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Përfshirja e familjeve dhe e komunitetit në punën e 

shkollës është njëri prej elementeve kryesore për 

të arritur rezultate më të mira të nxënësve, si dhe 

për shkolla më të hapura dhe më demokratike. 

Duke u mbështetur mbi këtë qëndrim, i cili 

është vërtetuar me studime të shumta rreth 

përfitimeve pozitive prej bashkëpunimit të shkollës 

me familjet dhe komunitetin lokal, Projekti i USAID-it 

për arsimin fillor, në bashkëpunim me Fondacionin për 

iniciativa arsimore dhe kulturore ‘‘Hap pas hapi’’, që është 

partner i drejtpërdrejtë në realizimin e këtij projekti, kanë 

ndërmarrë disa iniciativa. 

Që prej vetë fillimit të realizimit të Projektit të USAID-it për 

arsimin fillor, në kuadër të komponentit ‘‘Rinovimi i shkollave’’, 

ishin planifikuar dhe u realizuan trajnime për stafin edukativo-arsimor të shkollave, për 

prindërit dhe për përfaqësuesit e komunitetit, me qëllim që të përforcohet bashkëpunimi dhe 

të kontribuohet në përmirësimin e kushteve në të cilat fëmijët rriten dhe mësojnë. Me anë të të 

nxënit dhe bashkëpunimit, njerëzit e përmirësojnë cilësinë e jetës së tyre personale, por edhe 

cilësinë e jetës së komunitetit. Bashkëpunimi u ndihmon njerëzve që t’i identifikojnë problemet 

dhe resurset në komunitet, por edhe ta krijojnë ardhmërinë e vet duke krijuar mundësi për të 

nxënit në periudha të ndryshme të jetës dhe duke zhvilluar shkathtësi për udhëheqje. Shkolla, 

si qendër e të mësuarit në komunitet, është vendi ku mund të ndërtohen dhe të zhvillohen 

marrëdhëniet e partneritetit në atë komunitet. Ato luajnë rol të rëndësishëm, në lidhje me faktin  

se si një komunitet mund të bëhet vend ku të mësuarit dhe jeta ndërthuren me qëllim që të 

krijohen kushte më të mira për të gjithë banorët e këtij komuniteti.
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Gjatë realizimit të trajnimeve, pjesëmarrësit treguan nevojë për botim të një doracaku i cili do t’u 

ndihmonte atyre, prindërve/familjeve, punonjësve të shkollës dhe anëtarëve të tjerë të komunitetit që 

ta rrisin bashkëpunimin dhe të ndërmarrin aksione të përbashkëta për avancim të arsimit të fëmijëve 

të tyre. 

Projekti i USAID-it për arsim fillor dhe Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore ‘‘Hap pas hapi’’ 

iu përgjigjën kërkesave të parashtruara dhe e përgatitën këtë doracak me qëllim që të prezantojnë 

shembuj dhe përvoja pozitive nga gjithë bota, si dhe t’i prezantojnë iniciativat prej shkollave nga vendi 

ynë të cilat ishin realizuar si rezultat i trajnimeve të mbajtura. 

Ky doracak po ashtu ka për qëllim t’i nxisë fillimisht prindërit, por edhe anëtarët e tjerë të komuniteteve, 

të organizohen në mënyrë efektive që të flasin në mënyrë të hapur për çështjet e lidhura me fëmijët e 

tyre në shtëpi, në shkollë dhe në komunitetin më të gjerë. Janë ofruar ide, strategji dhe hapa konkrete 

nëpërmjet të cilave dëshira dhe nevoja për ndryshime pozitive mund të realizohen me aksion të 

përshtatshëm dhe rezultat pozitiv. Përfaqësimi, domethënë shkathtësia për të debatuar, për të bindur 

dhe për të mbrojtur ndonjë ide është mjeti kryesor i cili u mundëson prindërve dhe anëtarëve të tjerë 

të komunitetit ta transformojnë brengën e tyre rreth ndonjë çështjeje në aksion konkret. Kur individët 

e involvuar takohen që t’i shqyrtojnë dhe t’i zgjidhin problemet dhe nevojat e identifikuara, ata janë një 

faktor i fuqishëm në nxitjen dhe realizimin e ndryshimeve drejt përmirësimit. 

Në secilin kapitull të këtij doracaku janë përmendur parimet kryesore për përfaqësim, strategjitë për 

transformim të planeve në aksione konkrete, shembuj të përditshëm prej shkollave brenda dhe jashtë 

vendit, këshilla konkrete se si komuniteti mund të bëjë ndryshime të përhershme. Kur familjet në mënyrë 

efektive dhe të suksesshme i përfaqësojnë të drejtat e fëmijëve të tyre për arsim dhe ardhmëri më të 

mirë, ata mund ta ndryshojnë gjendjen prej së cilës nuk janë të kënaqur dhe t’i plotësojnë të drejtat e 

tyre si qytetarë të një komuniteti demokratik. 

Projekti i USAID-it për arsim fillor përpiqet drejt shkollave të hapura, të cilat promovojnë metoda aktive 

të të nxënit, të cilat e integrojnë teknologjinë e re informatike-komunikuese në mësimdhënie dhe 

të cilat përpiqen të sigurojnë mjedis stimulues, në të cilin nxënësve u jepet mundësi që ta realizojnë 

plotësisht potencialin e tyre.
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Arsimtarët të cilët e pranojnë këtë parim bashkëkohor të mësimdhënies, përqendrohen në përfshirjen 

e familjeve dhe komunitetit lokal në procesin e mësimdhënies dhe të zhvillimit të partneritetit mes 

shkollave dhe komunitetit. Duke luajtur rolin e ndërmjetësve të drejtpërdrejtë në këtë proces, ata bëjnë 

të mundur që institucionet publike dhe sektori privat, individët dhe grupet e komunitetit lokal të bëhen 

pjesë e procesit arsimor, i cili nuk do të zhvillohet më vetëm brenda shkollave, por edhe në kuadër të 

tërë komunitetit. 

Nga përvoja e drejtpërdrejtë, nëpërmjet përfshirjes në aktivitete të përbashkëta, familjet, nëpunësit 

në shkolla dhe anëtarët e tjerë të komunitetit mund ta ndiejnë përgjegjësinë personale në procesin e 

marrjes së vendimeve, të cilat do të ndikojnë jo vetëm mbi jetën e fëmijëve të tyre, por edhe mbi jetën e 

të gjithë fëmijëve të komunitetit. 

Projekti i USAID-it për arsimin fillor ka punuar me të gjitha shkollat fillore për përmirësim të cilësisë 

së arsimit të ofruar gjithë nxënësve në Republikën e Maqedonisë, dhe në shumë aktivitete, krahas 

arsimtarëve dhe nxënësve, u përfshinë edhe familjet dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit, si dhe 

shfrytëzuesit e drejtpërdrejtë të fryteve të këtij projekti. 

Nevoja për përmirësim dhe përparim të vazhdueshëm është pjesë e vetëdijes së  anëtarëve të një 

komuniteti bashkëkohor. Mjedisi shkollor është pasqyrim i jetës së komunitetit dhe me zhvillim të një 

shkolle më të sigurt, më të mirë dhe më efektive përmirësohet jeta e përgjithshme e komunitetit. 

Edhe pse Projekti i USAID-it për arsimin fillor e përfundon misionin e vet, jemi të bindur se rezultatet e 

punës së përbashkët të realizuar me të gjithë arsimtarët, prindërit dhe me institucionet, do të kontribuojë 

në mënyrë afatgjatë për krijim të një mjedisi shkollor më efektiv dhe efikas. 

Me zhvillim të shkathtësive personale për përfaqësim dhe veprim me aksione, të gjithë ne mund të 

kontribuojmë për përmirësim të jetës së fëmijëve dhe të komunitetit në të cilin jetojmë. 

S Ë  B A S H K U  T Ë  N D Ë R T O J M Ë  M J E D I S  T Ë  S I G U R T  P Ë R  M Ë S I M  D H E  J E T Ë  P Ë R  T Ë  G J I T H Ë 

F Ë M I J Ë T  N Ë  M AQ E D O N I !
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Pse duhet 
të veprojmë? 

Gjërat nuk do të përmirësohen 
nëse i injorojmë.

Uinston Çerçil 
(Ish- Kryeministër i Britanisë së Madhe)
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KREU 1:    Pse duhet të veprojmë?
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Jemi të sigurt se secili prind do të kontribuojë që shkolla e fëmijës së tij të bëhet më e mirë, lagja 

të jetë më e sigurt dhe të ofrojë mundësi për fëmijët. Në disa komunitete ekzistojnë probleme 

të shumta dhe prindërit nuk dinë prej ku të fillojnë me zgjidhjen e këtyre problemeve. Por, më e 

rëndësishmja është dëshira për të bërë ndryshime. Gjithsesi, vetë dëshira nuk është e mjaftueshme 

për t’u arritur rezultatet. Hulumtimet kanë treguar se shkollat dhe familjet duhet të ndërtojnë 

marrëdhënie partneriteti të bazuara në komunikimin e ndërsjellë, në detyrimet dhe përgjegjësitë 

e përbashkëta gjatë edukimit dhe arsimimit të fëmijëve dhe gjatë organizimit të jetës shkollore. 

Por, në praktikë akoma ekziston qasja tradicionale e roleve të ndara mes shkollës dhe familjes, ku 

shkollat kanë përgjegjësi për organizim të mësimdhënies së mirë, kurse prindërit kujdesen për 

rrethanat shtëpiake të fëmijëve. Arsimtarët thonë: ‘‘Vendi i prindërve nuk është në shkollë, ata nuk 

janë profesionistë, nuk e njohin sistemin arsimor’’. Prindërit pyesin: ‘‘Pse të ngatërrohem? A mund 

të ndihmoj në një farë mënyrë? Dhe ashtu gjërat mbeten të pandryshuara. Fëmijët vazhdojnë të 

mësojnë në ndërtesa të vjetra, në kushte të këqija sanitare dhe të drejtat e tyre nuk respektohen. 

Kudo në botë, për pyetjen pse nuk ndërmerren aksione, përgjigjet dhe justifikimet janë të njëjta:

•	 Prindërit janë të zënë. 

•	 Prindërit kanë frikë të flasin. 

•	 Nuk kemi shembuj prej së kaluarës të cilët mund t’i ndjekim. 

•	 Mosnjohje e praktikës së mirë. 

•	 Nuk besohet se gjërat mund të përmirësohen. 

•	 Nuk dihen aq sa duhet të drejtat personale.

•	 Mosnjohje e mjaftueshme të të drejtave të veta. 
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Lë të guxojmë të ëndërrojmë

Në një lagje në Masaçusets (SHBA) u publikua një konkurs me temë ‘‘Unë kam një ëndërr’’, titull i marrë prej 

sintagmës së njohur të liderit të famshëm amerikan në luftën për të drejtat qytetare Martin Luter King. Prej 

fëmijëve kërkohej që ta vizatojnë lagjen e ëndrrave të tyre – shkolla të mira, terrene të bukura dhe rrugë të 

sigurta. Idetë më të mira u kopjuan nga ana e artistëve më të njohur në kanavaca të mëdha dhe u  ekspozuan 

në qendrën e qytetit. Kuptohet se devotshmëria, përpjekjet dhe përfaqësia janë të domosdoshme që ato 

ëndrra të bëhen realitet, por përcaktimi i qëllimeve është hap i rëndësishëm në nisjen e këtij procesi. Nëse nuk 

doni që gjërat të mbeten në ‘‘status quo’’, guxoni të ëndërroni. 

•	 T’i identifikoni nevojat tuaja

 

•	 Të zhvilloni plan aksioni

Pyeteni vetveten:

•	 A jemi të kënaqur me gjërat? 

•	 A është kjo që e dëshirojmë për vetveten, për familjen 

ose komunitetin tonë?

12

Në qoftë se përgjigja është ‘‘Jo, unë dua më shumë, dëshiroj jetë më të mirë 

për mua, për familjen time dhe për komunitetin tim’’, atëherë është koha që 

të bëni hap më shumë se vetë ëndërrimi dhe:
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Të nxitur prej vetëdijes për rëndësinë e përfshirjes 
së prindërve në procesin arsimor, që mundëson që 
nxënësit të arrijnë rezultate më të mira në mësim, 
të zhvillojnë qëndrime pozitive shoqërore dhe ta 
perceptojnë shkollën si vend ku e ndërtojnë integritetin 
dhe vetëbesimin e tyre personal, disa arsimtarë prej 
një shkolle fillore u bashkuan rreth idesë për avancim 
të bashkëpunimit me prindërit e nxënësve të tyre. 
Ata kanë përgatitur broshura dhe kanë organizuar 
punëtori për prindërit me temë ‘‘Bashkëpunimi i 
shkollës me prindërit’’. Punëtoritë përfshinin aktivitete 
të drejtuara kah përvetësimi i aftësive të prindërve 
që çojnë në përmirësim të marrëdhënieve familjare, 
aktivitete për hulumtim të mënyrave për përfshirje 
aktive të prindërve në mësimdhënie dhe në aktivitete 
jashtëmësimore, për përcaktimin e përfitimeve prej 
pjesëmarrjes së prindërve dhe për përcaktimin e të 
drejtave dhe detyrave të tyre në procesin arsimor. 
Prindërit me kënaqësi iu përgjigjen kësaj thirrjeje 
dhe aktivisht morën pjesë në punëtoritë, të cilat u  
ndihmuan që ta përforcojnë vetëbesimin dhe sigurinë e 
tyre kur u ndihmojnë fëmijëve gjatë mësimit në shtëpi. 
Sot, ata janë vazhdimisht të informuar për ngjarjet 
në shkollë dhe kontribojnë për përmirësim të kushteve 
dhe të cilësisë së punës në shkollë.

13
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ÇFARË DUA TË ARRIJ? 

Filloni me ëndrrat tuaja. Pastaj, tejkalojeni fazën e ëndërrimit dhe transformojini motivacionet tuaja në 

aksion. Përcaktimi i qartë i qëllimeve tuaja dhe veprimi i shpejtë do të ndihmojnë për realizimin e qëllimeve 

tuaja. Hapat në vazhdim janë rekomandime dhe shembuj se si t’i përgjigjeni pyetjes së rëndësishme: ‘‘Prej 

ku të filloj për ta përmirësuar gjendjen në komunitetin tim?’’

Bëni listë me nevojat e komunitetit. Hapi i parë është të bëni listë me gjërat brenda komunitetit tuaj të cilat 

nuk i plotësojnë kriteret tuaja. Shkruani dëshirat tuaja për një komunitet më të mirë. Mendoni për shkollën 

e fëmijëve tuaj, duke filluar prej cilësisë së arsimimit deri te numri i fëmijëve në një klasë. Mendoni për 

disponueshmërinë e shërbimeve në komunitetin tuaj, duke filluar prej ofertës në biblioteka deri te kushtet 

sanitare. Cili prej tyre nuk i plotëson kriteret tuaja? Përfytyroni një shkollë dhe një komunitet të cilët do të 

ishin idealë për ju dhe fëmijën tuaj.

Shembuj i një liste me nevoja dhe ndryshime:

•	 Terreni për fëmijët është plot plehra ose xhama të thyer.

•	 Prindërit duan mjedis më të pastër dhe më të sigurt në të cilin 

fëmijët mund të luajnë. 

•	 Ushqimi në shkollën nuk i ka vlerat ushqyese të cilat janë të 

nevojshme për fëmijët.

 

•	 Në shkollë nuk ka bibliotekë. 

•	 Nuk ka pajisje sportive për nxënësit. 

•	 Nxënësit janë në rrezik për shkak se rruga në të cilën ndodhet 

shkolla është ngarkuar me trafik dhe vozitet shumë shpejt. 

14
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Kur do ta krijoni listën e nevojave, shpjegojini problemet hollësisht. Merrni parasysh të 

gjitha aspektet e jetës suaj të përditshme, nga problemet shëndetësore dhe sanitare, 

deri në frymën e komunitetit. 

Mendoni për klasën dhe shkollën e fëmijës suaj. Shikojini me vëmendje ndërtesat dhe 

rrugët nëpër të cilat kaloni shpesh, si dhe terrenet në të cilat luajnë fëmijët tuaj gjatë ditës. 

Ndoshta është më mirë që t’i shkruani problemet në çastin kur do të ballafaqoheni me to.

Për shembull, parashtroni pyetjet e mëposhtme: 
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•	 A është shkolla e fëmijës tim mjaft e pajisur? 

       A ka mjaft materiale didaktike dhe materiale të tjera?

 

•	 A ka në shkollë fëmijë prej komuniteteve të ndryshme 

etnike? A respektohen festat etnike dhe veçoritë e secilit 

komuniteti etnik? A merren parasysh këto data kur 

caktohen testet ose ngjarjet e ndryshme? 

•	 A janë të përshtatshme resurset arsimore? Si është marrëdhënia 

nxënës – arsimtar?

 

•	 A ka kushte (arsimore dhe shëndetësore) për nxënësit me nevoja të posaçme? 
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•	 A ka trotuare për këmbësorët? A janë parqet të pastra? A janë 

ndërtesat funksionale? 

•	 A janë adaptuar shërbimet për të gjithë popullatën? 

•	 A ofrohen shërbimet në mënyre të përshtatshme? A është i 

përshtatur orari i librarisë sipas orarit të punës së prindërve 

dhe të shkollës? 

Pyetje të cilat mund t’i referohen edhe komunitetit tuaj:

Këta janë vetëm disa shembuj që mund të ndikojnë mbi jetën në komunitet. Gjithsesi, secili komunitet ka nevoja 

specifike. Kur do ta krijoni listën e nevojave, përkushtojuni vëmendje të posaçme gjërave të cilat drejtpërdrejt 

ndikojnë mbi ju ose janë specifike për familjet në komunitetin tuaj. 

A jam vetëm unë që i vërej këto probleme?

Njerëzit që banojnë afër, marrin pjesë në aktivitete të njëjta, i vizitojnë shkollat dhe institucionet e njëjta, dhe 

shpeshherë i ndajnë problemet e tyre me njerëzit që i takojnë. Ju do të befasoheni  kur do të shikoni se sa 

prej gjërave në listën tuaj janë pjesë edhe të listave të fqinjëve, kolegëve dhe miqve tuaj. Natyrisht, ka disa 

probleme dhe nevoja që janë specifike vetëm për ju. Ndonjëherë ka ndonjë interes ose problem të caktuar 

me të cilën ballafaqoheni me qëllim që të ndërmerrni aksion, por të tjerët nuk kanë motivim të njëjtë për të 

vepruar si ju. Në atë rast, ju vetë duhet t’i ndërmerrni hapat të cilat i referohen veprimit në grup dhe në vend 

që të kërkoni mbështetje prej komunitetit, më mirë është të përqendroheni mbi personat të cilët i marrin 

vendimet e lidhura me problemin me të cilin ballafaqoheni. 
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Me ardhjen në detyrë, një drejtor e trashëgoi edhe problemin shumëvjeçar 
të shkollës – furnizimi me ujë të pastër të pijshëm. Për zgjidhjen e 
problemit, duke i shqyrtuar mundësitë për përballjen me këtë sfidë,, ai 
vendosi të ftojë disa prindër që punojnë jashtë vendit dhe disa përfaqësues 
të komunës për një takim joformal dhe miqësor. Duke folur për ngjarjet 
në shkollë, drejtori u tha edhe për problemin e ujit. Kur dëgjuan ata për 
vështirësitë me të cilat fëmijët dhe nëpunësit e shkollës mundohen çdo 
ditë, menjëherë ofruan ndihmë financiare për zgjidhjen e kësaj çështjeje 
të vështirë. Me mjetet e mbledhura dhe me ndihmën plotësuese të 
komunës, u rindërtua pusi i vjetër në oborrin e shkollës, prej të cilit 

sot me ujë furnizohet jo vetëm shkolla por edhe shtëpitë e afërta. 
Ky aksioni i suksesshëm ishte nxitje për fshatarët që edhe në të ardhmen 
të vazhdojnë me iniciativa të ndryshme. Në këtë mënyrë, me donacione 
të vogla vullnetare, u rregullua edhe oborri i shkollës dhe u plotësuan 
materialet didaktike për nxënësit më të vegjël. Përveç kësaj, fale 
komunitetit lokal dhe një grupi të vogël prindërish, të cilët punojnë jashtë 
vendit, sot në shkollë ka fond për ndihmë të nxënësve që vijnë prej 
familjeve me status të pafavorshëm shoqëror.
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Vlerësojeni listën tuaj me nevojat e komunitetit 

Pasi  t’i përcaktoni interesat tuaja, vlerësojini. 

Që t’i përcaktoni interesat më me prioritet, parashtrojini pyetjet që vijojnë: 

A është ndryshimi i mundshëm? Mos zgjidhni problem që ka shanse të vogla për 
zgjidhje. Nuk mund ta ndryshoni tërë sistemin arsimor, por ekzistojnë ndryshime 
dhe përmirësime të cilat mund të bëhen në klasën e fëmijës tuaj. Qëllimi juaj 
duhet të jetë i arritshëm, kurse ndikimi juaj duhet të matet. 

A mund të gjendet solucion për problemin tuaj? A ka shans për sukses? A ka 
shpresë për realizim? Filloni me hapa të vegjël. Rezultatet fillestare do t’ju nxisin 
që të vazhdoni më tutje. 

A i kanë edhe të tjerët në komunitet brengat e mia? A është kjo nevojë që e ndjejnë 
shumë njerëz? A është ky ndryshimi i domosdoshëm dhe a ndjeni nevojë dhe 
motivacion të fortë që ta realizoni? A përmban element të fortë emocional ose 
njerëzor? Është me rëndësi se sa njerëz janë të prekur prej këtij problemi. Nëse 
numri i njerëzve të prekur është më i madh, atëherë shanset që ata t’i dedikohen 
realizimit të qëllimit janë më të mëdha.

Pyetja e fundit ndoshta është edhe më e rëndësishmja. Njëra prej karakteristikave të përfaqësimit në grup 
është se ky u përket të gjithëve në komunitet dhe për zgjidhjen e problemeve mund të shfrytëzohen resurset 
dhe shkathtësitë e të gjithëve. Pasi do t’i përcaktoni sfidat, kaloni në zgjidhjen e problemit.
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•	 Të përgatitni listë me nevojat e komunitetit;

•	 T’i përmblidhni problemet që i përkasin tërë komunitetit, u përkasin të gjithëve, 

janë të arritshme dhe kanë rezultate që mund të maten.

Në këtë fazë duhet: 

Roli juaj në arritjen e qëllimeve 

Për arritjen e qëllimeve është me rëndësi që ta përcaktoni rolin tuaj. Njëra prej pengesave me të cilën 

njerëzit ballafaqohen është mendimi se nuk ekziston mënyrë tjetër. Para se të thoni: ‘‘Kjo s’është puna ime’’, 

‘‘Nuk mundem’’ ose ‘‘Dikush tjetër është më i kualifikuar se unë’’, mbani mend se për të krijuar ndryshim, është 

e nevojshme që t’i posedoni këto kualitete:

•	 DEVOTSHMËRI 

•	 DURIM 

•	 SHKATHTËSI  NË KOMUNIKIM 

Mendoni para se të thoni ‘‘Nuk mundem’’. Bëni një listë me cilësitë që i keni. Bëni listë me anët tuaja të forta, 

talentet dhe përvojën jetësore. Do të befasoheni kur ta shikoni listën dhe kur do të zbuloni se talentet tuaja 

janë shumë më të mëdha se sa kishin menduar më parë, dhe se posedoni talente të fshehura për përfshirje 

dhe veprimtari në komunitet. 
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Më shpesh nuk u përkushtojmë vëmendje përvojave të përditshme, por ato mund të jenë bazë e mirë për 

zhvillim të shkathtësive për përfaqësim në komunitet.

Ndonjëherë veprimi i vetëm një njeriu mund të jetë themel për partneritet në komunitet dhe për përfaqësim 

të atij komuniteti. Kur do të lidheni me të tjerët, hapat e vegjël të përbashkët mund të bëhen ‘‘vallëzim’’ për të 

mirën e shoqërisë.

•	 Keni organizuar festim për ditëlindjen e ndonjë fëmije, 

aktivitete ose mbledhje për prindërit?

 

•	 I keni ndihmuar fqinjit t’i lyejë muret në shtëpi, t’i hedhë 

mbeturinat apo t’i ndihmoni me vegla të nevojshme?

 

•	 Keni ushtruar ndonjë sport, a keni pasur hobi, apo a keni 

përgatitur ndonjë ushqim që do ta ndani me të tjerët? 

•	 Keni sjellë ushqim të ndonjë mbledhje? 

•	 Keni reaguar kur shikoni se dikush gabon, si për shembull 

hedh mbeturina në vend publik?

 

•	 E keni pastruar borën edhe jashtë oborrit tuaj?

Vallë, ndonjëherë a : 
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•	 Në qoftë se keni miq të afërt, atëherë tashmë keni grup njerëzish që 

mund t’i përdorni si bazë. Cilësitë tuaja njerëzore, shkathtësia për t’i 

dëgjuar të tjerët, fakti që jeni njeri të cilit miqtë mund t’i besojnë, 

janë shumë të rëndësishme dhe të dobishme për grupin për veprim. 

Nëse dalloni vetveten në ndonjë prej këtyre situatave, qoftë ndihmë me 

vegla ose ndihmë e ofruar fqinjit për ta hequr borën, atëherë i ndihmoni 

komunitetit tuaj më shumë se sa mund ta parashikoni. Nëse e shikoni 

vetveten si ‘‘dikush që vepron’’ ose ‘‘dikush që ndihmon në komunitet’’, 

atëherë jeni një hap më afër drejt realizimit të qëllimeve. Shkathtësitë 

e nevojshme për organizim të mbledhjeve familjare janë të njëjta me 

shkathtësitë e nevojshme për përfaqësim të komunitetit tuaj. Përvojat 

të tipit: përgatitje e listës me mysafirë (të vendosni se kë do të ftoni), 

delegim i detyrave (të vendosni se çfarë do të sjellë secili në mbledhje) 

janë pjesë të procesit organizues (të identifikohen nevojat dhe detyrat) 

dhe janë kyçe për suksesin e grupit për veprim. 
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•	 Në qoftë se tashmë keni dhuruar rroba që nuk i përdorni ose libra që i keni lexuar, 

këto karakteristika mund t’i shfrytëzoni edhe në nivel më të lartë. Mundeni të 

hapni bibliotekë në shkollën e afërt, ose të organizoni aksion për shkëmbim të 

rrobave të përdorura. 

•	 Në qoftë se ndonjëherë jeni kujdesur për fëmijët e fqinjëve, atëherë keni provuar 
se mund t’i vendosni nevojat e të tjerëve përpara nevojave tuaja personale. 
Mundeni të organizoheni me prindërit e tjerë në komunitetin tuaj dhe së bashku 
të formoni një qendër për kujdes ndaj fëmijëve, të adaptuar sipas orarit të punës 
të shumicës së prindërve. 

•	 Nëse ndonjëherë keni provuar diçka të re, keni ndjekur ndonjë kurs të ri, keni mësuar gjuhë të huaj ose keni provuar ndonjë recetë të re, atëherë jeni fleksibël dhe të hapur për sfida të reja. Këto cilësi do t’ju ndihmojnë që të ndërmerrni hapa për përmirësimin e jetës së komunitetit tuaj. 

Edhe nëse asnjëherë nuk keni bërë diçka prej gjërave të lartpërmendura, marrëdhëniet me njerëzit që i 

njihni janë baza për zhvillimin e shkathtësive të nevojshme për përfaqësim në komunitet. Marrëdhëniet 

familjare ju kanë përgatitur që të merrni rol aktiv në komunitet. Përvojat tuaja profesionale mund të jenë 

bazë për veprimtarinë në komunitet.
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•	 Informacione të drejtpërdrejta për nevojat e fëmijës – Prindërit janë më të kualifikuar për plotësim të nevojave të fëmijës. Prindi dallon kur fëmija është vetëm i shqetësuar dhe kur fëmija është seriozisht i sëmurë. 

•	 Besueshmëri – Ata që marrin vendimet më shumë do të donin të dëgjojnë prej prindërve, sesa prej ndonjë ‘‘përfaqësuesi’’ që nuk është drejtpërdrejtë i prekur me problemet. Ligjdhënësit preken vetëm prej historive të vërteta njerëzore. Kur u drejtohen ata që janë më të involvuar, shanset janë më të mëdha që faktet të prezantohen më saktësisht, kurse përshtypja mund të veprojë si motivacion i fortë për ndryshim. 

•	 Devotshmëri dhe motivim për veprim – Prindërit janë më të prekur kur nevojat e fëmijëve të 

tyre pranë komunitetit nuk janë të plotësuara. Për shembull, prindi i një fëmije me nevoja të 

posaçme kujdeset për fëmijën në mënyrë të posaçme, ka pritje të posaçme dhe bën përpjekje 

të posaçme për përmirësim të shërbimeve për fëmijët. 

Pse janë prindërit përfaqësues të mirë? 

Shpeshherë mendojmë se vetëm ekspertët mund t’i zgjidhin problemet tona. Kuptohet se kjo ndonjëherë 

është e domosdoshme, por kur bëhet fjalë për ‘‘përfaqësim’’ ose ‘‘veprim’’, shpesh prindërit janë përfaqësues 

të parë dhe më të mirë për fëmijët e tyre. 

Prindërit janë ekspertë për shkak se kanë: 
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•	 Do të bëhen të vetëdijshëm dhe të informuar; 

•	 Do të kenë më shumë vetëbesim në shkathtësitë e tyre; 

•	 Do të ballafaqohen me nevojat e tyre, si dhe me nevojat e të tjerëve; 

•	 Do të flasin për gjërat të cilat i konsiderojnë të rëndësishme; 

•	 Do të informohen për ‘‘sistemin’’ dhe do të zhvillojnë aftësi për veprim; 

•	 Do të bëhen pjesë e komunitetit i cili kujdeset për anëtarët e tij; 

•	 Do të jenë shembull për aksion qytetar para familjeve të tyre. 

P
R

IN
D

Ë
R

IT
:

Çfarë dobie ka familja dhe komuniteti juaj nëse veproni?

Edhe pse prindërit janë përfaqësuesit më të mirë të fëmijëve të tyre, ata nuk janë gjithmonë 

të vetëdijshëm për të drejtat e tyre dhe nuk e dallojnë potencialin e tyre për kryerjen e 

detyrimeve të tyre si prindër. Me këtë doracak duam t’u ndihmojmë prindërve që t’i njohin 

të drejtat e tyre dhe t’i inkurajojmë që të fillojnë t’i zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për 

veprimtari dhe ndryshim. 
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•	 Do të jenë krenarë me prindërit dhe komunitetin e tyre; 

•	 Do të bëhen qytetarë aktivë që do të ndërmarrin aksione të nevojshme; 

•	 Do të jetojnë në kushte më të mira dhe do të kenë komunitet më të sigurt; 

•	 Do të kenë mundësi më të mira arsimore; 

•	 Do ta ndjejnë që komuniteti kujdeset për ta; 

•	 Do të krijojnë mundësi më të mira për t’u rritur të shëndetshëm dhe të sigurt. 

FË
M

IJ
ËT

: 

•	 Do të ketë jetë më cilësore; 

•	 Do të ketë përfshirje më të madhe nga ana e banorëve; 

•	 Do të zhvillojë komunikim nëpërmjet ngritjes së frymës të komunitetit; 

•	 Do të zhvillojë ndjenjë për pronësi qytetare; 

•	 Do të sigurojë mjedis më të sigurt dhe do t’i përmirësojë shërbimet publike. K
O

M
U

N
IT

E
T

I:
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Është me rëndësi që në jetë të mos i pranojmë gjërat 

si të pandryshueshme dhe përfundimtare. 

Kur familjet në mënyrë të suksesshme, efektive dhe 

së bashku i përfaqësojnë të drejtat e fëmijëve të tyre 

për arsimim dhe ardhmëri më të mirë, ata mund ta 

ndryshojnë gjendjen prej së cilës nuk janë të kënaqur 

dhe t’i plotësojnë të drejtat e fëmijëve dhe të drejtat që 

vetë ata i kanë si qytetarë të një komuniteti demokratik. 

•	 Identifikim i qëllimeve (brengave, problemeve); 

•	 Identifikimi i aftësive personale dhe i anëve të forta; 

•	 Perceptimi i prindërve si përfaqësues të mirë; 

•	 Përcaktimi i përfitimeve të komunitetit prej përfaqësimit. 

PËRFAQËSIMI ËSHTË PROCES I CILI PËRBËHET 

PREJ HAPASH TË SHUMTË. HAPAT E PARË QË 

DUHET TË KRyHEN JANË KËTO:
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Në një shkollë fillore multietnike, në të cilën 
bashkëpunimi i mirë me prindërit e nxënësve 
kultivohet si traditë për më shumë se një shekull, 
prindërit dhe popullsia lokale janë vazhdimisht 
pjesë e zhvillimit të shkollës. Fale ndihmës së 
tyre bujare, konstruksioni i çatisë është rinovuar 
tërësisht, dritaret, pajisjet sanitare dhe inventari 
i shkollës janë zëvendësuar. Prindërit e nxënësve 
dhe fshatarët e tjerë me kënaqësi morën pjesë në 
ndërtimin e zyrës së re të arsimtarëve, dhomës 
për personelin ndihmës, shatërvanin në oborrin e 
shkollës, rregullimin e oborrit të shkollës dhe të 
terrenit sportiv të shkollës rajonale.
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Jeta është udhëtim, nuk është qëllim.
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KREU 2:    Hapat e para të veprimit

Këtu janë prezantuar hapat e mëtejshme të përfaqësimit, me anën e të cilave çdokush që ka për 

qëllim të bëjë ndonjë ndryshim, mund t’i përvetësojë shkathtësitë të cilat do t’i ndihmojnë që të 

bëhet përfaqësues dhe ta përmirësojë jetën pranë komunitetit të vet.

Këto janë hapat që duhet të ndërmerren: 

Proverbi ‘‘Jeta është udhëtim, nuk është qëllim’’ përshtatet mirë me procesin e përfaqësimit për 

shkak se gjatë udhëtimit nuk është me rëndësi vetëm qëllimi, por edhe vetë udhëtimi – ky ndoshta 

është edhe më i rëndësishëm. Përfaqësimi, si një udhëtim i dëshiruar, nënkupton faza të shumta dhe 

ka drejtime dhe qëllime gjatë rrugës. Ata që kënaqen me shëtitje të shkurtra e dinë se për udhëtim 

janë të nevojshme organizimi, planifikimi, zgjedhja e destinacionit të dëshiruar dhe  paketimi i të 

gjitha gjërave të nevojshme.

H
A

P
A

T

•	 Të përcaktohen qëllimet; 

•	 Të mblidhen informacione; 

•	 Të zhvillohet strategjia afatshkurtër dhe afatgjatë; 

•	 Të identifikohen subjektet kyçe në marrjen e vendimeve; 

•	 Të merret vendim nëse do të veprohet individualisht ose në grup. 
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HAPI 1: Përcaktojeni qëllimin dhe atë që doni ta arrini 

Përgatitja për udhëtim do të thotë përzgjedhje të ndonjë destinacioni interesant (qëllimi 

ose synimi përfundimtar), të mësohet diçka më shumë për rajonin (grumbullimi i fakteve), 

vlerësimi i terrenit (përcaktimi i strategjisë për veprim), të vendoset a do të udhëtohet vetëm 

(veprim individual) ose jo (veprim në grup). Hapi i parë i udhëtimit është përcaktimi i qëllimit. 

Nëse problemi juaj është ushqimi i keq në shkollën e fëmijës tuaj, qëllimi mund të jetë të 

përpiqeni për ofertë më të pasur dhe ushqim më cilësor. Hapi tjetër është të përcaktoni se 

qëllimet janë të rëndësishme dhe të arritshme.

HAPI 2: Shqyrtojeni qëllimin tuaj

Ajo që e bën udhëtimin të suksesshëm është e aplikueshme edhe për përfaqësimin e suksesshëm. 

Duhet që përsëri  t’i shqyrtoni qëllimet tuaja dhe të pyesni vetveten: ‘‘A është ky problem i 

rëndësishëm?’’ Është njësoj kur e pyesni familjen tuaj: ‘‘Ku doni të shkojmë për pushime?’’ Prindërit 

të cilët udhëtojnë me fëmijët e tyre, kur e zgjedhin destinacionin për pushim, e marrin parasysh 

moshën e fëmijëve, temperamentin dhe interesat e tyre. Në mënyrë të ngjashme, kur përzgjidhet 

qëllimi që duam ta përfaqësojmë dhe përcaktohen nevojat e komunitetit, prindërit duhet të jenë 

të vetëdijshëm për të gjitha aspektet e udhëtimit, dhe posaçërisht për destinacionin (qëllimin). 

Ata që për herë të parë hyjnë në procesin e përfaqësimit, më mirë është të ndërmarrin detyra më të 

vogla. Njësoj si ai që udhëton për herë të parë, që e zgjedh destinacionin më afërt, ashtu do të ishte 

më mirë që anëtari i ri të zgjedhë ndonjë problem më të vogël mbi të cilin do t’i praktikojë aftësitë e 

reja. Puna provuese  është mënyrë e mirë për t’i përvetësuar aftësitë organizuese dhe komunikuese 

dhe për t’u përsosur për formulim të porosive efektive dhe përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve. 

Dhe në qoftë se orvatja e parë është pa sukses, problemet e vogla sjellin vetëm humbje të vogla. 

Prindërit duhet të vendosin nëse përshtatet qëllimi i tyre me mundësitë e tyre. 
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Nëse keni më shumë përgjigje ‘‘po’’ se sa ‘‘jo’’, atëherë jeni përgatitur të vazhdoni me hapin tjetër. 

•	 I përfshin interesat e më shumë njerëzve? 

•	 Mund të justifikohet me prova? 

•	 U përshtatet aftësive tuaja? 

•	 Ka shans për sukses? 

Problemin me të cilin u ballafaquan prindërit e fëmijëve në një 
shkollë fshati ishte mungesa e dritave në rrugën që çon drejt 
shkollës. Gjatë periudhës së dimrit, pas mbarimit të orëve 
të ndërresës së dytë, fëmijët ishin detyruar të shkojnë në 
shtëpi nëpër rrugica të ngushta dhe të errëta. Bile edhe oborri 
i shkollës nuk ishte mjaft i ndriçuar dhe në shkollë shpesh 
ndodhnin vjedhje.
 
Pas iniciativës së ngritur prej disa prindërve të brengosur 
për sigurinë e fëmijëve të tyre, kolektivi i shkollës premtoi 

se do ta zgjidhë këtë problem. Shkolla filloi të komunikojë 
me komunitetin lokal, duke organizuar takime të rregullta me 

pushtetet komunale, me biznesmenët dhe me kurbetçinjtë. Me 
përpjekje dhe mjete të përbashkëta u përgatit një projekt dhe 

u vendos ndriçim në rrugën kryesor që çon deri në shkollën edhe 
në oborrin e shkollës. Më vonë, komuna  investoi në asfaltimin e 

rrugëve nga shkolla deri te mëhallat e afërta.

Kur doni të ndërmerrni ndonjë aksion, pyesni vetveten nëse qëllimi ose synimi juaj: 
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HAPI 3:     Hulumtoni

Faktet janë të domosdoshme për t’iu përgjigjur pyetjeve: ‘‘Çfarë dua të arrij? Çfarë dua të 

ndryshoj?’’ Faktet janë gjithashtu të rëndësishme për t’iu përgjigjur pyetjeve të parashtruara 

nga ana e subjekteve kyçe në marrjen e vendimeve ose nga mbështetësit potencialë të cilët 

duhet t’i bindni. Është shumë e rëndësishme të përkushtoni kohë dhe energji për grumbullimin 

e provave. Kjo ndihmon për të ndërtuar lidhje të forta dhe e përforcon reputacionin tuaj si 

përfaqësues dhe lobist i mirë.

Faktet mund t’ju ndihmojnë:

Njerëzit të cilët për herë të parë do të jenë të kyçur në 

procesin e përfaqësimit ndoshta do të pyesin vetveten: 

•	 Ku t’i mbledh informacionet e nevojshme? 

•	 Ku të gjej prova të cilat i mbështesin përpjekjet e mia? 

•	 Si ta di se edhe të tjerët e ndajnë brengën time? 
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•	 Ta sqaroni problemin; 

•	 Të zhvilloni strategji dhe t’i artikuloni qëllimet tuaja; 

•	 T’i formuloni porositë; 

•	 Ta përcaktoni grupin e qëllimit dhe t’i drejtoheni atij. 
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Burimet për informacione mund të gjenden në rrethanat tuaja më të afërta, në shtëpinë ose 

në lagjen tuaj. Bisedoni me fëmijët tuaj për shkollën e tyre, bisedoni me fqinjin për lagjen tuaj, 

lexojeni gazetën lokale dhe merrni pjesë në takimet shkollore. Këto janë mënyra të thjeshtë që të 

keni informacion për komunitetin tuaj, dhe gjithashtu do t’ju ndihmojë që ta shkruani ‘‘detyrën 

e shtëpisë’’. Për shembull, kur e lexoni gazetën, mund ta gjeni temën që ju intereson. Hulumtimi 

është më i lehtë sesa ju mendoni.

Hulumtimi nënkupton:

Një bisedë e thjeshtë me fqinjin tuaj mund t‘ju zbulojë se edhe njerëzit e tjerë i kanë brengat 

tuaja (rregullimi i trafikut përreth shkollës ose mungesa e materialeve në klasë). Nëse keni dijeni 

për ndryshimet e ligjeve ose i ndiqni lajmet, mund të zbuloni se vendimet të cilat u përkasin 

njerëzve me nevoja të posaçme ose të shkollave mund të jenë të dobishme edhe për rastin tuaj. 

•	 Observim të drejtpërdrejtë; 

  (vizitë në shkollën e fëmijës tuaj)

•	 Biseda formale dhe joformale; 

  (bisedoni me fqinjët që të merrni vesh nëse i kanë të njëjtat brengat  si ju)

•	 Hulumtoni në mediume;е

  (lexoni gazeta, hulumtoni në internet)

•	 Takime lokale dhe takime me këshillin e shkollës; 

  (merrni pjesë në takimet në të cilat bisedohet rreth temave që ju interesojnë)
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Dëgjojeni fëmijën tuaj, zbuloni problemet e tij. Shikojeni klasën e tij dhe zbuloni se çfarë mungon. 

Merrni pjesë në takimet shkollore dhe në takimet në lagjen tuaj, lexoni gazeta, bisedoni me 

fqinjët. Këto janë mënyra për të mbledhur fakte për gjendjen në komunitet. Hulumtimi 

në internet dhe bisedat me fqinjët janë të dobishme, por 

hulumtimi nga ‘‘dora e parë’’ është edhe më i rëndësishëm. 

Gjatë planifikimit të procesit për përfaqësim, mbani mend 

se përfaqësues dhe lobist i suksesshëm i ndonjë ideje është 

ai që jo vetëm ‘‘e shkruan detyrën e shtëpisë’’ por edhe bën hulumtime plotësuese. 

Përfaqësuesi i suksesshëm bën edhe hulumtime plotësuese.

Ja tri shembuj për përdorimin e suksesshëm të taktikës:

1.   Në një komunë të vogël ka pasur disa fëmijë me nevoja të posaçme të cilët kishin 

nevojë për ndihmë nga një logoped. Edhe pse drejtori disa herë ka kërkuar të punësohet 

një logoped, përpjekjet e tij nuk kanë rezultuar për zgjidhjen e këtij problemi. Me përpjekjet 

e prindërve dhe me drejtimin e tyre para autoriteteve në komunën, disa vjet 

më vonë ky problem u zgjidh dhe në shkollë u punësua një logoped. Puna e tij 

profesionale ka ndihmuar që të pakësohen vështirësitë me të cilat haseshin 

edhe arsimtarët edhe prindërit e këtyre fëmijëve. Natyrisht, përfitim më të 

madh prej punës së logopedit kishin vetë fëmijët, të cilët i pakësuan problemet që i patën 

dhe e rritën vetëbesimin e tyre. 

 OBSERVIM I 
DREJTPËRDREJTË

PRINDËRIT JANË TË 
RËNDËSISSHËM 
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2.    Një lagje afër autostradës kishte probleme me zhurmën. Për vite me radhë shkruheshin letra 

dhe mbaheshin takime të banorëve me pushtetit lokal, por gjithsesi problemi nuk u zgjidh.  

Më në fund, njëri prej banorëve vendosi të blejë një matës të lirë të decibelëve dhe çdo 

mëngjes dhe çdo mbrëmje dilte përjashta dhe e maste zhurmën. Me informacionet e 

regjistruara, komuniteti kishte mundësi të provonte se 

është ekspozuar në zhurmë të fortë. Para subjekteve 

të cilat marrin vendime, banorët i prezantuan provat 

për nivelin e lartë të decibelëve, si dhe rekomandimet 

prej audiologut dhe pediatrit dhe në këtë mënyrë vërtetuan se zhurma e fortë mund 

të jetë e dëmshme për fëmijët dhe për të rriturit. Pastaj u vendosën gardhe kundër zhurmës. 

Familjet prapë kishin qetësi dhe kënaqeshin në shtëpitë e tyre. 

3.     Nëna e njërit prej nxënësve vendosi t’i përmirësojë kushtet e fëmijës së saj në lidhje me ushqimin që e kishin 

fëmijët në shkollë. Nëna vendosi të ndërmarrë këtë hap për shkak se fëmija e saj ka pasur probleme me alergji 

të ndryshme. Para ditës së parë të shkollës, ajo e kontaktoi drejtorin e shkollës dhe arsimtarin përgjegjës për 

t’i informuar për situatën. U prezantuan pjesë të ndryshme të gazetave, ku flitej për rreziqet prej alergjive nga 

ushqimi. Ajo i pyeti edhe prindërit e tjerë nëse edhe fëmijët e tyre kanë alergji, dhe u has me raste të tjera që e kanë 

të njëjtin problem. Aftësia e nënës për të gjetur informacione ishte bazë për zgjidhjen e problemit. 

Duke punuar së bashku me prindërit dhe arsimtarët, brenda dhe jashtë klasave, ishin vendosur 

fotografi me produktet ushqimore që shkaktojnë më shpesh alergji te fëmijët dhe i shënuan këto 

produkte me ngjyrë kuqe. Kjo tërhoqi vëmendjen e prindërve të tjerë dhe të nxënësve më të 

moshuar. Fletëpalosja me informacione për rrezikun prej alergjive u shpërnda edhe te prindërit e 

tjerë. Ky problem u zgjidh me sukses, me anë të veprimeve të thjeshta por efektive, për shkak se prindi i cili ka 

mbrojtur idenë, e kishte shkruar ‘‘detyrën e shtëpisë’’ dhe taktizoi në mënyrë të suksesshme.

KUR E ZËSHMJA ËSHTË 
TEPËR E ZËSHME? 

ALERGJI PREJ 
USHQIMIT 
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SHANSET SE DO T’I BINDNI TË TJERËT PËR RËNDËSINË 

E ZGJIDHJES SË PROBLEMEVE JANË MË TË MËDHA 

NËSE INFORMACIONET QË I SIGURONI JANË: 

•	 TË SAKTA

•	 TËRHEQIN VËMENDJE 

•	 JANË TREGUAR NË MËNyRË TAKTIKE 

Si prind, ju jeni më të kualifikuar ta kuptoni situatën dhe nevojat e fëmijës suaj. Njohja 

nga ana juaj e nevojave të fëmijës tuaj, si dhe interesi i thellë do t‘ju ndihmojnë në 

arritjen e qëllimit. Por, përveç dëshirës për të vepruar dhe devotshmërisë, që të krijoni 

rast përfaqësimi, shumë të rëndësishme janë edhe informacionet. Në fillim, dëshira juaj 

për veprim mund të jetë nën ndikim të emocioneve. Ndoshta do të tregoni vetveten: 

‘‘Zemërohem shumë kur shikoj se fëmijët nuk kanë orë të edukimit fizik për shkak se në 

shkollë nuk ka topa me të cilët mund të luajnë!’’, ose të zemëroheni dhe të thoni: ‘‘Nuk 

mund të besoj se në shkollë nuk ka program për qëndrim më të gjatë të nxënësve, kur sot 

shumica e prindërve punojnë vonë’’. Por, plotësimi i interesave dhe përfshirja e njerëzve të 

tjerë në proces, më shumë varet prej fakteve sesa prej emocioneve.
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HAPI 4:  Zhvilloni strategji afatshkurtër dhe afatgjatë

Tani kur dispononi me informacionet, duhet të filloni me realizimin e interesit tuaj. Pyesni 

vetveten: ‘‘Cilat janë pengesat? Cilat janë resurset? Si të bëj plan aksioni?’’ Përgjigjet do të varen 

prej rrethanave, komunitetit, resurseve dhe prej faktorëve të tjerë. Ndonjëherë, prindërit duhet 

të gjejnë zgjidhje të shpejtë për ndonjë problem serioz, i cili i vë fëmijët e tyre në rrezik. Në raste 

të tjera, do të ketë nevojë për zgjidhje afatgjata. Më shpesh është i nevojshëm kombinimi i të 

dyja qasjeve. Shembujt në vijim tregojnë se si strategjia afatshkurtër dhe ajo afatgjate mund të 

funksionojnë si tandem.

      Makinat dhe fëmijët
          

     Njëri prej problemeve të përbashkëta të të gjitha 

komuniteteve është rreziku i fëmijëve në trafik. Ky shembull 

tregon se si strategjitë afatshkurtra dhe afatgjata mund të na 

ndihmojnë t’i tejkalojmë problemet aktuale ose afatgjata. 

Një piktor në lagjen e tij ka vendosur një shenjë: ‘‘Vozit 

më ngadalë!’’, pasi vajzën e tij gati e përplasi një makinë. Një fqinj tjetër 

i brengosur ka vendosur në rrugën një kon fluroscent për kontroll të 

shpejtësinë me mbishkrimin ‘‘Vozit më ngadalë!’’ Një banor tjetër i 

komunitetit, në gazetë ka shpallur të gjitha rastet në të cilat jeta e fëmijëve ka 

qenë në rrezik dhe e ka shpjeguar brengën e tij për sigurinë në shkollën. Një 

arsimtare nga lagja ka krijuar program për sigurinë në shkollën. Kjo ka nxitur një 

sërë diskutimesh për rëndësinë e porosisë ‘‘ndalo, shiko, dëgjo’’ para se ta kalosh rrugën, ka përdorur një kukull 

me emrin ‘‘Arushi çiklist’’ që ta potencojë rëndësinë e sigurisë së fëmijëve që ngasin biçikletë, kurse në shkollë 

ftui policë trafiku, të cilët kanë biseduar me fëmijët për sigurinë në trafik.
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Ky shembull flet për rëndësinë e qasjes së dyfishtë dhe të kombinimit të strategjisë afatshkurtër – rikujtimi i 

problemit me vendosjen e shenjave në rrugë për ndalim të shpejtë të rrezikut, dhe të strategjisë afatgjate – 

përdorimi i mekanizmave tashme ekzistues (gazeta lokale) dhe angazhimi i prindërve që të veprojnë për të 

mirën e fëmijëve të tyre dhe të bashkëpunojnë me institucionet ekzistuese (shkolla) që t’i njohin fëmijët me 

rregullat për siguri në trafik.

Këshillimi i komuniteteve

Në një qytet të ngarkuar me probleme ekonomike dhe shoqërore, qytetarët mblidheshin për  të mbajtur ‘‘Ditën 

e komunitetit’’. Ky festim (strategji afatshkurtër, rezultate të çastit) i ka hapur dyert për kontakte të ardhshme. 

Me kalimin e kohës, kjo strategji afatshkurtër ka nxitur strategji të përkohshme për zgjidhje të problemeve. Ishte 

krijuar sistem për këshillim pranë të cilit anëtarët më të moshuar të komunitetit u kanë ndihmuar nxënësve të 

rinj në detyrat shtëpie, u kanë ndihmuar që ta përmirësojnë të lexuarit ose thjeshtë u bënë miq me ta. Gjithçka 

filloi me hapa të vegjël të cilat mund të luajnë rol të rëndësishëm gjatë afrimit të banorëve të komunitetit dhe në 

veprimet e mëtejshme të përbashkëta për zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme të sistemit.

Fale bashkëpunimit të vazhdueshëm që e zhvillon komuniteti lokal, një shkollë mund 
të lavdërohet me mirëmbajtje afatgjate të një tradite të bukur – Kremtimin 

e Ditës ndërkombëtare për ndihmë të ndërsjellë, më 26 tetor. Për këtë 
rast, çdo vit, në bashkëpunim me banorët e qytetit organizoheshin 

ngjarje të madhe me program të shumëllojshëm. Gjithçka  
filloi me shpërndarjen e fletëpalosjeve nga ana e 

nxënësve dhe arsimtarëve me qëllim që të 
tërhiqet vëmendja e popullsisë lokale 
për aktivitetet që realizoheshin në 

disa pika nëpër qytet, në të 
cilat ishin vendosur 

disa qendra 
tematike:  
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1. Qendra huumanitare për grumbullim të rrobave që pastaj u dhuruan 
për popullsinë e varfër; 

2. Qendra hulumtuese për analizë të ujit të lumenjve, puseve dhe 
burimeve me ndihmë të aparateve të dhuruar nga Korpusi paqësor i 
ShBA-së;
 

3. Qendra për nxënësit e klasës së parë зpër krijim të vizatimeve – 
porosi për ndihmë të ndërsjellë; 

4. Qendra për ndihmë ligjore Qendra për ndihmë ligjore në të cilën 
prindërit dhe nxënësit e të gjitha shkollave rajonale mund të marrin 
ndihmë ligjore për mënyrën në të cilën ofrohen shërbimet në shkollë;
 

5. Qendra artistike për zgjidhje ideore për rregullimin e shkollës;
 

6. Qendra e historisë Qendra e historisë për diskutime të hapura me 
persona të shquara për të kaluarën më të largët dhe më të afërt 
të qytetit;

 
7. Qendra për bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale вnë të cilën 

nxënësit, arsimtarët dhe përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale 
punojnë së bashku në projektin e komunës;
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8. Qendra letrare në të cilën shkruhen tregime në temë: Ndihmë 
për ata që kanë nevojë – Mos e kurse ndihmën tënde, ki zemër 
të madh për vete dhe për të tjerët;

9. Qendra informatike зpër zhvillim të komunikimit shumëgjuhësor 
elektronik të fëmijëve me moshatarët e tyre në të gjithë botën;
 

10. Qendra për bashkëpunim me mjek të përgjithshëm dhe me 
dentist вnë të cilën mjeku dhe dentisti i edukojnë nxënësit dhe 
u përgjigjen pyetjeve të tyre;
 

11. Qendra komunale зpër rregullim të oborrit të shkollës, ku 
punon ndërmarrja komunale lokale së bashku me nxënësit dhe 
arsimtarët;
 

12. Qendra për bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
вnë të cilën edukohen nxënësit për përdorim të pajisjeve për 
mbrojtje gjatë përdorimit të biçikletave dhe motorëve, si dhe 
për detyrimet e kësaj kategorie të pjesëmarrësve në trafik.
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DITË PËR PASTRIM

Vijon një shembull për suksesin që mund t’ju sjellë kombinimi i strategjive afatshkurtra me ato afatgjata. 

Rasti i përket një problem tjetër universal, të pranishëm në shumë komunitete. Më shpesh parqet janë të 

ndotura dhe të pasigurta. Në një komunë, parku lokal ka qenë vendi i vetëm ku njerëzit mund të qetësohen. 

Fatkeqësisht, ky ka qenë i ndotur dhe i shkatërruar. Strategjia afatshkurtër ishte të organizohej ‘‘Ditë pastrimi’’, 

me qëllim që t’i jepej parkut pamje e re. Që të sigurohet përkrahje, në stendat për shpallje në komunë ishin 

vendosur njoftime dhe në shtëpitë e banorëve ishin dërguar fletëpalosje me të cilat u shpall piknik për gjithë 

ata që do të marrin pjesë në zbukurimin e parkut. Por, banorët e dinin se për ta zgjidhur këtë situatë duhet më 

shumë se një angazhim. Ishte e nevojshme që parku të mirëmbahet rregullisht. ‘‘Dita e pastrimit’’ ishte vetëm 

zgjidhje momentale e problemit. Me qëllim që ky problem të zgjidhet përgjithmonë, disa prindër filluan të 

bashkëpunojnë me shkollën. Shkolla u dukej si partner më i përshtatshëm për 

shkak se parku ishte afër shkollës dhe nxënësit do të përfitonin shumë 

nëse ishte i pastër dhe i sigurt. Shkolla e sponzoroi programin ‘‘Ta 

pastrojmë parkun’’. Në kuadër të mësimdhënies së rregullt, shkolla 

organizoi  ‘‘Ditë për zbukurimin e parkut’’, mbjellje të shkurreve 

dhe luleve (donacion i kompanisë lokale), hedhje të mbeturinave 

dhe vendosje të tabelave  me emrat e shkollës dhe të sponsorëve 

(reklamë për kompanitë lokale).

U përfshijnë dhe arsimtarët, të cilët i integruan aktivitetet e parkut 

në programin e tyre mësimor në lëndën për njohjen e natyrës. Fëmijët 

mësonin për natyrën dhe për procesin e rritjes në orët e organizuara në park. 

Disa bimë ishin mbjellë në klasën dhe vëzhgohej rritja e tyre derisa u rimbollën në 

park. Fëmijët marrin pikë për pjesëmarrje në punën pranë komunitetit, dhe ato pikë u ndihmonin për t’i 

përmirësuar notat e tyre në shkollë. Tërë komuniteti ka përfituar. Si zgjidhje afatshkurtër, ‘‘Dita e pastrimit’’ 

ishte motivim dhe nxitje morale për zgjidhje të problemit.  Në afat të gjatë, shfrytëzimi i parkut për qëllime 
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edukative u tregua si përfitim i madh për arsimin. Pikniku i organizuar me rastin e ‘‘Ditës së pastrimit’’ ishte 

shpërblim i thjeshtë dhe zbavitës për ata që ndihmuan. Banorët e komunitetit u afruan, gjë që përfaqëson bazë 

për realizimin e aktiviteteve të mëtejshme.

 HAPI 5:    Identifikim i subjekteve që marrin vendime

Edhe ata që marrin vendime janë vetëm njerëz. Ndoshta do të jenë fqinjët tuaj, prindërit e 

shokut të fëmijës suaj, ose ndoshta do të shkojnë në të njëjtën librari, dyqan ose park ku shkoni 

ju. Përfaqësuesit e suksesshëm i shfrytëzojnë njohjet e tyre personale për arritje të qëllimeve. 

Duke biseduar me fqinjët mund të merrni vesh se dikush prej miqve tuaj njeh njerëz që punojnë 

në vetëqeverisjen lokale. Ose ndoshta do të merrni vesh se zonja që banon në rrugën tuaj 

është kryetare e këshillit të shkollës. Njëra prej nënave që banon në lagje ka qenë e befasuar 

kur mori vesh se fqinji i saj është drejtor në pension i shkollës fillore lokale. Kur familja përballej 

me probleme, ky mik dhe ish-drejtor i shkollës lokale kishte mundësi të intervenonte dhe të 

ndërmjetësonte në zgjidhjen e problemit. 

•	 Si ta shfrytëzoj këtë informacion? 

•	 Kush duhet të njoftohet për këto informacione? 

Pasi të përkufizohen problemet, të mblidhen informacionet dhe të përcaktohen strategjitë 

afatshkurtra dhe afatgjata, pyetjet që vijojnë për procesin e përfaqësimit janë:
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Cilin subjekt do ta kontaktoni varet prej tipit të problemit që e keni identifikuar. 

Për shembull, nëse situata i përket ndonjë problemi në shkollë, subjekti 

relevant i cili duhet të kontaktohet do të ishte:

Në qoftë se në fushën e interesit tuaj janë probleme që shfaqen në lagjen 

dhe komunitetin tuaj (probleme me ndriçimin e rrugëve, kriminaliteti, 

higjiena) subjekti relevant i cili duhet të kontaktohet është:

•	 anëtari i këshillit shtëpiak

•	 anëtari i vetëqeverisjes lokale

•	 përfaqësuesi i zyrës së prefektit 

•	 arsimtari i klasës

•	 drejtori i shkollës

•	 arsimtari i lëndës 

•	 prindi, anëtar i këshillit të shkollës ose i këshillit të prindërve

•	 anëtarë të këshillit të shkollës
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Aftësua juaj që t’i dalloni njerëzit përgjegjës për zgjidhjen e problemit tuaj luan rol shumë të rëndësishëm. 

Kjo mund të ndikojë mbi mënyrën në të cilën do ta strukturoni porosinë tuaj ose mbi kohën e prezantimit. 

Në qoftë se organi të cilit duhet t’i drejtoheni është këshilli i shkollës. është me rëndësi që:

Biblioteka

Formulimi i porosisë suaj varet prej asaj se kujt ia drejtoni. Ndoshta problemi juaj përfshin edhe 

ngritje të shërbimeve të komunitetit (për shembull, shërbimeve në bibliotekë). Duke iu drejtuar 

njerëzve të përshtatshëm (në këtë rast, drejtorisë së bibliotekës), një komunitet ka siguruar 

furnizim më të madh me gazeta për lexuesit. Nëpërmjet interesimit për punën e këshillit dhe 

me prezantim të problemeve para tyre, komuniteti kishte mundësi që të sigurojë informim më 

të lartë për qytetarët. Në një rast tjetër, biblioteka i ka përmirësuar shërbimet e saj nëpërmjet 

marrjes hua të librave. Dëshira e disa qytetarëve për zgjerim të shërbimeve të bibliotekës dhe 

njohja e procesit me anën e të cilit mund të arrihet kjo, ka çuar deri në përparim të madh.

•	 të dini kur mblidhet këshilli (një herë në javë, në muaj ose në tre muaj).

•	 ta prezantoni qartë problemin.

•	 të dini si ta vini problemin tuaj në rendin e ditës. A duhet të dërgoni letër? 

Në cilën datë? A duhet të merrni pjesë në mbledhje të hapur në të cilën do t’i 

prezantoni problemet tuaja?

•	 të mblidhni kontakte të të gjithë anëtarëve të këshillit dhe t’u dërgoni një letër.

46



B

Duke bërë vetëvlerësim 
në fund të vitit shkollor, 

në një shkollë kanë arritur në 
përfundim se  sasia e literaturës 

nuk është në përputhje me nevojat 
e nxënësve. Veçanërisht  ka qenë i 

vogël furnizimi me botimet më të reja. 
Prandaj kanë ngritur iniciativë për pasurim 

të fondit të bibliotekës së shkollës. Disa hapa 
u ndërmorën: analiza e numrit të botimeve letrare, 

analiza e gjendjes së tyre dhe sugjerime për prokurim 
të literaturës së re. U informua këshilli i prindërve, i cili 

me kënaqësi pranoi të marrë pjesë në realizimin e iniciativës. 
Gjithashtu, në takimet e para të prindërve të mbajtura në shtator, 

prindërit u pajtuan të paguajnë një shumë simbolike, duke mos i 
përfshirë këtu prindërit e fëmijëve me status të pafavorshëm shoqëror. 

Punonjësi i bibliotekës dhe bashkëpunëtori profesional bënë kontrolle të 
botimeve letrare dhe të literaturës profesionale që u ble prej mjeteve të 

mbledhura dhe librat ishin në disponim të nxënësve.
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Aksion individual

Përfaqësimi për realizim të ndryshimeve të rëndësishme mund të jetë individual 

ose në grup. Njëra prej karakteristikave kryesore të demokracisë është mundësia 

e individit të bëjë ndryshime të mëdha. Ndonjëherë shfaqen probleme që janë të 

vërteta dhe shumë të rëndësishme, por njëkohësisht janë edhe shumë personale. 

Ndoshta problemi i përket vetëm familjes suaj, ose ndoshta familja juaj është e 

vetmja në komunitet që kërkon kushte të posaçme, ose ndoshta vetëm shtëpia juaj 

është rrethuar me mbeturina. Në situata të këtilla, çdo strategji për aksion në grup që 

është përmendur në këtë doracak mund të përdoret edhe gjatë veprimit individual.

Platforma në shkollat

Në një komunitet, vetëm një familje pati fëmijë me nevoja të 

posaçme. Në këtë rast, familja ishte në mendim se nuk ka shans për 

t’u formuar grup për veprim. Prandaj prindërit vepruan në mënyrë 

të pavarur, por gjithsesi ishin përfaqësues shumë efektivë të fëmijës së 

tyre. Ata arritën që në shkollë të vendosen platforma me qëllim që t’i 

mundësojnë fëmijës së tyre të lëvizë prej një klase deri në klasat e tjera. 

Përfshirja e fëmijës në të gjitha aktivitete i ka mundësuar që ai të ndihet 

i pranuar dhe të fitojë perceptim pozitiv për shkollën. 
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Për shkak të mbledhje 
së mjeteve plotësuese për furnizim shtesë të 
hapësirës për fëmijët me nevoja të posaçme, këshilli i një shkolle ka organizuar 
ngjarje dyditore të hapura për të gjithë anëtarët e komunitetit. Fillimisht, 
të gjitha anët e involvuara, ishin informuar për organizimin e një ngjarjeje, 
e cila do të ndihmojë që fëmijët me nevoja të posaçme të kenë qëndrim 
më të këndshëm në shkollë. Ishte planifikuar që fëmijët që do të vijnë në 
këtë qendër të kenë në dispozicion një sërë materialesh didaktike që do 
t’u ndihmojnë në realizimit të mësimdhënies. 
Aksioni mbante emrin ‘‘Prej duarve të arta të nënës’’ – prindërit 
përgatitën ushqim, kurse arsimtarët dhe nxënësit morën pjesë në 
shitjen e ushqimit. 
Ngjarja ishte jashtëzakonisht e suksesshme. Realizimi i këtij aktiviteti 
jo vetëm që  kontriboi për mbledhjen e mjeteve të nevojshme, por edhe 
në krijimin e një klime më të mirë shoqërore dhe bashkëpunim mes 
nxënësve, prindërve dhe shkollës. Aktivitetet e këtilla i motivojnë 
nxënësit të marrin pjesë aktive në realizimin e qëllimeve të 
përbashkëta. 
Me qëllim që të nxiten nxënësit që edhe në të ardhmen të 
marrin pjesë në aktivitete të këtij lloji, shkolla i ka dorëzuar 
fletëlavdërimi klasës e cila ka mbledhur donacion më të madh.
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KREU 3:    Inkuadrimi i komunitetit 
  

Konflikti i interesave, mungesa e kohës dhe e përvojës për veprim në grup i ndalon ndryshimet 

dhe përparimin në një komunitet. Bile kur ekziston motivim për të ndihmuar, ndonjëherë 

mungojnë resurse ose njohuri si të veprohet. 

Në këtë dhe në kreun e ardhshëm ofrohen këshilla praktike të cilat mund t’u ndihmojnë 

prindërve të ndikojnë në komunitet, t’i inkuadrojnë të tjerët, të formojnë grup për veprim dhe 

të bëjnë ndryshime në komunitetet e tyre. Në vazhdim do të merrni përgjigje të pyetjes ‘‘Si të 

formoj grup për veprim?’’ dhe do të përfitoni shkathtësi dhe mjete të nevojshme për t’i arritur 

qëllimet që doni t’i përfaqësoni.

Deri tani duhet t’i keni identifikuar:
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•	 Problemet kyçe në komunitet

•	 Shkathtësitë personale dhe anët e forta 

•	 Informacionet dhe faktet e rëndësishme 

•	 Qëllimet dhe strategjitë për përfaqësim 

•	 Subjektet relevante për marrje të vendimeve 
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Edhe pse deri në përfaqësim nuk na çon vetëm një rrugë, gjithsesi ka 

situata të ngjashme me të cilat mund të hasen të gjithë përfaqësuesit. 

                       Pyetjet në vijim mund të ndihmojnë:

•	 A kam nevojë për mbështetje? 

•	 Cilat janë përfitimet prej inkuadrimit të bashkëpunëtorëve? 

•	 Ku të drejtohem për mbështetje?

•	 Çfarë të bëj nëse askush nuk do të më ndihmojë?

Iniciativa e disa arsimtarëve të një shkolle fillore që të ngjyroset 
gardhi i dëmtuar i oborrit të shkollës, u zhvillua në shoqërim të bukur 
të nxënësve me prindërit e tyre. Pas dy ditësh pune të përbashkët, u 
ngjyros gardhi i oborrit të shkollës. Pastaj, në iniciativë të prindërve, 
u vazhdua me zbukurimin e hapësirës përreth shkollës, ku fëmijët e 
kalonin kohën e lirë dhe u ngjyrosën edhe stolat në oborrin e shkollës. 

Të kënaqur me pamjen e re të oborrit të shkollës, prindërit vazhduan 
të angazhohen gjithmonë kur kishte nevojë për ndihmën e tyre. Kur 
në shkollë duhej të zëvendësoheshin dritaret e vjetra me të reja, 
prindërit bujarisht ndihmuan që ky aktivitet të kryhet me sukses. 
Në hedhjen e mbeturinave u përfshinë jo vetëm prindërit, por edhe 
përfaqësuesit e komunitetit lokal dhe të sektorit të biznesit. 

54



B

•	 tejkalimin e dobësive personale 

•	 bashkim të aftësive të njerëzve 

•	 afrim të komunitetit përmes përkufizimit të qëllimeve të përbashkëta

A kam nevojë për mbështetje?

Përballimi me situata të reja dhe kryerja e ndryshimeve janë shpeshherë, 

por jo gjithmonë, punë që kërkojnë më shumë njerëz. 

Mbështetja mund të ndihmojë në:

Inkuadrimi i anëtarëve të tjerë të komunitetit në procesin e përfaqësimit 

është sikur jeni nisur në udhëtim së bashku me dikë. Në procesin e 

përfaqësimit duhet të keni njohuri, shkathtësi dhe energji që udhëtimi 

të jetë fitimprurës. Për grupet është më e dobishme kur më shumë 

individë kontribuojnë për arritje të qëllimeve, sesa kur anëtarët e 

grupit i kryejnë detyrat veç a veç. Grupet në të cilat të gjithë anëtarët 

janë dakord me çdo gjë ndoshta kanë mungesë të shkathtësive dhe 

ideve. Secili njëri ka talente të veçanta, përdor shkathtësi të ndryshme 

dhe mund të kontribuojë në komunitet në mënyrë të ndryshme, duke 

u përfshirë në grupet për veprim. Grupet për veprim të përbëra prej 

njerëzish me shkathtësi të ngjashme dhe dallime të patejkalueshme 

në karakter zakonisht nuk janë produktive. Grupet e forta janë përbërë 

prej njerëzish me qëndrime të ngjashme, duke filluar prej zëdhënësve 

deri në shkrimtarë të talentuar, prej artistësh inovativë deri në çiklistë.
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Fale bashkëpunimit të konceptuar dhe të tërthortë të prindërve me komunitetit 
lokal, shkolla fillore prej një komune në mënyrë të suksesshme i ka rinovuar 
terrenet sportive të cilat ishin përdorur gjatë mësimdhënies në lëndët edukimi 
fizik dhe shëndetësor dhe ishin me bazë dheu. Të gjitha aktivitetet e programit 
të cilat ishin realizuar në terrene të këtilla, për nxënësit më shumë ishin 
problem sesa kënaqësi. Për shkak të kësaj, arsimtarët, nxënësit dhe prindërit 
kërkuan zgjidhje për këtë problem. Në fillim, nëpërmjet Këshillit të prindërve, 
kjo iniciativë u dorëzua te Këshilli i shkollës, i cili kërkoi  prej drejtorit të 
shkollës të gjejë zgjidhje të përshtatshme për asfaltim të terrenit.
 
Drejtori i shkollës përgatiti një kërkesë drejtuar Kryetarit të Komunës me përshkrim 
të hollësishëm të problemit dhe me nënshkrime për përkrahje të iniciativës nga ana 
e prindërve të nxënësve. Në këtë kërkesë u kyç edhe Zyra e komunitetit lokal, 
e cila po ashtu kishte interes për përmirësim të cilësisë së mësimdhënies dhe për 
sigurim të një mjedisi më të mirë jetësor.

Në takim të përbashkët të Kryetarit të Komunës, drejtorit të shkollës dhe 
të kryetarit të Zyrës së komunitetit lokal ata ranë dakord që të përpunohet 
projekti me të cilin do të adresohen tek organizatat qeveritare dhe joqeveritare. 
Komuna ka marrë detyrimin që ta përpunojë dokumentacionin e plotë teknik 
për projektin, kurse shkolla kishte për detyrë ta shkruajë ‘‘letërnjoftimin’’ e 
shkollës dhe planin për përdorim të terreneve sportive nga ana e popullsisë 
lokale. Zyra e komunitetit lokal ka përpunuar plan për inkuadrim të vullnetarëve 
në realizimin e një pjese të aktiviteteve të projektit. Me qëllim që aplikacioni të 
përpunohet në mënyrë cilësore, u përcaktua koha për takime dhe komunikim të 
rregullt me pjesëmarrësit të cilët e kanë përpunuar aplikacionin.

Pas kompletimit të tërë dokumentacionit, ai u dërgua në Agjencinë për  të rinj 
dhe sport. Projekti u miratua dhe gjatë periudhës së verës u realizuan punimet 
ndërtimore, në realizimin e të cilave u përfshirën edhe prindërit e fëmijëve. Me 
realizimin e kësaj iniciative, u përmirësuan kushtet për mësimdhënien për lëndët e 
edukimit  fizik dhe shëndetësor, të rinjtë nga komuna fituan terrene të reja sportive 
për argëtim dhe sport, kurse oborri i shkollës tani ka pamje të mrekullueshme.
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CILAT JANË PËRFITIMET PREJ INKUADRIMIT TË BASHKËPUNËTORËVE?

GRUPET E NJERËZVE QË JANË UDHËHEQUR MIRË DHE QË JANË 

BASHKUAR PËR ÇËSHTJE TË RËNDËSISHME, MUND TË ARRIJNË SHUMË.

Veprimi i përbashkët mund: 

të bëjë përmirësime të shpejta dhe konkrete në jetën e njerëzve.  Grupi për veprim mund të bëjë ndryshime 

të mëdha nëse inkuadron numër më të madh njerëzisht. Këto përmirësime mund të sjellin ndryshime të mëdha 

në jetën e njerëzve (sigurimi i ushqimi më të mirë në shkollat, rivitalizim të parqeve, pastrim të mbeturinave etj.)

t’i njihni njerëzit me aftësitë e tyre. Grupi për veprim në komunitet do të thotë punë në grup prej më shumë 

njerëzish. Bashkëpunimi gjatë zgjidhjes së problemeve individuale e përforcon komunitetin në tërësi. Kjo 

tek njerëzit i gjallëron aftësitë individuale dhe kjo luan rol të rëndësishëm në realizimin e të drejtave të tyre. 

Besueshmërinë të cilën do ta përfitoni duke punuar për të mirën e komunitetit tuaj, në të ardhmen do t’ju 

ndihmojë në qëllime më të larta – do të keni mundësi të keni kushte më të mira në vendin e punës ose rrogë 

më të lartë, nivel më të lartë arsimi, dhe do t’ju ndihmojë që t’i inkurajoni fëmijët të flasin dhe të bëjnë diçka 

pozitive për familjen ose komunitetin e tyre.а.

t’i ndryshoni marrëdhëniet në fuqi. Përfaqësimi ose aksioni qytetar është element kyç për mirëmbajtje të 

demokracisë. Me ndërtim të organizimit të fortë ndryshohen marrëdhëniet e fuqisë në kuadër të komunitetit. 

Kur grupi do të bëhet mjaft i fuqishëm, gjithmonë do të ndikojë mbi marrjen e vendimeve në komunitet. Grupet 

e aksionit që janë strukturuar në mënyrë demokratike ndihmojnë në funksionimin e sistemit politik. Ata u 

mundësojnë njerëzve që nuk kanë shanse të tjera që të flasin, t’i tregojnë brengat e tyre. Shkathtësitë të cilat i 

përvetësojmë me anë të përfaqësimit – duke filluar prej grumbullimit të fakteve deri në sigurimin e përkrahjes 

nga komuniteti, janë shumë të rëndësishme. Aksionet të cilat i ndërmerr grupi ndihmojnë që të sigurohet 

zhvillimi i tij, që ndihmon në mirëmbajtjen e praninë dhe fuqinë në kuadër të komunitetit.

57



A

të sigurojë përfitime për gjeneratat e ardhshme. Fëmijët përfitojnë më shumë kur prindërit e tyre 

aktivisht marrin pjesë në jetën e tyre në rolin e përfaqësuesve. Ata kanë përfitim material (arsim më të mirë, 

terrene më të sigurta) dhe përfitim shpirtëror (vetëbesim më të lartë) kur prindërit e tyre janë të inkuadruar 

në mënyrë aktive në komunitet. Ashtu siç prindërit bëhen udhëheqës në syrin e fëmijëve të tyre, po ashtu 

zmadhohet mundësia për bashkëveprim prindër-fëmijë. Kur prindërit fitojnë siguri në përdorimin e aftësive të 

tyre për përfaqësim, edhe fëmijët do të kenë mundësi të mësojnë aftësi të ndryshme për të menduarit kritik. 

Edhe në qoftë se grupi nuk e arrin qëllimin përfundimtar, shumë i rëndësishëm është edhe vet procesi nëpër 

të cilit kalon ky grup. Rritja pranë prindërve-përfaqësues u jep fëmijëve shembull si të ndërmarrin aktivitete të 

ngjashme kur do të rriten.

  KU TË DREJTOHEM PËR MBËSHTETJE? 

Në fazat e para të përfaqësimit u mblodhën të gjitha informacionet e nevojshme. Tani 

është koha që përsëri të ushtrohen aftësitë e njëjta që të njihen anëtarët e grupit dhe 

resurset që ekzistojnë në komunitet. Në këtë fazë, njohja e bashkëpunëtorëve, të cilët 

mund të ndihmojnë për arritjen e qëllimit të përcaktuar është po aq  e rëndësishme sa 

dhe përcaktimi i problemeve në fillimin e procesit. Hulumtimi i hollësishëm në këtë fazë 

mund të jetë jashtëzakonisht produktiv, dhe mund të kursejë kohë dhe energji në të ardhmen. 

Para se të formohet grupi për veprim, duhet menduar a ka akoma partnerë në komunitet, prej 

të cilëve mund të kërkohet mbështetje.

Që t’i gjeni burimet për përkrahje dhe që të vazhdoni 

me udhëtimin tuaj, duhet t’i merrni parasysh këto hapa:

Klasifikojini problemet tuaja.  Që të jeni në mundësi të vendosni kujt do t’i drejtoheni për mbështetje, 

fillimisht duhet t’i klasifikoni problemet tuaja. Kjo do t’ju ndihmojë që të përcaktoni a ka pranë komunitetit 

tuaj edhe ndonjë grup tjetër, të cilit mund t’i drejtoheni për përkrahje. 
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 Që t’i klasifikoni problemet tuaja, pyesni vetveten a i përkasin kategorisë së: 

Përdorni mjete për informim në komunitet.  Gjatë përfshirjes së komunitetit dhe gjatë bashkëpunimit 

me të tjerët për të siguruar përkrahje, duhet të mendoni në mënyrë të gjerë. 

          Si e klasifikuat problemin tuaj? 

          Cili ishte motivi kryesor? 

Ashtu siç i këshillojmë fëmijët tanë të shkruajnë detyra shtëpie dhe të përdorin fjalorë ose enciklopedi 

gjatë hulumtimit, ashtu edhe prindërit – përfaqësues duhet të përdorin mjete për hulumtim për të 

gjetur më shumë informacione nga resurset  e disponueshme, duke i përfshirë edhe:

•	 Problemeve të karakterit publik (rrugë, lagje, terrene) 

•	 Arsimit (klasa, shkolla, qëndrimi ditor në shkollë) 

•	 Shëndetësisë (nevoja të posaçme, ushqim) 

•	 Listën e nxënësve në shkollë 

•	 Bazën e të dhënave 

•	 Listat me numrat telefonike 

•	 Tabelën për njoftime
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Për të kontrolluar nëse ekziston grup të cilit mund t’i drejtoheni, mund të kërkoni në bazën e të 

dhënave pranë bibliotekave. Vizitojini vendet në të cilat shkojnë prindërit e tjerë me fëmijët e tyre. 

Shikoni se çfarë ka në tabelat për njoftime. Lexoni gazeta. Kontaktoni me ndonjë arsimtar me të 

cilin tashmë keni vendosur kontakt. Ndoshta ai/ajo di për ndonjë grup njerëzish të cilët mund t’i 

prezantojnë problemet tuaja. Nëse problemi është lidhur me shëndetin, kontaktojeni spitalin/

ambulancën lokale, bisedoni me mjekun përgjegjës ose me infermieren dhe pyesni a njohin 

dikë prej të cilit mund të kërkoni mbështetje. Nëse problemi është lidhur me lagjen tuaj, para 

se të formoni organizatën tuaj, zbuloni se mos ekziston tashmë ndonjë organizatë e ngjashme. 

Nëse e keni gjetur problemin në shkollën, filloni të bashkëpunoni me Këshillin e prindërve sepse 

ndoshta ata mund t’ju ofrojnë ndihmë. 

Rëndësia e bazës së të dhënave
 
ВNë shumë situata, pyetja e parë të cilën e parashtroni është: ‘‘Si të vendos kontakt me ata që 

i kanë brengat dhe problemet e njëjta si unë?’’ Ndonjëherë gjithçka që ju nevojitet është lista 

me numrat e telefonit, e cila do t’ju ndihmojë t’i kontaktoni njerëzit e 

duhur. Është me rëndësi të kërkoni bazën e të dhënave (në klasën, 

shkollën, lagjen, ekipet sportive etj.). Në disa prej shkollave, siç 

është edhe shembulli në vijim, askush nuk krijon listë me të 

gjithë fëmijët dhe prindërit. Shumica e njerëzve mendojnë se 

mbajtja e listave është humbje kohe, për shkak se përbërja e 

banorëve pranë komunitetit është e ndryshueshme. Ironik është 

fakti se pikërisht mënyra e këtillë e mungesës së kontakteve dhe 

të bashkëpunimit, ka shkaktuar ndryshime dhe zhvendosje të 

shpeshta. Disa prindër u organizuan dhe bënë arkiv. Ata kanë 

bashkëpunuar me Këshillin e prindërve dhe me arsimtarët me 
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qëllim që të dhurojnë mjete për konkurs/garë artistike në të cilën fëmijët kanë 

dizajnuar kopertinën dhe kanë ilustruar faqet e librit, në të cilin do të arkivohen 

të dhënat. Kjo garë e ka zgjuar entuziazmin në komunitet. Biznesmenët lokalë 

i shpërblyen fituesit me akullore dhe u ekspozuan posterat në të gjitha hyrjet 

e shkollës dhe kështu u gjallëruan muret e errëta të korridoreve të shkollës. 

Kur u publikua libri me të dhëna, familjet kishin mundësi të komunikojnë pa 

pengesa. Për prindërit ky ka qenë një mjet i çmuar për organizim të udhëtimeve 

të shkurtra ose të piknikëve dhe për planifikim të festimeve të ndryshme. Ky 

libër me të dhëna i afroi banorët e komunitetit.

Përdorimi i resurseve të komunitetit. Për përkrahje në zgjidhjen e problemit 

më shpesh duhet të drejtoheni te grupet të cilat tashmë ekzistojnë, por 

ndonjëherë duhet të gjeni edhe partnerë të rinj. Shqyrtojini të gjitha opsionet 

duke i marrë parasysh burimet e komunitetit. Pyesni vetveten: ‘‘Me cilat resurse 

disponon komuniteti im dhe si mund të shfrytëzohen ato që t’u përshtaten 

nevojave të familjeve dhe fëmijëve?’’ Kërkoni mbështetje prej sektorëve të 

ndryshëm pranë komunitetit tuaj.
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A bën spitali lokal trajnime për prindërit për terapi fizikale të fëmijëve? A ofrojnë fakultetet lokale 

trajnime për arsimtarët e shkollave fillore? A punojnë në muze artistë të cilët mund të ndihmojnë në 

zbatimin e mësimdhënies në lëndën e vizatimit? A organizon libraria takime pas orëve mësimore 

për grupe lexuesish të rinj? Shembujt në vijim tregojnë si mund të përfitojë tërë komuniteti prej 

partneritetit mes banorëve dhe subjekteve të lartpërmendura nëse palët mendojnë në mënyrë 

kreative. Gjithashtu, tregojnë si, kur palët mendojnë në mënyrë të vetme dhe kreative, e gjejnë 

përgjigjen e pyetjes: ‘‘Ku të drejtohem për mbështetje?’’

•	 Spitale 

•	 Universitete dhe institute

•	 Biblioteka dhe librari

•	 Muze

•	 Qendra lokale biznesi

•	 Ndërmarrje me veprimtari shërbyese

•	 Shoqata arsimtarësh, sindikata dhe 

мorganizata rinore

•	 Mediet

Ato mund të jenë institucione publike ose private, si për shembull: 
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Muzeu për ndërtimtari i ndërton marrëdhëniet në komunitetin. 
 

Një mësuese nuk ishte e kënaqur me njohuritë e nxënësve në lëndën e matematikës. Librin 

i ushtrimeve të matematikës aspak nuk e ishte interesant. Arsimtarja kishte menduar në 

mënyrë kreative dhe iu drejtua muzeut lokal, ku kishte departament me eksponate 

nga fusha e arkitekturës dhe e ndërtimtarisë. Edhe pse në muze kishte një sërë 

eksponatesh artistike, arsimtarja gjatë vizitës së saj  mori vesh se muzeu nuk ka 

shumë vizitorë dhe numri i të punësuarve vazhdimisht po ulet. Të 

punësuarit në muze, artistët lokale dhe arsimtarët u bashkuan 

për t’u prezantuar fëmijëve bazat e ndërtimtarisë. Nëpërmjet 

pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë në projekte ndërtimore, fëmijët i 

përforcuan njohuritë e tyre nga fusha e matematikës dhe u përforcua 

edhe fryma ekipore e komunitetit. Muzetë në bashkëpunim me 

artistët lokalë, shkollave të tjera fqinje u siguruan materiale, vegla 

(çekiçë, dërrasa, kapëse aktesh) dhe organizuan punëtori gjatë 

fundjavës, që fëmijët të mësojnë të konstruktojnë  modele 

shtëpizash . Mediumet u interesuan për këto aktivitete dhe 

me atë u rrit interesimi te qytetarët. Ky partneritet ka nxitur 

disa artistë që t’i hapin dyert e atelieve të tyre për fëmijët 

e komunitetit, të cilët kishin mundësi të shkojnë atje pas 

orëve të mësimit. Me anë të marrëdhënies mentorike, 

disa prej fëmijëve bile u bënë asistentë në atelietë. Edhe 

muzeu kishte përfitime. Prindërit, disa prej të cilëve kanë ardhur në muze për herë të 

parë, u bënë vizitorë të rregullt gjatë fundjavës, kurse fëmijët e tyre i vizituan punëtoritë. 

Edhe vëllezërit dhe motrat më të vogla të pjesëmarrësve gjithashtu mësonin. Të gjithë 

së bashku zhvilluan shkathtësi të ndryshme që në të ardhmen do t’u ndihmojnë gjatë 

mirëmbajtjes së shtëpive të tyre dhe në jetën e përditshme.
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Muzikanti e ekzekutoi zgjidhjen

Në një komunitet, këshilli i shkollës e zvogëloi buxhetin për orët e muzikës në shkollë. 

Duke pasur parasysh se ulja e buxhetit do të reflektohet edhe mbi orkestrën e shkollës, 

disa prindër e dëgjuan këshillën e miqve të tyre muzikantë. Muzikantët kontaktuat me 

dyqanin lokal për instrumente, i cili gjithashtu do të ballafaqohej me humbje (për shkak 

të zvogëlimit të marrjeve  hua të instrumenteve) nëse orkestra e shkollës nuk ekziston 

më. Një muzikant i cili punonte në dyqan, u ofrua të japë mësim në shkollë me qëllim 

që orkestra të vazhdojë të funksionojë. Vullneti i mirë ishte reklamë për dyqanin, kurse 

fëmijët kishin mundësi që prapë të kënaqen në orët e muzikës.

Ndihma nga spitali

Një fëmijë s’mundi të marrë pjesë në aktivitetet e përditshme të shkollës për shkak se përdorte karrocë me rrota. 

Në fillim, prindërit e tij nuk dinin ku të drejtohen. Pasi biseduan me mjekun amë, morën vesh se spitali organizon 

orë për mbështetje të prindërve me fëmijë me nevoja të posaçme. Nëpërmjet grupeve për mbështetje, 

prindërit morën vesh edhe për prindër të tjerë të cilët 

kishin situata dhe zgjidhje të ngjashme. Djali nuk 

kishte mundësi të hante drekë me shokët e tij 

për shkak se tavolinat nuk ishin të përshtatura 

sipas dimensioneve të karrocës së tij. Zgjidhja 

ishte që të bëhen tavolina të reja, të cilat mund 

t’i përdorin të gjithë fëmijët, me dhe pa karroca 

me rrota. Prindërit e brengosur u bashkuan dhe 

krijuan tavolinë në të cilën mund të ulej djali me 

karrocën me rrota së bashku me shokët e tij.
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Nxiteni partneritetin në komunitet nëpërmjet 
bashkëpunimit me grupet e ekzistuese. 

Krijimi i partneritetit në komunitetin tuaj mund të jetë një mënyrë e mirë që 

të tërhiqni vëmendje për problemin tuaj. Kur të gjeni ndonjë grup me të cilin 

ndani interesa të njëjta, mendoni nëse do të jetë e dobishme ta inkuadroni atë. 

Disa prej hapave që mund të ndihmojnë 

në procesin e marrjes së vendimeve janë: 

•	 Merrni pjesë në mbledhjet e grupit. 

•	 Kontaktoni me kryetarin e grupit. 

•	 Mbani bisedime joformale me anëtarët e tjerë të grupit. 

•	 Kandidohuni për pozitë në bordin. 

•	 Mundohuni që problemi juaj të vihet në rendin e ditës në 

mbledhjen e grupit. 

•	 Bëni vlerësim nëse anëtarësimi në grupin do t’ju sjellë më afër 

zgjidhjes së problemit tuaj
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Shembulli i cili vijon tregon se si prindërit mund të përfitojnë prej bashkëpunimit me grupe që 

tashmë ekzistojnë. Inkuadrimi i anëtarëve të tjerë me përvoja të ngjashme mund t’i rrisë përfitimet 

prej procesit të përfaqësimit.

Me qëllim që të mblidhen mjete për rregullim të oborrit, një 
shkollë fillore ka vendosur ta shfrytëzojë festën e afërt dhe 
të organizojë ngjarje për Pashkët. Nxënësit kanë krijuar 
punime dore, të frymëzuar nga festa dhe ato u prezantuan 
me këtë rast për t’u shitur, kurse pjesa argëtuese të ngjarjes 
përbëhej prej recitaleve muzikore dhe vallëzuese nga ana e 
nxënësve të shkollës.
 
Edhe një pohim se ngjarjet e këtilla kanë për qëllim ta 
tërheqin vëmendjen e institucioneve të tjera dhe ta vënë 
shkollën në agjendën e tyre ishte fakti se, pas mbajtjes 
së kësaj ngjarjeje, ndërmarrjet komunale publike lokale u 
bashkuan dhe përpunuan projekt për rregullimin e oborrit të 
shkollës. Mjetet e mbledhura gjatë ngjarjes kanë qenë vetëm 
një pjesë e shumës që këto institucione e kanë investuan në 
zbukurimin e oborrit të shkollës.
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Inkuadrimi i komunitetit me qëllim që të gjenden partnerë të rinj

Në një komunitet kishte shumë fëmijë me nevoja të ndryshme. Një fëmijë kishte dëgjim të dëmtuar, 

një fëmijë tjetër kishte problem serioz me të shikuarit, disa fëmijë të tjerë ishin mbrapa me zhvillimin 

e tyre psikik dhe fizik. Duke vepruar individualisht, asnjë prind nuk arriti të ndikojë për përmirësim të 

shërbimeve në shkollën fillore lokale. Por, kur prindërit i inkuadruan edhe anëtarët e tjerë të komunitetit 

dhe i bashkuan forcat, arritën sukses. Si grup i cili i përfaqëson interesat e të gjithë fëmijëve me nevoja 

të posaçme pranë komunitetit, ata tërhoqën interes më të madh sesa kur vepronin mëvetësisht. Më 

në fund, programi mësimor ishte rishikuar dhe riorganizuar me qëllim që t’u përgjigjet nevojave të 

posaçme të këtyre fëmijëve.

Çfarë të bëhet nëse grupi nuk ekziston?

Bile kur do t’i klasifikoni problemet tuaja me vëmendje, duke përdorur 

mjete të ndryshme për hulumtim, që janë në disponim të 

komunitetin tuaj, mund të arrini në përfundimin se nuk 

ekziston ndonjë grup që i ndan problemet tuaja. Kjo mund 

të ndodhë për shkak se në komunitetin tuaj thjeshtë nuk 

ekziston shërbim i këtij lloji, problemi i posaçëm është 

karakteristik vetëm për ju dhe familjen tuaj, ose ju jeni të parët 

që veprojnë për zgjidhjen e këtij problemi. Në rast se nuk mund 

të gjeni grup ekzistues që vepron në komunitetin tuaj, në kreut 

e mëtejshme do të lexoni më shumë informacione dhe këshilla të 

dobishme për të formuar grupin tuaj.
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KREU 4:     Formim i grupeve për veprim
  
Ka aq shkaqe për të cilat njerëzit formojnë grupe, sa ka edhe qëllime të cilat duan t’i arrijnë. Nuk 

ka shteg në përfaqësim, i cili i përmban të gjitha rrugicat dhe pengesat me të cilat ballafaqohen 

përfaqësuesit. Këtu ofrojmë drejtime se si një përfaqësues mund të krijojë grup për aksion 

pranë komunitetit. Pavarësisht nga fakti se grupi për veprim i përfaqëson interesat e fëmijëve 

ose përqendrohet mbi përmirësime në shkollë ose lagje, që ky të jetë i suksesshëm, duhet t’i 

ndërmarrë hapat në vijim.

Suaza baze për formim të grupit për veprim përmban: G
R

u
P

IM
I

•	 HAPI 1:         Inkuadroni edhe të tjerët në realizimin e qëllimeve tuaja.

•	 HAPI 2:         Organizoni dhe realizoni takime të suksesshme.

•	 HAPI 3:         Përzgjidhni udhëheqës.

•	 HAPI 4:         Përzgjidheni strategjinë e përshtatshme.

•	 HAPI 5:         Bëjeni dhe zbatojeni planin për aksion.

•	 HAPI 6:         КPërdorni strategji për informim publik me qëllim që të   

                         tërhiqni vëmendje drejt porosisë suaj. а.
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HAPI 1:     Inkuadroni edhe të tjerët në realizimin e qëllimeve tuaja. 

Hapi i parë gjatë formimit të një grupi për veprim është t’i bindni të tjerët që t‘ju bashkohen. 

Në këtë fazë tashmë me siguri e keni dalluar problemin tuaj, ju keni 

kuptuar se ky është problem të cilin nuk doni ta zgjidhni vetë dhe keni 

vendosur të formoni grup. Pyetjet e ardhshme janë:

•	 Kush tjetër është prekur prej këtij problemi? 

•	 Kush tjetër mund të jetë prekur?

Që të arrini te përgjigja, kujtohuni se shfrytëzuesit dhe përdoruesit potencialë të shërbimit, për 

përmirësimin e të cilit po përpiqeni, janë pjesë e grupit të njerëzve që mund t’i merrni parasysh kur 

kërkoni mbështetje prej të tjerëve. 

Kërkim për mbështetje për qëndrim më të gjatë në kopshtin e fëmijëve

Prindërit nga një komunitet u përpoqën të sigurojnë qëndrim më të gjatë në shkollën lokale për fëmijët e 

tyre të cilët shkonin në kopshtin e fëmijëve. Fëmijët nuk mund të rrinin më vonë në kopsht, edhe pse prindërit 

e tyre kishin orar më të gjatë pune. Me qëllim që t’i tërheqin edhe të tjerët që e kishin të njëjtin problem, 

prindërit kontaktuan me përfaqësues nga shkolla dhe këtë çështje e shqyrtuan edhe me përdoruesit e 

ardhshëm të shërbimeve të kopshtit të fëmijëve. Ata përcaktuar se pranë komunës së tyre ka shumë familje 

me fëmijë, të cilët do të fillojnë të shkojnë në kopshtin e fëmijëve vitin e ardhshëm. Ky hulumtim i zbatuar në 

mes të ‘‘shfrytëzuesve të tashëm’’ dhe “shfrytëzuesve të ardhshëm” ka çuar në përfshirjen shumë familjeve 

në grupin për veprim. Më në fund, ata arritën ta ndryshojnë sistemin edhe në kopsht, gjithsesi, u organizua 

qëndrim më i gjatë për fëmijët, prindërit e të cilëve kanë orar më të gjatë pune.

72



B73

Të nxitur prej dëshirës për krijim të një mjedisi 
bashkëkohor për të nxënit e fëmijëve të tyre, 
prindërit e nxënësve vazhdimisht inkuadroheshin në 
të gjitha projektet për rinovimin e shkollës dhe për 
përmirësim të mësimdhënies. Renovimi i plotë, plotësimi 
i materialeve didaktike dhe të mobilieve  të shkolloës 
ishin zbatuar në bashkëpunim me komunitetin lokal dhe 
me prindërit. Prindërit ndihmuan edhe në zbatimin e 
punimeve ndërtimore – ngjyrosjen e mureve, ndërrimin 
e dritareve, riparimin e dyshemesë dhe zëvendësimin e 
radiatorëve të vjetër. Shembujt prej këtij bashkëpunimi 
të vazhdueshëm, çdo vit publikohen në një broshurë 
me fotografi, që flet për bashkëpunimin e shkollës me 
prindërit. Kjo është një mënyrë e mirë që t’u jepet 
mirënjohje gjithë atyre që bashkëpunojnë me shkollën.



A

Shumica e prindërve prej një lagjeje ishin punësuar në një fabrikë në qytet dhe 
kishin orar të zgjatur pune. Për shkak të kësaj kishin probleme me kujdesin 
për fëmijët pas mbarimit të mësimdhënies së rregullt. Disa arsimtarë, 
në bashkëpunim me prindërit dhe komunën, ndërmorën një iniciativë 

për pajisjen e klasës për qëndrim të zgjatur në shkollë. Prindërit 
e interesuar menjëherë e ofruan mbështetjen e tyre për 

realizimin e kësaj iniciative. Kjo iniciativë e realizuar me 
sukses u promovua në mediet lokale si shembull për 

bashkëpunim të mirë mes shkollës, prindërve 
dhe komunitetit dhe si nxitje për 

iniciativa të ngjashme.

Na mbetet t’i përgjigjemi pyetjes themelore: ‘‘Si t’i bindni të tjerët që t‘ju bashkohen?’’ Ndonjëherë kërkimi i 

mbështetjes për problemin tuaj mund të nisë në mjedisin më të afërt të shtëpisë suaj. Shkoni nga derë në derë, 

merrini në telefon miqtë tuaj, kërkoni mbështetje prej të njohurve tuaj.

Jini të qartë në kërkesat që u dërgoni dhe jeni të 

gatshëm t’u përgjigjuni pyetjeve të tyre, si për shembull:

•	 Për çfarë lloj problemi bëhet fjalë? 

•	 Çfarë doni të arrini? 

•	 Si planifikoni ta arrini atë qëllim? 

•	 Si mund t’ju ndihmoj unë?
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Kujdesuni që porosia juaj të jetë e qartë në të gjitha raste. Letra, të cilën do ta dërgoni për ta informuar 

komunitetin, duhet të jetë e shkurtër dhe e qartë. Fletëpalosja, gjithashtu, duhet qartësisht ta prezantojë 

qëllimin dhe të sigurojë kontakt me anëtarët e ardhshëm.  Ndonjëherë edhe një fletë e thjeshtë 

me ngjyrë të fortë ose dizajn interesant mund të tërheqë vëmendje. 

Në një rast, vizatimi i bërë prej një fëmije, me lule dhe diell, ishte një mënyrë e ngrohtë 

dhe e ndjeshme, për t’iu lutur anëtarëve të komunitetit që të ndihmojnë në 

pastrimin e parkut dhe mbjelljen e luleve. Fletëpalosja ka qenë me përmbajtje të 

thjeshtë dhe e shkruar me ton të këndshëm: ‘‘bashkohuni me ne që ta pastrojmë 

parkun. Do të ketë pije freskuese. Zbavitje për të gjithë!’’Të gjitha informacione 

kyçe ishin përmendur, duke filluar prej datës dhe kohës së ngjarjes, deri në kontaktet 

e organizatorit. Në fletëpalosje gjithashtu ishte shënuar se pjesëmarrësit duhet të 

sjellin doreza për t’u mbrojtur prej xhameve të thyera ose gjembave. 

Që t’i motivoni të tjerët të inkuadrohen nuk duhet magji. Duhet punë dhe devotshmëri e 

madhe dhe ndjekje e disa hapave themelore.

Mënyra të tjera për të rekrutuar njerëz të cilët do t’ju ndihmojnë janë:

•	 Biseda telefonike 

•	 Letra, posta elektronike 

•	 Përdorim i rrjeteve sociale 

•	 Shpërndarja e fletëpalosjeve, broshurave 

•	 Kërkim i ndihmës prej biznesmenëve lokale
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Piknikë dhe ahengje 

Në një lagje, shumica e familjeve ishin çiftë ë reja me fëmijë 

të vegjël. Gjithsesi, prej tyre vetëm një numër i vogël njiheshin 

mes tyre, për shkak se pothuajse gjithë ditën e kalonin në punë, 

kurse kur ishin në shtëpi ishin të zënë me përkujdesjen për fëmijët 

e tyre. Një prej familjeve ka vendosur të organizojë aheng. Vendosën 

ta organizojnë ahengun gjatë fundjavës, kur shumica e fëmijëve janë 

në shtëpi. Të gjithëve u dorëzuan ftesa brenda kutive të tyre postare dhe u 

propozua që të gjithë t’i sjellin gjellët e tyre më të preferuara.  Prindërit organizuan 

lojëra interesante për fëmijët. Gjatë ahengut, një familje bëri një propozim për peticion 

për riparimin e ndriçimit rrugor në lagje. Shumica prej fqinjëve nuk dinin se komuna 

kërkon një numër të caktuar 

nënshkrimesh për t’u riparuar 

ndriçimi rrugor. Të gjithë që 

ishin të pranishëm, e nënshkruar 

peticionin dhe  kështu u mblodh 

numri i nevojshëm i nënshkrimeve. 

Shumë fqinjë që punonin edhe 

në ndërresën e tretë,  ndiheshin 

më të sigurt kur ktheheshin 

natën në shtëpi nëpër lagjen e 

tyre tash të ndriçuar. Ahengu u 

shndërrua në një traditë e cila 

mbahet çdo vit.
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INKUADRIMI I NJERËZVE TË TJERË 

NË ARRITJEN E QËLLIMIT TUAJ 

ËSHTË HAP I RËNDËSISHËM.

KOMPONENT I RËNDËSISHËM ËSHTË 

EDHE ZHVILLIMI I AFTËSIVE PËR 

UDHËHEQJE TË TAKIMEVE EFEKTIVE.
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‘‘Për ditë më të suksesshme 
ndërtojmë tri klasa’’ ka qenë 
emri i ngjarjes të organizuar me 
qëllim që të rregullohen 3 klasa të reja 
– njëra e destinuar për fëmijët me nevoja të 
posaçme në arsim, njëra për nxënësit e talentuar dhe 
njëra për realizim të aktiviteteve prej programeve të 
ndryshme ose prej klubeve të nxënësve (klubi letrar, 
dramatik, klubi për recitime dhe klubi artistik). Ngjarja 
ka përfshirë një shfaqje me muzikë dhe vallëzim, 
paradë mode, ngjarje sportive, shitje dhe aksion për 
dhurim të gjakut. Këshilli i shkollës dhe drejtori 
i shkollës kanë arritur ta tërheqin vëmendjen 
e vetëqeverisjes lokale dhe të sektorit të 
biznesit, që ka rezultuar me kontribut 
të madh për ndërtimin e klasave.
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Mënyra më e shpejtë që të kuptoni se ç’ka është ajo që e bën një takim produktiv 

është fillimisht të definoni se ç’është ajo që e bën  takimin joproduktiv:

•	 Nuk ka agjendë të qartë

•	 Nuk ka përkufizim kohor 

•	 Nuk ka as fokus as udhëheqje të mirë 

•	 Krijohet ndjenja sikur ‘‘asgjë nuk është arritur’’ 

•	 Takimi ‘‘zgjatet dhe zgjatet’’ dhe në fund njerëzit pyesin vetveten: ‘‘Cili ishte kuptimi?’’ 

Si t’u shmangeni këtyre problemeve? 

Edhe përveç faktit se ka disa karakteristika që bëjnë takimi të jetë i suksesshëm, gjithsesi nuk ka dy takime 

identike. Disa probleme kërkojnë diskutime më të gjata dhe debate më të gjera. Për disa të tjera nuk 

nevojitet shumë kohë dhe planifikim i gjerë. 

HAPI 2:    Organizoni dhe realizoni takime të suksesshme. 

TAKIMET JANË TË DOBISHME QË NJERËZIT TË MBLIDHEN NË NJË VEND DHE TË TËRHIQET 

VËMENDJA DREJT NDONJË PROBLEMI TË CAKTUAR. GJITHSESI, ËSHTË ME RËNDËSI EDHE 

QË TAKIMET TË JENË PRODUKTIVE, SEPSE NË TË KUNDËRTËN NJERËZIT NUK DO TË  VIJNË. 
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•	 Kë do të ftoni? 

•	 Cili është qëllimi i takimit? 

•	 Kur dhe ku do të mbahet takimi? 

•	 Si do t’i lajmëroni të ftuarit? 

•	 Cilat tema do të vihen në agjendë? 

•	 Përgatitja paraprake

•	 Agjenda e qartë 

•	 Përkufizimi i qartë kohor 

Gjithsesi, pavarësisht nëse problemi është i thjeshtë ose i 

ndërlikuar, pjesë përbërëse e çdo takimi të suksesshëm është:

Përgatitja paraprake për takim produktiv 

Kur planifikoni të organizoni takim, është e nevojshme të vendosni: 
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•	 A ka mjaft hapësirë dhe karrige për të gjithë? 

•	 Në cilën orë do të mbahet takimi? 

•	 A do të ketë ushqim dhe pije freskuese? 

Pyesni vetveten: 

Përgatitja e mirë është bazë për çdo takim të suksesshëm. Duhet t’i merrni me mend problemet 

me të cilat mund të haseni, si për shembull: ‘‘A keni hapësirë të përshtatshme dhe kush do të 

kujdeset për fëmijët në rast se takimi mbahet në mbrëmje?’’ Sigurohuni se të gjithë e dinë se ku 

dhe kur do të mbahet takimi dhe ai të jetë i organizuar mirë. Më mirë është nëse lajmërimin e 

bëni 1-2 javë para takimit. Nëse i lajmëroni më herët, njerëzit mund të harrojnë. Kontaktojini me 

qëllim që t’i përkujtoni për mbledhjen, por edhe për ta konfirmuar pjesëmarrjen e tyre. Takimet 

e vogla (që zakonisht janë shumë efektive) mund të mbahen në shtëpinë e dikujt prej anëtarëve. 

Në qoftë se hapësira është problem për ju, mendoni për objektet pranë komunitetit.  Kontaktoni 

me organizatat në lagjen tuaj, të cilat tashmë kanë eksperiencë me organizim të takimeve. 

Kërkoni prej shkollës, komunës, ndonjë organizate joqeveritare ose ndonjë kompanie lokale t’ju 

japin hapësirë për takime dhe bëni listë me elementet e nevojshme të cilat do t’ju ndihmojnë për 

mirëmbajtjen e atmosferës pozitive gjatë takimit.

Nëse bëhet fjalë për takim për prindër me fëmijë të vegjël, shikoni mos ka ndonjë hapësirë 

shtesë të cilën mund të shfrytëzohet si vend për fëmijët, që prindërit të kenë mundësi të 

marrin pjesë pa i paguar dikujt të kujdeset për fëmijët e tyre. Në qoftë se merrni ushqim 

dhe pije joalkoolike, do të keni takim më të rehatshëm për shkak se në kushte të këtilla 

pjesëmarrësit shoqërohen më shumë dhe bisedat nisin më lehtësisht. 

80



B

Përgatitja e agjendës. Nëse doni që takimi të jetë i suksesshëm, është e nevojshme që 

paraprakisht të përgatisni agjendë dhe t’i përmendni problemet kryesore. Disa njerëz nuk do të 

kenë mundësi të mbeten deri në fund të takimit, kështu që, me agjendën (e shkruar në fletë ose 

poster të dukshëm) do t’u mundësoni njerëzve të pranishëm të dinë për çfarë do të diskutohet në 

vazhdim dhe kë duhet ta kontaktojnë për informacione plotësuese. Nëse keni mundësi, siguroni 

stilolapsa, lapsa dhe letër për pjesëmarrësit. Në një listë, të gjithë pjesëmarrësit e pranishëm, 

duhet t’i shënojnë emrat dhe adresat e tyre, por në fletë duhet të ketë hapësirë që të shkruajnë 

për mënyrën në të cilën mund të ndihmojnë në aksionin që e propozoni. Shkruani disa sugjerime 

(mbajtës i protokollit, fotograf), por lini hapësirë që edhe vetë ato të shkruajnë idetë e tyre për 

mënyrat në të cilat duan të ndihmojnë. Kjo listë do t’ju ndihmojë kur do të ndahen detyrimet. Në 

agjendë parashikoni edhe kohë për pyetje.  Me këtë do të theksoni se inkuadrimi dhe pjesëmarrja 

kanë rol të rëndësishëm për grupin, kurse njerëzit e pranishëm nuk do të ndihen vetëm si publik, 

por do të kuptojnë se kanë rol aktiv në proces.

Njihuni mes vete.  Një tjetër qëllim i takimit është të merrni vesh se kush është i interesuar për 

problemin tuaj dhe të krijoni mundësi që njerëzit të njihen me njëri-tjetrin. Një mënyrë për këtë 

është prezantimi. Në grupe të vogla prezantimi zhvillohet më lehtësisht. Ka edhe disa mënyra 

në të cilat kjo rutinë mund të bëhet në diçka më zbavitëse. Shpesh përdoret mënyra standarde 

për prezantimin e njerëzve dhe kjo nuk e tërheq shumë vëmendjen e të pranishmëve. Por, 

njohja e anëtarëve të një grupi është kyçe për lidhje e njerëzve pranë grupit dhe për mundësinë 

që ky do të funksionojë në mënyrë efektive. Njëra prej mënyrave që ta tërhiqni vëmendjen, 

është që të kërkoni prej secilit ta prezantojë atë që rri pranë tij/saj. Jepni pak kohë që të mësojnë 

informacione për partnerin, si për shembull cili është hobi i tij/saj, interesat, familja. Pas bisedës 

së shkurtër, lutjuni që të prezantojnë njëri-tjetrin. Kjo është mënyrë e mirë me të cilën anëtarët 

do të njihen dhe do të fillojnë të ndërtojnë komunitet.
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Përkufizojeni kohën.  Secilit prej nesh mund t’i kujtohet ndonjë takimi i cili ka zgjatur shumë 

gjatë. Bile edhe kur kanë qëllim të mirë, disa grupe shpërbëhen vetëm për shkak të shfrytëzimit 

joproduktiv të kohës. Jini të kujdesshëm. Prindërit janë njerëz të zënë me shumë detyrime. 

Ndonjëherë takimet në mbrëmje janë të vetmet në të cilat mund të marrin pjesë. Edhe nëse 

siguroni vend për fëmijët, prindërit ndoshta nuk do të kenë shumë kohë sepse kanë obligime. 

Takimet efikase janë mënyra më e mirë që të jeni të sigurt se prindërit do të vijnë edhe në takimin 

tjetër. Lajmet se grupi i respekton prindërit dhe kohën e tyre do të shpërndahet lehtësisht. Njëri 

prej problemeve që mund të paraqitet në grup është mospajtimi rreth mënyrës më të mirë për 

prezantimin e problemit. Ndonjëherë kjo mund të çojë në debate të gjata. Edhe pse debati është 

mënyrë e mirë për vendimmarrje demokratike, gjithsesi, debatet shumë të gjata mund të jenë 

problem. Prandaj përkufizojeni kohëzgjatjen e takimit (për shembull një orë), si dhe kohëzgjatjen 

për secilin diskutim.

Bëni plan për mbajtje të takimit tjetër. Njëri prej rregullave kryesore për çdo takim 

është: ‘‘Mos e mbyllni takimin para se 

ta përcaktoni kohën për takimin tjetër’’. 

Nëse njerëzit largohen para se ta lini 

takimin tjetër, do të nevojitet shumë 

kohë për të kontaktuar dhe lajmëruar 

secilin anëtar veç a veç. Shfrytëzojeni 

takimin për të përcaktuar datën dhe vendin për takimin tjetër dhe për çfarë do të 

bisedoni. Kjo do t’ju kursejë shumë kohë.
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Kur përzgjidhen liderë, duhen përzgjedhur njerëz të cilët mund: 

•	 Të bashkëpunojnë 

•	 Të delegojnë detyrime 

•	 Të jenë të respektuar në komunitet 

•	 Të mbeten të qetë dhe të qëndrueshëm në situata të pakëndshme 

•	 Të dëgjojnë 

•	 Të ndajnë përgjegjësi

•	 Të komunikojnë në mënyrë të suksesshme

HAPI 3:  Përzgjedhja e liderit

Hapi i tretë i formimit të një grupi efikas është përzgjedhja e një lideri të mirë. Ndoshta do të jeni 

të befasuar prej asaj që kërkohet për këtë zgjedhje.

Cilat janë kualitetet për të qenë lider?  Në secilin studim, kur parashtrohet pyetja: ‘‘Çfarë nevojitet 

për të qenë lider i mirë?’’, përgjigjet e para janë se liderët duhet të jenë: ‘‘efikas’’, ‘‘të pavarur’’ dhe të 

‘‘marrin përgjegjësi’’. Por, kur do të shqyrtohen në mënyrë më të detajuar kualitetet të cilat duhet 

t’i posedojë një lider i suksesshëm, arrihet në konkludimin se lideri duhet të ketë më shumë aftësi 

të ndryshme. Kur formohet grupi për veprim i përbërë prej prindërve, ekzistojnë shumë pozita 

udhëheqëse të cilat duhet të plotësohen, duke filluar prej mbajtjes së takimeve deri në organizimin e 

aktiviteteve për mbledhje të mjeteve dhe udhëheqje të aksioneve publike për arsim. Në të gjitha këto 

fushat, liderët e fortë dhe të suksesshëm mundësojnë që propozimet të transformohen në aksion.
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MË E RËNDËSISSHME ËSHTË QË TË ZGJIDHNI LIDERË TË CILËT MUND 

TË TËRHEQIN NDJEKËS TË IDESË SUAJ, SESA TË ZGJIDHNI NJERËZ TË 

CILËT PREFEROJNË TË PUNOJNË VETË. NËSE NUK KA GRUP, NUK KA 

AS ÇFARË TË UDHËHIQET. SIÇ TREGOHET EDHE NË SHEMBULLIN NË 

VAZHDIM:  NDONJËHERË LIDERI PREJ NJË NJERIU ‘‘TË HAPUR DHE TË 

SINQERTË’’ MUND TË KTHEHET NË PERSON ME ‘‘KOKË TË FRyRË ’’ I CILI 

NUK DO TË JETË I AFTË QARTËSISHT T’I ARTIKULOJË NEVOJAT E GRUPIT. 
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Liderët duhet të jenë lojtarë ekiporë 

Në një komunitet në të cilin prindërit ishin shumë të 
zënë, Këshilli i shkollës ka zgjedhur për lider njërën 

prej nënave, e cila u dukej si zgjedhja më e mirë dhe 
më logjike, pasi kishte entuziazëm të madh dhe kohë të 
lirë për të ndihmuar në shkollë. Sipas iniciativës së saj, 
ajo vet e rregulloi oborrin e shkollës dhe mbolli lule. Kur 
vërejti se prindërit e tjerë janë shumë të zënë, vazhdoi të 
kërkojë vetë donacione dhe të angazhohet rreth rregullimit 
dhe mirëmbajtjes së oborrit të shkollës. Por, si kalonte 

koha, u bëhej evident fakti se bëhet fjalë për një lider i 
cili nuk mbështetej mbi ekipin e tij. Edhe pse ajo mendonte 
se i ndihmon grupit me atë që nuk i angazhon me detyra të 
thjeshta (shpërndarjen e fletëpalosjeve, organizimin e takimeve), 
kjo qasje, në fakt, ishte e pafavorshme për bashkëpunim në 
grup. Mosndarja e detyrimeve çoi në ulje të pjesëmarrjes 
së prindërve të tjerë dhe më në fund deri në humbje të 
vazhdueshmërisë së grupit. Bile në një takim me drejtorin e 
shkollës, lideri ka qenë aq i lodhur prej detyrave të shumta 

që i pati kryer, që takimi ka mbarur me ton të pakëndshëm. 
Është e domosdoshme që lideri të jetë ‘‘lojtar ekipor’’, ‘‘i qetë 
dhe i ndjeshëm’’ dhe person i respektuar në komunitet.
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10 CILËSI TË CILAT DUHET T’I POSEDOJË NJË LIDER I SUKSESSHËM

Kjo listë duhet t’u mundësojë përfaqësuesve më lehtësisht të zgjedhin liderin. 

LIDERI I MIRË DUHET: 

1. TË DIJË TA IDENTIFIKOJË QËLLIMIN/MISIONIN E RËNDËSISHËM.   Duhet të jetë i aftë 

për të përzgjedhur mision i cili do të jetë i rëndësishëm dhe do të sjellë rezultate pozitive.

2. TË JETË I DEVOTSHËM. Devotshmëria dhe bindja e madhe janë çelësi për përmbushjen 

e qëllimit.

3. TË POSEDOJË CILËSI ETIKE DHE TA PËRDORË FUQINË E TyRE NË MËNyRË TË MENÇUR.

 Udhëheqja nënkupton fuqi. Njerëzit që e përdorin fuqinë në mënyrë të drejtë dhe etike, 

kanë shanse më të mëdha të jenë të respektuar prej të tjerëve në komunitet. Kjo është e 

rëndësishme që porosia të dëgjohet dhe komuniteti të ketë vullnet të përfshihet.

4. TË DO TË BËJË NDRySHIM. Përfaqësimi nënkupton ndryshime. Liderët e mirë duhet të 

guxojnë ta shqetësojnë sistemin.

5. TË NDËRMARRË RREZIK. Udhëheqja nënkupton rreziqe. Garancia nuk ka kur doni të 

bëni ndryshime. Liderët e mirë nuk duhet të rrinë anash. Duhet të jenë të përgatitur të 

ndërmarrin rreziqe, të mos heqin dorë pas dështimit të parë, të bëjnë vlerësim të ri dhe 

të provojnë edhe një herë.
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6. TË MARRË VENDIME. Lideri i mirë me aftësitë e tij për vendimmarrje do të ndikojë për 

arritje deri në kompromis dhe pajtim në grup.

7. TË POSEDOJË AFTËSI TË ZHVILLUARA PËR KOMUNIKIM. Qëllimet e grupit nuk do 

të jetë efektive nëse nuk prezantohen mirë para subjekteve të cilat marrin vendime. 

Lideri i mirë duhet të jetë i aftë për komunikim. Oratoria efektive është karakteristikë 

e rëndësishme për një lider.

8. TË DI TË DËGJOJË. Për një lider është shumë e rëndësishme të di të dëgjojë. Rolin 

kyç e luan aftësia për t’i dëgjuar të tjerët, për t’i përmbledhur pikëpamjet e tyre dhe 

për t’ju përgjigjur në mënyrë të përshtatshme atyre që nuk pajtohen.

9. TË DALLOJË TALENTE. Lideri i mirë duhet të jetë i aftë për t’i dalluar talentet e fshehura 

të anëtarëve të komunitetit. Duhet t’i dallojë ata që janë të devotshëm. Duhet të kërkojë 

mbështetje prej artistëve, përfaqësuesve prej sektorit të biznesit, prindërve etj. и.

10.  TË NDËRTOJË EKIP.  Ekip i fortë është ekipi që ka anëtarë me talente, burime dhe 

qëndrime të ndryshme, të cilat lideri mund t’i shfrytëzojë. Është me rëndësi që të 

mbështetemi te të tjerët. Bëni listë dhe përfshijini edhe ata me prejardhje dhe përvojë 

të ndryshme. Kjo është shumë e rëndësishme për ndërtim të një ekip të fortë.
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KREU 5:   Ndërmarrje e aksionit në grup

Në kapitullin e mëparshëm u përfshinë tre hapat e parë të procesit për 

përfaqësim, kurse ky kapitull do të fokusohet mbi ndërmarrjen e aksionit dhe 

prezanton informacione të reja për përfaqësimin. Organizimi dhe përgatitja 

cilësore do t’ju ndihmojnë gjatë ndërmarrjes së hapave të rinj në të ardhmen. 

Tashmë e mbaruat pjesën të madhe prej punës së vështirë – mblodhët 

informacione, formuat grup, mbajtët takime të suksesshme dhe bëtë delegim 

të detyrimeve. Me qëllim qartësisht të përcaktuar dhe me mbështetje prej të 

tjerëve, grupi juaj për veprim është i përgatitur të bëjë ndryshim. 

Kur do të jeni të përgatitur për të ndërmarrë aksion, është me 

rëndësi të përqendroheni mbi hapat e fundit të udhëtimit tuaj:

•	 HAPI 4:          Ndiqeni strategjinë e vërtetë

•	 HAPI 5:          Bëni plan për aksion

•	 HAPI 6:          КPërdorni strategji për informim publik me qëllim që të 

                                  tërhiqni vëmendje drejt porosisë suaj
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Një shkollë rurale prej kohësh ka zhvilluar bashkëpunim 
me prindërit e nxënësve. Njëri prej aksioneve në të cilat 
prindërit ishin përfshirë, ishte lidhur me përgatitjen e 
shkollës rurale për vitin e ri shkollor. 
Drejtori mbajti takim me një grup prindërish dhe 
fshatarësh për nevojën e përmirësimit të kushteve të 
vështira në shkollën rajonale në të cilën mësojnë rreth 
pesëmbëdhjetë nxënës. Ranë  që ndërtesa e shkollës 
të ngjyroset me ngjyra të ndryshme, të instalohet 
ndriçim, të riparohet inventari dhe të instalohet internet. 
Nëpunësit e shkollës dhe prindërit i bashkuan fuqitë 
dhe i mbaruan aktivitetet e parashikuara brenda disa 
ditësh, me shpenzime minimale me materiale të cilat i 
siguroi shkolla. Puna e mbaruar në mënyrë të përbashkët e 
përforcoi miqësinë dhe besimin mes shkollës dhe prindërve, 
kurse përfitimi është kënaqësia prej punës së përbashkët 
dhe të dobishme, me të cilën po krenohen të gjithë.
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HAPI 4:    Përcaktojeni strategjinë e saktë

Secili grup për veprim duhet të ketë strategji të saktë që të përparojë në arritjen e qëllimeve të 

paracaktuara. Fatkeqësisht, prindërit të cilët bëhen përfaqësues, më shpesh janë përgatitur mirë për 

këtë detyrë. Kujdesi për fëmijët kërkon prej prindërve të kenë zgjidhje për çdo situatë. Kur fëmijët 

bien në terrenin sportiv, prindërit duhet të vendosin nëse duhen thënë vetëm disa fjalë qetësuese, të 

ngjitet flaster, ose nëse plagosje është serioze, t’i çojnë te mjeku. Është e ngjashme edhe me grupet për 

veprim. Edhe për ato nevojiten aftësi e ngjashme për përcaktim të strategjisë së 

vërtetë – e cila do t’ju çojë deri në zgjidhjen e suksesshme të problemit tuaj.

 

Strategjia e grupeve për veprim varet prej problemit. Ato duhet 

të vendosin kujt do t’i drejtohen (drejtorit, arsimtarit ose 

këshillit të shkollës, nëse bëhet fjalë për problem në shkollë), 

të vendosin nëse është produktive të mbajnë takim në 

grup ose takim ‘‘sy me sy’’. Strategjia nënkupton edhe 

parashikim nëse do të jetë grupi juaj më i suksesshëm 

kur vepron në mënyrë të pavarur ose do të përfshihet në 

ndonjë grup më të madh dhe me më shumë përvojë, si 

dhe nëse duhet të kërkoni mbështetje prej biznesmenëve  

lokalë për ta shpejtuar arritjen e qëllimeve.  Gjatë zhvillimit 

të strategjisë, duhet të kihen parasysh disa pyetjeve që i 

përmendëm në fillim, si për shembull: ‘‘A jam vetëm unë që e vërej 

këtë problem?’’, ose ‘‘A është ky problemi i vërtetë?’’. Gjatë zhvillimit të 

procesit, parashtrimi i pyetjeve luan rol më të rëndësishëm në përcaktimin e strategjisë suaj. Kur të 

jeni të sigurt se mund t’u përgjigjeni shumicës së pyetjeve që vijojnë, të cilat do t’ju ndihmojnë ta 

përkufizoni strategjinë tuaj për planin tuaj për aksion, atëherë jeni të përgatitur që ta bëni planin. 
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•	 A mund t’ua shpjegoni të tjerëve problemin tuaj qartësisht dhe në mënyrë të kuptueshme? 

•	 A keni strukturë të mirë në organizatë (anëtarë, lider etj.)? 

•	 A i dalloni ithtarët  prej kundërshtarëve?

•	 A dini se cilat janë subjektet që marrin vendime (drejtori i shkollës, kryetari i këshillit 

shtëpiak?

•	 A dini ku të drejtoheni për mbështetje (të merrni informacione të nevojshme ose të tërhiqni 

anëtarë të rinj)?

•	 A jeni të përgatitur që të mbani prezantime me qëllim t’i bindni të tjerët për rëndësinë e 

qëllimit tuaj (takime joformale me miqtë tuaj ose takime formale)?

•	 Kanaleve të rregullta (të punoni në grupin tuaj); 

•	 Koalicionit (të bashkoheni në grup më të madh ose të punoni me disa partnerë). 

Ashtu si në fillimin që duhej të vendosnit nëse do ta zgjidhni vetë problemin ose do të inkuadroheni në grup, 

tani duhet të vendosni nëse grupi do të veprojë vetë ose do të përfshihet në ndonjë organizatë më të madhe. 

 

Disa pyetjeve të  tjetra  të rëndësishme, të cilave ju duhet tu 

përgjigjet janë nëse problemin tuaj duhet ta prezantoni nëpërmjet:

Të dyja qasjet kanë përparësitë dhe dobësitë e veta. 
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Përparësitë e autonomisë

Ndonjëherë, grupet arrijnë sukses më të madh kur e mbajnë autonominë e tyre dhe i marrin vendimet 

ato vetë. Për shembull, një organizatë joqeveritare duhej të vendosë nëse do të përfshihet në koalicion të 

organizatave joqeveritare, që ishte iniciative e ngritur nga ana e një organizate të madhe të huaj. 

Organizata e huaj nuk donte t’u japë asnjë kredi organizatave joqeveritare të cilat në faktikisht punonin 

në terren dhe për këtë shkak, organizata joqeveritare vendosi të veprojë në mënyrë të pavarur. Anëtarët e 

organizatës menduan se do ta humbin autonominë nëse përfshihen në koalicionin e sapoformuar, sepse do 

të jenë të detyruar ta pranojnë programin e saj me të cilin kurrë nuk pajtoheshin. Ishin të mendimit se duke 

vepruar në mënyrë të pavarur, ndoshta do të disponojnë me resurse më të vogla, por do të jenë të pavarur në 

marrjen e vendimeve, pa konsultuar subjekte më të larta.

Avantazhet e partneritetit

Gjithsesi, në disa raste përfshirja në organizata ose koalicione 

më të mëdha sjell publicitet më të madh për grupin, kur i 

promovon përpjekjet e tij, por gjithashtu, me përfshirjen 

në grupe më të mëdha i merrni në dispozicion edhe 

resurset e tyre. Grupeve të vogla duhet t’u ndihmohet që t’i 

artikulojnë mevojat dhe qëllimet e tyre. Gjëja e njëjtë u përket 

edhe prindërve. Ka prindër të cilëve duhet t’u ndihmohet 

që të caktojnë qëllime për vete dhe për fëmijët e tyre dhe 

të besojnë se punët në jetën e tyre mund të përmirësohen, pa 

marrë parasysh situata aktuale dhe kushtet që i kanë në momentin. Të gjitha hulumtime tregojnë se nuk ka 

partneritet pa programe të zhvilluara në të cilët janë planifikuar aktivitete për fëmijët dhe familjet dhe nuk ka 

programe të mira pa partneritet me familjet dhe me komunitetin. 
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Partneriteti themelohet mbi disa të drejta dhe parime universale 

•	 E drejta për barazi ku të gjithë që kanë qëllim të përbashkët, e cila i përket të mirës së fëmijës, 

bashkërisht kontribuojnë me njohurinë dhe përvojën e tyre.

 

•	 Parimi i reciprocitetit, i cili rrjedh prej të drejtës për barazi, ku secili njëri që është i përfshirë 

në procesin kontribuon dhe i ndan njohuritë dhe informacionet, si dhe përgjegjësitë për 

marrje të vendimeve dhe për veprim.

 

•	 Parimi i fuqisë dhe të përforcimit, i cili mundëson që secili anëtar të grupit (të koalicionit) 

të ketë të drejtën për votim dhe mendimi dhe zëri i tij të dëgjohet dhe të vlerësohet. Ashtu, 

edhe zëri i prindit duhet të dëgjohet dhe vlerësohet. 

Nën moton ‘‘Dimë, mundemi – inkuadrohuni’’, ish-nxënësit 
dhe nxënësit ekzistues, prindërit e tyre, të gjithë nëpunësit, 
përfaqësuesit e këshillit të shkollës dhe përfaqësuesit e 
komunitetit lokal u bashkuan me qëllim që të sigurojnë mjete 
për pajisjen dhe rregullimin e etno-klasës në shkollë. Etno-klasa ishte vend 
ku nxënësit kishin mundësi të njihen me të kaluarën, me jetën e paraardhësve 
të tyre dhe vend ku mund ta kultivojnë traditën. Kremtimi i 25 vjetorit 
të themelimit të shkollës, u shfrytëzua për organizim të ngjarjes, ku u 
mblodhën mjete plotësuese prej shitjes e punimeve artizanale 
të nxënësve. Dy muaj më vonë, nën moton ‘‘Krenarë për të 
kaluarën – të orientuar drejt të ardhmes’’, u hap etno-klasa, 
ku edhe sot kultivohet tradita dhe kultura.
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Me qëllim që ta përmirësojnë bashkëpunimin me komunitetin dhe ta nxisin 

përgjegjësinë për detyrimet e fëmijëve ndaj shkollës, prindërit e një komuniteti 

bashkëvepruan me videotekën lokale. Prindërit ishin të brengosur prej filmave të 

shumtë me dhunë, të cilat ishin të disponueshme për fëmijët dhe mungesës së filmave 

edukativë dhe filmave të cilat e përforcojnë frymën familjare. Prindërit kontaktuan me 

videotekën lokale dhe i lutën t’u japin falas filma fëmijëve të cilët kanë nota të mira në 

shkollë. Në dritaret e videotekës u ngjitën postere të 

cilat lajmëruan se nxënësit me katra 

dhe pesa në shkollë mund të marrin 

filma falas. Kjo iniciativë i ka motivuar 

nxënësit që të përpiqen më shumë 

në shkollë. Videoteka u bë vendi ku 

mund të mësohen vlerat morale dhe 

familjare. Ajo u furnizua me më shumë 

filma me përmbajtje edukative dhe ato 

filma u vendosën afër hyrjes, kurse filmat 

me përmbajtje me dhunë u zhvendosën 

në raftet e fundit. Vizitorët në vidiotekën 

u shtuan, kurse prindërit kishin dobi prej 

kësaj, për shkak se fëmijët e tyre tani kishin 

zgjedhje më të mirë filmash.

TË DREJTA THEMELORE E PRINDIT ËSHTË TË JETË 

PJESË PËRBËRËSE NË PROCESIN E MARRJES SË 

VENDIMEVE TË CILAT I PËRKASIN FËMIJËS SË TIJ 
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HAPI 5:   Plan për aksion

Parashtrimi i pyetjeve është njëra prej mënyrave të cilat mund t’i ndihmojnë grupit të bëjë plan 

të suksesshëm për aksion. Në hapin e katërt ju i parashtruat vetvetes disa pyetje të cilat mund 

t’ju ndihmojnë që të kontrolloni nëse grupi juaj është i përgatitur për aksion. Pasi u përgjigjët 

këto pyetjeve, gjëja tjetër shumë e rëndësishme ishte të bënit plan për aksion. Në këtë pjesë ka 

shumë pyetje të cilat ndërthuren me to, të cilave iu përgjigjët paraprakisht 

dhe të cilat duhet të bëhen pjesë e çdo plani për aksion. Në 

vazhdim vijon edhe një shembull i cili tregon si duhet 

të duket një plan. Plani është krijuar në bazë të një 

shembull i cili tregon përpjekjen e një grupi 

ta përmirësojë ushqimin në shkollën fillore. 

Ky shembull dhe hapat e ndërmarra për 

zgjidhjen e problemit, në të vërtetë mund 

të jenë drejtim i mirë për çdo grup gjatë 

përpunimit të planit për aksion. 

Krahas faktit se secili grup ka problemet 

dhe brengat e tij specifike, gjithsesi 

ka elemente që përsëriten në të gjitha 

grupet. Të gjithë e kanë nevojën për bashkim, 

për përcaktim të strategjive për veprim dhe për 

krijim të një plani të qartë për aksion. Përgjigjet 

e pyetjeve, të cilat janë dhënë në vijim, mund të 

jenë të dobishme që të shikoni nëse jeni të përgatitur për udhëtimin që vijon. Edhe pse duhet ta 

adaptoni listën sipas situatës suaj, pyetjet që vijojnë mund të përdoren si pikë nisjeje. 
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PyETJE PËR AKSION 

•	 Cilat qëllime doni të arrini? Afatshkurtra? Ndryshime të përhershme? 

•	 Cili është grupi i qëllimit të aksionit tuaj? 

•	 Me cilat resurse po dispononi? 

•	 Çfarë përgatitje ju nevojitet për t’i arritur qëllimet tuaja? 

•	 Çfarë duhet të ndërmerrni? 

•	 A i ndatë detyrimet në grup? 

•	 A keni afat kohor për veprim? 

•	 Si do ta vlerësoni punën tuaj? 
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QËLLIMET GRUPI I QËLLIMIT HAPAT

•	 Të sigurohen vakte më 
ushqyese në shkollë

•	 Qëllime afatshkurtra:

Të arsimohen mësuesit dhe 
fëmijët për rëndësinë e 
ushqimit të rregullt

•	 Qëllime afatgjata:

Të zëvendësohet ushqimi 
i shpejtë me ushqim më të 
shëndetshëm 

Të futen ligjërata për ushqim të 
shëndetshëm në mësimdhënie 

•	 Drejtori i shkollës dhe 
anëtarë të tjerë të 
administratës а

•	 Këshilli i prindërve

•	 Pediatri i ambulancës 
lokale 

•	 Arsimtarët

•	 Fëmijët

1. Mblidhni informacione për temën

2. Siguroni mbështetje prej prindërve të tjerë 
të interesuar.

3. Kontrolloni nëse ka edhe grupe të tjera që 
punojnë në këtë problem që t’i bashkoni 
fuqitë. 

4. Ndajini detyrimet dhe zgjidhni lider.

5. Mbani takim me prindërit.

6. Bëni prezantim para drejtorit dhe 
anëtarëve të tjerë të administratës me 
qëllim që ta tregoni brengën tuaj dhe 
rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm. 

7. Tërhiqeni vëmendjen e publikut (bëni 
postere, publikoni informacione në 
gazetën lokale)

8. Punoni me arsimtarët për t’ua prezantuar 
rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm.
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AFATI KOHOR
KUSH ËSHTË I 
PËRGJIGJUR?

VLERËSIM

Java e parë 

Java e dytë  

Java e dytë  

Java e tretë  

Java e tretë  

Java e katërt  

Java e pestë 

Java e pestë 

(напишете 
(shkruani emrin e 
personit përgjegjës 
për secilin prej 
hapave) 

•	 Vlerësojini qëllimet afatshkurtra:

A kishin fëmijët dhe arsimtarët edukim plotësues për 
rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm?
 
Çfarë keni mësuar për efektivitetin e strategjisë suaj? 

•	 Vlerësimi i qëllimeve afatgjata:

A filloi të përdoret në shkollën ushqim i shëndetshëm? 

A futën arsimtarët në mësimdhënie edhe ligjërata për 
rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm?
 
A ka rezultate të matshme prej përpjekjeve tuaja? 

Çfarë keni mësuar për efektivitetin e strategjisë suaj? 
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Mendoni si mund t’i rregulloni në një tabelë idetë tuaja për veprim. A dini 

se cili është grupi juaj i qëllimit? A i dalloni qëllimet afatgjata dhe ato me 

prioritet? A i keni ndarë detyrimet? A vendosët se kush do të jetë përgjegjës për 

organizimin e takimeve? A ka ndonjë tjetër i cili mund t’i bëjë prezantimet? A i 

mbaruat të gjitha përgatitjet e nevojshme për të ndërmarrë aksion (mblodhët 

informacione, e zgjodhët qëllimin e vërtetë)? A dini sa kohë dhe mund do të 

kërkojë ky aksion? A jeni të përgatitur për të bërë ndryshime? 

Është e qartë se komuniteti ballafaqohet me shumë qëllime të ndryshme. 

Grupet e reja të cilat përfaqësojnë për herë të parë duhet të zgjedhin qellim 

më të thjeshtë, i cili arrihet më lehtësisht, që më vonë të vazhdojnë me 

probleme më komplekse. Nisja me probleme që janë më të arritshme u siguron 

njerëzve kohë dhe përvojë për zgjidhje të sfidave më të mëdha në të ardhmen. 

Gjithashtu, suksesi fillestar i motivon përfaqësuesit që të vazhdojnë me punën 

e mirë, por ndihmon edhe për përfshirje të përfaqësuesve të rinj në kuadër të 

grupit. Erdhi koha të vazhdohet më tej dhe të krijohet plani për aksion. Pasi t’i 

shqyrtoni pyetjet, vete ose në grup, jini të sinqertë gjatë vlerësimit të arritjeve 

tuaja. Sa më shumë kohë do t’u përkushtoni hapave të planit për aksion, aq 

më shumë kohë do të keni për t’i realizuar. Për shembull, grupi i cili në të 

vërtetë e kupton faktorin kohor të lidhur me problemin e tyre, do të kujdeset 

që të përcaktojë suazë kohore për secilën detyrë dhe do ta respektojë atë 

suazë. Gjithashtu, grupi i cili e ka përcaktuar grupin e vet të qëllimit dhe është 

njoftuar me subjektet kryesore për marrje të vendimeve, do të jetë i aftë për të 

vendosur kontakte dhe për t’i përgatitur anëtarët  ekzistues , që ta prezantojnë 

problemin. Kur ta plotësoni tabelën për planin tuaj për aksion, mos harroni se 

disa prej detyrave janë të përbashkëta për të gjitha grupet. Në vazhdim janë 

dhënë informata të cilat mund të bëjnë planin tuaj për aksion shumë më efikas.
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Ndajini detyrimet.  Udhëheqja efikase me grupin për veprim do të thotë edhe ndarje të 

roleve dhe detyrimeve të panumërta. Secili grup duhet të ketë: sekretar/e (i cili/e cila do të 

marrë shënime gjatë takimeve), nënkryetar (kolider), person për marrëdhënie me publikun (i 

cili do t’i përfaqësojë interesat e grupit), person për logjistikë (kujdeset për ushqimin dhe pijet 

freskuese gjatë takimeve) dhe person  përgjegjës për financat. Plani i prezantuar në tabelë 

tregon disa prej hapave të cilat duhet të ndërmerren nga ana e grupit, i cili do ta përmirësojë 

ushqimin në shkollën fillore. Nëse anëtarët e grupit kalojnë më shumë kohë së bashku, ata do 

të njihen më mirë me talentet e posaçme të secilit prej anëtarëve dhe do t’i shfrytëzojnë këto 

talente. Kur  ta plotësoni pjesën e tabelës e cila i përket ndarjes së detyrimeve, merrni parasysh 

nevojat e grupi tuaj dhe resurset me të cilat dispononi.

Bëni vlerësim të resurseve.   Kur e përgatisni planin për aksion, kujdeseni që talentet e 

secilit anëtar të merren parasysh.  Nëse problemi juaj është ushqimi në shkollë, në qoftë se në 

grup keni ndonjë prind i cili është nutricionist, ose infermier/e, ose ndonjë prind i cili punon 

në sektorin shëndetësor, keni shanse më të mëdha të bëni një plan më të mirë dhe më cilësor. 

Ndonjëherë është mirë që anëtarët të provojnë role të ndryshme. Grupi mund të përfitojë 

shumë nëse anëtarët çlodhen prej obligimeve të zakonshme dhe punojnë në detyra të tjera. 

Zhvillimi i aftësive të reja nuk është i dobishëm vetëm për grupin, por edhe personalisht për 

secilin anëtar (për shembull gjatë punësimit). Krijimi i grupit për veprim në komunitet nuk 

është shumë i ndryshëm prej aktiviteteve të tjerë në jetë. Shembulli në vazhdim tregon se si 

aftësitë e anëtarëve të grupit mund të shfrytëzohen në mënyra në ndryshme.
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Shfaqje me kukulla për arsim inkluziv

Në një grup për veprim, një anëtare përpunonte kukulla dhe, me aftësitë e saj për përpunim të 

kukullave dhe për kryerje të shfaqjeve me kukulla, donte të kontribuojë për përmirësimin 

e jetës së komunitetit. Kjo ishte mënyrë e re dhe zbavitëse për t’u ndihmuar 

fëmijëve me nevoja të posaçme që të kenë qasje më të lehtë në klasat 

e tyre. Shfaqja pati edhe karakter edukativ, për shkak se nëpërmjet asaj 

ilustroheshin problemet me të cilat ballafaqohen fëmijët të cilët nuk janë 

të aftë të marrin pjesë në aktivitetet e përditshme në shkollë. 

Përcaktoni afat kohor për realizim të 

qëllimeve afatshkurtra dhe afatgjata 

Në jetën e përditshme varemi prej afateve kohore. Për shkak të 

kësaj, është me rëndësi ta parashtroni këtë pyetje në grupin për veprim: 

‘‘Çfarë duam të arrijmë dhe brenda cilit afat?’’ Është shumë e rëndësishme 

të kemi qëllime të qarta dhe data të caktuar për realizimin e tyre. Kur bëhet 

agjenda për ndonjë takim, organizatorët, përveç afatit kohor që duhet ta bëjnë, 

gjithashtu duhet të përcaktojnë edhe qëllime të qarta për secilën pjesë të takimit. 

Edhe pse grupi kërkon fleksibilitet, datat e paracaktuara për takime,, qëllimet e qarta 

afatgjata dhe afatshkurtra, ndihmojnë për realizim më të suksesshëm të planit. Është me rëndësi 

të bëhet kombinimi i mirë i qëllimeve afatshkurtra (edukim më i madh për rëndësinë e ushqimit 

të shëndetshëm) dhe qëllimeve afatgjata (përmirësim i ushqimit i cili shërbehet në shkollë). 

Realizimi i përpjekjeve do të jetë më efikas nëse plani krijohet në përputhje me orarin e shkollës 

dhe orarin e takimeve të administratës në shkollë, në kohën kur shkolla punon dhe jo gjatë 

pushimeve (kur personat që marrin vendime nuk janë të disponueshëm). 
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Një shkollë larg qytetit, u ballafaqua me problem në 
lidhje me furnizimin me ujë të pijshëm për nxënësit. 
Vite me radhë, uji i pijshëm sillej prej qytetit, gjë 
që ishte e rrezikshme për shëndetin e nxënësve. 
Kolektivi i shkollës, pushtetet lokale, prindërit, 
banorët dhe mërgimtarët e fshatit u organizuan 
dhe përgatitën projekt, bënë vlerësim, specifikim 
të aktiviteteve dhe shpenzimeve të nevojshme dhe 
e prezantuan buxhetin para Këshillit të Komunës. 
Prej këtu rrodhën aktivitetet dhe detyrat që 
vijojnë: aplikimi te donatorët dhe institucionet e 
tjera brenda dhe jashtë komunës me qëllim që të 
sigurohen më shumë mjete dhe ndihmë profesionale. 
Në fazën e parë, prioritet kishte ndërtimi i bazave 
filtruese (baseneve) lart fshatit, ku kishte rrjedhje 
natyrore të ujit, nëpër të cilat uji do të pastrohet 
dhe pastaj do të kalojë në fazën e dytë – ndërtimi 
i sistemit të ujësjellësit deri në fshat. Përveç 
mekanizimit të nevojshëm, duhej të angazhohej 
edhe fuqi punëtore prej fshatit. Të bashkuar rreth 
qëllimit të përbashkët, fshatarët u angazhuan në 
realizimin e këtij projekti dhe së bashku arritën 
ta zgjidhin këtë problem. Sot, nxënësit e kësaj 
shkolle pinë ujë të pastër dhe të shëndetshëm. 
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Dokumentojeni punën tuaj.  Njëra prej etapave më të rëndësishme në procesin e përfaqësimit 

është mbajtja e evidencës dhe dokumentimi. Kjo e nxit përgjegjësinë te njerëzit, për shkak 

se dokumentet e shkruara janë prezantim i njëkohshëm dhe i qartë i punës, i kërkesave dhe i 

detyrave të kryera. Evidentimi i planeve dhe aksioneve tuaja do të jetë bazë e mirë e të dhënave 

për anëtarët e rinj të cilët do të përfshihen në grup. Për shembull, një shënim i tipit: ‘‘Telefonova 

në zyrën e Kryetarit të komunës tri ditë para aksidentit, duke kërkuar të zëvendësohen dritat e 

rrugës’’, është informatë shumë e rëndësishme dhe e dobishme. Dokumentacioni i këtij tipi u jep 

përpjekjeve tuaja kredibilitet dhe pamje profesionale.

Vlerësojeni punën tuaj.  Është me rëndësi që secili grup ta vlerësojë punën e vet. Gjatë planifikimit 

të aktiviteteve të ardhshme, do të jetë shumë e dobishme nëse dini se çfarë është bërë deri tani dhe 

çfarë tjetër duhet bërë. Disa komponentë të procesit janë të matshëm. Kështu për shembull, që të 

merrni vesh prej prindërve si përparojnë fëmijët e tyre, mund të parashtroni pyetje të tipit: ‘‘A rriten? 

Sa peshojnë? A kanë shokë? A janë të suksesshëm në shkollë?’’ Por, shpeshherë vlerësimi i zhvillimit 

te fëmijët nuk mund të matet objektivisht. Vlerësimi i qëllimeve të grupit është shumë e kritereve të 

ndryshme.

Në rastin e grupit i cili kërkoi ushqim të shëndetshëm në kuzhinën e shkollës, njëra prej mënyrave 

për vlerësim të suksesit është të bëhet vlerësim dhe krahasim i ushqimit para dhe pas veprimit 

të grupit. Gjithashtu, mund të përdoren edhe kritere më pak objektive për vlerësim të cilat janë 

njësoj relevante. Grupi e vlerësoi ofertën e ushqimit si të papërshtatshme dhe i arsimoi fëmijët për 

rëndësinë e ushqimit të rregullt dhe të shëndetshëm. Edhe pediatri i ambulancës lokale mund të 

përfshihet për t’u ndihmuar arsimtarëve në krijimin e programit mësimor për ‘‘Ditën e shëndetit’’ 

dhe t’i informojë prindërit për rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm në shtëpitë e tyre. Këto masa 

të suksesit janë gjithashtu të rëndësishme. 
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HAPI 6:     Përdorni strategji për informim publik me qëllim 
                     që të tërhiqni vëmendje drejt porosisë suaj

Krijimi i strategjisë së vërtetë dhe krijimi i planit për aksion kanë rëndësi kyçe për secilin grup për 

veprim. Gjithsesi, secili prej këtyre hapave të përdorur veç a veç, nuk është i mjaftueshëm. Grupi 

i cili disponon me informacione mund ta kuptojë se si ndonjë problem ndikon mbi banorët 

e komunitetit dhe ka shanse më të mëdha të bëjë diçka për ta zgjidhur problemin. 

Porosia e prezantuar qartësisht dhe me sukses, do t’i rrisë shanset për arritje të qëllimit. 

Nëse përdorni strategji për informim publik, do të arrini të tërhiqni vëmendje më të 

madhe për problemin tuaj. Nëse keni mbështetje, do të jetë shumë më të lehtë që t’i 

arrini përpjekjet tuaja. Edhe pse në botë ekzistojnë dallime të mëdha në shkallën e 

informimit të njerëzve (diku informacionet përcillen vetëm prej njeriu në njeri, kurse 

diku interneti është gjerësisht i disponueshëm) gjithsesi ka shumë ngjashmëri 

në përdorimin e mendimit publik për të tërhequr më shumë vëmendje për 

porosinë tuaj.

Pa dallim se si prezantohet porosia, përdorimi 

i mirë i resurseve publike të komunitetit mund: 

•	 Ta zmadhojë interesin publik dhe të sigurojë mbështetje 

për zgjidhje të problemit 

•	 Ta njoftojë publikun me problemin dhe ta vë problemin 

në qendrën e vëmendjes 

•	 Të nxisë dialog

 

•	 Të ndërtojë masë votuese 
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•	 Problemi përkufizohet 

•	 Zgjidhet grupi i vërtetë i qëllimit 

•	 Tërhiqet vëmendja e publikut 

•	 Merren propozim-zgjidhje 

•	 Zgjerohen kontaktet 

•	 Përforcohen resurset për zgjidhje të problemit 

Kur njerëzit ballafaqohen me ndonjë problem, dëshirojnë që ai zgjidhet. Problemi bëhet publik dhe nxitet rritja 

e anëtarëve të grupit. Dhe, më në fund, kjo mund të ndihmojë në motivimin e institucioneve dhe subjekteve të 

cilat marrin vendime që sjellin ndryshime.

Ndiqini mediumet dhe mjetet e tjera për informim publik.  

Cila gazetë merret me nevojat e komunitetit? Cilët gazetarë 

shkruajnë për interesat e komunitetit? Gjeni kontakte dhe 

pyesni miqtë nëse njohin dikë i cili mund t’ju ndihmojë. 

Ndoshta dikush prej grupit tuaj njeh ndonjë gazetar. 

Është mirë të bëni listë me gazetarë, gazeta, 

stacione radiosh dhe media të tjera që lajmërojnë 

për çështje të lidhura me shkollën dhe lagjen. 

Kur grupi juaj do ta përkufizojë problemin dhe do 

të jetë i përgatitur të takohet me përfaqësuesit e 

mediumeve, ose, kur do të keni mundësi ta publikoni 

fletë tuaj informative, ftoni gazetarët të cilët tashmë 

kanë treguar interes për bashkëpunim. 

Gjithashtu, ndihmon nëse: 
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për nxënësit’’, ‘‘Plan për zhvillim të shkollës’’, etj. Ata 
menduan se kjo është mënyrë e mire për promovim të 
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Përgatisni material të shkruar (njoftime për publikun).  Ndonjëherë materiali i shkruar mund të ndihmojë 

shumë në arritjen e qëllimeve. Njoftimet për publikun janë të shkurtra dhe i përmbajnë informacionet e 

nevojshme për grupin, si për shembull: ‘‘Cili është problemi me të cilin merret grupi?’’, ‘‘Si mund të përmirësohet 

situata?’’ ose ‘‘Me kë mund të diskutohet për problemin më tutje?’’. Një ngjarje e organizuar në mënyrë të 

përshtatshme vlen njësoj sa qëllimi të cilit i përket dhe entuziazmi të cilin e nxit. Nëse grupi vendos të organizojë 

ngjarje për të fituar publicitet (për shembull të organizohet ngjarje në të cilën fëmijët do të këndojnë 

këngë në hapësirë publike me qëllim që të tërhiqet vëmendja te nevoja për arsim muzikor në 

shkolla), publiku duhet të njoftohet paraprakisht për kohën dhe vendin e ngjarjes.

  

Njoftimi në të cilin janë përmendur të gjitha qëllimet e grupit duhet të dërgohet 

paraprakisht në redaksitë e gazetave, që ata të dërgojnë gazetarë në ditën e ngjarjes. 

Hapa të ngjashme duhet të ndërmerren nëse grupi vendosë të mbajë konferencë për 

shtyp. Mënyra tjetër për tërheqjen e vëmendjes dhe përkrahjes është të shkruhet letër 

për redaktorët e gazetave të mëdha, duke e përfshirë emrin e personit për kontakt si dhe 

propozime për artikullin që doni të publikohet. 

•	 Saktësi 

•	 Fakte

•	 Qartësi  

•	 Përditshmëri 

•	 Ofrimi i informatave (duke e përfshirë edhe emrin e personit për kontakt, numrin e telefonit) 

•	 Origjinalitet (vizatimet e fëmijëve mund të jetë shumë efektive) 

 Pa dallim se cilën metodë për prezantim 
publik do ta zgjidhni, gjërat që duhet t’i 
kini parasysh janë: 
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добредојдовте

MIRË SE ERDHËT

hoşgElDINIz

добродошли

šUKAR ALEN

GHINE VINIT

DOBRODOšLI 

Përshtatini strategjitë komunikuese ndaj grupit tuaj të qëllimit.        

Gjatë krijimit të konceptit për fushatën publike, duhet të merret parasysh përbërja e 

përzier e banorëve të komunitetit, gjuhët dhe traditat e ndryshme të komunitetin. 

Në një shkollë, në secilën derë, që prej kuzhinës deri në tualete, ishte 

shënuar në pesë gjuhë të ndryshme emri i dhomës së caktuar, 

me qëllim që fëmijët të orientohen dhe të lëvizen më lehtësisht. 

Gjithashtu, duhet të kushtohet vëmendje që takimet të mos 

lihen në data të cilat janë festa religjioze ose kombëtare, me 

çka do të respektohen diferencat kulturore. 
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Përdorni mjete vizuale.   Proverbi: ‘‘Një foto flet sa për 1000 fjalë’’ tregon se si mjetet vizuale (shenja, 

fotografi, postera, video) mund të kontribuojnë për zgjidhjen e problemit. Mediumet janë të fuqishme për 

shkak se shumë shpejt e përcjellin informacionin te lexuesi. Ajo që mund ta tërheqë vëmendjen e gazetarit, 

gjithashtu mund ta tërheq edhe vëmendjen e lexuesit. Posterat e krijuar nga ana e fëmijëve e tërheqin 

vëmendjen më shumë sesa posterat e shtypura nga të rriturit. Një organizatë e cila u përpoq t’i përmirësojë  

shërbimet mjekësore për fëmijët me 

nevoja të posaçme, përpunoi transparent 

gjigant me fotografi me ngjyra të forta 

me qëllim që të tërheqë vëmendje. Me 

këtë, u theksua serioziteti i problemit 

dhe u tërhoq vëmendja e reporterëve 

lokalë. Kur problemi u bë aktual në nivelin 

e të gjithë komunitetit, spitali lokal siguroi 

shërbime plotësuese – trajnoi ‘‘asistentë’’ të cilët 

zbatuan terapi fizikale për fëmijët me nevoja të 

posaçme prej shkollës lokale. 

Ndajeni informacionin. Fushatat publike duhet të depërtojnë te publiku.    

Fushatat publike duhet të kenë porosi të qarta dhe të fuqishme që të depërtojnë 

te publiku. Nëse nuk është kundër ligjit, atëherë në vendet ku prindërit çdo ditë 

kalojnë një pjesë të kohës së tyre, mund të ngjiten postera në stendat për shpallje 

ose të shpërndahen gazeta, fletëpalosje ose broshura me informacione për temat 

për të cilat publiku duhet të informohet ose duhet të ndërmerret ndonjë veprim. 

Materialet informative mund të shpërndahen në institucionet publike (biblioteka, 

spitale, shkolla etj.). Para se të fillojnë me shpërndarjen e materialeve, anëtarët e 

grupit duhet të informohen nëse ligji lejon që përmbajtja e materialit të mund të 

shpërndahet lirisht.
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Organizoni ngjarje.   Në disa raste, tërheqja e vëmendjes së komunitetit drejt ndonjë problemi më mirë 

mund të arrihet me një letër të shkruar për redaktorin e gazetës lokale. Por, në raste të tjera nevojitet mundim 

shumë më i madhe. Në një shkollë lokale nuk kishte numër të mjaftueshëm të instrumenteve muzikore. Me 

qëllim që të zgjidhet ky problem, arsimtari i lëndës së muzikës së bashku me nxënësit e tij mbajti një koncert 

jashtë shkollës, në kohën kur brenda shkollës zhvillohej takimi i administratës së shkollës për planifikim të 

buxhetit. Koncerti depërtoi te njerëzit e administratës dhe ata gjetën mënyrë që ta mbrojnë programin për 

arsim muzikor në shkollë. 

112

Duke i ngushëlluar fëmijët që ishin viktimë e fatkeqësive natyrore në Japoni, një 
shkollë fillore vendosi të organizojë javë solidariteti. Disa herë më parë, qyteti 
dhe shkolla kishin marrë donacione të ndryshme nga ana e Japonisë, dhe kjo 
ishte mundësi t’ua shlyejnë borxhin me humanitetin e tyre.
 
Shkolla vendosi të realizojë një sërë ngjarjesh me qëllim që të tërheqë sa më 
shumë banorë prej komunës të marrin pjesë dhe të përfshihen me donacione.
 
Në fillim u organizua turne ndërkombëtar për karate dhe turne për futboll të 
vogël. Pastaj, në disa lokacione të qytetit, nxënësit dhe prindërit shisnin punime 
dore. Aktiviteti kryesor ishte paramenduar si ngjarje e madhe muzikore. Për 
shkak të përbërjes së përzier etnike të shkollës, në programin u përfshinë 
realizime karakteristike për kulturën dhe traditën e të gjithë komuniteteve 
etnike. Pas mbarimit të ngjarjes muzikore u organizua shitja e vizatimeve dhe e 
punimeve artizanale të fëmijëve.
 
Mjetet e mbledhura prej banorëve humanë iu dorëzuan konsullit japonez në Shkup. 
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Këshilla të dobishme për intervistë të suksesshme:  Kur problemi juaj 

do të aktualizohet në publik, dikush prej grupit tuaj duhet të japë intervistë. 

Zgjidhni personin i cili është folës i mirë dhe e njeh problemin 

thellësisht. Grupi mund të bëjë listë me pyetjet të 

cilat duhet përfshirë në intervistë. Këto duhet të 

jenë gjërat kyçe për të cilat grupi do ta njoftojë publikun. Përgjigja e sinqertë 

‘‘Nuk e di’’ është më e mirë se sa ‘‘Pa koment’’. Ndonjëherë ndoshta do të 

ndjeni se gazetarët tashmë kanë qëndrim ndaj problemi tuaj. Si folës të mirë, 

ju duhet ta ndryshoni drejtimin e bisedës dhe t’i vëni qëllimet e grupit në 

plan të parë. Ndonjëherë, kur intervista shfaqet në mediet 

e shtypura, grupi mund të ketë përshtypjen 

se qëndrimi i tij është prezantuar në mënyrë të 

papërshtatshme dhe se disa fakte janë treguar gabimisht. Nëse gabimi 

është aq i madh dhe mund t’i cenojë përpjekjet tuaja, atëherë kërkoni prej 

gazetarit që ta korrigjojë atë që e kishte shkruar. Disa grupe e shfrytëzojnë 

rubrikën ‘‘Letra për redaktorin’’ për t’i prezantuar qëndrimet e tyre dhe për të 

korrigjuar gabimet e bëra. 

Me sa duket, ka shumë mënyra për informim publik, të cilat kanë për 

qëllim ta zgjerojnë rrethin e informacionin dhe ta zmadhojnë ndikimin 

mbi komunitetin. Pa dallim se cilën strategji e keni përzgjedhur, metoda e 

komunikimit duhet të jetë e afërt për komunitetit dhe ta 

marrë parasysh qëndrimin e tij. Pjesa më 

e madhe e punës është tashmë 

e mbaruar, por tani shfaqet një pyetje e re 

dhe prapë shumë e rëndësishme: ‘‘Çfarë të bëjmë më tutje?’’ Në kapitullin 

e ardhshëm do të merrni informacione si ta mirëmbani grupin, entuziazmin 

e tij dhe si të festoni për sukseset.  

113





K
R

E
u

 6
 

Nëse e bëni këtë botë vend më të mirë, nëse 
dini se një jetë u bë më e lehtë falë jush, kjo do 
të thotë se keni arritur sukses.

Ralf Valdo Emerson (Shkrimtar dhe filozof amerikan) 

Mirëmbajtja 
e motivimit 
të grupit 
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KREU 6:     Mirëmbajtja e motivimit të grupit dhe 
     festimi i sukseseve

Në rrugën drejt arritjes së ndonjë qëllimi, ndonjëherë parashtrohet pyetja: ‘‘Çfarë të bëj 

më tej?’’.  Pa dallim nëse qëllimi juaj është i realizuar ose akoma duhet të udhëtoni për ta 

arritur atë, erdhi koha që të ndalni dhe t’i parashtroni vetvetes disa pyetje të rëndësishme, 

por edhe t’i kremtoni sukseset dhe të zbaviteni pak nga pak.

Si ta mirëmbani motivimin e grupit?

Njerëzit udhëtojnë së bashku për shkak se kënaqen në miqësinë dhe në mundësinë të 

mbështetin njëri-tjetrin. Mirëmbajtja e motivimit të grupit nënkupton shumë gjëra, duke 

filluar prej mirëmbajtjes së strukturës organizuese, deri në nxitjen e entuziazmit për 

aksion. Prandaj, duhet të bëhen përpjekje në disa fusha njëkohësisht, në komunikimin e 

vazhdueshëm me anëtarët, evidentimin e pandërprerë, dokumentimin dhe zhvillimin e 

mënyrave pozitive për shpërblim të përpjekjeve. Kujdesi për çështjet e këtilla organizuese 

mund ta përforcojë partneritetin në grup. Kur një grup arrin të mirëmbahet, ky bëhet pjesë 

e shquar e komunitetit dhe është i përgatitur për t’u ballafaquar me sfida të reja.

Tani duhet të kujdeseni që:

•	 Të mirëmbahet struktura organizuese e grupit 

•	 Të mirëmbahet entuziazmi i anëtarëve 
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Me dëshirën që t’u ndihmojë nxënësve të cilët vijnë prej familjeve me status 
shoqëror të pafavorshëm, një shkollë fillore vendosi të realizojë ngjarje të cilat 
do ta tërheqin vëmendjen e bashkëqytetarëve dhe do t’i nxisin për iniciativa të 
ngjashme. Në fillim u organizua ndeshje basketbolli mes prindërve dhe nxënësve. 
Kjo ngjarje krijoi interes të madh dhe salla sportive ishte tepër i vogël për tifozët 
e të dyja ekipeve E njëjta gjë ndodhi edhe në Pallatin e kulturës, gjatë realizimit 

të shfaqjes teatrale, e cila ishte ftuar të marrë pjesë edhe në festivalin e 
dramës amatore, që u realizua në qytet. 

Qëllimi u arrit – duke u zbavitur, banorët me solidaritetin e tyre 
u ndihmuan atyre të cilat kanë më shumë nevojë për ndihmë.

     Mirëmbajtja e strukturës organizuese 

Mirëmbajtja e strukturës organizuese është një sfidë serioze. Ja disa 

propozime të cilat grupi duhet t’i ketë ndërmend.

                     Jini fleksibël.   Ka mënyrë të shumta me të cilat grupi mund të mirëmbahet. 

Njëra prej tyre është të mbetet fleksibël, i hapur për anëtarë të rinj dhe i hapur për zgjidhje të çështjeve të reja. Në 

dallim prej grupit për veprim, institucionet janë skllave të rutinave. Ata përpiqen t’i mbajnë gjërat të pandryshuara 

dhe i refuzojnë ndryshimet. Zakonisht, burokratët na japin përgjigjen në vijim: ‘‘Ju duhet të kuptoni, ekzistojnë 

procedura të caktuara të cilat duhet të ndiqen që të bëjmë diçka për fëmijën tuaj’’. Disa burokratë përsërisin: 

‘‘Nuk e kam fajin unë. Sistemin e kemi të këtillë. Nuk mund t‘ju ndihmoj’’. Grupet e suksesshme për veprim 

kanë qasje të ndryshme. Ata janë fleksibël, të përgjegjshme dhe adaptohen lehtësisht. Ndërkohë që burokracia 

mbështeten mbi ‘‘procedura standarde për veprim’’ grupet për veprim gjejnë zgjidhje të reja atëherë kur nuk 

mund t’i shfrytëzojnë të vjetrat. Ata do të guxojnë të bëjnë diçka që sistemi kurrë nuk ka guxuar.
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Jini të hapur për anëtarë të rinj.   Më shpesh, arritja e qëllimit nuk është fundi i misionit, por fillimi 

i një misioni të ri. Edhe përveç faktit se grupi ka nisur udhëtimin me një detyrë (siç ishte shembulli 

për përmirësim të ushqimit në shkollën) misioni mund të zgjerohet. Grupi mund të vendosë të 

merret me probleme të afërta dhe të ndikojë që në mësimdhënie të organizohen orë në të cilat 

do të flitet për rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm. Ose, mund të ftohen dentistë të cilët do 

t’i kontrollojnë dhëmbët e fëmijëve dhe do të flasin për rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm. 

Ndonjëherë, nëse grupi rritet dhe misioni zgjerohet, mund të zhvillohen edhe ndryshime të tjera 

strukturore. Grupi duhet ta menaxhojë rritjen e numrit të anëtarëve, të gjejë vend në të cilit do të 

mblidhen të gjithë anëtarët dhe të gjejë mënyra për komunikim me anëtarët e rinj.

 

Zgjidhja e çështjeve ligjore.  Kur grupi do të rritet, shpeshherë shfaqen dilema ligjore dhe 

financiare. Për shembull, që të jetë i aftë ta përshtatë veprimin e tij me rregullat ligjore, grupi do 

të jetë i detyruar të regjistrohet si shoqatë e banorëve (organizatë joqeveritare). Kur grupi do të 

vendosë të regjistrohet si subjekt, është e nevojshme të marrë këshilla prej një avokati, të njihet me 

ligjet dhe të veprojë në përputhje me rregullat.

Mirëmbajtja e integritetit të grupit. 

Në plan të parë të secilit aktiviteti është me rëndësi të vihen përpjekjet e mira dhe renomeja e 

mirë. Që grupi të mund të funksionojë, nevojiten aktivitetet administruese dhe operative baze, 

zsiç janë për shembull:

Mbajtja e përpiktë e dokumentacionit.  Mbajtja e përpiktë e dokumentacionit për atë që e ka kryer 

organizata është shumë e rëndësishme për mirëmbajtjen e grupit (kohëzgjatja e takimit të fundit), kush 

ishte i ftuar (lista e anëtarëve), kë e kontaktuan (liderët, mediet, subjektet vendimmarrëse). Në qoftë se 
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grupi zgjedh lider të ri, dokumentacioni për projektet dhe resurset e mëparshme 

dhe lista e anëtarëve do të ndihmojnë që puna të vazhdojë pa pengesa dhe do të 

kursejnë kohë, e cila do të shpenzohej për ta ndërtuar strukturën e re organizuese. 

Mbajtja e përpiktë e dokumentacionit është e rëndësishme për evidentimin 

e qartë të veprimtarisë financiare të grupit: burimi i mjeteve financiare të 

grupit (donatorë, ngjarje për mbledhje të mjeteve) si dhe ku janë shpenzuan 

mjetet (reklama, qerasje etj.). Edhe pse kontabilisti i grupit e ka rolin kryesor në 

veprimtarinë financiare, është me rëndësi që të gjithë liderët të jenë të njoftuar 

me këto çështje financiare. Aftësia e grupit që të kujdeset për financat e tij, duke 

filluar nga mbledhja e donacioneve prej fondacioneve të ndryshme, donacionet prej 

biznesmenëve, shitjeve dhe ngjarjeve të tjera, është e rëndësishme për mirëmbajtjen e 

integritetit të grupit. Grupet të cilat nuk i përkushtojnë vëmendje mbajtjes së përpiktë të financave, 

rrezikojnë ta shkatërrojnë prestigjin e tyre dhe mundësinë që të tërheqin anëtarë të rinj. 

Mbledhja i financave mund të jetë zbavitëse.   Me qëllim që të mblidhen 

mjetet e nevojshme për pajisje sportive për ekipin e shkollës dhe për 

udhëtime tek ekipet e tjera, një grup nxënësish ka vendosur të 

lajë vetura dhe biçikleta. Ata kontaktuan me pompën lokale 

të benzinës, e cila u lejoi ta përdorin hapësirën e tyre gjatë 

fundjavës. Nxënësit vendosën tregues në rrugën drejt 

pompës së benzinës, në të cilët shkruan se për çfarë do të 

shpenzohen mjetet e mbledhura. Nxënësit zbaviteshin duke 

u freskuar kur i lanin veturat, pompa fitoi myshterinj të rinj të 

cilët blenë edhe benzinë pasi ndalën atje që t’i lajnë veturat 

dhe organizata i mblodhi mjetet e nevojshme.
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Vlerësimi i punës së grupit.  Një mënyrë tjetër për t’u ruajtur integriteti strukturor i grupit 

është të zhvillohet plan për vlerësim të punës së grupit. Pas çdo hapi të ndërmarrë 

duhet të ndalemi, të shikohet prapa dhe të vlerësohet përparimi. Përfaqësuesit 

duhet vazhdimisht ta vlerësojnë punën dhe arritjet e tyre. Pyesni 

vetveten: ‘‘Çfarë arritëm? Çfarë tjetër duam të arrijmë? A kishim 

mundësi të bëjmë diçka ndryshe ose më mirë?’’ Ashtu siç i vlerësojmë 

arritjet e fëmijëve tanë në shkollë ose arritjet tonë në punë, edhe vlerësimi 

i grupeve për veprim është hap i rëndësishëm në gjithë procesin. Nëse 

grupi është më i sinqertë gjatë vetëvlerësimit, aq më shumë shanse ka për 

arritje te qëllimi. Vlerësimi i realizuar, që prej bisedës me anëtarët e grupit deri 

në krijimin e listave me arritjet e bëra, është mënyrë që t’i motivoni njerëzit të 

mësojnë prej përvojave individuale. Pasi do të bëni vetëvlerësim, është koha 

për t’i festuar sukseset tuaja. 

Me dëshirën që komuniteti lokal dhe sektori i biznesit ta fusin shkollën në agjendën e tyre, një shkollë 
fillore vendosi të organizojë ngjarje me anën e të cilave do t’i promovojë arritjet e saj, por edhe do 
të kërkojë ndihmë prej komunitetit për tejkalimin  e pengesave me të cilat ballafaqohet çdo ditë. Nën 
udhëheqjen e këshillit të shkollës, u organizuan një sërë aktivitetesh nën moton ‘‘Së bashku për fëmijët’’. 
Ideja themelore ishte të ngrihet vetëdija e nxënësve për mbrojtjen e mjedisit jetësor, por edhe të 
mblidhen mjete të cilat do të shfrytëzohen për riparimin e çatisë së shkollës. U organizua Eko hepening 
në të cilin nxënësit i prezantuan projektet e tyre për mbrojtje të mjedisit jetësor, por kishte edhe 
shitje të përpunimeve të nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve. Aftësia e treguar nga ana e nxënësve 
në krijimin e përpunimeve artizanale, i nxiti drejtuesit e shkollës të adaptojë njërën prej hapësirave 
të lira në shkollë dhe ta shndërrojë në kënd të pajisur me materiale, i cili do t’u mundësojë nxënësve  
t’i zhvillojnë talentet dhe kreativitetin e tyre. Ngjarjet vazhduan me koncert, dy shfaqje teatrale, 
konkurs letrar dhe artistik me temë ‘‘Shkolla jonë – mjedis i shëndetshëm’’ dhe ndeshje sportive. Të 
gjithë këto ngjarje tërhoqën interes dhe vëmendje të madhe te bashkëqytetarët dhe te mediet lokale.

121



A

Mirëmbajtja e entuziazmit 

Anëtarët janë shpirti dhe zemra e çdo organizate. Grupet për veprim, si organizata demokratike, 

gjithmonë përpiqen të përfshijnë sa më shumë njerëz, për shkak se ata janë burimi i tyre më i 

rëndësishëm. Më e rëndësishme te secili grup është që anëtarët e tij të angazhohen, të mbledhin 

informacione, t’i kontaktojnë subjektet vendimmarrëse, të sigurojnë mbështetje prej komunitetit 

dhe ta investojnë energjinë e tyre për arritjen e ndonjë qëllimi të rëndësishëm. Prandaj është e 

rëndësishme që grupi të kujdeset dhe ta përforcojë entuziazmin e anëtarëve të tij. Të mirëmbahet 

një grup do të thotë se duhet të përmirësohet struktura organizuese, por edhe të mbahet interesi i 

vazhdueshëm i anëtarëve dhe qëllimi për zgjerim të grupit.

Nxitja e komunikimit 

Grupi i mirë për veprim mban komunikim të vazhdueshëm me anëtarët e tij. Mënyra e 

komunikimit varet prej madhësisë së grupit. Njëra prej mënyrave efektive për mbajtje 

të bashkëpunimit në grup është metoda joformale për komunikim. Kjo nënkupton 

informim i anëtarëve dhe njerëzve të tjerë të komunitetit për aktivitetet tuaja nëpërmjet 

bisedave. Në fazat fillestare të veprimit është gjë e zakonshme që grupit t’i mungojë 

kohë ose resurse për shtypje të materialit informativ. Prandaj, shpërndarja joformale e 

informacioneve është njëra prej mënyrave për promovim të përpjekjeve të grupit tuaj. 

Informimi i rregullt formal nëpër mediet (javor ose mujor) është gjithashtu mënyrë e 

rëndësishme për mirëmbajtje të grupit për veprim.
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Gazetat mund të ndihmojnë për prezantim të nevojave të grupit ashtu që do të kujdesen 

që porosia të prezantohet mirë dhe njerëzit të bëhen të vetëdijshëm për mënyrën në 

të cilën problemi ndikon mbi jetën e tyre. Për shembull, informacionet e publikuara në 

gazetat e minoriteteve, mund të ndihmojnë që të bashkohen anëtarë të rinj prej ndonjë 

grupi etnik, i cili nuk u përfshi më parë për shkak të barrierës gjuhësore. Organizatat i 

përdorin shpesh gazetat për të rekrutuar anëtarë të rinj. Kur grupi do të vazhdojë të 

rritet dhe të shquhet, mund të fillojë të kërkojë edhe shumë simbolike për anëtarësim. 

Kjo shumë mund të shfrytëzohet për shpenzimet e përditshme. 

Përfshirja e vazhdueshme të anëtarëve të rinj.   Grupi i organizuar dhe i menaxhuar në 

mënyrë të mirë duhet vazhdimisht të pranojë anëtarë të rinj të cilët do ta mbajnë nivelin e 

energjisë dhe të entuziazmit të anëtarëve të mëparshëm dhe do t’i zëvendësojnë ata që 

u larguan prej grupit. Grupi i cili varet prej vetëm disa anëtarësh mund të shpërbëhet  kur 

anëtarët nuk do të jenë aktivë për arsye personale ose profesionale. Njerëzit e rinj sjellin ide 

dhe shkathtësi të reja. Grupi i cili ka për qëllim të mbetet ekskluziv, e lëshon rastin të rekrutojë 

talente të reja. Grupet e mira për veprim duhet ta mbajnë interesin e anëtarëve të vjetër, por 

edhe të tërheqin anëtarë të rinj. Rekrutimi i vazhdueshëm dhe fleksibiliteti ndihmojnë që grupi 

ta mbajë kohezionin dhe efikasitetin e tij.

Komunikimi formal mund:

•						T’i	informojë	anëtarët	e	rregullt	për	procesin	

•						Ta	mirëmbajë	angazhimin	e	vazhdueshëm	të	anëtarëve	

•						Të	sigurojë informacione të rëndësishme, siç janë 

        emrat dhe numrat telefonike të anëtarëve të rregullt.
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Në hap me ndryshimet

Një grup femrash u bë shumë i suksesshëm. Ato organizuan aktivitete të ndryshme të drejtuara 

kah komuniteti, duke filluar prej mentorimit të nxënësve, deri në ofrimin e ndihmës për fqinjët me 

probleme financiare. Gjithsesi, me kalimin e kohës, u ul prania e tyre në takime. Me biseda dhe 

hulumtime arritën t’i gjejnë arsyet për problemin. Arritën në përfundim se femrat që ishin anëtarë 

të këtij grupi, dikur ishin femra të reja energjike, por ndërkohë u bënë nëna. Koha e lirë 

të cilën e kishin më parë për arritjen e qëllimeve, tani ua përkushtuan familjeve të 

tyre. Tashmë nuk munden të takohen në mbrëmje për shkak se atëherë i vënë në 

gjumë fëmijët e tyre. Prandaj, anëtarët u rigrupuan, takimet filluan të mbahen 

në orë më të përshtatshme, u sigurua përkujdesje për fëmijët gjatë takimeve dhe 

u anëtarësuan anëtarë të rinj me mosha të ndryshme. Anëtarët e rinj sollën 

energji të re. Përsëri anëtarët ishin të përgatitur t’u përkushtohen aktiviteteve 

të grupit, prej të cilave fituan të gjithë në komunitet. 

Shpërblejeni mundin dhe respektojeni përparimin. Njëri prej 

komponentëve më të rëndësishëm për mirëmbajtjen e grupit është 

të dini ta shpërbleni mundin dhe ta vlerësoni përparimin, e jo vetëm 

rezultatet. Puna pa shpërblime dhe lavdërime mund të jetë shumë e 

vështirë. Ne si prindër i nxisim fëmijët në mënyra të shumta. Kur janë të 

vegjël buzëqeshim për ta treguar kënaqësinë dhe shikojnë se ngrohtësia e 

fytyrës sonë reflektohet edhe mbi fytyrën e tyre. Edhe arsimtarët përdorin 

lavdërime dhe shpërblime me qëllim që t’i motivojnë nxënësit. Disa arsimtarë e 

shpërblejnë mundin njësoj si arritjet. Afrimi pozitiv i rrit shanset për mbarëvajtjen 

e grupit, por edhe për tërheqjen e anëtarëve të rinj.  Një ‘‘Faleminderit’’ i drejtuar 
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Festojeni përvojën e fituar.  Njerëzit kënaqen gjatë festimeve. Ditëlindjet e fëmijëve, 

maturat dhe dasmat janë mundësi për mbledhje të anëtarëve të komunitetit në një vend 

dhe të shquhen arritjet personale ose profesionale. Grupi për veprim mund të ketë 

përfitime prej festimit të fryteve. Nderimi i anëtarëve për përfshirjen e 

tyre në aktivitetet e grupit mund ta ngrejë entuziazmin e tyre, por edhe 

të tërheqë interes plotësues në komunitet. Shpërblimet (lule, pllakate, 

certifikatë) për anëtarët dhe njohja e punës së tyre është pjesë e 

rëndësishme e rruajtjes së homogjenitetit të grupit. Festimet për 

shkak të përparimit të grupit mund të ndihmojnë për rruajtjen e 

motivimit të anëtarëve dhe për ngritje të kënaqësisë personale e 

cila rrjedh prej arritjes së përpjekjeve për të mirën kolektive.

Kjo mund:

•	 Ta ngrejë entuziazmin e grupit. 

•	 Ta përmirësojë imazhin e grupin në kuadër të komunitetit. 

•	 T’i nxisë anëtarët që të vazhdojnë me punën e tyre. 

•	 Të nxisë përfshirjen e anëtarëve të rinj.

dikujt i cili ka marrë pjesë në realizimin e qëllimeve të grupit, ose ndonjë shpërblim 

simbolik mund t’i ndihmojë grupit në shumë mënyra.
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Festimi është simbol për kënaqësi

Një grup prindërish ka realizuar aktivitete të shumta brenda vetëm një viti. 

Prindërit e riparuan gardhin, instaluan çati mbi kopshtin e shkollës dhe ndihmuan 

që të varen punimet artistike të nxënësve në korridorin e shkollës. Në zbukurimin 

e oborrit të shkollës morën pjesë edhe nxënësit, duke mbjellë lule dhe perime 

në kopsht. Falë shkëmbimit të prodhimeve të tyre me tregtarët lokalë, ata arritën 

t’i blejnë materialet shkollore bazë. Në fund të vitit u organizua një festë për ata që 

kanë përkushtuar një pjesë të kohës dhe të entuziazmit të tyre për përfitimet e 

shkollës. Lulet e mbledhura prej kopshtit të shkollës iu dhuruan prindërve. Një 

prind ndërtoi në kopsht një shteg prej gurësh, në të cilin u shtypën gjurmët e 

pëllëmbëve të fëmijëve të cilët ishin përfshirë në aktivitetet e grupit. Ceremonia 

e organizuar për nder të atyre që morën pjesë në zbukurimin e shkollës 

kishte shumë vizitorë. Entuziazmi inspiroi shumë prindër, të cilët nuk morën 

pjesë më parë, që tani të përfshihen në grup. 

Pas secilit udhëtimi zakonisht pyesim vetveten: ‘‘A e zgjodha rrugën më të mirë? 

Vallë a do të udhëtoja përsëri me njëjtët miq? A duhej të përzgjedh destinacion 

tjetër?’’ Njësoj është edhe me procesin e përfaqësimit. Kur vijmë afër fundit, vjen 

edhe koha për revizion dhe introspektim. Vlerësimi i arritjeve dhe i mungesave 

gjatë zbatimit të procesit mund të na ndihmojë në planifikimin e aktiviteteve të 

ardhshme. Pas çdo udhëtimi të suksesshëm na mbeten kujtime të dashura, dëshirë 

për të udhëtuar përsëri dhe përvoja të cilat do të na ndihmojnë për udhëtimin e 

ardhëm.  Që procesi të jetë sa më i plotë, përveç përkushtimit të vëmendjes ndaj 

detajeve (prej mbledhjes së informacioneve deri në krijimin e listave) duhet të 

organizohet dhe të planifikohet edhe festimi i arritjeve.
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Organizimi i grupit dhe vendosja e qëllimeve të reja është në fakt përvojë për ndërtimin e 

një komuniteti. Por, kjo është mënyrë për t’u njohur me njerëz të rinj, për të krijuar miqësi 

të reja, të përvetësohen përvoja të reja të cilat mund t‘ju bëjnë prind më të mirë, person 

më guximtar dhe qytetar më aktiv. Kjo përfshin edhe zbatimin e shkathtësive të reja në 

zgjidhjen e situatave problematike gjatë ndërmarrjes së aksioneve të ardhshme. Shumica e 

njerëzve kanë arritur të bëjnë ndryshim. Në kapitullin tjetër do të prezantojmë disa shembuj 

në të cilat njerëzit e kanë identifikuar problemin dhe ndërmorën iniciativë për ta zgjidhur, 

me qëllim që ta kthejnë komunitetin në vend më të mirë.

Arsimtarja prej një shkolle fillore vendosi t’i 
promovojë talentet e nxënësve të saj nëpërmjet një 
aksioni, i cili solli përfitime për gjithë komunitetin. 
Duke e shfrytëzuar bashkëpunimin e gjatë me 
Komunën, ajo arriti të sigurojë mjete për botim 
të një broshure turistike për historinë e qytetit, 
tërësisht të përgatitur prej nxënësve të saj. Sot, 
këtë broshurë e merr çdo vizitor i qytetit dhe 
përdoret si udhërrëfyes turistik dhe kulturor.
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ardhmërinë është ta krijoni vetë.
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KREU 7:    Shembuj për përfaqësim të suksesshëm

Mendimi se ekzistojnë shumë mënyra për të bërë ndryshim 
pozitiv mund të jetë motivues dhe frymëzues. Është e 

pamundur që në një doracak të mblidhen të gjitha situatat 
me të cilat hasen familjet, por gjithsesi konsiderojmë se 

në shembujt që vijojnë, do të gjeni këshilla të dobishme 
për mënyrat me të cilat mund t’i motivoni të tjerët të 
marrin pjesë në realizimin e qëllimeve të përbashkëta. 
Situatat janë të shumëllojshme, por ajo që i bashkon 

është fakti se të gjithë përfaqësuesit janë njerëz të cilët 
nevojat e tyre i kanë kthyer në ndryshim potencial. Duke 

i përdorur mjetet për përfaqësim, i kthyen pengesat në 
motivime dhe inspirime. Shpresojmë se përfaqësuesit 

potencialë, të cilët e lexojnë këtë doracak ,do 
t’i shfrytëzojnë këto përvoja si frymëzim për 

veprim të ardhshëm në komunitet dhe se në këto 
shembuj prej gjithë botës mund të gjejnë frymëzim 

për veprim, me qëllim që të përmirësohen kushtet në të cilat 
rriten dhe mësojnë fëmijët. 
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PREJ ARTISTËVE PËR FËMIJËT

Në një lagje, për kohë të gjatë nuk ekzistoi vend për kujdes të fëmijëve pas mbarimit të 

mësimdhënies. Problemin e mungesës së aktiviteteve të strukturuara pas mbarimit të 

orëve të mësimit dhe mungesën e kujdesit të vërtetë për fëmijët, fatkeqësisht e kanë 

shumë komunitete. Në këtë rast, një njeri prej lagjes vendosi të bëjë ndryshim. Si artist 

dhe ish-sportist u nis prej dashurisë së tij ndaj artit dhe organizoi vend ku fëmijët mund 

të qëndrojnë pas orëve të  mësimit dhe të përvetësojnë shkathtësi të rëndësishme. 

Atelieja i tij ishte vendosur në një rrugë me shumë trafik. I mësuar t’i shikojë fëmijët 

si rrinë kot pas orëve të mësimit, ai gjeti mënyrë për ta drejtuar energjinë e tyre në 

punë konstruktive. Ai ftoi një grup nxënësish prej shkollës lokale në studion e tij që t’i 

shikojnë punimet e tij. U dha materiale, ngjyra, furça, letër dhe vend për qëndrim pas 

mësimit. Gjithashtu, e shfrytëzoi kohën e kaluar në studion për t’i ndihmuar në zgjidhjen 

e konflikteve mes fëmijëve në lagje. 

Çdo ditë pas mësimdhënies, fëmijët vinin në studion e tij për të biseduar për problemet 

me të cilat haseshin në shtëpi, në shkollë ose në lagje. Nxënësit kishin mundësi ta 

shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike dhe të votojnë për problemin të cilin 

e konsideronin si më me prioritet për atë ditë. Përvojat e tyre jetësore i kthyen në 

ekspresione artistike: krijuan tregime. Pastaj, votuan për tregimin që ishte eksperienca 

më e keqe për atë ditë, dhe e shfrytëzuan tregimin si motiv në punimet e tyre. 

Një ditë, e përzgjodhën tregimin për një fëmijë, të cilin kishin rrahur në terrenin sportiv 

dhe ia kishin vjedhur letrat e bixhozit. Grupi mori materiale dhe udhëzime se si ta kthejë 

këtë tregim në kolazh. Nxënësit mësuan për ngjyrat, proporcionet, teknikat dhe u ishin 

dhënë materiale dhe liri në shprehjen e tyre. Njëri prej kolazheve u publikua edhe në 
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Në të gjithë këto raste, artistët ndihmojnë:

•	 Të organizohen aktivitete konstruktive për fëmijët 

•	 T’i mësojnë fëmijët si ta shfrytëzojnë energjinë e tepërt për qëllime artistike 

•	 T’i mësojnë fëmijët t’i vlerësojnë materialet 

•	 T’i mësojnë fëmijët për rëndësinë e punës në grup dhe të bashkimit nëpërmjet 

bashkëpunimit gjatë përpunimit të muraleve ose në projekte të tjera. 

gazetën lokale. Piktura u shtyp edhe në kartolina dhe në bluza, kurse grupi ndërmori 

edhe hapa të tjerë për të mbledhur para për materiale të reja dhe për të përfshirë edhe 

arsimtarë tjetër, për shkak se numri i nxënësve të cilët u bashkuan në këtë shkollë të 

vogël për art vazhdimisht rritej. 

Ka mënyra të shumta me të cilat arti mund të depërtojë në jetën e njerëzve dhe ka 

shumë mënyra me të cilat artistët mund të kontribuojnë në komunitet – duke filluar 

prej vizatimeve muraleve në muret dhe bilbordet, deri në dekorimin e parqeve. Shumë 

aktivitete mund të realizohen me angazhim të arsimtarëve nga arsimi teknik për 

nevojat e shkollës.
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Gjyshërit dhe gjyshet kanë rol të rëndësishëm në krijimin e ardhmërisë 
më të mirë për fëmijët dhe komunitetin e tyre. Ata kanë kohë të lirë, 
përvojë të pasur jetësore dhe njohuri të përvetësuara nëpërmjet 
situatave të ndryshme jetësore, por ajo që është edhe më e rëndësishme 
është se ata kanë dashuri për nipërit e tyre, që i motivon të përfshihen 
në iniciativa të cilat kontribuojnë për përmirësimin e kushteve në të 
cilat rriten fëmijët. 

Vijojnë shembuj që tregojnë se si dashuria ndaj fëmijëve dhe 
shkathtësitë e njohuritë e përfituara në jetë, mund të kontribuojnë 
për zhvillimin e komunitetit.
 
Një gjyshe, mjeke e pensionuar, e shfrytëzoi përvojën e saj për të 
ndikuar mbi përmirësimin e programit mësimor në shkollë. Një herë 
në javë në shkollë mbante mësime për shprehitë e shëndetshme në 
jetë, për ushqimin e përshtatshëm dhe për rëndësinë e higjienës së 
dhëmbëve. Për shkak se shkolla nuk pati nëpunës të përshtatshëm 
për punë me fëmijët me pengesa në zhvillim, eksperienca profesionale 
e gjyshes ishte shumë e mirëpritur. Ajo i trajnoi arsimtarët që të 
zhvillojnë programe të qëlluara për nxënësit me pengesa në zhvillimin. 
Disa gjyshër - bujq, i mësuan fëmijët nga klasa e nipërve të tyre për 
gjërat e dobishme të ushqimit dhe të cikleve natyrore. Ata i ftuan 
fëmijët që t’i vizitojnë fermat e tyre. Atje fëmijët panë se si rriten 
misri, si prodhohen perimet, si duket një viç i sapolindur dhe një zog 
pule i sapoçelur. Me këtë shëtitje në fshat, në iniciativë të gjyshërve, 
te fëmijët u zhvillua  respekti për natyrën dhe zhvilluan njohuritë për 
punën e njerëzve që jetojnë në fshatra.

134



B

PRINDËRIT DHE ARSIMTARËT MUND TË BËJNË NDRySHIM

Në një shkollë fillore për një kohë të gjatë zbatohej mënyra tradicionale për mësimdhënie. 

Arsimtari ishte në qendër të klasës dhe nuk organizoheshin aktivitete të përbashkëta me 

fëmijët. Një arsimtare vendosi të provojë qasje të ndryshme. Si rezultat i iniciativës së saj dhe 

falë mbështetjes së prindërve,  ndodhi një ndryshim i rëndësishëm pozitiv. Në bashkëpunim 

me prindërit, arsimtarja filloi të përdorë metoda të reja mësimore dhe i përfshiu prindërit në 

procesin mësimor. Prindërit u bashkuan në realizimin e aktiviteteve në klasë dhe e përmirësuan 

komunikimin e ndërsjellë pas orëve të mësimit. Bashkëpunimi mes shkollës dhe familjeve u 

zhvillua. 

Arsimtarja e inicioi partneritetin me prindërit kur në një takim pyeti: ‘‘Nëse merreni me sport, 

vizitojeni orën tonë të edukimi fizik dhe shpërndajeni përvojën tuaj’’. Këtë s’e kishte bërë asnjë 

arsimtar më parë. Si rezultat i kësaj ftese, shumë prindër u përfshinë në punën e shkollës për 

herë të parë. Përfshirja e tyre çoi në shumë përvoja pozitive në arsimimin e fëmijëve dhe në 

bashkëpunimin me komunitetin.

PËR SHEMBULL:

•	 Prindërit organizuan takime pas orëve të mësimit. Gjatë takimeve, prindërit u njohën më mirë me 

shokët e klasës të fëmijëve të tyre dhe morën vesh se si fëmijët e tyre e kalojnë kohën në shkollë. Këto 

takime joformale u kthyen në zbavitje më të preferuara në komunitet. Ato kontribuan për marrëdhënie 

më të hapura mes nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve dhe këto marrëdhënie zbatoheshin edhe 

gjatë orëve të mësimit, me  që nxënësit filluan të shprehen më lehtësisht në formë të shkruar, të folur 

dhe nëpërmjet artit.
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•	 Prindërit për herë të parë ishin nxitur ta vizitojnë klasën e fëmijëve të tyre. Klasa, e cila më parë 

ishte vendi të cilit prindërit nuk i përkisnin, tani u ndihmoi prindërve që më mirë të njihen me 

shkollën, me arsimtarët dhe shokët e klasës të fëmijëve të tyre.

•	 U tejkalua modeli tradicional i takimeve me prindërit. Në të kaluarën, këto takime me prindërit 

përbëheshin vetëm prej diskutimeve për klasën, prindërit rrinin qetë, kurse arsimtari i lexoi notat e 

fëmijëve. Në sistemin e ri, u realizuan bisedime më të thella për nxënësit, në lidhje me personalitetin, 

sjelljen dhe interesat e çdo fëmije.

•	 U krijua program i posaçëm për gjyshërit dhe gjyshet. Një gjysh i mësoi fëmijët si të kultivojnë 

perime. Gjyshi tjetër i mësoi si të bëjnë tulla dhe të ndërtojnë shtëpizë. Përfshirja e gjeneratave më 

të moshuara çoi në një integrim më të madh në ngjarjet e komunitetit.

•	  Njerëzit e shërbimeve publike, si zjarrfikësit, mjekët, dentistët, ishin ftuar në orët speciale 

për promovim të temave nga fusha e shëndetësisë ose e mbrojtjes nga zjarri. Për ata, kjo ishte 

mundësi që të përfshihen në shkollën lokale dhe të prezantojnë informacione, të cilat mund ta 

përmirësojnë shëndetin dhe sigurinë e fëmijëve.

Një fëmijë prej kësaj klase shkroi letër për përvojat dhe përfitimet prej afrimit të ri, më të 

hapur, me anë të cilit prindërit u bënë partnerë në shkolla. Prej kësaj letre tronditëse mund të 

përmblidhet se afrimi i ri, me siguri e ka përforcuar ndjenjën për komunitetin dhe shkollën, e 

cila u bë si ‘‘shtëpi e dytë’’.

 

‘‘E njoha mësuesen time kur u regjistrova në klasën e parë. Isha i turpshëm. Ajo ishte mësuesja 

jonë për katër vjet. Bëmë shumë projekte dhe kishim shumë aktivitete. Gjithashtu organizuam 

edhe shumë ekskursione. Vitin e kaluar, së bashku me prindërit dhe arsimtarët vajtëm në det. 
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Ky shembull tregon se si dëshira për ndryshim mund të ketë ndikim të madh. 

•	 Vendosmëria e komunitetit të provojë qasje të re është kyçe për arritjen e suksesit. Metodat 

e reja gjithmonë hasin në rezistencë. Gjithsesi, dëshira për të provuar gjëra të reja është e 

domosdoshme për mirëqenien e fëmijëve.

•	 Mund të përmirësohet komunikimi mes prindërve dhe arsimtarëve, me çka klasa mund të bëhet 

një vend më i mirë për mësim, kurse komuniteti mund të bëhet një vend më i mirë për të jetuar.

Atje ishte  mrekulli. Deti ishte i bukur. Vizituam edhe dy ishuj. Isha shumë i lumtur kur, duke 

notuar së bashku me mësuesen time, arritëm deri në bucelat të cilat pluskonin në det. 

Çdo mbrëmje prindërit tanë dhe mësuesja bisedonin, këndonin dhe luanin letra bixhozi. U 

njohën shumë më mirë. Por, ditët kaluan shpejt dhe ishim  të detyruar të kthehemi në shtëpi. 

Pjesën tjetër të pushimit veror e kalova në shtëpi. Në shtator isha shumë i eksituar që përsëri 

do t’i takoja shokët dhe mësuesen.

 

Çdo ditë trokitja në derën e klasës sime dhe i ndihmoja mësueses që ta përgatisë orën. Një 

herë ajo më pyeti: ‘‘Pse troket kur vjen në shtëpinë tënde?’’ dhe në të vërtetë, klasa ishte 

shtëpia ime e dytë. E falënderoj mësuesen për gjithçka që më mësoi. Ajo gjithmonë do të 

ketë vend të posaçëm në zemrën time’’.

Aktivitetet e thjeshta, si takimet pas orëve të mësimit, vizita e njerëzve me profesione të ndryshme 

dhe ekskursionet në qytetet e afërta, mund të luajnë një rol të rëndësishëm në përjetimin  nga 

ana e fëmijëve të komunitetit të tyre. Gjithashtu, mund t’i përmirësojnë përvojat e fëmijëve dhe 

prindërve për sistemin arsimor dhe t’i nxisin fëmijët që të kontribuojnë për komunitetin e tyre.
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Me anë të vetëvlerësimit, kolektivi i një shkolle fillore i definoi anët 
e dobëta në lidhje me përfshirjen e prindërve në jetën e përditshme 
në shkollë: përfshirja dhe aktiviteti i dobët i Këshillit të prindërve, 
kontributi i vogël i prindërve në punën e shkollës, informimi i 
pamjaftueshëm i prindërve për jetën dhe punën e shkollës dhe për 
mënyrat me të cilat mund t’u ndihmojnë fëmijëve të tyre në mësimin.

Gjithë kjo e nxiti kolektivin që të përpunojë projekt për ‘‘Përmirësim 
të cilësisë së arsimit me anë të pjesëmarrjes së prindërve’’ dhe të 
përpiqet t’i kthejë anët e dobëta në arritje. Projekti u dorëzua te 
donatorët, të cilët mbështetin aksione të këtilla të vogla lokale dhe 
u miratua për financim.

Me qëllim që të tërhiqen prindërit të përfshihen në aktivitete, në 
shkollë u rregullua dhe u pajis një dhomë për prindërit, në të cilën 
ata mund të takohen dhe të shkëmbejnë përvoja, të bisedojnë me 
shërbimin profesional dhe me arsimtarët, të marrin këshilla për rritje 
të suksesit në mësimin e fëmijëve të tyre, t’u ndihmojnë arsimtarëve 
në përpunimin e materialeve të nevojshme për mësimdhënie etj. Kjo 
dhomë ishte në dispozicion edhe për anëtarët e Këshillit të prindërve 
për takimet e tyre të rregullta.

Me qëllim që t’u jepet shembull arsimtarëve të cilët mendonin se nuk 
është e mundur të realizohen takimet me prindërit, u organizuan tri 
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punëtori në tri klasa të ndryshme: punëtori në të cilën prindërit 
së bashku me fëmijët e tyre përpunuan brumë për të bërë forma; 
punëtori në të cilën sipas një recete të dhënë u përgatiten ëmbëlsira 
të shijshme dhe me anë të teknikës së origamive u përgatitën kuti 
në të cilat u shërbyen ëmbëlsirat; dhe punëtori në të cilët prindërit 
i mësuan fëmijët për disa mjeshtëri tradicionale: thurje, endje me 
tezgjah etj. Pas secilës punëtorie, pedagogu i shkollës bisedoi me 
prindërit me qëllim që t’u japë prindërve drejtime se si t’i bëjnë 
fëmijët më të pavarur, si tek ata ta zhvillojnë kujdesin dhe ndjenjën 
për përkatësi në familje dhe si të kalojnë kohë të mirë me ta.
 
Prindërit ishin shumë të kënaqur prej mënyrës së këtillë për 
bashkëpunim dhe treguan vullnet që prapë të marrin pjesë në 
aktivitete të këtij lloji. Vetë ata ofruan ide të shumta se çfarë mund 
të punohej në të ardhmen.

Interesi i rritur te prindërit për ngjarjet në shkollën e nxiti kolektivin 
ta organizohet rreth përgatitjes së broshurës ‘‘Udhëzues për kujdes 
të mirë prindëror’’ Këtë broshurë e mori çdo prind që në fillimin e 
vitit shkollor, gjë që edhe më shumë i nxiti prindërit dhe arsimtarët 
të mendojnë dhe shkëmbejnë ide për bashkëpunim të përbashkët 
dhe partneritet në interes të fëmijëve. Duke pasur parasysh se një 
numër i madh i banorëve të fshatin kishin lidhje të internetit, u krijua 
edhe ueb -faqja e shkollës, me anë të cilës prindërit kishin mundësi 
që vazhdimisht të informohen për jetën dhe punën në shkollë. 
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KOPSHTARIA DHE KUJDESI PËR KOMUNITETIN

Shumë komunitetet ballafaqohen me problemin e mungesës së parqeve dhe terreneve 
sportive, trotuareve, të vendeve në të cilat fëmijët mund të shoqërohen, të luajnë, por 
edhe ku ata do të jenë të mbrojtur dhe të sigurt. Shumica prej tyre u drejtuan tek 
autoritetet në lidhje me uljen e varfërisë dhe të zgjidhen problemet me kriminalitetin 
ose me ushqimin, për ulje të shpenzimeve për ushqim ose mirëmbajtjen e parqeve dhe 
terreneve sportive. Ja disa shembuj nga anët e  ndryshme të botës, në të cilat grupet 
për mirëmbajtjen e parqeve arritën ta gjallërojnë tërë mjedisin përreth.

•	 Në një lagje, për shkak të nivelit të lartë të kriminalit dhe mungesës së terreneve të sigurta sportive, 

fëmijët nuk kishin ku të luajnë. Grupi ‘‘Kopshtarët qytetarë’’ filloi të bashkëpunojë me ndërmarrjet lokale 

për mirëmbajtjen e parqeve, të cilat dhuruan drunj, me barnatoret bujqësore, të cilat dhuruan fara, dhe 

kërkuan ndihmë edhe prej arsimtarëve, artistëve dhe vullnetarëve të tjerë për mirëmbajtjen e parqeve, 

për instalim të gardhit dhe trajnim të fëmijëve për kopshtari. Eksperimenti i bërë nga ana e fëmijëve 

provoi se temperatura në parkun e gjelbëruar është për 11 gradë më e ulët sesa temperatura e matur në 

diell në rrugët e qytetit.

•	 Kultivimi i kulturave të kopshtarisë, i ndihmoi një komuniteti në festimin e festave të tij. Ata rregulluan një park 

për nder të zakoneve tradicionale. U vendosën shënime të ndryshme, kurse disa pjesë të kopshtit u kthyen 

nga jugu, që konsiderohet për lidhje me natyrën. Bimët e mbjella ishin me prejardhje lokale dhe komuniteti 

ndërtoi edhe shtëpizë për takime, të ndërtuar në stilin e shtëpizave tradicionale – simbol i krenarisë.
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•	 Në një komunitet, si rezultat i problemeve shëndetësore, banorët më të moshuar nuk ishin të aftë më që 

t’i pastrojnë kopshtet e tyre prej barërave. Një grup njerëzish ndihmoi që ata të lidhen me njerëz të rinj të 

cilët duan të mësojnë diçka më shumë por kopshtarinë. Me qëllim që të tërhiqet vëmendja e publiku, u 

organizua gara me karroca kopshti dhe secili i interesuar u lidh me një ‘‘mentor’’ për kopshtari. Kopshtarët 

e rinj ndoqën trajnim, kurse ata më të vjetrit kishin mundësi për ndihmë dhe shoqërim.

•	 Në një shkollë nxënësit i shfrytëzonin kopshtet e shkollës për ta pasuruar mësimdhënien me njohuri nga 

mjedisi. Fëmijët kishin mundësi që nga afër ta vëzhgojnë procesin e mbjelljes dhe rritjes. Fëmijët i hanin 

domatet të cilat i kishin prodhuar vetë, nënave të tyre u dhuruan lule të cilat u rritën në kopsht, kurse në 

orën e vizatimit bënë shenja për kopshtin e shkollës. Institucionet lokale e sponzoruan punën e kopshtin, 

dhe frytet e saj ua dhuruan fëmijëve të varfër të komunitetit.

•	 Nevojat për ushqim të komunitetit mund të përmbushen me rritjen e kulturave të kopshtarisë. Në shumë 

vende kultivimi i pemëve dhe perimeve në kopshte të përbashkëta mund të shfrytëzohet si mënyrë për 

përmirësim të ushqimit të fëmijëve, por edhe të kursehen para. Eksperiencat e shumta në kopshtet e 

rregulluara, tregojnë se sa fitim mund të sjellë nëse bëhet përpjekje për zbukurim të mjedisit.
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Kopshtet e përbashkëta mund të ndihmojnë:

•	 Të krijohet vend për relaksim dhe rekreacion për ata të cilat e kanë të nevojshme. 

•	 Të rritet interesi dhe lidhja me natyrën. 

•	 Të zhvillohet ndjenja e leverdisë nëpërmjet prodhimit të ushqimit. 

•	 Të përmirësohet ushqimi dhe të ulen shpenzimet me prodhim  vetjak. 

•	 Të lidhen grupe të ndryshme të cilat do të bashkëpunojnë në realizimin e qëllimit të përbashkët.

ARSIMTARËT DHE PRINDËRIT NDËRTOJNË URA TË KULTURËS

Në shumë shkolla, me kalimin e kohës ndryshohet përbërja e nxënësve. Për shembull, 
në një shkollë rritet numri i fëmijëve romë. Në situatë të këtillë, arsimtarët duhet të 
përkushtojnë vëmendje dhe mirëkuptim ndaj fëmijëve që gjuhën në të cilën mësohet në 
shkollën nuk e kanë gjuhë amtare. Në ç’mënyrë arsimtarët dhe shkolla ballafaqohen 
me zakonet e ndryshme, mënyrat e ndryshme të ushqimit, mënyrat e ndryshme të 
veshjeve? Edhe pse nuk ka një përgjigje standarde të kësaj pyetjeje, ka shumë raste 
ku arsimtarët e kujdesshëm, prindërit e angazhuar, nxënësit e zellshëm dhe anëtarët e 
tjerë të komunitetit kanë punuar së bashku me qëllim që t’i respektojnë diferencat dhe t’i 
përmirësojnë mundësitë arsimore për fëmijët romë.
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•	 Fëmijët romë të cilët nuk e kishin gjuhën maqedonase si gjuhë amtare, refuzuan të lexojnë me zë të lartë librat 

në gjuhën maqedonase. Arsimtarët ishin të brengosur se nxënësit romë nuk do të mësojnë të lexojnë dhe se 

nuk do të ishin të aftë që të përfshihen në mësimdhënien në lëndët e tjera. Njëri prej prindërve u shpjegoi 

arsimtarëve se fëmijët kanë turp të lexojnë me zë para shokëve të klasës së tyre, sepse nuk e dinë gjuhën 

maqedonase. Prindi propozoi që një grup i përzier të lexojë bashkë, me që fëmijët romë nuk do të ndihen 

të ndarë. Kjo ndihmoi që fëmijët romë t’i përmirësojnë shkathtësitë e tyre gjuhësore dhe të ulet tensioni në 

klasë.

•	 Arsimtarët treguan se fëmijët romë refuzojnë që t’i kryejnë vetë aktivitetet e përditshme në klasë. Një arsimtare 

mendoi se refuzimi i tyre është rezultat i çrregullimit të tyre. Në fakt, bëhej fjalë për diferenca kulturore. Pasi 

arsimtarja mori vesh se fëmijët vijnë prej mjedisesh në të cilat këto detyra kryhen në shtëpi, menjëherë filloi 

ta përdorë atë model. Ajo përcaktoi grup nxënësish të punojnë së bashku mbi detyrat e tipit fshirje e dërrasës 

dhe e bankave. Rruajtja e traditës për punë ekipore në klasë ishte përvojë pozitive për të gjithë.

•	 Gjatë takimeve të prindërve u ngrit një çështje. Edhe pse arsimtarët e dinin se prindërit romë janë të 

devotshëm për fëmijët e tyre, ishin të brengosur për shkak të mungesës së tyre prej takimeve të prindërve. 

Njëra prej nënave e cila fliste mirë gjuhën maqedonase, i kontaktoi arsimtarët dhe u tregoi se prindërit të cilët 

nuk flasin shumë mirë maqedonisht, nuk ndihen këndshëm gjatë këtyre takimeve dhe prandaj mungojnë. 

Ajo gjithashtu përmendi për një shembull personal kur si fëmijë ishte detyruar të shkruajë: ‘‘Nuk do të flas në 

gjuhën rome në shkollë’’, gjë që bile tani krijoi i ndjenja të pakëndshme kur kalon afër shkollës. Ajo vendosi ta 

tejkalojë barrierën gjuhësore dhe u bë përkthyese në takimet e prindërve. Më vonë, kur shkathtësia gjuhësore 
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e fëmijëve u përmirësuan, ata u përkthenin prindërve të tyre. Takimet u bënë më të vizituara, me që filloi 

zgjidhja e problemeve ku merrnin  pjesë të dyja anë së bashku.

•	 Këto rrëfime i tregojnë problemet me të cilat mund të ballafaqohet komuniteti, shkolla, fëmijët, prindërit dhe 

arsimtarët gjatë menaxhimit të ndryshimeve. Bashkëpunimi, dëshira për të ndihmuar dhe për t’i respektuar 

diferencat mund të lehtësojë një numër të madh të problemeve potenciale. 

Arsimtarja prej një shkolle fillore u kujtua që ta shfrytëzojë 
bashkëpunimit e gjatë miqësor që shkolla e pati me Komunën. 
Për realizim të suksesshëm të njësisë mësimore, Komuna, në 
kuadër të programit mësimor “Njohja e mjedisit, organizoi 
vizitë te kryetari i Komunës për arsimtarët. Komuna u kujdes 
për transportimin e nxënësve dhe pritjen solemne te kryetari, 
i cili i njoftoi nxënësit me punën dhe kompetencat e Komunës. 
U bënë shëtitje nëpër ndërtesën e komunës, në sallën 
për mbledhje të Këshillit të Komunës dhe nëpër të gjitha 
departamentet e tjera. Nxënësit pranuan fletëpalosje, fletë 
informuese dhe dhurata simbolike. Pas vizitës, të frymëzuar 
prej përvojave të përfituara, nxënësit përpunuan një poster 
për nevojat e këndit në lëndën Njohja e mjedisit. 
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Bashkëpunimi rezulton në:

•	 Komunikim të përmirësuar mes prindërve dhe arsimtarëve në favor të fëmijëve.

       Aftësitë e tyre akademike zhvillohen më mirë kur edhe prindërit janë të përfshirë.

 

•	 Përmirësim të dialogut, që mundëson që të dyja grupet të punojnë së bashku për 

zgjidhjen e problemeve sapo të shfaqen.

 

•	 Kushte të përmirësuara për fëmijët në shkollën, që kontribuon që prindërit të ndihen të 

mirëpritur në shkollën e fëmijëve të tyre dhe në komunitet. 

•	 Planifikim të përbashkët dhe marrje të vendimeve për çështje të rëndësishme. 

•	 Shkëmbim të hapur dhe të ndërsjellë të informacioneve

•	 Përgjegjësi të përbashkët për ndërmarrje të aksioneve

•	 Vlerësim të përbashkët të arritjeve 
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T’I LEHTËSOJË SHUMË PREJ PROBLEMEVE TË MUNDSHME. 



KONKLUZION

Prindërit gjithmonë i inkurajojnë fëmijët e tyre që të mësojnë shkathtësi të 

reja. Që prej vetë lindjes dhe gjatë gjithë jetës, prindërit janë arsimtarë të 

fëmijëve të tyre. Me rritjen e fëmijëve, ndryshojnë mënyrat dhe metodat e 

mësimit. Fëmijët fillojnë të mësojnë gjëra të reja prej burimeve të ndryshme, 

jo vetëm prej prindërve, por edhe prej arsimtarëve, shokëve të klasës së tyre 

dhe prej komunitetit më të gjerë. 

Edhe të rriturit vazhdimisht mësojnë. Ky doracak 

është i destinuar për të rriturit që duan të mësojnë 

si të bëjnë ndryshim në komunitetin e tyre. Me 

theksimin e shembujve pozitive, me demonstrimin 

e disa prej hapave të cilët duhet të ndërmerren për 

të bërë ndryshim  dhe me inkurajimin e lexuesve 

që të angazhohen në procesin e përfaqësimit, 

ndërtohet shpresa se prindërit dhe njerëzit e tjerë 

të cilët do të përfshihen, do të dinë të jenë efikas 

dhe do të arrijnë të bëjnë ndryshim. 

Informacionet në këtë doracak kanë për qëllim 

që t’u ndihmojnë njerëzve që ata ta bëjnë më të mirë komunitetin e tyre. 

Gjithsesi, testi i vërtetë është futja e të gjitha këtyre informacioneve në 

praktikë. Përvetësimi i teknikave të reja mund të jetë sfidë e madhe dhe 

ngacmim i vërtetë. Hapat e para mund t‘ju duken pak të çuditshme, por duke 

i praktikuar, ata bëhen shumë më të sigurta. Në vend që të jeni të brengosur 

dhe të rrini anash, bëhuni pjesëmarrës aktivë në përmirësimin e jetës suaj dhe 

të jetës së bashkëqytetarëve të komunitetit tuaj.



Ky doracak është adaptuar sipas tekstit origjinal ‘‘Making a difference’’ prej autorëve Diane 

Charnov dhe Carolyn Rutsch © Open Society Institute. Fondacioni për iniciativa arsimore dhe 

kulturore ‘‘Hap pas hapi’’- Maqedoni, i cila është partner i Projektit të USAID-it për arsimin 

fillor, i mban të drejtat për përdorim, shtypje dhe adaptim të këtij teksti në Maqedoni.

 

Pjesa e shembujve të përfshirë në tekstin origjinal u zëvendësuan me shembuj prej 

shkollave në Maqedoni, të cilat ishin pjesë e komponentit ‘‘Rinovim i shkollave’’ të Projektit 

të USAID-it për arsimin fillor.  Falënderim i madh për koleget tona prej Fondacionit për 

iniciativa arsimore dhe kulturore ‘‘Hap pas hapi’’ Kristina Lelovac dhe Branka Trifunovska, të 

cilat i zgjodhën shembujt e suksesshëm të dërguar prej shumë shkollave, që ndihmuan në 

krijimin e këtij doracaku. 

Falënderim i madh për shkollat fillore, shembujt e të cilave janë publikuar në këtë doracak: 

‘‘Vasil Glavinov’’ – Veles, Komuna e Velesit, ‘‘Ismail Qemali’’ – f. Nerasht, Komuna e Tearcës; 

‘‘7 Marsi’’ – f.Çelopek, Komuna e Bërvenicës; ‘‘Said Najdeni’’ – Dibër, Komuna e Dibrës; 

‘‘Goce Dellçev’’ – f.Vasillevë, Komuna e Vasillevës; ‘‘Gjorgjija Pulevski’’ – f. Rostushë, Komuna 

e Mavrovës dhe Rostushës, ‘‘Ismail Qemali’’ – Gostivar, Komuna e Gostivarit; ‘‘Goce Dellçev’’ 

– Vinicë, Komuna e Vinicës; ‘‘Bllazhe Koneski’’ – Prilep, Komuna e Prilepit; ‘‘Goce Dellçev’’ – 

Konçe, Komuna e Konçes, ‘‘Kole Kaninski’’ – Manastir, Komuna e Manastirit, ‘‘Mirçe Acev’’ 

– Gjorçe Petrov, Komuna e Gjorçe Petrovit; ‘‘Mustafa Qemal Ataturk’’ f. Broshnicë, Komuna 

e Qendër Zhupës; ‘‘Nikola Karev’’ – Probishtip, Komuna e Probishtipit; ‘‘Qemal Ataturk’’ – 

f.Plasnicë, Komuna e Plasnicës; ‘‘Vanço Srbakov’’ – f.Vraneshticë, Komuna e Vraneshticës; 

‘‘Sande Shterjoski’’ – Kërçovë, Komuna e Kërçovës; ‘‘Vidoe Podgorec’’ – Strumicë, Komuna 

e Strumicës; ‘‘Mançu Matak’’ – Krivogashtan, Komuna e Krivogashtanit dhe ‘‘Vëllezërit 

Milladinovci’’ – f.Dobrushevë, Komuna e Mogilës. 




