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HISTORIKU:

Republika e Kosovës ka një shumëllojshmëri të rreziqeve potenciale përsëritëse të cilat  
paraqesin rrezik të konsiderueshëm për ndërtimin shoqëroro-ekonomik të shoqërisë. Në 
të vërtetë, është sfidë e madhe për Republikën e re që të përballet me të gjitha rreziqet 
që i kanosen. Megjithatë, trajtimi i këtyre rreziqeve në një mënyrë të qëndrueshme dhe 
rimëkëmbëse është i mundur vetëm duke u përqendruar tek arsimi.

Kjo është edhe arsyeja pse projekti “Promovimi i zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë në 
komunitet, me qasje gjithëpërfshirëse dhe fokus tek fëmijët” ka për synim inkorporimin 
e praktikave të ZRrF-së, të cilat kanë qenë të izoluara për një kohë të gjatë, në arsimin e 
rregullt. 

Ky doracak ndjek normën “të mësojmë së bashku” dhe, si rezultat, përbën një përpjekje për 
të bashkuar praktikat  më të mira nga e gjithë bota dhe për t’i përshtatur ato në kontekstin e 
Republikës së Kosovës. Në këtë kuptim, doracaku propozon një strategji të trefishtë, për t’u 
përgjigjur në mënyrë efikase emergjencave në shkolla.

1. Njohja e rreziqeve potenciale që i kanosen shkollës suaj

2. Planifikimi gjithëpërfshirës dhe përgatitja paraprake për rreziqet potenciale

3. Aftësia për të zbatuar Planin Gjithëpërfshirës për Sigurinë në Shkollë, aty ku paraqitet 
nevoja

Doracaku rekomandon aplikimin e strategjisë së trefishtë në partneritet të barabartë me 
fëmijët e shkollës suaj, me qëllim që rezultatet të jenë më të efektshme.
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RRETH DORACAKUT

Si është zhvilluar ky doracak? 
Ky doracak është përpiluar posaçërisht për shkollat në Republikën e Kosovës. Kjo nënkupton 
se është marrë shumë ndihmë nga burime të ndryshme, kryesisht nga zyra të ndryshme të 
Save the Children nga mbarë bota. Megjithatë, për ta përshtatur atë në kontekstin Kosovar, 
janë bërë edhe vizita në terren brenda Kosovës, të cilat janë përcjellë nga takime të shumta 
me palët kyçe të interesit, ndërkohë që për formësimin e këtij doracaku janë bërë shumë 
intervista.   

Si të përdoret ky doracak?
Pra, për t’ju ndihmuar ta kuptoni këtë doracak, kemi ftuar dy miq. 

Ju prezantojmë me Albanin dhe Blerinën. 

Këta kanë qenë shumë të zënë, por fatmirësisht kanë pasur bujarinë që të ndajnë kohën e 
tyre me ne. Ata do të vazhdojnë t’ju vijnë në ndihmë dhe madje mund t’ju bëjnë edhe pyetje. 
Por mos u shqetësoni, ata janë këtu për t’ju ndihmuar gjatë punës suaj me këtë doracak.

Punë të mbarë!

ALBANI: 
Tung! Unë jam Albani. Ky doracak është një udhëzim 
referues për ju  (mësimdhënësve) lidhur me mënyrën 
se si t’i bëni më të sigurta shkollat tuaja, në partneritet 
të barabartë me fëmijët në shkollën tuaj. 

BLERINA: 
Tung! Unë jam Blerina. Edhe unë kam ardhur këtu 
për t’ju ndihmuar me këtë doracak që është shumë 
interesant. Pra, mund ta përdorni këtë doracak për 
vlerësimin e rreziqeve me të cilat përballet shkolla 
juaj dhe për të planifikuar dhe përgatitur në mënyrë 
gjithëpërfshirëse tërë shkollën, me qëllim që të mundni 
t’i përgjigjeni me efikasitet çdo rreziku potencial. 

ALBANI: 
Çdo pjesë ka udhëzime përkatëse të cilat mund t’i ndiqni për të kryer një aktivitet në 
partneritet të barabartë me fëmijët. Por mos u shqetësoni, se do të na keni edhe ne!

TË KUPTOJMË KONCEPTET THEMELORE

1.1.  ÇFARË ËSHTË ZVOGËLIMI I RREZIKUT NGA FATKEQËSITË?
Përpara se të vazhdoni me vlerësimin e rreziqeve të shkollës suaj në partneritet me fëmijët e 
shkollës, duhet t’u shpjegoni atyre se çfarë është Zvogëlimi i Rrezikut nga Fatkeqësitë.

Zvogëlimi i Rrezikut nga Fatkeqësitë mund t’ju duket tejet i vështirë, por nuk duhet të 
shqetësoheni. Ky doracak i ka thjeshtësuar konceptet themelore në gjuhë të thjeshtë që 
nxënësit tuaj do të mund ta kuptojnë. Prandaj përgatituni për të zbuluar se çfarë është 
zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitë.

1.1.1.  Kuptimi i konceptit “rrezik potencial” dhe “fatkeqësi”
Konceptet “rrezik potencial” dhe “fatkeqësi” pjesën më të madhe të kohës janë ngatërruar, 
por jo më.  T’ia fillojmë!

Pra, çfarë është rreziku potencial dhe çfarë është fatkeqësia? Keni ndonjë ide?

Ka me qindra përkufizime, për të dyja konceptet, si për “rrezikun potencial”, ashtu edhe për 
“fatkeqësinë”, por për t’jua lehtësuar punën, “rreziku potencial” dhe “fatkeqësia” kanë këto 
dallime:

i) Rreziku potencial
Rreziku potencial është dukuri e cila ka potencialin që t’u shkaktojë dëme qenieve njerëzore 
dhe mjeteve të tyre të jetesës. Rreziku potencial mund të jetë natyror ose artificial. 

ii) Fatkeqësia
Ndërprerje serioze e funksionimit të komunitetit ose shoqërisë sonë, në atë shkallë saqë,  
edhe nëse përdorim të gjitha burimet që kemi, nuk mund t’i bëjmë dot ballë. 

Tani, e dini dallimin mes “rrezikut potencial” dhe “fatkeqësisë”.
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1.1.2. Kuptimi i konceptit të “cënueshmërisë” dhe “kapacitetit” 

Tani që e dini dallimin mes “rrezikut potencial” dhe “fatkeqësisë”, faza tjetër është që të dini 
dallimin midis “cënueshmërisë” dhe “kapaciteit”. 

Nuk keni pse shqetësoheni për këtë fjalë të vështirë. Do të përpiqemi ta kuptojmë së bashku. 

i)  Cenueshmëri
Cënueshmëria nënkupton karakteristikat dhe rrethanat e komunitetit, sistemit, ose një 
pasurie, të cilat e bëjnë atë komunitet, sistem, apo pasuri të cenueshme nga pasojat e 
dëmtimit të një rreziku. 

ii)  Kapacitet
Kapaciteti nënkupton një kombinim të të gjitha pikave të forta, atributeve, dhe burimeve të 
disponueshme brenda një komuniteti, shoqërie, apo organizate, të cilat mund të përdoren 
për të përmbushur qëllimet e dakorduara. 

1.1.3.   Kuptimi i konceptit të “rrezikut nga fatkeqësitë” dhe “aftësisë 
rimëkëmbëse” 

Pra, para se të vazhdojmë të gjejmë se çfarë është “zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitë” 
(ZRrF), duhet të kuptojmë dallimin mes “rrezikut nga fatkeqësitë” dhe “aftësisë 
rimëkëmbëse”.

A mendoni se këto dy terme kanë ndonjë dallim?

Sipas jush, cilat janë dallimet mes tyre?

Tani, le të shohim se si dallojnë nga njëri-tjetri.

i)  Rreziku nga fatkeqësitë 
Rreziku nga fatkeqësitë është një kombinim i ndërveprimeve të rreziqeve potenciale, 
cënueshmërisë, dhe kapacitetit. Me fjalë të tjera, mund të themi se “rreziku nga fatkeqësitë” 
nënkupton gjasat që një rrezik të shkaktojë dëm ose lëndim. Rreziku nga fatkeqësitë zakonisht 
shprehet në formën e ekuacionit të mëposhtëm:

• Çfarë janë këto ngjarje? A shihni ndonjë dëm të mundshëm në 
ngjarjet e mëposhtme?

• Sipas mendimit tuaj, çfarë lloje dëmesh mund të bëjnë këto ngjarje?

• Përpiloni një listë të dëmeve që mund të shkaktojnë këto ngjarje 
dhe shkëmbejeni atë me nxënësit dhe kolegët tuaj.

• Filloni të mendoni: si mund të shpëtojmë vehten dhe më të dashu-
rit tanë nga lëndimet e mundshme nga këto ngjarje: 



DORACAK PËR 
MËSIMDHËNËS

ZVOGËLIMI GJITHËPËRFSHIRËS I RREZIKUT NGA 
FATKEQËSITË DHE SIGURIA NË SHKOLLA

10 11

ii)  Aftësia rimëkëmbëse

Rreziku nga 
fatkeqësitë

Rrezik potencial 
Cënueshmëri

Kapacitet

 

Nga ana tjetër, aftësia rimëkëmbëse është tjetër gjë. “Aftësi rimëkëmbëse” do të thotë 
aftësia e personave, komuniteteve, dhe shoqërive për të rezistuar, absorbuar, për t’u bërë 
ballë efekteve të një rreziku potencial dhe për t’u rimëkëmbur prej tyre brenda një kohë të 
arsyeshme dhe në mënyre efikase.

Le të shohim disa 
shembuj të rimëkëmbjes: 

• Pra, sipas përkufizimit, në rast se qyteti 
i Prishtinës mund t’i rezistojë çfarëdolloj 
ndikimi në rast të ndonjë përmbytjeje, 
ndërkohë që pjesa tjetër e vendit është 
e përmbytur, atëherë mund të themi se 
qyteti i Prishtinës ka aftësi rimëkëmbëse. 
Ngjashëm, nëse e gjithë Kosova është 
në gjendje t’u rezistojë ndikimeve dhe 
përmbytja nuk  e trazon jetën e përditshme 
të shoqërisë, atëherë Kosova ka aftësi 
rimëkëmbëse.

•      Nga ana tjetër, kemi shembullin e qytetit të Gjilanit, të cilin e 
goditi një tërmet para disa vitesh dhe shkatërroi shumë shtëpi dhe 

ku humbëm shumë jetë të pafajshme. 

• A do të thotë kjo se qyteti i Gjilanit nuk ka aftësi rimëkëmbëse, meqenëse dëmi 
është bërë tashmë? Çfarë mendimi keni ju për këtë? 

• E gjetët! Po! Qyteti i Gjilanit mund të ketë ende aftësi rimëkëmbëse, edhe pse 
kanë ndodhur dëme. Mos harroni se kjo gjë varet nga ajo se sa shpejt është në 
gjendje qyteti ta rimarrë vetveten nga dëmet që ka shkaktuar tërmeti. Nëse qyteti 
i Gjilanit është në gjendje të riorganizohet dhe të rimarrë vetveten nga dëmtimet 
shkatërruese të tërmetit pa humbur kohë dhe nëse e përmirëson infrastrukturën 
në përputhje me rrethanat, atëherë mund të themi se qyteti i Gjilanit ka fituar aftësi 
rimëkëmbëse. 

• Aftësia rimëkëmbëse e qytetit të Gjilanit do të testohet herën tjetër kur ky 
qytet të goditet nga ndonjë tërmet me shkallë të njëjtë. Nëse qyteti nuk humb 
infrastrukturë dhe jetë njerëzish, sikurse ndodhi në tërmetin e mëparshëm, atëherë 
ne do të mund të themi se qyteti i Gjilanit ka fituar aftësi rimëkëmbëse në kuptimin 
e plotë të fjalës.

Shembuj të 
rimëkëmbjes

SHËNIMET TUAJA PËR RIMËKËMBJEN 
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1.1.4  Zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitë
Tashmë që i dini disa prej koncepteve themelore të nevojshme, a mund të hamendësoni se 
çfarë është “zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitë”?

Le ta shohim së bashku!

Zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitë është koncepti dhe praktika e zvogëlimit të rrezikut nga 
fatkeqësitë përmes:

• Studimit sistematik të shkaqeve të fatkeqësive
• Zvogëlimit të ekspozimit ndaj rreziqeve potenciale;
• Zvogëlimit të cënueshmërisë së njerëzve dhe pronës; dhe
• Përmirësimit të gatishmërisë së njerëzve dhe komuniteteve për t’u përballur me 

rreziqet potenciale.

ZRrF-ja ka për qëllim përmirësimin e aftësisë rimëkëmbëse të individëve, komuniteteve dhe 
shoqërive.

SHËNIMET TUAJA PËR RIMËKËMBJEN

• Cilat janë rreziqet potenciale kryesore natyrore në 
komunitetin tuaj?

•  A jeni përballur ndonjëherë me ndonjë fatkeqësi? 
Çfarë ndodhi? Ndani përvojën tuaj me kolegët dhe 
nxënësit. 

• Cilat do të mund të kishin qenë pasojat e mundshme 
të asaj fatkeqësie?

• Pyetni nxënësit tuaj nëse mund të përpilojnë një listë 
të rreziqeve potenciale kryesore natyrore në komu-
nitetin e tyre. 

• Pyetni nxënësit tuaj nëse janë përballur ndonjëherë 
me ndonjë fatkeqësi. Si e kanë përballuar situatën? 

• Cilat kanë qenë pasojat e fatkeqësisë tek ju, fëmijët 
dhe komuniteti? Identifikoni dhe përpiloni një listë së 
bashku  me nxënësit.

SHKËMBENI NJOHURITË DHE 

PËRVOJËN TUAJ

• Cili është dallimi midis “rrezikut nga 

fatkeqësitë” dhe “aftësisë rimëkëm-

bëse”?  

• A mund të thoni cilat janë dallimet 

midis “kapacitetit” dhe “aftësisë 

rimëkëmbëse”?

• Si do t’ua shpjegonit nxënësve kon-

ceptin e “aftësisë rimëkëmbëse”? 
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1.2  KORNIZA PËR SIGURINË GJITHËPËRFSHIRËSE NË SHKOLLË

Le të mësojmë diçka për kornizën e sigurisë gjithëpërfshirëse  në shkollë (SGjSh). Korniza e 
SGjSh-së ofron një qasje gjithëpërfshirëse për zvogëlimin e të gjitha rreziqeve potenciale në 
sektorin arsimor. 

Para se të shkojmë më thellë në kornizën e SGjSh-së, mendoni për të dhe përpiquni të gjeni 
se çfarë është ajo dhe se cili mund të jetë qëllimi dhe objektivat e saj. 

Tani, do të përpiqemi të kuptojmë objektivat e kornizës së SGjSh-së, të cilat janë si më 
poshtë:

• Të mbrohen nxënësit dhe punonjësit e arsimit nga humbja e jetës, lëndimet, dhe 
dëmet në shkollë;

• Të bëhet planifikimi për vazhdimësinë arsimore përballë të gjitha rreziqeve potenciale 
të pritshme dhe kërcënimeve

• Të ruhen investimet në sektorin arsimor
• Të fuqizohet zvogëlimi i rreziqeve dhe aftësia rimëkëmbëse përmes arsimimit

PYETJE PËR JU: 
A ishin objektivat të njëjta sikurse ato që i menduat ju, apo 
objektivat që menduat ju ishin plotësisht të ndryshme?

1.1.1.  Tri shtyllat e sigurisë gjithëpërfshirëse në shkollë
Siguria gjithëpërfshirëse në shkolla adresohet nga politika arsimore dhe praktika të cilat 
janë në përputhje me menaxhimin e fatkeqësive në nivelin kombëtar, rajonal, të qarkut dhe 
shkollës. 

Siguria gjithëpërfshirëse mbështetet në tri shtylla:

i. Objektet për mësimnxënie të sigurtë 
ii. Menaxhimi i fatkeqësive në shkolla
iii. Arsimimi për zvogëlimin e rreziqeve dhe rimëkëmbjen

i)  Objektet për mësimnxënie të sigurtë
Lidhur me objektet për mësimnxënie të sigurtë angazhohen autoritetet arsimore, 
planifikuesit urbanë, arkitektët, inxhinierët, ndërtuesit,k si dhe anëtarët e komunitetit shkollor 
lidhur me përzgjedhjen e vendit të sigurtë, projektimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjes (duke 
përfshirë qasjen e sigurtë dhe të vazhdueshme në objekt).   

ii)   Menaxhimi i fatkeqësive në shkolla
Menaxhimi i fatkeqësive në shkolla ose zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitë në shkolla krijohet 
përmes autoriteteve arsimore kombëtare dhe lokale, si dhe komuniteteve lokale shkollore 
(duke përfshirë fëmijët dhe prindërit), të cilët bashkëpunojnë me organet përkatëse për 
menaxhimin e fatkeqësive në secilin juridiksion, me qëllim që të ruajnë mjedise të sigurta të 
mësimnxënies dhe të planifikojnë vazhdimësinë arsimore, duke iu përmbajtur standardeve 
ndërkombëtare. 

iii)  Arsimimi për zvogëlimin e rreziqeve dhe aftësinë rimëkëmbëse
Arsimimi për zvogëlimin e rreziqeve dhe aftësinë rimëkëmbëse duhet të hartohet me qëllim 
të zhvillimit të një kulture të sigurisë dhe aftësisë rimëkëmbëse në komunitet. 

BLERINA: 
Pse të mos e ilustrojmë me figura 
konceptin e tri shtyllave? Do të 
kuptohej më lehtë. 

ALBANI: 
Ide e shkëlqyer, Blerina! Le ta 
ilustrojmë së bashku!
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Zbatoni planin e 
sigurisë

1.3. SIGURIA NË SHKOLLË DHE ZVOGËLIMI I RREZIKUT NGA 
FATKEQËSITË NË SHKOLLË

Ekziston një numër qasjesh lidhur me mënyrën se si shkolla juaj të jetë e sigurtë. Ky doracak 
propozon një strategji të trefishtë për sigurinë e shkollës suaj. 

a. Njihini rreziqet e mundshme që i kanosen shkollës suaj
b. Planifikoni në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe përgatituni për rreziqet e mundshme 

paraprakisht
c. Jini në gjendje të zbatoni Planin Gjithpërfshirës për Sigurinë në Shkollë, atëherë kur 

paraqitet nevoja.

SHËNIMET TUAJA PËR TRI SHTYLLAT E SIGURISË 
GJITHPËRFSHIRËSE NË SHKOLLË

SIGURIA NË 
SHKOLLË

Njihni rrezikun

Planifikoni &  
përgatituni në 

mënyrë gjithëpërf-
shirëse 

BLERINA: 
Le të shqyrtojmë secilin element të strategjisë së trefishtë.

Politikat dhe planet e sektorit arsimor

Të harmonizuara me planet kombëtare, rajonale dhe lokale për menaxhimin e fatkeqësive

• Përzgjedhja e vendit të sigurt
• Kodet e ndërtimit
• Standardet e performancës
• Projektim që ofron mundësi 

rimëkëmbëse nga fatkeqësitë

• Vlerësimi & planifikimi
• Mbrojtja fizike & mjedisore
• Shkathtësitë për reagim & 

dispozitat

• Kurrikula formale
• Integrimi & risitë
• Trajnimi i mësimdhënësve & 

zhvillimi i personelit

• Mirëmbajtja e  
ndërtesës

• Zvogëlimi i rreziqeve  
potenciale jo-strukturore

• Siguria nga zjarri

• Edukimi për sigurinë 
strukturore

• Ndërtimi si mundësi 
edukuese

• Trajnimi i 
ndërtuesit

• Mbikëqyrja e 
ndërtimit

• Kontrolli i cilësisë
• Rimodelimi
• Plotësimi

• Trajnimi i ndërtuesit
• Mbikëqyrja e ndërtimit
• Kontrolli i cilësisë
• Rimodelimi
• Plotësimi

• Komision reprezentativ/
pjesëmarrës për MESH

• Plani për vazhdimësinë e arsimit
• Planifikimi për emergjenca

• Mesazhe kyçe të bazuara në 
konsensus

• Edukim joformal 
jashtëkurrikual & me bazë në 
komunitet

Shtylla 1.
Objektet për mësimnxënie të sigurtë

Shtylla 2. Menaxhimi i 
fatkeqësive në shkolla

Shtylla 3. Arsimimi për 
zvogëlimin e rreziqeve dhe 
aftësinë rimëkëmbëse

• Plani për fatkeqësitë në shtëpi
• Plani për ribashkim të familjes
• Simulim i fatkeqësive në shkollë



DORACAK PËR 
MËSIMDHËNËS

ZVOGËLIMI GJITHËPËRFSHIRËS I RREZIKUT NGA 
FATKEQËSITË DHE SIGURIA NË SHKOLLA

18 19

2. NJIHNI RREZIQET

2.1. Njohja e rreziqeve tuaja

ALBANI: 
Blerina, kam një pyetje për ty! 

BLERINA: 
Po, Alban! Ma thuaj. Për çfarë bëhet fjalë?

ALBANI: 
A mendon se mundem t’i vlerësoj vetë rreziqet që i kanosen shkollës sime?

BLERINA: 
Po, sigurisht. Mund të vlerësosh çfarë të duash. Por nuk është ide shumë e mirë që ta bësh 
vlerësimin vetëm. Unë për vete, s’do ta bëja. 

ALBANI: 
Çfarë do të bëje ti?

BLERINA: 
Do t’i bashkohesha këshillit të nxënësve të shkollës dhe do t’i kërkoja drejtorit të shkollës që 
t’i udhëhiqte këshillat e nxënësve dhe mësuesve në kryerjen e një vlerësimi të rreziqeve për 
shkollën tonë.  

ALBANI: 
Po mësuesit e tjerë? A përfshihen nxënësit?  

BLERINA: 
Nëse jo, le t’u themi që të veprojnë kështu. 
Hej, tung! Të lutem përfshiji nxënësit, veçanërisht këshillin e nxënësve të shkollës, kur kryeni 
vlerësimin e rrezikut për shkollën tuaj. Ata, njëlloj si Albani, janë shumë energjikë dhe kanë 
dëshirë ta kthejnë shkollën në një vend më të sigurtë. Ju falënderoj!

ALBANI: 
Shumë mirë bëre, Bleria! Falemnderit për ndihmën! 

BLERINA: 
S’ka përse, Alban.  

Pra, një gjë është shumë e qartë nga bashkëbisedimi i Albanit me Blerinën: asnjë vlerësim i 
rrezikut nuk duhet të kryhet në izolim, por në ekip. 

Le të eksplorojmë se cilat janë mënyrat që mund të përdorni për të vlerësuar rreziqet që i 
kanosen shkollës suaj.

Nëse ju kujtohet nga kapitulli i mëparshëm, ky doracak propozon një strategji të trefishtë:

1. Njihni rrezikun
2. Planifikoni në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe përgatituni për emergjenca
3. Zbatoni planin e sigurisë.

Mos harroni: edhe pse është e qartë që strategjia është e trefishtë, ekzistojnë nën-hapa të 
tjerë të cilët duhet t’i ndiqni për ta bërë zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësitë në shkollë më 
të qëndrueshëm dhe më efikas. 

Për t’i njohur rreziqet dhe për të marrë përmes shkollës një nivel simetrik të informatave 
lidhur me rrezikun, ndiqni tre hapat e mëposhtëm:

i. Sensibilizimi i nxënësve
ii. Ndihma në themelimin e Komisionit për Menaxhimin e Emergjencave (nëse nuk 

është i themeluar)
iii. Kryerja e vlerësimit të rrezikut 

NJOHJA E 
RREZIQEVE

Sensibilizimi i 
nxënësve

Komiteti për
Menaxhimin e 
Emergjencave

Kryerja e
 vlerësimit të 

rrezikut
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2.1.1.  Sensibilizimi i nxënësve 2.1.2.  Themelimi i Komisionit për Menaxhimin e Emergjencave

Themelimi i një Komisioni për Menaxhimin e Emergjencave (KME) ose një Komisioni 
për Menaxhimin e Fatkeqësive (KMF) është pjesa më e rëndësishme e gjithë procesit të 
zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë në shkollë.

Qëllimi kryesor i komisionit është përgatitja e gjithë komunitetit shkollor për ndonjë ngjarje të 
mundshme dhe implementimi i planit për sigurinë në shkollë në rast të ndonjë emergjence.

Përcaktojuni role të duhura secilit anëtar të KME-së, në pajtim me kapacitetet dhe 
vendndodhjen e tij. Për shembull, mësimdhënësit që janë të pranishëm në shkollë gjatë 
ditës mund të ngarkohen me përgjegjësinë e evakuimit. Po ashtu, përfaqësuesit e këshillit të 
nxënësve mund të ngarkohen me përgjegjësinë për t’u kujdesur me klasat përkatëse gjatë 
evakuimit. 

Ka shumë të ngjarë që shkolla juaj të ketë themeluar tashmë një Komision për Menaxhimin 
e Emergjencave. Megjithatë, në rast se nuk e ka një të tillë, ju mund ta krijoni sot Komisionin 
për Menaxhimin e Fatkeqësive në Shkollën tuaj.

Mund të përfshini elementët e mëposhtëm në Komisionin për Menaxhimin e Emergjencave: 

• A ju kujtohet nga kapitulli i parë kur keni 
identifikuar rreziqet potenciale natyrore 
dhe ndikimin e tyre të mundshëm? Ky është 
momenti për ta shtjelluar me nxënësit tuaj.

• Thuajuni nxënësve të përpilojnë një listë të 
të gjitha rreziqeve potenciale natyrore që iu 
kujtohen.  

• Ndihmojini të identifikojnë rreziqet poten-
ciale natyrore në Kosovë dhe ndikimet e 
tyre në shoqëri.

• Thirrni një takim të Komisionit për Menaxhimin 
e Emergjencave dhe vendosni lidhur me rolet 
aktive të secilit anëtar të komisionit

• Shfaqini rolet në tabelën e lajmërimit, me qëllim 
që t’i dinë edhe gjithë të tjerët. 
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2.1.3.  Kryerja e vlerësimit të rrezikut

Tani keni themeluar Komisionin për Menaxhimin e Emergjencave në shkollën tuaj dhe keni 
identifikuar tashmë dhe keni rënë dakord për rolet e secilit anëtar të Komisionit. Hapi i 
radhës është kryerja e një vlerësimi të mirë të rrezikut.

Kjo pjesë është hapi më i rëndësishëm në sigurinë e shkollës. Nëse vlerësimi juaj i rrezikut nuk 
pasqyron realitetin, kjo mund të reflektohet në planin për sigurinë e shkollës, i cili mbështetet 
në rezultatet e vlerësimit të rrezikut. 

Në këtë fazë, së bashkë me të gjithë pjesëmarrësit, Koordinatori i KME-së, i cili është drejtori 
i shkollës, do të udhëheqë me detyrën e vlerësimit të rrezikut ose do ta delegojë këtë detyrë 
tek një person që është aq i përgjegjshëm sa ta kryejë atë. 

 

• A ju kujtohet ekuacioni i rrezikut?

• Përpiquni të kujtoni elementët përbërës të 
ekuacionit, sepse tani duhet të vlerësojmë 
secilin prej tyre.

Drejtori i 
Shkollës

I propozuari i 
Këshillit të

Mësimdhënësve

Anëtarët e 
Komunitetit

Zyrtari Komunal 
i Emergjencave

Prindërit

Policia Zjarrfikësit 

I propozuari 
i Këshillit të 
Nxënësve

KOORDINATORI

KOORDINATORI

KOMISIONI PËR MENAXHIMIN 
E EMERGJENCAVE

REAGUESIT 
E PARË
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Pra, tani, duke zbatuar ekuacionin e rrezikut, do të vlerësoni rrezikun për shkollën tuaj. i)   Vlerësimi i rreziqeve potenciale

a.  Kalendari i rreziqeve potenciale
• Krijoni një grafik ku muajt e vitit vendosen në boshtin horizontal ndërsa rreziqet 

potenciale të konsiderueshme, që i kanosen komunitetit shkollor, vendosen në 
boshtin vertikal.

• Përdoreni kalendarin e rreziqeve potenciale për t’i ndihmuar palët e interesuara në 
shkollë, që të kuptojnë se kur ndodhin rreziqet potenciale dhe të planifikojnë nisma 
të menaxhimit të rrezikut të fatkeqësive në shkollë, në pajtim me rrethanat. 

b.  Profili historik/boshti kohor 
• Bëni një listë përshkruese të fatkeqësive natyrore që kanë ndodhur në të shkuarën 

dhe që e kanë prekur komunitetin shkollor.
• Mblidhni informata përmes arkivave të dokumenteve, intervistimit të autoriteteve të 

qeverisjes vendore dhe anëtarëve të komunitetit (në veçanti të moshuarit). 

ii)  Vlerësimi i cënueshmërisë 

a.  Vlerësimi i cënueshmërisë strukturore
• Elementët “strukturorë” të një ndërtese janë projektuar për të mbajtur peshën 

e ndërtesës, sendeve brenda tyre, dhe njerëzve (p.sh. themelet, kolonat, pllakat, 
trarët, etj.). Si personel jo i kualifikuar në mënyrën e duhur për vlerësimin strukturor, 
vëzhgoni kushtet e përgjithshme të strukturës së ndërtesës suaj.

• Megjithatë, për një vlerësim strukturor më të hollësishëm dhe të plotë, kërkojini një 
zyrtari komunal për emergjencat dhe drejtorit të shkollës që të angazhojë inxhinierë 
që janë plotësisht të kualifikuar dhe/ose arkitektë për këtë qëllim.

b.  Vlerësimi jo-strukturor i cënueshmërisë
• Elementët “jo-strukturorë” të një ndërtese u referohen elementëve të ndërtesës, të 

cilët nuk mbajnë peshë (p.sh. tavanet, shkallët, dritaret, mobilet, dyert), pajisjet dhe 
shërbimet komunale (p.sh. uji, gazi, energjia elektrike, sistemet e hidraulike).

• Ju dhe anëtarët e tjerë të KME-së, duke përdorur kritere të paracaktuara, lista të 
kontrollit dhe formularë, duhet të kryeni një vlerësim jo-strukturor. 

iii)  Vlerësimi i kapacitetit 

a.  Harta e kampusit të shkollës 
• Duke punuar në grupe të vogla dhe duke përdorur fleta letre të mëdha, vizatoni një 

hartë të kampusit të shkollës. Vendosni katër anët e horizontit dhe vizatoni mjedisin 
fizik të shkollës, d.m.th. ndërtesat, klasat, këndin e lojërave/mjediset e hapura

Vlerësimi i 
Rrezikut

Vlerësimi i
Kapacitetit

Vlerësimi i 
Cënueshmërisë

Vlerësimi i
Rrezikut Potencial

Rreziku nga 
fatkeqësitë

Rrezik potencial 
Cënueshmëri

Kapacitet
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• Tregoni vendet e cenueshme dhe burimet përmes vëzhgimit, intervistimit të palëve 
të interesuara në shkollë, si dhe nga kujtesa juaj vetjake dhe grupore 

b.  Inventari i kampusit 
• Listoni burimet njerëzore dhe materiale të disponueshme në shkollë (d.m.th. barrela, 

bombula për fikjen e zjarrit, shkallë, litarë të trashë, pishtarë, sisteme të komunikimit, 
strehe të përkohshme).

• Listoni burimet e disponueshme jashtë shkollës, të cilat mund t’i përdorni. 

3. PLANIFIKIMI & PËRGATITJA GJITHËPËRFSHIRËSE

3.1.  Zhvillimi i planit për sigurinë në shkollë

Pas kësaj  le t’i hedhim 
një sy një planit standard 
për sigurinë në shkollë. Mos harroni se mund ta quajmë edhe “Plani për reagim në rast 
emergjencash” ose “Plani për menaxhimin e fatkeqësive në shkollë”.

• Hyrjet dhe daljet e qasshme
• Zona e sigurt në rast emergjencash
• Vendet ku bëhet ndërprerja e gazit, rrymës 

elektrike, dhe ujit
• Rrugët e qasshme për evakuim
• Vendndodhjet e materialeve të rrezikshme
• Pajisjet për fikjen e zjarrit
• Zona e ndihmës së parë
• Vendndodhjet e individëve me aftësi të 

kufizuara dhe fëmijëve shumë të vegjël 

• Përpara se të vazhdojmë 
më tej, a mund të shkruani 
në cepin e bllokut tuaj të 
shënimeve se cilët mund të 
jenë hapat e mundshëm të 
planifikimit dhe përgatitjes 
gjithëpërfshirëse për ndonjë 
emergjencë në shkollën tuaj?

• Ju mund të shkruani edhe numrin e 
hapave që nevojiten për të bërë planin tuaj 
të shkollës për  reagim në rast emergjence 
ose, le të themi, planin për sigurinë në 
shkollë. 

• Më pas, do t’i krahasojmë mendimet tuaja 
me përbërësit e vërtetë të  një Plani të 
Sigurisë.

MENDONI ME ZË TË LARTË: NDALONI



DORACAK PËR 
MËSIMDHËNËS

ZVOGËLIMI GJITHËPËRFSHIRËS I RREZIKUT NGA 
FATKEQËSITË DHE SIGURIA NË SHKOLLA

28 29

Kështu, një plan tipik i sigurisë në shkollë ka gjashtë elemente kyçe: Nëse Komisioni është dakord t’i përfshijë këta përbërës në Planin për sigurinë e shkollës, 
atëherë nuk ka kurrfarë problemi. 

ALBANI: 
Siiiiii? Pra, ti mendon se përbërësit e planit janë të ndryshueshëm?  

BLERINA: 
Po, plotësisht. Ata varen plotësisht nga nevojat e shkollës. 

ALBANI: 
Uau! Falemnderit, Blerina, që ma shpjegove. 

BLERINA: 
Me kënaqësi! 

MENDONI ME ZË TË LARTË:  
• Deri tani, keni menduar rreth Planit Vjetor për Zhvillimin e Shkollës
• Nëse tashmë jeni të përfshirë në hartimin e Planit të Shkollës për Zhvillim, atëherë ky 

është lajm i mirë. 
• Sepse e gjithë sfida është që ZRRF-JA NË SHKOLLË TË VENDOSET NË PLANIFIKIM 

ZHVILLIMOR.
• Mund të ndodhë që kolegët tuaj nga shkolla ose komuna të jenë skeptikë për atë që 

mendoni ju. Por mos harroni se ata nuk i dinë ato që dini ju tani.
• Prandaj vazhdoni dhe informojini shkurtimisht për arsyen se pse është e rëndësishme pasja 

e një Plani për Siguri të Shkollës dhe pse është e nevojshme që ai të bëhet pjesë e Planit 
Vjetor për Zhvillimin e Shkollës. 

• Mos harroni se mund të jetë e vështir, por nëse qëndroni të përqendruar dhe 
angazhoheni, mund ta ktheni të pamundshmen në të mundshme. 

• Mundi juaj do t’ju shpërblejë kur të shpëtoni jetë. 

Plani për 
Sigurinë e 
Shkollës

Hyrje

Vlerësimi i rrezikut

Inventari i kapacitetit

Harta e shkollës me rrugët e 
qasshme për evakuim

Kalendari dhe orari

Përgjegjësitë e anëtarëve të 
KME-së

ALBANI: 
Blerina, a mendon se mësimdhënësi i ka thënë të njëjtit elementë?

BLERINA: 
Po Alban, ashtu mendoj.

ALBANI: 
Po sikur ato të jenë krejtësisht të ndryshme nga ato që theksohen në 
doracak? 

BLERINA: 
As në atë rast nuk ka problem. 

ALBANI: 
Çfarë dëshiron të thuash, Blerina?

BLERINA: 
Ja, nëse mësimdhënësi ka thënë elementë të tjerë, të cilët nuk përmenden këtu, ai/ajo 
mund t’i ndajë ato me kolegët e tyre të Komisionit për Menaxhimin e Emergjencave dhe të 
diskutojnë rreth atyre përbërësve.
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4.  ZBATIMI I PLANIT TË SIGURISË

4.1.  Zbatimi dhe praktikimi i Planit për Sigurinë në Shkolla

PRA, E BËMË PLANIN PËR SIGURINË E 
SHKOLLËS. TINGËLLON SHKËLQYESHËM!
• MEGJITHATË, edhe nëse keni Planin më ët 

mirë në botë për Sigurinë e Shkollës, nuk do t’i 
arrini rezultatet e dëshiruara.

• PËRVEÇ NËSE

• E zbatoni planin dhe e praktikoni atë rregullisht.

4.1.1  Kryerja e ushtrimeve dhe simulimeve të evakuimit 

Kjo është faza ku do të përdorni pjesën më të madhe të rezultateve dhe punës për t’i testuar. 
Krijoni strategji të ndryshme të emergjencës dhe zbatoni planin për siguri të shkollës suaj në 
përputhje me ato rrethana. 

Ushtrimet praktike dhe simulimet e evakuimit përfshijnë së paku elementët e 
mëposhtëm:Vendosja në klasa dhe vendet më të frekuentuara të shkollës, e hartave të 
klasave, shkollës dhe objekteve rrethuese, fotografive ose planimetrisë së vendit, me rrugë të 
qasshme për evakuim. 

• Për ta testuar efektivitetin e planit tuaj, mos prisni derisa 
të ketë ndonjë emergjencë reale.

• Tani, është koha ta zbatoni planin tuaj dhe të zbuloni se 
sa efektiv është.

• Mbani parasysh se do të ketë shumë gabime gjatë 
kryerjes së ushtrimeve praktike.

• Mund të mos ketë kurrfarë koordinimi mes gjithë 
aktorëve, të cilët duhet të luajnë një rol në kuadrin e 
Planit për Siguri të Shkollës suaj. 

• POR VAZHDONI TË PRAKTIKOHENI PËRVEÇ NËSE NIVELI I 
KOORDINIMIT ËSHTË MAKSIMAL DHE NËSE MENDONI SE NUK 
EKZISTON ASNJË MARZH I GABIMIT.  

• Por mos u ndalni këtu! Edhe nëse mendoni se shkolla është plotësisht gati, duhet 
të vazhdoni të bëni ushtrime praktike  dhe simulime të evakuimit në mënyrë të 
rregullt.
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PËR KRYERJEN E USHTRIMEVE
PRAKTIKE DHE EVAKUIMIT 

•    Siguroni që të gjithë nxënësit të largohen nga klasa 
pasi t’i keni numëruar. 

•    Në klasë, të gjithë personat duhet të rreshtohen, 
të formojnë një radhë dhe pastaj të ecin në radhë për 
t’u mbledhur në zonën e mbledhjes jashtë ose zonën 

e sigurt. Askush nuk duhet të vrapojë, kthehet, apo të bërtasë. Kjo është e 
rëndësishme që të parandalohet paniku dhe shkelja me këmbë.

• Në rast se ka nxënës të lënduar, të cilët nuk mund të largohen vetë, 
mësimdhënësi duhet t’u kërkojë ndihmë të tjerëve për t’i nxjerrë nxënësit e 
lënduar jashtë klasës.

• Nxënësve me nevoja të veçanta duhet t’u kushtohet vëmendje e veçantë.

• Mësimdhënësi i klasës duhet të jetë personi i fundit i cili largohet nga klasa dhe 
do të ecë së bashku me nxënësit.

• Në zonën e sigurtë, personat do të numërohen sërish. Në rast se mungon 
ndonjë person, atëherë administratës së shkollës duhet t’i jepen informata.

• Personi i fundit i cili largohet nga objekti do të duhet të jetë drejtori dhe 
anëtarët e personelit të lartë. Ata mund t’i kyçin sendet me vlerë përpara se të 
largohen. 

• Në rast se ekziston nevoja për t’u evakuuar jashtë objekteve të shkollës, 
atëherë, nëse është e mundur, kërkoni ndihmën e policisë së trafikut rrugor, në 
veçanti në kryqëzime, për të bërë të mundur që fëmijët të kalojnë të sigurt. 

• Pas emergjencës, kërkoni informata kthyese nga të gjithë pjesëmarrësit për 
kryerjen e ndryshimeve të duhura në Planin për Siguri të Shkollës.

Ushtrimet praktike dhe simulimet e evakuimit përfshijnë së paku elementët e mëposhtëm:

• Vendosja në klasa dhe vendet më të frekuentuara të shkollës, e hartave të klasave, 
shkollës dhe objekteve rrethuese, fotografive ose planimetrisë së vendit, me rrugë të 
qasshme për evakuim. 

• Komisioni për Menaxhimin e Emergjencave në Shkollë, i cili e shqyrton me kujdes 
Planin për Sigurinë në Shkollë dhe sigurohet që të gjitha aspektet e planit të jenë të 
kuptueshme.

• Të gjithë anëtarët e personelit dhe nxënësit, të cilët e dinë se çfarë duhet të bëjnë 
kur dëgjojnë një alarm ose shohin një shenjë alarmi.

• Njoftimi i prindërve lidhur me procesin, me qëllim që ata të mos ndërhyjnë gjatë 
ushtrimeve praktike apo simulimeve të evakuimit.

• Njoftimi i agjencive të jashtme, si policia, departamenti i zjarrfikëseve, administrata 
komunale, etj.
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5.  SJELLJET E DUHURA 

5.1. Sjelljet e duhura në rast të rreziqeve potenciale

5.1.1  Tërmeti 

5.1.2 Zjarri 

 Ju duhet t’i mbani nxënësit 
të qetë dhe të mos i zërë paniku 
gjatë tërmetit.

 Nëse jeni në katin më të 
lartë, duhet të futeni nën ndonjë 
tavolinë dhe ta mbani këmbën e 

tavolinës dhe të qëndroni aty deri sa të përfundojë tërmeti. 

 Nëse jeni në katin më të lartë dhe nuk gjendet asnjë tavolinë afër, 
atëherë duhet ta mbuloni kokën me një objekt të trashë dhe të 
qëndroni në një vend të sigurt në klasë, për shembull afër një trari 
(paraprakisht mësimdhënësi duhet t’u tregojë nxënësve vendet 
më të sigurta në klasë). 

 Nëse jeni në katin e parë të shtëpisë apo të shkollës, atëherë 
duhet të dilni nga ndërtesa me shpejtësi duke e mbuluar kokën me 
një libër apo me çantën e shkollës dhe të shkoni në një mjedis të 
hapur dhe të sigurt. 

 Gjatë tërmetit, duhet të qëndroni larg dritareve, dyerve të jashtme 
dhe larg çdo gjëje që mund të shkërmoqet dhe t’ju lëndojë. 

 Ju mund të evakuoheni nga ndërtesa njëri pas tjetrit pa panik dhe 
pa e shtyrë njëri tjetrin, duke e mbuluar kokën me një libër ose 
me çantë dhe duke i ndihmuar të tjerët.

 Në rast se gjatë tërmetit ndodheni jashtë me nxënësit, në asnjë 
mënyrë nuk duhet të lejoni asnjë nxënës t’i afrohet shkollës ose të 
vrapojë drejt shtëpisë për të marrë lodrën e preferuar apo ndonjë 
gjë tjetër: Ndërtesa mund të shembet dhe ta lëndojë.

 Shkolla ose shtëpia është 
përfshirë nga zjarri. Nëse dini ta 
përdoroni pajisjen për fikjen e 
zjarrit, merreni dhe përdoreni atë 
duke e drejtuar kah burimi i zjarrit.  

 Nëse nuk keni mundësi ta 
fikni zjarrin, telefononi menjëherë 

numrin e telefonit: 112 dhe tregoni adresën në mënyrë që zjar-
rfikësit të arrijnë shpejtë dhe ta shuajnë zjarrin. 

 Peshqiri pranë sobës është duke u djegur. Menjëherë fikeni sobën 
dhe sigurohuni që nuk ka flakë dhe pastaj hidhni ujë në peshqirin i cili 
është duke u djegur. 

 Ka rënë zjarri dhe shtëpia është mbushur me tym. Duhet të dilni nga 
shtëpia menjëherë, duke i mbyllur të gjitha dyert. 

 Ka rënë zjarri dhe shtëpia është mbushur me tym dhe ju duhet të 
largoheni nga tymi. Së pari mbulojeni hundën dhe gojën me një 
rrobë dhe pastaj vetëm largohuni.  

 Ka rënë zjarri dhe shtëpia është mbushur me tym dhe ju duhet të 
largoheni nga ai tym. Pasi që afër dyshemesë temperatura është më 
e ulët dhe ka më shumë oksigjen, ju duhet të largoheni në gjunjë ose 
duke u rrokullisur pasi që keni mbuluar gojën. Mos harroni të mbyllni 
dyert.

 Kur të largoheni nga një klasë apo nga shkolla që është kapluar nga 
zjarri, duhet të jeni i vëmendshëm për secilin nxënës dhe të siguro-
heni që edhe ata janë larguar bashkë me ju.

 Gjatë zjarrit, nëse edhe rrobat tua kanë marrë flakë, duhet t’i zh-
vishni shpejtë nëse mundeni dhe t’i hidhni në një vend të sigurt dhe 
pastaj të mundoheni ta fikni zjarrin. Asnjëherë nuk duhet të vraponi 
me rroba duke u djegur pasi që fryma do të nxisë flakën edhe më 
shumë. 

Veprimet
që duhen 

bërë në rast 
tërmeti

Veprimet që 
duhen bërë 

në rast zjarri 
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5.1.3  Përmbytja 

 Nëse zona është përm-
bytur, mos lini asnjë nxënës të 
dalë jashtë ndërtesës.

 Në rast të përmbytjesh, 
çojeni secilin nxënës në 
katin më të lartë të shkollës 

suaj, dhe, nëse është e mundur, në çati.
 Mos lejoni asnjë të provojë të ecë përmes vërshimeve të ujit 

ose të ngasë makinën në rrugë të përmbytura. 
 Në rast se uji hyn në ndërtesën tuaj, shkoni menjëherë në 

çati.  
 Mos i dërgoni nxënësit të pashoqëruar. Merrini në telefon 

prindërit e tyre që të vijnë dhe t’i marrin fëmijët e tyre.
 Fikni burimin kryesor të energjisë elektrike, në rast se niveli i 

ujit brenda shkollës është duke u rritur. 
 Nëse ujin e përmbytjes, pastroni duart me sapun dhe ujë të 

dezinfektuar dhe, nëse keni mundësi, pastrohuni me ujë të 
pastër. 

Veprimet që 
duhen bërë 
në rast 

përmbytjeje 
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