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Përmbledhje
INPO, në mbështetje nga Ambasada Mbretërore e Norvegjisë ka realizuar projektin
“Promovimi i Arsimimit Kualitativ”, në kuadër të të cilit ka përgatitur këtë raport që
ngërthen diskutimet e një serie debatesh me tematikë të ndryshme nga sfera e arsimit.
Ky projekt ka filluar së implementuari në dhjetor të vitit 2008 dhe ka arritur rezultate të
shumta duke paraqitur problemet me të cilat përballet arsimi ferizajas si dhe veprimet që
duhet ndërmarr për të pasur një arsimim më kualitativ në Komunën e Ferizajt. Po ashtu,
ky projekt ka promovuar arsimimin kualitativ duke bërë veprime konkrete. Në këtë
aspekt, INPO ka angazhuar në debate të gjithë faktorët relevantë në identifikimin dhe
zgjidhjen e problemeve.
Në bazë të debateve që janë mbajtur kanë dalë disa rezultate. Pjesëmarrja e nxënësve në
vendimmarrje nuk është në nivelin e duhur. Përveç interesimit të ulët të nxënësve faktor
tjetër është edhe mungesa e mbështetjes nga udhëheqësit e shkollës. Në fakt, në shumë
raste nxënësit dekurajohen në paraqitjen e problemeve. Një problematikë tjetër me të
cilin ballafaqohet arsimimi cilësor është funksionalizimi i trekëndëshave shkollë-policiqendër për punë sociale si dhe nxënës-mësimdhënës-këshill i prindërve. Përkundër
ekzistimit të këtyre trekëndëshave ata nuk janë funksional në mbarëvajtjen e procesit
mësimor. Po ashtu, mjedisi shkollor nuk është motivues dhe nuk përmbush kushtet
themeltare për një nxënie të mësimeve. Rrjedhimisht, implementimi i strategjisë së
MASHT për cilësi në arsimin parauniversitar nuk është duke marr seriozitetin e duhur.
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Hyrje
Promovimi i arsimimit cilësor është një sfidë e madhe për Kosovën si rrjedhojë e shumë
dukurive negative që janë të ngërthyera brenda procesit arsimor. Si rezultat, Iniciativa
për Progres (INPO) ka zhvilluar debate dhe hulumtime konkrete mbi këto dukuri me
qëllim të identifikimit të tyre. Ky raport ka për qëllim identifikimin dhe analizimin e disa
dukurive negative me të cilat është përballur arsimi ferizajas. Të gjitha palët e prekura
ose që janë përgjegjëse për një arsim më cilësor janë përfshirë në shkoqitjen e
problemeve. Po ashtu, ky raport jep disa rekomandime për mënyrën se si mund të
tejkalohen këto sfida dhe të kemi një arsimim më cilësor. Mundësia e përfshirjes së
biznesit në financimin e projekteve që ndikojnë në cilësinë e arsimit ka qenë një mundësi
tjetër e hulumtuar nga ky raport meqenëse në Kosovë ka raste kur bizneset janë përfshirë
dhe kanë ndikuar pozitivisht në ngritjen e nivelit tek nxënësit.
Ndonëse Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë (MASHT) shprehet e
përqendruar në rritjen e kualitetit arsimor1, kjo objektivë në komuna për një arsim më
cilësor nuk është marr parasysh dhe komunat asnjëherë nuk kanë reflektuar mbi
strategjinë e MASHT për rritjen e cilësisë në mësim.
Ky raport është përqendruar në Komunën e Ferizajt për të hulumtuar aspekte konkrete
për rritjen e cilësisë. Pra, pyetja që ky raport adreson dhe synon t’i përgjigjet është: Si
mund të rritet cilësia e arsimit ferizajas? Për të arritur një përgjigje në këtë pyetje
hulumtuese ky raport adreson disa nën pyetje, si: Cilat janë dukuritë negative në arsimin
ferizajas? Si funksionojnë institucionet arsimore në komunë? Sa janë efektive në punën e
tyre institucionet komunale? Sa janë të përfshirë nxënësit në vendimmarrje dhe me këtë
sa stimulohen nxënësit për të qenë kreativ? Qëllimi kryesor i pyetjeve është evidentimi i
dukurive negative dhe mundësitë e evitimit sepse kjo do të ndikonte në rritjen e arsimit
kualitativ.
Në përgjithësi ky raport është përmbledhje e

debateve të realizuara me palë të

interesuara në procesin arsimor si drejtorë, mësimdhënës, nxënës, zyrtarë të arsimit,
psikologë, pedagoge, polici, prokuroria për të mitur, Qendra për Punë Sociale etj., me
qëllim që të kemi

një pasqyrë të kompletuar mbi procesin mësimor. Raportet

1

Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë, Divizioni i Sigurimit të Cilësisë, http://www.mashtgov.net/advCms/?id=83&lng=Alb#id=198, faqja është vizituar me 10.05.2009
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institucionale në mes të këtyre kategorive janë në nivel jo të duhur prandaj synimet mbi
rritjen e cilësisë duhet të përqendrohen në forcimin e bashkëpunimit të tyre.

Pjesëmarrja e nxënësve në vendimmarrje
Me gjithë fushatat e ndërmarra nga shumë organizma qeveritarë e joqeveritarë për të
nxitur pjesëmarrjen e nxënësve në vendimmarrje ende vazhdon të jetë shumë prezent
hezitimi dhe mungesa e kyçjes së nxënësve në të gjitha proceset vendim-marrëse në
institucionet shkollore. Edhe në disa debate të organizuara nga INPO është dëshmuar
nga nxënësit se nga strukturat udhëheqëse të shkollave nuk ju mundësohet të jenë pjesë
e marrjes së vendimeve për çështje që i prekin drejtpërsëdrejti interesat e nxënësve
megjithëse këto parashihen edhe me rregulloret në fuqi të shkollave.
Pjesëmarrja e nxënësve në vendimmarrje është shumë e ulët. Shkaqet janë të shumta por
disa prej tyre janë më thelbësore. Arsyeja e parë është qasja burokratike e udhëheqësisë
së shkollës ku nxënësi shihet si pranues dhe zbatues i vendimeve por jo edhe formësues i
këtyre vendimeve. Në shkollën e mesme- gjimnaz nxënësit u ngarkuan me pagesën për
kasetat (dollap për vendosjen e këpucëve). Përkundër pjesëmarrjes në Bordin e Shkollës
nxënësit ankohen në mungesën e vëmendjes nga udhëheqësit e shkollës.2 Ky bord kurrë
nuk mblidhet dhe në këtë mënyrë pjesëmarrja e nxënësve dhe interesat e tyre nuk
përfaqësohen në vendimmarrje. Ky shembull është i pranishëm edhe në shkollat tjera të
mesme. Në shkollën e mesme ekonomike ‘Faik Konica’ nxënësit marrin këshillime nga
drejtori se ata duhet të përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e mësimdhënësve dhe
shkollës.3 Në këtë mënyrë dëmtohen interesat e nxënësve.
Presionet nga drejtorët dhe mësimdhënësit, “kërcënimet” për “hakmarrje” në vlerësim
në rast se ngrihet zëri ndaj padrejtësive janë një dukuri e zakonshme në shkollat
ferizajase. Nxënësit e gjimnazit vazhdimisht janë kërcënuar se nëse nuk japin para për
inventarin nuk do t’i marrin diplomat ose të drejtën për të hyrë në provimin
përfundimtar. Grupe të nxënësve kanë kërkuar të takohen me drejtorin e drejtoratit të
2

Në gjimnazin ‘Kuvendi i Arbërit’ nxënësit janë ankuar se drejtori ka përfshirë në bord vetëm
mësimdhënës që janë në marrëdhënie të mira me udhëëheqëësinëë e shkollëës. Prandaj, këëta tëë parëët në
çdo rast mbivotohen.
3
Në një debat të organizuar nga INPO me temën “Pjesëmarrja e nxënësve në zgjidhjen e problemeve
shkollore” një javë më vonë kanë marrë vërejtje nga drejtori për ‘denigrimin e shkollës para të huajve’.
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arsimit por këta të fundit asnjëherë nuk kanë gjetur mirëkuptim që të realizojnë takime
me grupe nxënësish.4 Po ashtu, kjo drejtori nuk interesohet që në bashkëpunim me
inspektoratin komunal të hetojnë dukuritë ose të ofrojnë mundësi për nxënësit që të
informojnë pa frikë nga hakmarrja e drejtorëve ose mësimdhënësve.
Dukuri tjetër që është vërejtur gjatë hulumtimit ka qenë edhe mbajtja e kurseve private
që reflekton mungesën e kapaciteteve të mësimdhënësve për të përcjellur gjatë orëve të
rregullta njohuritë e duhura si dhe përmbushjen e planprogramit shkollor. Ndërsa në
anën tjetër këtë gjë e pamundëson edhe numri i madh i nxënësve nëpër paralele. Ky
numër i madh nxënësish është një ndër shkaqet kryesore të degradimit të cilësisë së
mësimit si dhe të mbarëvajtjes së procesit mësimor(anketa e realizuar nga INPO). Ky
numër i madh nxënësish nëpër paralele posaçërisht cenon drejtimet arsimore në të cilat
është i përqendruar numri i nxënësve më të mirë(Gjimnazi, Mjekësia, Ekonomia etj), me
ç’rast janë shkelur edhe kriteret e MASHT për formimin e paraleleve.
Një shembull pozitiv është mbajtja e orëve shtesë nga një mësimdhënës në gjimnazin
‘Kuvendi i Arbrit’ për nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në studimet themelore.
Për të evidentuar këto dukuri dhe marrjen e informatave më të shumta ka pasur
interesime nga ana e nxënësve por që nuk kanë gjetur mbështetje nga ana e
institucioneve. Ngulfatja

e iniciativave të nxënësve nuk ka mundësuar gjetjen e

informacioneve më të hollësishme për dukuritë në fjalë. Ndonëse me mbështetjen e
INPO një grup nxënësish kanë realizuar disa aktivitete si: një prezantim për Ditën e
Evropës apo një grup tjetër ka realizuar një anketë mbi ngacmimin seksual në shkolla, në
përgjithësi iniciativat individuale të nxënësve në të shumtën e rasteve dështojnë apo
duhet të nxiten nga jashtë.
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Në zyret e INPO janë paraqitur nxënës të cilët vazhdimisht kanë lajmëruar për padrejtësitë dhe
pamundësitë për të adresuar problemet e tyre.
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Braktisja e mësimit

Një dukuri e shpeshtë në shkollat ferizajase është braktisja e orëve mësimore. Gjatë
debateve të organizuara me nxënës janë disa faktorë që i shtyjnë nxënësit të braktisin
mësimin. Arsyeja e parë është koha e gjatë e qëndrimit në shkollë me ç’rast nxënësit
shikojnë mundësitë e braktisjes së orëve të fundit, Një arsye tjetër është monotonia e
disa lëndëve të cilat nuk janë interesante për nxënësit. Po ashtu, ka mësimdhënës që i
inkurajojnë nxënësit të braktisin orët mësimore, sidomos ato të fundit, me qëllim të
përfundimit të punës më shpejtë. Shtytja nga nxënësit e dobët dhe problematikë për të
braktisur mësimin qoftë edhe me kërcënim po ashtu është e pranishme si dukuri.

Nga paraqitja grafike e lartëshënuar vërehet se mësimdhënësit megjithate fyejnë
nxënësit. Ky është një problem që duhet urgjentisht të adresohet nga Drejtoria
Komunale e Arsimit.
Ndërsa, dukuri shumë më shqetësuese për sa i përket braktisjes është braktisja në tërësi
e shkollimit, që në komunën e Ferizajt është e paraqitur sidomos te nxënësit e
komunitetit ashkali. INPO ka vizituar familjet e nxënësve të këtij komuniteti për të
kuptuar më për së afërmi arsyet e këtij fenomeni. Ndër arsyet kryesore që është prezent
në të gjitha rastet janë kushtet e rënda ekonomike që u pamundësojnë familjeve të
krijojnë mundësi që fëmijët e tyre të vijojnë shkollimin fillor që është obligativ.
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Arsye tjetër e dhënë nga ta është edhe vështirësia e nxënësve për tu përshtatur në rrethin
shkollor. Gjatë bisedave që INPO ka zhvilluar me ta dhe familjet e tyre janë marr
premtime për rikthimin e tyre në procesin mësimor. Ajo që është më shqetësuese te ky
komunitet është se raste të braktisjes së mësimit ka edhe në familjet e ngushta të liderëve
lokal politik që përfaqësojnë interesat e këtij komuniteti.

Trekëndëshi shkollë-polici-qendra për punë sociale
Për një arsimim sa më cilësor, krijimi dhe funksionalizimi i trekëndëshit shkollë-policiqendër sociale është i domosdoshëm. Kjo domosdoshmëri rrjedh nga problemet e
shumta që janë të pranishme në shkollat tona. Duke qenë një shoqëri post-konfliktuoze
manifestimet e dhunshme dhe prirjet ofenduese janë të pranishme tek nxënësit., për këtë
arsye funksionalizimi i tij është i domosdoshëm. Origjina e problemit është më shumë
subjektive përkatësisht tek udhëheqësit e këtyre institucioneve të cilët nuk
bashkëpunojnë dhe nuk e shohin të nevojshme të kenë një bashkëpunim të përhershëm
dhe të rregullt me qëllim të parandalimit të dukurive të dhunshme. Edhe me rastin e
ndodhjes së këtyre dukurive këto institucione nuk i trajtojnë rastet në mënyrën e duhur
ligjore.
Pra, bashkëpunim të krijuar institucional mes këtij trekëndëshi nuk ka, megjithëse një
bashkëpunim formal më shumë sipërfaqësor dhe jo përmbajtjesor ekziston por vetëm
pasi të kenë ndodhur rastet e dhunshme. Rasti i therjes së një të riu, nxënës i gjimnazit
“Kuvendi i Arbrit”, i cili ka mbetur i paralizuar dëshmon efikasitet jo të mjaftueshëm të
policisë. Me këtë rast policia është vonuar në trajtimin e duhur të rastit. Pastaj,
prokuroria është treguar e paaftë në trajtimin e rasteve me të miturit të të gjitha
kategorive sepse është vetëm një prokuror i cili merret me këto lëndë edhe atë si orar
plotësues i punës.
Në të njëjtën kohë për të parandaluar këto raste edhe brenda shkollave nuk ekziston një
bashkëpunim i mirëfilltë në mes të mësimdhënësve-psikologeve-nxënësve, sepse ende
keqkuptohet në masë të madhe roli i psikologëve. Vetë nxënësit kanë treguar në debatin
“Roli i psikologëve dhe pedagogëve në shkolla” se ka mësimdhënës të tillë që i ofendojnë
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dhe i dekurajojnë nxënësit që vendosin të vizitojnë psikologun shkollor për brengat dhe
problemet e tyre. Një ndër synimet në strategjinë e arsimit parauniversitar është që të
kemi mësimdhënës të përgatitur për proceset mësimore duke u ofruar trajnimet e
duhura. Në këtë aspekt vetëdijesimi i tyre për rolin e tyre tek nxënësit dhe mbështetja e
procesit në tërësi për reforma në arsim duhet të jetë i pranishëm. Stereotipat dhe
paragjykimet nga ana e mësimdhënësve ndikojnë negativisht në zhvillimin kritik të
nxënësve si dhe në parandalimin e rasteve të dhunës. Në anën tjetër psikologët e
shkollave përkundër paragjykimeve kanë treguar sukses në trajtimin e rasteve. Një rast
për tu përshëndetur është bashkëpunimi i psikologeve shkollor me psikologen klinike te
Qendrës së Mjekësisë Familjare dhe psikiatrin për fëmijë të cilët rastet më të rënda ia
kalojnë njëri tjetrit dhe bashkërisht i përcjellin dhe trajtojnë këto raste secili në fushën e
vet të specializimit.
Përderisa psikologët janë në nivel të detyrës, në rastet e dhunës nëpër shkolla sidomos
në rastet që kanë rezultuar tragjike është vërejtur një mungese e bashkëpunimit të
personave zyrtarë të shkollës me policinë. Zakonisht, udhëheqësit e shkollave hezitojnë
të lajmërojnë policinë për rastet e dhunës. Një shembull tragjik është kur një nxënës i
gjimnazit në vitin 2006 ishte therur me thikë brenda mureve te shkollës nga disa
huliganë ndërsa udhëheqësit e shkollës kanë fshehur gjurmët e krimit duke e fshirë
gjakun që është dëshmi dhe e ka mbuluar komplet rastin pa njoftuar policinë. Vetë
nxënësit kanë njoftuar drejtorinë komunale të arsimit e cila pastaj ka njoftuar zyrtarisht
policinë dhe prokurorinë. Prokuroria nuk e ka vënë para përgjegjësisë drejtorin për
fshehje të krimit ndërsa ky rast ka rezultuar me një nxënës që ka vrarë vetën dhe një
tjetër që ka mbetur i palëvizshëm. Prokuroria po ashtu nuk i ka vënë para përgjegjësisë
edhe prindërit të cilët nuk i kontrollojnë fëmijët që marrin armë me vete por edhe kur
me armë të prindërve kryejnë vepra penale. Mos kryerja e punës nga ana e drejtorëve
nuk është vetëm në drejtim të policisë. Kjo mospunë vërehet edhe në raport me Qendrën
për Punë Sociale (QPS) e cila është e paraparë të ofroj ndihmë të riintegrimit dhe
socializmin e duhur të të nxënësve në nevojë. Përkundër nevojës së madhe, shkollat nuk
kërkojnë ndihmën e këtij institucioni. Nga ana tjetër udhëheqësit e QPS shprehin
mungesën e kërkesave nga ana e shkollave për raste të ndryshme siç është fejesa ose
martesa e hershme e nxënësve.
Policia e Kosovës ka treguar efikasitet jo të kënaqshëm në trajtimin e problemeve të
dhunës nëpër shkolla, duke u treguar shpeshherë shumë jo profesionale dhe duke mos i
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përfunduar çështjet. Ne Ferizaj ka rast që një i mitur ka mbi 75 vepra penale të të gjitha
llojeve sepse nuk janë krijuar mekanizma të parandalimit ose ri-integrimit të të miturve
delikuent. Megjithatë, vërehet një vullnet shumë i madh për të përmirësuar këtë gjendje.
Patrullat e policisë së Kosovës, të ekipeve për komunitet janë vizitorët më të shpeshtë të
shkollave dhe qëndrojnë shumicën e kohës aty duke tentuar të parandalojnë rastet. Edhe
pse është e nevojshme kjo nuk është forma më e mire për të krijuar siguri sepse vet
prezenca e policisë tregon paaftësi për krijimin e mekanizmave që do të parandalonin
rastet ndërsa e gjithë kjo edhe vet nxënësit i bën te ndihen shumë të pasigurt. Qendra për
Punë Sociale po ashtu ka treguar një vullnet për të ofruar bashkëpunim për institucionet
e tjera, megjithatë ka raste kur QPS as nuk njoftohet për raste të delikuencës së të
miturve. QPS e luan rolin e kujdestarit për të mitur të cilët nuk i kane prindërit apo dikë
për t’u përkujdesur për ta. Megjithatë, edhe qendra e pranon që nganjëherë mungon
vullneti i shkollave për të bashkëpunuar dhe njoftuar për rastet qysh në fillimet e tyre në
mënyrë që përmes trajtimeve dhe punës së punëtorëve social me ta të parandalohen.

Fëmijët e rrugës
Delikuenca e të rinjve është gjithnjë e në rritje në shkollat e Ferizajt.5 Nxënësit gjithnjë e
më shumë janë duke mbajtur armë të ftohta. Ky fakt ka rezultuar që policia të themeloj
Njësitin për Delikuencë-n e të Miturve.6 Një dukuri negative që ka ndikuar në rritjen e
delikuencës është prania e madhe e kafeneve rreth objekteve shkollore. Po ashtu, në këto
lokale nuk ndalohet hyrja e të rinjve nën-moshën 18 vjeçare sikurse që nuk ndalohet
pirja e alkoolit dhe duhanit. Një frekuentim ndodhë edhe pas orarit mësimor, pra, edhe
në orët e vona të natës. Përveç frekuentimit të këtyre lokaleve po ashtu rreth ambienteve
shkollore ka pika të shitjes së alkoolit dhe duhanit. Shqetësues është fakti që cigaret
shiten edhe me copë duke u mundësuar nxënësve që të kenë mundësinë të blejnë cigare
në vazhdimësi. Edhe më skandaloz është fakti që në pikën e shitjes në Gjimnazin
“Kuvendi i Arbrit’ cigaret ndonëse të ndaluara u shiten mësimdhënësve dhe nxënësve.
Përkundër njohurive që udhëheqësit e shkollës kanë mbi këtë dukuri ata nuk ndërmarrin
asgjë për të ndaluar këtë veprim absurd. Kjo tregon mospunën e organeve kompetente
në këtë drejtim me qëllim të kontrollimit të këtyre dyqaneve të cilat me qëllim
5
6

Delikuenca e të rinjve në shkolla, debat i organizuar nga Iniciativa për Progres më 14 mars 2009.
Po aty, Habibe Neziri pjesëmarrëse nga policia.
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përfitimesh nuk kursejnë shitjen e këtyre artikujve të miturve. Ky fenomen shtron edhe
një çështje tjetër të rëndësishme që është ambienti shkollor, fenomen i cili do të trajtohet
më poshtë. Delikuenca në rritje është si pasojë edhe e mos efikasitetit të institucioneve të
ndryshme që nga shkolla, drejtoria e arsimit, qendra për punë sociale, policia e deri të
prokuroria e gjykata duke përfshirë këtu edhe rolin e prindërve. “Edhe në prokurori e në
polici ka lëshime në trajtimin e rasteve të delikuencës së të miturve”.7
Në përgjithësi, pjesëmarrësit e debateve theksuan nevojën e një mekanizmi të
përbashkët ndërinstitucional (polici, prokurori, shkolla, qendra për punë sociale etj) për
koordinimin sa më të mirë të aktiviteteve të përbashkëta për të ulur numrin e
delikuentëve. Kujdes më i madh ndaj nxënësve duhet të ketë që nga shkolla fillore dhe
raste të tilla të kenë një trajtim të kujdesshëm, në mënyrë që të parandalohen rastet e
delikuencës.
Nxënësit kanë vlerësuar se ndihen të kërcënuar dhe frikësuar nga grupe të nxënësve që
nuk janë pjesë e shkollës. Dhuna në shkolla kërkon një angazhim më serioz të Policisë së
Kosovës,

Drejtorisë

Komunale të Arsimit si
dhe

udhëheqjes

shkollës.

së

Përfshirja e

nxënësve në këtë proces
është

thelbësore

suksesin e tij.

për

67% e

nxënësve kanë ranguar
grupet

e

nxënësve

jashtë shkollës së tyre si
kërcënimin më të madh
për sigurinë e tyre. Shqetësimi më i madh është se 39% e nxënësve kanë deklaruar se ka
nxënës të armatosur që vijnë në shkollat e tyre.

7

Po aty, Rasim Maloku, Prokuroria Komunale.
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Dukuritë negative
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Ambientet dhe infrastruktura shkollore
Ambienti dhe infrastruktura shkollore është një element i rëndësishëm për nxënësit.
Rëndësia lidhet me mundësinë e shprehjes dhe zhvillimit të talenteve të tyre. Një ndër
objektivat bazë të strategjisë së MASHT është pasja e një ‘mjedisi fizik i përshtatshëm
dhe i shëndetshëm për mësimdhënie dhe nxënie”.8 Infrastruktura e shkollave në Ferizaj
nuk përbush këtë kriter d.m.th. nuk ofron një mjedis motivues për nxënësit. Investimet
në këtë drejtim kanë munguar plotësisht dhe ende nuk janë paraqitur plane konkrete për
të ndryshuar këtë gjendje. Në një hulumtim të zhvilluar në disa shkolla është konstatuar
brenga e madhe e nxënësve për mjedisin shkollor i cili nuk është adekuat.
Po ashtu, një objektivë tjetër e MASHT-it është ‘qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim
cilësor e efikas në sistemin e arsimit’. Mungesa e një menaxhimi cilësor krahas mungesës
8

MASHT, Strategjia e Arsimit Parauniversitar 2007-2017, 2007, faqe 43.
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së investimeve nga institucionet është një faktor tjetër që ndikon në një mjedis shkollor
të papërshtatshëm me kërkesat. Një alternativë për të lehtësuar këtë gjendje është kyçja
e bizneseve private në përmirësimin e mjedisit shkollor që do të ndikonte
drejtpërsëdrejti në vullnetin e nxënësve në mësim-nxënie. Një shembull i mirë është
shkolla e gjimnazit në Therandë ku falë menaxhimit të mirë kjo shkollë ka një mjedis
konform standardeve. Ky rezultat është arritur duke kyçur kompanitë private në
mirëmbajtjen e ambientit shkollor. Kjo ka ndikuar edhe tek nxënësit. Përveç që kanë
arritur një vetëdijesim për ruajtjen dhe pastërtinë e ambientit këta nxënës kanë arritur
edhe rezultate të shkëlqyeshme në mësimnxënie.9 Ndërkaq, ky menaxhim në shkollat
ferizajase është i papranishëm. Të dhënat e mëposhtme janë marr nga një hulumtim i
INPO-së me nxënës të shkollave të mesme dhe fillore të komunës së Ferizajt. .
Shumica e të anketuarve pajtohen se në hapësira e brendshme e shkollës ka mangësi,
përkatësisht i mungojnë elemente të cilat do të duhej t’i kishte.

Kjo duhet të

konsiderohet nga Drejtoria Komunale e Arsimit e cila në planifikimin e investimeve për
shkolla të konsultoj nxënësit.

Ambienti i brendshëm në shkollë është njëri ndër faktorët përcaktues të suksesit të
nxënësit. Ky ambient në shumicën e shkollave nuk i përmbushë kriteret normale për
9

Nxënësit e kësaj shkolle në bazë të rezultateve të testit kombëtar kanë arritur vendin e tretë në nivel
kombëtar.
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pastërti dhe rregullim. Ambienti paraqitet nga nxënësit si ndër pengesat kryesore për
krijim për mësim.

Ky ambient ka një ndikim shumë të madh në përqendrimin e nxënësve në mësim si dhe
angazhimin e tyre. Shënimet më poshtë dëshmojnë një gjë të tillë; 68% e nxënësve janë
deklaruar se ambienti ka një ndikim të madh në procesin e arsimit.
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Hapësira e Jashtme
Oborri i shkollës nga nxënësitë është vlerësuar se nuk i plotëson asnjërin prej nevojave
për të cilin duhet të shërbej. 52% e nxënësve kanë vlerësuar se oborri i shkollës nuk
shërben për asgjë.

Gjithashtu nxënësit janë deklaruar se në shkollën e tyre nuk zhvillohen aktivitete të lira
jashtë planprogramit. 47% e tyre janë deklaruar se rrallë herë organzohen aktivitete të
tilla përderisa 28% e tyre kanë fajësuar mos angazhimin e mësimdhënësve.
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Kabineti i Informatikës dhe puna praktike
Megjithëse pothuajse të gjitha shkollat kanë në një mënyrë ose tjetër një kabinet të
informatikës, përdorimi i tyre është shumë i mangët. 48% e nxënësve janë deklaruar se
megjithëse kanë kabinet të informatikës rrallë që e përdorin.

Nxënësit janë deklaruar se mësimet që pranojnë nga arsimtarët konkretizohen më pak
shembuj dhe elemente. 42% e tyre kanë mbështetur një opsion si ky.
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Puna në grupe
52% e nxënësve kanë thënë se puna ne grupe do të ishte shumë më efikase nëse do të
kishte më pak nxënës për klasë. Nga rezultatet kuptojmë se mbingarkimi i klasave me
nxënës nuk është vetëm një problem për mësimdhënësit por ky paraqet edhe një pengesë
për vetë nxënësit.

Përfundim
Debatet e realizuara dhe anketat e bëra në shkollat e Komunë së Ferizaj tregojnë nevojën
për një vëmendje më të madhe ndaj arsimit me qëllim të rritjes së cilësisë. Delikuenca,
braktisja e shkollës, investimi në mjedis, menaxhimi më i mirë nga ana e drejtorëve,
krijimi i mundësive për të nxënësit që të jenë pjesë e vendimmarrjes janë elemente që
ndikojnë në cilësinë e arsimit. Rrjedhimisht, një qasja me këmbëngulje në ballafaqimin
me këto elemente është e nevojshme për zbatimin e reformave e me këtë edhe rritjen e
cilësisë.
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Rekomandimet

Duke marr parasysh shqetësimet e shprehura në përgjigjet e të anketuarve,
institucioneve arsimore ju rekomandohet që: :
1. Sa më shpejt të gjejnë mënyra për të përmirësuar infrastrukturën jashtë dhe
brenda shkollave në bashkëpunim edhe me komunitetin;
2. Të zhvillohen më shumë aktivitete të lira, krijuese edhe jashtë plan-programeve
dhe të aplikohet më shumë fryma e garave;
3. Të vendosen raporte me OJQ-të, dhe institucionet tjera për të rritur njohuritë e
nxënësve për mjetet narkotike dhe pasojat e tyre dhe për zhvillimin e formave të
tjera të veprimtarive edukative dhe për faktorizimin e tyre shoqëror
4. Të vazhdohet me trajnime dinamike të mësimdhënësve dhe të sigurohet
përfshirja e barabartë e mësimdhënësve për krijimin raporteve më të afërta me
nxënës, si dhe të sigurohen tekstet shkollore që të shmanget nevoja e diktimit
5. Shkollat të trajtojnë çështjen e sigurisë dhe të krijohen mekanizma që sigurojnë
punë normale nëpër shkolla dhe bëjnë që të nxënësit të ndihen të lirë.
6. Funksionalizimi i trekëndëshit Prind -nxënës- mësimdhënës;
7. Krijimi i kodit të mirësjelljes për arsimin në nivel komunal apo qendror;
8. Rritja e investimeve në infrastrukturën e shkollave dhe objekteve përcjellëse;
9. Shtimi i kompetencave më të larta për drejtorët e shkollave e sidomos për
menaxhimin e financave për t’i ndihmuar shkollave në orientimin e shpenzimeve
në mënyrë të duhur;
10. Hartimin e metodave për vlerësimin e drejtë të nxënësve në shkollat fillore dhe të
mesme;
11. Përfshirja e gjithë fëmijëve në nivelin parashkollor;
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12. Rritja e efikasitetit dhe rritja e bashkëpunimit të institucioneve përkatëse;
shkolla, Qendra për Punë Sociale, shërbimet korrektuese, policia, prokuroria,
gjykata etj.
13. Hartimi i një rregullore komunale që ndalon shitjen e alkoolit dhe duhanit të
miturve,
14. Rritja e kontrollit ndaj lokaleve rreth shkollave ku dyshohet se të miturve u shitet
alkool dhe cigare. Shitja e cigareve me copë u krijon mundësi më të mëdha të
miturve për të blerë
15. Caktimi i prokurorëve dhe gjykatësve për tu marrë vetëm me rastet e të miturve.
16. Rikthimi i rolit të pedagogut në shkolla
17. Heqja e kufizimit prej 1500 nxënës në një shkollë, si kusht për të pasur psikologë
në shkollë
18. Përpjekja e Komunës së Ferizajt për gjetjen e fondeve për angazhimin e
psikologëve në më shumë shkolla të komunës së Ferizajt, si përgjegjësi që tanimë
e ka, pas delegimit të përgjegjësive nga MASHT
19. Kultivimi i kulturës së debatit me mësimdhënës dhe nxënës për të sensibilizuar
problemet me të cilat ballafaqohen të dy palët,
20. Reformimi i rolit të inspektorëve nga ai administrativo-teknik në atë të
inspektimit të cilësisë
21. Të sigurohen kushte të barabarta dhe të garantohet cilësi e njëjtë në të gjitha
shkollat publike (qytet dhe fshat) sepse vërehet një lëvizje në rritje e nxënësve
nga fshati në qytet
22. Të parandalohet braktisja e mësimit nga nxënësit
23. Funksionalizimi i kabineteve shkollore
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