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Ky botim del  në kuadër të finalizimit
të zbatimit të projektit :

“Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me 
Nevoja të Veçanta Arsimore në Shqipëri”

1.  UNESCO, (1994). Final Report: World conference on special needs education: Access and equality. Paris: UNESCO)

Ky projekt u financua nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe u zbatua  nga Save 
the Children në partneritet me shoqatën Mbrojtja e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara 
(MEDPAK), Drejtoritë Arsimore Rajonale (DAR) në Korçë, Elbasan, Durrës, Burrel, Peshkopi, 
Gjirokastër dhe Vlorë, si edhe me njësitë e qeverisjes vendore në këto rajone. 

Projekti “Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore në Shqipëri” u shtri  
në një periudhën tre vjeçare (Korrik 2014- Qershor 2017) dhe synoi në 14 shkolla 9-vjeçare dhe 
7 kopshte,  krijimin e aksesit dhe arsimimin në shkolla gjithëpërfshirëse të fëmijëve me aftësi të 
kufizuar dhe vështirësi në të nxënë

Projekti ishte një nisëm ambicioze, vizionare, nje pilotim me bazë të gjerë i zbatimit te Ligjit per 
Arsimin Parauniversitar bazuar në përqasjen e vlerësimit të aftësisë së kufizuar si një çështje e të 
drejtave të njeriut/ fëmijëve dhe me synim të qartë të realizimit të një procesi reformues të politikave, 
kulturave dhe praktikave ekzistuese. Përballja me realitetin e arsimimit të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, përfshirjes së tyre në kopshtet dhe shkollat publike lidhet me barrierat e infrastrukturës dhe 
vështirësive për të ndjekur shkollat, planet dhe metodat ekzistuese edukative, mungesa e mësuesve 
të përgatitur në punën me fëmijët me AK, mungesës së ndihmës dhe mbështetjes profesionale për 
fëmjët me AK në institucionet publike edukative, mjedisi social dhe emocional i ngurtë, nevoja për 
përmirësim në kornizën ligjore dhe implementim të saj në lidhje me çështjet e të drejtave të fëmijëve 
me AK, mungesa e kulturës gjithpërfshirëse në shkollë, prezenca e madhe e paragjykimeve dhe 
diskriminimit në të gjitha nivelet1, vlerësimi i shkollave speciale si alternativa më e mirë e arsimimit 
të tyre, kultura mbizotëruese e mospranimit të këtyre fëmijëve etj, ishin paralajmëruese të një pune 
sfiduese.

Ky projekt u mbështetet në Objektivat Strategjikë të MASH dhe qeverisë shqiptare për krijimin e një 
shkolle cilësore me synim krijimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse. Komuniteti shkollor nxënës, mësues 
dhe prindër përfituan nga lehtësimi i punës për krijimin e shkollave dhe kopshteve gjithëpërfshirëse. 
Stafet e DAR-ve në: Gjirokastër, Korçë, Vlorë, Burrel, Durrës, Peshkopi dhe Elbasan rriten kapacitetet 
e tyre në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e komisioneve multidisiplinore, për vlerësimin e nevojave 
arsimore të nxënësve.



2

Në kuadër të krijimit të mjediseve arsimore gjithëpërfshirëse 7 shkollave 9-vjeçare të përfshira në 
projekt ju dha mundësia të shkruanin dhe të zbatonin një projekt-propozimi bazuar në instrumentin 
e Indeksit të Gjithëpërfshirjes.  Ky instrument i ndihmoi këto shkolla për t’u zhvilluar si shkolla 
gjithëpërfshirëse duke bërë aktorë kryesor të gjithë grupet në shkollë prindër, nxënës, mësues dhe 
komunitet.  Është hera e parë në Shqipëri që shkollat punojnë për aftësinë e kufizuar bazuar në 
instrumentin e Indeksit të Gjithëpërfshirjes. 

Ky katalog është prezantimi i 7 iniciativave të shkollave, një punë me përkushtim, plot pasion, energji, 
sfida dhe sukesese. 
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INDEKSI PËR 
GJITHËPËRFSHIRJEN
Indeksi i Gjithëpërfshirjes është një instrument i cili orienton dhe 
drejton shkollat drejt krijimit të një shkolle gjithëpërfshirëse. Zbatimi 
i instrumentit nxit krijimin e grupeve mbështetëse në shkolle dhe 
inkurajon bashkëpunimin e komunitetit me shkollën për arritje sa 
më të larta të stafit pedagogjik dhe nxënësve të shkollës.

Shkolla mund të përdorë Indeksin:
r	Të zhvilloj një mënyrë vetëvleresimi, duke analizuar kulturat, 

politikat dhe praktikat në shkollë, si dhe duke identifikuar 
barrierat për mësimin dhe pjesëmarrjen që mund të ndodhin 
brenda secilës prej këtyre fushave.

r	Si një pjesë integrale e politikave ekzistuese të zhvillimit, 
duke inkurajuar një shqyrtim të gjerë dhe të thellë të çdo 
elementi që përbën aktivitetet e shkollës.

Indeksi i Gjithëpërfshirjes merr si pikënisje modelin social të aftësisë 
së kufizuar, ndërton mbi praktikat e mira dhe më pas organizon 
punën rreth një cikli aktivitetesh që udhëheqin shkollat nëpër fazat 
e përgatitjes, vlerësimit, zhvillimit dhe rishikimit.

Tre dimensionet e Indeksit mbi bazën e të cilës nxitet krijimi i një 
shkolle gjithëpërfshirëse janë: 

r	Krijimi i Kulturave  Gjithëpërfshirëse në shkollë (ndërtimi i 
komunitetit, krijimi i vlerave gjithëpërfshirëse)

r	Krijimi i Politikave Gjithëpërfshirëse në shkollë  (zhvillimi i 
shkollës për të gjithë, organizimi i mbështetjes për diversiteti)

r	Krijimi i Praktikave Gjithëpërfshirëse në shkollë (përgatitja 
e kurrikulave për të gjithë, të mësuarit sëbashku)
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Deklarata e Salamankës (1994) pohon që çdo fëmijë ka karakteristika, interesa, aftësi dhe nevoja 
për të mësuar specifi ke dhe që fëmijët me aftësi të kufi zuara duhet të kenë të drejtën për të mësuar 

në shkolla të zakonshme, të cilat duhet t’i mirëpresin ata me 
parimin “fëmija në qendër” dhe të jenë të afta të përmbushin 
nevojat e tyre. Deklarata e Salamankës pohon gjithashtu që 
sistemi arsimor që merr në konsideratë shumëllojshmërinë 
e karakteristikave dhe nevojave të fëmijëve është mjeti më 
efi kas për të luftuar qëndrimet diskriminuese si dhe për 
krijimin e ambienteve mirëpritëse, ndërtimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse, përmbushjen e arsimimit për të gjithë dhe 
mbi të gjitha, përmirësimin e sistemit arsimor në përgjithës

Si nënshkruese e Konventës për të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufi zuara (Kombet e Bashkuara), nënshkruar nga 

Shqipëria në 22 dhjetor 2006, Qeveria Shqiptare është angazhuar të ndërmarrë një sërë reformash 
në fushën e aftësisë së kufi zuar, të cilat përfshijnë të drejtat e njeriut, gjithëpërfshirjen në arsim dhe 
shoqëri dhe përmirësimin e jetesës së personave me aftësi të kufi zuara. Nënshkrimi i Konventës i 
detyron shtetet palë të përmirësojnë legjislacionin ekzistues në përputhje me Konventën si dhe të 
përqafojnë politika dhe iniciativa për krijimin e shoqërisë gjithëpërfshirëse.

Disa tregues pozitivë të zhvillimit të arsimit 
gjithëpërfshirës në Shqipëri janë :  aprovimi i 
Ligjit për Arsimin Parauniversitarë, ndryshimi në 
Dispozita Normative në një kapitull të veçantë, si dhe 
Strategjisa Kombëtare e Arsimit Parauniversitarë. 

Strategjia e Arsimit Parauniversitar 2014 – 2020 
thekson si përparësi të politikës: a) Përmirësimi i 
qeverisjes, udhëheqjes dhe kapaciteteve menaxhuese 
të burimeve të SAPU-së. b) Nxënia cilësore dhe 
gjithëpërfshirëse. c) Sigurimi i cilësisë së arritjeve 
bazuar në standarde të krahasueshme me vendet 
e BE-së. d) Përgatitja dhe zhvillimi profesional 
bashkëkohor i mësuesve dhe i drejtuesve.

Në nismën që Ministria e Arsimit dhe Sportit ka 
ndërmarrë “Shkolla si Qendër Komunitare – Një shkollë miqësore për të gjithë” koncepti i shkollës 
qendër komunitare, mbështetet në Konventën për të Drejtat e Fëmijës, dhe paraqet një qasje 
gjithëpërfshirëse që ndërlidh të gjithë aspektet e reformës në arsim me vendosjen e fëmijës në qendër 
të vëmendjes në të gjitha veprimtaritë që organizohen dhe zbatohen në shkollë. Gjithëpëfshirja dhe 
respektimi i diversitetit është një nga fushat e Shkollës Qendër Komunitare e cila nënkupton që: 

për të mësuar specifi ke dhe që fëmijët me aftësi të kufi zuara duhet të kenë të drejtën për të mësuar 

Shqipëria në 22 dhjetor 2006, Qeveria Shqiptare është angazhuar të ndërmarrë një sërë reformash 

PËRKUFIZIME  PËR GJITHËPËRFSHIRJEN

detyron shtetet palë të përmirësojnë legjislacionin ekzistues në përputhje me Konventën si dhe të 
përqafojnë politika dhe iniciativa për krijimin e shoqërisë gjithëpërfshirëse.

Disa tregues pozitivë të zhvillimit të arsimit 
gjithëpërfshirës në Shqipëri janë :  aprovimi i 
Ligjit për Arsimin Parauniversitarë, ndryshimi në 
Dispozita Normative në një kapitull të veçantë, si dhe 
Strategjisa Kombëtare e Arsimit Parauniversitarë. 

Strategjia e Arsimit Parauniversitar 2014 – 2020 
thekson si përparësi të politikës: a) Përmirësimi i 
qeverisjes, udhëheqjes dhe kapaciteteve menaxhuese 
të burimeve të SAPU-së. b) Nxënia cilësore dhe 
gjithëpërfshirëse. c) Sigurimi i cilësisë së arritjeve 
bazuar në standarde të krahasueshme me vendet 
e BE-së. d) Përgatitja dhe zhvillimi profesional 

Në nismën që Ministria e Arsimit dhe Sportit ka 
ndërmarrë “Shkolla si Qendër Komunitare – Një shkollë miqësore për të gjithë” koncepti i shkollës 
qendër komunitare, mbështetet në Konventën për të Drejtat e Fëmijës, dhe paraqet një qasje 
gjithëpërfshirëse që ndërlidh të gjithë aspektet e reformës në arsim me vendosjen e fëmijës në qendër 



5

“shkolla u siguron të gjithë fëmijëve të drejtën themelore për arsim dhe mundësi të barabarta pa dallim të 
origjinës, identitetit kulturor, gjuhës, aftësive, apo rrethanave ekonomike, respektim të vlerave e shoqërisë, të 
bashkëjetesës në shoqëri, si dhe të qenit qytetar aktiv në botën e ndërvarur”.

Si parim i përgjithshëm, arsimi gjithëpërfshirës duhet të udhëheqë të gjitha politikat dhe praktikat 
e arsimit, duke filluar nga fakti se arsimi është një e drejtë themelore e njeriut dhe themeli për një 
shoqëri më të drejtë dhe të barabartë. Arsimi gjithëpërfshirës është thelbësor në arritjen e arsimit 
me cilësi të lartë për të gjithë nxënësit dhe zhvillimin e shoqërive më gjithëpërfshirëse (UNESCO 
2009).

Qasja gjithëpërfshirëse nënkupton ndërrimin nga të parit e fëmijës si problem në të parit e sistemit 
arsimor si problem, që mund të zgjidhet duke i riorganizuar shkollat e zakonshme nëpërmjet 
përmirësimit të shkollës dhe përqendrim në cilësi për t’u siguruar që të gjithë fëmijët të mund të 
mësojnë në mënyrë efektive. (UNESCO 2009.) Diversiteti i nxënësve dhe dallimet individuale shihen 
si mundësi për pasurimin e të nxënit.

“Arsimi gjithëpërfshirës nxit në mënyrë të veçantë respektimin e të drejtave të fëmijëve me 
nevoja të veçanta dhe është njëri prej hapave, mbase më i rëndësishmi, për krijimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse. … Gjithëpërfshirja është ngushtësisht e lidhur me konceptin e qytetarisë dhe synon 
t’u japë fund dallimeve në akses dhe status mes qytetarëve dhe përcaktimeve të qytetarëve në “të 
dorës së parë dhe të dytë” dhe në “të aftë e të paaftë” – Save the Children 

” Gjithëpërfshirja është një e drejtë, që shoqëria shqiptare dhe, akoma më ngushtë, shkolla po 
synon të mirëpresë fëmijët që kanë nevoja të veçanta duke hapur mikpritshëm dyert e klasave. 
Gjithëpërfshirja është parakusht për zhvillimin e mundësive të barabarta, për edukim demokratik 
dhe për përfshirje sociale.” (Radoman, V., Nano, V., Closs, A., 2006)

Gjithëpërfshirja bazohet në parimet e edukimit pa paragjykime e përjashtime sociale. E vetmja gjë që 
ajo përjashton, janë paragjykimet. Shkencërisht ato njihen nga psikologjia sociale si forma regresive 
e mekanizma mbrojtëse që plotësojnë apo zëvendësojnë mosnjohjen e paditurinë me mite e koncepte 
të gabuara, që nuk reflektojnë të vërtetën, faktet e studimet shkencore. (Gordon Willard Allport)
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2.  Tony Booth & Mel Ainscoë Index for inclusion; developing learning and participation in school.

Në Indeks gjithëpërfshirja ka të bëj me edukimin 
dhe arsimimin e të gjithë fëmijëve pra jo vetëm 
të fëmijëve me aftësi të kufizuar, të fëmijëve 
vunerabël apo fëmijëve me vështirësi në të nxënë. 
Midis shumë përkufizimeve gjithëpërfshirja në 
Indeks përkufizohet: 

Ä	Vlerësimi i barabartë i të gjithë nxënësve 
dhe punonjësve.

Ä	Rritja e nivelit të pjesëmarrjes aktive në 
procesin mësimor të nxënësve dhe zvogëlimi mospërfshirjes së tyre në kulturat, plan-
programet dhe në bashkësitë e shkollave.

Ä	Ristrukturimi i kulturave, politikave dhe praktikave nëpër shkolla, në mënyrë qe ato t'i 
përgjigjen diversitetit të nxënësve në lokalitet.

Ä	Zvogëlimi pengesave në mësimnxënie dhe në pjesëmarrje aktive në procesin mësimor për 
të gjithë nxënësit, pra jo vetëm për ata me pengesa apo ata që emërtohen si “nxënës me 
nevoja të veçanta  në shkollim".

Ä	Marrja e përvojave nga përpjekjet për tejkalimin e pengesave në qasjen dhe pjesëmarrjen e 
disa nxënësve në krijimin e ndryshimeve në të mirë të nxënësve në përgjithësi.

Ä	Të kuptuarit e dallimeve mes nxënësve si burim për përkrahjen e mësimnxënies e jo si 
probleme që duhet të zgjidhen.

Ä	Pranimi i së drejtës së  nxënësit për t’u edukuar e arsimuar në vendin ku jeton.

Ä	Përmirësimi i shkollave si për punëtorët e arsimit ashtu edhe për nxënësit.

Ä	Theksimi i rolit të shkollës në ndërtimin e bashkësisë apo të komunitetit dhe në krijimin e 
vlerave, si dhe në rritjen e rezultateve.

Ä	Avancimi i marrëdhënieve të ndërsjella mes shkollave dhe bashkësive.

Ä	Pranimi i faktit se gjithëpërfshirja në sistemin edukativo-arsimor është një aspekt i përfshirjes 
në shoqëri

Konceptet kyçe
r	Përkrahë, mbështes të menduarin për zhvillimin e shkollës gjithëpërfshirëse.

Korniza shqyrtimi: dimensionet dhe seksionet 
r	Strukturimi i qasjes në vlerësimin dhe zhvillimin e shkollës. 

Materialet për shqyrtim: treguesit dhe pyetjet
r	Mundësimi i shqyrtimit të hollësishëm të të gjitha aspekteve shkollore dhe ndihma në 

identifikimin dhe përmbushjen e prioriteteve për ndryshime.

Një proces gjithëpërfshirës
r	Të sigurojë që procesi i shqyrtimit dhe planifikimit për ndryshime e për realizimin e planeve 

në praktikë të jetë përfshirës.

ELEMENTET KYÇ TE INDEKSIT
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3.  Bashkëngjitur si Shtojcë në fund të materialit  pyetësorët për çdo grup 

HAPAT PËR ZBATIMIN E 
            INDEKSIT TË GJITHËPËRFSHIRJES
Në kuadër të zbatimit të projektit “Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Nevoja të Veçanta 
Arsimore në Shqipëri” u përzgjodhën në 7 rajonet që projekti po zbatohej 7 shkolla 9-vjeçare. 
Përfaqsues të shkollave dhe përfaqsues nga  Drejtoritë Arsimore Rajonale përkatëse u trajnuan për 
disa ditë rreth instrumentit të Indeksit të Gjithëpërfshirjes. Ata u njohën me Indeksin dhe mënyrën 
se si ata mund të përdorinin instrumentin në shkollën e tyre. Të 7 shkollave iu dha mundësia që 
nëprmjet shkrimit të një miniprojekti ato të hidhnin hapat e para për realizimin  dhe zbatimin e 
Indeksit të Gjithëpërfshirjes në shkollat e tyre. Të gjithë shkollat e përzgjedhura ndoqën 5 fazat e 
procesit të përdorimit të Indeksit të Gjithëpërfshirjes 

Faza 1 Fillimi i punës me Indeks
§	 Themelimi i grupit bashkërendues
§	 Rishikimi i qasjes në zhvillimin e shkollës
§	 Vetëdijesimi i stafit  dhe prindërve për Udhëzuesin/Instrumentin
§	 Shtjellimi i njohurive ekzistuese duke përdorur konceptet dhe kornizën për shqyrtim
§	 Thellimi i studimit duke i përdorur treguesit dhe pyetjet 
§	 Përgatitja e punës me grupet e tjera punuese

Faza II Marrja e informatave për shkollën3

§	 Hulumtimi i njohurive të stafit të shkollës 
§	 Hulumtimi i njohurive të nxënësve
§	 Hulumtimi i njohurive të prindërve /kujdestarëve dhe të anëtarëve të bashkësisë
§	 Caktimi i prioriteteve zhvillimore

Faza III Hartimi i planit të shkollës për gjithëpërfshirje në shkollim
§	 Përfshirja e kornizës së Udhëzuesit/Instrumentit në planin zhvillimor të shkollës
§	 Përfshirja e prioriteteve në planin zhvillimor të shkollës
§	 Ekipi punon në rishikimin e planit zhvillimor
§	 Ekipi vendos për shkallën e ndryshimit të planit në bazë të punës me Udhëzues/Instrument. 
§	 Përfshirja e prioriteteve në Planin Zhvillimor të shkollës  në fund të fazës se dytë.

Faza IV Prioritetet për zbatim 
§	 Vënia e prioriteteve në praktikë
§	 Zhvillimi i vazhdueshëm
§	 Shënimi i përparimeve

Faza V Shqyrtimi i procesit të Udhëzuesit 
§	 Vlerësimi i zhvillimeve
§	 Shqyrtimi i punës me Udhëzues / Instrument 
§	 Vazhdimi i procesit të zbatimit të Udhëzuesit / Instrumentit 
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QËLLIMI
Qëllim i projektit ishte të nxisë, zhvillojë e forcojë elementët që çojnë në krijimin e kulturës 
gjithëpërfshirëse të shkollës sic është rritja e bashkëpunimit të mësuesve me njëri tjetrin dhe rritja e 
bashkëpunimit të aktorëve të shkollës me komunitetin.

AKTIVITETETIT 

Diagnostikimi i problemit të bashkëpunimit të dobët dhe percaktimi i  takimeve, trajnimeve, 
tematikave  përmes pyetësorëve e fokus grupeve me prindër e mësues  

Zhvillimi i disa seancave trajnimi për stafet e mësuesve, prindërve dhe anëtarëve të komunitetit 
me tema të ndryshme rreth: a) bashkëpunimi dhe rëndësise së qëndrimeve gjithëpërfshirëse b) 
komunikimit, disiplinëspozitive dhe menaxhimit të sjelljeve në shkollën gjithëpërfshirëse c) Inteligjences 
emocionale dhe rolit të saj në procesin e të nxënit; d) mënyrës si të organizojmë aktivitete konkrete 
të përbashkëta midis prindërve, mësuesve dhe nxënësve.

Takim i përbashkët diskutimi midis mësuesve dhe prindërve për përcaktimin e mënyrave të reja 
funksionale të bashkëpunimit mes tyre për rehabilitimet e jashtme në oborrin e shkollës duke e bërë 
më funksional dhe ftues për komunitetin

Titulli i projektit: Kultura bashkëpunuese sjell zhvillim dhe 
gjithëpërfshirjen e komunitetit 

Shkolla 9-vjeçare “Qemal Mici” - DURRËS
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Panairi i shkolles - aktiviteti fi nal për përfshirjen e komunitetit, në bashkëpunim me prindërit e 
nxënësit, mbledhje e fondeve për një qëllim të caktuar për shkollën. 

REZULTATET 
Nëpërmjet bashkëpunimit të 105 prindërve, 28 mësuesve, 450 nxënësve midis të cilëve 48 fëmijë nga 
grupet e margjinalizuara (romë, egjiptina, aftësi të kufi zuar etj), dhe komunitetit lokal të shkollës u 
përmisua atmosfera për krijimin e një kulture gjithëpërfshirëse në shkollë. Mësuesit dhe prindërit tani 
kanë një të kuptuar më të mirë rreth kulturave dhe diversitetit.

Organizimi i aktiviteteve të përbashkëta si trajnime, tryeza diskutimesh apo dhe aktiviteteve 
kulturore nxitën krijimin e urave tëbashkëpunimit dhe forcuan komunikimin dhe bashkëveprimin për 
një shkollë gjithëpërfshirëse. Marshimi publik për diten e autizmit si pjesë e fushatës sensibilizuese 
si dhe aktiviteteti social kulturor “Panairi i shkolles” përcollën në komunitet mesazhin se: Secili prej 
nesh është i ndryshëm, sa i fuqishëm aq edhe i kufi zuar në aftësitë e veta ndaj të gjithë kemi nevojë 
ta mbështesim njëri tjetrin. Vetëm duke qëndruar së bashku mund t’ia dalim të fi tojmë çdo betejë, 
mund t’ia dalim të bëjmë më shumë për fëmijët.

Nga zbatimi i projektit të Indeksit te Gjitheperfshirjes shkolla në bashkëpunim me prindërit mundësuan 
rregullimin e dyerve dhe mjedisin në shkollë.

THËNIE
“Unë jetoj çdo ditë me këtë fenomen dhe kam 
zgjedhur të mos dorëzohem. Besoj se sëbashku mund 
t‛ja dalim” – Eri prind dhe mësuese.
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Titulli i projektit: Krijimi i kulturave gjithëpërfshirëse në 
shkollë

QËLLIMI
Rritja e bashkëpunimit midis punonjësve të arsimit, prindërve, nxënësve dhe komunitetit për krijimin 
e një filozofie të njëjtë për gjithëpërfshirjen.

AKTIVITETETIT 

Takim i përbashkët i midis mësuesve të shkollës bazuar në temën e fuqizimit të bashkëpunimit midis 
stafit pedakogjik për krijimin e një shkolle gjithëpërfshirëse

Ngritje kapacitetesh për prindërit dhe komunitetin në shkollë mbi roli dhe rëndësinë e bashkëpunimit 
të prindërve si dhe qartësimin e koncepteve gjithëpërfshires tek prindërit

Ngritje kapacitetesh për nxënësit rreth temës së bullizmit

Pjesëmarrje aktive e fëmijëve në aktivitete të ndryshme sipas mundësisë, aftësisë dhe talentit, 
ekspozitë me punimeve nga vetë nxënësit

Shkolla 9-vjeçare “ Demir Gashi” -  PESHKOPI
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Realizimin e takimit me nxënësit për miqtë e librit 
Krijimi i mjediseve të gjelbërta në shkollë

Krijimi i një klase burimore ku fëmijët bëhen pjesë sa here që është e neovjshme për ta. 

REZULTATET 
Projekti përfshiu në mënyrë të drejtpërdrejt gjithsej në trajnime 16 nxënës, 39 mësues dhe 51 prindër. 
Zbatimi i projektit për Indeksin e Gjithëpërfshirjes aktivizoi ne fushata ndërgjegjësuese 642 nxënës 
midis të cilëve 64 fëmijë nga grupet e margjinalizuara (romë, egjiptina, aftësi të kufi zuar etj), 39 
mësues dhe 93 prindër. Bashkëpunim më i mirë midis prindërve dhe stafeve pedagogjike rriti dëshirën 
e fëmijëve për të ardhur në shkollë dhe si rezultat uljen e numrit të mungesave kundrejt të gjitha 
orëve mësimor të një viti shkollor. Zbatimi i projekt nxiti nëpërmjet rritjes së bashkëpunimit krijimin 
e praktikave gjithëpërfshirëse si dhe një klime miqësore në shkollë. Takimet e përbashkëta midis 
aktorëve të ndryshëm ndihmuan për krijimin e një të kuptuari të përbashkët  për gjithëpërfshirjen si 
dhe  rritën përgjegjësin për të kontribuar më shumë në shkollë. Nga ky bashkëpunim u bë e mundur 
përshtatja dhe krijimi brenda shkollës i një klase burimore duke siguruar një hapesirë funksionale për 
punën individuale me fëmijët me aftësi të kufi zuar apo vështirësi në të nxënë.

THËNIE
“Çdo gjë që ka zhvilluar projekti ka qënë një trajnim për 
ne si prindër, ka qënë një provë  për mua vet personalisht 
që nuk arrija dot të pranoja brenda vetes që kam një 
fëmijë më aftësi te kufi zuar, e jo të mendoja që ta pranoj 
në një bisedë të hapur. Sot jam ndryshe” – Marjeta prind.



12

Titulli i projektit: Klimë pozitive dhe gjithëpërfshirës në 
shkollë për të gjithë     

QËLLIMI
Rritja e klimës pozitive dhe gjithëpërfshirëse në shkollë me  fokus femijët me nevoja të veçanta 
arsimore.

AKTIVITETETIT 

Identifikimi i aftësive të nxënesve në fusha të ndryshme si pikutrë, këngë, recitim, kopshtari  dhe 
aktivitete sportive, fokusuar në prirjet dhe aftësite e fëmijëve nga grupet e margjinalizuara. 

Ngritja e kapaciteteve të stafeve të mësuesve rreth instrumentit të Indeksit të Gjithëpërfshirjes 

Ndërgjegjësimi i prindërve për arsimin gjithëpërfshires dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në 
edukim 

Rritja e përfshirjes së nxënësve me aftësi të kufizuar dhe vështirësi në të nxënë në organizimin e 
“Ditës së hapur “ ku fëmijët prezantojnë përpara prindërve, mësuesve dhe komunitetit të shkollës 
talentet e tyre në fusha të ndryshme

Zhvillimi i orëve të hapura mësimore me fokus bashkëpunimin e mësuesit ndihmës dhe mësuesit 
praktikant në klasë, metodologjia e punës në klasë për fëmijët më nevoja të veçanta.

Krijimi i gazetës së shkollës nga vetë fëmijët për aktiviteten që zhvllohen në shkollë dhe rezultate e 
arritjeve të tyre jo vetëm në mësime. Gazetë e cila iu shpërnda prindërve dhe në komunitetin lokal 
të shkollës.

Shkolla 9-vjeçare  “Fadil Gurmani “ - ELBASAN
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REZULTATET 
200 prindër, 28 mësuesve, 368 nxënësve midis tyre 45 fëmijë nga grupet e margjinalizuara (romë, 
egjiptina, aftësi të kufi zuar etj) përcaktuan nëpërmjet një pyetësori sfi dat, barrierat dhe kufi zimet 
për kulturat dhe praktikat pozitive të gjithëpërfshirjes në shkollë. Komunikimi dhe bashkëpunimi mes 
mësuesve, prindërve dhe nxënësve u përmirësua ndjeshëm falë përfshirjes së tyre në trajnime dhe 
takimet e organizuara. Prindërit dhe mësuesit u bënë të vetëdijshëm për rëndësinë dhe përgjegjëesin 
e rolit të tyre në krijimin e një shkolle gjithëpërfshirëse. Klima e përgjithshme në shkollë është 
përmirësuar dhe fëmijët ndjejnë se po trajtohen në mënyrë të barabartë, mirëpriten dhe përfshihen 
pa dallim në aktivitetet e shkollës. Ata pavarsishtë aftësive të tyre kanë kontribuar me shumë pasion 
në krijimin e një mjedisi të gjelbër në shkollë. Mësuesit fi tuan njohuri praktike rreth punës në një klasë 
me nxënës me aftësi të kufi zuar apo nxënës me vështirësi në të nxënë. Zbatimi i projektit u pasqyrua 
në gazetën e shkollës dhe shpërndarja e saj ndërgjëgjesoi komunitetin për klimën gjithëpërfshirës të 
krijuar në shkollë

THËNIE
"Ky projekt ishte një sfi dë por dhe një i mësuar shumë i mirë për 
mua si drejtuese shkolle por edhe për të gjithë stafi n e mësuesve. 
Ishte një projekt i hartuar nga ne dhe mbi te gjitha i zbatuar nga 
gjithë aktorët në shkollë, prindër, nxënes dhe mësues. Realizimi 
me sukses i këtij projekti na dha mundësinë të kuptojmë në 
mënyrë direkte se duke arritur gjithëpërfshirjen në shkollë ne 
kemi realizuar një nga detyrat më të rëndësishme të profesionit 
tonë" – Laureta drejtoresha e shkollës. 
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Titulli i projektit:  Rritja e efektivitetit të klimës 
gjithëpërfshirëse në shkollën tonë

QËLLIMI
Qëllim i projektit ishte të minimizoj bullizmin, ngacmimet e nxënësve në oborrin e shkollës dhe të rris  
bashkëpunimin e stafit pedagogjik te shkollës.

AKTIVITETETIT 

Organizimi i trajnimeve të mësuesve me temë rritja dhe efektiviteti i bashkëpunimit të mësuesve në 
grup  si dhe promovimi i të drejtave të fëmijëve dhe iniciativave për fenomenin e bullizmit
Trajnimi i strukturës së qeverisë së nxënësve në shkollë rreth pasojave që vijën nga bullizmi 

Ndërgjegjësimi me anë të aktiviteteve sensibilizues të organizuar nga mësuesit dhe nxënësit rreth 
fenomenit të bullizmit 

Ndihmë në bazë materiale e përmisimit të kushteve të punës duke u fokusuar në punën me fëmijët 
me aftësi të kufizuar dhe vështirësi në të nxënë.

Shkolla 9-vjeçare “Ali Metra “ - Komsi, Burrel
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REZULTATET 
Projekti përfshiu rreth 223 nxënës midis tyre 28 fëmijë nga grupet e margjinalizuara (romë, egjiptina, 
aftësi të kufi zuar etj), 21 mësues, 40 prindër dhe anëtarë të komunitetit të cilët morën njohuri dhe 
u informuan rreth të drejtave të fëmijëve, fenomenit të bullizmit si dhe rëndësisë së bashkëpunimit 
për arritjen e efektivitetit në shkollë. Nxënësit dhe mësuesit diskutuan në mënyrë aktive, dizenjuan 
fl etëpalosje dhe postera si dhe morën pjesë në fushata ndërgjegjësuese për krijimin e një shkolle 
gjithëpërfshirës dhe luftimin e fenomenti të bullizmit në shkollë. 

Përmes zbatimit të projektit shkolla u pajisja me bazë materiale e cila bëri të mundur realizimin e 
disa aktiviteteve në shkollë dhe përfshirjen në këto aktivitetet të fëmijëve me vështirësi në të nxënë 
dhe fëmijëve me aftësi të kufi zuar. 

THËNIE
“Tani ne kemi një shkollë me mësues, prindër dhe nxënës 
të informuar për të drejtat e fëmijëve dhe fenomenin 
e bullizmit.  Nxënësit bashkëveprojnë me njëri tjetrin, 
pranojnë dhe vlerësojne diferencat që egzistojne midis 
tyre  ” – Aviola psikologe shkollore . 
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Titulli i projektit: Sfida jonë e përbashkët drejt shkollës 
gjithëpërfshirëse 

QËLLIMI
Një staf i kualifikuar, një shkollë mikëpritëse, një resurs vlerash, një shkëmbim përvoje për këdo si 
pjestarë aktiv i shkollës tonë.

AKTIVITETETIT 

Rritja e njohurive të nxënësve mbi shmangjen e bullizmit deri ne eleminimin si fenomen

Ngritja e kapaciteteve tëmësuesve mbi gjithëpërfshirjen e fëmijëve në klasa duke menaxhuar situata 
problematike

Trajnim me prindërit mbi temat për gjithëpërfshirjen e prindërve si partnerë aktiv në shkollë  dhe 
prindërimin e  mirë të fëmijëve me nevoja specifike.

Vizitë studimore për të vëzhguar praktikat positive në realizimin e një shkolle gjithëpërfshirëse në 
Kosovë

Shkolla 9-vjeçare “Urani Rumbo” -  GJIROKASËR
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REZULTATET 
Trajnimet e organizuar për njohjen e rëndesisë së arsimit gjithëpërfshirës rriten njohuritë 
e pjesëmarrësve duke i bërë ata më të vetëdijshëm për rëndësine dhe përkushtimin në shkollë.  
Nëpërmjet seminareve interaktive pjesëmarrësit mësuan të njohin dhe të japin më mirë mbështetje 
për fëmijët me nevoja të veçanta. Përmes aktiviteteve të ndërgjegjësimit me tema të ndryshme si 
“Mos me dhuno! Stop bullizmit! Ti ke forcë! të organizuar në shkollë nxënësit, mësuesit dhe prindërit 
e përfshirë, përmisuan në mënyrë të konsiderueshme praktikat gjithëpërfshirëse. Projekti i realizuar 
në kuadër të zbatimit të Indeksit të Gjithëpërfshirjes përfshiu në mënyrë aktive 175 nxënës midis 
tyre 27 fëmijë nga grupet e margjinalizuara (romë, egjiptina, aftësi të kufi zuar etj)16 mësues dhe 35 
prindër. Vizita studimore e zhvilluar në shkollën “Emin Duraku” në Prishtinë i mundësoi përfaqsuesve 
të shkollës të kishin një kuptim më të qartë të konceptit të gjithëpërfshirjes dhe realizimit të një 
shkolle gjithëpërfshirëse. Kjo si vizitë krijoi një sinergji pozitive midis mësuesve dhe nxënësve të të 
dyja shkollave. 

THËNIE
Vizita studimore ishte një praktikë shumë e mirë dhe 
më ndihmoi të kem një të kuptuar më të qartë për një 
shkollë gjithëpërfshirës dhe se si të gjej mënyrën që çdo 
fëmijë të nxjerr potencialin që ka brenda vetes – Elena 
nëndrejtorësh e shkollës 
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Titulli i projektit: :Krijimi i nje mjedisi atraktiv në shërbim të 
të gjithëve dhe në funksion të kulturave gjithëpërfshirëse 

QËLLIMI
Ofrimi i mjediseve atraktive në shkollë, i cili ofron infomracion, mbështetje dhe pajisje të nevojshme 
në avancimin e përvojës së të mësuarit të nxënësve, prindërve dhe mësuesve

AKTIVITETETIT 

Trajnim i mësuesve mbi çregullimet e sjelljes tek fëmijët dhe adolishentët.

Takime të ndryshme me stafin e mësuesve dhe komunitetin të organizuara nga shërbimi pikosocial 
rreth marrëdhënieve të bashkëpunimit midis prindërve dhe profesionistëve 

Krijimi i një klase burimore me qëllim krijimin e një mjedisi mikëprites i cili ofron mundësi për të gjithë 
Aktivitete social kulturore dhe ndërgjegjësuese me nxënës dhe komunitetin për të pranuar diversitetin, 
për të shmangur çdo formë diskriminimi, për të njohur të drejtat dhe përgjegjësit për t’u kujdesur për 
mjedisin si dhe për të shkëmbyer kulturat dhe traditat në gatim  

Shkolla  9-vjeçare “Avni Rustemi “ - VLORË
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REZULTATET 
Trajnimet e organizuara i dhanë njohuri mësuesve për të njohur dhe për të kuptuar sjelljet e femijëve 
dhe adolishentëve si dhe nxitën diskutimin për mënyrat e punës me këto grupe 

Përfshirja e përbashkët e prindërve dhe mësuesve në takimet e organizuara nga shërbimi psikosocial 
në shkollë rreth bashkëpunimit mësues - prind forcoi komunikimin dhe rriti ndjenjën e përgjegjësisë 
për krijimin e marrëdhënieve të mira midis mësueve dhe prindërve.  

Pajisja e një klase me bazë materiale dhe mjete didaktike dha mundësin krijimit të  një klase burimore 
e cila do të jetë mikëpritëse për të gjithë grupet në shkollë mësuesve, prindërve dhe nxënësve. 

Mesazhi “Ne jemi si ti” i transmetuar 24 orë në ekranin e madh të qytetit tërhoqi vëmendjen e 
gjithë kalimtarëve dhe komunitetit  për pranimin e diversitetit dhe bashkëjetesën me personat me 

THËNIE
“ Ndjehem krenare që në shkollën time po zhvillohen 
kaq shume aktivitet ku marrim pjesë të gjithë mësues, 
nxënës dhe prindër. Une kam fi lluar të lëvdohem me 
shkollën time” – Erisa nxënëse e shkollës 
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Titulli i projektit: Minimizimi i fenomenit të bullizmit, kusht i 
domosdoshëm për gjithëpërfshirje në  shkollën tonë 

QËLLIMI
Përmirësimi  i  klimës në shkollë, nëpërmjet trajtimit të fenomenit të bulizmit dhe sigurimit të bazës 
materiale për realizmin e veprimtarive gjithëpërfshirëse; 

AKTIVITETETIT 

Minimizimi i dhunës fizike dhe psikologjike mes nxënësve përmes realizimit të veprimtarive 
sensibilizuese me gjithë nxënësit e shkollës 

Perfshirja e prindërve dhe mësuesve si partnerë në luftën kundër bullizmit, përmes realizimit të 
trajnimeve.

Realizimi i veprimtarive gjithëpërfshirëse, për stimulimin e qëndrimeve pranuese e mbështetëse tek 
gjithë nxënësit e shkollës.

REZULTATET 
Prioriteti u përcaktua gjatë analizimit të pyetësorëve që u zhvilluan në kuadër të aplikimit të Indeksit 
për Gjithëpërfshirje. Shfaqjet e bullizmit u identifikuan si problem nga nxënës dhe prindër të kësaj 

Shkolla 9-vjeçare “Agimi” - KORÇË
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shkolle. Realizimi i këtij projekti ndikoi në përmirësimin e klimës dhe etikës në shkollë, largimin 
e vëmendjes nga dhuna dhe fenomene të tjera negative si dhe nxitjen e sjelljeve mbështetëse e 
bashkëpunuese mes nxënëse.  

Nëpërmjet trajnimeve të organizuara nxënësit refl ektuan pozitivitet, ata realizuan një poster me 
tematikën e diskutuar i cili u ekspozua në shkollë. Paraqitja e praktikave të mira nga studime të 
ndryshme mbi bullizmin nxitën tek mësuesit dhe prindërit planifi kimin mbi veprimatritë e mundshme 
që mund të ndërmerren me grupet e ndryshme (të mësuesve, nxënesve, prindërve) për të parandaluar 
fenomenin e bulizmit. 

Nëpërmjet aktiviteteteve ndergjegjesuese me qëllim përcilljen e mesazhe ndërgjegjësusese për 
bullizmin nxënësit u ndërgjegjesuan për efektet negative që shkakton bullizmi dhe alternativave 
për ta parandaluar dhe trajtuar atë, zbatimin e rregullave te jetës duke zhvilluar në këtë mënyrë 
kompetencat sociale, duke respektuar diveristetin dhe trajtuar me respekt njëri-tjetrin etj.

Mesazhi në ditën e hapur “Stop bullizmit, po gjithëpërfshirjes.” erdhi për të gjithë prindërit 
pjesëmarrës nëpërmjet  prezantimit të produketeve të përgatitura nga vetë nxënësit ku u ekspozuan 
dhe prezantuan postera e punime të tjera në ese, poezi, pikturë, etj. Në të gjithë aktivitetet për 
zbabatimin e Indeksit të Gjithëpërfshirjes u përfshinë 35 mësues, 225 prindër dhe 226 nxënës midis 
tyre 20 fëmijë nga grupet e margjinalizuara (romë, egjiptina, aftësi të kufi zuar etj)

THËNIE
" Zbatimi i Indeksit të Gjithëpërfshirjes vuri në 
lëvizje dhe në aktivizim të gjithë grupet në shkollë, 
mësues, prindër nxënës të refl ektonin mbi fenomenin 
e bullizmit dhe të gjenin vetë zgjidhjen” – Doriana 
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Sfidat dhe rrisqet: 
Instrumenti i Indeksit të Gjithëpërfshirjes krijon mundësinë e një të kuptuar të 
plotë dhe të njëjtë për gjithëpërfshirjen për të gjithë grupet që bashkëveprojnë në 
shkollë

Ky instrument ndihmon në identifikimin e nevojave, në përparësinë e hartimit të 
planit afat mesëm të shkollës dhe në planin vjetor të shkolles duke bërë në këtë 
mënyrë të mundur dhe  përcaktimin e veprimtarive konkrete që do të zhvillohen 
në shkollë. Nëpërmjet përcaktimit të veprimtarive jepet mundësia të përcaktohen 
afatet dhe përgjegjësitë konkrete për të gjithë aktorët duke u bërë keshtu një 
instrument efektiv në sigurimin e gjithëpërfshirjes në shkollë. Vetë zbatimi i këtij 
instrumenti përfshin dhe bashkon të gjithë aktorët duke nxitur dhe duke zhvilluar 
shkollën të krijoj lidhje me të tretët përmendim këtu bizneset, organizatat etj. 
Zbatimi i Indeksit nuk bie ndesh me punën dhe planifikimin e mëparshëm por 
ndihmon dhe i përmison rezulatat e shkollës. Përdorimi i Indeksit në shkollë bën 
një vlerësim të plotë të pikave të forta dhe të dobëta të shkollës. Ai mundëson 
nëpërmjet diskutimit dhe reflektimit vetë-ndërgjegjësimin e stafit dhe aktoreve për 
adresimin e fushave më problematike, ndihmon shkollën të vlerësoj veten dhe të 
gjej rrugët për përmisim. Indeksi i Gjithëpërfshirjes prek një diapazon të gjerë dhe 
krijon sinergji në burime njerëzore dhe në mjete. 

Mundësite: 
Indeksi i Gjithëpërfshirjes i ofron mundësin shkollës për të punuar ndryshe duke 
e bërë vetë shkollën të hapur ndaj ndryshimeve dhe mikëpritëse.  Nëpërmjet 
zbatimtit të Indeksit rritet aktivizimi dhe pjesëmarrja e aktoreve në shkollë. Rritja 
e pjesëmarrjes aktive të aktorëve të ndryshëm në shkollë ndikon në krijimin, 
përmisimin dhe në kualitetin e politikave të reja në shkollë të cilat nxisin krijimin e 
një fryme gjithëpërfshirëse. Shkolla behët miqësore dhe fëmijët plotësojnë më mirë 
potencialin e tyre. Zbatimi i Indeksit të Gjithëpërfshirjes i ofron mundësi shkollës të 
aftësohet për të planifikuar dhe për të fituar fonde të ndryshme në interes të një 
arsimimi sa me cilësore për çdo fëmijë. 

PËRPARËSIT, MUNDËSIT, MANGËSIT 
DHE RRISQET 
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Sfidat dhe rrisqet: 
Si një instrument i ri në sistemin arsimore të Shqipërisë zbatimi i Indeksit ka edhe 
sfida në realizimin e tij. Mos institucionalizimi i Indeksit të Gjithëpërfshirjes dhe 
mungesa e përfshirjes së Zyrave Arsimore (ZA), Drejtorive Arsimore Rajonale 
(DAR) dhe Inspektoriatit Shtetërorë të Arsimit (ISHA) lënë një hapësirë për 
zbatimin në shkollë. Duke qenë një instrument i ri stafi dhe drejtuesit e shkollës 
janë të painformuar dhe të pakualifikuar për ta zbatuar. Shpesheherë për zbatimin 
e Indeksit ka patur hezitime nga mësuesit pasi mendohet se zbatimi i Indeksit 
kërkon punë për tu kuptuar dhe njëkohësisht preceptohet si një punë e shtuar 
që merr shumë kohë në dobi të asgjëje. Stafet e mësuesve shpeshherë e shikojnë 
Indeksin se një instrument për të kontrolluar dhe vlerësuar punën e tyre duke 
nxjerr në pah anët negative. Moskordinimi i mirë, mungesa e dëshirës dhe pasionit, 
indiferenca e aktorëve e bëjnë Indeskin si një instrument të parealizueshëm për 
kontkestin shqiptar. Zbatimi i Indeksit kërkon buxhet në shkolle kjo është edhe një 
nga arsyet që ndonjëherë i detyron sfatet drejtuese të tërhiqen për ta zbatuar. 

Pavarsisht sfidave të sipër përmendura zbatimi i Indeksit të Gjithëpërfshirjes u 
pilotua dhe u realizua në 7 shkolla 9-vjeçare në qytetet Peshkopi, Durrës, Elbasan, 
Gjirokastër, Vlorë, Burrel dhe Korçë . Në fokus të zbatimit të projekteve ishte 
gjithëpërfshirja. Në aktivitetet e realizuara u përshine në mënyrë aktive dhe sollën 
pjesë të potencialit të tyre 200 mësues, 726 prindër dhe 2384 fëmijë midis të cilëve 
263 fëmijë nga grupet e margjinalizuara.
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SHTOJCË
PYETËSORI 1  -  Për drejtorë, mësues, prindër dhe të tjerë

Treguesit :

Ju lutemi shënoni me X në katrorët e mëposhtëm raportin tuaj me shkollën:

             Mësues                         Ndihmës mësues    Drejtor  
  
             Punëtor tjetër i shkollës                 Tjetër                                                                  

Ju lutemi ta vëni shenjën në formë të shkronjës X në katrorin që i përgjigjet mendimit tuaj:

DIMENSIONI A -  Krijimi I Kulturave Gjithëpërfshirëse 

Nr. Pyetjet Plotësisht 
pajtohem

Pjesërisht 
pajtohem

Nuk 
pajtohem

1 Të gjithëve u krijohet ndjenja se janë të 
mirëseardhur në shkollë

2 Nxënësit ndihmojnë njëri-tjetrit

3 Stafi i  shkollës  bashkëpunon me njëri-tjetrin

4 Stafi i  shkollës  dhe nxënësit e trajtojnë njëri-
tjetrin me  respekt

5 Ekziston bashkëpunim  midis  stafit të  shkollës  
dhe prindërve-kujdestarëve të fëmijës 

6  Stafi i  shkollës  dhe drejtorët bashkëpunojnë

7 Të gjitha komunitetet janë të përfshira në shkollim

8 Nga të gjithë nxënësit pritet të arrijnë rezultate të 
larta  

9 Stafi i  shkollës  , drejtorët, nxënësit dhe prindërit-
kujdestarët e kanë filozofinë e njëjtë të përfshirjes 
së nxënësve në shkollim 

10 Nxënësit vlerësohen në mënyrë reale

11 Stafi i  shkollës  dhe nxënësit e trajtojnë njëri-
tjetrin me respekt të ndërsjellë

12 Stafi i  shkollës   tenton t'i mënjanojë pengesat në 
mësimnxënie dhe në pjesëmarrje aktive në të tërë 
procesin mësimor

13 Shkolla përpiqet të minimizoje çdo formë të 
diskriminimit
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DIMENSIONI B - Krijimi i politikave të gjithëpërfshirjes  në shkollë

Nr. Pyetjet Plotësisht 
pajtohem

Pjesërisht 
pajtohem

Nuk 
pajtohem

14 Emërimet, avancimet dhe zhvillimi profesional  i 
Stafi i  shkollës  bëhen në mënyrë të drejtë  

15 Të gjithë punonjësve të rinj u ofrohet ndihma 
për t'u sistemuar në shkollë.

16 Shkolla përpiqet t'i pranojë të gjithë nxënësit e 
zonës që mbulon

17 Shkolla mundëson qasje fizike për të gjithë njerëzit

18 Të gjithë nxënësve të rinj në shkollë u ofrohet 
ndihmesa në  sistemimin e tyre

19 Në shkollë funksionojnë aktivet profesionale në 
mënyrë që të gjithë nxënësit të vlerësohen

20 Të gjitha format e përkrahjes janë të 
koordinuara

21 Zhvillimi profesional i  punonjësve u ndihmojnë 
atyre në trajtimin adekuat të diversitetit të 
nxënësve

22 Politikat për gjithëpërfshirje të fëmijëve me 
nevoja të veçanta  në sistemin arsimor trajtohen 
si politika për përfshirje në shkollë

23 Praktikat e mira me nxënësit me  nevoja të 
veçanta  në arsim  shfrytëzohen për zvogëlimin 
e pengesave në mësimnxënie dhe pjesëmarrje 
aktive në procesin mësimor të të gjithë nxënësve

24 Strategjitë e punës për përkrahjen e sjelljeve të 
mira në shkollë ndërlidhen me politikat e punës 
për zhvillimin e  planprogramit dhe të përkrahjes 
së mësimnxënies 

25 Nxënësit zgjedhin lirshëm lëndët zgjedhore 

26 Ngacmimet janë të minimizuara

DIMENSIONI C- krijimi i praktikave gjithëpërfshirëse 

Nr. Pyetjet Plotësisht 
pajtohem

Pjesërisht 
pajtohem

Nuk 
pajtohem

27 Planifikimi i mësimdhënies bëhet për të gjithë 
nxënësit pa dallim

28 Orët mësimore inkurajojnë pjesëmarrjen e të 
gjithë  nxënësve në procesin mësimor 
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29 Përmes orëve mësimore zhvillohet të kuptuarit e 
dallimeve

30 Nxënësit janë të përfshirë në mënyrë aktive në 
mësimnxënie

31 Nxënësit mësojnë duke bashkëpunuar me njëri-
tjetrin

32 Vlerësimi ndikon në të arriturat e të gjithë 
nxënësve

33 Disiplina në klasë bazohet në respektin e 
ndërsjellë

34 Mësuesit planifikojnë, japin mësim dhe i 
shqyrtojnë aspektet e ndryshme në bashkëpunim  
me njëri-tjetrin

35 Ndihmësit e mësuesve përkrahin mësimnxënien 
dhe pjesëmarrjen aktive në procesin mësimor të 
të gjithë nxënësve

36 Detyrat e shtëpisë ndikojnë në mësimnxënien e 
të gjithëve

37 Të gjithë nxënësit marrin pjesë në aktivitete të 
lira

38 Dallimet e nxënësve shfrytëzohen si burim për 
mësimdhënie  dhe mësimnxënie  

39 Njohuritë profesionale të mësuesve shfrytëzohen 
maksimalisht  

40 Stafi i shkollës i zhvillojnë burimet për përkrahjen 
e mësimnxënies dhe të pjesëmarrjes aktive në 
procesin mësimor  

41 Shkolla njeh dhe shfrytëzon burimet e  
komunitetit që e rrethon 

42 Burimet e shkollës shpërndahen drejt me qëllim 
të përkrahjes së përfshirjes në shkollim

            
Përcaktoni disa prioritete zhvillimore në shkollën tuaj ?
 
 1._____________________________________________
 
 2._____________________________________________

          
Faleminderit për ndihmën tuaj!
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PYETËSORI 2 - Shkolla  ime fillore , klasa I-V

Shkolla ime fillore , klasa I-V

Ju lutem shënoni me X në katroret e mëposhtëm raportin tuaj me shkollën:

                        Vajzë                                 Djalë         

Jam në klasën e _________________________

Nr. Pyetjet Plotësisht 
pajtohem

Pjesërisht 
pajtohem

Nuk 
pajtohem

1 Nganjëherë i kryej detyrat e klasës së bashku 
me shokun apo shoqen time

2 Nganjëherë klasa ime ndahet në grupe të punës

3 Unë u ndihmoj shokëve apo shoqeve kur kanë 
probleme në mësim

4 Shokët dhe shoqet e mia më ndihmojnë kur kam 
probleme në  mësim

5 Punimet e mia ekspozohen që t'i shohin edhe të 
tjerët.

6 Mësuesi im është i gatshëm t'i dëgjoje idetë e mia.

7 Mësuesi im është i gatshëm të më ndihmojë gjatë 
mësimit

8 Unë kam dëshirë t'i ndihmoj mësuesi kur për 
këtë ekziston nevoja

9 Mendoj se rregullat tona të klasës janë të drejta

10 Disa nga nxënësit e klasës sime i thërrasin të 
tjerët me emra të pahijshëm

11 Nganjëherë më ngacmojnë në oborrin e shkollës

12 Në rastet kur jam i-e pakënaqur, gjithmonë 
gjendet një i rritur për të më ndihmuar

13 Kur nxënësit e klasës sime fjalosen, mësuesi 
gjithmonë e zgjidh problemin drejt

14 Mendoj se këshillat e mësuesit ndihmojnë në 
përmirësimin e të nxënit tim

15 Nganjëherë mësuesi im më ndihmon të zgjedh se 
cilën detyrë ta kryej

16  Ndjej kënaqësi kur e kryej një detyrë ashtu si 
duhet
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17
Kur kam detyra të shtëpisë, zakonisht e kuptoj 
se ç'duhet të bëj

18 Mësuesi im ka dëshirë t'i tregoj se çka bëj në 
shtëpi

19 Familja  ime mendon  se kjo është një shkollë e 
mirë

20 Nëse kam munguar, mësuesi me pyet se ku kam  
qenë.

Tri gjërat që më pëlqejnë në shkollën time janë:

1 __________________________________________________________________

2_________________________________________________________________

3__________________________________________________________________

Tri gjëra që nuk më pëlqejnë në shkollën time janë:

1 __________________________________________________________________

2__________________________________________________________________

3__________________________________________________________________

Faleminderit për ndihmën tuaj!
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PYETËSORI 3  -  Shkolla  ime e mesme e ulët, klasa VI-IX

Shkolla ime e mesme e ulët, klasa VI-IX

Ju lutem shënoni me X në katrorët e mëposhtëm raportin tuaj me shkollën:

                        Vajzë                                 Djalë         

Jam në klasën e _________________________

Nr. Pyetjet Plotësisht 
pajtohem

Pjesërisht 
pajtohem

Nuk 
pajtohem

1 Shpesh punoj gjatë orëve të mësimit me ndonjë 
nxënës tjetër apo në grupe të vogla

2 Shumica e orëve mësimore më pëlqejnë

3 Kur kam ndonjë problem në punën time, 
atëherë kërkojnë ndihmës nga mësuesi

4 Unë mësoj shumë në shkollë 

5 Shokët dhe shoqet  më ndihmojnë kur kam 
ndonjë problem gjatë mësimit 

6 Prania e ndihmësit(asistentit) të mësuesit gjatë 
shpjegimit të disa  orëve mësimore më ndihmon 
shumë 

7 Gjatë shpjegimit të orëve mësimore, 
mësimdhënësit janë të interesuar t'i dëgjojnë 
idetë e mia

8 Mësuesi nuk ju pengon nëse gaboj ndonjëherë, 
përpiqem ta bëj më të mirën që është e mundur

9 Punimet e mia ekspozohen në muret e shkollës

10 Personeli  i shkollës sillen miqësisht me mua, 

11 Mendoj se mësuesit janë të drejtë kur i dënojnë 
nxënësit

12 Mendoj se mësuesit janë të drejtë kur i 
lavdërojnë  nxënësit

13 Mendoj se disa mësuesi i pëlqejnë disa nxënës 
më shumë se të tjerët

14 Kur kam detyra të shtëpisë, zakonisht kuptoj se 
ç’duhet  bërë.

15 Zakonisht i kryej detyrat e shtëpisë

16 Kryesisht më pëlqen të jem në shkollë
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17 Mësuesit përpiqen t’i bëjnë orët mësimore me 
të kuptueshme për të gjithë nxënësit 

18 Familja ime mendon se kjo shkollë është e mirë

19 Është mirë që ka nxënës të prejardhjeve të 
ndryshme në këtë shkollë

20 Nxënësit me nevoja të veçanta trajtohen me 
respekt në këtë  shkollë

21 Çdo nxënës që jeton afër kësaj shkolle është i 
mirëpritur të vijë këtu

22 Nëse sjelljet e nxënësit në këtë shkollë janë të 
këqija, atëherë ai nxënës do të dërgohet në 
shtëpi 

23 Shkolla ka të drejtë kur e dërgon nxënësin në 
shtëpi për shkak të sjelljeve të këqija të tij

24 Kam disa shokë dhe shoqe të mira në shkollë

25 Shqetësohem kur me thërrasin me emra të 
këqij në shkollë

26 Shqetësohem kur me ngacmojnë në shkollë 

27 Nëse dikush me ngacmon do t'i tregoj 
mësimdhënësit

28 Pas orarit të mësimit nganjëherë shkoj në 
kurse të ndryshme apo merrem me aktivitetet 
sportive

29 Shkolla ka vende ku gjatë pushimeve mund të 
rri rehatshëm

30 Nëse kam munguar nga mësimi një ditë, 
kujdestari i klasës dëshiron te dijë se ku kam 
qenë

Këto janë tri gjërat që më së shumti kisha dëshiruar të ndryshohen:

 1 __________________________________________________________________

 2_________________________________________________________________

 3__________________________________________________________________

Faleminderit për ndihmën tuaj!
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PYETSORI 4   -  Prindërit-kujdestarët

Prindërit - kujdestarët 

Ju lutem shënoni me X në katrorin që i përgjigjet  grup-moshës së fëmijës suaj në shkollë:

             6 vjeç           8 vjeç                                    9 vjeç   
 
             10 vjeç  11 vjeç     më shumë se 12 vjeç          
                                                                       

Nr. Pyetjet Plotësisht 
pajtohem

Pjesërisht 
pajtohem

Nuk 
pajtohem

1 Kjo shkollë ishte zgjedhja më e preferuar për 
fëmijën tim

2 Informatat që i mora kur fëmija im erdhi në 
shkollë për herë të parë ishin shumë të mira

3 Vazhdimisht  informohem  për ndryshimet në  
shkollë 

4 Mendoj se shkolla më informon mirë për të 
arriturat e fëmijës tim

5 Mendoj se personeli i shkollës  sillen mirë me 
mua dhe me prindërit-kujdestarët e tjerë

6 Kur kam nevojë të dijë për përparimet e fëmijës 
tim, e di se kujt duhet t'i drejtohem

7 Nëse i tregoj personelit të shkollës për 
shqetësimet rreth përparimeve të fëmijës tim, 
jam i bindur se pikëpamjet e mia do të merren 
parasysh 

8 Personeli i shkollës ofron informata të qarta se 
si mund t'i ndihmojë fëmijës gjatë procesit të të 
mësuarit

9 Fëmija im kalon shumë mirë në shkollë

10 Mendoj se personeli i shkollës  punojnë më 
shumë për t'i  ndihmuar disa nxënësve në 
krahasim me të tjerët

11 Të gjithë fëmijët që jetojnë në  zonën që mbulon 
shkolla  janë të mirëseardhur në shkollë 

12 Të gjitha familjet vlerësohen njëjtë pavarësisht 
nga prejardhja e tyre

13 Ngacmimi trajtohet si problem në shkollë

14 Nëse nxënësi sillet keq, atëherë me të drejtë 
mund të dërgohet në  shtëpi
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15 Nëse nxënësi vazhdimisht sillet keq, atëherë ai 
duhet të përjashtohet nga shkolla

16 Fëmijët e mijë rregullisht angazhohen në 
aktivitete sportive gjatë dhe pas orarit të  
mësimit. 

17 Para bërjes së ndonjë ndryshimi në shkollë, 
kërkohen   pikëpamjet e prindërve. 

18 Prindërit që e ndihmojnë shkollën vlerësohen 
më shumë nga  personeli i shkollës sesa ata që 
nuk e bëjnë këtë. 

19 Punëtorët e kësaj shkolle i nxisin të gjithë 
nxënësit për të arritur suksese më të larta e jo 
vetëm ata më të mirët. 

20 Shkolla lehtëson ardhjen e nxënësve me nevoja 
të veçanta 

Shtoni çfarëdo komenti që do të kontribuonte për një shkollë më të mirë për fëmijët tuaj.

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Faleminderit për ndihmën tuaj!
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Ky botim u mundësua nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe u zbatua 
nga Save the Children në partneritet me shoqatën Mbrojtja e të Drejtave të Personave 
me Aftësi të Kufizuara KATALOGU I ZBATIMIT TE INDEKSIT

TE GJITHËPËRFSHIRJES


