shkolle që bëjnë vizita në shtëpi ose i ftojnë në takime në ambientet e shkollës, në
momente tranzicioni si parashkollor dhe fillorë, cikli i mesëm që i ndihmojnë familjet dhe nxënësit
të kuptojnë se çfarë duhet të presin.
Krijojnë komunikime efektive shkollë-shtëpi dhe shtëpi-shkollë




Mundësojnë informacion të printuar për prindërit për rregullat e detyrave të shtëpisë dhe për
monitorimin dhe mbështetjen e punës së studentëve në shtëpi.
Dërgojnë në shtëpi dosjet e punëve javore ose mujore të studentëve, për kontrollin dhe komentin
e prindërve.
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Krijojnë libreza elektronike me nota, në mënyrë që familja të monitoroj rregullisht progresin e
fëmijës.
Komunikon qartë rregullat e shkollës çdo familjeje në gjuhën e tyre të parë.
Krijon mekanizma formalë që familjet të komunikojnë me administratorët dhe mësuesit sipas
nevojës. (psh numra telefoni direkt, adresa e-mail, orare gjatë javës që familjet të telefonojnë apo
ti takojnë)
Krijon një kuti “sugjerimesh ose komentesh” për familjet që në mënyrë anonime të mundësojnë
pyetjet e tyre, shqetësimet dhe rekomandimet.
Shkolla ju mbështet në zhvillimin e njohurive dhe aftësive për të mbështetur
dhe zgjeruar mësimin e fëmijës tuaj në shtëpi dhe në komunitet







Është e rëndësishme që ju të kërkoni materiale mbështetëse që ju ndihmojnë në të mësuarin e
fëmijëve tuaj.
Diskutoni në mënyrë të vazhdueshme me fëmijët tuaj rreth detyrave që ata kanë apo vështirësive
që ata hasin në shkollë. Në kuadër të SHQK, ju mund të kërkoni nga mësuesit t’ju mbështesin për
të zgjidhur vështirësitë në të nxënë që mund të ketë fëmija juaj.
Është e rëndësishme, që ju si prindëri të njiheni me standardet që fëmijët duhet të arrijnë në çdo
cikël shkollimi. Në këtë mënyrë ju do të mbështesni më mirë fëmijët në të mësuarin e tyre.
Angazhon familjet në mundësinë për të punuar me fëmijët e tyre për përcaktimin e arritjeve
akademike vjetore.
Shkolla ju angazhon në planifikimin, drejtimin dhe ju jep mundësi të plota
për të qenë vullnetarë








Krijon role për prindërit në marrjen e vendimeve dhe komisionet këshilluese, duke i trajnuar ata
në fushat ku do shërbejnë (psh kurrikulum, buxhet ose sigurin e shkollës.)
Mundëson prezantim të barabartë për prindërit në trupin drejtues të shkollës.
Kryen një vëzhgim të prindërve për të parë interesin vullnetar, talentet dhe disponueshmërinë,
duke kombinuar këto burime me programin e shkollës dhe nevojat e mbështetjes së stafit.
Krijon aktivitete njohëse vullnetare si evente, certifikime dhe letra falenderimi.
Krijon një pemë me telefonat e prindërve për ti mundësuar shkollës informacion dhe për të
inkurajuar ndërveprimin mes prindërve.
Strukturon një rrjet që lidh çdo familje me një prezantim të dizenjuar prindëror.

Shkolla mundëson lidhje ndërmjet nxënësve dhe familjeve me burimet e
komunitetit që fuqizojnë dhe mbështesin mësimin dhe mirëqënien e nxënësve




Ndërmjet partneritetit shkollë-komunitet, lehtësohet aksesi i familjes në programet e komunitetit
(psh. kujdesi shëndetësor dhe shërbimet humane) për të siguruar që familjet kanë burime për tu
përfshirë në edukimin e fëmijës së tyre.
Ndërton partneritete shkollë-biznes për të mundësuar mentoring, intershipe, dhe mundësi për të
mësuarin ndërmjet eksperiencës.
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Lidh studentët dhe familjet në projektet në shërbim të mësimit në komunitet. Ftojnë partnerë të
komunitetit të ndajnë burime në organizimet e hapura vjetore ose konferencat prind-mësues.
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IX.

Shembull: plani konkret i aktiviteteve për të nxitur klimën pozitive në shkollë
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