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PËRMBLEDHJE 
EKZEKUTIVE

Ky raport paraqet praktikat më të mira të arritura, të cilat janë krijuar si 
rezultat i punës së Save the Children International në Kosovë, me përkrahje nga 
Fondacioni IKEA përmes Save the Children Suedisë. Përkrahja e Fondacionit 
IKEA është ofruar për një periudhë tri-vjeçare, nga viti 2013 deri në vitin 2015. 
Përkrahja është ofruar në kuadër të projektit të titulluar “Realizimi i të drejtave 
të fëmijëve të minoriteteve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë” në 
9 komuna të synuara: 9 institucione parashkollore dhe 9 shkolla fillore. Qëllimi 
i këtij raporti është vlerësimi i suksesit të projekteve dhe paraqitja e praktikave 
më të mira, të cilat janë krijuar si rezultat i projektit dhe mund të ndiqen në 
komunat dhe institucionet e tjera arsimore që nuk kanë qenë të synuara në 
kuadër e këtij projekti.

Projektet që janë paraqitur janë: 

• Miratimi dhe zbatimi i Indeksit për Gjithëpërfshirje

• Planet Individuale të Arsimit (PIA)

• Arsimi jo-formal për fëmijët me aftësi të kufizuara

• Asambletë Komunale të Fëmijëve

• Manuali Didaktik për Parandalimin e Dhunës

Të gjitha praktikat e prezantuara janë pilotuar dhe zbatuar në komunat e 
synuara ashtu siç ishin planifikuar. Shkollat e synuara e njohin Indeksin për 
Gjithëpërfshirje dhe e përdorin atë, i cili për shkak të punës avokuese të 
Save the Children, është përfshirë në kuadrin e Strategjisë për Arsimin Para-
Universitar 2011-2016. Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe fëmijëve 
që vijnë nga komunitetet Romë,  Ashkali dhe Egjiptian është rritur gjatë zbatimit 
të projektit. Palët përkatëse të interesit janë trajnuar për shkathtësitë e duhura, 
me qëllim që të sigurojnë që shkollat e synuara të jenë duke u transformuar 
kështu në mjedise arsimore gjithëpërfshirëse. Në të njëjtën mënyrë, Planet 
Individuale të Arsimit për fëmijët me aftësi të kufizuara janë miratuar dhe janë 
duke u përdorur nga shkollat e synuara. 
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Përkrahja e vazhdueshme për arsimin jo-formal të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, e cila është zbatuar nga partneri vendor, Handikos1, ka pasur një 
rol vendimtar në aspektin e përkrahjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
prindërve, edukatorëve dhe mësimdhënësve, si dhe në kalimin e nxënësve me 
aftësi të kufizuara në sistemin e integruar të arsimit.

Në disa komuna janë krijuar për herë të parë Asambletë Komunale të Fëmijëve, 
ndërkohë që në disa të tjera janë riaktivizuar. Përkrahja që u është dhënë 
institucioneve vendore në vënien në funksion të asambleve ka pasur si rezultat 
pjesëmarrjen dinamike dhe aktive të fëmijëve në çështjet që kanë të bëjnë me 
ta. Implikimet që dalin nga përkrahja e Asambleve Komunale të Fëmijëve dhe 
fuqizimi i fëmijëve janë të shumëfishta, më së shumti në sigurimin që ata të 
veprojnë si agjentë të rëndësishëm në ndalimin e ndëshkimit trupor, i cili është 
ende i përhapur në pjesën më të madhe të shkollave. 

Në këtë drejtim, Save the Children ka shpërndarë Manualin Didaktik për 
Parandalimin e Dhunës, i cili është hartuar që të përdoret nga mësimdhënësit 
si mjet për rritjen e sensibilizimit në mesin e nxënësve lidhur me format e 
ndryshme të dhunës përmes ndërveprimit në orët e mësimit.

Krahas praktikave të mira që janë krijuar, janë paraqitur edhe sfidat me të 
cilat jemi ndeshur. Qëllimi i marrjes parasysh të sfidave në këtë proces është 
dhënia e ndihmës për institucionet përkatëse me qëllim që ato të ndihmojnë në 
zvogëlimin dhe kapërcimin e tyre. Mungesa e përkrahjes financiare për sigurimin 
e jetëgjatësisë së punës së mirë, që është krijuar nga ana e projekteve, përbën 
një prej sfidave që duhet të trajtohet në nivelin institucional, në veçanti lidhur 
me punën e qendrave lokale të rehabilitimit, të cilat bëjnë pjesën dërrmuese të 
punës me fëmijët me aftësi të kufizuara.

1 “Handikos” (Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës) është një OJQ 
lokale, një agjenci lidere në Kosovë në promovimin e të drejtave të personave me aftësi të 
kufizuara, e themeluar më 1983. Rrjeti Handikos përbëhet nga 13 zyre lokale në komuna të 
ndryshme të Kosovës ku organizohen këshillime mes të barabartëve dhe aktivitete të tjera, 
dhe 14 qendra Rehabilitimi të Bazuara në Komunitet që drejton, të cilat ofrojnë rehabilitim 
fizikal primar dhe aktivitete zhvillimore përmes lojës
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METODOLOGJIA 

Për përgatitjen e këtij raporti, është kryer shqyrtimi dokumentar i raporteve 
për secilin prej modeleve. Krahas kësaj, janë shqyrtuar të gjithë doracakët, 
publikimet, broshurat, dhe shënimet e shtypura lidhur me projektet. Gjithashtu, 
është shqyrtuar edhe legjislacioni përkatës.

Përveç shqyrtimit të dokumenteve të lartpërmendura, janë realizuar intervista 
me palët e mëposhtme të interesit: Shefen e Divizionit për Nevoja të Veçanta 
pranë Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë lidhur me Indeksin për 
Gjithëpërfshirje dhe Planet Individuale të Arsimit; Kordinatorin e Projekteve për 
projektin e Save the Children në “Handikos” lidhur me punën e tyre për arsimin 
jo-formal; kordinatorët për të drejtat e fëmijëve në Drejtoritë Komunale të 
Arsimit në Gjakovë dhe Mitrovicë (Jugore); Edukatoren Jo-Formale në Qendrën 
e Rehabilitimit me bazë në komunitet, “Handikos” në Gjakovë. 

Gjithashtu, janë intervistuar anëtarët e stafit të Save the Children, përgjegjës 
për secilin projekt, të cilët kanë dhënë mendimet dhe komentet e tyre gjatë 
procesit. Së fundmi, janë intervistuar anëtarët e Asamblesë Komunale të 
Fëmijëve në Gjakovë, lidhur me punën që kanë bërë deri tani, si dhe Kryetari i 
Asamblesë Komunale të Fëmijëve në Mitrovicën Jugore.
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HYRJE: PËRSHKRIMI I 
PROJEKTIT

Deri më sot, përfshirja e fëmijëve të komuniteteve jo shumicë Rome, Ashkali dhe 
Egjiptiane në kuadrin e arsimit formal ka qenë sfidë për institucionet në Kosovë. 
Në të njëjtën mënyrë, edhe fëmijët me aftësi të kufizuara janë lënë jashtë sistemit 
formal të arsimit. Pengesat që kanë fëmijët të cilët janë të privuar nga ndjekja e 
arsimit para-fillor dhe fillor janë të shumëfishta dhe Save the Children ka punuar 
për t’i zvogëluar këto pengesa dhe për të siguruar që fëmijët nga komunitetet 
minoritare dhe ata me aftësi të kufizuara të kenë qasje në arsim përmes 
promovimit të qasjes gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse në arsim.

Projekti “Realizimi i të drejtave të fëmijëve të minoriteteve dhe fëmijëve me aftësi 
të kufizuara në Kosovë” promovon në mënyrë të veçantë të drejtën për arsim të 
fëmijëve të margjinalizuar. Qëllimi kryesor i projektit është krijimi i një ambienti 
për arsim gjithëpërfshirës kryesisht në nivelin e arsimit parashkollor dhe fillor; 
krijimi i një mjedisi të sigurtë në shkollë; sensibilizimi i autoriteteve dhe shoqërisë 
civile lidhur me të drejtat e fëmijëve dhe rëndësinë që ka pjesëmarrja e fëmijëve në 
proceset vendimmarrëse që lidhen me ta.

Save the Children, së bashku me partnerët e saj vendorë të shoqërisë civile 
në Kosovë, ka punuar për promovimin dhe ngritjen e institucioneve arsimore 
gjithëpërfshirëse, si dhe ka ofruar ndihmë për fëmijët e komuniteteve Romë, Ashkali 
dhe Egjiptian, si dhe për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Projekti “Realizimi i të drejtave të fëmijëve të minoriteteve dhe fëmijëve me aftësi 
të kufizuara në Kosovë”, me përkrahjen financiare të Fondacionit IKEA përmes 
Save the Children Suedisë, është zbatuar në 18 institucione arsimore parashkollore 
dhe fillore, në 9 komuna të synuara në Kosovë (Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjakovë, 
Gjilan, Mitrovicë e Veriut, Mitrovicë e Jugut, Graçanicë, dhe Feriaj). Përfituesit e 
drejtpërdrejt të këtij projekti janë:

• Fëmijët me aftësi të kufizuara 

• Fëmijët nga komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian

Përfituesit e tjerë të këtij projekti janë mësimdhënësit, administratorët e shkollave, 
nxënësit, anëtarët e stafit të komunës, të cilët janë përgjegjës për punën me fëmijët, 
dhe OShC-të lokale.

Objektivat specifike të projektit ishin këto:
• Deri në vitin 2015, 1,000 fëmijë nga grupet e privuara, prej të cilëve 600 

fëmijë me aftësi të kufizuara dhe 400 fëmijë nga komunitetet Romë, 
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Ashkali dhe Egjiptian, të moshës 5-8 vjeçare, të kenë qasje në arsimim 
cilësor parashkollor dhe fillor, i cili është pjesëmarrës dhe gjithëpërfshirës.

• Deri në vitin 2015, 12,000 fëmijë nga lokacionet e projektit të kenë qasje 
në mjedise shkollore të sigurta, me mekanizma funksionale të mbrojtjes.

• Deri në vitin 2015, bartësit e detyrave në nivelin komunal dhe qendror si 
dhe Organizatat e Shoqërisë Civile të promovojnë të drejtat e fëmijëve 
dhe t’i përfshijnë fëmijët në mënyrë sistematike. 

Fokusi i projektit në arsimin parashkollor dhe fillor ka treguar se është një pikë 
fillestare strategjike për të siguruar të drejtën e fëmijëve të margjinalizuar për 
t’u arsimuar dhe të drejtat e tjera përtej arsimit, duke u mbështetur në lidhjet që 
mund të krijojë arsimimi i hershëm midis familjeve, shkollave dhe komuniteteve, 
në funksion të sigurimit që fëmijët Romë, Ashkali dhe Egjiptianë si dhe fëmijët me 
aftësi të kufizuara, të përfshihen në sektorë të ndryshëm të shoqërisë. Gjithashtu, 
Save the Children pret që fokusi për krijimin e mjediseve të sigurta në shkollë dhe 
për promovimin e pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të fëmijëve dhe perspektivave 
të të drejtave të fëmijëve në mesin e bartësve të detyrave dhe organizatave 
të shoqërisë civile, do të ketë një ndikim pozitiv më të gjerë për fëmijët në 
shkolla, familje dhe komunitete, në lokacionet e projektit, gjatë projektit dhe pas 
përfundimit të tij.

Ndërhyrjet e projektit janë kryer në partneritet me organizatat vendore të 
shoqërisë civile, Ministrinë e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë (MAShT) dhe 
Drejtoritë përkatëse Komunale të Arsimit (DKA). Përmes bashkëpunimit dhe 
partneritetit me institucionet përkatëse, Save the Children vazhdon të kontribuojë 
në përforcimin e pronësisë vendore dhe, çka është më e rëndësishmja, në 
investimin për të siguruar qëndrueshmërinë e projektit pas përfundimit të tij.

Modelet specifike të cilat janë zbatuar dhe përkrahur gjatë pesë viteve të fundit dhe 
që janë objekt i shqyrtimit të këtij raporti, janë këto:

• Miratimi dhe zbatimi i Indeksit për Gjithëpërfshirje

• Planet Individuale të Arsimit (PIA)

• Arsimi jo-formal për fëmijët me aftësi të kufizuara

• Asambletë Komunale të Fëmijëve

• Manuali Didaktik për Parandalimin e Dhunës

Synimi i këtij raporti është të shqyrtojë me kujdes modelet e përmendura më 
sipër; të vlerësojë praktikat më të mira që janë krijuar si rezultat i tyre; të shërbejë 
si udhëzim për shkallëzimin në të ardhmen të përbërësve të suksesshëm në 
shkollat në mbarë Kosovën; si dhe të paraqesë sfidat e ndeshura gjatë procesit, 
duke shpresuar që ato të zvogëlohen dhe që reagimi ndaj tyre të jetë në përputhje 
me rrethanat.



Foto: Jetmir Idrizi
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INDEKSI PËR 
GJITHËPËRFSHIRJE

Indeksi për Gjithëpërfshirje është një grup indikatorësh të 
hartuar për t’i ndihmuar dhe udhëhequr shkollat për t’u 
bërë mjedise gjithëpërfshirëse të nxënies, nëpërmjet krijimit 
të komuniteteve përkrahëse dhe promovimit të arritjeve të 
larta në mesin e nxënësve, edukatorëve dhe anëtarëve të 
stafit të shkollave. Indeksi për Gjithëpërfshirje, i përkthyer 
nga Save the Children në vitin 2010, iu është shpërndarë 
shkollave, Drejtorive Komunale të Arsimit, dhe Ministrisë së 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. 

Përmes veprimtarisë avokuese të Save the Children në 
bashkëpunim me institucionet përkatëse, Indeksi për 
Gjithëpërfshirje është përfshirë në kuadrin e Strategjisë 
për Arsimin Para-Universitar 2011-2016 (me përjashtim 
të veriut të Kosovës, meqenëse aty në fuqi është kurrikula 
serbe) dhe është përdorur për të promovuar arsimin 
gjithëpërfshirës. Përmes përkrahjes së Save the Children, 
shkollave të synuara në Kosovë iu është dhënë mundësia 
t’i nënshtrohen një procesi të trajnimit, me qëllim që të 
mësojnë të përdorin Indeksin për Gjithëpërfshirje dhe ta 
përshtatin atë në planet e tyre vjetore zhvillimore. Indeksi 
ofron një grup indikatorësh të cilët i ndihmojnë anëtarët e 
stafit të shkollës të realizojnë një proces të vetë-vlerësimit 
me qëllim të identifikimit të pengesave në nxënie dhe 
pjesëmarrje, dhe mënyrës se si mund të kapërcehen 
ato, për të ofruar një mjedis të harmonishëm, të sigurtë, 
gjithëpërfshirës, dhe përkrahës për fëmijët të cilët kanë stile 
të ndryshme të nxënies.
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Vlen të përmendet se rëndësia e Indeksit për Gjithëpërfshirje dhe përdorimit 
të tij gjendet në përpjekjen për t’i reformuar shkollat, përmes ndryshimit të 
praktikave të mënyrës se si realizohet mësimdhënia, rritjes së pjesëmarrjes së 
fëmijëve, fuqizimit të prindërve dhe fëmijëve për të qenë pjesëmarrës aktivë 
në procesin e nxënies dhe politikat të cilat i prekin ata, krijimit të lidhjes midis 
komuniteteve dhe shkollave, dhe krijimit të një ambienti të sigurtë për të gjithë 
fëmijët.

Save the Children, për zbatimin e Indeksit, u ka ofruar trajnim mësimdhënësve 
dhe anëtarëve të stafit të 16 institucioneve arsimore parashkollore dhe fillore. 
Krahas trajnimeve, Save the Children ka angazhuar edhe dy ekspertë për të 
monitoruar aktivitetet e secilës fazë.

Si rezultat i përkrahjes së Save the Children, në këtë proces janë krijuar 
praktikat e mëposhtme:

• Janë krijuar ekipet koordinuese në shkolla. Puna e ekipeve 
koordinuese ka të bëjë me zbatimin e Indeksit dhe monitorimin e 
tij gjatë 5 fazave të parapara në Indeks, si dhe hartimin e planeve në 
përputhje me rrethanat.

• Mësimdhënës, edukatorë, dhe anëtarë të stafit të shkollave janë 
trajnuar për shkathtësitë hulumtuese. Njohuritë praktike të fituara 
përmes trajnimit do t’u shpërndahen anëtarëve të personelit 
të shkollave nga mësimdhënësit të cilët janë trajnuar nga Save 
the Children, duke siguruar në këtë mënyrë që projekti të jetë i 
qëndrueshëm edhe pas përfundimit të trajnimeve pilot.

• Mësimdhënësit, edukatorët, dhe anëtarët e stafit mendojnë se 
vlerësohet kontributi i tyre në hartimin e planit zhvillimor të 
shkollës, të mbështetur në hulumtimin e tyre. Krahas kësaj, përmes 
intervistave, mësimdhënësit raportojnë se janë më të hapur dhe më 
të përgatitur për t’u ofruar përkrahjen e tyre nxënësve, në veçanti 
fëmijëve me aftësi të kufizuara.

• Përmes trajnimeve, shkollat kanë ngritur kapacitetet e tyre për t’i 
identifikuar vetë problemet dhe sfidat.

• Trajnimet kanë ndikuar që shkollat të jenë më të informuara lidhur 
me menaxhimin dhe përdorimin e burimeve të tyre të brendshme 
njerëzore dhe financiare në funksion të reagimit ndaj problemeve dhe 
sfidave të cilat janë identifikuar në fazën e hulumtimit.

• Përfshirja dhe pjesëmarrja e prindërve është përmirësuar dhe 
prindërit mendojnë se kontributet që ata japin janë të rëndësishme.



13

Save the Children

• Planet Individuale Arsimore janë krijuar dhe përdorur nga 
mësimdhënësit për t’u ofruar mbështetje fëmijëve me aftësi të 
kufizuara. Si rezultat i kësaj, mësimdhënësit mendojnë se janë më të 
përgatitur dhe më të përkrahur nga shkolla dhe institucionet, për të 
zbatuar PIA-në dhe për t’i mbështetur fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Edukatorët dhe mësimdhënësit e 8 institucioneve parashkollore dhe 
9 shkollave fillore, në 8 komuna, të cilat kanë qenë në fokus, kanë 
rritur sensibilizimin e tyre, kanë përmirësuar shkathtësitë dhe mjetet 
lidhur me mënyrën e zbatimit të një kurrikule gjithëpërfshirëse, duke 
kontribuar në përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe në shmangien e 
pengesave për përfshirjen e fëmijëve të margjinalizuar në arsim. 

• Bashkëpunimi është përmirësuar përmes takimeve konsultative mes 
anëtarëve të stafit të “Handikos”, anëtarëve të Ekipit Profesional2, dhe 
edukatorëve për përkrahje/gjithëpërfshirje dhe mësimdhënësve, të 
cilat janë mbajtur duke pasur për qëllim shkëmbimin e informatave 
dhe njohurive lidhur me integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara 
në institucionet arsimore parashkollore, para-fillore, dhe fillore.

• Drejtoritë Komunale të Arsimit në Komunat e Gjakovës dhe 
Mitrovicës, kanë marrë përsipër të paguajnë pagat për Edukatorët 
mbështetës, nga shtatori i vitit 2013 e tutje.

• Drejtoritë Komunale të Arsimit në 7 komuna të synuara, kanë 
përfshirë burimet financiare dhe ato për stafin në planet e tyre 
të punës për vitin 2014, për mbulimin e pagave të Edukatorëve 
mbështetës – duke filluar nga janari i vitit 2014 e tutje.

• Në përpjekje për t’i transferuar njohuritë, anëtarët e stafit të 
“Handikos” kanë përkrahur institucionet parashkollore dhe para-
fillore, si dhe shkollat fillore lidhur me atë se si të integrohen fëmijët 
me aftësi të kufizuara në arsimin e integruar, duke përdorur përvojën 
e tyre të gjatë të punës me fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Është përmirësuar bashkëpunimi mes përfaqësuesve të institucioneve 
arsimore, organizatave të shoqërisë civile, dhe prindërve/komunitetit 
në drejtim të integrimit të fëmijëve të margjinalizuar në arsim.

2 Ekipet Profesionale në nivel komunal të përbërë nga profesionistë nga fusha të ndryshme 
(arsim, shëndetësi, mirëqenie sociale) në 7 komunat e synuara kanë monitoruar aktivisht pro-
jektin, janë takuar rregullisht me prindërit dhe Edukatorët Gjithëpërfshirës, duke këshilluar se 
si t’i përfshijnë fëmijët me aftësi të kufizuara në arsimin e rregullt dhe kanë përcjelluar planet 
individuale të arsimit dhe zhvillimin e këtyre fëmijëve.
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• Si rezultat i aktiviteteve të përbashkëta për sensibilizimin, të 
organizuara nga Save the Children dhe partnerët e vet lokalë, është 
forcuar lidhja midis shkollave, prindërve, dhe autoriteteve komunale të 
arsimit.

• Është vënë re rritja e përfshirjes dhe komunikimit të prindërve në 
procesin e regjistrimit të fëmijëve të margjinalizuar në shkolla.

• Shkollat, prindërit, dhe profesionistët vendorë janë duke 
bashkëpunuar së afërmi përmes hartimit dhe shqyrtimit të planeve 
arsimore individuale dhe dizajnimit të planeve zhvillimore të shkollave 
mbështetur në prioritetet e identifikuara të shkollës. 

• Është krijuar një rrjet i institucioneve të arsimit para-fillor dhe fillor, të 
cilat janë trajnuar dhe kanë përdorur Indeksin, me objektiv përkrahjen 
e njeri-tjetrit, shkëmbimin e përvojave dhe identifikimin e metodave 
për zhvillimin e mëtejshëm. 

Sfidat
Indeksi për Gjithëpërfshirje, si instrument për institucionet arsimore në 
Kosovë, pavarësisht se është përqafuar nga MAShT-i, DKA-të dhe shkollat që 
kanë ndjekur kurse trajnuese, bart në vetvete sfidat fillestare të cilat duhet të 
adresohen përpara përshkallëzimit të Indeksit në mbarë Kosovën. Disa sfida që 
janë vënë në dukje gjatë intervistave me palët përkatëse të interesit përfshijnë:

• Angazhimin e drejtorëve të shkollave për ta përkrahur ekipin 
koordinues gjatë fazave të ndryshme të zbatimit të Indeksit. Ndërkohë 
që pjesa dërrmuese e shkollave të pilotuara kanë dhënë mbështetje 
gjatë procesit, disa shkolla janë përballur me pengesa të brendshme 
për ta përfunduar punën.

• Braktisja e mundshme e punës për Indeksin pas përfundimit të 
projektit. Për të siguruar që Indeksi vërtetë bëhet pjesë e strategjisë 
së shkollës, ai duhet të bëhet pjesë përbërëse e politikave të MAShT-
it dhe do të duhet të jetë kërkesë e MAShT-it që ai të zbatohet. 
Ekipet monitoruese duhet të shpërndahen në shkolla, me qëllim që të 
sigurojnë se këto të fundit janë duke vepruar për zbatimin e politikave 
gjithëpërfshirëse.
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• Mungesa e kapaciteteve të burimeve njerëzore me bazë në shkollë. 
Edhe pse kjo ndryshon nga njëra shkollë në tjetrën, në intervista 
u nxor në pah se do të duhet të vihen në dispozicion më shumë 
trajnime, në funksion të familjarizimit të anëtarëve të stafit 
mësimdhënës me rëndësinë e Indeksit, si dhe metoda përmes të cilave 
mund ta zbatojnë vetë Indeksin. Nga ana e saj, kjo do të çonte në 
krijimin e përgjithshëm të kapaciteteve dhe shpërndarjen e mëtejshme 
të njohurive në nivelin e shkollave.

• Për të siguruar suksesin afatgjatë, përpjekjet avokuese duhet t’i 
kushtohen bërjes së Indeksit për Gjithëpërfshirje pjesë të kurrikulës 
në Fakultetin e Edukimit, Universitetin e Prishtinës.



Foto: Jetmir Idrizi
©Save the Children



PLANI INDIVIDUAL 
I ARSIMIT (PIA)

Plani Individual i Arsimit (PIA) është një dokument zyrtar 
pedagogjik, i cili për synim ka zhvillimin e një programi 
studimor për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore. 
Përparësia e tij qëndron në hartimin e tij, i cili merr për 
bazë nevojat unike të secilit fëmijë, me qëllim kapërcimin 
e pengesave në arsimim. PIA-t hartohen për të analizuar 
në mënyrë sistematike zhvillimin e fëmijës përmes ndarjes 
së nxënies në pjesë dhe komponentë të cilët mund të 
ofrojnë vazhdimisht informata për njohuritë e fëmijës dhe 
shkathtësitë e tij/saj të jetës. 

Të përgatitur në bazë të nevojave të veçanta të fëmijës, 
PIA-t mund të iniciohen nga ana e prindërve të fëmijës 
dhe/ose edukatorët, dhe hartohen përmes një procesi 
bashkëpunues në të cilin marrin pjesë prindërit, shkollat, 
edukatorët e qendrave të ekipeve profesionale me bazë në 
komunitet, Ekipet Vlerësuese në nivelin komunal dhe sa herë 
që është e mundur, edhe vetë fëmija. Zbatimi i PIA-ve ka 
filluar në vitin 2011 përmes projektit të Save the Children 
“Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në institucionet 
parashkollore dhe shkollat fillore në Kosovë” në 7 komuna 
të synuara, të cilat ishin zgjedhur për pilotimin e projektit. 
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Administratorët e shkollave, mësimdhënësit, edukatorët për gjithëpërfshirje, 
prindërit dhe anëtarët e ekipeve të përkrahjes nga secila komunë janë trajnuar 
për dizajnimin dhe zbatimin e PIA-ve, për integrimin e kurrikulës së rregullt 
në PIA-të, fuqizimin e prindërve për të kërkuar një rol aktiv në procesin 
e dizajnimit, ndërtimin e shkathtësive profesionale të Ekipeve Vlerësuese,3 
mësimdhënësve, edukatorëve dhe administratorëve të shkollave. 

Si rezultat i projektit, është realizuar zbatimi dhe aplikimi i Planeve Individuale 
të Arsimit dhe numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara, të cilët përfitojnë nga 
programi është rritur.

Që prej fillimit të zbatimit të PIA-s në komunat e synuara, janë krijuar këto 
praktika:
• Janë krijuar PIA-t për nxënësit me aftësi të kufizuara dhe janë duke 

u përdorur në institucionet arsimore para-fillore dhe fillore. Vizitat 
monitoruese kanë konfirmuar se PIA-t përdoren nga të gjitha 
institucionet arsimore.

• Një formular shtesë, i hartuar nga Save the Children dhe Ekipet 
Profesionale përdoret për të hartuar plan-veprime javore më të 
detajuara dhe më konkrete, për të fuqizuar më tej përkrahjen e 
zhvillimit të secilit fëmijë.

• PIA-t janë hartuar përmes një procesi bashkëpunues i cili është 
realizuar për të angazhuar të gjithë palët përkatëse të interesit, 
duke përfshirë shkollat, prindërit, fëmijët, edukatorët e qendrave të 
rehabilitimit me bazë në komunitet, dhe anëtarët e tjerë të ndërlidhur 
të stafit.

• Si rezultat i moduleve trajnuese për arsim cilësor gjithëpërfshirës, 
të akredituara nga ana e MAShT-it, duke përfshirë Indeksin për 
Gjithëpërfshirje, dhe PIA-s, të ofruar nga ana e Save the Children, 
edukatorët e institucioneve arsimore para-fillore dhe fillore i kanë 
përmirësuar shkathtësitë dhe mjetet e tyre për zbatimin e teknikave 
gjithëpërfshirëse të mësimdhënies.

• Mësimdhënësit dhe edukatorët e institucioneve parashkollore 
dhe shkollave fillore, në të cilat është përqendruar projekti, i kanë 
përmirësuar shkathtësitë e tyre profesionale në punën me fëmijët 
me aftësi të kufizuara, përmes mbështetjes së anëtarëve të Ekipit 
Profesional, të cilët, përmes PIA-ve, e kanë shqyrtuar rregullisht 
përparimin e fëmijëve.

3 Ekipet Vlerësuese në nivel komunal të përbërë nga profesionistë nga fushat e arsimit, shënde-
tësisë dhe mirëqenies sociale kanë përgjegjësinë për të identifikuar dhe vlerësuar fëmijët me 
nevoja të veçanta për tu përfshirë në arsimin e rregullt.
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• Mësimdhënësit, edukatorët, dhe prindërit kanë krijuar një 
partneritet bashkëpunues midis njeri-tjetrit dhe u ofrojnë përkrahje 
të vazhdueshme fëmijëve me aftësi të kufizuara, si dhe e ndjekin 
përparimin e fëmijëve, ndërkohë që fëmijët kalojnë nga arsimi para-
fillor, në atë fillor.

• Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara e kanë rritur sensibilizimin 
e tyre për përfitimet e PIA-ve dhe pjesëmarrjen e tyre në 
institucionet parashkollore. Ata shprehen më shumë dhe janë bërë më 
komunikues me personelin e shkollës dhe më përkrahës të tij.

• Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara janë më të informuar për 
burimet që janë në dispozicion për fëmijët e tyre, dhe marrin pjesë në 
procesin e dizajnimit të PIA-ve dhe janë bërë më pjesëmarrës dhe më 
aktivë në këtë proces.

• Përmes trajnimeve që u janë ofruar, prindërit e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara janë fuqizuar më shumë për t’i dhënë zë shqetësimeve të 
tyre dhe për të avokuar në institucionet vendore në emër të fëmijëve 
të tyre. Krahas kësaj, PIA-t, të ndarë në plan-veprime javore, u kanë 
mundësuar prindërve të shënjestrojnë punën e tyre me fëmijët në 
shtëpi dhe të monitorojnë zhvillimin e tyre, si dhe të punojnë për së 
afërmi me edukatorët dhe mësimdhënësit për të ofruar mbështetjen 
e nevojshme.

• Mësimdhënësit mbështetës kanë hartuar formularë javorë raportues 
për prindërit, me qëllim për t’i inkurajuar që të monitorojnë dhe 
raportojnë zhvillimin, gjendjet e këqija, dhe avancimin e fëmijëve të 
tyre. Është raportuar se kur prindërit i përdorin në shtëpi formularët 
raportues, fëmijët shfaqin shenja më të mëdha të përmirësimit në 
krahasim me prindërit të cilët nuk e monitorojnë dhe raportojnë 
rregullisht sjelljen e fëmijëve të tyre në baza ditore.

• Takimet e rregullta konsultative me ekipin mbështetës komunal, 
prindërit dhe mësimdhënësit mbështetës janë bërë praktikë e 
zakonshme dhe kanë dëshmuar se kontribuojnë në mënyrë të 
konsiderueshme në zhvillimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, duke 
u mundësuar palëve përkatëse të interesit të diskutojnë, shkëmbejnë 
përvoja, dhe gjatë procesit të përshtatin nevojat sipas rastit. 

• Një kontribut i konsiderueshëm i projektit ka qenë procesi i 
mbledhjes së të dhënave përmes të cilit janë hartuar raporte të 
progresit dhe janë siguruar dëshmi për portofolin e çdo fëmije, të cilat 
janë shkëmbyer gjatë procesit të shqyrtimit.  
Ky proces ka bërë të mundur përmirësimin e vazhdueshëm të PIA-ve 
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në funksion të reflektimit të ndryshimeve që ka pësuar fëmija, asaj se 
çka funksionon dhe çka jo, si dhe reagimit ndaj situatave të krijuara në 
përputhje me rrethanat. 

• Në krahasim me vitet e kaluara, si rezultat i përpjekjeve të 
vazhdueshme dhe angazhimit të Save the Children dhe partnerëve 
vendorë, perceptimet lidhur me aftësitë që kanë fëmijët me aftësi të 
kufizuara për të mësuar dhe për t’u përmirësuar kanë ndryshuar në 
mënyrë drastike.

• Paragjykimi dhe stigmatizimi që lidhet me fëmijët me aftësi të 
kufizuara kanë ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme. Anëtarët 
e stafit arsimor dhe personelit në institucionet e arsimit para-fillor 
dhe fillor, janë bërë gjithnjë e më shumë mbështetës, të vetëdijshëm, 
dhe më të hapur ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara. Në të njëjtën 
mënyrë, reagimi i komunitetit ndaj gjithëpërfshirjes ka ndryshuar dhe 
është bërë më pozitiv.

Sfidat
Arritjet e projektit dhe krijimi i praktikave të mira në institucionet arsimore 
kanë qenë të jashtëzakonshme gjatë viteve të fundit, megjithatë ende mbesin 
disa sfida të cilat do të duhet të adresohen në rrugë institucionale.

• Në nivel institucional, duhet të ofrohet trajnim për personelin arsimor 
që punon me fëmijët me aftësi të kufizuara. Duhet të hartohet 
planifikimi afatgjatë për të mbuluar pozitat përkatëse me edukatorë të 
përgatitur profesionalisht, me qëllim që të sigurohet qëndrueshmëria 
afatgjatë dhe transferimi i njohurive teorike.

• Për të siguruar kalimin e suksesshëm të fëmijëve me aftësi të kufizuar 
nga arsimi jo-formal në atë formal, shkolla duhet të caktojë një 
mësimdhënës asistent të dytë. Deri më sot, mësimdhënësit, në pjesën 
më të madhe të rasteve, mbesin pa mbështetje kur merren me fëmijët 
me aftësi të kufizuara në klasat e tyre, gjë e cila, në aspektin afatgjatë, 
ka gjasa të vërë në rrezik kalimin e suksesshëm në arsimin formal dhe 
integrimin në kuadër të tij. 

• Qasja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në infrastrukturën e shkollës 
ende mbetet sfidë në mbarë Kosovën dhe do të duhet të adresohet 
nga institucionet, me qëllim që të lehtësohet integrimi i fëmijëve me 
aftësi të kufizuara në hapësirat publike formale. 
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ARSIMI JO-
FORMAL I FËMIJËVE 
ME AFTËSI TË 
KUFIZUARA

Që prej vitit 2011, Save the Children e ka mbështetur 
punën e qendrave rehabilituese në komunitet/qendrave 
të ekspertëve profesionistë, të cilat u ofrojnë shërbime 
për rehabilitimin fizik fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
organizojnë aktivitete edukative dhe u ofrojnë një vend për 
takime familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Puna e 
Handikos-it ka qenë kyçe në identifikimin dhe regjistrimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara. 

Anëtarët e përkushtuar të stafit të Handikos-it kanë kryer 
vizita në terren dhe kanë përdorur metodën e vizitës derë 
më derë për të identifikuar familjet të cilat kanë anëtarë 
me nevoja të veçanta. Gjithashtu, puna e tyre ka dhënë 
kontribut të jashtëzakonshëm në pakësimin e paragjykimeve 
dhe stigmatizimit me të cilat përballen familjet dhe fëmijët 
me aftësi të kufizuara.
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Përkrahja e vazhdueshme që i është dhënë Handikos-it nga ana e Save the Children ka 
kontribuar në krijimin e praktikave të mëposhtme:

• Handikos-i ka zhvilluar takime me prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
anëtarët e Ekipit Profesional, drejtorët e institucioneve shkollore dhe para-
shkollore, Edukatorët Mbështetës në 8 komuna, për të diskutuar dhe shkëmbyer 
informata lidhur me përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në 
institucionet arsimore formale.

• Si rezultat i punës së Handikos-it, prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara janë 
vetëdijesuar për të drejtat që kanë fëmijët e tyre për arsim cilësor gjithëpërfshirës.

• Handikos-i organizon aktivitete gjithëpërfshirëse kulturore dhe artistike çdo javë 
në objektin e tyre. Aktivitetet e frekuentuara i kanë inkurajuar fëmijët me aftësi të 
kufizuara të shoqërohen dhe të marrin pjesë në një mjedis të të nxënit.

• Handikos-i ka organizuar vizita të nxënësve të arsimit formal te qendrat për 
rehabilitim. Vizitat kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zvogëlimin e stigmatizimit 
dhe paragjykimeve në mesin e nxënësve të shkollave për fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Ky aktivitet është veçanërisht i rëndësishëm që të lehtësoj kalimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsimin e integruar.

• Arsimimi jo-formal që Handikos-i u ofron fëmijëve me aftësi të kufizuara luan 
një rol të rëndësishëm në përgatitjen e fëmijëve dhe prindërve për një kalim 
më të lehtë te institucionet e arsimit formal. Plan-programi arsimor jo-formal 
mbështetet në plan-programin që përdoret në arsimin formal, duke u mundësuar 
fëmijëve të përgatiten duke ndjekur plan-programin formal. Veç kësaj, edukatorët 
në institucionet parashkollore përkrahen nga edukatorët dhe anëtarët e stafit të 
Handikos-it, kur fëmijët largohen nga qendra e rehabilitimit dhe fillojnë vijimin në 
arsimin e integruar.

• Përdorimi i Planeve Individuale të Arsimit nga ana e edukatorëve në Handikos 
rezulton në një vlerësim gjithëpërfshirës të nevojave dhe aftësive unike të 
fëmijës. Transferimi i Planit Individual të Arsimit nga edukatorët e Handikos-it te 
mësimdhënësit në shkollat e integruara e lehtëson kalimin, si dhe ofron përkrahje 
shtesë për mësimdhënësit në shkollat e integruara, duke i pajisur ata me njohuri 
për t’i menaxhuar më mirë rastet individuale.

• Anëtarët e stafit të Handikos-it luajnë një rol kyç në përkrahjen e institucioneve 
arsimore parashkollore dhe para-fillore dhe shkollave fillore lidhur me mënyrën 
e integrimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsimin formal, duke përdorur 
përvojën e tyre të gjatë të punës me fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Grupet avokuese të prindërve janë krijuar në 7 komuna. Këto grupe janë fuqizuar 
për të ngritur shqetësimet dhe çështjet e tyre, si dhe të avokojnë në mënyrë më 
efektive te institucionet vendore dhe kombëtare.

• Kontakti dhe bashkëpunimi i vazhdueshme krijuar midis grupeve avokuese të 
prindërve dhe qeverisë lokale. Si rezultat i këtij bashkëpunimi, prindërit kanë 
arritur të sigurojnë mbështetje financiare për qendrat rehabilituese me bazë në 
komunitet në komunat e tyre, e cila do të përdoret për të organizuar aktivitete për 
fëmijët me aftësi të kufizuara brenda qendrave. 
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• Grupet avokuese të prindërve takohen çdo javë dhe diskutojnë për sfidat me të 
cilat përballen në integrimin e fëmijëve të tyre në arsim dhe ndajnë përvojat për 
kapërcimin e tyre. Grupet avokuese të prindërve kanë qenë shumë të rëndësishme 
në pakësimin e stigmatizimit dhe në ofrimin e një hapësire për prindërit ku ata 
mund të ndajnë historitë e tyre dhe të ndërtojnë një grup përkrahës.

• Përmes takimeve sensibilizuese, të organizuara nga Handikos, prindërit e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara dhe prindërit e fëmijëve romë, ashkali, dhe egjiptian, 
kanë marrë njohuri lidhur me të drejtat e fëmijëve, rëndësinë që ka arsimi 
gjithëpërfshirës për të gjithë, dhe rëndësinë e arsimit para-fillor për fëmijët e 
margjinalizuar.

• Edukatorët dhe anëtarët e stafit të qendrave të Handikos-it janë trajnuar për 
modulet trajnuese për arsimin gjithëpërfshirës (duke përfshirë Indeksin për 
Gjithëpërfshirje dhe Planin Individual të Arsimit) për të ngritur kapacitetet e tyre 
në funksion të ofrimit të arsimit jo-formal për fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Mbështetja financiare nga Kuvendet Komunale të 7 komunave tek të cilat është 
përqendruar projekti, është siguruar për qendrat e rehabilitimit, “Handikos” për 
të mbuluar shpenzimet e transportit (karburantin), shpenzimet e shërbimeve 
komunale që u ofrohen qendrave, shpenzimet e komunikimit, dhe organizimin e një 
kampi veror për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Sfidat
• Përkrahja financiare nga institutcionet për qendrat rehabilituese të Handikos-it 

mbetet një sfidë e vazhdueshme. Përkrahja ndryshon sipas komunës, megjithatë 
pjesa më e madhe e qendrave të Handikos-it bëjnë përpjekje të mëdha për 
qëndrueshmëri financiare. Qendra e Handikos-it në Komunën e Gjakovës është një 
shembull ku kujdestarja për rehabilitimin fizik nuk është paguar që prej janarit të 
këtij viti. Kjo mungesë e përkrahjes mund të vërë në rrezik mundësinë e qendrave 
për të ofruar shërbime në të ardhmen.

• Një sfidë tjetër që del nga intervistat është përgatitja e edukatorëve në përdorimin 
e Planit Individual të Arsimit. Ndonëse janë bërë avancime gjatë katër viteve të 
fundit, përgatitja dhe trajnimi i pamjaftueshëm për përgatitjen dhe përdorimin e 
Planeve Individuale të Arsimit paraqesin sfida në reagimin ndaj nevojave të fëmijëve.

• Përkrahja financiare për transportimin e fëmijëve në qendrat e Handikos-it, në 
veçanti nga zonat rurale, mbetet një pengesë për ofrimin e shërbimit. Përkrahja 
ndryshon nga njëra komunë në tjetrën, ku disa komuna kanë përkrahje të 
mjaftueshme, ndërsa disa nuk kanë fare përkrahje. Duke pasur parasysh se shumë 
familje, për t’i dërguar fëmijët e tyre në qendrat e Handikos-it, mbështeten në 
transportimin që u ofrohet, kjo çështje duhet të marrë përparësi.

• Duhet të sigurohet përkrahja e vazhdueshme financiare për qendrat lokale të 
rehabilitimit, për të siguruar qëndrueshmërinë pas përfundimit të përkrahjes nga 
Save the Children. Qendrat lokale të rehabilitimit luajnë një rol kyç në identifikimin 
dhe regjistrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, ofrimin e terapisë rehabilituese 
fizike, dhe luajnë një rol të rëndësishëm si institucione arsimore jo-formale.
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ASAMBLETË 
KOMUNALE TË 
FËMIJËVE (AKF)

Promovimi i të drejtave të fëmijëve dhe rritja e sensibilizimit 
për rëndësinë që ka pjesëmarrja e fëmijëve si qytetarë 
të plotë, me të drejta të barabarta, përbën njërën prej 
shtyllave kryesore të punës së Save the Children. Në fushën 
e Qeverisjes së të Drejtave të Fëmijëve (QDF), Save the 
Children punon për të siguruar që bartësit e detyrave për 
të drejtat e fëmijëve në nivel lokal të jenë të informuar 
për të drejtat e kodifikuara në Konventën mbi të Drejtat e 
Fëmijës (KDF) dhe të punojnë në mënyrë të vazhdueshme 
për të përmirësuar jetën e fëmijëve në Kosovë. 

Neni 12 i Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës (KDF) 
parasheh se çdo fëmijë ka të drejtë të dëgjohet për çështje 
që e prekin atë dhe në të gjitha fushat ku merren vendime 
të cilat i prekin fëmijët. Kjo e drejtë për t’u dëgjuar do të 
duhet të përmbushet për secilin fëmijë si individ dhe për 
fëmijët si grup. 
Prandaj, gjatë vitit 2015, Save the Children ia ka kushtuar 
punën e vetë fuqizimit të grupeve të fëmijëve në nivelin 
lokal dhe qendror. 
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Qëllimi i këtij projekti ka qenë organizimi i grupeve të fëmijëve dhe fuqizimi i tyre 
për të avokuar në emër të tyre dhe për të paraqitur çështjet më urgjente të cilat i 
ndikojnë ata. Programi i QDF-së në përgjithësi është duke u zbatuar në disa shkolla 
fillore në 7 komuna: Gjilan, Pejë, Mitrovicë, Prizren, Gjakovë, Prishtinë dhe Ferizaj.

Save the Children vazhdon të punojë së afërmi me Kordinatorët komunalë për të 
Drejtat e Fëmijës, për të avokuar dhe krijuar mbështetje për krijimin e Asambleve 
Komunale të Fëmijëve (AKF) në 4 komuna – dhe aktivizimin e fuqizimin e 
asambleve të cilat kanë qenë të themeluara në 3 komuna. AKF-të do të avokojnë 
për të drejtat e fëmijëve dhe do të ngrenë problematika që shqetësojnë fëmijët. 
AKF-të përbëhen nga fëmijë nga klasa e 6-të deri në klasën e 9-të të çdo shkolle të 
mesme të ulët në komunë dhe shërbejnë si organ përfaqësues për të gjithë fëmijët 
që jetojnë në një komunë, duke përfshirë këtu edhe fëmijët nga komunitetet jo 
shumicë dhe fëmijët me aftësi të kufizuara.

Si rezultat i punës për AFK-të, janë krijuar praktikat e mëposhtme:

• Deri më sot, në 6 komuna janë themeluar Asamble Komunale të Fëmijëve 
dhe ato veprojnë me sukses në kuadër të mbikëqyrjes dhe përkrahjes së 
Kordinatorëve për të Drejtat e Fëmijëve.

• Është rritur vetëdijesimi i nxënësve të shkollave, bartësve komunalë të 
detyrave, mësimdhënësve, prindërve dhe anëtarëve të stafit të shkollave 
lidhur me Konventën mbi të Drejtat e Fëmijës. 

• AKF-të zhvillojnë takime çdo muaj (në disa komuna dy herë në muaj) dhe 
secila prej 6 asambleve ka hartuar një plan-veprim individual 2-vjeçar për 
Asamblenë, në të cilin skicohen problematikat dhe nevojat te të cilat do 
të përqendrohen.

• Fëmijët janë shprehur se kanë rifituar besimin, se mendimet e tyre 
merren parasysh, dhe se janë në gjendje të shkaktojnë ndryshime. Gjatë 
intervistës me anëtarë të AKF-së në Gjakovë, ata ndanë një histori 
suksesi të iniciativës së tyre avokuese, e cila kishte të bënte me një 
mësimdhënës, i cili e përkrahte përdorimin e ndëshkimit trupor në klasë. 
Si rezultat i punës së AKF-së, e cila, së bashku me Koordinatorin për të 
Drejtat e Fëmijës, e ngriti çështjen në Drejtorinë Komunale të Arsimit, 
mësimdhënësi është pezulluar për 6 muaj. Reagimi dhe përkrahja e 
institucioneve lokale e ka fuqizuar besimin se mendimi i AKF-ve dëgjohet 
dhe se janë duke u ndërmarrë veprime për t’iu përgjigjur ankesave të 
tyre.

• Është filluar bashkëpunimi dhe është krijuar besimi midis AKF-ve dhe 
institucioneve komunale. 

• AKF-ve u janë vënë në dispozicion ambiente të posaçme për takime 
brenda objekteve të institucioneve komunale.
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• Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, anëtarët e AKF-ve 
kanë udhëtuar për në Prishtinë dhe janë takuar me Ministrin e Arsimit. 
Anëtarët e AKF-ve, të cilët u intervistuan, përmendën premtimin që 
Ministri u bëri atyre lidhur me laboratorët e informatikës dhe shkencës, 
dhe se kanë për qëllim t’ia kujtojnë atij premtimin e bërë kur të vijë 
koha e duhur. Në përgjithësi, fëmijët në AKF, kanë qenë shumë aktivë 
në shprehjen e mendimeve të tyre dhe kanë një ndjesi të fuqizimit dhe 
veprimit, gjë e cila ka qenë synimi i këtij projekti.

• Kontributi tjetër i rëndësishëm i AKF-ve qëndron në përpjekjet që do 
të vazhdojnë të bëjnë anëtarët e AKF-ve për të investuar në rritjen e 
sensibilizimit dhe për të avokuar për të drejtat e fëmijëve në shkollat 
përkatëse. Krahas kësaj, ata paraqesin në mënyrë të drejtpërdrejtë 
rëndësinë e pjesëmarrjes dhe avokimit për përmirësimin e mjedisit të 
tyre shkollor të përditshëm për shokët e shoqet e tyre të shkollës.

• Save the Children është duke punuar për të krijuar grupe të fëmijëve që 
vijnë nga etni të ndryshme, që kanë aftësi, status socio-ekonomik dhe 
struktura familjare të ndryshme, si dhe që vijnë nga grupe të tjera të 
cënueshme, me qëllim që të sigurohet që problemet specifike të këtyre 
grupeve të adresohen përmes AKF-ve.

Sfidat
• Një sfidë e punës dhe fuqizimit të AKF-ve në funksion të organizimit 

të aktiviteteve përtej ngjarjeve formale të parashikuara, siç është Dita 
Ndërkombëtare e Fëmijëve, është mungesa e buxhetit të alokuar në nivel 
komune për punën e tyre.

• Të gjithë Koordinatorët e të Drejtave të Fëmijës që punojnë në nivel 
komunal e kryejnë këtë detyrë si funksion shtesë nga detyrat e tjera 
zyrtare në komunë. Sigurimi që koordinatorët që janë caktuar për 
mbikëqyrjen e të Drejtave të Fëmijës kryejnë detyrat e tyre dhe i 
kushtojnë kohën dhe burimet e nevojshme mund të rezultoj të jetë e 
vështirë, përveç nëse të Drejtave të Fëmijës u ipet prioritet nga të gjitha 
drejtoritë komunale që ndikojnë jetën e fëmijëve, drejtpërdrejtë apo 
tërthorazi.

• Njohuritë e pamjaftueshme në nivelin institucional lidhur me rëndësinë 
e pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimmarrje, mund të paraqesë një sfidë 
për punën e AKF-ve, në veçanti në fazat e para të punës së tyre.

• Aktualisht, anëtarët e AKF-ve, të cilët kanë një mandat 2-vjeçar, janë 
nominuar nga drejtorët e shkollave. Për t’i bërë AKF-të përfaqësuese të 
zgjedhësve të tyre, votimi në secilën shkollë do të duhet të organizohet 
pas përfundimit të mandatit aktual 2-vjeçar. Përndryshe, në formën që ka 
tani, nuk arrin të përmbushë qëllimin e krijimit të AKF-ve.
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MANUALI 
DIDAKTIK PËR 
PARANDALIMIN  
E DHUNËS

Ndëshkimi fizik ende vazhdon të përdoret gjerësisht 
në institucionet para-universitare në Kosovë dhe Save 
the Children, së bashku me partnerët e tjerë lokalë dhe 
ndërkombëtare, ka avokuar për ndalimin dhe eliminimin 
e tij. Si pjesë e fushatës avokuese, Save the Children, në 
bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë, dhe ekspertët e emëruar nga Ministria, kanë 
hartuar një manual didaktik të lehtë për t’u përdorur lidhur 
me parandalimin e dhunës në shkolla, për mësimdhënësit e 
institucioneve arsimore para-fillore dhe fillore. 

Ky manual do të shërbejë njëherazi edhe si një mjet për 
zbatimin e Protokollit për Parandalimin dhe Referimin 
e Dhunës në Institucionet e Arsimit Para-Universitar, të 
miratuar nga ana e Zyrës për Qeverisje të Mirë pranë 
Zyrës së Kryeministrit. Manuali, një broshurë promovuese, 
dhe një poster iu janë shpërndarë drejtorive komunale të 
arsimit në 23 komuna të ndryshme të Kosovës.
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Praktikat e mëposhtme janë krijuar si rezultat i punës së Save the Children:

• Materialet e disiplinimit pozitiv janë prezantuar dhe përkthyer në 
funksion të lehtësimit të punës në fushën e promovimit të praktikave 
pozitive për t’i dhënë fund ndëshkimit fizik. Doracaku i përkthyer i 
Disiplinës Pozitive për Prindër dhe Mësimdhënës do t’u mundësojë 
shkollave dhe profesionistëve të adresojnë ndëshkimin trupor.

• Save the Children, së bashku me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë, ka promovuar Manualin Didaktik për Parandalimin e 
Dhunës, i cili është përgatitur për të mbështetur mësimdhënësit e 
shkollave fillore (nga klasat para-fillore deri në klasën e nëntë) për të 
organizuar njësi mësimore ndërvepruese me nxënësit e tyre, duke 
pasur për qëllim përmirësimin e njohurive të fëmijëve lidhur me 
fushat e ndryshme që lidhen me dhunën ndaj fëmijëve.

• Save the Children ka hartuar “doracakun e fasilituesit”, për 
mësimdhënësit e shkollave fillore dhe të mesme të ulëta, për të 
shërbyer si një mjet ndihmese për përdorimin e Manualit për 
Parandalimin e Dhunës. Ky doracak do të përdoret për t’i trajnuar 
dhe përkrahur mësimdhënësit lidhur me mënyrën e përdorimit 
të teknikave dhe prezantimit të aktiviteteve, të cilat, në doracak, 
parashikohen të organizohen. 

• Doracaku i fasilituesit është akredituar nga Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë dhe është pilotuar në shkollat e synuara.

• Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë do të marrë përsipër 
shpërndarjen e Manualit në komunat e tjera, të cilat nuk kanë qenë 
synim i projektit.

• Kodet e mirësjelljes, të cilët përmbajnë informata lidhur me të drejtat 
dhe detyrimet e nxënësve dhe mësimdhënësve, janë hartuar dhe 
publikuar në vende të dukshme (zakonisht në korridore, ku mund 
të shihen nga kushdo) në shkollat e 5 komunave, te të cilat është 
përqendruar projekti.

• Organizatat lokale partnere të shoqërisë civile kanë qenë aktive në 
promovimin e Protokollit për Parandalimin dhe Referimin e Dhunës 
në Institucionet e Arsimit Para-Universitar, Kodit të Mirësjelljes dhe 
Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës. Janë organizuar shumë trajnime 
brenda shkollës dhe fëmijëve u janë shpërndarë broshura.



33

Save the Children

• Kutitë për ankesa anonime janë vënë në korridoret e shkollave me 
qëllim që të ofrojnë një mekanizëm shtesë për referimin e dhunës 
që ushtrohet ndaj nxënësve, si dhe për ta ndihmuar menaxhmentin 
e shkollës që të kuptojë më mirë sigurinë e fëmijëve në ambientet e 
tyre shkollore.

Sfidat

• Aktualisht, Manuali është pilotuar dhe shpërndarë vetëm në shkollat 
të cilat kanë qenë të synuara nga projekti, çka bën që vënia e manualit 
në dispozicion të të gjitha shkollave në Kosovë të jetë e kufizuar. 

• Ky Manual nuk është bërë ende pjesë e kurrikulës së arsimit 
para-universitar, çka ndikon në dobinë e tij reale. Për të siguruar 
që mësimdhënësit e përdorin manualin, Save the Children do të 
vazhdojë të avokojë për përfshirjen e tij në kurrikulën e arsimin para-
universitar.

• Numri i mësimeve që i kushtohet mbulimit të materialit në manual 
është caktuar të jetë një orë mësimi në vit, gjë e cila lë pak kohë për 
të mbuluar këtë temë mjaft të rëndësishme. Meqenëse udhëzimi i 
manualit u është lënë në dorë shkollave, kjo paraqet kufizime për 
ndikimin e manualit në parandalimin e dhunës.
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LISTA E PERSONAVE TË 
INTERVISTUAR

• Znj. Lulavere Behluli – Drejtoreshë e Divizionit për Nevoja të Veçanta, 
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