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Të dashur nxënës dhe mësimdhënës,  

Në këtë botim janë dhënë 14 shembuj të nismave të suksesshme të nxënësve të realizuara në 14 shkolla
në shtet gjatë gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2019/2020. Qëllimi kryesor i botimit „Shembuj të
praktikave të mira për nisma të nxënësve“ është që të ofrojë zgjedhje të llojllojshme të nismave të
nxënësve të realizuara me sukses, që mund të shërbejnë si frymëzim fillestar dhe për përpilim të
aktiviteteve në shkollën tuaj dhe bashkësinë lokale.

Nxënësit mund të përdorin këtë publikim që të informohen për mënyrën në të cilën moshatarët e tyre të
shkollave të ndryshme i kanë identifikuar nevojat dhe problemet lokale, si kanë bashkëpunuar me kuadrin
mësimdhënës në zgjidhjen e problemeve dhe mekanizmat që i kanë përdorur për krijimin e partneriteteve
me bashkësinë lokale dhe sektorin e biznesit. Mësimdhënësit, përmes shembujve, mund t’i vërejnë
mënyrat në të cilat mund t’i mbështesin nxënësit në aktivitetet për arritjen e ndryshimit pozitiv në shkollë
dhe bashkësi, me qëllim që të formohen qytetarë të ardhshëm aktiv dhe të përgjegjshëm.

Shembujt e zhvendosur në këtë botim janë veçuar si praktika të mira në mesin e 117 nismave të nxënësve
të zbatuara si rezultat i aktiviteteve që shkollat i kanë parashikuar në programet e tyre vjetore, në mënyrë
që të nxisin klimë demokratike në shkollë dhe zhvillim të kompetencave qytetare të nxënësve përmes
aktiviteteve praktike në shkollën e tyre dhe/ose bashkësinë lokale. Përzgjedhja e shembujve është bërë
duke marrë parasysh përfaqësimin rajonal të shkollave, si dhe llojin/temat e nismave. Aktivitetet janë
mentoruar dhe vëzhguar nga këshilltarët e Byrosë së Zhvillimit të Arsimit, dhe njëherësh janë mbështetur
nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.  

Në fillim të botimit është dhënë një pasqyrë e shkurtër e parimeve themelore për secilin prej hapave që
nxënësit dhe mësimdhënësit i kanë zbatuar gjatë realizimit të nismave të nxënësve, si dhe „Shkalla e
pjesëmarrjes të të rinjve“ e Roxher Hart, sipas të cilës është vlerësuar pjesëmarrja e nxënësve në secilin
prej shembujve të veçuar.  

Përfitimet nga nismat e suksesshme të nxënësve janë të shumta: nxënësit zhvillojnë ndjenjë për problemet
në vendin ku jetojnë, janë të nxitur në përgjegjësi personale dhe shoqërore, e përmirësojnë vetëbesimin e
tyre dhe ndërtojnë ndjenjën e përkatësisë dhe lojalitetit ndaj shkollës/bashkësisë.  

Shpresojmë se përdorimi i këtij botimi do ta nxisë kreativitetin tuaj, pas çka me vetiniciativë do të krijoni
nisma të nxënësve për zgjidhjen e problemeve/nevojave me të cilat përballeni në jetën e përditshme në
shkollën tuaj dhe bashkësinë lokale. Përveç kësaj, shpresojmë se do të synoni drejt asaj që pjesëmarrja e
nxënësve të jetë në nivel sa më të lartë sipas „Shkallës së pjesëmarrjes të të rinjve“, në mënyrë që
nxënësit të inkurajohen dhe mëvetësohen për angazhim aktiv në bashkësinë. 

Përshëndetje, 
Ekip i QMEQ-së 

PARATHËNIE
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ÇFARË PËRMBAN KY BOTIM?

Në fillim të secilit shembull janë dhënë informacionet themelore për nismën dhe pjesëmarrësit në realizimin
e saj:

Emri i shkollës dhe komunës në të cilën gjendet

Lloji i aktivitetit

Përshkrim i shkurtër i aktivitetit

Numri i nxënësve të përfshirë

Numri i kuadrit të përfshirë të shkollës

Që një nismë e nxënësve të jetë e suksesshme, duhet të kalojë nëpër gjashtë hapa që plotësohen në
mënyrë të ndërsjellë. Secili prej shembujve të zgjedhur e sqaron mënyrën e zbatimit të hapave të bëra në
kuadër të shkollave në të cilat janë zbatuar nismat. Në tekstin e mëposhtëm është dhënë një përshkrim i
hollësishëm i parimeve pas secilit prej hapave.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Në këtë hap është nxitur të menduarit kreativ i pjesëmarrësve dhe mësimdhënësve. Asnjë ide nuk
është nënvlerësuar, por të gjithë kishin mundësinë që t’i parashtrojnë opinionet dhe qëndrimet e
tyre. Në shembujt e paraqitur që do t’i lexoni, ky hap është zbatuar në mënyra të ndryshme: 
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Si vendosën nxënësit, në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Bazuar në informacionet e mbledhura, mësimdhënësit i udhëhiqnin nxënësit në tentimet e tyre për të
përzgjedhur një problem në të cilit do të dëshironin të angazhohen për zgjidhje. Në të gjithë
shembujt, përzgjedhja është bërë në mënyrë demokratike, është marrë parasysh opinioni i të gjithë
nxënësve, ndërsa nxënësit janë nxitur të mendojnë në mënyrë kritike dhe t’i argumentojnë
qëndrimet e tyre. Procedura për përzgjedhje në shembujt e përshkruar dallonte (p.sh. votim anonim,
votim publik, etj.), por në të gjitha rastet para përzgjedhjes finale paraprinte diskutimi në grup në të
cilin secili kishte mundësinë për të shprehur qëndrimin e tij. Si karakteristikë kryesore e këtij hapi
veçohet ajo që në fund të procesit nevojitej që të gjithë nxënësit të jenë dakord me problemin e
përzgjedhur dhe të mos ndjejnë se i njëjti u është imponuar nga të rriturit.
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Për zgjidhjen e suksesshme të problemeve, nxënësit, të ndihmuar nga mësimdhënësit, hartuan
plane të aktiviteteve që duhet të ndërmerren. Planet përmbanin përgjigje në pyetjet vijuese:

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?

Çfarë aktiviteti do të bëjmë? 
Sa mjete na nevojiten? 
Kush do të na ndihmojë? 
Kur do ta bëjmë aktivitetin? 
Ku do ta bëjmë aktivitetin?  
Kë do të përfshijmë në aktivitet? 
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Në këtë hap, nxënësit, bashkë me mësimdhënësit e tyre, organizuan aksion rinor, gjegjësisht nismë
të nxënësve për zgjidhjen e problemit që nxënësit e kanë identifikuar në tri hapat e kaluar. Aksionet e
organizuara në të shumtën e rasteve ndodhnin në kuadër të vetë shkollës, ndërsa shpesh ishin
përfshirë edhe anëtarë të bashkësisë lokale.  
Në të gjithë shembujt, nxënësit ndërmorën aktivitete konkrete në mënyrë që ta zgjidhin problemin e
lokalizuar. Me këtë rast, nxitej autonomi e nxënësve në veprim, liri gjatë veprimit dhe nxitej të qenurit
aktiv dhe trajtim i të rinjve si të barabartë me të rriturit. Në shkollat ku nxënësit mësojnë gjuhë të
ndryshme mësimore, ata ishin përfshirë bashkërisht në të gjithë hapat e procesit. 

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?

5

Përmes një „stuhie idesh“ të udhëhequr sistematikisht nga mësimdhënësi, për nevojat/
problemet e nxënësve,
Përmes bisedave me anëtarët e bashkësisë lidhur me nevojat e tyre,
Realizimit të hulumtimit lidhur me opinionet dhe pikëpamjet mbi një problem/situatë të
veçantë,
Analizës së botimeve në media (lokale) për identifikimin e problemeve lokale. 
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Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

Gjatë realizimit të aktiviteteve të planifikuara, nxënësit dhe mësimdhënësit e tyre në të shumtën e
rasteve ishin mbështetur nga drejtoria e shkollës, përfaqësuesit e shërbimit profesional, si dhe
prindërit e nxënësve, përfaqësuesit e bashkësisë lokale dhe sektorit afarist.

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Rezultatet nga shembujt e mirë të përshkruar të nismave të nxënësve janë të llojllojshme dhe në
numër të madh. Ato përfshijnë:

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?

Ndryshim fizik në mjedis (rregullim, mbjellje, pastrim), 
Përmirësim të gjendjes së kategorive të ndjeshme në shoqëri (persona në rrezik social,
persona me nevoja të posaçme, etj.), 
Ngritje të vetëdijes për një çështje të caktuar (përmes: fushatës, marshimit, performancës,
punëtorisë, etj.). 
Ngritje të një çështjeje të caktuar në nivel më të lartë (p.sh. debat para drejtorisë së shkollës,
administratës së komunës, institucionit/agjencisë shtetërore përmes takimit të drejtpërdrejt ose
dërgimit të letrës me nevoja dhe kërkesa). 
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Në fund të nismave të nxënësve, nxënësit dhe mësimdhënësit janë nxitur që të ndajnë kohë për
ndërlidhje të aktiviteteve të realizuara (procese dhe rezultate) me dituritë dhe shkathtësitë që i
përvetësuan gjatë realizimit të aktiviteteve. Në të shumtën e rasteve, mësimdhënësit i udhëhiqnin
nxënësit përmes procesit të reflektimit, përmes pyetjeve nxitëse:

Çfarë mësova(uam)/përvetësova(suam)? 
Si ndjehesha/(shim)? 
Çfarë ishte e suksesshme? 
Çfarë mund të përmirësohet? 



Secili nga shembujt e veçuar gjithashtu është vlerësuar edhe për nivelin e përfshirjes së të rinjve sipas „Shkallës së
pjesëmarrjes të të rinjëve“ të Roxher Hart, që është paraqitur në foton 1. Shembujt në këtë botim, në bazë të
karakteristikave, gjenden në nivelet prej 6 deri 8, që shënon pjesëmarrjen e mirëfilltë dhe autentike e të rinjve.

Foto 1: Shkalla e pjesëmarrjes së të rinjve (Roxher Hart)
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Me punime artizanale deri te veprat
humane

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

SHF„Andrea Saveski Qiqish“ - Tetovë

Panair humanitar për shitjen e punimeve artizanale me qëllim të ndihmës
financiare për nxënësit me nevoja të posaçme

Me inicativë të nxënësve të klasës së nëntë, është realizuar një punëtori dhe
anketë, në mënyrë që të shqyrtohen vlerat dhe interesat e të rinjve. Janë veçuar
vlerat që kanë të bëjnë me: shëndetin, bashkëpunimin, humanitetin, lirinë, dhe prej
këtu rezulton nisma për realizimin e aktiviteteve që do të kenë karakter humanitar.
Nxënësit propozojnë që të organizohet panair në të cilin do të prezantohen punimet
e tyre artizanale, të pasuruar me panair të ushqimit të shëndetshëm. Тë ardhurat
nga këto do të jenë të dedikuara për fëmijët me nevoja të posaçme të cilët mësojnë
në atë shkollë

21 nxënës

10 mësimdhënës
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Shembull 1:



Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Nxënësit e klasës së nëntë (gjithsej 20), të udhëhequr nga mësimdhënësi i lëndës arsimi qytetar dhe
psikologu i shkollës realizuan punëtori në të cilën përmes “stuhisë së ideve” nxënësit bisedonin dhe
jepnin propozime për vlerat që janë të rëndësishme në jetën e të rinjve. Më pas, përmes punës në grup,
diskutimeve, bisedës dhe shkëmbimit të mendimeve ata i sublimonin dhe renditnin vlerat. Në këtë
mënyrë ata erdhën deri te njohuria për atë se cilat vlera janë parësore dhe si ndikojnë ato në sjelljen e
nxënësve.
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Si vendosën nxënësit, në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Si rezultat i punëtorisë, nxënësit i përcaktuan vlerat që i konsiderojnë si parësore. Si më të
rëndësishme janë veçuar: shëndeti, bashkëpunimi, humaniteti, liria. Nga këtu rezultoi edhe idea që
aktivitetet që do t’i realizojnë në kuadër të nismës së nxënësve të jenë të karakterit humanitar.
Përzgjedhja e aktiviteteve është rezultat i diskutimit të udhëhequr mirë gjatë takimit me përfaqësuesit e
bashkësisë së nxënësve. 
Vlerat e zgjedhura dhe renditja e tyre e zbatuar gjatë punëtorisë me nxënësit e klasës së nëntë ishte
ndarë me përfaqësuesit e bashkësisë së nxënësve dhe këshillin e arsimtarëve. Përfaqësuesit e
bashkësisë së nxënësve i shqyrtuan vlerat e parashtruara jetësore drejt të cilave synojnë të rinjtë dhe
në bazë të të dhënave, bisedonin për mënyrat në të cilat ato mund të promovohen dhe zbatohen në
jetën dhe punën e shkollës. Në këtë takim janë parashtruar më shumë propozime.  
Krahas propozimeve që u realizuan si panairi i ushqimit dhe kultivimi i traditave, janë ofruar edhe
propozime për realizimin e aksionit ekologjik, dramatizim dhe debat që ishin lënë të realizohen në
ndonjë rast tjetër. Vendimi me të cilin u pajtua shumica ishte që të organizohet ngjarje, synimi kryesor i
së cilës, do të jetë promovimi i humanitetit. 
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Nxënësit planifikuan të organizojnë ngjarje humanitare në
të cilën (1) do të paraqesin një pjesë të punimeve që i
bëjnë me mësimdhënësin e lëndës arti figurativ në
punëtoritë e endjes, mozaikut dhe gdhendjes së
linoeluimit; dhe njëherësh do të organizojnë 2) panair të
ushqimit të shëndetshëm. Të ardhurat nga kjo ngjarje,
nxënësit vendosën t’i dedikojnë për fëmijët me nevoja të
posaçme të cilët mësojnë në shkollën e tyre.  
Nxënësit, bashkë me mësimdhënësit e tyre, kanë bërë
plan të aktiviteteve që duhet t’i ndërmarrin në mënyrë që të
realizohen vlerat drejt të cilave synojnë nxënësit në këtë
shkollë, gjegjësisht vlerat që janë të rëndësishme për ta.
Në këtë plan është parashikuar promovimi i tri vlerave, në
mënyrat vijuese:  
а) shëndeti ishte parashikuar  të  promovohet  përmes
përpunimit të afisheve informative për ushqim të
shëndetshëm si dhe përgatitje të racioneve me ushqim të
shëndetshëm; 
b) liria ishte parashikuar të promovohet përmes shprehjes
kreative dhe të lirë të nxënësve në përpunimin e grafikëve,
mozaikëve dhe qilimave; dhe  
c) humaniteti ishte parashikuar të promovohet përmes
mbledhjes së donacioneve nga shitja e punimeve për
bashkënxënësit me nevoja të posaçme. Mjetet e

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?

9

grumbulluara kishin për qëllim sigurimin e materialeve plotësuese për nxënie që ishte identifikuar se
mungojnë, në përputhje me nevojat individuale të nxënësve.
Planifikimi dhe koordinimi i nismës së nxënësve u realizua përmes „Parlamentit të nxënësve“ të përbërë
prej 16 nxënësve nga klasa e IV deri në klasën IX. 
Për secilin nga aktivitetet e propozuara është hartuar edhe plan për realizim që është me kohëzgjatje të
ndryshme. Ndarja e roleve në ekipet është bërë sipas afiniteteve dhe prirjeve të nxënësve. Ata që
interesohen dhe kanë dëshirë për grimcimin dhe formësimin e gurit, punonin në mozaikun, një grup
tjetër punonte në gdhendje të linoleumit dhe krijimit të grafikës, ndërsa ata të cilët treguan interes dhe
prirje për endje në mjet artizanal – në grupin e endësve, si dhe ata në grupin e kuzhinierëve përgjegjës
për ushqimin e shëndetshëm dhe tradicional.
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Nxënësit në këtë shkollë ndërmorën aktivitete konkrete në mënyrë që t’i promovojnë dhe kultivojnë
vlerat jetësore që sipas hulumtimit janë të rëndësishme në jetën e të rinjve. Me këtë rast, me ndihmën
e të rriturve, ata i realizuan aktivitetet e planifikuara të tyre: përgatitje të ushqimit, endje të qilimave,
formimin e mozaikut, grimcim dhe shtypje të grafikës. Aktivitetet ishin orientuar drejt promovimit të tri
vlerave më të rëndësishme për nxënësit:
а) Shëndet: Nxënësit, në bashkëpunim me mësimdhënësen e lëndës së biologjisë, përgatitën afishe
me paraqitje figurative të ushqimit të shëndetshëm dhe të pashëndetshëm që konsumohet. Janë
furnizuar produkte të shëndetshme prej të cilave nxënësit bashkë me prindërit dhe mësimdhënësit
gjatë periudhës prej një jave gatuanin racione që u promovuan dhe shitën në panair. Në këtë mënyrë
ata e aktualizuan rëndësinë e ushqimit mbi shëndetin e të rinjve.
b) Liri: Këtë vlerë nxënësit e promovuan në shprehje kreative dhe të lirshme përmes krijimit të
fotografive grafike dhe mozaikëve që zbukurojnë korridoret e shkollës, si dhe përmes endjes
tradicionale të qilimave (edhe gjatë vetë ngjarjes). 
c) Humanitet: Të gjitha punimet (ushqim, grafikë, mozaik, qilima) janë vendosur për shitje, ndërsa
mjetet e grumbulluara janë dedikuar për bashkënxënësit me nevoja të posaçme. 
Njëherësh, gjatë ngjarjes, u promovuan rezultatet nga anketa për vlerat e nxënësve, para publikut të
përbërë prej mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve-mysafirë. 
Procesi i realizimit të aktiviteteve ka rrjedhur në mënyrë spontane, me bashkëpunim të ndërsjellë mes
mësimdhënësve përgjegjës për aktivitetin dhe nxënësve. Mësimdhënësit ishin në rolin e
koordinatorëve, ndërsa nxënësit ishin bartës aktiv dhe realizues të ideve që rezultuan nga nisma e tyre.
Nxënësit janë trajtuar si partnerë dhe idetë e tyre janë realizuar tërësisht. Nxënësit në mënyrë të
mëvetësishme vendosën që mjetet e grumbulluara nga sportelet për shitje të dedikohen për
bashkënxënësit e tyre – fëmijë me pengesa në zhvillim. 

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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А Derisa aktivitetet përgatitore i zbatonin vetëm nxënësit e klasës së nëntë, ngjarja finale është

mbështetur nga gjithë shkolla. 
Përveç kësaj, është angazhuar një anëtar i bashkësisë që i ka trajnuar nxënësit për teknikën e endjes,
ndërsa përgatitja e ushqimit ka qenë në bashkëpunim me prindërit.  

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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 5 Aktivitetet që i zbatuan nxënësit bashkë me mësimdhënësit dhe drejtorinë e shkollës rezultuan me

ndryshime në dituritë dhe promovim të vlerave pozitive.  
Menjëherë pas ditës së hapur, nxënësit i ekspozuan pikturat e përpunuara në Pallatin e Kulturës dhe në
një kafeteri të afërt. Mjetet nga pikturat e shitura i dedikuan për nxënësit me nevoja të posaçme nga
shkolla e tyre. 

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Psikologu i shkollës zbatoi reflektim pas përfundimit të aktiviteteve, me ç’rast përgjigjet e nxënësve kanë
qenë pozitive në mënyrë dominuese. Ata kanë ndjerë kënaqësi nga realizimi i suksesshëm, kanë
treguar interes të madh në realizimin e aktiviteteve që vetë i kanë propozuar, kanë treguar sjellje të
përgjegjshme dhe zbatim konsekuent të të gjitha detyrave. Ishte evident edhe bashkëpunimi dhe
shoqërimi i ndërsjellë, krenaria e madhe kur i sublimuan rezultatet dhe panë se edhe ata mund të
organizohen dhe të bëjnë diçka vetë, për përmirësimin e gjendjes së bashkënxënësve të tyre.

Nivel i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 6 – Të rriturit e japin
idenë, por të rinjtë janë të përfshirë në vendimmarrjen, planifikimin dhe zbatimin e projektit.



Të drejtat e fëmijëve në shkollë dhe
komunë

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

SHF “Vëllezërit Milladinov” Strugë

Hulumtim dhe prezantim për gjendjen me të drejtat e fëmijëve në shkollë dhe
komunë dhe përfaqësim për respektimin e të drejtave

Të udhëhequr nga mësimdhënësit, nxënësit zbatojnë hulumtim për projektet që
kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve, në të cilat është përfshirë shkolla e tyre dhe
intervistojnë përfaqësues të institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e të drejtave
të fëmijëve në mënyrë që t’i përcaktojnë mundësitë për mbrojtjen e të drejtave të
tyre. Informacionet e mbledhura dhe përpunuara i prezantojnë para faktorëve të
shumtë nga komuna, me kërkesa konkrete për mbrojtjen dhe respektimin me
përpikëri e të drejtave, veçanërisht të kategorive të rrezikuara të nxënësve

60 nxënës të klasës së pestë, tetë dhe nëntë

3 mësimdhënës të cilët e ligjërojnë lëndën Arsim qytetar në tri gjuhët mësimore
(maqedonisht, shqip dhe turqisht), 3 bashkëpunëtor profesional dhe mësimdhënës
të mësimit klasor (klasa e pestë)
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Shembull 2:



Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Për fillimin e procesit, u formua një ekip i punës i përbërë prej drejtorit të shkollës, bashkëpunëtorëve
profesional, mësimdhënësve lëndorë dhe klasorë. Ekipi në fillim të vitit shkollor i njoftoi nxënësit e
klasës VIII dhe IX me planin për organizimin e “Ditës së hapur për arsim qytetar” të planifikuar në
Programin vjetor për punë. Në mënyrë që të identifikohen nevojat, nxënësit që ishin të interesuar për
pjesëmarrje në planifikimin dhe realizimin e aktiviteteve morën pjesë në diskutimin grupor për dhënien
e propozimeve që ata do të kishin dashur t’i realizojnë. Të gjitha propozimet u shënuan në tabelë pas
çka vijoi votimi.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Pas diskutimit në të cilin janë marrë parasysh mendimet e të gjithë nxënësve, secili nxënës kishte të
drejtë të votojë për propozimin që i pëlqen më së shumti. Propozimet që morën më së shumti vota nga
nxënësit ishin: hulumtim dhe prezantim për të drejtat e fëmijëve në shkollë dhe komunë dhe
performancë multikulturore artistike.
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 3 Duke marrë parasysh aktivitetet e përzgjedhura, nxënësit, me ndihmën e mësimdhënësve, përcaktuan

katër grupe të punës me detyra përkatëse dhe kornizë kohore për zbatimin e tyre (1 - hulumtues, 2 -
informatikanë, 3 – prezantues dhe 4 - artistë), pas çka secili nxënës mund të zgjidhte në cilin grup
dëshiron të punojë dhe çfarë detyrash do të zbatojë, në përputhje me dëshirat dhe aftësitë e tij.

Si i planifikuan nxënësit hapat deri te qëllimi?
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 4 Në grupin “Hulumtues”, nxënësit ishin të ndarë në dy

nëngrupe. Njëri nëngrup hulumtonte për të gjitha projektet
që janë punuar/punohen në shkollë në vitin paraprak dhe
aktual shkollor, kështu që për këtë qëllim i intervistoi
personat përgjegjës për projektet në shkollë dhe
pjesëmarrësit. Ky nëngrup mblidhte edhe të dhëna që më
vonë u përpunuan dhe prezantuan publikisht. Nëngrupi i
dytë punonte në detyrën “Të drejtat e fëmijëve” duke
intervistuar: punëtor social nga Sektori për mbrojtje të
fëmijëve, Prokuror publik, Avokat të popullit, përfaqësues
të vetëqeverisjes lokale, drejtor dhe defektolog. Të dhënat
e mbledhura u shfrytëzuan në përgatitjen e projektit “Të
drejtat e fëmijëve” që nxënësit e përpiluan dhe prezantuar

Çfarë aktivitetesh zbatuan nxënësit në kuadër të iniciativës?
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?

në mënyrë të mëvetësishme. Kontakti dhe bashkëpunimi i nxënësve me këta persona të përgjegjshëm
ishte me kënaqësi të madhe të nxënësve. Për realizimin e këtyre kontakteve, nxënësit morën ndihmë
dhe mbështetje nga mësimdhënësit dhe prindërit. Grupi “Informatikanë” punoi në përpilimin e
prezantimit në PowerPoint me ndihmën e mësimdhënësve nga informatika, ndërsa grupi “Prezantues” i
prezantoi gjetjet nga hulumtimi. 
Për performancën artistike, grupi “Artistë” punonte me mësimdhënës klasorë nga klasa V në
bashkëpunim me mësimdhënësin e muzikës dhe prindërit, të cilët ndihmuan në sigurimin e veshjeve të
etnikumeve të ndryshme që janë të përfaqësuara në Strugë si mjedis multietnik.  
Të katër grupet ishin të përbërjes së përzier etnike kështu që nxënësit bashkëpunonin mes vete,
ndihmoheshin dhe mësonin prej njëri-tjetrit pa bërë dallime në bazë etnike. 



Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Rezultati kryesor nga Dita e hapur është mundësia për
prezantim të hollësishëm të punës së shkollës para të
gjitha palëve të interesuara (prindër, mysafirë të jashtëm,
përfaqësues të vetëqeverisjes lokale, përfaqësues të
institucioneve arsimore dhe anëtarë të tjerë të
bashkësisë). Përveç asaj që ishte theksuar rëndësia e
iniciativave të nxënësve për pasurimin e procesit arsimor
në shkollë, flitej edhe për nevojën që të gjithë faktorët të
jenë të përfshirë në mbështetjen e nxënësve dhe t’u
ndihmojnë të bëhen qytetarë aktivë përmes identifikimit të
problemeve, mënyrës për qasje drejt të rriturve dhe gjetjes
së përbashkët të zgjidhjeve.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
H
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Pas aktiviteteve të realizuara, mësimdhënësit zhvilluan diskutim me nxënësit për përvojat e tyre në
zbatimin e aktiviteteve. Nxënësit e përfshirë në aktivitetet theksuan se kanë përvetësuar dituri të reja
për të drejtat e tyre (e që janë, cilat institucione janë përgjegjëse për zbatimin dhe mbrojtjen e tyre, si të
luftojnë nxënësit për të drejtat e tyre, etj.). Në hulumtimet e tyre, nxënësit mësuan më shumë edhe për
fëmijët me nevoja të posaçme, për problemet me të cilat përballen në shoqëri, dhe nevojën për
mbështetje të këtij grupi të rrezikuar.  
Aktivitetet u mundësuan shumë nxënësve edhe të provojnë role të reja (p.sh. hulumtues, prezantues
publik), e me këtë të zhvillojnë vetëbesimin dhe vetërespektin e tyre, si dhe tolerancën dhe respektimin
e ndërsjellë, pranimin e diversiteteve dhe kuptimin e barazisë.  
Aktivitetet e realizuara u ndihmojnë nxënësve të mësojnë se si t’u qasen bashkërisht problemeve me
interes të përbashkët dhe si bashkimi u ka ndihmuar në zgjidhjen e suksesshme të po atyre
problemeve. Te nxënësit kanë lënë përshtypje të veçantë takimet me përfaqësuesit e institucioneve, për
shkak të mundësisë për t’u njoftuar drejtpërdrejt me rolin e tyre. 

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 6 – Të rinjtë  
Të rriturit japin idenë, por të rinjtë janë të përfshirë në vendimmarrjen, planifikimin dhe realizimin. 

Nxënësit patën mundësinë që të iniciojnë çështje në interesin e tyre, gjegjësisht respektimin e të
drejtave të fëmijëve. Njëherësh, iu drejtuan publikisht personave dhe institucioneve kompetente dhe
kërkuan përgjigje prej tyre për të gjitha pyetjet e tyre. Me këtë, nxënësit i zhvilluan dijeninë dhe ndjenjën
e tyre të përgjegjësisë, gjë që do t’u ndihmojë në ndërtimin e një raporti më të mirë dhe më cilësor ndaj
bashkënxënësve të tyre, të rriturve në shkollë, prindërve dhe anëtarëve të tjerë të bashkësisë.  
Në diskutimin përfundimtar të hapur të nxitur nga nxënësit, përfaqësuesit e institucioneve kompetente
dhanë edhe premtime publike për zgjidhje të ardhshme për përmirësimin e kushteve të punës për të
gjithë nxënësit dhe të punësuarit në shkollë, si dhe për lehtësimin e qëndrimit në shkollë të fëmijëve me
nevoja të posaçme.  



Klasë në natyrë për mendje të hapura

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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SHFK „Vllado Tasevski“, Komuna e Karposhit, Shkup

Rregullim dhe zbukurim i hapësirës në shkollë

Nxënësit iniciojnë rregullimin e “Klasës në natyrë – Vendi ynë” ku do të mund të
shoqërohen gjatë pushimeve, por edhe të mbajnë mësim. Në realizimin, krahas
nxënësve dhe mësimdhënësve, përfshihen edhe prindërit dhe sektori joqeveritar.
Aktiviteti rezulton me pjesë të rregulluar të oborrit të shkollës, në pajtim me
nevojat e nxënësve, i dedikuar për shoqërim dhe nxënie

200 nxënës dhe prindër, bartës të projektit janë nxënësit e klasës IX, por morën
pjesë një numër i madh i nxënësve nga klasa e I-rë deri në të IX-të

Përfshirje dhe aktivitet i vazhdueshm nga mësimdhënësja e lëndës arsimi qytetar
dhe një mësimdhënëse klasore. Kuadri tjetër, përfshihet kohë pas kohë gjatë
ditëve të aksionit dhe në Ditën e hapur për arsim qytetar

Shembull 3:



Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Nxënësit e klasës VIII, gjatë realizimit të përmbajtjeve mësimore „Vullnetarizëm” dhe „Pjesëmarrje
aktive e të rinjve në mjedisin e tyre” përmes „stuhisë së ideve” për nevojat dhe problemet e nxënësve,
japin propozime për përmirësimin e kushteve në shkollë. Përmes diskutimit, të zhvilluar në mënyrë
sistematike nga mësimdhënësi, nxënësit propozuan krijimin e hapësirës për nxënie dhe argëtim që nuk
do të jetë i standardizuar dhe do të gjendet në oborrin e shkollës.H
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Ideja që ishte „hedhur” në klasën e VIII, është pranuar tërësisht nga kuadri i shkollës, është përpunuar
dhe vendosur në planifikimin vjetor të shkollës në mënyrë që të realizohet gjatë vitit të ardhshëm, kur
nxënësit arritën në klasën e IX. Përzgjedhja e vendit në oborr në të cilin gjendet klasa, aktivitetet, planet
e mureve, trotuari, elementet në klasë, paraqesin aktivitet të koordinuar të mësimdhënësve, nxënësve
dhe prindërve.
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Në fillim të vitit shkollor u fillua me planifikimin e rrjedhës së
aktiviteteve. Në shtator është mbajtur takim i dy
mësimdhënësve përgjegjës me këshillin e prindërve, ku
projekti ishte prezantuar para prindërve përfshirë edhe
aktivitet dhe qëllimet e planifikuara. Reagimi i prindërve
ishte i sinqertë dhe inkurajues, pas çka menjëherë iu
bashkëngjitën në mënyrë aktive aktiviteteve të planifikuara. 
Është formuar një grup për menaxhim dhe komunikim
onlajn të projektit mes prindërve dhe mësimdhënësve. Në
mënyrë plotësuese, nxënësit kishin grupin e tyre onlajn për
komunikim me mësimdhënësit ku i dërgonin dhe diskutonin
propozimet  dhe  idetë  e  tyre.  Nga  idetë  e  shumta,  në

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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mënyrë demokratike me pjesëmarrjen e të gjithë nxënësve janë pranuar ato për të cilat kishte mjete dhe
materiale për realizim. 
Prindërit dhuruan ngjyra, brusha, spërkatëse, ngjitëse, por edhe këshilla dhe ndihmë profesionale rreth
realizimit të aktiviteteve. Gjithashtu, dhuruan edhe sasi të mëdha të gomave të vjetra të automobilëve
(që u adaptuan në zhardinjerë, tavolina dhe elemente zbukuruese), si dhe paleta (prej të cilave
përpunuan banka dhe elemente për ulje). Një prind – arkitekt me profesion, bëri një plan për pamjen e
klasës, sipas të cilit punohej gjtë ditëve të realizimit të aksionit. 
Meqë nxënësit e klasës IX, përmes programit të lëndës arsimi qytetar gjatë klasës VIII tashmë ishin të
njoftuar me rëndësinë e sektorit joqeveritar dhe rolit të tyre në procesin e arsimit qytetar, vendosën t’u
drejtohen përfaqësuesve të sektorit joqeveritar. Këtë e kanë bërë me dërgimin e letrës – kërkesë për
mbështetje, e më pas edhe takim me përfaqësuesit e Forumit Rinor Arsimor (FRA). Në takimin e
nxënësve, bashkë me dy mësimdhënëset, ua prezantuan idenë për klasën në natyrë përfaqësuesve të
FRA-së, të cilën ata e pranuan menjëherë dhe u përfshin në realizimin e saj me ekipin e të rinjëve,
vullnetarëve dhe personave kreativ nga klubi Artivizëm. 
U zgjodhën dy ditë për realizimin e aksionit me qëllim zbatimin e ideve të nxënësve, ndërsa u prezantua
edhe mbështetja e FRA-së (krahas ekipit të vullnetarëve, siguruan edhe një pjesë të ngjyrave, rregullimit
hortikulturor, dheut dhe luleve vjeshtore). Bashkërisht ishin planifikuar edhe muralet dhe grafitet për
muret.
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natyrë, u realizuan në një atmosferë të relaksuar, me
përkushtim të madh nga ana e nxënësve, mësimdhënësve
dhe prindërve. Përmes aktiviteteve punuese dhe argëtimit,
ky aktivitet paraqiste festë për aktivizmin e nxënësve. 
Klasa u përurua solemnisht më 20 nëntor të vitit 2019, në
Ditën ndërkombëtare të fëmijës dhe të drejtave të fëmijëve.
Po atë ditë u realizua edhe Dita e hapur e arsimit qytetar në
shkollë, me aktivitete si përpunim i afisheve me të drejtat e
fëmijëve, krijime letrare dhe vepra artistike në temën „Të
drejtat e fëmijëve”, lojëra pa kufij të vizatuara në trotuaret e
klasës, video klipe të regjistruara për të drejtat e fëmijës që

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Është realizuar plani për klasën në natyrë të quajtur „Vendi
ynë”. Nxënësit kishin mundësinë që t’i përfaqësojnë idetë e
tyre për klasën para bashkënxënësve të tyre dhe të rriturve.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Nxënësit, të udhëhequr nga mësimdhënësit, bënë një reflektim për aktivitetet e realizuara përmes
diskutimit të udhëhequr nga mësimdhënësi, ndërsa përvojat e tyre i shkëmbyen edhe gjatë Ditës së
hapur për arsim qytetar. Si përvoja më të rëndësishme i veçuan zbatimin praktik të asaj që është
mësuar, tregim të aktivizmit rinor në vepër, vullnetarizëm për zbukurimin e mjedisit në të cilin mësojnë
dhe qëndrojnë, si dhe solidaritet.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart):  Niveli 8 – Të rinjtë dhe të
rriturit marrin vendime bashkërisht 

u projektuan në video bim, realizime të këngëve për të drejtat e fëmijëve nga më të vegjlit, etj.  
Projekti ishte mbuluar në mënyrë të shkëlqyeshme në aspektin mediatik, me interesim të shumë
portaleve, Radio MOF, televizionit Telma, gazetës së nxënësve „Nash svet” dhe shumë të tjerëve. 



Mësim bashkëveprues për nxënës të
kënaqur

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

17

SHF “Elpida Karamandi” - Manastir

Aktivitet edukativ nga nxënës – për nxënës për zhvillimin e diturive dhe
shkathtësive qytetare

Nxënësit e klasës së IX realizuan orë në tema nga lënda e arsimit qytetar me
bashkënxënësit e tyre nga klasat më të ulëta (nga klasa e parë deri në të tetën), në
mënyrë që ta avancojnë mësimin dhe ta përshtatin me nevojat e nxënësve. Në këtë
mënyrë, nxënësit që ishin në rolin e mësimdhënësve e vërejtën kompleksitetin e
përgatitjes dhe zbatimit të orës mësimore, si dhe domosdoshmërinë e
bashkëpunimit dhe respektit të ndërsjellë mes mësimdhënësve dhe nxënësve për
realizim të suksesshëm të mësimit

736 nxënës

5 mësimdhënës

Shembull 4:



Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Shërbimi profesional në shkollë është përballur me ankesa nga nxënësit për mënyrën e realizimit të
mësimit, që nxënësit kanë konsideruar se është tepër tradicionale dhe jo mjaft motivues. Duke u nisur
nga analiza e bërë e bisedimeve me nxënës për mënyrën e realizimit të mësimdhënies nga disa lëndë
mësimore, shërbimi profesional, me propozim të mësimdhënësve nga lënda e arsimit qytetar, në
bashkëpunim me nxënësit, vendosin të nxisin aktivitet në mënyrë që mësimdhënien ta bëjnë më
bashkëvepruese dhe më interesante për nxënësit.
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Si vendosën nxënësit se në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Ekipi shkollor realizoi takim me nxënësit e klasës së nëntë dhe mësimdhënësit e shkollës me qëllim që
t’i informojë për mënyrën e zgjedhjes së problemit të identifikuar, duke kërkuar me këtë rast ide dhe
sugjerime për aktivitete që nxënësit mund t’i ndërmarrin. Nxënësit e klasës së nëntë vendosën të vihen
në rolin e mësimdhënësve dhe të realizojnë orë që kanë të bëjnë me tema nga arsimi qytetar në të
gjitha paralelet në shkollë. Nga ana e mësimdhënësve të lëndës mësimore arsim qytetar u janë ofruar
aktivitete për arritjen e qëllimeve të arsimit qytetar, sipas moshës së nxënësve, pas çka nxënësit e
klasës së nëntë kanë bërë përzgjedhje se në cilën klasë (I deri në VIII) do të donin t’i zbatojnë
aktivitetet. Gjithashtu, nxënësit mund t’i ndryshonin aktivitetet, të propozojnë të reja dhe të bëjnë
përzgjedhjen e resurseve që do t’i përdorin. Mbështetje për resurset e nevojshme nxënësit morën nga
shkolla dhe prindërit.

H
A

PI
 3

Nxënësit e klasës së nëntë, bashkë me mësimdhënësen e
lëndës arsimi qytetar, përpiluan plan të detajuar për
aktivitetet mësimore që do të realizohen në çdo klasë dhe
paralele.
Ky plan përmbante: mënyrën të realizimit të aktiviteteve,
kohën e nevojshme për secilin aktivitet, ndarjen e
obligimeve (bartës kryesor i aktiviteteve/mbështetës i
aktivitetit), resurset e nevojshme, etj.

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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Gjatë realizimit të orëve në ndërrimin e paradites dhe pasdites, orët i ndiqnin drejtori i shkollës,
përfaqësuesit e shërbimit profesional, mësimdhënësit e lëndës së arsimit qytetar dhe mësimdhënësit
tjerë të ndërrimit (paradite/pasdite). 
Prindërit e disa nxënësve të klasës së nëntë i kanë mbështetur fëmijët e tyre në rolin e nxënësve  
- mësimdhënës përmes sigurimit të mbështetjes materiale (hamerë, letër, etj.). 
Mes dy ndërrimeve, parlamenti i nxënësve realizoi takim me përfaqësuesin e Komunës së Manastirit,
që gjithashtu vizitoi disa klasë/paralele dhe e ka ndjekur realizimin e orës nga nxënësit e klasës së
nëntë. 

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit
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Nxënësit e klasës së nëntë që morrën rolin e
mësimdhënësve, në fund të orës mësimore nxitën
vetëreflektim te nxënësit në klasën/paralelen ku i realizuan
aktivitetet e planifikuara për të dyja orët. 
Nxënësit-mësimdhënës mund të ndjenin përgjegjësinë e
profesionit të mësimdhënësit, ndërsa nxënësit e klasave
më të larta (në rolin e nxënësve) e vërejtën nevojën e
përmirësimit të përgjegjësisë dhe disiplinës gjatë realizimit
të sërishëm të orëve nga bashkënxënësit e tyre, por edhe
nga mësimdhënësit. 
Gjatë realizimit të orës, nxënësit e klasës së nëntë i
trajtuan barabartë të gjithë nxënësit e klasës/paraleles për
të cilën ishin përgjegjës. 

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Është vendosur që në secilën klasë të realizohen nga dy orë me secilën paralele. Dy deri tre nxënës të
klasës së nëntë ishin realizues të orës mësimore me nxënës nga një paralele. Në këtë mënyrë ishin
angazhuar të gjithë nxënësit e klasës së nëntë si mësimdhënës të cilët përmes aktiviteteve përkatëse
me moshën e nxënësve (nga klasa e parë deri në të tetën) arrinin qëllime nga lënda mësimore arsimi
qytetar në mënyrë bashkëvepruese. Nxënësit e klasës së nëntë ishin të përfshirë në mënyrë aktive në
realizimin e aktiviteteve të përzgjedhura, i realizuan orët mësimore në mënyrë të mëvetësishme dhe u
trajtuan si të barabartë me të rriturit. Gjatë realizimit të aktiviteteve në vetë paralelen, nxënësit
bashkëpunonin dhe merreshin vesh për secilin hap të ardhshëm. Gjatë realizimit të orëve, nxënësit
kishin lirinë edhe në marrjen e vendimeve për ndryshimin e planit të realizimit të orëve-bllok. Gjatë
orëve, treguan aftësi të dëgjuesve të nxënësve të klasës/paraleles tjetër gjatë shprehjes së mendimeve
dhe qëndrimeve të tyre. 
Shembull: Orë në klasën e tretë
Qëllimi: „Zhvillim i imagjinatës dhe kreativitetit të fëmijës, si dhe mundësia për gjetjen e zgjidhjeve për
problemet e përditshme”, me nxënësit e klasës së tretë është arritur përmes realizimit të përmbajtjeve:
„Ne jemi magjistarë!”. Nxënësit diskutuan në pyetjet si vijon:
1. Çfarë mund të ndërmarrë një individ i rëndomtë kur ka problem? Çfarë mund të bëjë magjistari?
2. Ndonëse jemi fëmijë a mund të propozojmë zgjidhje përmes diskutimeve tona?
3. Çfarë vendimesh mund të marr?
4. Si mundet përmes luajtjes së roleve të arrihen zgjidhje? Çfarë mësuam në këtë mënyrë? 

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?



Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Nga ana e Ekipit për planifikimin dhe realizimin e nismës është realizuar evaluim i realizimit të
aktiviteteve përmes pyetësorit për nxënës për klasën e nëntë dhe nxënës nga klasa e pestë deri në të
nëntën. Nxënësit e klasës së nëntë morën pjesë në zbatimin e anketës dhe në përpunimin dhe
analizën e të dhënave të marra me anë të pyetësorit. Nga përfundimet (Grafikoni 1 dhe Grafikoni 2)
shihet se edhe realizuesit e aktiviteteve kanë shprehur kënaqësi nga ajo që është zbatuar (Grafikoni 1),
por edhe pjesëmarrësit kanë qenë të kënaqur nga mënyra e punës dhe do të donim që e njëjta të
realizohet më shpesh (Grafikoni 2).  

Grafikoni 1 – Frekuenca e përgjigjeve nga anketa e zbatuar me nxënësit-realizues të orëve mësimore  

Grafikoni 2 – Frekuenca e përgjigjeve nga anketa e realizuar me nxënësit – pjesëmarrës në aktivitetet

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 6 – Të rriturit
iniciojnë aktivitete, vendimmarrja është e përbashkët me nxënësit.



Hepening humanitar për rregullimin e
shkollës dhe ndihmë fqinjëve

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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SHFK „Jashar Bej Shkupi“ – Komuna e Çairit, Shkup

Panair për shitje me qëllim grumbullimin e mjeteve për rregullimin e oborrit të
shkollës dhe ndihmë nxënësve, familjet e të cilëve kanë pësuar dëme nga tërmeti

Nisma e nxënësve me parullën „Krijojmë – Veprojmë së bashku”, filloi si aktivitet
për grumbullimin e mjeteve për zbukurimin e një pjese të oborrit të shkollës. Për
shkak të përfshirjes së një numri të madh të palëve të interesuara nga bashkësia
lokale, nisma mori edhe karakter humanitar dhe u zgjerua në dhurimin e mjeteve
për nxënësit që kanë pësuar humbje nga tërmeti në Republikën e Shqipërisë

92 nxënës (prej të cilëve 26 nxënës-promotorë)

3 mësimdhënës të lëndës arsimi qytetar, me mbështetjen e të gjithë të
punësuarve në shkollë

Shembull 5:



Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Gjatë përgatitjes së programit vjetor për punën e shkollës, në kuadër të programit për aktivitete
jashtëshkollore ishte planifikuar të mbështetet nismë e nxënësve të klasës së tetë dhe të nëntë nga të
tri gjuhët mësimore (maqedonase, shqipe dhe turke).  
Në shtator u mbajt takimi i parë mes nxënësve, në mënyrë që të njoftohen mes vete përmes lojërave
dhe në atmosferë të relaksuar. Nxënësit, të ndarë në gjashtë grupe nga 5-6 nxënës të përbërjes së
ndryshme etnike emëroheshin si promotorë të nxënësve dhe mes vete përzgjodhën liderë të grupit, si
dhe emër për secilin grup. Mësimdhënësit i nxitën që të mendojnë dhe të vendosin një problem real që
ka të bëjë me ndonjë situatë nga jeta e përditshme. 
Në takimin e dytë nxënësit identifikuan se çfarë duan të përmirësojnë në shkollë, përmes dhënies së
propozimeve personale dhe diskutimin e të njëjtave. U përmendën disa nevoja: 
1. Instalim të smart tabelave nëpër klasa. 
2. Formim i klubit të nxënësve. 
3. Rregullim të perdeve në klasa. 
4. Lyerje të një pjese të klasave. 
5. Vendosje të stoleve dhe shtigjeve në oborrin e shkollës për pushim dhe rekreacion. 
Meqë të gjitha nevojat e identifikuara janë të ndërlidhura me mjetet financiare, nxënësit u morën vesh
bashkërisht të organizojnë hepening për shitje me parullën “Krijojmë – Veprojmë së bashku”.  

H
A

PI
 1

H
A

PI
 2

Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Nxënësit iu qasën votimit. Propozimi „Sigurim i stoleve dhe shtigjeve në oborrin e shkollës për pushim
dhe rekreacion” mori numrin më të madh të votave. Pas diskutimit konstruktiv mes nxënësve,
njëzëshëm u pajtuan të kalojnë drejt realizimit të propozimit.  
U realizua diskutim me qëllim të nxitjes së ideve të nxënësve për nisma të mëvetësishme për
përmirësimin e hapësirës së përbashkët në oborrin e shkollës. 
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Secili grup ndaras diskutoi në çfarë mënyre mund të
kontribuojnë në realizimin e qëllimit përfundimtar.
Mendonin, i shënonin në fletë idetë, detyrat dhe obligimet e
tyre. Hartuan plan të aktiviteteve të tyre që e prezantuan
para nxënësve të tjerë. 
Si rezultat i diskutimit të përbashkët nxënësit u morën vesh
që të organizojnë hepening për shitje përmes të cilit do të
grumbullojnë mjete për rregullimin e oborrit të shkollës. Për
këtë qëllim u ndanë në gjashtë grupe, me obligime të
ndryshme: 
● Grupi “Lule” ishte kompetent për përpunimin e produkteve
artistike (piktura, stoli, etj.).

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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● Grupi “Balenë” ishte përgjegjës për pastrimin e oborrit të shkollës. 
● Grupi “Diell” kishte për obligim të përpunojë objekte të ndryshme nga druri.  
● Grupi “Shqiponjë”  ishte  përgjegjës  për  monitorimin  e  aktiviteteve  nga  aspekti  ekologjik,  si dhe
informimin e të gjithë nxënësve në shkollë se mund të marrin pjesë në hepeningun për shitje me ndonjë
specialitet tradicional. 
● Grupi “Yje” e mbulonte  pjesën  gjuhësore,  gjegjësisht  përpilimin  e  ftesave, si dhe letrave drejtuar
drejtorit, organizatave joqeveritare, komunës, kompanive lokale për ndarjen e një ndihme të caktuar
materiale për realizimin e nismës. 
● Grupi “Flutura” ishte përgjegjës për krijimin e programit muzikor gjatë hepeningut. 
Në mënyrë plotësuese, çdo grup përpiloi afishe me përmbajtje të caktuar që e zgjidhnin vetë, nga lista e
përmbajtjeve të mësimimdhënësit të lëndës arsimi qytetar. 
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U zbatuan më shumë punëtori gjatë të cilave të gjitha grupet me kënaqësi i realizonin aktivitetet e tyre të
planifikuara. Gjatë punëtorive u përpunua si vijon: 
● Stole nga paletat për oborrin shkollor. 
● Stoli prej materialit të ricikluar. 
● Korniza për piktura nga materiali i ricikluar. 
● Dekorime kristali nga guri i kaltër. 
● Mbjellje e fidanëve në enë të dekoruara nga nxënësit. 
● Dekorim i fidanëve të dedikuar për shitje. 
● Përpunim të afisheve. 
● Përpunim të skenarit për hepening. 
● Përpilim i këngës rep në temën – tolerancë. 
● Organizim dhe rregullim i hapësirës. 
● Përgatitje e sporteleve. 
● Përgatitje e mezes. 
Gjatë përpilimit të këtyre produkteve, nxënësit dhe kuadri mësimor tërë kohën punonin në grupe me
përbërje të ndryshme etnike dhe gjuhë të ndryshme mësimore. 

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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А Gjithë bashkësia është përfshirë në mbështetje të shkollës dhe realizimin e aktiviteteve. Krahas

përfshirjes së një pjese të madhe të kuadrit udhëheqës dhe mësimor, prindërit e nxënësve u
përkujdesën për mbushjen e sportelit për ushqim. Në mënyrë plotësuese, disa kompani nga rrethina
morën pjesë në rregullimin e hapësirës me prerje të drurëve dhe pastrim, sigurimin e shportave për
mbeturina dhe fidanë, material për punëtoritë, si dhe bluza dhe kapela për nxënësit-promotorë. Për të
shprehur falënderimin e tyre, nxënësit u ndanë mirënjohje të gjithëve që u ndihmuan për të realizuar
qëllimin e tyre.

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Hapësira fillimisht e parregulluar në oborrin e shkollës u bë
vend i këndshëm për pushim dhe rekreacion. Hapësira
mori pamje edhe më të bukur me stolat prej paletave,
zhardinierët prej gomave të vjetra të përpunuara nga ana e
nxënësve, nën mbikëqyrjen e mësimdhënësve. Meqë një
pjesë e konsiderueshme e aktiviteteve janë mbështetur
financiarisht nga bizneset lokale, mjetet e grumbulluara në
mënyrë plotësuese nga hepeningu i organizuar, nxënësit
vendosën që t’ua dhurojnë moshatarëve të tyre nga
shkollat nga Republika e Shqipërisë, të cilët ishin të prekur
nga tërmeti që ndodhi disa ditë para hepeningut.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Krahas punës së përbashkët të rregullimit të oborrit të shkollës, nxënësit u bindën se diversiteti në
aspekt të gjuhës, religjionit, traditës, zakoneve, nuk paraqet pengesë në realizimin e aktiviteteve që janë
në interes të të gjithëve. Ata lidhën miqësi, përvetësuan dituri dhe shkathtësi të reja, ndjenjë të
përgjegjësisë për mjedisin në të cilin mësojnë, si dhe solidaritet me moshatarët e tyre të cilët u përballën
me krizë. 
Me këtë, parulla „Krijojmë-Veprojmë së bashku” u bë edhe më e fuqishme dhe fitoi në peshë. 

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 7 – Ideja dhe vendimi
për aktivitetet është i nxënësve. Mësimdhënësit, të rriturit, vetëqeverisja lokale dhe bashkësia afariste u ishin
në disponim dhe u jepnin mbështetje të rinjve në udhëheqjen e aktiviteteve nga ana e tyre.



Edukim dhe përfaqësim për vetëdije
më të lartë ekologjike

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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SHFK “Johan Hajnrih Pestaloci” – Komuna Qendër, Shkup

Aktivitet edukativ për ngritjen e vetëdijes ekologjike midis nxënësve më të rinj në
shkollë dhe ngritje të çështjes së ndotjes së ajrit para përfaqësuesve të komunës

Të përballur me sfidën e kulturës së pamjaftueshme mes nxënësve të klasave më
të ulëta, nxënësit e klasës së tetë dhe nëntë vendosën të zbatojnë edukim
ekologjik për përmirësimin e diturive dhe ndryshimin e qëndrimeve dhe sjelljes
midis nxënësve më të vegjël. Aktivitetet disamujore u promovuan përmes
manifestimit të madh ekologjik gjatë të cilit nxënësit i prezantuan rezultatet e
arritura para përfaqësuesve të bashkësisë lokale dhe bënë thirrje për ndërmarrjen
e masave plotësuese për mbrojtjen e mjedisit jetësor

18 nxënës nga mësimi lëndor dhe 28 nga ai klasor, u përfshinë drejtpërdrejt në
aktivitetet; 499 nxënës të mësimin klasor, të përfshirë në lojëra dhe prezantime
edukative; 165 nxënës të klasës së VIII dhe IX të përfshirë në procesin e
vendimmarrjes

Mësimdhënës i lëndës arsimi qytetar; mësimdhënës i lëndës gjuhë maqedonase;
drejtor; pedagog dhe psikolog

Shembull 6:



Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Përgatitjet për ditën e hapur filluan në javën e dytë të shtatorit kur mësimdhënësja e lëndës arsimi
qytetar realizoi anketë anonime në mesin e nxënësve të klasës VIII dhe IX. Anketa përmbante një
pyetje të hapur „Shkruaji të gjitha sfidat dhe problemet me të cilat përballesh në shkollë dhe/ose
mjedisin jetësor”.H
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Pas realizimit të anketës, u mbajt takim me kryetarët e paraleleve që morën pjesë në anketën. Prej tyre
u kërkua t’i analizojnë fletët anketuese dhe të përpilojnë raport statistikor me rezultate. 
Rezultatet ishin grupuar në disa sfida kyçe edhe atë: probleme personale, shkollore, sociale, ekologjike
dhe të komunikacionit, me ç’rast secili rezultat shqyrtoheshte në sfida më të hollësishme. Me numër më
të madh u paraqit: nevoja për pushim të madh më të gjatë, mungesa e aparateve të ventilimit në klasa,
higjiena e pamjaftueshme në tualete, mbeturinat nëpër oborrin e shkollës dhe mbeturinat dhe ndotja në
gjithë qytetin.  
Pas përmbledhjes së rezultateve, kryetarët e paraleleve i prezantuan ato në paralelet e tyre dhe nisën
diskutime për atë që konsiderojnë se është më e rëndësishme. Secila paralele kishte nga tri diskutime,
derisa pas çdo diskutimi të zhvilluar, kryetarët mbanin mbledhje në të cilën i shkëmbenin mendimet e të
tjerëve. Pas një numri të madh të opinioneve të ndryshme, mosmarrëveshjeve, argumenteve dhe
analizave të gjendjes, kryetarët votuan dhe pas marrjes së 3 përballë 2 votave, votuan që nisma e
nxënësve të jetë e orientuar drejt ngritjes së vetëdijes ekologjike. 

Grafikoni 3 - Harta e mendjes
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Pasi u përcaktua tema, u mbajt mbledhje në të cilën u
dhanë ide se në çfarë mënyre është më së miri që të
zbatohet nisma, si të përfshihen numri më i madh i
nxënësve dhe të rriturve dhe si të ngrihet vetëdija te të
gjithë, dhe u vendos që të punohet me më të vegjlit,
gjegjësisht me nxënësit e klasës I deri V. Secili kryetar
përzgjodhi edhe nga tre përfaqësues të paraleles dhe
bashkërisht i përgatitën prezantimet, kuizet, lojërat,
fjalëkryqet dhe aktivitetet për vizatim të librave ilustrues
dhe vizatimeve.
U vendos që të realizohen prezantime në secilën paralele
të  përcjella  me  ndonjë  aktivitet,  ndërsa për manifestimin

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?

25

përfundimtar të përgatitet shfaqje ekologjike në të cilën do të jenë të ftuar të gjithë nxënësit,
mësimdhënësit dhe përfaqësuesit e bashkësisë lokale.
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 4 Prezantimet realizoheshin gjatë nëntorit të vitit 2019. Pas

përfundimit të prezantimit dhe aktivitetit të parashikuar,
nxënësit vizatuan libra ilustrues ose vizatime, të cilat më
pas janë ngjitur në korridorin shkollor. Njëherësh përgatitej
shfaqje ekologjike në të cilën morën pjesë nxënësit e
klasës së VI.  
Në dhjetor të vitit 2019 është mbajtur një eko-shfaqje e
shkurtër në të cilën mysafirë ishin nxënësit e shkollës,
mësimdhënësit, kryetari i Komunës Qendër, udhëheqësja
e Sektorit për Arsim Fillor në Komunën Qendër dhe
përfaqësues nga Sektori për Media dhe Komunikim me
Opinionin. 
Pas përfundimit të shfaqjes, nxënësit, përfaqësues të
klasës VIII dhe IX, realizuan takim me kryetarin e komunës
dhe gjatë takimit i shprehën qëndrimet, idetë, problemet
dhe kërkesat e tyre. Kryetari i dëgjoi, dha arsyetim për një
pjesë të kërkesave dhe pyetjeve, derisa për një pjesë dha
premtim se do t’i përmbushë. 

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Rezultatet lëvizin në dy drejtime: 
1. Ngritje të vetëdijes ekologjike te nxënësit: Nxënësit nga klasa I deri në klasën e IX janë përmirësuar
në higjienën personale dhe përgjegjësitë në raport me shfrytëzimin e tualeteve në shkollë. Nxënësit nga
klasa I deri në klasën e V angazhohen më shumë rreth seleksionimit të mbeturinave dhe sillen në
mënyrë më të përgjegjshme në raport me këtë çështje (selektojnë shishe, kapakë, letra). 
2. Përfaqësim i problemeve shkollore në nivel më të lartë: Nxënësit nga klasa VIII dhe IX e shfrytëzuan
takimin me kryetarin e Komunës Qendër për t’i ngritur çështjet me të cilat përballen ata dhe
bashkënxënësit e tyre në nivel më të lartë. 

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Refleksioni u zbatua përmes pyetësorit anketues nga fundi i vitit shkollor, në mënyrë që nxënësit të
kenë mundësi për të implementuar atë që është mësuar. Rezultatet bëjnë të ditur për interesimin dhe
motivimin e madh te nxënësit nga klasa VIII dhe IX për realizimin e aksioneve të reja, pjesëmarrje aktive
me ide për gjërat që duhet të përmirësohen dhe insistim që të aktivizohen në më shumë nisma.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 7 – Nxënësit vetë
merrnin vendime dhe i zbatonin. Në gjithë këtë proces, mësimdhënësi ishte mentor dhe mbështetje nëse e
njëjta është kërkuar nga nxënësit ose nëse mësimdhënësi vlerësonte se duhet të kyçet me këshillë ose
dhënje të mendimit.



Kantina e shkollës për ushqim cilësor

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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SHFK “Qirili dhe Metodi” – f. Stajkovc, Komuna e Gazi Babës

Nxënësit, në mënyrë formale, iniciojnë çështje/nevoja në nivel më të lartë, deri te
drejtorja e shkollës

Parlamenti i nxënësve, pas identifikimit të nevojës për vend në shkollë ku do të
mund të ushqeheshin në mënyrë cilësore, ngritën nismë deri te drejtoria e shkollës
për hapjen e një kantine në shkollë. Nisma është pranuar dhe shkolla ndërmerr
hapat e parë për realizim përmes vendosjes së automatit për vetëshërbim të
ushqimit dhe pijeve dhe shqyrtim të mundësisë për hapjen e kantinës në shkollë

18 nxënës

7 mësimdhënës

Shembull 7:



Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Përmes „stuhisë së ideve” për nevojat e nxënësve, të udhëhequr në mënyrë sistematike nga ekipi i
mësimdhënësve të cilët janë mbështetje e parlamentit të nxënësve identifikohen dy probleme në
zgjidhjen e të cilave do të donin të angazhohen.  
Problemi i parë, i cili është lokalizuar nga nxënësit ka të bëjë me nxënësit që nuk ushqehen në
kuzhinën e shkollës dhe mungesën e mundësive që këta nxënës të ushqehen. Ndonëse në shkollë
realizohet ushqim i organizuar, një pjesë e madhe e nxënësve nuk i përdorin shërbimet. Për shkak të
kufizimit në hapësirë, në gjendjen ekzistuese është e pamundshme të çelet kuzhinë ose ndonjë lloj i
shitores për ushqim. Njëherësh, gjatë mësimit, nxënësve u është ndaluar të dalin jashtë oborrit të
shkollës, për shkak të sigurisë së tyre.  
Problemi i dytë është mungesa e sallës së fizkulturës në shkollë.  

H
A

PI
 1

H
A

PI
 2

Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Nxënësit, nga informacionet e mbledhura për nevojat e lokalizuara dhe mundësitë për zgjidhjen e tyre,
përzgjodhën një, zgjidhja e të cilës mund të realizohet më shpejtë. Përzgjedhja e problemit për
sigurimin e ushqimit cilësor në shkollë është bërë në mënyrë demokratike, mendimet e të gjithë
nxënësve janë marrë parasysh, nxënësit janë nxitur të mendojnë në mënyrë kritike dhe t’i
argumentojnë qëndrimet e tyre. Procedura për përzgjedhje përfshin votimin publik, të cilit i paraprinë
diskutimi në grup në të cilin secili ka mundësi të shprehë qëndrimin e tij. Pjesëmarrja e të rriturve është
vetëm në udhëheqjen e diskutimit dhe ndihmën gjatë realizimit të procesit.
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Pas diskutimeve dhe debateve të gjata për justifikimin e vendimeve në shkollë, parlamenti i nxënësve,
në të cilin janë anëtarë përfaqësuesit nga klasa e tretë deri në klasën e nëntë, në të dyja gjuhët
mësimore (maqedonishte dhe shqipe), hartuan plan të aktiviteteve për zgjidhjen e problemit. Plani
përfshin: mënyrën e arsyetimit të problemit, mënyrën e drejtimit, formulimin e kërkesës, arkivimin,
caktimin e mbledhjes, mbështetje nga drejtori, kërkim të përbashkët të zgjidhjes dhe realizim të planit.

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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Parlamenti i nxënësve iu drejtua me letër drejtoreshës së
shkollës, me kërkesë për takim për prezantimin e
problemit dhe paraqitjen e ideve të nxënësve. Takimi
realizohet së shpejti pas kërkesës dhe nxënësit
shkëmbejnë mendime me drejtorinë e shkollës. Për
kënaqësinë e të gjithëve, gjendet një zgjidhje e
përkohshme për kantinë të nxënësve, përmes vendosjes
së automatit për vetëshërbim me ushqim.

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?
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А Zbatimi i aktivitetit është mbështetur nga palët e ndryshme të interesuara në shkollë: drejtori, shërbimi

profesional, mësimdhënës të tjerë. 
Janë përfshirë përfaqësues të sektorit të biznesit, përmes ofruesit të shërbimit që tashmë funksionon në
shkollë, dhe ka të vendosur makinë për kafe. 

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Aktiviteti rezulton me ndryshim fizik në mjedis dhe zgjidhje
të problemit që realisht i prekë nxënësit. Ata bashkërisht
mendojnë për mundësi të ndryshme për sigurimin e
ushqimit të shëndoshë në shkollë. Megjithatë, mbetet
obligimi që është marrë përsipër nga drejtoria për të
siguruar mundësi për të ushqyerit e shëndetshëm të
nxënësve.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Reflektimi është nxitur në mbledhjen e bashkësisë së shkollës, në të cilën u diskutua për mënyrën dhe
shpejtësinë me të cilën realizohet aktiviteti dhe për suksesin e nismës së nxënësve. Konstatimi është se
nëse drejtoria e shkollës dhe mësimdhënësit kanë ndjeshmëri dhe mirëkuptim për nevojat e nxënësve
dhe problemet reale me të cilat përballen, gjithmonë mund të arrihet zgjidhje.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 8 – Të rinjtë dhe të
rriturit marrin vendime bashkërisht.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Nxënësit debatojnë për përmirësimin
e notimit

30

SHF„Koço Racin’’ – Komuna e Prilepit

Ngritje e vetëdijes për problemin me notimin në shkollë përmes debatit dhe ofrimit
të zgjidhjeve

Nisma e nxënësve është organizim i debatit në temën: „Nxënësit mësojnë për notë,
e jo për dituri”. Qëllimi është që të diskutohet për problemin e cilësisë së diturive
dhe shkathtësive të përvetësuara, si dhe përgjegjësinë e secilit prej faktorëve të
shkollës, dhe të jepen propozime për tejkalimin e kësaj gjendjeje. Nxënësit me
realizimin e debatit kishin mundësinë të diskutojnë për një problem serioz në
shkollë, gjegjësisht notimin. E vërtetuan tezën se pjesa më e madhe e nxënësve
mësojnë për notë, e jo për dituri dhe ofruan zgjidhje për ndryshimin e gjendjes. Me
këtë aktivitet nxënësit demonstruan partneritet me mësimdhënësit në zgjidhjen e
çështjeve të rëndësishme në interes të nxënësve

43 nxënës nga klasa e IX

5 mësimdhënës

Shembull 8:

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Të nxitur nga interesi që e shkaktoi organizimi i debateve në vitin paraprak shkollor, nxënësit e klasës
së nëntë ishin të interesuar të vazhdojnë t’i zhvillojnë shkathtësitë e tyre për të debatuar. Në nivel të
bashkësive të klasave, nxënësit biseduan për probleme mësimore, por edhe shkollore me të cilat
përballen në shkollën e tyre, që do të ishin tema të mira për debat. Në mesin e problemeve të tjera, në
diskutimet veçanërisht u theksuan pikat si vijon:  
● nxënësit mësojnë për notë, e jo për dituri;  
● nxënësit duhet të kenë uniforma dhe kodeks të veshjes; 
● detyrat e shtëpisë duhet të anulohen.  
Me mbështetje të mësimdhënësve, nxënësit nga diskutimet nxorën konstatime sipas të cilave është
përpiluar anketa për përzgjedhjen e tezës për debat.  
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Janë anketuar të gjithë nxënësit e klasës së nëntë (gjithsej
100), ndërsa me numër më të madh të votave (56) është
përzgjedhur teza: „Nxënësit (nuk) mësojnë vetëm për
notë“.
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Nxënësit, të ndihmuar nga mësimdhënësit, kanë bërë plan të aktiviteteve që duhet të ndërmerren për
zbatimin e debatit. Plani përfshinte: 
● Lajmërim dhe përzgjedhje të nxënësve debatues. 
● Marrëveshje të përbashkët për sistemimin e nxënësve të përzgjedhur në dy ekipe kundërshtuese. 
● Përgatitje për debat përmes sqarimit të rregullave dhe organizimit të debatit të shkollës, si dhe dhënie
të detyrave të ekipit afirmativ dhe mohues (përgatitje të argumenteve të tyre dhe dëshmive për to
përmes hulumtimit të tezës, të menduarit për përvojat personale, kërkim në internet dhe burime të tjera;
përgatitje të pyetjeve që do ti parashtrohen ekipit kundërshtar; konsultim me mësimdhënësin). 
Pasi që u ishin sqaruar rregullat e debatit, nxënësit filluan me përgatitjen e argumenteve, dëshmive dhe
pyetjeve lidhur me tezat. Të njëjtat i konsultuan edhe me mësimdhënësin i cili ndihmoi në finalizimin e
përgatitjeve.  
Në fund të përgatitjeve, debatuesit i provonin fjalimet e tyre dhe u kushtonin kujdes që ato t’i përshtatin
me kornizën kohore të debatit.  

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Në procesin e zbatimit të aktiviteteve të planifikuara, janë përfshirë mësimdhënës dhe përfaqësues të
shërbimit profesional. Ekipi i mbështete nxënësit gjatë procesit të: dhënies së sugjerimeve dhe
udhëzimeve për përzgjedhjen e përmbajtjeve për debat; përgatitjes së materialeve për strukturën,
vendosjes së rregullave dhe rrjedhës së debatit, përgatitjes së anketës, mundësimit të votimit
elektronik. Mbështetje të plotë për aktivitetet jepte edhe drejtori i shkollës.

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Rezultatet kishin të bëjnë me ndryshime në dituritë,
qëndrimet dhe vlerat e nxënësve dhe mësimdhënësve,
përmes ngritjes së vetëdijes për notimin në shkollë dhe
rëndësinë e diturive dhe shkathtësive, e jo notës. Janë
dhënë edhe propozime për tejkalimin e gjendjes:  
● Ndryshim i sistemit të notimit, gjegjësisht  zëvendësim  të
notimit numerik me atë përshkrues; 
● Mosdija  të  mos  ndëshkohet  me  notë  negative, por të
zbatohen metoda të tjera të motivimit pozitiv; 
● Punë më e shpeshtë në projekte dhe realizim i vlerësimit
të përbashkët të suksesit të tyre (përmes notimit të
mëvetësishëm dhe nga moshatarët); 
● Shfrytëzim i përvojave pozitive nga notimi nga vendet me
arsim cilësor (p.sh. Finlanda). 

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Janë vendosur afishe në vende të dukshme në shkollë për të njoftuar për debatin. U përgatit edhe klasa:
u vendos afishja me tezën dhe u bë rënditja e uljes së anëtarëve nga të dyja ekipet. 
Nxënësi – moderator shpalli debatin dhe tezën për të cilën debatohej dhe i sqaroi rregullat gjatë debatit.
Dy ekipet përmbanin nga tre oratorë. Secili prej oratorëve fliste një herë me ç’rast prezantohej, e
shprehte qëndrimin e tij lidhur me tezën dhe e mbronte me argumente. Oratorët nga të dyja palët
kundërshtuese flisnin njëri pas tjetrit, ndërsa oratorët finalë në debat synonin t’i tregojnë pikat ku
ndeshej diskutimi dhe që ishin më relevante në debat, në mënyrë që publiku të bindet se ekipi që ata e
përfaqësojnë ka qenë më i suksesshëm në diskutimin. 
Në publik ishin bashkënxënësit e debatuesve që ishin të interesuar për të ndjekur debatin (43) dhe
mësimdhënësit (5). Nxënësit nga publiku gjatë përgatitjes së debatit shënonin pyetje që donin t’ua
parashtrojnë debatuesve gjatë debatit të hapur. Pas përfundimit të fjalimeve të ekipeve, u zhvillua një
diskutim në të cilin u përfshin nxënësit (me pyetjet e përgatitura) dhe mësimdhënësit nga publiku të cilët
i theksuan qëndrimet e tyre lidhur me tezën. 
Në fund, është mundësuar që të gjithë nga publiku të votojnë në mënyrë elektronike, përmes skanimit të
kodeve të parashtruara në vende të caktuara në klasë me telefonat celularë. Shumica e publikut e votoi
tezën e ekipit afirmativ: “Nxënësit mësojnë vetëm për notë”. Të pranishmit e shprehën kënaqësinë nga
mënyra e këtillë e debatit demokratik për temën që është në interes të gjithë shkollës dhe bashkësisë
më të gjerë.

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Nxënësit treguan interesim të madh për mënyrën e këtillë të udhëheqjes së diskutimit, meqë mësojnë
përmes zhvillimit të debatit të argumentuar për një temë të caktuar, i zgjidhin problemet në mënyrë të
qetë. Përgatitja për mbrojtjen e tezës u mundësoi që ta kuptojnë strukturën e argumenteve, të
dëshmojnë, t’i mbështesin qëndrimet me informacionet relevante dhe t’i hedhin poshtë argumentet e
kundërshtarëve. Përmes procesit të realizimit të aktiviteteve nxënësit i forcuan raportet e ndërsjella, i
përmirësuan shkathtësitë organizative (mbajtje të shënimeve gjatë përgatitjeve, fjalim i drejtë dhe i
saktë), por edhe shkathtësi prezantuese, meqë paraqitja publike e forcoi vetëbesimin e tyre.

Komente nga nxënësit:
„Mësuam që në mënyrë koncize dhe të saktë t’i formulojmë argumentet tona dhe që është shumë e
rëndësishme, mësuam që ta dëgjojmë me kujdes bashkëbiseduesin, ndonëse jemi me mendime të
kundërta. Mënyra në të cilën realizohet një debat për ne është risi. Prandaj mundohemi që të shprehemi
në kohën e parashikuar, nuk përdorim “goditje të ulëta”, ndërsa mësojmë që në mënyrë konstruktive t’i
mbrojmë qëndrimet tona dhe të formulojmë kontra-argumente“.

„I nxitëm bashkënxënësit të mendojnë nëse me të vërtetë nxënia jonë duhet të barazohet vetëm në notë
dhe nëse me të vërtetë popullata njerëzore ka ardhur deri në atë hap saqë më nuk dëshiron të pranojë
dituri të re, meqë gjithçka na është aq lehtë në dispozicion dhe nuk është e thënë ta mbajmë mend“.

„Përfitimi më i rëndësishëm ishte për ne që i nxitëm bashkënxënësit tanë që ta ndryshojnë gjithë
qëndrimin për fëmijë të mirë dhe të këqij, etiketën nxënës të mirë dhe të këqij. Edhe ne vetë mendojmë
se ndoshta nëse nuk do të ishte sistemi i notimit nuk do të kishte etiketime të nxënësve dhe me të vërtet
të gjithë do të kishin filluar të mësojnë për shkak se duan të dinë, e jo t’i plotësojnë dëshirat e prindërve
të tyre ose të shoqërisë gjykuese“.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 8 – Nxënësit iniciojnë
vendimmarrje të përbashkët me të rriturit.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Parlament i nxënësve për nisma të
suksesshme të nxënësve
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SHFK „Metodi Mitevski – Brico” - Lozovë

Realizim i fushatës dhe zgjedhjeve për kryetar të parlamentit të nxënësve

Zgjedhje e kryetarit të parlamentit të nxënësve përmes mbajtjes së zgjedhjeve.
Qëllimi kryesor i aktivitetit është nxitje e përgjegjësisë te nxënësit për situatat dhe
kushtet në shkollë dhe bashkësi dhe forcimi i iniciativës së tyre për ndërmarrjen e
aktiviteteve për ndryshim pozitiv

Të gjithë nxënësit nga mësimi lëndor (nga klasa e VI deri në klasën e IX) - 82

9 mësimdhënës

Shembull 9:

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Gjatë shtatorit të vitit 2019, nxënësit, në nivel të paraleles, të udhëhequr nga mësimdhënësit –
udhëheqës të paraleles, shërbimit profesional dhe drejtorit të shkollës biseduan për nevojat e shkollës
së tyre dhe analizuan fusha që duhet të përmirësohen. Nevojat e identifikuara u shpërndanë përmes
zinxhirit si vijon: nivel i paraleles (të gjithë nxënësit) – përfaqësues të bashkësisë klasore (kryetar dhe
nënkryetar, të cilët janë përzgjedhur në mënyrë demokratike në kuadër të paraleles) – kryesi e
bashkësisë së nxënësve.H
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Nga të gjitha diskutimet, është identifikuar nevoja e formimit të trupit (parlamentit të nxënësve) që do të
marrë pjesë në mënyrë aktive në përfaqësimin dhe promovimin e të drejtave dhe interesave të
nxënësve, do ta promovojë aktivizmin e nxënësve, do të sigurojë mbështetje moshatare të nxënësve
dhe do të propozojë ide për realizim (si në mësimin, ashtu edhe në aktivitetet jashtëshkollore).
Përzgjedhja që të realizohen aktivitete që kanë të bëjnë me formimin e parlamentit të nxënësve është
bërë në mënyrë demokratike dhe janë marrë parasysh mendimet e të gjithë nxënësve.
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Nxënësit, të ndihmuar nga drejtori, psikologu dhe
pedagogu hartuan një plan të aktiviteteve që duhet të
ndërmerren në mënyrë që të mbahen zgjedhjet për kryetar
të parlamentit të nxënësve. Plani përfshin: 
1) Aktivitete që duhet të ndërmerren:  
●  Mbajtje të mbledhjes së bashkësisë së nxënësve, me
prani dhe mbështetje të shërbimit profesional dhe drejtorit
të shkollës, për aktivitetet për përgatitjen e zgjedhjeve. Në
këtë mbledhje, janë dhënë propozime për kandidatë për
kryetarë të parlamentit të nxënësve, për të cilët, nxënësit
tjerë (përfaqësues të bashkësive klasore) e jepnin
mbështetjen e tyre përmes votimit publik. Tre nxënësit me

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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numër më të madh të votave hynë në garën për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit të nxënësve. 
● Përcaktim të periudhës kohore në të cilën secili prej kandidatëve duhet të përgatisë programin e tij me
të cilin do të prezantohet para gjithë bashkësisë shkollore. 
● Përkufizim i mënyrës në të cilën do të zhvillohet fushata, gjegjësisht çfarë afishesh dhe programesh
për promovim të kandidatëve do të vendosen në vend të dukshëm në shkollë.  
● Përcaktim i ekipeve të secilit prej kandidatëve për kryetar të cilët do të punojnë gjatë fushatës. 
● Përkufizim i rregullave të sjelljes gjatë fushatës. 
● Përkufizim i rregullave të sjelljes në ditën e zgjedhjes. 
● Përkufizim i të drejtave të votuesve. 
● Përzgjedhje e komisionit, gjegjësisht Këshillit Zgjedhor që do të kujdeset për rregullsinë e votimit.  
2. Kohëzgjatja e aktivitetit:  
● Përkufizim i afateve kohore për të gjitha aktivitetet e sipërpërmendura, deri në ditën e zgjedhjeve. 
3. Ndarje e roleve: 
● Formim i ekipeve të kandidatëve për kryetar, komision zgjedhor dhe shërbim profesional për vetë
zgjedhjet. 

Si arkiv nga procesi zgjedhor, është ruajtur dokumentacioni si vijon: 
● Procesverbale nga mbledhjet,  
● Programe të kandidatëve për kryetar të parlamentit të nxënësve, 
● Material zgjedhor (listë e zgjedhësve, fletëvotime – të numëruara me numër unik dhe të vërtetuara me
vulë të shkollës gjatë votimit, kuti votimi) 
● Informacione për komisionin zgjedhor me role të ndara të kryetarit dhe dy anëtarëve të cilët janë
zgjedhur në mbledhjen e kryesisë së bashkësisë së nxënësve me votim publik 
● Fotografi dhe video-regjistrime nga rrjedha e fushatës dhe nga dita e zgjedhjeve.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Nxënësit ndërmorën aktivitete konkrete në mënyrë që të
planifikohet dhe zbatohet zgjedhja e kryetarit të parlamentit
të nxënësve. Nga të rriturit, nxënësit shpesh kërkuan
mbështetje dhe udhëzime plotësuese për atë se si do të
qasen ndaj të gjithë nxënësve, të cilët do të munden në
ditën e zgjedhjeve ta shfrytëzojnë të drejtën e votës dhe të
praktikojnë përfshirje aktive në marrjen e vendimeve në
shkollë.  
● Secili prej kandidatëve përgatiti programin e tij me të cilin
u prezantuan para gjithë bashkësisë së shkollës. Programet
përfshinin aktivitete që kandidatët do t’i kishin ndërmarrë
për  përmirësimin  e  shkollës  dhe  për  të  siguruar  që  të

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Nisma rezultoi me përfundime konkrete dhe menjëherë të dukshme – zgjedhjen e përfaqësuesit që do t’i
përfaqësojë idetë dhe propozimet e nxënësve, e njëherësh edhe epilogë që u reflektuan në ndryshimin e
diturive, qëndrimeve dhe vlerave përmes ngritjes së vetëdijes për nevojën e pjesëmarrjes aktive të
nxënësve në jetën e shkollës. Përveç kësaj, është promovuar aktivizmi i nxënësve edhe para
përfaqësuesve të vetëqeverisjes lokale, si dhe nevojat për nisma të përbashkëta, bashkëpunim dhe
mbështetje në adresimin e nevojave të nxënësve në shkollë.
Aktiviteti  kontribuoi  në  promovimin  e  vlerave  qytetare në nivel të gjithë shkollës dhe ndërlidhje të
shkollës me bashkësinë më të gjerë.

Çfarë aktivitetesh realizuan nxënësit në kuadër të nismës?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Pas përfundimit të aktiviteteve zgjedhore, u realizua një vetëreflektim te të gjithë nxënësit (edhe
kandidatë edhe votues) rreth asaj se çfarë të reje kanë mësuar/kuptuar, çfarë u ka qenë e vështirë,
gjegjësisht e lehtë në procesin e planifikimit dhe mbajtjes së zgjedhjeve, si janë ndjerë në raport me
pjesët e ndryshme të procesit zgjedhor, etj.  
Konstatimi është se nxënësit ndjehen mirë në shkollë, për shkak se ndjejnë se janë të dëgjuar dhe se
idetë e tyre janë vlerësuar. Me këtë, është rritur ndjenja e përkatësisë ndaj shkollës si bashkësi, ndërsa
është përmirësuar edhe motivimi për nxënie dhe sukses në shkollë. Në mënyrë plotësuese, nxënësit
mësuan se me vendimet e tyre duhet të ndikojnë në rrethinën e tyre, gjegjësisht të punojnë në
përmirësimin e saj dhe si qytetarë të ardhshëm të marrin pjesë aktive në përparimin e bashkësisë dhe
shtetit. 

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 6 – Të rriturit e japin
idenë, por të rinjtë janë të përfshirë në vendimmarrjen, planifikimin dhe realizimin e projektit.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve

dëgjohen mendimet dhe propozimet e nxënësve. 
● U shtypën afishe me kandidatët dhe programet e tyre. 
● Kandidatët e promovuan programin edhe para nxënësve të tjerë, ndërsa me mbështetje të ekipeve të
tyre i mblidhnin edhe mendimet dhe sugjerimet e nxënësve. Para mbajtjes së zgjedhjeve, të gjithë
nxënësit dhe të pranishmit e tjerë (mësimdhënës, përfaqësues të komunës, prindër) kishin rastin t’u
parashtrojnë pyetje kandidatëve, që duhej të ofrojnë përgjigje menjëherë. 
●  Komisioni i Shkollës – Këshilli Zgjedhor i njoftoi nxënësit gjatë fushatës dyjavëshe me rregullat e
sjelljes gjatë fushatës dhe në ditën e zgjedhjeve, të drejtat e votuesve (si votohet, çfarë është votë e
vlefshme, cila është vlefshmëria e përfshirjes së tyre aktive në procesin demokratik). 
● Në ditën e zgjedhjeve gjithçka ishte zbatuar sipas planit të sipërpërmendur. Ishte përcaktuar periudha
e saktë kohore për votim, orari i daljes së votuesve në vendvotim. 
●  Pas  përfundimit  të  votimit,  komisioni  zgjedhor  kaloi  drejt  numërimit  të  votave,  sistemimin e
fletëvotimeve sipas kandidatit dhe përcaktimit nëse fletëvotimet janë të vlefshme, pas çka u përpilua
procesverbal. 
● Rezultatet e zgjedhjes u njoftuan publikisht para gjithë bashkësisë së shkollës dhe u shpall kryetari i
parlamentit të nxënësve. 
● Fituesi dhe dy kandidatët tjerë iu drejtuan gjithë bashkësisë së shkollës. 
Të rriturit në shkollë (drejtori, shërbimi profesional dhe mësimdhënësit) e zbatuan rolin e tyre për t’i nxitur
nxënësit që të ndërmarrin aksionet e tyre dhe të mësojnë se si të planifikojnë dhe zbatojnë nisma
përmes mundësimit të mbështetjes së drejtpërdrejt në gjithë procesin zgjedhor.



Siguria në komunikacion është
obligim për të gjithë
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SHFK „Nevena Georgieva – Dunja" – Kisella Vodë, Shkup

Aksion për ngritjen e vetëdijes për siguri në komunikacion dhe përfaqësim para
përfaqësuesve të komunës për zgjidhje konkrete

Nismë e nxënësve me titull “Di, mendoj, ndjej”, që përfshinte aktivitete për
përmirësimin e sigurisë në komunikacion përmes dy llojeve të aktiviteteve në
bashkësi: 
а) Ngritje të vetëdijes te të rriturit dhe nxënësit për sigurinë në komunikacion  
b) Zgjidhje të drejtpërdrejt të problemit: Vendosje të sinjalizimit horizontal dhe
vertikal dhe ngadalësues të komunikacionit në rrugë para hyrjes së shkollës

50 nxënës

5 mësimdhënës

Shembull 10:

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Gjatë muajit shtator të vitit 2019, mësimdhënësja e lëndës arsimi qytetar, me nxënësit e klasave të teta
dhe të nënta filluan me përgatitjen për përzgjedhjen dhe realizimin e nismës së nxënësve. 
Së pari, në kuadër të paraleles u realizuan punëtori për identifikimin e problemeve (ekologjike,
infrastrukturore ose sociale) që janë të pranishme në shkollë dhe në bashkësinë lokale në afërsi të
shkollës, e për zgjidhjen e të cilave do të mund të ishin angazhuar nxënësit. Nxënësit punonin në çifte
në një fletë pune të dhënë në të cilën duhej t’i shënojnë problemet dhe nevojat në shkollë ose bashkësi
që konsiderojnë se janë të rëndësishme dhe aty e përcaktuan bashkësinë lokale si bashkëpunëtor
potencial në realizimin e problemit. Idetë e prezantuara janë shënuar në tabelë nga ana e
mësimdhënëses në formë të “stuhisë së ideve”. Më pas vijoi diskutimi me nxënësit për problemet e
përmendura dhe nismat potenciale. 
Nga secila klasë u lajmëruan disa përfaqësues të cilët i prezantuan nevojat dhe problemet e
identifikuara në takimin e përbashkët të të gjitha klasave të teta dhe të nënta. 
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Në kuadër të aktiviteteve të lira të nxënësve nga lënda
arsimi qytetar është organizuar takim i përbashkët i
përfaqësuesve nga të katër klasat. Nxënësit, nga fletët e
analizuara të punës përzgjodhën një problem në zgjidhjen e
të cilit do të donin të angazhohen. Përzgjedhjen e bënë në
mënyrë demokratike, me ç’rast janë marrë parasysh
mendimet e të gjithë nxënësve. 
Së pari kishte diskutim në grup në të cilin secili nxënës
kishte mundësinë të shprehë qëndrimin e tij. Pas diskutimit
u veçuan dy probleme që nxitën interesimin më të madh për
realizim: 
1. Ngritje të vetëdijes për qasjen e sigurt të nxënësve deri te
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Për realizimin e aktiviteteve në kuadër të nismës është zgjedhur ekipi i shkollës për realizimin e nismës
së nxënësve, që e përbënin nxënës të klasës së VIII dhe IX nën mentorimin e mësimdhënësit të lëndës
arsimi qytetar. Gjatë realizimit të aktiviteteve është rënë në dakord ekipi të ketë mbështetje nga
parlamenti i nxënësve. Ekipi i nxënësve, në mënyrë kreative, përmes përpunimit të hartës mendore,
përpiloi planin për realizimin e nismës. 
Plani përbëhej prej:  
а) nismës së përzgjedhur dhe ndryshimit që duan nxënësit ta arrijnë me realizimin e së njëjtës; 
b) anëtarët e ekipit dhe të gjithë ata prej të cilëve do të kërkohet ndihmë për realizimin e nismës (drejtor,
pedagog, mësimdhënës, parlament i nxënësve, këshill i shkollës, këshill i prindërve, kryetar i komunës
dhe policia). 
c) aktivitetet që do të ndërmerren: 
1. Prezantim i nismës para mësimdhënësve, parlamentit të nxënësve, këshillit të prindërve, këshillit të
shkollës dhe drejtorit. 
2. Prezantim i nismës para kryetari të komunës dhe kërkim të mbështetjes për realizimin e së njëjtës. 
3. Prezantim i nismës para përfaqësuesve të policisë. 
Në planin janë përmendur edhe grupet e nxënësve të cilët do t’i realizojnë aktivitetet dhe korniza kohore. 

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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shkolla dhe veprim në sinjalizimin vertikal dhe horizontal në rrugën “Mihail Çakov”; 
2. Rregullim të oborrit të shkollës.  
Në fund, nxënësit vendosën bashkërisht që të punojnë në problemin e parë.  

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Pas përpunimit të planit janë ndërmarrë aktivitetet konkrete
si vijon: 
1. Përfaqësuesit  e  nxënësve e prezantuan  nismën  në
kuadër të shkollës para të gjitha subjekteve të shënuara. 
2. Nxënësit, me ndihmën e kuadrit mësimdhënës përpiluan
dhe dërguan kërkesa me shkrim për realizimin e takimit me
kryetarin e komunës dhe me përfaqësuesit e stacionit
policor në kuadër të komunës lidhur me zbatimin e nismës
së nxënësve. 
Ekipi për realizimin e nismës së nxënësve bashkë me
mësimdhënësin e lëndës realizoi takim me kryetarin e
komunës  dhe  përfaqësuesit  e  komunës,  në  të  cilin  e  

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?
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Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Nisma e nxënësve rezultoi me zgjidhje të drejtpërdrejt të problemit, përmes:  
● Vendosjes  së  sinjalizimit  horizontal dhe vertikal (vendkalim për këmbësor dhe shenja përkatëse të
komunikacionit) dhe ngadalësues të komunikacionit në rrugën para shkollës. 
●  Vetëdije  e  ngritur  në  mesin  e  një  pjese të banorëve të lagjes për sjellje të përgjegjshme në
komunikacion. 
● Megjithatë, meqë bëhet fjalë për aktivitet më afatgjatë që kërkon përfshirjen e më shumë subjekteve
dhe mjete të konsiderueshme financiare, disa pjesë të nismës do të vazhdojnë të realizohen edhe në
periudhën e ardhshme. 
Zbatimi i nismës rezultoi edhe me përfitime për nxënësit të cilët: 
1. Mësuan se si të veprojnë në shkollë dhe bashkësi për ngritjen e vetëdijes për një problem ose gjendje
të caktuar që u intereson. Nxënësit me kënaqësi dhe krenari morën pjesë në bartjen e transparenteve
me porosi dhe shpërndarjen e fletushkave në mesin e banorëve të pranishëm të lagjes. 
2. Përmes vizitës në komunë dhe të kryetarit të saj, përfaqësonin nismën e tyre dhe arritën të marrin
mbështetje për realizim dhe arritjen e rezultateve konkrete – sinjalizim të vendosur horizontal dhe
vertikal. Njëherësh, nisma për qasje të sigurt të nxënësve deri në shkollë kontribuoi për ngritjen e këtij
problemi në nivel më të lartë dhe në periudhën e ardhshme komuna, para të gjitha shkollave komunale
shpërndau dhe la në makinat fletushka me të cilat bëhet e ditur që qytetarët të mos e rrezikojnë sigurinë
e këmbësorëve - nxënësve. 

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?

prezantuan nismën e nxënësve dhe kërkuan ndihmë në realizimin e saj. Ideja është pranuar nga kryetari
i komunës dhe shërbimet e tij dhe për realizimin e aktiviteteve është marrë ndihmë teknike dhe çdo lloj
tjetër e ndihmës nga komuna.  
3. Në kuadër të shkollës, nxënësit realizuan një numër të madh të aktiviteteve të mëvetësishme që ishin
në drejtim të realizimit të nismës: 
а) përpiluan një fletushkë që ishte shpërndarë në rrethinën e shkollës dhe në rrugën “Mihail Çakov” me
qëllim të ngritjes së vetëdijes tek të rriturit dhe nxënësit për sigurinë në komunikacion. Porosia e
fletushkës ishte “Secila ditë të jetë e sigurt”. E njëjta, me një grup të nxënësve ishte shpërndarë në
vendet e përcaktuara dhe aktiviteti është pranuar shkëlqyeshëm nga qytetarët e lagjes; 
b) përpunuan transparente me porosi drejtuar qytetarëve rreth qasjes së sigurt deri në shkollë; 
c) përpiluan shënues për libra me porosi për siguri në komunikacion dhe i shpërndanë në manifestimin
final në të cilin është prezantuar nisma e nxënësve (gjatë Ditës së hapur të arsimit qytetar). Bashkë me
mësimdhënësen e përpiluan edhe prezantimin në Power Point dhe skenografinë e përgjithshme për
ngjarjen promovuese (afisha, hamerë, mbishkrime). 

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Nisma e realizuar është vërejtur në shkollë dhe në
bashkësi. Shpërndarja e fletushkave ishte befasi e
këndshme për banorët e lagjes dhe nxënësit morën
mbështetje të madhe. Mbështetja nga kryetari i komunës
dhe aktivitetet në terren rezultuan me lajm të veçantë në
ueb faqen e komunës.  
Pas përfundimit të aktivitetit, bashkë me nxënësit është
bërë reflektim mbi atë që është arritur, përmes diskutimit në
grup. Disa nga konstatimet ishin: 
●  Vetë nisma për nxënësit paraqiste sfidë meqë deri tani
nuk kanë qenë të përfshirë në procesin e identifikimit të
problemeve të caktuara dhe zgjidhjen e tyre. Si rezultat i
kësaj, për nxënësit nuk kishte diçka më të vështirë ose më
të lehtë, gjithçka u ishte e re, interesante dhe motivuese; 

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 8 – Të rinjtë dhe të
rriturit marrin vendime bashkërisht.
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●  Përfaqësimi për një problem ose për ndonjë gjendje në bashkësinë nuk është punë e lehtë fare dhe
nevojitet organizim i mirë dhe këmbëngulje dhe durim i madh në realizimin e së njëjtës; 
●  Për realizimin e një nisme të nxënësve, veçanërisht nëse varet nga faktorët e jashtëm dhe pritet të
sjellë ndryshim të drejtpërdrejt, nevojitet një kohë më e gjatë; 
● Në realizimin e një nisme duhet të përfshihen një pjesë e madhe e kuadrit mësimdhënës dhe prindërit,
në mënyrë që e njëjta të jetë e suksesshme; 
●  Në të gjitha aktivitetet e ndërmarra nxënësit ndjeheshin këndshëm, të emocionuar dhe si faktor i
rëndësishëm në marrjen e vendimeve. 

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



„Kam qëndrim“ – Simulim i debatit
parlamentar
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SHFK “Nikolla Vapcarov” – Komuna e Strumicës

Simulim i debatit parlamentar

Në mënyrë që të vihen në rolin e parlamentarëve dhe të shikojnë se si formohet
dhe mbrohet qëndrimi për një politikë të caktuar publike, nxënësit e klasës së nëntë
vendosën të realizojnë debat në temën: Ligji për mbrojtje nga pirja e duhanit. Në
mënyrë plotësuese, ata e panë edhe mënyrën në të cilën realizohet një debat
parlamentar që ka për qëllim miratim të ligjit

30 nxënës të klasës IX si debatues, rreth 50 nxënës nga klasa VI deri në klasën
VIII si publikë

6 mësimdhënës

Shembull 11:

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Në mënyrë që ta afrojë temën për funksionimin dhe rolin e institucioneve në Republikën e Maqedonisë
së Veriut, që për nxënësit është dukshëm e ndërlikuar, mësimdhënësja e lëndës arsimi qytetar vendosë
t’i vendosë ata në rolin e parlamentarëve që do të kalojnë përmes procesit të miratimit të ligjit të ri për
një problematikë të caktuar. Nxënësit, të udhëhequr dhe nxitur nga mësimdhënësja kishin mundësinë të
vendosin se në cilën temë do të debatojnë.H

A
PI

 1
H

A
PI

 2

Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Përmes diskutimit në grup, gjatë të cilit u dhanë ide për tema të ndryshme me interes për nxënësit,
diskutimi më i gjërë është zhvilluar për temat – „Ndotje e ajrit” dhe „Pirja e duhanit në vende publike”.
Nxënësit shprehën mendimet personale për aktualitetin e temave dhe mundësinë që të bëhet simulim i
debatit me përdorimin e të dhënave që janë në dispozicion dhe vendosën të fokusohen në temën „Pirja
e duhanit në vende publike”.
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Nxënësit, nën mentorimin e mësimdhënëses së lëndës arsimi qytetar, mbajtën katër mbledhje (nga një
mbledhje në javë) gjatë të cilave grumbullonin materiale, të dhëna, tregues statistikorë për gjithçka që
është e ndërlidhur me dukuritë „pirje e duhanit”, „industri e duhanit”, „sëmundje të shkaktuara nga pirja e
duhanit”, etj. në shtetin tonë. Si burime u shërbyen të dhëna publike të Ministrisë së Shëndetësisë,
shoqatave ekologjike, si dhe të dhënat nga debatet paraprake të Komisionit Qeveritar të Shëndetësisë.
Në bazë të informacioneve të marra, secili nxënës përmes formimit të qëndrimit të tij u përcaktua „për”
ose „kundër” ose „përmbajtur“ në raport me miratimin e Ligjit për ndalimin e pirjes së duhanit në vende
publike.  
Më tutje, nxënësit mbajtën dy takime gjatë të cilave e analizuan mënyrën dhe procedurat e funksionimit
të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kushte kur shqyrtohet propozimi për miratimin e
ligjit. Nxënësit analizuan se si sillet një deputet dhe si i shprehë qëndrimet e tij në raport me ligjin për të
cilin diskutohet. Ata vendosën bashkërisht që të respektohet në tërësi procedura për: rendin e ditës,
fjalimin e deputetit (propozues i ligjit), marrjen e fjalës, të drejtën e replikës dhe kontrareplikës. 

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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Në mënyrë që të ndjehen si deputetë të mirëfilltë, u morën
vesh me Komunën e Strumicës, t’ua lëshojë sallën e
komunës për mbledhje, për të realizuar debatin. Në ditën e
debatit, krahas nxënësve-parlamentarë ishin të pranishëm
edhe nxënësit tjerë nga klasa VI deri në klasën VIII,
përfaqësues të bashkësisë lokale dhe të sektorit
joqeveritar. 
Diskutimi u zhvillua në mënyrë shumë profesionale dhe
parlamentare, me marrje të ndërsjellë në pyetje, respektim
të mendimit të huaj dhe argumentim të saktë të
qëndrimeve personale. Nxënësit e përfshirë në debat,
shprehën   mendime   dhe   pikëpamje   personale   dhe

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?

pikëpamje personale dhe justifikonin pse janë „për”, gjegjësisht „kundër” Ligjit për pirjen e duhanit. Pas
përfundimit të diskutimit, një pjesë e nxënësve të tjerë, të cilët ishin në rolin e publikut, parashtruan
pyetje të cilave iu përgjigjën nxënësit-deputetë. Nxënësit nga publiku i dëgjuan diskutuesit para se të
marrin vendim nëse janë „për” ose „kundër” në raport me këtë ligj, e në fund të gjithë votuan „për” ose
„kundër” miratimit të njëjtit. Meqë shumica e të pranishmëve votuan “për”, simulimi përfundoi me
miratimin e ligjit.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Komuna është e përfshirë në mënyrë aktive duke lejuar që
ngjarja të mbahet në sallën e mbledhjeve të Këshillit të
Komunës, si dhe me praninë e anëtarëve të Këshillit dhe
përfaqësuesve të Departamentit të Arsimit në Komunë.

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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 5 Aktiviteti i realizuar u mundësoi nxënësve, përmes përvojës personale, të kuptojnë rolin e Parlamentit, të

mendojnë në mënyrë kritike lidhur me domosdoshmërinë e disa zgjidhjeve të caktuara ligjore, të
formojnë qëndrime në bazë të të dhënave, të zhvillojnë vlera të tolerancës ndaj këndvështrimeve të
ndryshme.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Diskutimi me nxënësit pas simulimit të debatit parlamentar nxori në pah se ata janë ndjerë krenar me
rolet që u janë dhënë, por edhe e kanë kuptuar përgjegjësinë që e bartin ato role. Në të ardhmen do të
donin të zbatojnë proces të ngjashëm të debatit për çështje që janë të lidhura drejtpërdrejtë me
përditshmërinë e tyre.

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 6 – Të rriturit
iniciojnë aktivitete, vendimmarrja është e përbashkët me nxënësit.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Orë pa telefona celularë

44

SHF “Sh. Klimenti i Ohrit” - Dellçevë

Aksion për përballje me problemin e përdorimit të papërgjegjshëm të telefonave
celularë gjatë orës së mësimit

Nxënësit realizuan anketë në mesin e nxënësve të klasës VIII dhe IX për
aktualitetin e problemit me telefonat celularë gjatë orëve. Pas të dhënave të
përpunuara konstatuan se duhet kërkuar zgjidhje për problemin e pranishëm
(disiplinë, vëmendje e zvogëluar dhe dekoncentrim, që është e lidhur me
përdorimin e telefonave celulare gjatë orëve). Me ndihmën e parlamentit të
nxënësve, formuan një trup prej 15 nxënësve nga klasa VIII dhe IX, të cilët i
drejtonin aktivitetet e zgjidhjeve të ofruara nga paralelet që i prezantonin. Është
përzgjedhur dhe realizuar ideja që të bëhet një kënd për telefonat celularë gjatë
orëve të mësimit

92 nxënës

5 mësimdhënës

Shembull 12:

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Nxënësit në orët e lëndës arsimi qytetar dhe në mbledhjet e bashkësisë së nxënësve biseduan dhe
diskutuan për probleme me të cilat ndeshen në shkollë. Një grup prej nëntë nxënësish (nga tre prej tri
paraleleve nga klasa e IX) përgatiti pyetësor për të hulumtuar opinionin e nxënësve tjerë për problemet
me të cilat ndeshen në shkollë. Nxënësit e përpiluan pyetësorin, me ndihmën e mësimdhënësve të
lëndës arsimi qytetar, e shtypën dhe e realizuan grumbullimin e të dhënave mes nxënësve të klasës VIII
dhe IX.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Nxënësit, nga informacionet e grumbulluara në Hapin 1 zhvilluan diskutim për problemet dhe çështjet
që ju interesojnë dhe që janë identifikuar me hulumtimin. Përmes votimit publik, në mënyrë demokratike
me shumicë votash, e përzgjodhën çështjen për përdorimin e telefonave celularë në klasë. Të gjithë
nxënësit nga klasa VIII dhe IX morën pjesë në përzgjedhjen e problemit që do të zgjidhet dhe ishin
dakord me problemin e përzgjedhur.
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Nxënësit zhvilluan diskutim dhe propozuan disa ide se si mund të zgjidhet problemi me telefonat
celularë edhe atë: 
● nxënësit t’i fikin telefonat kur janë në orë, 
● të mos i mbajnë telefonat në shkollë, 
● telefonat para fillimit të secilës orë t’i vendosin në dollapët në klasë dhe  
● të bëjnë një kënd për telefonat (pano nga pëlhura me xhepa në të cilën secili nxënës do të ketë xhepin
e shënuar me numrin e nxënësit në ditar). 
Nxënësit vendosën për realizimin e njërës prej zgjedhjeve – të a.q. „kënd për telefonat celular” në klasë,
gjegjësisht të a.q. xhepa për ruajtjen e telefonave ku ato do të lihen gjatë orës së mësimit. 
Ata të ndihmuar nga mësimdhënësit hartuan një plan të aktiviteteve që përfshin kornizën kohore për
realizimin e aktiviteteve dhe orar të obligimeve sipas aktiviteteve. Një grup i nxënësve është planifikuar
të realizojë kontakt me përfaqësues të forumit të biznesit të një fabrike të tekstilit për të siguruar pëlhurë
për përpilimin e të a.q. xhepa për ruajtjen e telefonave. Një grup tjetër lobon për mbështetje brenda në
shkollë për vendosjen dhe rregullimin e këndeve për telefonat, me ndihmën e personelit teknik. Të gjitha
aktivitetet lidhur me këtë nismë janë mbështetur nga drejtori i shkollës. 

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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Një grup i nxënësve caktoi takim me fabrikën e tekstilit nga
Dellçeva. Pesë nxënës u takuan me pronarët e fabrikës
dhe i njoftuan me nismën e tyre, ndërsa kërkuan edhe
mbështetje në përpunimin e panove të tekstilit me xhepa.
Vetë nxënësit u morën vesh me sukses për këtë
bashkëpunim. 
Një grup tjetër i nxënësve loboi për mbështetje nga
personeli teknik për vendosjen e panove në muret e
klasave.  
Gjatë realizimit të aktivitetit, nxënësit ishin tërësisht të
përfshirë, bashkëpunonin dhe komunikonin lirshëm mes
vete dhe me të rriturit, i shprehnin lirshëm qëndrimet e tyre,
propozimet e tyre u pranuan dhe nxënësit ishin të trajtuar si
të rritur. 

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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А Në realizimin e aktivitetit ishte përfshirë një fabrikë e tekstilit nga Komuna e Dellçevës. Nga fabrika i

siguruan materialet dhe makinat e nevojshme në të cilat një mësimdhënëse me një grup të nxënësve i
përpunuan panotë me xhepa për telefona celularë. Nxënësit janë mbështetur tërësisht nga drejtori dhe
mësimdhënësit tjerë në shkollë në realizimin e ideteve dhe aktiviteteve të tyre.

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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Në tri klasa janë rregulluar këndet për telefona celularë –
janë vendosur pano prej pëlhure me xhepa në të cilat
nxënësit dhe mësimdhënësi i vendosin telefonat e tyre
celularë gjatë mbajtjes së orëve mësimore. Nxënësit gjatë
orëve nuk i përdorin telefonat. Me hyrjen në klasë, secili
nxënës e vendos telefonin e tij celular në panonë me xhepa
dhe këtu mbeten telefonat gjatë orës. Në mënyrë të njëjtë
vepron edhe secili mësimdhënës që mban mësim në klasë.
Nxënësit kanë plan që deri në fund të vitit shkollor të jenë
të rregulluara këndet për telefona celularë në të gjitha
klasat për mësim lëndor.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Me zbatimin e aktiviteteve, gjatë orës së parë të kujdestarisë, kujdestarët e klasave dhe mësimdhënësit
e lëndës arsimi qytetar në klasën e VIII dhe IX organizuan reflektim me nxënësit i cili kishte të bëjë me
atë që ata kanë mësuar dhe si janë ndier në procesin e zbatimit dhe prezantimit të nismës së tyre.
Nxënësit në pjesën e asaj që e kanë mësuar i theksuan përfitimet në raport me dituritë dhe shkathtësitë
për nisma të nxënësve, aftësitë për të identifikuar probleme në dhe jashtë shkolle, hulumtim dhe analizë
të problemeve lokale, procedurave për përzgjedhje demokratike, mënyrën se si të përfshihen dhe të
komunikojnë dhe bashkëpunojnë me të rriturit të cilët mund t’u ndihmojnë në realizimin e nismës së tyre.
 
Nxënësit ndjehen të kënaqur, të përgjegjshëm dhe krenarë për nismën e realizuar, meqë ideja e tyre
ishte mbështetur nga të rriturit dhe e vërejtën anën pozitive të pjesëmarrjes së tyre në zgjidhjen e disa
problemeve në shkollë. 

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 8 – Nxënësit iniciojnë
vendimmarrje të përbashkët me të rriturit.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Uniforma të shkollës për barazi mes
nxënësve

47

SHFK “Tode Haxhi Tefov” – Kavadar

Debat për ngritjen e vetëdijes për pabarazinë sociale, përmes ngritjes së çështjes
për mbajtjen e uniformave shkollore

Me iniciativë të përfaqësuesve të parlamentit të nxënësve që punon më shumë se
një vit në këtë shkollë, është përzgjedhur tema për debat të nxënësve „për” ose
„kundër” vendosjes së mbajtjes së detyrueshme të uniformave të nxënësve. Qëllimi
ishte miratim i politikës së shkollës për/kundër uniformave shkollore, varësisht nga
epilogu i debatit

40 nxënës

10 mësimdhënës nga mësimi lëndor

Shembull 13:

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Parlamenti i nxënësve, bashkë me mësimdhënësit e lëndës arsimi qytetar, mbajtën takim në të cilin u
identifikuan situatat, problemet dhe nevojat e nxënësve. Mbledhjen e drejtonin kryetari dhe
zëvendëskryetari i parlamentit të nxënësve. Nxënësit edhe më parë në takimet e tyre ishin në dije për
problemet që janë në interes të tyre si njerëz të rinj në shoqëri dhe problemet e përditshme në të cilat
hasin. 
Nga diskutimi, u veçuan problemet vijuese: 
● nevojat e të rinjve për vetërealizim në kohën e globalizimit dhe vlerave të imponuara që shpeshherë i
hutojnë në realizimin personal, 
● shteg i thellë mes të varfërve dhe të pasurve dhe ndarje e shoqërisë në shtresa sociale, 
● një numër më i madh i njerëzve të cilët vijnë nga familjet e rrezikuara sociale, 
●  bashkëpunim më i mirë mes të rriturve (prindërve) dhe bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale dhe
sektorin joqeveritar. 
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Kryetarët e bashkësive të klasave në klasat e tyre
diskutuan për problemet dhe pyetjet që i kanë
bashkënxënësit e tyre, e më pas, në mbledhje me
kryetarët e bashkësive të klasave, i transmetuan temat e
diskutuara. Në njërën nga mbledhjet që parlamenti i
nxënësve i mbajti rregullisht, është marrë vendim nxënësit
të angazhohen për përballje me problemin e dallimeve
gjithnjë e më të shprehura sociale mes nxënësve, që
reflektohen në ndarjen e tyre sipas pamjes së jashtme,
shoqërisë të cilës i takojnë, vlerave që i respektojnë,
statusit social.
Parlamenti  i  nxënësve,  me  votim  publik,  vendosi   të
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Bartës të aktivitetit ishin nxënësit e klasës së nëntë. Nxënësit takoheshin rregullisht dhe gjatë takimeve
e përpilonin konceptin e debatit. Sipas bindjeve personale për temën e caktuar për debat, u ndanë në dy
grupe „për” dhe „kundër”, pas çka përcaktuan disa pika që janë më thelbësore për debatin.  
Argumentet „për” dhe „kundër” shumica e nxënësve i kishin formuar edhe para planifikimit të këtij debati,
meqë tema e ka preokupuar vëmendjen e tyre një kohë më të gjatë. Nxënësit analizuan shembuj të
ndryshëm nga shtetet fqinje dhe Evropa, ku mbahen detyrimisht uniforma shkollore, por kërkuan
informacione në internet edhe rreth asaj sa dhe ku në botë nuk mbahen uniforma të nxënësve.
Informacionet që i kanë marrë i krahasonin me qëndrimet e tyre tashmë ekzistuese dhe në këtë proces
disa prej nxënësve e ndryshuan ose modifikuan qëndrimin e tyre.  
Nxënësit u morën vesh që në debat bashkërisht të marrin pjesë edhe dy prindër si oratorë, e si publikë
të jenë të pranishëm nxënës nga të gjitha klasat dhe prindër të ftuar.  

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?

48

organizojë debat për mbajtjen e uniformave shkollore, në të cilin nxënësit do t’i shprehin opinioet e tyre
haptazi para mysafirëve të pranishëm. Debati ishte përpiluar si aktivitet qendror gjatë Ditës së hapur të
arsimit qytetar, ndërsa tema e debatit është përzgjedhur në mënyrë që të debatohet se sa pamja e
jashtme (gjegjësisht veshmbathja) e përcakton perceptimin për statusin social të nxënësve dhe sa
uniformat shkollore do të mund ta ulnin perceptimin për dallimet sociale në shkollë, e me këtë edhe
ndarjes mes nxënësve. Meqë nxënësit konsideronin se problemet e tyre janë edhe probleme dhe sfida
që duhet t’i dëgjojnë edhe të rriturit, planifikuan që gjatë debatit të ftojnë edhe prindër si mysafirë-
dëgjues.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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Debatin e drejtonte nxënës-moderator, ndërsa dy nxënës e matnin kohëzgjatjen e fjalimeve. Në të dyja
ekipet për debat kishte nga tre nxënës. Në debat morën pjesë edhe dy prindër (në mesin e të cilëve
ishte kryetari i këshillit të prindërve në shkollë). Secili orator nga njëri ekip dhe nxënës nga ekipi tjetër
kishin kohën e tyre për fjalim (nga 3 minuta për çdo fjalim). Pas çdo fjalimi, publiku votonte se cili ekip
ka parashtruar argumente më të mira „për”, gjegjësisht “„kundër” tezës. Nxënësit treguan tolerancë të
madhe në fjalimet e tyre dhe i dëgjuan me kujdes bashkëbiseduesit. Në fund, fjalime mbajtën edhe
prindërit-përfaqësues të ekipeve debatuese. Publiku i dëgjon argumentet e ekipeve dhe votoi për ekipin
më bindës, sipas mendimit të tyre. Ekipi i cili ishte „për” mbajtjen e uniformave të nxënësve mori më
shumë vota nga publiku dhe me këtë fitoi në debatin.

Çfarë aktivitetesh kanë realizuar nxënësit në kuadër të nismës?
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Kryetari i këshillit të prindërve dhe një anëtar morën pjesë
si oratorë në debat, ndërsa gjithashtu prindërit morën pjesë
edhe në publik që ishte trup votues. Në debat ishin të
pranishëm edhe përfaqësues të vetëqeverisjes lokale,
Sektori i Arsimit.

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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 5 Debati kaloi në mënyrë dinamike, interesante dhe shumica e nxënësve votuan që në shkollën e tyre të

mbahet uniformë. Pas kësaj ngjarjeje, në mënyrë që të shqyrtohen implikimet financiare lidhur me këtë
vendim, është planifikuar anketë në shkollë në të cilën do të përgjigjen prindërit nëse janë dakord me
nismën për mbajtjen e uniformave të nxënësve. Pasi të jenë mbledhur informacionet e nevojshme, do të
ndërmerren hapat e radhës.

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Nxënësit të cilët morën pjesë në realizimin e nismës, në diskutimin për reflektim me mësimdhënësen e
lëndës arsimi qytetar treguan se janë ndier të lirë që të flasin hapurazi para të moshuarve dhe
mësimdhënësve, ndërsa nismat e këtilla u ndihmojnë për të fituar vetëbesim më të madh dhe zhvillim
personal.  
Nxënësit përvetësuan kompetenca për përballje me sfidat e përditshme në shoqëri. Ata kanë ndier se
mund t’i ndryshojnë gjërat, se dinë se si, ndërsa mësuan se shoqëria qytetare ofron mundësi të
barabarta për secilin.  

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 8 – Të rinjtë dhe të
rriturit marrin vendime bashkërisht.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Me aktivizëm të nxënësve kundër
dhunës moshatare

50

SHFK „Toli Zordumis“ - Kumanovë

Aktivitete edukative për tejkalimin e problemit me dhunë mes moshatarësh

Bashkësia e nxënësve në shkollë identifikoi dhunën mes moshatarëve si problem
që duhet të zgjidhet përmes aktiviteteve të orientuara drejt nxënësve, kuadrit
mësimdhënës dhe bashkësisë më të gjerë. Aktivitetet planifikohen në bazë të të
dhënave, gjegjësisht përfundimeve nga anketa anonime e realizuar në mesin e
nxënësve dhe përmes këtyre përfundimeve arrijnë të ngritin vetëdijen për rreziqet
nga dhuna moshatare dhe të propozojnë masa për zvogëlimin e kësaj dukurie

80 nxënës

20 mësimdhënës

Shembull 14:

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve



Me çfarë problemesh/nevojash përballen nxënësit në përditshmërinë e tyre?

Në kuadër të bashkësisë së nxënësve në të cilën janë anëtarë nxënës nga klasa e katërt deri në klasën
e nëntë, është organizuar takim në të cilin ishin të pranishëm 27 nxënës dhe dy mësimdhënëset
përgjegjëse për punën e bashkësisë së shkollës. Nxënësit biseduan, diskutuan dhe hulumtuan fusha që
në moment të caktuar paraqesin problem për ta dhe konsideruan se duhet të punohet për zgjidhjen e
tyre. Në mbledhjen u diskutuan fusha të ndryshme që u interesojnë nxënësve. Secili nxënës kishte
mundësinë që të shprehë publikisht mendimin e tij.
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Si vendosën nxënësit në cilin problem duan të punojnë/ta zgjidhin?

Me votim publik, është përzgjedhur tema për dhunë mes moshatarësh, për shkak se të gjithë të
pranishmit arritën deri te konstatimi se kjo dukuri është e pranishme në shkollë dhe nevojitet të
ndërmerren aktivitete në nivel më të gjerë. 
Me nismë të nxënësve të klasës së nëntë, u ra në dakord që të përpilohet një anketë në mënyrë që të
shqyrtohen opinionet dhe qëndrimet e nxënësve për problemin me dhunën mes moshatarëve që
ekziston në shkollë, në mënyrë që më mirë t’i përkufizojnë aktivitetet që duhet ti ndërmarrin.  
Nxënësit e klasës së nëntë, me ndihmën e shërbimit profesional, përpiluan anketë anonime për
vlerësimin e dhunës mes moshatarëve, që e zbatuan 10 nxënës të klasës së gjashtë. Ata anketuan 50
nxënës, pas çka vijoi përpunimi dhe analiza e të dhënave, me mbështetje të anëtarëve të shërbimit
profesional. Sipas rezultateve nga anketa, dhuna mes moshatarësh është dukuri e shpeshtë mes
nxënësve në shkollë dhe për zgjidhjen e këtij problemi duhet të punohet përmes më shumë aspekteve
shoqërore.  
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Pas të dhënave që i morën nga anketa e realizuar, përfaqësuesit e bashkësisë së nxënësve e
informuan drejtorin e shkollës dhe shërbimin profesional për dukurinë që është konstatuar përmes
anketës së realizuar me nxënësit në shkollën e tyre. Më pas bashkësia e nxënësve, bashkë me
drejtorin, shërbimin profesional dhe mësimdhënësit, përpiluan plan veprimi me aktivitete për
parandalimin e dhunës mes moshatareve në shkollë, si dhe ndanë detyrat në ekipe për punë më
efikase.
Në planin e veprimit u planifikuan punëtori për parandalimin e dhunës mes moshatarëve të realizuara
në orët e kujdestarisë, prezantim i kësaj dukurie para këshillit të prindërve, informim i Sektorit për
Parandalim të SPB-Kumanovë dhe ligjërata nga ana e tyre.

Si i planifikuan nxënësit hapat drejt qëllimit?
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Në kuadër të nismës për parandalimin e dhunës mes
moshatarëve, theksi kryesor është vendosur në ngritjen e
vetëdijes për problemin, gjatë Ditës së hapur të arsimit
qytetar. Të gjitha aktivitetet e realizuara paraprakisht janë
promovuar para nxënësve, kuadrit të shkollës, por edhe
para bashkëpunëtorëve të jashtëm nga bashkësia lokale. 
Ngjarja zgjati katër orë, me një agjendë të përcaktuar
paraprakisht të aktiviteteve dhe me materiale të përgatitura
për punëtoritë dhe performancën e parashikuar. U
realizuan aktivitetet si vijon: 
а) punëtori të artit figurativ në të cilat janë përfshirë 30
nxënës  nga  klasa  e  tretë  deri  në  klasën  e  pestë dhe 6

Çfarë aktivitetesh realizuan nxënësit në kuadër të nismës?

b) debati në temën „Dhunë mes moshatarësh” në të cili ishin përfshirë në mënyrë aktive 15 nxënës nga
klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë dhe 4 mësimdhënës (prej të cilëve mësimdhënësit e lëndës
arsimi qytetar e moderonin debatin), 
c) performancë me shembuj të dhunës mes moshatarëve, në të cilën ishin përfshirë 30 nxënës nga
klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë dhe 5 mësimdhënës. 

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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А Zbatimi i aktiviteteve është mbështetur nga drejtori i shkollës, anëtarët e shërbimit profesional, kryetarët

e bashkësisë së nxënësve dhe 20 mësimdhënës të cilët ishin përfshirë në organizimin e aktiviteteve.  
Gjatë ngjarjes u përfshin edhe përfaqësuesit nga Sektori i Arsimit në Komunë, përfaqësuesit e MPB-së
nga Sektori për Parandalim, e me rëndësi të veçantë ishte edhe mbështetja e prindërve. 
E tërë ngjarja ishte e mbuluar në aspektin mediatik nga televizioni lokal “ТV+”, për çka më vonë ishte
informuar opinioni lokal. 

Kush janë gjithë ata që i mbështetën dhe ndihmuan nxënësit?
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moshatarëve, të përgatitura nga nxënësit e mësimit klasor. Të gjitha punimet janë vendosur në
korridoret e shkollës, që do të thotë janë të dukshme për të gjithë nxënësit.  
Debati dhe performanca në temë dhunë mes moshatarëve, që ishin iniciuar dhe realizuar nga nxënësit
e mësimit lëndor, rezultoi me ngritjen e vetëdijes për problemin real me të cilin përballen nxënësit, si
dhe me përfaqësimin e çështjes në nivel më të lartë (para drejtorisë së shkollës, përfaqësuesve të
Komunës dhe MPB-së).  

Çfarë rezultatesh arritën nxënësit?
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Çfarë mësuan nxënësit? Cilat shkathtësi i përvetësuan?

Aktivitetet e realizuara iu nënshtruan vetëreflektimit nga ana e nxënësve.  
Në mbledhjen e bashkësisë së nxënësve, anëtarët e saj biseduan në mënyrë objektive dhe vetëkritike
për aktivitetet e realizuara.  
Bashkërisht konstatuan se aktivitetet e parashikuara u realizuan në tërësi, pas çka konstatuan se kanë
pasqyrë të qartë se si në të ardhmen të dallojnë dukurinë e dhunës moshatare dhe si të pengojnë
përhapjen e së njëjtës. 
Në mënyrë plotësuese, në orët e lëndës arsimi qytetar, mësimdhënësit së bashku me nxënësit
realizuan reflektim. Nxënësit haptazi u shprehën se në fillim e kishin vështirë kur është dashur të flasin
publikisht për dëshmitë për dhunë mes moshatarëve gjatë debatit publik. Më vonë, gjatë parashtrimit të
qëndrimeve të tyre gjatë ngjarjes, nxënësit kuptuan se vetëm përmes bisedës mund të ngrihet vetëdija
për dhunë moshatare te të gjithë nxënësit në shkollë, e me këtë edhe në mënyrë indirekte të ndikohet
në parandalimin e dukurisë së këtillë.  

Niveli i vlerësuar i përfshirjes sipas Shkallës së pjesëmarrjes (Roxher Hart): Niveli 8 – Nxënësit iniciojnë
vendimmarrje të përbashkët me të rriturit.

Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
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