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I. Në vend të hyrjes

Libri “Të drejtat e fëmijës dhe etika e mësimdhënësit” të cilin keni rastin ta 
shfletoni, është një libër që u dedikohet në radhë të parë studentëve të Fakultetit 
të Edukimit, por edhe të tjerëve të cilët në ndonjë mënyrë merren me lëmin e të 
drejtave të njeriut në përgjithësi dhe të drejtat e fëmijës në veçanti. Libri është 
fryt i një bashkëpunimi midis mësimdhënësve të Universitetit të Prishtinës nga 
njëra anë dhe Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC) nga ana tjetër.

Ndonëse fusha e të drejtave të njeriut konsiderohet çështje shumëdimen-
sionale e me vlera polivalente, autorët qëllimisht janë qendërzuar dhe e kanë 
trajtuar më gjerësisht  lëmin e të drejtave të fëmijëve. Pikërisht për këtë, edhe 
përmbajtjet që  ofrohen në këtë tekst gërshetojnë në vete aspekte themelore 
teorike dhe praktike të çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijës, por 
të kundruara si në planin ndërkombëtar po ashtu edhe në kontekst të realitetit 
kosovar. 

Siç mund të lexoni në vijim, në kapitullin e parë janë trajtuar çështje që kanë 
të bëjnë me nocionin, kuptimin, përkufizimin dhe përgjithësisht filozofinë e të 
drejtave të fëmijës, shikuar në mënyrë retrospektive nga zanafilla e deri në ditët 
e sotme. 

Në mënyrë të veçantë trajtohen parimet udhërrëfyese të Konventës mbi të 
Drejtat e Fëmijës, duke filluar nga e drejta për mbijetesë dhe zhvillim e deri te 
parimi i  pjesëmarrjes së fëmijës në jetën familjare, shkollore e shoqërore në 
përgjithësi. 

Krahas të drejtave të fëmijës nuk është harruar të trajtohen edhe detyrat 
dhe përgjegjësitë që ka fëmija ndaj shoqërisë dhe obligimet që  atë e presin në 
jetë si dhe sfidat që para të rriturve parashtrohen për mbrojtjen dhe jetësimin e 
të drejtave të fëmijëve në botën që vazhdimisht ndryshon. 

Kapitulli i dytë në tërësi, i përkushtohet mbarështimit teorik e praktik të  met-
odologjisë së edukimit dhe rrugëve të aftësimit të mësimdhënësve për mësim-
dhënie në lëmin e të drejtave të fëmijës. Aty janë dhënë modele të jetësimit të 
të drejtave të fëmijës në shkollë, me theks të veçantë në shkollën kosovare. 
Për këtë qëllim, janë prezantuar një varg ecurish të reja që lehtësojnë procesin 
e  të nxënit dhe të cilat e nxisin  mësimdhënien ndërvepruese, e jetësojnë të 
nxënit në bashkëpunim dhe që mbështeten kryesisht në teknikat e strategjitë e 
llojllojshme të filozofisë së programit “Mendimi kritik gjatë leximit dhe shkrimit”, 
i cili program tanimë ka një shtrirje të gjerë në Kosovë. 

Në vazhdim, janë shtruar edhe çështje tjera mjaft të rëndësishme për af-
tësimin e mësimdhënësve para shërbimit. Disa nga këto çështje kanë të bëjnë 
me ecurinë e planifikimit, kushtet që duhet siguruar dhe kritereve të cilat duhet 
përmbajtur, pastaj me çështjen e vlerësimit  të  njohurive të nxënësve, të ba-
zuara në metodologjinë e re të punës edukative-arsimore etj..

Kapitulli i tretë, përmban çështje më të përgjithshme të etikës profesio-
nale në përgjithësi dhe të etikës profesionale të mësimdhënësit në veçanti. 
Aty mbarështohen trajtime në frymën bashkëkohore të etikës profesionale të 
mësimdhënësit, gjithherë  e shikuar nga këndi i të drejtave të fëmijës dhe rolit 
të mësimdhënësit në sendërtimin e tyre. Në këtë kapitull ofrohen përmbajtje 
për vlerat dhe gjenezën e vlerave përgjithësisht dhe për vlerat etike në veçanti, 
përkatësisht faktorët mbizotërues që mundësojnë kultivimin dhe zhvillimin e 
vlerave etike në shoqërinë bashkëkohore. Përmenden teoritë më kryesore për 
vlerësimin e vlerave etike të kundruara nga aspekti i subjektivizmit etik, por 
edhe nga realiteti ekzistues kulturor i mjedisit konkret. Në mënyrë më thelbë-
sore dhe përmes shembujve konkret trajtohen analizat etike të kundruara në 
frymën e parimeve të etikës së zbatuar, duke filluar nga “Utilitarizmi”, si parim 
nismëtar e deri te ‘deontologjia”, si parim më i lartë etik. 



Në këtë kapitull, mjaft thuktë trajtohet edhe aspekti i etikave postmoderne, 
si rezultat i zhvillimeve bashkëkohore në fushën e etikës dhe si njëri ndër prob-
lemet që është rrjedhojë e drejtpërdrejtë  e këtij zhvillimi. Në këtë aspekt, eti-
kat postmoderne, krahas përpjekjes për të identifikuar vlerat e vërteta etike, 
preferojnë të bëjnë analizë të hollësishme për të përcaktuar saktë vlerat dhe 
parimet etike universale në shoqërinë moderne.    

Ajo që është thënë në këtë tekst, nuk pretendohet se është gjithçka për të 
drejtat e fëmijës  dhe etikën e mësimdhënësit, sikurse që nuk do të duhej pre-
tenduar as studentët që “të marrin njohuri të gatshme”, sepse kështu te stu-
dentët do të venitej nevoja për vetëaktualizim dhe gjurmim të vazhdueshëm. 
Pikërisht për këtë, është bërë përpjekje që ky tekst të përmbajë të dhëna të 
mjaftueshme, burime ndihmëse dhe aktivitete praktike të cilat studentëve iu  
shërbejnë si udhërrëfyes se, si ata mund t’i zgjerojnë njohuritë e tyre duke 
shfrytëzuar literaturë më të gjerë e praktikë më të avancuar. Burimet shtesë 
dhe referencat në tekst,  sidomos disa nga ato tekste që kemi shfrytëzuar ne  
autorët, lexuesve iu mundësojnë të kursejnë mund e kohë në kërkimin e buri-
meve dhe në gjetjen e tyre. 

Në anën tjetër, duhet pasur gjithashtu parasysh faktin, se ky tekst tanimë 
nuk mund të jetë burim i vetëm i informacionit, prandaj duhet bërë përpjekje që 
të shfrytëzohen edhe burime të tjera prej nga mund të vilet informacioni.

Shpresojmë që ky tekst t’u shërbejë kënaqshëm studentëve dhe të përm-
bush sadopak zbrazëtirat e  mëdha që aktualisht hetohen për tekste  të nivelit 
akademik.

Suksese!

       

Autorët, Prishtinë, 2006
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Të Drejtat e Fëmijës �2

1. 1. Ç’kuptojmë me të drejtat e njeriut / fëmijës?

“Errësira nuk mund ta dëbojë errësirën; vetëm drita mund ta bëjë këtë.
Urrejtja nuk mund ta dëbojë urrejtjen; vetëm dashuria mund ta bëjë këtë.”

                                                                                          Dr. Martin Luter King Jr.

“Të gjithë njerëzit janë të lirë dhe të lindur me të drejta dhe dinjitet të barabartë”, 
kështu fillon neni � i Deklaratës së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mbi të 
Drejtat e Njeriut. Të gjithë ne, që nga lindja kemi të drejta të caktuara, të quajtura 
“Të Drejtat e Njeriut”. Këto të drejta i takojnë çdonjërit dhe janë të patjetërsueshme, 
domethënë, ato nuk mund t’i merren askujt, madje as fëmijës.

Përkufizimet e të drejtave të njeriut janë të ndryshme. Ato varen nga këndvështri-
mi dhe kriteret që merren për bazë në përcaktimin e përmbajtjes së tyre. Megjithatë, 
versioni përgjithësisht më i pranuar i përkufizimit të të drejtave të njeriut është ai që 
ndeshet në publikimet e Kombeve të Bashkuara të vitit �987, me titull “Të Drejtat e 
Njeriut – Pyetje dhe Përgjigje” në të cilin thuhet:

Të drejtat e njeriut, në përgjithësi, mund të përcaktohen si ato të drejta që kanë të 
bëjnë me natyrën tonë dhe pa të cilat ne nuk mund të jetojmë si qenie njerëzore. Të 
drejtat e njeriut dhe liritë themelore na japin mundësinë të zhvillojmë dhe të shfrytëzo-
jmë tërësisht cilësitë tona njerëzore, inteligjencën tonë, talentin dhe vetëdijen tonë si 
dhe të plotësojmë kërkesat tona shpirtërore dhe nevojat e tjera. �

Nga ky përkufizim rrjedh, se të drejtat e njeriut janë edhe standarde, normë e sjel-
ljes, e veprimit dhe e komunikimit, të cilat synojmë t’i arrijmë. Kështu p.sh.; punësimi 
i një personi është një standard, sepse pa punësim rrezikohet mbijetesa.

Nga përkufizimet e përmendura kuptojmë se të drejtat e njeriut burojnë nga 
nevojat e ndryshme që ka individi, plotësimi i të cilave është i domosdoshëm për re-
spektimin, zbatimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Kështu bie fjala, plotësimi 
i nevojave fizike të njeriut, si nevoja për ushqim, strehim, veshmbathje, higjienë 
personale, shërbim shëndetësor mundëson mbijetesën dhe zhvillimin normal të 
njeriut.

Të drejtat e njeriut po ashtu janë parime morale, pasi që u dedikohen vetëm 
njerëzve. Njeriu është e vetmja qenie e vetëdijshme për sjelljet dhe veprimet e veta, 
e përgjegjshme për atë që vepron dhe bën. Mu për këtë, të drejtat e njeriut kanë 
bazën në  moralin e njeriut. Duke qenë të tilla, atëherë pritet nga secili individ që 
të ketë qëndrim të mirë dhe të drejtë ndaj vetes, njerëzve të tjerë, natyrës, mjedisit 
dhe ndaj planetit në të cilin jeton.2 Pra, me fjalë të tjera të drejtat e njeriut si parime 
morale obligojnë si individin, ashtu edhe shoqërinë në veprime të drejta dhe të mor-
alshme ndaj të gjithëve.

“Thelbin e të drejtave themelore, respektivisht të të drejtave të njeriut, e paraqesin 
dinjiteti i njeriut, e drejta e shprehjes së personalitetit, trajtimit të barabartë dhe bara-
zisë para ligjit, liria e besimit dhe ndërgjegjes, e mendimit, shtypit, informimit dhe e 
mësimit, liria e tubimit dhe e bashkimit, liria e profesionit dhe e punës, pacenuesh-
mëria e vendbanimit, garantimi i pasurisë dhe të drejtës së trashëgimisë, e drejta 

� Shih Leah Levin (�996) Human Rights, Questions and answers, UNESCO Publishing, Paris, f. �5-�6.
2 Të Drejtat e Fëmijës (2004)  Manual për të Drejtat e Njeriut dhe të Fëmijës, KEC, Prishtinë, f.�6.
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Të Drejtat e Fëmijës ��

e strehimit politik dhe e peticionit, si dhe të drejtat juridike si garantimi kundër ar-
restimit të padrejtë. (…).”�

Të drejtat e njeriut dhe dinjiteti i njeriut janë të pandashme nga njëra–tjetra. “Din-
jiteti i njeriut është vlera e brendshme dhe njëkohësisht e drejtë sociale dhe e drejtë 
për t’u nderuar, e cila i takon njeriut nga vetë vullneti i tij. Dinjiteti i njeriut i takon 
çdonjërit, ai është i lindur dhe i patjetërsueshëm. Në të kanë pjesë si të pa lindurit 
ashtu edhe të vdekurit. Respektimi i tij do të thotë, se shteti është i detyruar të heqë 
dorë nga çdo gjë që e rrezikon atë. Mbrojtja e dinjitetit të njeriut do të thotë, se shteti 
ka për obligim të ndërmarrë çdo gjë për t’iu kundërvënë cenimit të dinjitetit të njeriut, 
edhe nga persona të tretë. (…)” �

“Në zhargonin politik, definicioni “të drejtat e njeriut” paraqet në rend të parë 
tërësinë e të drejtave të tilla, të cilat individi mund t’i kërkojë vetë nga fakti i ekzistimit 
të tij si qenie njerëzore dhe të cilat nga bashkësia duhet të sigurohen me ligj për 
shkak të arsyeve etike. Në këtë kontekst bëhet fjalë edhe për të drejtat “natyrore”, 
“para-shtetërore”, “të lindura” apo “të patjetërsueshme”, në respektimin dhe siguri-
min e të cilave legjitimohet një bashkësi politike.”�

Kur themi se të drejtat e njeriut janë edhe të drejta natyrore, atëherë me këtë 
koncept nënkuptohet tërësia e të drejtave të lindura dhe të bazuara në qenien dhe 
natyrën e çdo njeriu. “Çdo njeri posedon në masë të njëjtë të drejta të njëjta naty-
rore (p.sh; të drejtën për jetë dhe pacenueshmëri fizike, apo për liri personale), pa-
varësisht nga gjinia dhe mosha e tij, pozita e tij në shoqëri, koha, vendi dhe rendi 
shtetëror në të cilin ai jeton. Të drejtat natyrore janë të drejta të patjetërsueshme të 
“përhershme”; ato ndryshojnë nga ligjet dhe normat e tjera juridike, historikisht të 
ndryshueshme, të vendosura nga shteti dhe të cilat kërkojnë një cilësi më të lartë 
juridike se këto të fundit.” 6

Përpjekjet për realizimin e vlerës universale të të drejtave të njeriut, në tërë botën 
shënojnë një rrugë të gjatë. Ideja e barazisë së të gjithë njerëzve (e drejta natyrore), 
e cila vlen për të gjithë, është zhvilluar qysh në filozofinë antike greke, pra para më 
shumë se 2000 vitesh. 

Në krishterimin e hershëm dhe në religjionet tjera, kjo traditë e të drejtave të njer-
iut është zhvilluar edhe më tej: Të gjithë njerëzit janë krijuar të njëjtë nga Zoti dhe 
të gjithë kanë obligime të njëjta para tij. Këto dy parime paraqesin rrënjët e idesë 
së të drejtave të njeriut. Megjithatë, në atë kohë ato nuk kishin të bëjnë shumë me 
realitetin politik. Ato pasqyronin më shumë mendime filozofike, të cilat edhe pse në 
fakt kishin ngritur kërkesa universale, zbatimin praktik në jetën politike e përjetuan 
hap pas hapi, tek në fillim të Epokës së Re.

Vlen të theksohet që përpjekjet për realizimin e vlerave universale të të drejtave 
të njeriut i përshpejtuan sidomos krimet e tmerrshme të Luftës së Dytë Botërore. 
Ajo që kishte ndodhur në këtë luftë nuk guxonte të përsëritej më. Të gjithë njerëzit 
në botë duhej të gëzonin të drejtat dhe liritë themelore. Kjo ishte njëherazi edhe ar-
syeja kryesore e themelimit të Kombeve të Bashkuara. Përmes bashkimit të të gjitha 
shteteve, të drejtat e njeriut synohej të mos mbesin më vetëm çështje e shteteve 
përkatëse, por çështje e bashkësisë së shteteve ndërkombëtare. Kjo gjë u garan-
tua me nënshkrimin e marrëveshjes në mes të shteteve përmes të ashtuquajturës 

� Wichard Woyke (Hrsg.)  (�994): Handworterbuch Internationale Politik, Bonn, f.�
4 Hermann Avenarius (�99�): Kleines Rechtsworterbuch, Bonn, f.�.
5 Bertelsmann Discovery Lexicon, f. 49.
6 Reinhard Beck (�986): Sachwerterbuch der Politik, Kroner Verlag, Stuttgart, f. 6�7.
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Karta e Kombeve të Bashkuara, e cila u aprovua më 26 qershor të vitit �945. Me 
këtë kartë, të gjitha shtetet anëtare obligohen për bashkëpunim të ndërsjellë dhe 
po ashtu çdo shtet si i veçantë obligohet të bashkëpunojë me OKB-në, me qëllim të 
arritjes së qëllimeve të saj.7  

Ndër qëllimet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara është edhe vënia në jetë 
e të drejtave të njeriut. Sipas këtij neni secili anëtar i Kombeve të Bashkuara është i 
obliguar t’i respektojë të drejtat e njeriut. Anëtarë të organizatës, sot janë pothuajse 
të gjitha vendet e botës. Me qëllim të definimit të saktë të të drejtave të njeriut, është 
përpiluar edhe “Deklarata e Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut”, e cila është apr-
ovuar në dhjetor te vitit �948.  Në të është bërë numërimi dhe ndarja në grupe e të 
drejtave të njeriut.

“Deklarata e Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut” shënon fillimin e përpjekjeve 
për universalizimin e zbatimit politik dhe juridik të të drejtave të njeriut. Ajo synon 
mënjanimin e kundërthënies në mes të kërkesës për vlerën universale të të drejtave 
të njeriut në njërën anë, dhe si të drejta kombëtare në anën tjetër. Zbatimi i kësaj 
ideje, para vetës ka një rrugë të gjatë.

Është e vetëkuptueshme, se një komb pas çlirimit nga diktatura, çështjen e sig-
urimit të të  drejtave themelore (në gjuhën e KB “Të Drejtave të Njeriut”) e bën detyrë 
parësore të tij. 

 E njëjta ka ndodhur edhe në Evropë pas përfundimit të diktaturës së Hitlerit dhe 
në Azinë Juglindore pas përfundimit të diktaturës ushtarake japoneze, me ç’rast, 
Kombet e Bashkuara aprovuan dhe shpallën në vitin �948 Deklaratën mbi të Drejtat 
e Njeriut, si shprehje e domosdoshme e vullnetit të mirë.

Mirëpo, për fat të keq, përvoja e dekadave të fundit, ka treguar gjithashtu, se ideja 
e demokracisë dhe e të drejtave të njeriut mund të mbetet edhe vetëm si një ide e 
bukur në letër. Kjo ndodh kur qeveritë e ndryshme dështojnë në angazhimin e tyre 
për demokraci dhe të drejta të njeriut, si dhe për sigurimin e funksionimit të mirëfilltë 
të kësaj ideje, qoftë në jetën e përditshme, e qoftë edhe në raste të jashtëzakon-
shme.

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka cilësuar Deklaratën e 
Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut të vitit �948 si “ideal të përbashkët”, i cili duhet 
të arrihet nga të gjithë popujt dhe kombet e botës. 

Sipas të gjitha gjasave duke u nisur nga të arriturat e deritanishme, me keqa-
rdhje konstatojmë, se bota në vitet pas �948-ës nuk ka shkuar larg në realizimin 
e këtij ideali. Dallimi në mes të varfërve dhe të pasurve rritet gjithnjë e më tepër, e 
drejta për shkollim nuk është realizuar në të gjitha vendet e botës; për barazinë e 
gruas luftohet akoma; papunësia dhe varfëria rriten edhe në shoqëritë e zhvilluara 
ekonomikisht; njerëzit vdesin çdo ditë nga uria, nga konfliktet e armatosura dhe 
nga sëmundjet e ndryshme (në mesin e tyre me mijëra fëmijë); e drejta për strehim 
politik është në pikëpyetje. E gjithë kjo ndodh në një “botë të vetme”, para dyerve 
tona, në vendet tona. Ndërsa ne nuk jemi spektatorë, por pjesëmarrës direkt apo 
indirekt.  Me fjalë të tjera: Ideali i Deklaratës së Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut 
ka mbetur vetëm si ideal në letër, ndërkohë që realiteti është krejt ndryshe(...).8 Ky 
realitet perceptohet në mënyrë të drejtpërdrejtë apo mediatike edhe nga fëmijët dhe 
të rinjtë. Çfarë kuptimi ka atëherë t’iu mbajmë fjalime për një “ideal” moral apo etik, 
në të cilin siç shihet qartë njerëzimi nuk bazohet? (…) Si mund të mësojnë nxënësit 

7 Shih Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (2000), Projekti Finlandez për të Drejtat e Njeriut, Prishtinë, f. 8
8 Marrë nga “50 Jahre Allgemeine Erklarung der Menschenrechte”, 2. Weltweiter Projekttag der  Solidaritat, Aktionsmappe ’98, 
Projektburo Minden, f. 2
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të dallojnë në mes idealit dhe realitetit, t’i kuptojnë të drejtat e njeriut si orientim të 
veprimeve të tyre dhe veprimeve të të tjerëve, duke ndërtuar në këtë mënyrë në të 
ardhmen një realitet më të dinjitoz?9

Në anën tjetër, ka njerëz për të cilët liria e tyre personale do të thotë gëzimi i 
lirisë dhe i të drejtave të tij, pa qenë i detyruar të sjellë dhe praktikojë pjesën e tij 
të përgjegjësisë. Mirëpo, nëse çdonjëri nga ne do të merrej vetëm me të drejtat e 
tij personale, pa i pranuar detyrat dhe obligimet e tij, atëherë kombet dhe shtetet e 
tyre apo edhe njerëzimi si i tërë,  mund të zhytet në armiqësi, konflikte dhe kaos të 
vërtetë.�0 Me plot të drejtë Mary Robinson, ish përfaqësuese e Komisariatit të Lartë 
të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut ka thënë: “… shkeljet e sotme të të 
drejtave të njeriut janë shkaktarë të konflikteve të së nesërmes.”

Pa një vetëdijesim për përgjegjësinë e secilit, liria mund të shndërrohet në një 
mbizotërim të të fuqishmëve dhe pushtetarëve. Për këtë arsye, ruajtja e baraspeshës 
në mes të të drejtave dhe obligimeve është detyrë e përhershme, si e politikanëve, 
ashtu edhe e pjesëtarëve të një shteti. Kjo do të thotë, se “Deklarata e Përgjithshme 
mbi të Drejtat e Njeriut” ka formuluar të drejtat e çdonjërit. Mirëpo ky ishte vetëm fil-
limi, sepse më e rëndësishmja është respektimi i saj, gjithkund dhe gjithmonë.

Sot, më shumë se gjysmë shekulli pas miratimit të Deklaratës Universale mbi te 
Drejtat e Njeriut, imperativa e domosdoshme morale ndaj njerëzimit dhe dyqind 
shteteve të tij sovrane është rrezikuar dukshëm. Kjo ndodh, pa dyshim, për shkak 
të interesave ekonomike dhe strategjike që kanë fuqitë e mëdha.

Ideja dhe koncepti mbi njeriun dhe dinjitetin e tij ndryshon nëpër kulturat dhe 
shoqëritë e ndryshme, varësisht nga pikëpamjet fetare, ideologjike apo filozofike. 
Ndryshime të mëdha ekzistojnë edhe në mes të idesë që mbretëron në Evropë 
dhe në Amerikën Veriore në njërën anë, dhe ideve islamike, hinduse dhe budiste 
që mbretërojnë në Azi, e të mos flasim fare për komunizmin me llojet e ndryshme 
të tij.��

Për këtë arsye, në shekullin XXI nuk është fare e përjashtueshme një “përplasje 
e civilizimeve”. Eksplodimi i popullsisë botërore – katërfishimi i saj në shekullin e 
kaluar dhe shtimi i koncentrimit të saj nëpër qytetet e mëdha, do të vazhdojë edhe 
në shekullin XXI, gjë që do të ndikojë në shfaqjen e konflikteve edhe në të ardhmen, 
përkundër përfundimit të konfliktit bipolar në mes të Bashkimit Sovjetik dhe perën-
dimit. Përhapja dhe intensifikimi i sotëm global i ekonomisë, i ashtuquajtur global-
izim, nuk do të jetë në gjendje t’i kundërvihet me sukses problemeve të cekura më 
lart, duke pasur parasysh faktin, se zhvillimi në fjalë do të sjellë me vete konflikte të 
reja të interesave ekonomike.�2 Duke pasur parasysh rreziqet e përmendura më lart, 
nëse kombet dhe shtetet e tyre, nëse politikanët, njësoj si ruajtësit dhe mbrojtësit 
e feve, nuk mësojnë të respektojnë trashëgimitë fetare, kulturore dhe civilizuese 
të njëri-tjetrit dhe nëse njerëzit nuk mësojnë të ruajnë baraspeshën në mes të dy 
imperativave, të lirisë dhe të përgjegjësisë, atëherë me të vërtetë do të ndodhë 
thyerja e paqes në mes tyre. Kjo mund të rrezikojë në një masë të madhe edhe 
strukturat politike ndërkombëtare dhe mirëqenien socio-ekonomike të kombeve në 
përgjithësi.

9 Po aty, f. 2.
�0 Helmut Scmidt (�997): Konflikti i ashpër i kulturave mund të parandalohet, Die Zeit, �997, f. 2.
�� Helmut Schmidt, Po aty, f. �.
�2 Helmut Schmidt, Po aty, f. �.
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Domosdoshmëria e zhvillimit të një ndërgjegjeje vetjake, sot vlen edhe për me-
diat ndërkombëtare elektronike, të cilat rrezikojnë të helmojnë njerëzit anembanë 
botës me paraqitje të tepruara të vrasjeve, të këmbimit të armëve, të akteve të dhu-
nës dhe të keqpërdorimeve të të gjitha llojeve.

Andaj projekti në fjalë përsërit të ashtuquajturën “Rregullën e Artë”, e cila luan 
rol të rëndësishëm në të gjitha religjionet botërore (dhe të cilën Immanuel Kant e ka 
quajtur “imperativ kategorik”): “Atë që s’e dëshiron për vete, mos ia bëj as tjetrit”. 
Më tej në deklaratë thuhet që: “mposhtja e varfërisë, ushqimit jo të mjaftueshëm, 
paditurisë, pabarazisë (…), është detyrë e çdonjërit. Çdonjëri duhet të kërkojë një 
zhvillim të tillë të qëndrueshëm, i cili çdonjërit i siguron dinjitetin, lirinë, sigurinë dhe 
barazinë.”��

Në fund thuhet: “Asnjë nga rregullat e kësaj deklarate nuk guxon të praktikohet në 
një formë të tillë, e cila do të pezullonte të drejta të tilla, të cilat synojnë asgjësimin 
e të drejtave dhe lirive të formuluara në Deklaratën e Përgjithshme mbi të Drejtat e 
Njeriut të vitit 19�8.�4”

Të drejtat e njeriut paraqesin në të gjitha fushat e jetës bazën e bashkëjetesës 
paqësore, si në politikën ndërkombëtare, ashtu edhe në atë kombëtare, në vendba-
nime e në familje. Ato kanë të bëjnë me çdonjërin dhe i takojnë gjithashtu çdonjërit. 
Prandaj respektimi i tyre paraqet detyrën kryesore të arsimimit.

Për realizimin e këtij qëllimi, me rëndësi të veçantë është një bashkëpunim i të 
gjithë neve. Është detyrë e secilit prej nesh, respektimi i të drejtave dhe i dinjitetit të 
njerëzve me të cilët jetojmë, me qëllim të parandalimit të menjëhershëm të shkeljeve 
të të drejtave të njeriut. Secili prej nesh mund të kontribuojë në këtë drejtim, në 
rrethin e tij apo duke marrë pjesë në fushatat e organizatave qeveritare dhe organi-
zatave ndërkombëtare jo qeveritare, duke i përkrahur ato apo duke bashkëpunuar 
me to.

Që respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut të mos mbetet vetëm një ideal 
apo një ide e bukur në letër, dëshmojnë përpjekjet, veprat jetësore dhe angazhimi 
me përkushtim i personaliteteve më eminente të historisë së njerëzimit. Njëri ndër 
ata që flijoi edhe jetën në përkrahje të të drejtave të njeriut është Dr. Martin Luter 
King i Riu i cili në fjalimin e tij me rastin e marrjes së Çmimit Nobel për Paqe më �0 
dhjetor të vitit �964 në Oslo të Norvegjisë, ndër të tjera tha: “Refuzoj të pranoj se 
dëshpërimi është përgjigjja e fundit në rrjedhën e historisë… Refuzoj të pranoj pikë-
pamjen se njerëzimi është futur aq tragjikisht thellë në natën pa yje të racizmit dhe 
luftës, saqë lindja e dritës së paqes dhe vëllazërimit të mos jetë kurrë e mundur… 
Besoj se në të vërtetë fjalën e fundit do ta kenë drejtësia e paarmatosur dhe dashuria 
e pakushtëzuar. Kjo është arsyeja pse drejtësia, edhe pse e mposhtur përkohësisht, 
është më e fortë se e keqja triumfuese. Besoj se edhe në vetë sulmet e sotme të 
granatave dhe në fishkëllimat e fishekëve ekziston shpresa për një të nesërme më 
të ndritshme.”

Pra, është koha që në vend se të ankohemi për rënie të vlerave morale, është më 
mirë të mendojmë për gjetjen e mënyrave të reja, të cilat do ta nxisnin angazhimin 
drejt rritjes së mirëqenies së përgjithshme të shoqërisë njerëzore.

�� Thomas Kleine-Brockhoff (�997): Detyrat ekzistojnë edhe ashtu, Die Zeit, f. 4.
�4 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (2000) Projekti Finlandez për të Drejtat e Njeriut, Prishtinë, f. ��
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1.2.1   Të drejtat e fëmijës

“Një shekull që filloi me fëmijët të cilët nuk kishin pothuajse asnjë të drejtë po 
përfundon me fëmijët të cilët kanë instrumentin më të fuqishëm ligjor, i cili jo vetëm i 
njehë, por edhe i mbron të drejtat e tyre njerëzore.” (�989)

                                               Carol Bellamy, Drejtore Ekzekutive e UNICEF-it

Të drejtat e njeriut i dedikohen edhe fëmijëve si qenie njerëzore. Pasi që fëmijët 
janë të papjekur biologjikisht dhe fizikisht si dhe të paformuar intelektualisht dhe 
emocionalisht, për zhvillimin e tyre ekzistojnë të drejta të veçanta të njohura si Të 
Drejtat e Fëmijës. Zbatimi dhe respektimi i këtyre të drejtave mundëson zhvillimin 
normal dhe të plotë të fëmijës.

Të drejtat njerëzore të fëmijëve dhe standardet ku të gjitha qeveritë duhet të as-
pirojnë realizimin e tyre, janë të artikuluara në mënyrë më të plotë dhe më të përm-
bledhur në një marrëveshje (traktat) ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, të njohur 
si Konventa për të Drejtat e Fëmijës.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës fëmijërinë e konsideron si fazë komplekse jetë-
sore, për suksesin e së cilës është i nevojshëm plotësimi i shumë kritereve. Ajo nuk 
konstrukton kundërshtime të të drejtave të fëmijës me të drejtat e prindërve dhe me 
të drejtat dhe detyrat e shtetit. Ideja kryesore e konventës në fjalë është “mirëqenia 
e fëmijës”. Të gjitha masat dhe qëllimet duhet t’i përmbahen këtij kriteri dhe nuk 
duhet të ekspozohen kundër interesave të fëmijës.

Konventa është instrument për të drejtat e njeriut i pranuar në mënyrë më të 
përgjithshme në histori pasi që është ratifikuar nga të gjitha vendet e botës (përveç 
dy vendeve, SHBA-ve dhe Somalisë).�5 Duke e ratifikuar këtë instrument, qeveritë 
kombëtare janë angazhuar vetë për sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijës 
si dhe janë pajtuar që vetë të mbajnë përgjegjësi për këtë angazhim para bashkë-
sisë ndërkombëtare. 

E ndërtuar në shumëllojshmërinë e sistemeve ligjore dhe traditave kulturore, 
Konventa për të Drejtat e Fëmijës paraqet një varg vendimesh universale të stan-
dardeve dhe të obligimeve të padiskutueshme. Ajo paraqet gjithashtu edhe një 
kompromis ndërkombëtar në mes të sistemeve të ndryshme kulturore, politike dhe 
ekonomike. 

Konventa vë në pah të drejtat themelore njerëzore që kanë fëmijët kudo dhe 
pa dallim; ndër tjera, fëmijët kanë të drejtë të mbijetojnë; të zhvillohen plotësisht; 
të mbrohen nga ndikimet e dëmshme, keqtrajtimi dhe shfrytëzimi; të jenë pjesë-
marrës të plotë në jetën familjare, kulturore dhe në jetën shoqërore. Çdo e drejtë 
e paraqitur në Konventë është pjesë e pandarë e dinjitetit njerëzor dhe zhvillimit 
harmonik të çdo fëmije. Konventa mbron të drejtat e fëmijëve duke vendosur stan-
darde në kujdesin shëndetësor, në arsim, si dhe në shërbimet ligjore, civile dhe 
shoqërore.�6 Këto standarde janë tregues pa të cilat progresi nuk mund të çmohet. 
Shtetet nënshkruese të Konventës janë të obliguara të zhvillojnë dhe të ndërmarrin 
politikë dhe të gjitha veprimet në dritën e interesave më të mira të fëmijës.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës është instrumenti i parë ligjor ndërkombëtar që 

�5 Somalia ende nuk ka një qeveri të njohur ndërkombëtarisht, kurse SHBA-të kanë sinjalizuar qëllimin e  tyre për ratifikim të Konventës 
pasi që ekspertët e kësaj fushe ta shqyrtojnë hollësisht atë. Shqipëria e ka nënshkruar dhe ratifikuar Konventën në shkurt të vitit �992
�6  Shih, Konventa e të Drejtave të Fëmijës (�999), UNICEF, Prishtinë, f. 6.
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ngërthen vargun e plotë të të drejtave të njeriut, të drejtat civile dhe politike, si dhe 
të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore. Ajo nuk paraqet në rend të parë një 
katalog të të drejtave të fëmijëve, por më tepër një radhitje të përgjegjësive kundrejt 
fëmijëve, të cilat shtetet janë treguar të gatshme t’i njohin.

Përmbledhje e të drejtave të njeriut të renditura në Konventë janë të drejtat e të 
gjithë fëmijëve kudo në botë. Kjo ide është e rëndësishme pasi që në shumë shtete 
jetët e fëmijëve janë trazuar nga konfliktet e armatosura, nga puna e fëmijëve, nga 
shfrytëzimi seksual dhe nga dhunimi i të drejtave të tjera të njeriut. 

Diku tjetër, për shembull, fëmijët që jetojnë në zona rurale mund të kenë më 
pak mundësi për të marrë arsimimin e duhur ose mund të kenë më pak qasje për 
shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore sesa fëmijët që jetojnë në qytet. Konventa 
thekson se këto pabarazi brenda shoqërive, janë gjithashtu shkelje e të drejtave të 
fëmijëve. Duke iu drejtuar qeverive për sigurimin e të drejtave të të gjithë fëmijëve, 
Konventa kërkon të korrigjohen këto lloj padrejtësish.

Disa njerëz pretendojnë, se te fëmijët e lindur në vende të pasura, ku shkollat, 
spitalet dhe sistemet e drejtësisë për të mitur funksionojnë si duhet, të drejtat nuk 
shkelen kurrë dhe se këta fëmijë nuk kanë nevojë për mbrojtjen dhe kujdesin që 
kërkon Konventa. Por kjo nuk është e vërtetë. Në shkallë të ndryshme, të paktën 
disa fëmijë në të gjitha vendet përballen me varfërinë, me mungesën e strehimit, me 
dhunën, papunësinë dhe me çështje të tjera që në mënyrë dramatike ndikojnë në 
jetët e tyre.

Të drejtat e njeriut i takojnë secilit prej nesh në mënyrë të barabartë. Kjo do të 
thotë se, të gjithë ne jemi të lindur me të drejtat njerëzore, një parim ky që shprehet 
shumë qartë në Konventën për të Drejtat e Fëmijës. Të drejtat e njeriut nuk janë diç-
ka që një person i pasur i jep një personi të varfër. Ato nuk janë pronë e një pakice 
të zgjedhur që u jepen të tjerëve si një favor i thjeshtë ose dhuratë. Ato u përkasin 
secilit dhe çdonjërit prej nesh në mënyrë të barabartë. Fëmijët që jetojnë në vendet 
në zhvillim kanë të njëjta të drejta sikurse fëmijët që jetojnë në vendet e pasura. Të 
drejtat e njeriut u takojnë të gjitha grupmoshave. Ato nuk fillojnë në mënyrë magjike 
me kalimin e një fëmije në moshën madhore, as nuk ndalojnë me pushimin e man-
datit të Konventës kur fëmija mbush �8 vjet.

Konventa u jep rëndësi të njëjtë të gjitha të drejtave të fëmijës. Nuk ekzistojnë të 
drejta të “pa rëndësishme” dhe nuk ka hierarki të të drejtave njerëzore. Të gjitha të 
drejtat e përmendura në Konventë (të drejtat civile dhe politike si dhe të drejtat eko-
nomike, sociale dhe kulturore) janë të pandara dhe të ndërlidhura me përqendrim 
në fëmijën si një tërësi.

Kjo pandasi e të drejtave është çelës për interpretimin e Konventës. Vendimet 
lidhur me të drejtat e cilitdo qoftë duhet të merren në dritën e të gjitha të drejtave të 
tjera në Konventë. Për shembull, nuk është e mjaftueshme të sigurohet që fëmija të 
pranojë imunizimin dhe kujdesin shëndetësor vetëm nëse ai ka arritur moshën �4 
vjeç. Po ashtu, nuk mjafton të garantohet e drejta për arsim, nëse nuk sigurohet që 
të gjithë fëmijët të jenë të regjistruar dhe mund të shkojnë në shkollë në mënyrë të 
barabartë, pa marrë parasysh gjininë dhe prejardhjen ekonomike.

Reflekto pse nuk ka 
hierarki të të drejtave 
të fëmijës!
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1.2.1.1.   Vizioni i ri për fëmijën

Konventa për të Drejtat e Fëmijës pasqyron një vizion të ri për fëmijën. Fëmijët 
nuk janë as pronë e prindërve të tyre, as nuk janë objekt papërkrahjeje të bamirë-
sisë. Ata janë qenie njerëzore dhe janë subjekt i të drejtave të tyre. Konventa ofron 
një vizion për fëmijën si një individ dhe si një anëtar i familjes dhe i komunitetit, 
me të drejta dhe përgjegjësi që i përgjigjen moshës dhe shkallës së zhvillimit të tij. 
Qëllimi i Konventës është ndryshimi i raportit të të rriturve kundrejt fëmijëve. Duke i 
njohur kështu të drejtat e fëmijës, Konventa në mënyrë rigoroze e vë përqendrimin 
në fëmijën si tërësi.

Në këtë kuptim, Konventa për të Drejtat e Fëmijës vë në pah këto vlera të rëndë-
sishme:

Përforcon dinjitetin fundamental njerëzor. Për shkak të pranimit të vonshëm uni-
versal nga bashkësia e kombeve, Konventa për të Drejtat e Fëmijës ka sjellë për 
herë të parë në fokus të mprehtë dinjitetin fundamental njerëzor të të gjithë fëmijëve 
dhe urgjencën për sigurimin e mirëqenies dhe zhvillimit të tyre. I konsideruar si in-
strumenti më i fuqishëm ligjor për njohjen dhe mbrojtjen e të drejtave njerëzore të 
fëmijëve, Konventa përshkon kombinimin e anëve unike të forta vijuese. �7

Ndriçon dhe mbron rolin e familjes në jetët e fëmijëve. Në preambulën dhe në ne-
nin 5, në nenin �0 dhe në nenin �8, Konventa për të Drejtat e Fëmijës në mënyrë të 
veçantë i referohet familjes si grup themelor i shoqërisë dhe si mjedis i natyrshëm për 
rritjen dhe mirëqenien e anëtarëve të saj, në mënyrë të veçantë për fëmijët. Shtetet 
janë të obliguara të respektojnë përgjegjësinë primare të prindërve për ofrimin e 
kujdesit dhe udhëzimeve ndaj fëmijëve të tyre dhe t’i përkrahin ata në këtë drejtim, 
duke u dhënë ndihmë materiale dhe programe mbështetëse. Po ashtu, shtetet janë 
të obliguara të parandalojnë ndarjen e fëmijëve nga familjet e tyre, përveç në rastet 
kur ndarja gjykohet si e domosdoshme për interesat më të mira të fëmijës.�8

Kërkon respekt për fëmijët, por jo në llogari të të drejtave njerëzore dhe të 
përgjegjësive të të tjerëve. Konventa për të Drejtat e Fëmijës pranon që fëmijët kanë 
të drejtë të shprehin pikëpamjet e tyre dhe që pikëpamjet e tyre të merren seriozisht 
dhe të peshohen drejtë, por ajo nuk thekson që pikëpamjet e fëmijëve janë të vet-
met që duhet të merren në konsideratë.�9 Konventa gjithashtu në mënyrë eksplicite 
thekson që fëmijët kanë përgjegjësi t’i respektojnë të drejtat e të tjerëve, veçanërisht 
ato të prindërve. Ajo thekson nevojën për respektimin e “kapaciteteve zhvillimore” 
të fëmijëve, por nuk u jep fëmijëve të drejtë të marrin vendime për veten e tyre në 
moshë shumë të re. Kjo bazohet në konceptin e të kuptuarit të përbashkët, që rruga 
e fëmijës nga varësia e plotë drejt pjekurisë është graduale.

Mbështet parimin e mos diskriminimit.  Parimi i mos diskriminimit është përfshirë 
në të gjitha instrumentet themelore për të drejtat e njeriut dhe është definuar me ku-
jdes nga organet përgjegjëse për monitorimin e implementimit të tyre. Konventa për 
të Drejtat e Fëmijës mjaft shpesh përmend që shtetet duhet t’i identifikojnë fëmijët 
që janë më të rrezikuar brenda kufijve të tyre dhe të ndërmarrin veprime pozitive për 
të siguruar që të drejtat e këtyre fëmijëve janë duke u realizuar dhe mbrojtur20.

�7  Marrë nga Convention on the Rights of the Child, UNICEF, f. 2.
�8  Konventa e të Drejtave të Fëmijës (�999), UNICEF, Prishtinë, f. ��
�9  Po aty, f. 9.
20 Po aty, f. 5.
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Përcakton obligime të qarta. Para ose menjëherë pas ratifikimit të Konventës për 
të Drejtat e Fëmijës, është kërkuar nga shtetet të sjellin legjislacionin e tyre kombëtar 
në harmoni me kërkesat e saj, me përjashtim të rasteve ku standardet kombëtare 
janë tanimë të larta. Në këtë mënyrë, standardet për të drejtat e fëmijës nuk janë më 
një aspiratë, por janë më shumë të detyrueshme për shtetet. Ratifikimi gjithashtu i 
bën shtetet të japin llogari publike dhe ndërkombëtare për veprimet e tyre përmes 
procesit në të cilin shtetet raportojnë për implementimin e Konventës. Në qendër 
të procesit monitorues është Komiteti për të Drejtat e Fëmijës, një organ i pavarur 
anëtarët e të cilit janë ekspertë në fushën e të drejtave të njeriut.

1.2.2. Definimi i fëmijës

Konventa për të Drejtat e Fëmijës i definon si fëmijë të gjitha qeniet njerëzore 
nën moshën �8 vjeç, me përjashtim të rasteve kur ligjet relevante kombëtare njohin 
një moshë më të hershme madhore të shumicës.2�  Konventa thekson që shtetet 
që zëvendësojnë një moshë më të hershme për qëllime të caktuara, këtë duhet 
ta bëjnë në kontekst të parimeve udhërrëfyese të Konventës, si mosdiskriminimi, 
interesat më të mira të fëmijës, mbijetesa dhe zhvillimi maksimal si dhe pjesëmarrja 
e fëmijëve.  Gjatë raportimit ndaj Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, shtetet duhet të 
tregojnë nëse legjislacioni kombëtar ndryshon nga Konventa sa i përket definimit të 
moshës së fëmijërisë.

Derisa në disa raste shtetet janë të obliguara të jenë të qëndrueshme në ven-
dosjen e moshave përcaktuese, për shembull në definimin e moshës për pranim 
në punë ose për përfundimin e arsimit të detyruar, në rastet tjera Konventa vendos 
përcaktues të qartë si:

•   Dënimi kapital (dënimi me vdekje ose burgimi i përjetshëm pa mundësi të  
lirimit), në mënyrë eksplicite ndalohet për ata nën moshën �8 vjeç.22

•   Përfshirja në konfliktet e armatosura, rekrutimi në forcat e armatosura ose 
pjesëmarrja direkte në armiqësi ndalohet për personat nën moshën �8 vjeç.2�

Po ashtu, shtetet janë të lira t’i referojnë në legjislacionin kombëtar moshat mbi 
�8 vjeç si përcaktues më të lartë në definimin e fëmijës. Në raste të këtilla apo të 
ngjashme, ku ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare përcaktojnë standarde të të dre-
jtave të fëmijës që janë më të larta sesa ato të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, 
standardet e larta gjithmonë ngadhënjejnë.

1.2.3. Rruga drejt Konventës

Për të arritur deri në dokumentet dhe mekanizmat e sotme për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijës, njerëzimit i është dashur të përshkojë një rrugë të gjatë e tepër të 
vështirë. Lufta dhe përpjekja për mbrojtjen e fëmijëve nuk është fenomen që karak-
terizon vetëm kohën e sotme. Në forma e intensitete të ndryshme ajo e ka shoqëru-
ar njerëzimin në rrugën e tij gjatë gjithë historisë. Diku kjo luftë ka dhënë suksese, 
por shpesh ajo është shoqëruar me disfata dhe zhgënjime. Megjithatë, kanë qenë 
sukseset ato që e kanë mbajtur gjallë besimin dhe entuziazmin e shoqërisë, për të 
kërkuar për të ardhmen e fëmijëve, gjithçka që ata meritojnë. Dhe pa dyshim që 
fëmija meriton më të mirën.

Lufta për mbrojtjen e interesave të fëmijëve në kohën tonë zhvillohet mbi një bazë 
të re, me objektiva të reja, që të çojnë sa më pranë realitetit e zhvillimit të gjithan-

2� Po aty, f. 5.
22 Po aty, f. 2�.
2� Në shkurt të vitit 2002 të ashtuquajturat protokolle opsionale të Konventës, mbi përfshirjen e fëmijëve në konflikte të armatosura dhe 
mbi shitjen, prostitucionin e pornografinë e fëmijëve, janë bërë të detyrueshme për të gjitha shtetet që e kanë ratifikuar atë.
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shëm të tyre. Për të arritur deri këtu, e për më tepër për të arritur deri te Konventa për 
të Drejtat e Fëmijës, shoqërisë i është dashur të përshkojë një rrugë të gjatë. Le t’i 
hedhim një vështrim të shkurtër kësaj rruge duke u përqendruar vetëm në shekullin 
e njëzet.

“Janë fëmijët ata që paguajnë çmimin më të lartë për shkak të politikave tona të 
verbra ekonomike, të gabimeve tona trashanike në politikë, të luftërave tona”. Me 
këto fjalë e filloi fushatën e saj për mbrojtjen e fëmijëve britanikja Eglantyne Jebb, 
rreth 80 vjet më parë. Në këtë periudhë, një lëvizje e re mori jetë, ajo për shpëti-
min e fëmijëve, e cila u shoqërua me dokumentin e parë për mbrojtjen e tyre, me 
Deklaratën e Gjenevës, që u miratua nga Asambleja e Lidhjes së Kombeve, në vitin 
�924.24

Kjo deklaratë përmbante jo më shumë se pesë parime të përgjithshme. Që nga 
ajo kohë thënia “të parët fëmijët” u bë lajtmotivi i luftës për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijës. Pas miratimit të “Deklaratës së Gjenevës për Mbrojtjen e Fëmijës”, shtete të 
shumta vendosën që një ditë të vitit ta shënojnë si Dita e Fëmijës, për të inkurajuar 
dhe për të sjellë gëzim te fëmijët, si dhe për të tërhequr vëmendjen e shoqërisë 
mbi çështjet që janë të lidhura me fëmijët dhe mirëqenien e tyre.25 Treguesit tjerë 
të hershëm drejt njohjes dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijës janë evidente në 
Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, të aprovuar nga Asambleja e Përgjith-
shme e Kombeve të Bashkuara në vitin �948. Deklarata Universale thekson që “Të 
gjitha qeniet njerëzore janë të lindur të lirë dhe me dinjitet e të drejta të barabarta”. 
Ajo po ashtu thekson që “mëmësia dhe fëmijëria kanë nevojë për kujdes dhe mbro-
jtje të veçantë” duke ju referuar familjes si “njësi grupore e natyrshme dhe thelbësore 
e shoqërisë.”26

Po ashtu, në vitin �948, Asambleja e Përgjithshme miratoi Deklaratën e dytë për 
të drejtat e fëmijës, një deklaratë e shkurtër shtatë pikëshe e cila mbështetej në të 
parën. Përpjekjet për të formuluar standarde të tjera, që të ishin më pranë realitetit 
të fëmijëve e detyruan Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vitin 
�959 të miratonte një deklaratë të tretë, (tashmë me dhjetë parime). Mesazhi krye-
sor i kësaj deklarate ishte “Njerëzimi duhet t’i japë fëmijës më të mirën”.

Kjo deklaratë trajtoi çështje që në të mëparshmet mungonin, si për shembull: 
“një fëmijë ka të drejtën të ketë një emër dhe një shtetësi, duhet të rritet dhe të edu-
kohet në një mjedis paqeje dhe miqësie midis njerëzve”. Megjithatë, në tërësinë e tij 
edhe ky tekst i ri nuk ishte detyrues për shtetet anëtare të  Kombeve të Bashkuara, 
por një sërë parimesh që pak ndryshonin nga dokumenti i vitit �924.

Ideja për të vendosur detyrime konkrete për shtetet anëtare të Kombeve të Bash-
kuara lindi në vitet e shtatëdhjeta. Më pas u diskutua mundësia e formulimit të një 
konvente për të drejtat e fëmijës, që do të ishte pjesë e legjislacionit ndërkombëtar. 
Në këtë kohë edhe mendimi për fëmijët kishte ndryshuar. Njerëzimi po bëhej gjith-
një e më i ndërgjegjshëm për nevojat psikologjike të fëmijës. Përveç të drejtave që 
lidhen me mbrojtjen dhe me mirëqenien materiale, rëndësi duhet t’u kushtohet të 
drejtave të fëmijës për të thënë fjalën e tij për gjërat që kanë të bëjnë me të dhe të 

24  Edukimi i të Drejtave të Njeriut në Shkollë (�997), Qendra Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, Tiranë, f.�.
25  Dita e Fëmijës në vende të ndryshme festohet në data të ndryshme. � qershori është data më e popullarizuar e festimit dhe është 
caktuar pikërisht � qershori, ngaqë me atë datë konsulli kinez në San Francisko (SHBA)  mblodhi një numër të fëmijëve bonjakë kinez për 
të kremtuar Festivalin e Dragoit që atë vit festohej me � qershor. � qershori është datë e popullarizuar e festimit të Ditës së Fëmijës, pasi 
që festohet në 2� shtete të botës.
26  Shih dokumentin në fjalë, f. 7. 
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drejtës për të marrë pjesë në marrjen e vendimeve që kanë ndikim në jetën e tij. 
Nevoja e një dokumenti që të përmbante në tërësi të drejtat e fëmijës, buronte dhe 
nga fakti që të drejtat e fëmijëve nuk përputhen gjithmonë me ato të prindërve apo 
të kujdestarëve të tyre, gjë e cila nuk njihej në dy deklaratat e tjera.

Një pyetje përsëri kërkonte përgjigje. A do të kenë fëmijët mundësi të përfitojnë 
realisht  nga ekzistenca e një dokumenti të veçantë? Përgjigja kryesore për këtë 
ishte vetë realiteti i fëmijëve në botë. Faktet nga të katër anët e botës tregonin se 
fëmijët, me të vërtetë, kishin nevojë për një mbrojtje të veçantë. Në fund të fundit, 
ata janë pjesa më delikate e shoqërisë dhe njëkohësisht edhe e ardhmja e saj.

Në vitin �979, i njohur si Viti Ndërkombëtar i Fëmijës, qeveria polake propozoi 
hartimin e një konvente për të drejtat e fëmijëve, madje ajo dorëzoi dhe një tekst 
të saj. Ideja u pranua nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut, i cili caktoi dhe një 
grup që do të punonte për hartimin e projektit të konventës, ndonëse vendimi për 
të filluar hartimin e një konvente për të drejtat e fëmijës deri nga fundi i viteve ’70 
nuk ishte shumë i qartë. Ekzistonte mendimi se të drejtat e fëmijëve, si dhe ato 
të të rriturve, mbuloheshin nga traktatet ekzistuese, siç ishin për shembull: Paktet 
Ndërkombëtare për të Drejtat Politike e Civile (nenet 2� dhe 24) dhe mbi të Drejtat 
Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (neni �0). Në këto dokumente ekzistojnë disa 
nene, për fëmijët në veçanti, kurse në disa të tjera nënkuptoheshin, si për shembull 
nenet që lidhen me të drejtën për arsim.27

Teksti që doli në dritë pas një procesi të gjatë dhjetëvjeçar përmbante normat e të 
drejtave të njeriut që lidhen me fëmijët. Ai përmbante edhe mjaft aspekte të reja, siç 
ishte ai i mbijetesës, i mbrojtjes dhe i zhvillimit të fëmijëve, si dhe klauzola për të dre-
jta të tjera, duke përfshirë atë të pjesëmarrjes. Më 20 nëntor të vitit �989 Asambleja e 
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, miratoi Konventën për të Drejtat e Fëmijës, 
normat e së cilës do të kishin karakter detyrues për shtetet që do ta ratifikonin atë. 
Konventa hyri në fuqi një vit më vonë, në kohën kur u mbajt Samiti Botëror për Fëmi-
jët, më �0 shtator të vitit �990. Me rëndësi ishte fakti që Konventa e re përcaktonte 
edhe disa parime të përgjithshme, të cilat do të shërbenin për të përgatitur dhe për 
të zbatuar programet e saj në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Vendimi për të 
përfshirë parime të tilla dhe për t’i zgjedhur së bashku me disa nene të veçanta, u 
mor nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës, gjatë sesionit 
të tij të parë në shtator-tetor �99�, kur u ra dakord në vija të përgjithshme se si do 
të përgatiteshin raportet e para nga qeveritë dhe si do të ishin të strukturuara ato. 
Në këtë kuadër, nenet 2, �, 6 dhe �2 morën një theks të posaçëm dhe u vunë edhe 
nën një titull të veçantë për normat që lidhen me të drejtat civile, me aspektet famil-
jare, me shëndetin, me arsimin dhe nene të tjera aktuale. Rëndësia e këtij veprimi 
qëndron në faktin se Komiteti nuk e quante të përfunduar hartimin e një konvente, 
qoftë ajo në formën e vet më të përsosur. Ai ishte i interesuar që parimet e hedhura 
në letër të zbatoheshin në praktikë dhe qeveritë të raportonin lidhur me këtë zbatim. 
Vetëm në këtë mënyrë Konventa do të ishte diçka më shumë se një listë e thjeshtë 
detyrimesh. Vetëm kështu, siç shprehet dikush, ajo merr jetë, fiton “shpirt”.28

27 Edukimi i të Drejtave të Njeriut në Shkollë (�997), Qendra Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, Tiranë, f.4
28 Po aty, f. �.
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1.2.4.   Samiti Botëror për Fëmijët

Kur flitet për të drejtat e fëmijëve, e në veçanti për angazhimet dhe për masat e 
marra për mbrojtjen e tyre, nuk mund të lëmë pa përmendur shtatorin e vitit �990, 
kur kryetarët e shteteve e qeverive, si dhe drejtues e politikanë të niveleve të larta të 
më shumë se 70 vendeve u mblodhën së bashku në Nju Jork, në Samitin Botëror 
për Fëmijët. Rezultat i këtij samiti ishte Deklarata Botërore mbi Mbijetesën, Mbrojtjen 
dhe Zhvillimin e Fëmijëve si dhe plani i veprimit i fokusuar në shëndetin e fëmijës, 
përfshirë ushqimin, ujin e pastër, kushtet e përshtatshme sanitare dhe arsimin fillor.

“Ne jemi mbledhur në këtë Samit Botëror për Fëmijët” - thuhet në hyrje të 
deklaratës –“për të marrë një angazhim të përbashkët e për të bërë një apel uni-
versal: T’i sigurojmë çdo fëmije një të ardhme më të mirë. Koha e tyre duhet të jetë 
koha e gëzimit dhe e paqes, e lojës, e mësimit dhe e rritjes. E ardhmja e tyre duhet 
të krijohet në harmoni dhe në bashkëveprim. Ata duhet të zhvillohen krahas zgjerimit 
të perspektivave të tyre dhe eksperiencave të reja që ata fitojnë.”29

Në këtë Samit u ra dakord për të vendosur objektiva konkrete për t’u arritur para 
vitit 2000, si: reduktimi i shkallës së vdekshmërisë foshnjore deri në një të tretën, 
rritja e mundësive për të ndjekur arsimin bazë dhe atë fillor nga të paktën 80% e 
fëmijëve të kësaj moshe etj.

Ky samit ishte me të vërtetë një ngjarje e shënuar në fushën e mbrojtjes së fëmi-
jëve. Kurrë më parë drejtuesit e shteteve  nuk ishin mbledhur në nivele të tilla, për 
të diskutuar për gjendjen e fëmijëve. Duke e vënë theksin tek shëndeti dhe arsimi, 
Samiti u shndërrua në një takim të madh, në të cilin u diskutuan edhe të drejtat eko-
nomike e shoqërore, që janë kusht për realizimin e të drejtave të tjera, sidomos në 
vendet e varfra. E rëndësishme është që të gjitha vendimet u morën në unanimitet, 
dhe kjo i dedikohet faktit se çështja për të cilën ata u morën ishin fëmijët.

Në këtë samit u pranua përgjegjësia ndërkombëtare për të ndihmuar vendet e 
varfra, që dhe ato të jenë pjesë efektive e përpjekjeve të përbashkëta në shkallë 
botërore. Po kështu, u hartua një procedurë e vijimësisë dhe iu dhanë rekoman-
dime qeverive që morën pjesë në të, për të hartuar programet kombëtare të veprimit 
për arritjen e objektivave të vendosura në Samit.

Në kohën që u mbajt Samiti, hyri në fuqi edhe Konventa për të Drejtat e Fëmijës. 
Po ata faktorë që mblodhën njerëzit në këtë Samit, hapën rrugën për ratifikimin e 
shpejtë të saj nga një numër i madh vendesh. Realiteti i përditshëm i fëmijëve dhe 
shqetësimi i përbashkët për të, njohja dhe pranimi i situatës si një sfidë në nivel 
ndërkombëtar, domosdoshmëria urgjente e bashkëpunimit, ndërprerja e luftës së 
ftohtë, ishin disa nga këta faktorë.

1.2.5.   Nënshkrimi, ratifikimi dhe hyrja në fuqi e Konventës

Konventa zyrtarisht është hapur për nënshkrim më 26 janar të vitit �990 ku në 
nenin 46 të saj thuhet: “është e hapur për t’u nënshkruar nga të gjitha shtetet.”30

Nënshkrimi paraqet mbështetjen paraprake dhe të përgjithshme të Konventës 

29 Po aty, f. 11.
�0 Konventa e të Drejtave të Fëmijës (�999), UNICEF, Prishtinë, f. 29
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nga shteti i caktuar. Ai nuk është një hap i detyrueshëm ligjor, por është një tregues 
se vendi ka ndërmend të bëjë një shqyrtim të kujdesshëm të marrëveshjes me qël-
lim të përcaktimit të pozicionit të tij ndaj saj. Pra, derisa me nënshkrimin e Konventës 
në asnjë mënyrë nuk nënkuptohet përkushtimi i vendit drejt hapit të ardhshëm final 
të ratifikimit, në anën tjetër ai (nënshkrimi) krijon një obligim të mirëbesimit për sh-
mangien e veprimeve që konsiderohen të dëmshme ndaj qëllimeve të Konventës. 
Me fjalë të tjera, do të ishte një veprim mosbesimi për shtetin që e nënshkruan Kon-
ventën sot, dhe shkel klauzolat e saj  nesër, edhe pse aktualisht Konventa nuk është 
detyruese për atë shtet derisa ai ta ratifikojë atë.

Nenet 47 dhe 48 të Konventës deklarojnë se vendi mund të bëhet një “shtet 
palë”, qoftë përmes ratifikimit ose përmes pranimit. Të dyja këto akte shënojnë një 
pajtueshmëri që të jenë legalisht të lidhura me kërkesat e Konventës. Dallimi në mes 
tyre i referohet dy procedurave të ndryshme për t’u bërë “shtet palë”, që esencial-
isht nuk është relevante. Pranimi ka saktësisht të njëjtat ndikime sikurse ratifikimi. 
Zakonisht, vendi në favor të nënshkrimit të Konventës, e adopton atë dhe e përcjellë 
me ratifikim ku të gjitha procedurat e kërkuara me ligjin e atij vendi plotësohen. 
Vendet të cilat nuk kanë nënshkruar mund të bëhen “shtete palë” përmes pranimit 
të Konventës. Me fjalë të tjera, pranimi në esencë është vetëm një fjalë tjetër për 
ratifikim, përveç që ai nuk paraprihet nga ndonjë akt i nënshkrimit.

Si ratifikimi ashtu edhe pranimi përfshijnë dy hapa: 

Hapi i parë: Organet përgjegjëse të një vendi (qoftë ky parlamenti, senati, push-
teti mbretëror ose kryetari i shtetit - qeverisë) ndërmarrin një vendim formal për të 
qenë anëtar të Konventës në përputhje me procedurat kushtetuese përkatëse të 
vendit.

Hapi i dytë: Siç kërkohet në Konventë, qeveria (zakonisht ministri i punëve të 
jashtme) duhet t’ia paraqesë dokumentin e ratifikimit Sekretarit të Përgjithshëm të 
Kombeve të Bashkuara. Kjo nënkupton:��

•   Përgatitjen e një letre formale, të vulosur, që i referohet vendimit në fjalë, të 
nënshkruar nga autoriteti përgjegjës në vend. Ky është dokumenti i ratifikimit apo 
pranimit;
•   Origjinali i këtij dokumenti i parashtrohet zyrës së KB për çështje ligjore në New 
York. Data e pranimit të dokumentit regjistrohet pastaj si datë e ratifikimit apo pra-
nimit për vendin në fjalë.

Konventa bëhet detyrim ligjor në vend, �0 ditë pasi dokumenti i ratifikimit është 
pranuar. Procedurat formale ndryshojnë shumë nga një vend në tjetrin me rastin e 
ratifikimit ose të pranimit të një marrëveshjeje ndërkombëtare. Për këtë arsye, është 
e pamundur të jepen përshkrime specifike të procedurave që kërkohen pa disa vë-
zhgime të përgjithshme. Në disa vende, kryetari i shtetit-qeverisë sipas kushtetutës 
ka të drejtë të ratifikojë ose të pranojë marrëveshjen me pëlqimin e tij. Në vende të 
tjera, kërkohet pajtueshmëri e autoriteteve legjislative. Në shumë raste përdoret një 
kombinim i këtyre dy sistemeve, si kusht që t’i paraprijë këtij procesi.

Zakonisht, para se ta bëjë ratifikimin ose pranimin e Konventës, vendi ndërmerr një 
shqyrtim të hollësishëm të kërkesave të Konventës duke i kushtuar kujdes të veçantë 
mjeteve më të përshtatshme dhe më efektive për të nxitur miratimin, veçanërisht sa i 

�� Convention of the Rights of the Child, UNICEF, f. �.
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përket ndryshimit të legjislacionit kombëtar. Në disa raste, kjo mund të bëhet përmes 
konsultimeve me partnerët kryesor socialë në shoqëri, siç janë sindikatat tregtare dhe 
grupet e punëdhënësve, mirëqenies së fëmijëve si dhe grupet tjera dhe OJQ-të.

Ratifikimi në mënyrë formale obligon qeverinë në emër të të gjithë popullit të atij 
vendi, që t’i përmbushë obligimet dhe përgjegjësitë të përshkruara në Konventë. Vlen 
të theksohet që, nuk është obligative për vendet që paraprakisht të bëjnë miratimin e 
të gjitha masave legjislative dhe të gjitha masave të tjera të parapara me Konventën 
për të Drejtat e Fëmijës para se të ratifikohet ose pranohet nga ato.

Sido që të jetë, ajo që pritet është që vendi të jetë në pajtueshmëri me obligimet e 
Konventës brenda një kohe të arsyeshme pas ratifikimit ose pranimit të saj. Çështja 
se për sa kohë konsiderohet “e arsyeshme”, mbetet e hapur për debat. Neni 44 i Kon-
ventës kërkon që shtetet palë të raportojnë për masat që ato kanë miratuar e të cilat 
kanë dhënë  rezultate në fushën e të drejtave të fëmijës brenda dy viteve të zbatimit të 
Konventës. Kjo periudhë dyvjeçare është e arsyeshme për arritjen e pajtueshmërisë 
me obligimet e Konventës.�2

Përveç tjerash, Konventa bën dallimin në mes të drejtave ekonomike, sociale dhe 
kulturore në njërën anë, dhe të drejtave civile dhe politike në anën tjetër. Neni 4, për 
të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore deklaron se vendet duhet “të ndërmar-
rin masat e mundshme në bazë të burimeve që disponojnë…”�� Kjo do të thotë se 
kur të tregohet me saktësi se nuk ka burime në disponim ose që ato nuk mund të 
jenë në disponim në një të ardhme të afërt, obligimi nuk do të konsiderohet i shke-
lur. Obligim është të punohet drejt realizimit progresiv duke demonstruar përpjeke të 
mirëbesimit.

Neni 4 gjithashtu bën thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar për të siguruar zbati-
min e Konventës. Përfshirja e një reference të tillë është një risi në ligjin ndërkombëtar 
për të drejtat e njeriut. Kjo i referohet nevojës për ndihmë ndërkombëtare nga organi-
zata siç është UNICEF, si dhe për ndihmë bilaterale (të dyanshme). Sipas Konventës, 
vendet e industrializuara kanë obligime të caktuara për ndihmë vendeve në zhvillim.

Konventa nuk është formalisht detyruese për vendet të cilat nuk e kanë miratuar 
atë. Mirëpo, klauzolat e saj ende kanë peshë domethënëse për disa arsye:�4

•   Konventa ka rezultat në të gjitha vendet si pjesë e ligjit të zakonshëm ndërkom-
bëtar. Ajo përfaqëson një konsensus ndërkombëtar për të drejtat e fëmijës;
•   Konventa u miratua njëzëri nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bash-
kuara, pas një procesi të gjatë me një numër të madh vendesh të përfshira aktivisht 
në të;
•   Rëndësia e Konventës si udhërrëfyese për punë në emër të fëmijëve u nënshkrua 
nga 7� kryetarë shtetesh/qeverish bashkë me vëzhguesit tjerë në Samitin Botëror për 
Fëmijët;

•   Mbështetja e standardeve që përmban Konventa nga një numër i madh vendesh 
përmes ratifikimit dhe zbatimit aktual të standardeve nga vendet që janë shtete palë, 
do të ndikojë dhe do të drejtojë në nivel ndërkombëtar pjesën më të madhe të de-
batit mbi të drejtat e fëmijës, e cila do të ketë pasoja të pashmangshme për të gjitha 
vendet.

�2  Konventa e të Drejtave të Fëmijës, f. 27.
��  Po aty, f. 6.
�4  Convention on the Rights of the Child, UNICEF, f. �.
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•   Bordi ekzekutiv i UNICEF-it vendosi në vitin �99� që të gjitha programet duhet të 
pasqyrojnë parimet e Konventës, duke nënkuptuar që UNICEF-i duhet të përdorë 
Konventën si strukturë referuese për të gjitha programet, pavarësisht nëse një shtet 
e ka ratifikuar apo jo.

Edhe pse UNICEF-i nuk mund të bëhet referencë e obligimit ligjor në vendet që 
nuk e kanë ratifikuar, Konventa duhet të konsiderohet si një standard ndërkombëtar 
dhe personeli i cili merret me çështjet e fëmijëve duhet t’i referohet këtij konsensusi 
universal bazuar në standardet e Konventës. Si e tillë, Konventa nuk mund të mos 
përfillet plotësisht nga ndonjë vend.

Derisa Konventa i adresohet qeverive si përfaqësuese të popujve, ajo në të vër-
tetë i adreson përgjegjësitë te të gjithë anëtarët e shoqërisë. Në përgjithësi, stan-
dardet e saj mund të realizohen vetëm nëse ato respektohen nga çdonjëri: nga 
prindërit, anëtarët e familjes, komuniteti, nga profesionistët dhe të tjerët që punojnë 
në shkolla, në institucione të tjera publike dhe private, në shërbime për fëmijë, në 
gjykata dhe në të gjitha nivelet e administrimit qeveritar, si dhe kur secili nga këta 
individë luajnë rolin e tyre unik dhe punojnë me respekt drejt këtyre standardeve.

1.2.6   Monitorimi i zbatimit të Konventës

Në qendër të procesit për monitorimin e zbatimit të Konventës nga ana e shteteve 
është Komiteti për të Drejtat e Fëmijës, i themeluar në vitin �99� në përputhje me 
nenin 4� të Konventës dhe i zgjedhur nga ekspertë ndërkombëtar. Qeveritë që rati-
fikojnë Konventën duhet t’i paraqesin raporte të rregullta dhe të detajuara Komitetit 
për shqyrtim, lidhur me gjendjen e të drejtave të fëmijëve në vendin përkatës.

Komiteti për të Drejtat e Fëmijës përbëhet nga �0 anëtarë, nga vende dhe sis-
teme të ndryshme ligjore, të cilët kanë “qëndrueshmëri të lartë morale” dhe janë 
ekspertë në fushën e të drejtave të njeriut. Edhe pse janë emërtuar dhe zgjedhur 
nga shtetet të cilat e kanë ratifikuar Konventën, anëtarët e Komitetit veprojnë nga 
pozita personale. Ata nuk përfaqësojnë qeveritë e vendeve të tyre ose ndonjë orga-
nizatë tjetër, të cilës mund t’i përkasin. Në këtë drejtim, duke e marrë mandatin nga 
vetë Konventa, anëtarët e Komitetit “u japin llogari vetëm fëmijëve të botës”.

Përveç aktivitetit të saj kryesor, (shqyrtimit të raporteve të shteteve), Komiteti 
ndërmerr gjithashtu aktivitete për inkurajimin e bashkëpunimit ndërkombëtar midis 
agjencive shumëpalëshe, vendeve kontribuuese dhe vendeve në zhvillim. Çdo dy 
vjet, Komiteti raporton për aktivitetet e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve 
të Bashkuara nëpërmes të Këshillit Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bash-
kuara.

Shqyrtimi i raporteve të shteteve palë për Konventën është një detyrë inkura-
juese. Komiteti ka për qëllim të shqyrtojë raportet brenda një viti që nga koha e 
marrjes (dhe në rendin në të cilin janë dorëzuar). Por, meqenëse Konventa ka më 
shumë shtete anëtare se ndonjë marrëveshje tjetër për të drejtat e njeriut, Komiteti 
i tanishëm punon jashtë orarit të parashikuar për shqyrtimin e raporteve. Si rrjed-
hojë, nga shtetet u miratua një amendament i paragrafit 2 të nenit 4�, për të rritur 
anëtarësinë e Komitetit nga �0 në �8 anëtarë, për t’i dhënë mundësi Komitetit t’i 
kushtojë konsideratën e duhur raporteve nga të gjitha shtetet palë. Në mënyrë që 
amendamenti të hyjë në fuqi, 2/� e shumicës së shteteve palë të Konventës ose �28 
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nga �92, sa janë aktualisht, duhet ta komunikojnë miratimin e tyre për amendament 
te Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Që nga maji i vitit �999, në këtë 
mënyrë kanë vepruar 6� shtete.�5

a)  Përgjegjësia publike e shteteve
Procesi i raportimit të progresit në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijës 

nuk do të thotë që të shikohet nga shtetet si përmbushje e një kërkese të izoluar 
burokratike. Përkundrazi, procesi i raportimit konsiderohet si mjet për zhvillimin e 
politikës dhe të planifikimit si dhe promovimin e respektit për të drejtat e fëmijës. 
Qeveritë inkurajohen që të përfshijnë të gjitha sistemet e shoqërisë në përgatitjen 
e raporteve.

Në shqyrtimin e raporteve të shteteve, Komiteti vëren nëse qeveritë, e jo individët, 
vendosin dhe plotësojnë siç duhet standardet për realizimin dhe mbrojtjen e të dre-
jtave të fëmijëve të shprehura në Konventë. Komiteti nuk i monitoron sjelljet dhe 
veprimet e prindërve të caktuar ose të kujdestarëve të tjerë dhe nuk pranon vërejtjet 
e qytetarëve. Ai nuk është as i autorizuar dhe as nuk ka burime për këto veprime.

b)  Procesi gjithëpërfshirës i raportimit
Çdo qeveri që është anëtare e Konventës për të Drejtat e Fëmijës duhet të 

paraqesë raportin e saj të parë brenda dy vitesh që nga dita e ratifikimit, që pasohet 
më pas me raporte të rregullta çdo pesë vjet. Krahas këtij raporti të rregullt Komiteti 
mund të kërkojë informacione shtesë ose raporte plotësuese. Vetë shtetet mund 
të paraqesin informacione shtesë jashtë procesit të përgjithshëm të raportimit, në 
rastet kur ndodhin emergjenca kombëtare ose probleme serioze.

Si rrjedhim, procesi i raportimit është si gjithëpërfshirës ashtu edhe i vazhdueshëm 
me shtatë faza kryesore:�6

•   Përgatitja e raportit fillestar
•   Mbledhja e grupit punues para seancës kryesore
•   Përgjigje qeverisë në Listën e Çështjeve
•   Seanca plenare
•   Vazhdimi drejt vëzhgimeve përfundimtare
•   Kërkesat për informata shtesë
•   Raportimi periodik.

Komiteti ka lëshuar udhëzimet për shtetet për përgatitjen e raporteve fillestare 
dhe periodike. Këto udhëzime u ndihmojnë shteteve të ndërtojnë raportet e tyre 
duke e ndarë Konventën në tërësi të neneve nën tetë tema�7

•   Masat e përgjithshme për implementim
•   Definimi i fëmijës
•   Parimet udhëzuese
•   Të drejtat dhe liritë qytetare
•   Mjedisi familjar dhe kujdesi alternativ
•   Shëndeti bazik dhe mirëqenia
•   Arsimi, koha e lirë dhe aktivitetet kulturore
•   Masat e veçanta të mbrojtjes.

Raportet e hartuara nga shtetet (bashkë me kopjet relevante të legjislacionit 
kombëtar, të dhënat statistikore dhe treguesit tjerë të rëndësishëm për progresin) 

�5 Convention on the Rights of the Child, f. �.
�6 Po aty, f. 2.
�7 Konventa e të Drejtave të Fëmijës (�999), Prishtinë, f. 6.
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i dorëzohen Komitetit, përkatësisht Zyrës së Komisionerit të Lartë të Kombeve 
të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë, e cila shërben si Sekretariat i 
Komitetit dhe ofron shërbime këshilluese deri në atë shkallë sa lejojnë burimet e ku-
fizuara të saj. Në raste kur shtetet dështojnë në përcjelljen e udhëzimeve të Komitetit 
në përgatitjen e raporteve të tyre ose në ofrimin e informatave të pamjaftueshme, 
Komiteti do ta kthejë raportin dhe do të kërkojë parashtrimin e serishëm të një ra-
porti gjithëpërfshirës.

Gjatë punës së tij, Komiteti për të Drejtat e Fëmijës nuk ndërmerr një qasje kon-
frontuese por më tepër kërkon të angazhojë shtetet në një dialog konstruktiv në 
pikëpamje të vlerësimit kritik të situatës së fëmijëve dhe të inkurajojë bashkëpuni-
min për implementimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Në të vërtetë, qëllimi 
themelor i procesit ndërkombëtar të monitorimit nuk është të zëvendësojë, por të 
fuqizojë kapacitetin kombëtar vendor për të siguruar dhe mbikëqyrur realizimin e të 
drejtave të fëmijëve. Prandaj. procesi gjithashtu kontribuon në rritjen e pjesëmar-
rjes së popullatës në bërjen e politikës dhe në inkurajimin për vlerësimin publik 
të politikave qeveritare. Në këtë mënyrë do të ndikohet në realizimin e të drejtave 
të fëmijëve përmes dhënies së mundësive kuptimplota për zyrtarët e qeverisë, in-
stitucionet private dhe avokatët privat për të punuar së bashku në përmirësimin e 
gjendjes së fëmijëve.          

Konventa po ashtu përcakton një detyrim në nenin 44, paragrafi 6, për shtetet 
palë për t’i bërë raportet e tyre gjerësisht të pranishme për publikun në vendet e 
tyre. Për më tepër, Komiteti rekomandon që shtetet palë të sigurojnë publikimin e 
raporteve të tyre së bashku me të dhënat e përmbledhura të dialogut të bërë me 
Komitetin dhe me vëzhgimet përfundimtare të përshtatura më pas.  

Vendet kanë një varg mundësish për monitorim në përputhje me Konventën. Një 
mekanizëm proaktiv për qeverinë është të zhvillojë Planin Kombëtar të Veprimit për 
të drejtat e fëmijëve, i cili paraqet se si vendi planifikon në mënyrë progresive t’i 
realizojë të drejtat e fëmijëve në shëndetësi, arsim dhe në fusha të tjera.

Po ashtu, rregullimi institucional mundet të përshtatet për monitorimin e shkeljes 
së të drejtave të fëmijëve. Një gjë e tillë merr emërtime dhe forma të ndryshme, si 
bie fjala ombudspersoni i fëmijëve, komisioneri për të drejtat e fëmijëve, mbrojtësi 
i fëmijëve dhe avokati i fëmijëve. Konventa në mënyrë aktive inkurajon partnerët 
jashtë qeverisë që të promovojnë dhe të monitorojnë mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve. Për më tepër, Komiteti për të Drejtat e Fëmijës konsideron se është me 
rëndësi që zyrat e tilla të jenë të pavarura nga ndërhyrja e qeverisë në zbatimin e 
rolit të tyre.

Në këtë drejtim, organizatat joqeveritare vendore dhe ndërkombëtare janë forca 
kryesore në mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të fëmijëve. Kontributet e OJQ-ve 
vargëzohen nga funksionet dhe mbikëqyrja e aktivistëve, hulumtimi dhe dokumen-
timi i paanshëm, deri te projektet fuqizuese.

OJQ-të po ashtu luajnë një rol kryesor në ngritjen e vetëdijesimit publik lidhur me 
Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe qëllimet e saj. Konventa është mirënjohëse e 
këtyre kontributeve duke u bërë thirrje në mënyrë të veçantë OJQ-ve për pjesëmar-
rje në procesin e raportimit dhe të monitorimit.
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1.2.7.   Parimet udhërrëfyese të Konventës

1.2.7.1.   Mbijetesa dhe Zhvillimi

“Mbijetesa, mbrojtja dhe zhvillimi i fëmijëve mbeten kërkesa universale të zhvil-
limit, kërkesa këto qenësore për progresin njerëzor.” 

                                                    Carol Bellamy, Drejtore Ekzekutive e UNICEF –it

Neni që në mënyrë më të drejtpërdrejtë lidhet me të drejtat ekonomike dhe so-
ciale të fëmijëve është neni për të drejtën e jetës. Ky nen shkon më tej të drejtës për 
të mos u vrarë, duke përfshirë të drejtën për të mbijetuar dhe të drejtën për zhvil-
lim. “Shtetet palë sigurojnë, brenda të gjitha mundësive, mbijetesën dhe zhvillimin e 
fëmijës”.�8 Fjala mbijetesë është e pazakontë në traktatet e të drejtave të njeriut. Ajo 
është huazuar nga terminologjia e përdorur në diskutimet e përgatitjes. Përdorimi i 
saj u propozua nga UNICEF-i gjatë procesit të hartimit. Qëllimi ishte t’i shtonte një 
aspekt më dinamik të drejtës për jetë, duke përfshirë nevojën e veprimeve paranda-
luese. Në nenin në fjalë, termi mbijetesë u përdor në vend të termit rritje, për shkak 
të kuptimit që ai ka në vetë lëvizjen për të drejtat e fëmijës. Sipas UNICEF-it ky term, 
në kuptimin e tij të gjerë, përfshinë, që nga kontrolli i sëmundjeve e imunizimi, e deri 
tek ushqimi i gjirit e zhdukja e analfabetizmit tek femrat.

Edhe nenet e Konventës, që lidhen me shëndetin mund të nxirren nga parimi i 
të drejtës së fëmijës për të mbijetuar dhe asaj për zhvillim. Është e rëndësishme 
këtu të theksohet termi zhvillim sidomos në nenin për fëmijët me nevoja të veçanta. 
Këta fëmijë duhet të gëzojnë një jetë të plotë dhe dinjitoze, në kushte që garantojnë 
vetërealizim dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tyre aktive në bashkësi. Madje edhe 
pika që ka të bëjë me mos diskriminimin është bërë në kuadrin e këtij neni tepër të 
rëndësishëm për shëndetin. “Qeveritë duhet të përpiqen që asnjë fëmijë të mos jetë 
i privuar nga e drejta për të pasur shërbime mjekësore”.�9

Më tej, neni pohon se qeveritë duhet të marrin masat e duhura për uljen e mor-
talitetit të foshnjave dhe fëmijëve, t’i japin përparësi rritjes së kujdesit për shëndetin, 
të luftojnë sëmundjet dhe kequshqyerjen nëpërmjet sigurimit të produkteve ush-
qyese dhe ujit të pijshëm, të sigurojnë kujdeset e duhura për nënat, para dhe pas 
lindjes, të propagandojnë rëndësinë për kujdesin dhe ushqimin, përparësitë e të 
ushqyerit me qumështin e gjirit, të higjienës dhe të mjedisit të pastër, parandalimin 
e aksidenteve, zhvillimin e kurseve informative me prindërit për çështjet që u thanë 
më sipër, si dhe për planifikimin familjar.

Për të vepruar në këtë mënyrë, qeveritë duhet të marrin masat e duhura për të 
mbrojtur jetën dhe duhet të shmangin ato veprime që në mënyrë të qëllimshme 
marrin jetë. Këtu përfshihen masat për të rritur jetëgjatësinë, ndalimin e ekzekuti-
meve të paligjshme, arbitrare dhe të menjëhershme, si dhe ndalimin e zhdukjeve të 
detyrueshme.

Veprimet e shteteve duhet të promovojnë një jetë me dinjitet njerëzor, që do të 
thotë se shtetet duhet të sigurojnë të drejtën për një standard të përshtatshëm je-
tese, përfshirë këtu të drejtën për ushqim, strehim dhe për arritjen e standardeve më 

�8 Po aty, f. �5
�9 Po aty
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të larta të kujdesit shëndetësor. Shteteve palë po ashtu u kërkohet të sigurojnë këto 
të drejta “deri në maksimumin e mundshëm”. Pra, ato duhet të bëjnë të pamundurën 
që t’u jepet prioritet i lartë veprimeve që ndërmerren në këtë drejtim.

Lidhur me mbrojtjen dhe zhvillimin e fëmijës në bark të nënës, Komiteti i të Dre-
jtave të Fëmijës, ka theksuar rëndësinë e kujdesit shëndetësor për gratë shtatzëna. 
Një pjesë e madhe e fëmijëve me probleme të mbijetesës dhe të shëndetit kanë lin-
dur nga nëna të sëmura, të ushqyera keq ose të dhëna pas alkoolit, drogës apo du-
hanit. Për këtë arsye, kur flitet për problemet e mësipërme dhe sidomos, për ndër-
marrjen e veprimeve konkrete, nuk ka shumë rëndësi nëse bëhet fjalë për mbrojtjen 
e fëmijës së pa lindur apo për të drejtën e fëmijës së porsalindur, për të pasur një 
fillim të shëndetshëm.

Psikologjia e sotme e fëmijës ka bërë të qartë rëndësinë e ditëve, të javëve dhe të 
muajve të parë për zhvillimin e ardhshëm të fëmijës. Kjo duhet të mbahet parasysh 
në përpjekjet që do të bëhen për zbatimin e nenit 6. Është e rëndësishme që fëmija, 
që në fillimet e tij, të ketë një mundësi për t’u lidhur e për të komunikuar plotësisht 
me nënën dhe me të rriturit e tjerë. Këtu lindin dy pyetje të rëndësishme: A i dinë të 
gjithë prindërit këto gjëra që janë themelore për fatin e fëmijëve të tyre? A u jepet 
atyre gjithmonë shansi të jenë me fëmijët e tyre? Vëzhgimet e fundit tregojnë se 
edhe në vendet e zhvilluara kujdesi dhe edukimi prindëror nuk është në nivelin e 
duhur dhe për shumë fëmijë, ky edukim është një komoditet që ata e gjejnë rral-
lë. Lidhur me këtë, ish drejtori ekzekutiv i UNICEF-it James P. Grant ka pohuar se 
“Fëmijët e nënave më të arsimuara kanë shanse më të mëdha për të mbijetuar se sa 
fëmijët e nënave analfabete ose pak të arsimuara”. Për këtë, krijimi i kushteve dhe 
i mjediseve shoqërore, në të cilat fëmijët të mund të zhvillojnë personalitetin e tyre, 
mbetet gjithmonë përparësi.40 

Neni 24 përcakton një pozicion të caktuar edhe kundër një fenomeni që ndeshet 
në një numër vendesh të botës – “synetllëku femëror”. Formulimi përmban detyri-
min që “shtetet palë duhet të marrin të gjitha masat e duhura efikase për të zhdukur 
praktikat tradicionale të dëmshme për shëndetin e fëmijëve”.�1

Konventa ngre edhe çështjen e përfitimeve nga sigurimet shoqërore. Shtetet palë 
duhet të njohin të drejtat e fëmijës në këtë drejtim dhe të marrin masat e nevojshme. 
Fëmijët e  prindërve që janë në marrëdhënie pune kanë të drejtë të përfitojnë nga 
shërbimet për kujdesin e fëmijëve. E drejta për zhvillim është gjithashtu bazë për 
nenin që lidhet me standardin e arsyeshëm të jetesës.

“Shtetet palë njohin të drejtën e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm 
për të lejuar zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror”. Shtetet 
palë ofrojnë “në rast nevoje, përkrahje materiale, sidomos lidhur me ushqimin, me 
veshmbathjen dhe banimin”42.

Parimi i mbijetesës dhe zhvillimit në asnjë mënyrë nuk kufizohet vetëm në kënd-
vështrimin fizik. Për më tepër, ky parim thekson nevojën për të siguruar zhvillim të 
plotë dhe harmonik të fëmijës, përfshirë këtu sferën shpirtërore, morale dhe atë 
sociale, ku arsimi do të luajë rolin kryesor.

40 Edukimi i të Drejtave të Njeriut në Shkollë (�997), f. 7.
4� Konventa e të Drejtave të Fëmijës, f. �6
42 Konventa e të Drejtave të Fëmijës, f. �8
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Pra, edhe nenet për arsimin, kohën e lirë dhe për kulturën lidhen me parimin e 
së drejtës për zhvillim. Arsimi fillor, sipas Konventës, duhet të jetë i detyrueshëm, i 
hapur dhe falas për të gjithë fëmijët. Edhe arsimi i mesëm duhet të jetë i hapur dhe 
i mundshëm për të gjithë fëmijët, e në rast nevoje, duhet të jepet ndihmë financiare. 
Po ashtu, të gjithë duhet të kenë mundësi për të hyrë në arsimin e lartë sipas aftë-
sive me të cilat disponojnë.4� Po ky nen kërkon nga qeveritë që të marrin masa të 
zvogëlojnë shkallën e braktisjes së shkollës, dukuri kjo shumë e përhapur sidomos 
në vendet e varfra. 

Në veçanti, trajtohet problemi se çfarë është bërë dhe çfarë duhet bërë më tej 
për të garantuar frekuentimin e shkollës nga vajzat. Në disa vende fëmijët e grupeve 
minoritare nuk kanë të njëjtat mundësi me të tjerët në këtë drejtim. Prandaj, një 
element i rëndësishëm në fushën e arsimit është shkollimi në gjuhën amtare. Po 
ashtu, kostoja reale e një familjeje që ka fëmijë në shkollë është faktor frenues për 
frekuentimin. Në favor të kësaj flasin edhe studimet e viteve të fundit të cilat janë 
bërë në Kosovë, të cilat tregojnë qartë se numri i fëmijëve të cilët nuk janë në shkollë 
nuk është për t’u nënvlerësuar, përkundrazi, kur kemi parasysh faktin se Kosova ka 
popullatën më të re në Evropë ku rreth �0 për qind e saj janë nën moshën 20 vjeçare, 
atëherë braktisja e shkollimit nga fëmijët është dukuri shqetësuese.44 

Në raportin e Bankës Botërore për vlerësimin e nevojave sociale të arsimit kos-
ovar është konstatuar se ndër shkaqet kryesore të braktisjes së shkollimit nga ana 
e fëmijëve është varfëria. Shumë fëmijë janë të detyruar ta braktisin shkollimin e tyre 
pasi që familjet e tyre nuk kanë mundësi që t’i mbulojnë shpenzimet e përditshme 
për shkollimin e tyre.��

E drejta e fëmijës për edukim nuk ka të bëjë vetëm me qasjen në shkollë, por 
gjithashtu ka të bëjë edhe me cilësinë e edukimit. Shkolla nuk është vendi ku mëso-
hen vetëm fakte dhe numra. Konventa shpreh qëndrimin e saj për frymën e shkollës 
dhe për vlerat që duhet të mësohen. Hulumtimet tregojnë se interesimi i fëmijëve 
për shkollë bie, sepse sipas tyre mësuesit, leksionet e shkollat janë të mërzitshme, 
programet mësimore janë të stërngarkuara, ka shumë teori në shkollë, dhe si pa-
sojë lëndët bëhen të vështira për t’u mësuar. Po ashtu, sipas tyre, marrëdhëniet 
mësues-nxënës nuk janë të mira, ata nuk i trajtojnë nxënësit drejtë dhe nuk janë të 
kujdesshëm ndaj nevojave dhe problemeve të nxënësve. Për më tepër, hulumtimet 
kanë konstatuar se një numër i nxënësve në shkollat kosovare janë të ekspozuar 
ndaj një dhune të pa tolerueshme psikike dhe fizike, e cila drejtpërdrejt cenon dinjite-
tin njerëzor të fëmijës.46 Kjo mënyrë e edukimit bie ndesh me parimet e Konventës, 
sepse sipas saj disiplina e shkollës duhet të zbatohet në mënyrë që të mos cenojë 
dinjitetin e fëmijës, si qenie njerëzore. Qëllimi i Komitetit të Kombeve të Bashkuara 
është që të eliminojë ndëshkimet fizike në shkollë dhe në mjediset e saj.

Arsimi duhet të synojë në zhvillimin e personalitetit të fëmijës, të talentit dhe të aftë-
sive mendore e fizike të tij. Ai duhet ta përgatitë fëmijën për një jetë të përgjegjshme 
në një shoqëri të lirë, me frymën e mirëkuptimit, të paqes, të tolerancës, të barazisë 
midis gjinive dhe të miqësisë midis njerëzve, etnive, grupeve kombëtare e fetare 
dhe me personat me origjinë autoktone47. 

4� Po aty, f. �7
44 Po aty, f. �8.
45 Analiza e gjendjes së arsimit në Kosovë (2004) UNICEF, Prishtinë, f.�8-�9
46 Kosovo Poverty Assessment (200�b) Volume �, Main Report, World Bank, f. �7
47 Shih, Të Drejtat e Fëmijëve në Sytë e Nxënësve Kosovarë (2004), KEC, Prishtinë, f. 77-89.
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Në këtë kapitull vlerësohet në mënyrë të specifikuar edhe bashkëpunimi ndërkom-
bëtar:

“Shtetet palë favorizojnë dhe inkurajojnë bashkëveprimin ndërkombëtar në fushën e 
arsimit, me qëllim që të kontribuojnë në zhdukjen e injorancës dhe të analfabetizmit në 
botë dhe të lehtësojnë përvetësimin e njohurive shkencore e teknike dhe të metodave 
moderne të arsimimit. Për këtë janë marrë parasysh nevojat e vendeve në zhvillim.”48

Nga sa u tha më lartë, termi zhvillim, i cili lidhet me fëmijën si individ duhet të in-
terpretohet në kuptimin e gjerë. Vetëm i kuptuar dhe i interpretuar në këtë mënyrë, 
ky term i shton një dimension cilësor vetë nenit, sepse me të nuk kuptohet vetëm 
shëndeti fizik i fëmijës, por edhe ai mendor, emocional, shoqëror dhe kulturor. Në 
këtë këndvështrim, neni 6 mund të shihet edhe si një platformë për të gjitha nenet 
e Konventës që kanë të bëjnë me të drejtat ekonomike, shoqërore dhe kulturore të 
fëmijëve.

“Shtetet palë zotohen të favorizojnë dhe të inkurajojnë bashkëpunimin ndërkom-
bëtar, me qëllim që të sigurojnë gjithmonë e më mirë realizimin e të drejtës së njohur 
në këtë nen.”49

Nga ana tjetër, vetëm pranimi i lidhjes së mbijetesës dhe të zhvillimit nuk e zgjidh 
problemin. Një gjë është të pranosh këtë lidhje e një gjë tjetër është ta zbulosh, ta 
trajtosh e ta zgjidhësh atë në praktikë. Duke ju përgjigjur këtij problemi, Konventa 
afirmon disa të drejta që lidhen ngushtë me mbijetesën dhe me zhvillimin, si e drejta 
për një standard të përshtatshëm jetese (në të cilin pranohet rëndësia e bashkëpun-
imit ndërkombëtar), e drejta për sigurim shoqëror dhe e drejta për një standard të 
përshtatshëm të kujdesit shëndetësor. 

Por jo të gjitha vendet i kanë mundësitë për të siguruar standardet që kërkon Kon-
venta, për arsye se realizimi i secilës prej tyre nënkupton ekzistencën e kushteve të 
favorshme ekonomike. Sigurisht, një gjë e tillë do të vinte në dyshim vlerën e pohi-
meve të mësipërme. Për t’i dhënë zgjidhje kësaj kontradikte, që lind nga detyrimi i 
shteteve për t’u siguruar fëmijëve kushtet e domosdoshme për një jetë dinjitoze dhe 
pamundësisë së tyre objektive për të realizuar një gjë të tillë, ndërhyn neni 4 i Kon-
ventës, që zbatohet për të gjitha nenet që kanë të bëjnë me të drejtat ekonomike, 
shoqërore dhe kulturore. Ky nen pohon se shtetet palë duhet të marrin masat brenda 
të gjitha mundësive e burimeve të tyre dhe kur është e nevojshme, brenda kuadrit të 
bashkëpunimit ndërkombëtar.  Shprehja brenda të gjitha mundësive, përveç pranimit 
të faktit që zbatimi i disa të drejtave kërkon burime të caktuara ekonomike, që mund të 
mos jenë të mundshme për disa vende të varfra, në të njëjtën kohë, tregon se zbatimi 
i këtyre kërkesave në të gjitha vendet mbetet prioritet: vendet e pasura të japin maksi-
mumin e burimeve të tyre ekonomike, ndërsa vendet e varfra të plotësojnë qoftë dhe 
minimumin e detyrimeve bazë të Konventës.

Në këtë kuptim, shtetet duhet të ndërmarrin strategji për të ndihmuar fëmijët që 
janë në gjendje të pafavorshme, siç janë fëmijët që jetojnë në varfëri të skajshme. 
Identifikimi i numrit të këtyre fëmijëve dhe vlerësimi i gjendjes së tyre është pika më 
qenësore e këtyre strategjive dhe në këtë kontekst, vendosja e një sistemi efektiv për 
regjistrimin e lindjeve mund të jetë i dobishëm. Regjistrimi i të lindurve ende mungon 
për shumë fëmijë në botë, ose për arsye se ata jetojnë në zona rurale apo të largëta, 
për shkak të numrit të pamjaftueshëm të punonjësve të regjistrimit ose për arsye se 
ligjet vendore nuk vendosin ndonjë status ligjor për fëmijët e braktisur.

48 Po aty, f. 4.
49 The Aims of Education (200�) CRC General comment �, UNCHR, f. 5.
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Në ditët tona, në kuadër të së drejtës për jetë, debatet shpesh fokusohen në 
çështjen e abortit, e cila në Konventë nuk përmendet në mënyrë të veçantë. Ajo që 
përmendet në parathënien e Konventës që, “fëmija për shkak të papjekurisë së tij 
fizike dhe intelektuale, ka nevojë për një mbrojtje dhe kujdes të posaçëm, përfshirë 
mbrojtjen juridike të përshtatshme, si para, ashtu dhe pas lindjes” ka shkaktuar 
një farë konfuzioni, për shkak të interpretimeve të ndryshme që lejon. Ata që janë 
kundër abortit, e shfrytëzojnë këtë për të mbështetur pikëpamjet dhe qëndrimet e 
tyre, megjithëse hyrja nuk bën pjesë në detyrimet e Konventës.

Mesazhet për mbijetesën dhe për zhvillimin e fëmijës ka vite që transmetohen 
në të katër anët e botës. Përmirësime të mëdha janë bërë në këtë fushë, por lufta 
për të shpëtuar jetën e fëmijëve duhet të vazhdojë me synimin për të sjellë ndry-
shime efektive në jetën e atyre që mbijetojnë. Siç vëren drejtori ekzekutiv i UNICEF-
it, megjithëse shumë jetë fëmijësh, si rezultat i masave të marra, arrijnë të shpëtojnë, 
përsëri ata detyrohen të rriten në një botë, ku perspektivat për zhvillim janë pakë-
suar. Prandaj “Lufta për të shpëtuar jetët e fëmijëve duhet të vazhdojë krahas me 
përpjekjet për të ndryshuar jetët e atyre që kanë shpëtuar”.50 Sa herë që të shtrohet 
për diskutim problemi i mbijetesës, duhet të shihet i lidhur ngushtë me atë të zhvil-
limit.

1.2.8.   Mbrojtja dhe mos diskriminimi

“Çdo fëmijë është i shtrenjtë. Secili është krijesë e Zotit. Nëse ju nuk e dëshironi 
atë, ma jepni mua.” 

                       Nënë Tereza

Të gjitha nenet e Konventës lidhen me të gjithë fëmijët. Për shembull, kur trajto-
jmë të drejtat e një fëmije refugjat, nuk kufizohemi vetëm në aspektet që ngre neni 
22, megjithëse ky nen mbulon në mënyrë të veçantë të drejtat e këtyre fëmijëve. 
Qëllimi është që të gjitha nenet të jenë në shërbim të një fëmije të tillë. Disa nene, 
që kanë të bëjnë me mbrojtjen e veçantë për fëmijët që ndodhen në rrethana të 
vështira, u grupuan nga Komiteti i KB nën titullin e përbashkët “Masa të veçanta 
mbrojtëse”.

Disa prej tyre lidhen me të drejtat ekonomike, shoqërore dhe kulturore, siç janë 
nenet 24-�2, ndërkohë që neni �0, trajton të drejtat e një fëmije që i përket një grupi 
minoritar ose një grupi me origjinë autoktone, për të gëzuar kulturën e tyre.

Kështu, sipas të dhënave në raportin mbi punën e fëmijëve të Organizatës 
Ndërkombëtare të Punës (ILO), në botë mbi 250 milionë fëmijë të moshës 5 deri �4 
vjeç detyrohen të punojnë si skllevër, të merren me prostitucion apo shfrytëzohen 
nëpër miniera, fabrika ose në familje. Me qëllim të luftimit të kësaj dukurie në rritje 
e sipër, organizata në fjalë, propozon në mes tjerash një konventë të re, e cila për 
format e papranueshme dhe të rrezikshme të punës së fëmijëve duhet ta ngrit në �8 
vjeç kufirin e moshës minimale.5�

Edhe në Kosovë fëmijët janë të shtrënguar, ndonëse në moshë të mitur, t’ju ndi-
hmojnë familjeve të tyre për të mbijetuar në këtë shoqëri që aktualisht shënon një 
shkallë prej rreth 50 për qind të të papunëve.52 Për fat të keq, punët që këta fëmijë 

50 Edukimi i të Drejtave të Njeriut në Shkollë (�997), QSHDNJ, Tiranë, f. 7
5� ILO Convention ��8 – Minimum Age Convention (2002), International Labour Organization, Geneva, f. 24.
52 Puna e Fëmijëve në Kosovë, Hulumtim lidhur me punën e fëmijëve që punojnë (2004) UNICEF, Prishtinë, f. 22. 
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bëjnë si shitës të cigareve, punëtorë të gatshëm për të ngarkuar diçka në karrocat e 
tyre ose si lypës, nuk përkojnë aspak me moshën dhe me nivelin e zhvillimit psiko-
fizik të tyre. Po ashtu, mjediset në të cilat ata veprojnë shpeshherë paraqesin një 
rrezik potencial për shëndetin dhe jetën e fëmijëve.

 Zakonisht, shumë fëmijë që punojnë nuk shkojnë në shkollë. Për shumicën 
e fëmijëve që e kombinojnë punën dhe mësimin, lodhja është ajo e cila ndikon 
në zvogëlimin e mundësisë dhe kapacitetit të tyre për të mësuar. Mund të argu-
mentohet se ata fëmijë ose ato shoqëri të privuara nga mundësitë për t’u arsimuar 
mbeten në varfëri dhe shpesh varfëria përcillet prej një gjenerate në tjetrën kështu 
që shkalla e papunësisë përsëritet vazhdimisht, madje mund të bëhet edhe më e 
madhe. Në këtë mënyrë, puna e fëmijëve, aq shpesh e konsideruar si mundësi për 
t’iu shmangur varfërisë, në fakt bëhet faktor i vazhdimit të varfërisë prej një gjenerate 
në tjetrën.5�

Shfrytëzimi në forma të ndryshme ndalohet në pesë nene të veçanta. Neni �2 
ka të bëjë me shfrytëzimin ekonomik dhe me mbrojtjen nga punët që paraqesin 
rrezik, cenojnë edukimin e tij ose dëmtojnë shëndetin, apo zhvillimin e tij fizik, men-
dor, shpirtëror, moral e shoqëror. Ky nen të referon edhe në nene dhe instrumente 
të tjera ndërkombëtare, siç është Konventa që lidhet me Organizatën Ndërkom-
bëtare të Punës dhe u kërkon shteteve të vendosin rregulla për moshën minimale 
të punësimit, për rregullimin e orëve dhe të kushteve të punës, për kontrollin dhe 
mundësinë e sanksioneve për të detyruar zbatimin e këtyre standardeve. Në reko-
mandimet për moshën minimale, ILO ka bërë një hap më tutje duke kërkuar nga 
shtetet që të ngritin moshën minimale të punësimit në �6 vjeç.

Ky nen është diskutuar më hollësisht në një “diskutim të përgjithshëm” të or-
ganizuar nga Komiteti i KB më 4 tetor të vitit �99�. Përfaqësuesit e disa grupeve 
joqeveritare nga Amerika Latine vërejtën se ka një kontradiktë midis këtij neni dhe 
të drejtës së fëmijës për punë. Ata argumentuan se në shumë vende fëmijët duhet 
të punojnë, për të siguruar jetesën për vete dhe për familjen e tyre. Vendosja e një 
kufizimi për moshën do ta bënte punën e tyre të paligjshme dhe do t’i privonte ata 
nga e drejta e organizimit të tyre për të mbrojtur veten.54

Për të zgjidhur këtë kontradiktë, Komiteti i KB theksonte se fëmijët nuk duhet 
të vihen në situata të tilla, ku zgjedhjet të jenë negative. Një gjë e tillë nënkupton 
detyrime të caktuara për hartuesit e politikave ekonomike edhe në nivele makroeko-
nomike të vendeve të ndryshme, ashtu siç nënkupton detyrime edhe për organiz-
mat e fuqishëm ndërkombëtar apo për qeveritë e vendeve të zhvilluara të botës.

Në fakt, neni �2 lejon disa minimume moshash, në varësi të natyrës së punës; 
një punë më e lehtë mund të pranojë edhe një moshë më të ulët. Problemi qën-
dron në faktin që asgjë nuk duhet t’i lihet spontanitetit, por të ketë një politikë të 
ndërgjegjshme në këtë fushë, në mënyrë që shëndeti dhe mundësitë e fëmijës për 
arsim të mos dëmtohen. Në këtë mënyrë trajtohet kjo çështje edhe në konventat 
përkatëse të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO). Në termin “puna e fëmi-
jëve” nuk përfshihet pjesëmarrja e fëmijëve dhe e adoleshentëve në punë e cila nuk 
ndikon në shëndetin dhe zhvillimin e tyre vetjak ose nuk pengon arsimimin e tyre. 
Në përgjithësi kjo është parë si diçka pozitive, sepse fëmijët kanë të bëjnë me aktiv-
itetet që lidhen me ndihmën ndaj prindërve në shtëpi dhe në familje, me ndihmën 

5� Child Labour, A textbook for university students (2004) ILO, Geneva, f. ��2
54 Edukimi i të Drejtave të Njeriut në Shkollë (�997), f. �0.
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në biznesin familjar apo me fitimin e parave të xhepit jashtë orëve të mësimit dhe 
gjatë pushimeve të verës. Kjo gjë kontribuon në zhvillimin e fëmijëve dhe mirëqe-
nien e familjeve të tyre, i pajisë ata me shprehi, aftësi dhe përvojë dhe i ndihmon 
të përgatiten për të qenë anëtarë produktiv dhe të përshtatshëm të shoqërisë gjatë 
jetës si të rritur.55

Puna nuk duhet të jetë veprimtaria kryesore për fëmijët. Duke mos qenë e tillë ajo 
shton dispozita të shumta të zhvillimit të fëmijës në të gjitha kuptimet. Puna duhet të 
jetë prezent në jetën e fëmijës vetëm për aq sa të arrijë krijimin e shprehive pozitive 
të punës, pra vetëm për rolin e nevojshëm edukativ.

Në anën tjetër puna e fëmijëve i referohet punës e cila në pikëpamje mendore, 
fizike, shoqërore është e dëmshme dhe e rrezikshme për fëmijët dhe ndërhyn në 
shkollimin e tyre, si:56

●   duke i privuar ata nga mundësia për të ndjekur shkollën;
●   duke i detyruar ata të lënë shkollën para kohe; ose
●   duke i kërkuar atyre të përpiqen të kombinojnë pjesëmarrjen në shkollë me       
punë mjaft të rënda dhe me orë të zgjatura. ‘’

   Një nga problemet që bie në sy kur trajtohet puna e fëmijëve është ai i ndikimeve 
që puna ka tek fëmijët. Shumë shpesh vihet theks i fortë te rreziqet e punës dhe 
bëhen supozime në lidhje me ndikimet që ato kanë në mirëqenien dhe zhvillimin e 
fëmijëve. Konventa �82 për Eliminimin e Formave më të Rënda të Punës së Fëmi-
jëve (2000) përcakton si format më të këqija ose më të rënda të punës së fëmijëve, 
si:57

●   të gjitha format e skllavërisë ose praktikat e ngjashme me skllavërinë, të tilla si 
shitja dhe trafikimi i fëmijëve, detyrimi skllavërues dhe bujkrobëria, puna pa dëshirë 
ose e detyruar, përfshirë rekrutimin pa dëshirë ose të detyruar për përdorim në kon-
flikte të armatosura;
●   përdorimin, gjetjen ose dhënien e një fëmije për prostitucion, për prodhim por-
nografie ose për shfaqje pornografie;
●   përdorimin, gjetjen ose dhënien e një fëmije për veprimtari të paligjshme, në 
veçanti për prodhimin dhe përdorimin e drogave narkotike;
●   punën e cila nga natyra e saj ose nga rrethanat në të cilat kryhet, mund të 
rrezikojë shëndetin, sigurinë ose moralin e fëmijëve.

   Konventa në fjalë është një udhërrëfyes mbi punët që janë të dëmshme për fëmijët 
dhe sugjeron të kihet një kujdes i veçantë për:58

-   Punët që ekspozojnë fëmijët ndaj abuzimit fizik, seksual apo psikologjik.
-   Punët në fabrika me makineri të rënda ose me mjete të rrezikshme për fëmijët.
-   Punët në mjedis të shëndetshëm.
-   Punët nën kushte të vështira për një kohë të gjatë ose punët gjatë natës.
-   Ndalimin e rekrutimit të fëmijëve nën moshën �8 vjeç. 

Në një studim të UNICEF-it dëshmohet fakti se së paku në �4 vatra të krizës në 
botë, si ushtarë ishin të angazhuar më shumë se 200.000 fëmijë nën moshën �6 
vjeçare. Numri i tyre sipas studimit në fjalë, sot duhet të jetë rritur edhe më shumë. 
UNICEF-i bën të ditur, se fëmijët janë apo ishin të angazhuar si ushtarë, në vatra 

55 Albana Markja, Robert Gjedia dhe Edlira Sina (2004), Puna e Fëmijëve, Manual trajnimi për mësuesit, Instituti i Studimeve Pedagogjike, 
Tiranë, f. 4.
56 Child Labour, A textbook for university students (2004) ILO, Geneva, f. �6
57 Po aty, f. 46
58 Albana Markja dhe të tjerë, Puna e Fëmijëve, f. 9.
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krize posaçërisht në vendet si Iraku, Afganistani, Nikaragua, El Salvadori, Kolum-
bia, Burma, Liberia, Sudani, Angola, Mozambiku, territoret palestineze si dhe në 
rajonin e krizës në Ballkan. Ata thirren apo rekrutohen me dhunë nga armata apo 
grupet paraushtarake. Me mijëra fëmijë i bashkëngjiten “vullnetarisht” ushtrisë nga 
frika, uria apo dëshira për t’u hakmarrë. Në vendet e “Botës së Tretë” shërbejnë 
posaçërisht fëmijët e rrugës dhe ata jetimë si “mish i lirë për top”. Në rast se zihen 
rob ata u nënshtrohen keqtrajtimeve të njëjta si të rriturit: torturës, dhunimit, punës 
së detyrueshme. Ushtarët fëmijë janë viktima të një numri të madh të shkeljes së 
të drejtave të njeriut. Nga vdekja dhe lëndimet, ata nuk janë të rrezikuar vetëm në 
luftë, por edhe atëherë kur provojnë t’i shmangen rekrutimit të detyrueshëm apo të 
ikin nga ushtria. Ata janë viktimë e torturave dhe keqtrajtimeve, rreziqeve shënde-
tësore, keqpërdorimit të drogës dhe alkoolit, ndarjes nga familja, pamundësisë për 
t’u shkolluar, dhe në raste të zënies rob, pushkatimeve apo dënimeve të mëdha me 
heqje lirie.  

Përkundër Konventës për të Drejtat e Fëmijës, ligjeve kombëtare dhe ndërkom-
bëtare, të cilat ndalojnë dënimin kapital për fëmijët (dënimin me vdekje apo bur-
gim të përjetshëm), ata konfrontohen me arrestime dhe keqtrajtime të ndryshme.59 
Dokumentet në fjalë kërkojnë që të hiqet dënimi me vdekje dhe dënimi me burgim 
të përjetshëm për personat të cilët në kohën e kryerjes së veprës kanë qenë nën 
moshën �8 vjeçare. 

Një fushë tjetër, ku fëmija ka nevojë për mbrojtje të veçantë është ajo e drogës. 
Masat që duhet të merren duhet të synojnë të mbrojnë fëmijën nga përdorimi i 
narkotikëve si dhe shfrytëzimi i tyre në prodhimin dhe trafikun e substancave të 
tilla. Ndryshe nga konsumimi i duhanit që paraqet një rrezik për shëndetin e të 
rinjve në Kosovë, përdorimi i drogave nuk shënon një shkallë të tillë shqetësuese. 
Megjithatë, të dhënat e fundit flasin për një mbizotërim të shtuar të drogave, për 
shkak se Kosova është kthyer në një rrugë transiti për drogat që dërgohen në Ev-
ropën perëndimore.60

Në bazë të Konventës, fëmijët duhet të mbrohen nga të gjitha format e shfrytëzim-
it dhe të abuzimit seksual. Duhet të merren masa në plan kombëtar, dypalësh e 
shumëpalësh, kundër shfrytëzimit të fëmijëve për qëllime prostitucioni dhe si mate-
rial pornografik. Duhet të merren masa për të penguar rrëmbimin, shitjen ose trafi-
kimin e fëmijëve. Konventa, nëpërmjet nenit �6, u kërkon qeverive të marrin masa, 
për të mbrojtur fëmijët nga të gjitha format e shfrytëzimit që dëmtojnë në çdo aspekt 
shëndetin e fëmijës. Në vendin tonë shqetësim të veçantë përbën numri në rritje i 
të miturve që po trafikohen dhe shtimi i numrit të kosovarëve qe po zbulohen në 
seksin komercial ose si viktima të trafikimit vetë.6�

Trafikimi i qenieve njerëzore është krim rajonal i organizuar. Viktima e trafikuar 
shpesh dërgohet jashtë kufijve, por po ashtu ajo zhvendoset edhe brenda kufi-
jve. Krimi i trafikimit zakonisht ndahet në dy kategori varësisht nga qëllimi kryesor i 
shfrytëzimit.62

59 Një dhjetëvjetësh për fëmijët, Raport (2000) Terres des hommes, f. 5.
60 Shih, Analizë e gjendjes së fëmijëve dhe të grave në Kosovë (2004), UNICEF, Prishtinë, f. 54.
6� Po aty, f. 69.
62 Trafikimi i fëmijëve në Kosovë, Studim mbi mbrojtjen dhe asistencën që u ofrohet fëmijëve viktima të  trafikimit (2004), UNICEF, 
Prishtinë, f. 5.
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-   Trafikimi për shfrytëzimin seksual që përfshinë detyrimin e viktimës (zakonisht 
vajzat në mes �5-�7 vjeç) në forma të ndryshme të aktiviteteve seksuale që u sjellin 
përfitim trafikantëve; 

-    Trafikimin për punë të detyruar, që përfshin forma të ndryshme të punës (djem-
të nën �� vjeç) duke filluar prej kërkimit të lëmoshës në rrugë, shitja e gjësendeve të 
ndryshme, e deri te puna shtëpiake, që u sjellin përfitim trafikantëve. 

Një parim tjetër i përgjithshëm i Konventës për të Drejtat e Fëmijës është që të 
gjithë fëmijët duhet të gëzojnë të drejtat e tyre pa dallim dhe se asnjë nuk duhet 
të vuajë nga diskriminimi. Përkundër kësaj, pabarazia gjinore në arsimin e mesëm 
të Kosovës është brengosëse, ngase vetëm rreth gjysma e vajzave shqiptare të 
moshës �5 deri �8 vjeçare vijojnë shkollën. Dallimet e këtilla janë më së shpeshti 
pasojë e mungesës së burimeve financiare, bindjeve dhe hezitimit të prindërve, 
veçanërisht në mjediset rurale, për t’i dërguar vajzat në shkollat e largëta. Kur buri-
met janë të kufizuara, familjet kanë prirje  për t’iu dhënë përparësi djemve për ar-
simim duke i privuar vajzat nga kjo e drejtë.6�

Po ashtu, qasja e pa barabartë në të gjitha nivelet e arsimit për fëmijët me nevoja 
të veçanta mbetet çështje madhore, sidomos në zonat rurale të Kosovës. Vetëm �6 
për qind e fëmijëve me nevoja të veçanta shkojnë në shkollë të rregullt, të tjerët janë 
në shkolla speciale, ndërsa pjesa dërmuese mbeten në shtëpi. Ndonëse modeli 
i shkollave speciale dhe i klasave të bashkangjitura në shkollat e rregullta është 
gjerësisht i pranuar, përfshirja e plotë e fëmijëve me nevoja të veçanta ende është 
larg të arrihet. Konventa për të Drejtat e Fëmijës i kushton vëmendje të veçantë 
kësaj çështjeje në nenin 2�, duke theksuar se fëmijët me aftësi të kufizuara “duhet 
të gëzojnë një jetë të plotë dhe të denjë, në kushte që garantojnë dinjitetin, që nxisin 
vetëbesimin dhe mundësojnë pjesëmarrjen aktive të tyre në bashkësi…” Po ashtu, 
“ata kanë të drejtë për kujdes të veçantë, i cili duhet të ofrohet falas, kurdo që të jetë 
e mundshme, duke marrë parasysh burimet financiare të prindërve dhe të tjerëve 
që kujdesen për fëmijët. Ai duhet të dizajnohet që të sigurojë se fëmija me nevoja 
të veçanta ka qasje efektive për pranimin e arsimit, trajnimit, shërbimeve të kujdesit 
shëndetësor, shërbimeve të rehabilitimit, përgatitjes për punësim dhe të mundësive 
rekreative”.64

Mos diskriminimi nënkupton që asnjë fëmijë nuk duhet lënduar, privilegjuar, 
ndëshkuar, apo privuar nga ndonjë e drejtë pavarësisht nga raca, ngjyra, gjinia; 
pavarësisht nga gjuha, besimi fetar, prejardhja kombëtare, etnike apo shoqërore, 
opinioni politik apo çfarëdo opinioni tjetër, pavarësisht gjendjes së pasurisë, të paaf-
tësisë ose çfarëdo gjendjeje tjetër.65

Mesazhi lidhet me barazinë e të drejtave për të gjithë fëmijët, vajza dhe djem, të 
pasur dhe të varfër, ata që jetojnë në zonat urbane dhe rurale, ata që i përkasin mi-
noriteteve, apo refugjatëve. Të gjithëve duhet t’u jepet mundësia t’i gëzojnë të dre-
jtat e njohura në Konventë. Po ashtu edhe fëmijëve me nevoja të veçanta, si të gjithë 
të tjerëve, duhet t’u jepen të njëjtat mundësi për të bërë një jetë dinjitoze. Aspekti i 
mos diskriminimit është theksuar edhe në nenin kryesor të së drejtës për arsim të 

6� Children’s Rights Education, 2nd International Conference “Creating a Culture of Human Rights, Democracy and Peace in the New 
Millennium”, Victoria, 200�, f. �2.
64 Radda Barnen: Secili ka të drejtë të rritet dhe të zhvillohet, Të mësuarit për fëmijët me nevoja të veçanta (�999) Save the Children, 
Prishtinë, f. 9.
65 Fjala diskriminim rrjedh nga gjuha latine – discrimino, discriminare që do të thotë ndarje, dallim, trajtim në më mënyrë të ndryshme, 
i kufizimit të të drejtave, ose të vendosjes së pabarazisë. Më tepër për këtë çështje shih, Zejnullah Gruda: Mbrojtja ndërkombëtare e të 
drejtave të njeriut (200�), Prishtinë,  f. �99.
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të gjithë fëmijëve. Në këtë drejtim, fëmijët e grupeve minoritare në disa vende nuk 
kanë të njëjtat mundësi me të tjerët, pasi që ndër të tjera, një element i rëndësishëm 
në këtë fushë është arsimimi në gjuhën amtare.

Pra, mbështetur në këtë parim, të gjitha të drejtat zbatohen për të gjithë fëmijët pa 
përjashtim. Është obligim i shtetit që t’i mbrojë fëmijët nga të gjitha llojet e diskrimin-
imit dhe që të ndërmarrë veprime pozitive për promovimin e të drejtave të tyre.

1.2.9.   Interesat më të mira të fëmijës

“Asgjë në botë, më duket mua, nuk është më me rëndësi se sa të kujdesesh për 
fëmijën.”

Hermann Gmeiner, Themelues i SOS-Kinderdorf-it 

Një aspekt i rëndësishëm i filozofisë që qëndron në themel të Konventës është që 
fëmijët janë të barabartë dhe si qenie njerëzore ata kanë të njëjtat vlera natyrore si 
dhe të rriturit. Kështu, pohimi i së drejtës për të luajtur nënvizon, se fëmijëria ka vlerë 
në vetvete, se këto vite nuk janë thjeshtë vite gjatë të cilave fëmija përgatitet për 
jetën e rritur. Siç dihet, fëmijët, sidomos kur janë të vegjël, janë tepër të ndjeshëm e 
delikatë. Ata kanë nevojë për përkrahje te veçantë, për të gëzuar plotësisht të drejtat 
e tyre. Se në ç’mënyrë fëmija do të sigurojë mbështetjen e nevojshme, përgjigjen 
mund ta gjejmë pjesërisht në parimin e interesit më të mirë të fëmijës i cili thotë:

“Në të gjitha vendimet, që kanë të bëjnë me fëmijët, qoftë kur ato janë marrë nga 
institucionet publike ose private të mbrojtjes shoqërore, nga gjykata, nga autoritete 
administrative ose organe legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë kon-
siderata mbizotëruese.”66

Konventa për të Drejtat e Fëmijës në nenin � përcakton qartë që interesat më të 
mira të fëmijës duhet të jenë faktori kryesor në të gjitha veprimet që kanë lidhje me 
fëmijët. Pra, sa herë që merren vendime zyrtare që kanë pasoja tek fëmijët, interesi 
i tyre duhet të shihet me përparësi. Kjo nuk do të thotë që interesi i prindërve ose 
i shtetit nuk duhet të merret në konsideratë, mirëpo ai nuk duhet të jetë i vetmi që 
duhet të merret parasysh.

Në çdo rrethanë dhe në çdo vendim që ndikon te fëmijët, zgjidhjet e mundshme 
duhet të konsiderohen dhe të peshohen në favor të interesave më të mira të fëmijës. 
Një qëndrim i tillë ekziston në të gjitha rastet, që nga ndërhyrjet direkte të shteteve 
në juridiksionin e tyre deri në kontekstin privat në jetën familjare, ku shtetet mund të 
ndërhyjnë në mënyrë indirekte, bie fjala nëpërmes autoriteteve lokale, për mbrojtjen 
dhe sigurimin e të drejtave të fëmijëve.

“Interesi më i mirë i fëmijës” nënkupton që organet legjislative duhet të shqyrto-
jnë nëse ligjet e miratuara apo të korrigjuara do të jenë sa më shumë që është e 
mundur në dobi të fëmijëve. Gjykatat dhe të tjerët që merren me zgjidhjen e kon-
fliktit të interesave duhet t’i bazojnë vendimet e tyre në atë çfarë është më së miri 
për fëmijën. Kur autoritetet administrative intervenojnë, për shembull me rastin e 
hartimit të rregulloreve mbi trafikun ose projektimit të vendeve të sigurta për shëtitje 
dhe lojë të fëmijëve, veprimet duhet të jenë në emër të fëmijëve dhe duhet të jenë 
në mbrojtje të interesave të tyre më të mira. Në ndarjen e buxheteve, vëmendje 
të veçantë duhet kushtuar politikave mbi fëmijët dhe ndikimin që do të kenë këto 

66 Konventa e të Drejtave të Fëmijës, f. 5.
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politika në jetën e fëmijëve.67  Parimi i interesave më të mira nuk kufizohet vetëm në 
ndërmarrjet publike, ai duhet të shërbejë gjithashtu për drejtimin e institucioneve 
private të cilat ndërmarrin veprime që kanë të bëjnë me fëmijët.

Në këtë drejtim, neni 29 i Konventës gjithashtu nënvizon të drejtën e secilit fëmijë 
për edukim cilësor. Në pajtueshmëri me thekset e Konventës për rëndësinë e të 
vepruarit në harmoni me interesat më madhore të fëmijës, ky nen vë theksin në 
porosinë për një edukim me nxënësin në qendër, ku qëllimi kryesor i edukimit do të 
ishte zhvillimi i personalitetit individual të fëmijës, prirjeve dhe aftësive, duke marrë 
gjithnjë në konsideratë faktin që çdo fëmijë ka karakteristika, interesa, aftësi dhe 
nevoja unike të të nxënit. Për këtë qëllim, kurrikuli duhet të ketë rëndësi të drejtpër-
drejtë për kontekstin social, kulturor, mjedisor dhe ekonomik të fëmijës, si dhe për 
nevojat e tanishme dhe të ardhshme të tij, duke marrë parasysh potencialet zhvil-
limore të fëmijës. Po ashtu edhe metodat mësimore duhet t’iu përshtaten nevojave 
të ndryshme të fëmijëve të ndryshëm. Sipas Konventës, edukimi duhet gjithashtu të 
ketë për qëllim të sigurojë që shkathtësitë esenciale jetësore të mësohen nga secili 
fëmijë dhe që asnjë fëmijë të mos largohet nga shkolla pa qenë i pajisur mirë për 
t’u përballur me sfidat me të cilat ai ose ajo mund të pritet që do të ballafaqohet në 
jetë.68

Shkathtësitë themelore nuk përfshijnë vetëm shkrim-leximin dhe numërimin, por 
gjithashtu edhe shkathtësitë siç janë: aftësia për të marrë vendime të peshuara 
mirë, për të zgjidhur konfliktet në mënyrë jo të dhunshme, për të zhvilluar një stil të 
shëndetshëm jetësor, raporte të mira sociale, përgjegjësinë, të menduarit kritik, prir-
jet kreative dhe aftësitë tjera që u japin fëmijëve pajisjet që u nevojiten për t’i ndjekur 
alternativat e tyre në jetë.  

Për këtë arsye, edukimi duhet të fuqizojë aftësinë dhe mundësinë e fëmijës për të 
marrë pjesë në mënyrë të plotë dhe të përgjegjshme në shoqëri. Vlen të theksohet 
se lloji i mësimit që fokusohet para së gjithash në grumbullimin e diturive dhe që 
shpie drejt ngarkimit të tepërt të fëmijëve me punë, seriozisht mund ta pengojë zh-
villimin harmonik të fëmijës deri në potencialin e tij të plotë të aftësive dhe të prirjeve 
me të cilat ai disponon. Në vend të kësaj, edukimi duhet të jetë i këndshëm dhe 
miqësor për fëmijën duke inspiruar dhe motivuar çdo fëmijë individualisht. Shkollat 
duhet të ndihmojnë në krijimin e një atmosfere humane duke i lejuar fëmijët të zhvil-
lohen në pajtim me mundësitë dhe potencialet të tyre. Në këtë kontekst, edukimi 
shkon përtej shkollimit formal për të përqafuar një spektër të gjerë të përvojave 
jetësore dhe të proceseve të të nxënit, të cilat u mundësojnë fëmijëve, në mënyrë 
individuale dhe kolektive, të zhvillojnë personalitetet, prirjet dhe aftësitë e tyre dhe 
të jetojnë një jetë të plotë dhe të kënaqshme brenda shoqërisë.69 Kjo do t’i bënte 
shkollat më atraktive për fëmijë dhe si rrjedhojë edhe pjesëmarrjen dhe arritjet e tyre 
në edukim.  

67 Më hollësisht për këto çështje shih, P. Pecora, J. Whittaker, A. Maluccio, R. Barth: The Child Welfare Challenge, Policy, practice and 
research (2000) Aldine De Gruyter, New York, f. 229 dhe H. Cleaver, S. Walker: Assessing Children’s Circumstances, The impact of the 
assessment framework (2005) Jessica Kengsley Publishers, London, f. 59
68 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the implementation of the Plan of Action for the United Nations 
Decade for Human Rights Education, �995-2004: Human rights education – lesson for life, f. 7.

69 Jan Horwath (2005) The Child’s World, Assessing children in need, Jessica Kingsley Publishers, London, f. �67.
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1.3.   Pjesëmarrja
“Edukimi nuk është vetëm përgatitje për jetë, edukimi është jeta vetë.”

Pjesëmarrja aktive e fëmijëve dhe të rinjve brenda familjes, në jetën politike dhe 
si akterë në shoqërinë civile është një nga parimet udhëheqëse të Konventës për 
të Drejtat e Fëmijës. Përmasa në të cilën të rinjtë e në veçanti, adoleshentët janë të 
integruar dhe efektivisht marrin pjesë në shoqëri ose janë të margjinalizuar brenda 
saj, mund të jetë një tregues i vlefshëm i asaj se si zhvillimi demokratik po përparon 
në një shoqëri.   

Disa klauzola në Konventën për të Drejtat e Fëmijës pasqyrojnë të drejtën e fëmijëve 
në pjesëmarrje. Në veçanti neni �2 paraqet këtë dimension të veçantë.70 Pjesëmarrja 
është njëra ndër parimet drejtuese të Konventës, si dhe njëra nga sfidat themelore të 
saj. Ky parim pohon që fëmijët janë persona të aftë, të cilët kanë të drejtë të shpre-
hin pikëpamjet e tyre në të gjitha çështjet që i prekin dhe ndikojnë në ta, prandaj 
kërkohet që këto pikëpamje të dëgjohen dhe t’u jepet peshë në pajtim me moshën 
dhe pjekurinë e fëmijës. Ai njeh potencialin e fëmijëve për pasurimin e proceseve ven-
dimmarrëse, për ndarjen e perspektivave e këndvështrimeve dhe për marrjen pjesë si 
qytetarë dhe si akterë të ndryshimeve.

Një element tjetër i rëndësishëm që theksohet në këtë nen e që drejtpërdrejt lidhet 
me parimin në fjalë, ka të bëjë me respektimin e pikëpamjes së fëmijës. Për të njohur 
cili është me të vërtetë interesi i fëmijës, shpesh duhet të dëgjohet mendimi i tij në atë 
shkallë sa ai është i aftë të formojë e të shprehë një mendim. Në këtë kuptim, pjesë-
marrja e fëmijëve në jetën shkollore, krijimi i komuniteteve shkollore dhe i këshillave të 
nxënësve, edukimi dhe këshillimi i drejtë, si dhe përfshirja e fëmijëve në përcaktimin e 
rregullave disiplinore të shkollës duhet të promovohen si pjesë të procesit të të nxënit 
dhe përjetimit të realizimit të të drejtave.

Pra, ideja është se fëmija ka të drejtën të dëgjohet dhe ajo që duket se ka më 
shumë rëndësi, është se mendimet e tij duhet të merren seriozisht. Për këtë problem 
ka pasur e ka diskutime si edhe paqartësi, gjë që, me sa duket, lidhet edhe me kup-
timin e tij në kontekste të ndryshme kulturore dhe psikologjike. Për shembull, shtro-
het problemi se në çfarë moshe fëmija duhet të ketë të drejtën të kundërshtojë 
një birësim apo një ndryshim emri, ndërkohë që të tjerët e shohin këtë parim të 
lidhur me jetën e fëmijës në familje, në shkollë dhe në bashkësinë ku jeton.7�

Kur themi se fëmija ka të drejtën e lirisë së shprehjes, kjo e drejtë përfshinë lirinë 
për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji, në 
formë verbale, të shkruar, të shtypur ose artistike ose me çdo mjet tjetër të zgjed-
hur nga fëmija.72 Kjo nënkupton që krahas të drejtës për lirinë e mendimit, fëmija 
ka të drejtën e ndërgjegjes dhe të besimit fetar.7� Për këtë qëllim, shtetet palë njohin 
funksionin e rëndësishëm që përmbushin mjetet e komunikimit masiv dhe garanto-
jnë që fëmija të marrë informacione dhe materiale që vijnë nga burime të ndryshme 
kombëtare dhe ndërkombëtare, sidomos ato që synojnë të rrisin mirëqenien e tij 
shoqërore, shpirtërore e morale, si dhe shëndetin e tij fizik dhe mendor, duke marrë 
po ashtu hapa për ta mbrojtur atë nga materialet e dëmshme.74

70 Shih, Konventa e të Drejtave Sally Holland (2004) Child and Family Assessment in Social Work Practice, SAGE Publications, London, 
f. 57–�07.
7� Konventa e të Drejtave të Fëmijës, f. 9
72  Sally Holand (2004): Child and Family Assessment in Social Work Practice, SAGE Publications, London, f.57-�07.
7� Konventa e të Drejtave të Fëmijës f.�0
74 Po aty, f. ��.
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Parimi i pjesëmarrjes theksohet edhe në nenin që bën fjalë për kohën e lirë, 
rekreacionin dhe aktivitetet kulturore. Sipas tij, fëmijët kanë të drejtë të kenë kohën 
e tyre të lirë, kohën e lojës dhe të pjesëmarrjes në aktivitete artistike dhe kulturore 
dhe të gjithë duhet të mbështetim të drejtën e fëmijës për të marrë pjesë plotësisht 
në këto aktivitete.75

Konventa për të Drejtat e Fëmijës, fëmijërinë e konsideron si fazë komplekse 
jetësore, për suksesin e së cilës është i nevojshëm plotësimi i shumë kritereve, e 
një ndër to padyshim është pjesëmarrja. Ajo nuk konstrukton kundërshtime të të 
drejtave të fëmijës me të drejtat e prindërve dhe me të drejtat dhe detyrat e shtetit. 
Ideja kryesore e konventës në fjalë është mirëqenia e fëmijës. Të gjitha masat dhe 
qëllimet duhet t’i përmbahen këtij kriteri dhe nuk guxojnë të ekspozohen kundër 
interesave të fëmijës.

Fëmijët janë personalitete të pavarura me nevoja dhe të drejta specifike. Kjo 
shprehje e Konventës për të Drejtat e Fëmijës paraqet një përparim kualitativ në 
krahasim me pikëpamjet e mëparshme, sipas të cilave fëmijët konsideroheshin më 
tepër si objekt posedimi të prindërve apo të të rriturve tjerë. Parimi i pjesëmarrjes në 
anën tjetër, është ndryshimi i raportit të të rriturve kundrejt fëmijëve. Prindërit, më-
suesit, kujdestarët dhe të tjerët që bashkëveprojnë me fëmijët nuk janë më thjeshtë 
vetëm si furnizues, mbrojtës ose avokatë, por janë gjithashtu si negociatorë dhe 
lehtësues apo ndihmues. Prandaj, nga të rriturit pritet që të krijojnë hapësira dhe të 
promovojnë proceset që kanë për synim mundësimin dhe fuqizimin e fëmijëve për 
shprehjen e pikëpamjeve të tyre, të konsultohen dhe të ndikojnë në vendimmarrje.

Tabloja e pjesëmarrjes së shtuar e rinisë në aspekte të ndryshme të shoqërisë 
është megjithatë më e dobët jashtë familjes. Kështu, sipas të dhënave të UNICEF-it 
brenda shkollave, mbi 20 për qind të të anketuarve kanë pohuar se mendimet e tyre 
merreshin parasysh sa i përket vendimeve që merren nga autoritetet shkollore.

Organizatat e Shoqërisë Civile luajnë rol kritik në përfshirjen konstruktive të rinisë 
në bashkësitë e tyre. Ato po ashtu ofrojnë mjedise ku opinionet e rinisë mund të 
shprehen dhe ku adoleshentët mund të fillojnë t’i zhvillojnë aftësitë që do t’u mundë-
sonin të ndjejnë një sens të pjesëmarrjes më të madhe dhe pronësi mbi çështjet e 
lidhura me jetën e tyre. Në teori, këto organizata mund të paraqesin mënyra të rëndë-
sishme të përfshirjes së të rinjve dhe për ofrimin e një platforme për artikulimin e një 
programi të politikave me rininë në qendër. Ndikimi i organizatave rinore mbi politikat 
dhe programet është mjaft i kufizuar, dhe mungesa e burimeve të qëndrueshme të 
financimit për OJQ-të rinore është problem madhor.76

Duke pasur parasysh rëndësinë vitale të rinisë për të ardhmen e një shoqërie është 
me rëndësi jetike që hartuesit e politikave të fillojnë të merren sistematikisht me të 
rinjtë duke pasur parasysh çështjet në vijim:77

•   Të rinjtë duhet të ndjejnë dhe të besojnë se kanë një zë për zhvillimin e ardhshëm 
dhe prosperitetin e një vendi.
•   Formimi i Këshillave Rinore dhe organeve të tjera përfaqësuese që ofrojnë një 
platformë për të rinjtë që të ndërveprojnë me organet vendimmarrëse.
•   Ekziston nevoja, por edhe mundësia për t’i përkrahur dhe promovuar në mënyrë 
aktive grupet rinore dhe OJQ-të, të cilat veçanërisht i adresojnë çështjet rinore.

75 Po aty, f. 20.
76 The Human Rights of Children and Youth, The people’s movement for human rights education, 2004, f. 6. 
77 Analizë e gjendjes së fëmijëve dhe të grave në Kosovë (2004) UNICEF, Prishtinë, f. 59.
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•   Zhvillimi i një sektori të fortë të OJQ-ve rinore do të ofrojë një palë institucionale për 
autoritetet lokale dhe qeveritare të një vendi.
•   Vazhdimi i promovimit të pjesëmarrjes së të rinjve në TV dhe radio dhe ofrimi i një 
forumi për të rinjtë që të tubohen dhe t’i këmbejnë përvojat dhe dituritë.
•   Përhapja shumë më e gjerë e informatave për shëndetin riprodhues, edukimin 
seksual, parandalimin e infektimit me STS (sëmundje të transmetuara seksualisht) 
dhe HIV, shtatzënësisë së padëshirueshme dhe aftësive tjera jetësore.  

1.3.1.   Pse fëmija duhet të trajtohet si rast i veçantë?

Komuniteti botëror në deklaratat e mëhershme për të drejtat e njeriut ka njohur 
prioritetin që duhet kushtuar mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Natyrisht, qeveritë 
duhet që të jenë të ndjeshme ndaj të drejtave të të gjithë qytetarëve, e jo vetëm ndaj 
të drejtave të fëmijëve. Por ekzistojnë arsye të fuqishme që të drejtat e fëmijëve të 
merren si rast i veçantë:78

Fëmijët janë individë. Ata kanë status të barabartë me të rriturit si anëtarë të familjes 
njerëzore. Fëmijët nuk janë as pronë e prindërve, as e shtetit dhe as nuk janë thjesht 
njerëz që prodhohen. Qeveritë janë moralisht të obliguara të njohin spektrin e plotë të 
të drejtave njerëzore për të gjithë fëmijët. Duke marrë për bazë definimin e Konventës 
për fëmijën si të gjitha qeniet njerëzore që janë nën moshën �8 vjeç, atëherë një pjesë 
me të vërtetë e madhe e popullsisë botërore duhet të merret parasysh.

Zhvillimi i shëndetshëm i fëmijëve është qenësor për mirëqenien e ardhshme 
të çdo shoqërie. Edhe pse UNICEF-i u përgjigjet nevojave të fëmijëve në situatat 
emergjente, shumica e aktiviteteve të kësaj organizate merren me perspektivën afatg-
jate duke kërkuar që të luftohen “emergjencat e heshtura”, si sëmundjet, të ushqyerit 
e dobët dhe varfëria, të cilat e kërcënojnë ardhmërinë e fëmijëve dhe të shoqërive 
kudo në botë.

Fëmijët e fillojnë jetën si qenie plotësisht të varura. Fëmijët duhet të mbështeten 
tek të rriturit për përkujdesjen dhe për udhëzimet që atyre u duhen për t’u rritur dhe 
për t’u bërë të pavarur. Kjo përkujdesje në mënyrë ideale është gjetur tek të rriturit 
në familjet e fëmijëve, por kur kujdestarët kryesorë nuk mund t’i plotësojnë nevojat 
e fëmijëve, atëherë i mbetet shoqërisë ta plotësojnë atë zbrazëti. Për shkak se ata 
janë në zhvillim e sipër, fëmijët janë më të ndjeshëm, se sa të rriturit, ndaj kushteve të 
dobëta të jetesës si: varfëria, kujdesi joadekuat shëndetësor, ushqimi, uji i pijshëm, 
strehimi dhe ndotja e ambientit. Si pasojë, këto kushte e rrezikojnë zhvillimin fizik, 
mendor dhe emocional të fëmijëve.

Veprimet apo mosveprimet e qeverisë kanë ndikim te fëmijët më tepër se sa te 
cilido grup tjetër në shoqëri. Praktikisht çdo fushë e politikës së qeverisë (p.sh. ar-
simi, shëndeti publik etj) ndikon te fëmijët në një shkallë të caktuar qoftë drejtpërdrejt 
ose tërthorazi. Mirëpo, në shumë vende të botës, politikanët dështojnë në marrjen 
parasysh të fëmijëve duke e rrezikuar në këtë mënyrë ardhmërinë e tyre. Një qasje 
e tillë shkurtpamëse, duke i avancuar politikat të cilat nuk mund të funksionojnë, ka 
ndikim negativ në të ardhmen e të gjithë anëtarëve të shoqërisë.

78 Convention on the Rights of the Child, f. 
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Pikëpamjet e fëmijëve rrallëherë dëgjohen dhe rrallëherë merren parasysh 
në procesin politik. Në përgjithësi fëmijët nuk votojnë dhe nuk marrin pjesë në 
ndonjë mënyrë tjetër në proceset politike. Derisa shumë shtete kanë filluar t’i dëg-
jojnë më seriozisht pikëpamjet e fëmijëve në shumë çështje të rëndësishme, siç 
shprehen në shtëpi dhe në shkolla, në komunitete lokale e madje edhe në qeveri, 
prapëseprapë procesi i ndryshimit është ende në fazën e tij të hershme.

Shumë ndryshime në shoqëri kanë ndikim jo proporcional dhe nganjëherë 
edhe negativ te fëmijët. Këto ndryshime përfshijnë transformimin e strukturës së 
familjes, globalizimin, ndryshimin e formave të punësimit dhe reduktimin e rrjetit të 
mirëqenies sociale në disa vende. Fëmijët janë barometër i ndjeshëm në ndryshimet 
shoqërore dhe ekonomike dhe ndikimi i këtyre ndryshimeve mund të jetë shkatër-
rues, veçanërisht në rastet e luftës së armatosur dhe në emergjenca të tjera.

Dëmet për shoqërinë si rezultat i dështimit të fëmijëve janë të pallogarit-
shme. Qeveritë janë të vetëdijëshme për rezultatet e hulumtimeve sociale të cilat 
tregojnë se përvojat më të hershme të fëmijëve brenda familjes dhe me kujdestarë 
të tjerë, kanë ndikim të konsiderueshëm në rrjedhën e ardhshme të zhvillimit të 
tyre. Mënyra në të cilën fëmijët zhvillohen, përcaktojnë nëse ata do të bëjnë një rrjet 
kontribues, apo do të paraqesin një kosto të lartë për shoqërinë, gjatë rrjedhës së 
jetës së tyre.

Tendenca globale e urbanizimit është bërë një haraç veçanërisht i rëndë 
për fëmijët. Ndryshimet në ekonominë globale, kushtet e papërshtatshme klima-
tike dhe konfliktet e vazhdueshme të armatosura kanë çuar viteve të fundit deri te 
rritja e shpejtë e zonave urbane kudo në botë. Duke pasur parasysh se përafërsisht 
gjysma e popullatës urbane në vendet në zhvillim jeton në varfëri, gjendja e rëndë 
e fëmijëve shpesh vjen duke u keqësuar kur familjet zhvendosen nga fshatrat në 
qytete të mëdha. Ëndrrat për përmirësim të kushteve jetësore mbesin të parealizu-
eshme duke vazhduar me zhvendosje të tilla, ndërsa prindërit dhe fëmijët humbasin 
sistemet përkrahëse me ndarje të familjeve të mëdha. Ndër shenjat më të dukshme 
të varfërisë të lagjeve të varfra urbane është prezenca e fëmijëve në rrugë duke 
kërkuar në deponitë e mbeturinave, duke lypur, duke shitur gjëra të imta si enda-
cakë dhe duke u përpjekur të joshin kalimtarët..

1.3.2.   Përgjegjësitë e fëmijëve ndaj shoqërisë

Kur flitet për të drejtat e fëmijëve nuk mund të mos përmendim përgjegjësitë 
pasi që ato në të vërtetë përbëjnë thelbin e të drejtave. Pra, të drejtat nuk mund 
të qëndrojnë të ndara nga përgjegjësitë, sepse respektimi i të drejtave të fëmi-
jëve nënkupton edhe përgjegjësinë e tyre ndaj shoqërisë, ndaj të tjerëve dhe ndaj 
vetes. Përmbushja e të drejtave është e shoqëruar me realizimin e përgjegjësive. 
Të gjithë fëmijët kanë përgjegjësinë të sigurojnë që nuk do të cenojnë të drejtat e 
të tjerëve. Kështu p.sh.: e drejta në shkollim nënkupton një varg përgjegjësish si: 
vijimi i rregullt në mësim, respekti dhe qëndrimi i drejtë ndaj mësimdhënësve dhe 
personelit tjetër shkollor, respekti ndaj shokëve të klasës, respektimi i disiplinës dhe 
rregullave të klasës dhe të shkollës, kryerja e detyrave të shtëpisë, angazhimi dhe 
përkushtimi për përvetësimin e programit mësimor – kurrikulës etj. E drejta në infor-
macion nënkupton përgjegjësinë për lexim, kërkim dhe verifikim të informacionit në 
burime të ndryshme, komunikim, dëgjim të vëmendshëm etj.
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Edukimi për të drejtat dhe përgjegjësitë duhet të fillojë qysh në moshën e hershme 
të fëmijës. Përvojat e para lidhur me këto koncepte fëmija mund dhe duhet t’i marrë 
në familje dhe në institucionet parashkollore, krahas formimit të shprehive të para për 
mënyrat e sjelljes ndaj të tjerëve dhe ndaj vetes. Duke qenë se loja është pjesë e pan-
darë e zhvillimit të fëmijës, atëherë konceptet e para për të drejtat dhe përgjegjësitë 
fëmija do t’i përvetësojë më së miri përmes lojës.

Mirëpo, institucioni në të cilin në mënyrë më të organizuar fëmijët do të duhej të 
njiheshin, t’i kuptonin të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si dhe të aftësoheshin për 
ndërmarrjen e veprimeve të përshtatshme, padyshim është shkolla. Pasi që të drejtat 
e njeriut janë pjesë e jetës së përditshme të fëmijëve atëherë, shkolla ka për detyrë t’i 
aftësojë fëmijët për të kuptuar botën që i rrethon.

Edukimi për të drejtat dhe përgjegjësitë e fëmijës përkatësisht njeriut bëhet për 
aftësimin e qytetarëve të së nesërmes. Këto detyra shpesh perceptohen si diçka që 
kanë të bëjnë me politikën ose vetëm me politikanët, por janë njerëzit e thjeshtë ata 
që e përbëjnë shoqërinë dhe e përcaktojnë kualitetin e saj. 

Me fjalë tjera, politikanët dhe politika, edhe pse shumë të rëndësishëm, nuk mund 
ta krijojnë vetë një shoqëri demokratike që përkrahë të drejtat e njeriut. “Këto vlera 
duhet të përqafohen nga qytetarët e thjeshtë. Përveç kësaj, për të krijuar një kulturë 
të mirëfilltë të të drejtave të njeriut, është e domosdoshme që të gjithë të mësojnë ta 
përdorin ligjin për mbrojtjen e të drejtave të tyre.”79

Prandaj, në vend që të përqafohen këto vlera në moshë më të vjetër, të drejtat e 
njeriut dhe demokracia mund të kuptohen më së miri në moshën e re. Shkolla duhet 
të luajë një rol të rëndësishëm që ky aftësim të arrihet përmes fushave të ndryshme 
të kurrikulës.80

Marrja e përgjegjësisë për sigurimin e të drejtave tona dhe atyre të të tjerëve nuk 
është gjithnjë një gjë e lehtë. Ai shpesh kërkon qëndrimin larg nga turma, bërjen e 
zgjidhjeve të vështira. Por, edukimi i marrjes së përgjegjësisë ka lidhje të drejtpër-
drejt me mësimin kundër paragjykimit dhe jo tolerancës, si dhe me zhvillimin e vetëv-
lerësimit të nxënësit.

Të marrësh përgjegjësi do të thotë:8�

•   Vetërespekt dhe respekt për të tjerët;
•   Të shprehësh këndvështrimet dhe ndjenjat personale hapur, të dëgjosh me vë-
mendje të tjerët;
•   Të mbrosh cenimin e të drejtave tua dhe të të tjerëve nga agresioni ose nga ndonjë 
sulm i çfarëdo natyre qoftë;
•   Mendje të hapur, mbështetje e situatave të reja progresive;
•   Simpati, dëshirë për të imagjinuar në mënyrë të ndjeshme këndvështrimet dhe 
ndjenjat e njerëzve të tjerë;
•   Bashkëpunim, aftësi për të punuar me të tjerët për një qëllim të përbashkët, të jesh 
anëtar i një grupi;
•   Zgjidhje të konflikteve, aftësi për të marrë në konsideratë një shumëllojshmëri 
mënyrash për të zgjidhur problemet dhe për të dëshiruar t’i zbatosh ato në praktikë. 

Shoqëritë moderne e të qytetëruara përballen me detyrën e krijimit të komu-

79 Nikola Gaon (2005) Edukimi për të drejtat e njeriut në shkolla, Detaje Nr. 4, OSBE, Prishtinë, f. �.
80 Po aty, f. �.
8� Hugh Starkey, �99�, marrë nga: Të drejtat e Fëmijës, Manual për të drejtat e njeriut dhe të fëmijës (2004), KEC, Prishtinë, f. �49.
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niteteve nga njerëz me prejardhje të ndryshme shoqërore dhe etnike. Shkolla është 
i vetmi institucion që ka mbetur me të cilat shumica e qytetarëve kanë kontakte të 
gjëra. Të gatshëm apo jo, mësimdhënësve tani u kërkohet të përgatisin nxënës të 
aftë për të jetuar në mënyrë produktive, në bashkëpunim dhe paqe në komunitetet 
e tyre dhe në ato raste kur këto komunitete ndryshojnë me ritme të shpejta.82

Përgatitja për qytetërim të efektshëm në një shoqëri të hapur kërkon që nxënësit 
të zhvillojnë aftësi të rëndësishme kognitive, si p.sh.: formimin e opinioneve të tyre 
vetjake, krijimin e kuptimit nga përvojat dhe reflektimi, ndërtimin e argumenteve 
në mënyrë logjike dhe të shprehurit qartë dhe bindshëm. Këto aftësi kognitive 
megjithatë nuk janë të mjaftueshme për formimin e qytetarisë; nevojiten gjithashtu 
një numër qëndrimesh dhe aftësish në fushën shoqërore që u krijojnë predispozita 
dhe mundësi nxënësve për të jetuar si qytetarë të frytshëm. Qytetarë të vlefshëm 
janë ata të cilët jo vetëm sillen në mënyrë bashkëpunuese dhe në pajtueshmëri me 
rendin e caktuar shoqëror, por edhe që mundet po ashtu t’u besohet interpretimi 
i ngjarjeve që ndryshojnë me kohë si dhe të marrin vendime të logjikshme mbi 
mënyrën e të sjellurit në pajtim me të mirën e përbashkët. Për më tepër, ata duhet 
të kenë vullnetin e mirë për të reaguar ndaj këtyre vendimeve në ato mënyra që i 
mbajnë ata ne komunitet. 

Si parakusht për t’u bërë qytetarë të ndershëm studiuesit thonë se nxënësit duhet 
të zhvillojnë:8�

-   aftësinë për mirëkuptim me të tjerët që konsiston në thelb tek këndvështrimi: 
të kuptuarit e përvojave jetësore të dikujt tjetër, si edhe bashkëpunimi dhe krijimi i  
qëllimeve të përbashkëta me të tjerët.

-   ndjenjën e efektivitetit; ndjenjën se ia vlen pjesëmarrja në çështjet e komunitetit 
(klasa, qyteti, vendi), sepse veprimet e dikujt do të kenë vlerë për diçka.

-   ndjenjën e lidhjes së jetës së dikujt me një kontekst më të gjerë që do të thotë, 
njohje të vlerës dhe qëllimit të veprimtarive të dikujt në një kontekst më të gjerë, 
qoftë kjo përpjekje për ruajtjen e mjedisit, përpjekje për përparim të të gjithë komu-
nitetit apo “përputhje” me kosmologjinë shpirtërore të njëri-tjetrit.

-   ndjenjën e integritetit midis besimeve dhe veprimeve të dikujt, për shembull: 
nëse dikush beson se izolimi i të moshuarve është diçka e gabuar dhe mizore, 
atëherë ai duhet t’i përkushtojë kohë qëndrimit me të moshuarit.

Mjetet kurrikulare të përgatitjes së nxënësve për qytetërim janë prej shumë ko-
hësh një edukim qytetar, një disiplinë studimore e cila përbëhet nga kurse të veçuara 
ose kombinohet me kurrikulat e shkencave apo studimeve shoqërore. Qytetërimi ka 
një bazë të rëndësishme njohurish dhe kurset në edukimin qytetar luajnë një rol të 
rëndësishëm në dhënien e njohurive që ju nevojiten nxënësve për qytetari produk-
tive. Megjithatë, katër komponentët e një qytetarie të vlefshme të përmendura më 
sipër nuk mund të zhvillohen në një kurs qytetarie konvencionale. Kjo, sepse zhvil-
limi i asaj që nevojitet për t’u bërë qytetarë të vlefshëm kërkon më shumë se marrjen 
e njohurive. Ajo kërkon kultivimin e qëndrimeve pro-shoqërore, sigurimin e aftësive 
në proceset në grup dhe inkurajimin e prirjeve për të vepruar sipas besimeve të 
gjithsecilit.84 

82 Charles Temple (200�) Të Menduarit Kritik përgjatë Kurrikulit, Instituti për Shoqërinë e Hapur, Nju Jork, f. �4.
8� Charles Temple: Po aty, f. �4.
84 Po aty, f.�4
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Qëndrimet, proceset dhe veprimet në një kontekst shoqëror zhvillohen më mirë 
jo në një temë, pavarësisht se sa e pasur mund të jetë me informacion, por në kon-
tekstin e përgjithshëm të shkollimit: nëpërmjet demonstrimeve, veprimtarive, prak-
tikave mjedisore dhe shpresave e pritjeve që janë ndërthurur në strukturën e ditës 
së shkollës.

Janë katër komponentë që formojnë ndjenjën e përgjegjësisë shoqërore të cilat 
nga përvojat shkollore mund të zhvillojnë:85 

-   Ndjenjën e mirëkuptimit, e perceptimit që përforcohet nga përvoja pozitive në 
grup. Janë të dokumentuara sukseset e teknikës së të nxënit në bashkëpunim. Kur 
nxënësit mësojnë që të mbështeten tek njëri-tjetri për kryerjen e detyrave shkollore, 
ata ndihmohen nëpërmjet procesit të ndarjes së qëllimeve. Ndjenja e mirëkuptimit 
ndihmohet gjithashtu edhe nëpërmjet veprimtarive “workshop” (punëtorive) që nxi-
sin diskutimin, të lexuarit interpretiv, shkrime që rrjedhin prej përvojave vetjake dhe 
merr në konsideratë opinionet si edhe mjetet në grup.

-   Ndjenjën e efektivitetit e cila zhvillohet në klasa të menaxhuara në mënyrë 
demokratike në të cilat nxënësit përfshihen në diskutime. John Dewey e ka shpre-
hur shumë qartë këtë ide në fillim të shekullit të kaluar; “Nëse i trajtojmë fëmijët që 
t’u binden urdhrave, t’i bëjnë gjërat vetëm se kjo u kërkohet, dhe nuk u krijojmë 
atyre besimin e të menduarit dhe të vepruarit vetë, ne ndërtojmë një pengesë të 
pakapërcyeshme drejt rrugës së kapërcimit të defekteve të sistemit të sotëm dhe 
në ndërtimin e të vërtetës së idealeve demokratike. Fëmijëve në shkolla u duhet 
dhënë liria me qëllim që të kuptojnë se cila është vlera e saj kur të bëhen ata vetë 
trupi kontrollues. Atyre u duhet lejuar që në mënyrë vepruese të zhvillojnë cilësitë 
e iniciativës, pavarësisë, mendjemprehtësisë, përpara se t’u zhduken shpërdorimet 
dhe dështimet e demokracisë.”86

Nxënësit ndihmohen të zhvillojnë ndjenjën e efektshmërisë kur ftohen të marrin 
pjesë në ndërtimin e mjedisit të auditorit, si dhe kur mendimet e tyre rreth jetës dhe 
punës në shkollë konsultohen nëpërmjet metodave, si rrethet komunitare. Projek-
tet e këtilla kontribuojnë në kultivimin e ndjenjës së dashurisë ndaj vendit, nderim 
dhe respekt për njohuritë, kulturën dhe traditën vendore. Ato tregojnë se studime 
interesante si edhe zhvillimi i aftësive mund të fokusohen në gjëra që na rrethojnë. 
Po ashtu, këto bëjnë një punë të madhe për të plotësuar boshllëkun midis edukimit 
dhe veprimtarive lokale.

1.3.3.   Sukseset dhe sfidat në fushën e të Drejtave të Fëmijës

Progresi më i madh në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve është 
bërë më tepër në dekadën pas pranimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, se sa 
në çfarëdo periudhe krahasuese tjetër në historinë e njerëzimit. Të drejtat e fëmijëve 
tani janë më lartë në agjendat publike dhe politike se kurrë ndonjëherë më parë.  Ar-
ritjet në qeverisjen demokratike dhe rritja e respektit për të drejtat e njeriut në shumë 
vende i kanë  kontribuar këtij progresi.

Ratifikimi pothuajse universal i Konventës për të Drejtat e Fëmijës ka inkurajuar 
ratifikimin nga shtetet edhe të instrumenteve të tjera fundamentale për të drejtat e 
njeriut, dhe gjithnjë e më shumë shtete janë të përkushtuara për jetësimin e agjen-

85 Shih, Konventa e Evropës për të Drejtat e Njeriut, Pikënisje për arsimtarë (200�) Këshilli i Evropës, Strasburg, f. 4-�0.
86 John Dewey: Shkollat e së Nesërmes; marrë nga Ch. Temple, Të menduarit kritik përgjatë kurrikulumit (200�), f. �5.
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dave për të drejtat e njeriut përmes ndërtimit të Planit Kombëtar të Veprimit.
Arritjet kryesore në fushën e të drejtave të fëmijës janë si vijon:87

•   Institucionet, strukturat, agjendat dhe masat e veçanta në interes të avancimit të 
të drejtave të fëmijës janë bërë çështje emergjente në të gjitha këndet e globit. OJQ-
të dhe akterët tjerë në shoqërinë civile kanë ngritur fuqishëm zërat për të drejtat e 
fëmijëve.
•   Reforma legjislative në favor të të drejtave të fëmijës shpesh ka qenë rezultat 
i rishikimit gjithëpërfshirës të legjislacionit kombëtar nën procesin e raportimit të 
Konventës. Po ashtu, si rezultat i këtij procesi, shtetet ia kanë dalë të sigurojnë një 
ndikim më të madh për arritjen e qëllimeve të mbijetesës dhe zhvillimit të fëmijës.
•   Vetëdija botërore mbi të drejtat e fëmijëve, indinjata publike rreth shkeljeve të 
shumëllojshme të këtyre të drejtave dhe pasqyrimi i tyre në media, dhjetë vite më 
parë do të kishin qenë të paparamendueshme. E gjithë kjo ka kontribuar në zvogë-
limin e ndikimeve negative të krizave tek fëmijët.
•   Mbi 80 për qind e fëmijëve të botës vaksinohen kundër sëmundjeve, siç është 
paraliza e fëmijëve. Shkalla e mortalitetit të fëmijëve ka rënë 50 për qind që nga viti 
�946. 
•   Shtetet kanë filluar t’ju përgjigjen dhunës dhe shfrytëzimit të skajshëm, keqpër-
dorimit dhe neglizhencës, që është realitet për miliona fëmijë. Parimet të cilat kërkoj-
në që fëmijët të mbrohen nga “të gjitha format e dhunës fizike dhe mendore” kanë 
ndezur një shpresë të re për reduktimin e formave të shumta të dhunës së të rriturve 
ndaj fëmijëve.
•   Për shkak të parimit të Konventës për mos diskriminim, shtetet kanë lëvizur në 
drejtim të realizimit dhe mbrojtjes më të mirë të të drejtave të fëmijëve të harruar dhe 
të padukshëm, fëmijët që janë refugjatë, fëmijët që janë institucionalizuar, fëmijët që 
punojnë ose përndryshe janë të shfrytëzuar, fëmijët që jetojnë ose punojnë në rrugë 
dhe fëmijët që janë shitur ose blerë përgjatë kufijve. 
•   Shtetet kanë marrë përsipër që të sigurojnë që përkufizimet e tyre për fëmijërinë 
të përputhen me standardet e përcaktuara në Konventën për të Drejtat e Fëmijës.
•   Shtetet kanë zhvilluar sisteme të dalluara të drejtësisë së të rinjve që fokusohen 
në ri-integrimin në shoqëri dhe mënjanojnë, kurdo që është e mundur, kriminaliz-
imin e fëmijëve dhe privimin e tyre nga liria.
•   Përparim është bërë në sigurimin që pikëpamjet e fëmijëve po dëgjohen, re-
spektohen dhe po merren parasysh, në familje, në komunitet dhe në shtete kur 
ndërmerren veprimet, formësohen politikat dhe vlerësohen rezultatet.      

1.3.4.   Sfidat që dalin përpara88 

Përkundër arritjeve të shquara në avancimin e të drejtave të fëmijës, shumëçka 
mbetet për të bërë. Para nesh mbetet akoma një rrugë e gjatë për t’u kaluar para 
zbatimit të plotë të Konventës në të gjitha pjesët e botës. Progresi nuk ka qenë i 
njëjtë në disa vende të cilat kanë mbetur shumë prapa vendeve tjera në dhënien e 
të drejtave të fëmijës. 

• Rreth �2 milionë fëmijë nën moshën pesë vjeçare vdesin çdo vit, më së 
shumti nga shkaqet që mund të parandalohen lehtë, si diarreja, kallja e mushkërive, 
malarja dhe fruthi. Në disa vende të varfra vdes çdo i pesti fëmijë para se t’i mbushë 
pesë vjet.

•   Rreth �60 milionë janë të dobët dhe të sëmurë në shkallë të rëndë apo të mo-

87 Convention on the Rights of the Child, f. �.
88 Këto të dhëna janë marrë nga: Convention on the Rights of the Child, Children as Victims, në www.boes.org dhe www.dadalos.org
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deruar për shkak të ushqimit të pa mjaftuar ose jo cilësor, pamundësisë për përku-
jdesje shëndetësore e cila do t’iu mundësonte një zhvillim të shëndoshë.
•   Më se ��0 milionë fëmijë në vendet në zhvillim nuk janë në shkollë fillore, dhe 
dy e treta e tyre janë vajza. Këtyre fëmijëve u mohohet e drejta e tyre themelore për 
arsimim. Supozohet se në fillim të këtij shekulli, 855 milionë njerëz (një e gjashta e 
njerëzimit) do të jenë analfabetë. Këto statistika pasqyrojnë përmasën e sfidave që 
kemi para nesh.
•   Më se �.4 miliardë njerëz nuk kanë qasje në ujë të pijshëm dhe 2.7 miliardë të 
popullatës në botë i mungon higjiena sanitare adekuate.
•   Disa shtete janë duke lëvizur drejt ngritjes së sistemeve ndëshkimore të drejtë-
sisë për të miturit, me fëmijët e rrahur dhe të mbajtur nën arrest në mënyrë arbitrare 
nga policia dhe të shtrënguar të ndajnë burgjet me të rriturit në kushte johumane.
•   Shumë fëmijë të padëshiruar që jetojnë në jetimore ose në institucione tjera, u 
refuzohet arsimimi dhe kujdesi adekuat shëndetësor. Këta fëmijë shpesh janë fiziki-
sht të keqtrajtuar.
•   Supozohet se gati gjysmën e numrit të refugjatëve në botë e përbëjnë fëmijët 
dhe adoleshentët, të cilët janë posaçërisht të rrezikuar. Gjatë ikjes familjet ndahen, 
ndërsa fëmijët janë të ndjeshëm ndaj mundimeve fizike dhe psikike, kushtet e jetës 
në shumë kampe refugjatësh janë katastrofike. Shumë kampe shndërrohen në 
vendbanime të përhershme të refugjatëve, duke i ndihmuar në këtë mënyrë hum-
bjes së përhershme të vendlindjes. Këto kushte të rënda, nxisin çrrënjosjen dhe 
humbjen e identitetit tek fëmijët. Ato pengojnë integrimin dhe fundosin shpresën 
për jetë te shumë fëmijë. Numri i fëmijëve, të cilët për shkak të humbjes së prindërve 
apo të afërmve të tyre, gjatë ikjes kanë mbetur nën mëshirën e fatit, llogaritet të jetë 
6 deri në �0 milionë. 
•   Diku rreth 250 milionë fëmijë janë të përfshirë në disa forma të punës. Miliona nga 
ata nën kushte të tilla, të cilat rrezikojnë seriozisht ekzistencën, dëmtojnë shëndetin 
e tyre dhe e pamundësojnë zhvillimin e tyre. Një milion fëmijë në vit, bie viktimë e 
tregtisë ilegale, seksuale. Të dhënat tregojnë se 85 për qind e prostitutave fëmijë 
në SHBA kanë përjetuar më parë dhunimin, incestin ose abuzimin. Supozohet se 
një milion fëmijë në vit shiten apo bëhen objekt tregtie, si brenda ashtu edhe jashtë 
kufijve kombëtar. Shumë fëmijë janë të detyruar të jetojnë nën kushte skllavëruese. 
Faktori i përbashkët i këtyre statistikave është shfrytëzimi ekonomik. Fëmijët prapa 
këtyre shifrave janë viktima të kësaj forme të keqpërdorimit. Janë të paktë shembujt 
e veprimeve sistematike për t’i dhënë fund shfrytëzimit të fëmijës dhe të cilat janë të 
ndjeshme ndaj nevojave të fëmijës.
•   Konfliktet e armatosura në rruzullin tokësor vazhdojnë të shkurtojnë dhe të 
shkatërrojnë jetët e miliona fëmijëve. Së paku �00.000 fëmijë nën moshën �8 
vjeçare, janë të angazhuar nëpër vatrat e krizës anembanë botës. Numri i atyre që 
u takojnë forcave të armatosura opozitare apo qeveritare dhe të cilët në çdo kohë 
mund të dërgohen në luftë është shumë më i madh.  Shumë nga këta fëmijë janë 
vrarë ose janë gjymtuar në përleshje dhe shumë fëmijë janë shtrënguar të vrasin 
dhe të gjymtojnë të tjerët. Që nga viti �989, në botë janë vrarë mbi dy milionë fëmijë 
në luftëra apo konflikte, rreth gjashtë milionë të tjerë janë lënduar. Nga traumatizi-
met e luftës vuajnë dhjetë milionë fëmijë.
•   Një milion fëmijë në mbarë botën kanë lindur me virusin HIV-pozitiv dhe miliona 
të tjerë do të preken nëse urgjentisht nuk ndërmerret asgjë në këtë drejtim. 

Në shumë shtete nuk mungojnë ligjet përkatëse, por megjithatë të drejtat e fëmi-
jëve nuk përfillen, për shkak të mungesës së vullnetit apo të aftësisë së shtetit për të 
ndihmuar zbatimin e ligjeve të tij. Përvoja ka treguar se kur ekziston vullneti politik 
është e mundur edhe gjetja e zgjidhjeve kreative dhe të suksesshme. Mësimi krye-
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sor i nxjerrë nga përvoja është fakti se vullneti politik paraqet faktorin kryesor për 
një zbatim të mirëfilltë të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, dhe se ky vullnet mund 
të sjellë mobilizimin e resurseve adekuate. Fëmijët e botës nuk mund të presin më 
shumë. Ata kanë të drejta të cilat duhet zbatuar në çdo kohë dhe në çdo vend.  
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2.1.   Të drejtat – përkufizimi89

Të drejtat e fëmijës, të drejtat e gruas - të drejtat e njeriut në përgjithësi, dhe janë 
fenomene që evoluojnë çdo ditë. Ato kanë përmasa kombëtare dhe ndërkombëtare, 
sepse ato kalojnë nga individi si i veçantë te individët tjerë duke mos njohur kufij dhe 
si fenomene të tilla ato bëhen çështje që i përkasin çdo njeriu të botës së qytetëruar.

Zhvillimet e mëdha teknike, teknologjike, ekonomike, politike etj., që sot ndodhin 
në botën e qytetëruar, janë rezultat i përpjekjeve njerëzore, dhe bëjnë që ato të kenë 
diferenca nga shteti në shtet, mirëpo shoqëritë civilizuese nuk vlerësohen me ato po-
tenciale por vlerësohen se si dhe sa i respektojnë të drejtat e qytetarëve të vet.

Të drejtat e njeriut sikurse edhe të gjitha fenomenet tjera i kanë karakteristikat e 
veta. Ato prandaj janë universale, konkrete, të pandashme, të patjetërsueshme, të 
lidhura dhe të pa shkëputura nga përgjegjësitë. Ato gërshetojnë në vetvete vlerat që 
ndërlidhen me dinjitetin e njeriut duke sublimuar në brendësi : mirëqenien, sigurinë, 
barazinë, drejtësinë dhe lirinë e tij.

Lidhur me nocionin  “e drejtë - të drejtat” ekzistojnë përcaktime të shumta. 
•   Nocioni e drejtë ka kuptimin e asaj që është e lejueshme të bëhet, të thuhet, të 

kryhet, që është e pasanksionueshme  (e pa dënueshme), e pranueshme për të gjithë 
njerëzit me të cilën sigurohet baza e përbashkët, e barabartë, që është e vlefshme, 
e mirë dhe e dobishme për të gjithë e me të cilën nuk cenohet askush, nuk pëson 
askush kurrfarë dëmi.

Nocioni e drejtë, po ashtu nënkupton një veprim a sjellje me të cilin fitojnë të gjithë 
individët njerëzit, pa marrë parasysh moshën gjininë, përkatësinë kombëtare, gjuhë-
sore, ekonomike etj..

Edhe lidhur me përkufizimin ka pikëpamje të ndryshme.

Konstatohet se ato janë:

•   Standarde bazë pa të cilat njeriu nuk mund të jetoj;
•   Parime morale që u përkasin të gjithëve për arsyen e thjeshtë se janë qenie 
njerëzore;
•   Parime morale të drejtësisë dhe të barazisë të pranuara gjerësisht nga shoqëria.

Nga kush burojnë të drejtat?
•   Te drejtat  e njeriut, fëmijës… burojnë nga nevojat e ndryshme:
Nevojat fizike (bazë e trupit të njeriut);
   

89 Kjo njësi është përpunuar nga burimet në vijim:
Grup autorësh (2004): Të drejtat e fëmijës ~Manual për të drejtat e njeriut dhe të fëmijës, KEC, Prishtinë.
Sia Spiliolpoulou Akemark (200�): Arsimimi për të drejtat e njeriut – të arriturat dhe sfidat, IDNJ, Prishtinë.
UNESCO (�998): Të gjitha qeniet njerëzore… Doracak për mësimin e të drejtave të njeriut, QKDNJ, Belgjikë.
Betty A. Reardon (�999): Toleranca ~ pragu i paqes, Apollonia, “Dukagjini”, Pejë.
Raija Hanski dhe Markku Suski (�999): Hyrje në Mbrojtjen Ndërkombëtare të   Drejtave të Njeriut ~Libër shkollor, Instituti për të drejtat e 
njeriut, Univerziteti i Abo Akademisë ~Projekti Finlandez  për të drejtat e njeriut në Kosovë, Prishtinë.
Grup autorësh (p.v.b.): Të drejtat e njeriut ~ Për mësuesit e shkollës tetëvjecare, Qendra Shqiptare e Dokumentacionit për të Drejtat e 
Njeriut, Tiranë.
Grup autorësh (200�): Edukimi ndërkulturor dhe i të drejtave të njeriut në shkollë, UNESKO ~ Instituti I Studimeve Pedagogjike, Tiranë.
Qendra për të drejtat e njeriut ~Instituti i Hulumtimeve Sociologjike dhe Politiko ~Juridike (2000), Kam të drejtë... Doracak i arsimtarit, 
UNICEF, Shkup.

Reflekto  lidhur me 
kuptimin e nocioneve:
e drejtë;
standard ;
parime morale;
drejtësi; dhe
barazi! 

Reflekto  lidhur me 
kuptimin e nocioneve:
e drejtë;
standard ;
parime morale;
drejtësi; dhe
barazi! 

Ku dallojnë nevojat 
nga dëshirat?
Konkretizo me disa 
shembuj!

Ku dallojnë nevojat 
nga dëshirat?
Konkretizo me disa 
shembuj!
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Nevoja për përkujdesje (strehim, veshje, higjienë, shërbim shëndetësor);
   Nevojat për të jetuar në shoqëri; 
   Nevoja për ambient të pastër;
   Nevoja për arsimim etj..
Të gjitha këto shndërrohen në të drejta.
Nga përcaktimet e tilla shihet se lidhur me të drejtat në përgjithësi ekzistojnë përku-
fizime të shumta. Konsiderohet se më i pranuari është ai që jepet në botimin e Orga-
nizatës së Kombeve të Bashkuara, si vijon: 

•   Të drejtat e njeriut mund të përcaktohen si ideale, parime bazë të shoqërisë njerëzore, 
që janë të qenësishme në natyrën e njeriut dhe pa të cilat, nuk mund të jetohet si qenie 
njerëzore. Të drejtat dhe liritë e njeriut japin mundësinë të zhvillohen dhe të përdoren 
tërësisht cilësitë njerëzore, inteligjenca, talenti e vetëdija si dhe të kënaqen kërkesat 
shpirtërore të njeriut dhe nevoja të tjera të tij. Ato janë themelore për kërkesat gjithnjë 
e më në rritje  të njerëzimit, për një jetë, që të respektojë dhe të mbrojë dinjitetin dhe 
veprat e çdo qenieje njerëzore.

Nga ky përkufizim  mund të nxirren disa elemente themelore se të drejtat janë :
•   Ideale, parime bazë të shoqërisë njerëzore;
•   Elemente pa të cilat nuk mund të jetohet pa to si qenie njerëzore;
•   Kënaqje e kërkesave shpirtërore;
•   Plotësim i nevojave të njeriut;
•   Mbrojtje e dinjitetit dhe veprave të qenies njerëzore

 
Më tej, ato janë si:

•   Mburojë që të mbrojnë;
•   Rregulla që të flasin se si duhet të sillesh;
•   Ligje që mund të thirresh në to;
•   Emocione që u takojnë të gjithëve;
•   Natyra, sepse mund të cenohen;
•   Shpirt që mund të shkatërrohet;
•   Kohë që na trajton njësoj të gjithëve (të pasurit dhe të varfrit, të moshuarit dhe të 
rinjtë, të zinjtë dhe të bardhët, të gjatët dhe të shkurtët;
•   Respekt dhe obligim reciprok.

Argumento dhe  ilustro 
me shembuj?
Argumento dhe  ilustro 
me shembuj?
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2.2.   Të drejtat e fëmijës dhe konteksti kosovar

Kosova tradicionalisht karakterizohet si një vend i pazhvilluar për shkaqe tashmë të 
njohura. Sidomos nga viti �989 (me ndryshimet e dhunshme kushtetuese), ekonomia 
e Kosovës nisi të shkatërrohet. Gjatë periudhës së luftës (�997-�999) u shkatërruan 
shumë objekte kapitale industriale dhe objekte të tjera, edhe pse jo gjigante, shumë 
të vlefshme për Kosovën. Aktualisht degë kryesore vlerësohet të jetë tregtia.

Të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të drejtat e fëmijës në veçanti, sot janë pre-
okupim i shumë vendeve të botës dhe relativisht ato janë fenomene të reja.“Thuhet 
se një prej pengesave kryesore  në arsimimin e suksesshëm për të drejtat e njeriut 
është mungesa e rezultateve nga hulumtimet detajore që kanë të bëjnë me të drejta 
më specifike ose me të drejtat e grupeve të ndjeshme specifike, rezultate këto që do të 
mund të shfrytëzoheshin  për të treguar rëndësinë kombëtare, lokale dhe individualetë 
drejtave të njeriut.”90

Edhe në Kosovë, të drejtat janë një  fenomen relativisht i ri. Në Kosovën e paraluftës 
(para �999), më mirë do të ishte që këtë fenomen ta quajmë “të padrejtat…”, sesa e 
kundërta e saj, ndërsa në Kosovën e pasluftës (pas �999) edhe shoqëria jonë është 
e përqendruar në këtë fenomen në forma të ndryshme, por ende nuk mund të kon-
statojmë  për hulumtime të detajuara të cilat do të jepnin mundësi për nxjerrjen e 
përfundimeve  pozitive në drejtim të realizimit të drejtave specifike. Megjithatë, “me 
ndihmën e përvojës së ndërkombëtarëve, me burimet dhe me dëshirën më të  mirë, 
kosovarët kaluan (dhe ende po kalojnë në, N.Z.) një periudhë të vështirë, por edhe të 
suksesshme të ndërtimit të shoqërisë demokratike nga rrënimet e luftës dhe dekada 
e regjimit totalitar.”9� 

Edhe pse janë bërë hapa të dukshëm në Kosovë në drejtim të respektimit të të 
drejtave, prapëseprapë ende nuk ekzistojnë mekanizma të duhur ligjor të cilët do të 
garantonin mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve e të kat-
egorive të tjera të veçanta.

Sipas Raportit të Ombudspersonit në Kosovë,92 shkaqet për mos garantimin e të 
drejtave të njeriut në Kosovë duhet kërkuar në:

-   Mungesën e informatave në opinionin e gjerë lidhur me instrumentet ndërkom-

90 Sia Spiliolpoulou Akemark (200�): Arsimimi për të drejtat e njeriut – të arriturat dhe sfidat, IDNJ, Prishtinë, fq. 7-8.
9� Dr. Neshad Asllani, Sautu Honkala (200�): Hapat kosovarë në edukim për të drejtat e njeriut, QKDNJ, Pejë, fq.�7.
92 Shih, Institucioni i Ombudpersonit në Kosovë (2004): Raporti i katërt vjetor 200� – 2004, Prishtinë, fq. 25-�0.



Metodologjia e Edukimit dhe e Mësimdhënies për të Drejtat e Fëmijës 57

bëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të përmbajtura në Kornizën Kushtetuese, 
siç janë: Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Konventa Evropiane për Mbro-
jtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj, Konventa për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racial, Konventa për Eliminimin e të 
Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas, Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, etj.

-   Kufizimet në juridiksionin e gjykatave vendore. Juridiksioni i gjykatave është i 
kufizuar në disa fusha të rëndësishme përmes rregulloreve të UNMIK-ut. Ato janë të 
penguara për të marrë rol garantues në kuptim të mbrojtjes së të drejtave;

-   Imuniteti total i UNMIK-ut si institucion. Edhe nëse shkelen të drejtat e njeriut 
nga format vepruese të UNMIK-ut ato nuk mund të ndiqen dhe nuk mund të vendoset 
asgjë në lidhje me to. Çfarëdo veprimi i ndërmarrë nga UNMIK-u, ai është i liruar për 
veprimet në territorin e Kosovës.

Të gjitha këto pengesa reflektojnë një mos përgjegjësi dhe njëkohësisht një 
neglizhencë e pengesë në parandalimin dhe garantimin e të drejtave të njeriut në 
përgjithësi.

2.3.   Shkolla Dhe Të Drejtat E Fëmijës

2.3.1.   Shkolla dhe fushat e përmbajtjes së edukimit

Shkolla është institucion që përfaqëson epiqendrën e komunitetit të caktuar 
shoqëror. “Si institucione të veçanta nga pjesa tjetër e shoqërisë, shkollat duhet të 
kontrollojnë  lidhjen e tyre me komunitetin. Në kohë të ndryshme dhe në mënyra të 
ndryshme, shkollat kanë synuar të ndërtojnë ose të mbajnë ura me familjen, shtëpinë 
dhe institucionet tjera të komunitetit.”9� Ajo është ai institucion i cili duhet t’i funksion-
alizojë të ashtuquajturat “strategji yjore të qiellit të Pedagogjisë”, të cilat, sipas disa 
pedagogëve bashkëkohorë,94 përshkruhen (siç shprehen ata) në – dhjetë fjalët me 
germa kapitale si:

�.   Fjala numër një, një trinom fjalësh: Edukim, arsimim, formim;
2.   Fjala numër dy: Zhvillimi;
�.   Fjala numër tre: Interesi;
4.   Fjala numër katër: Loja;
5.   Fjala numër pesë: Diversiteti
6.   Fjala numër gjashtë: Pavarësia
7.   Fjala numër shtatë: Krijimtaria
8.   Fjala numër tetë: Trupësia
9.   Fjala numër nëntë: Afektiviteti dhe
�0.   Fjala numër dhjetë: Socializimi

Po të hyhet më në thellësi të këtyre FJALËVE, secila nga ato të bën të mendosh për 
fjalë të tjera që ndërlidhen me fusha të ndryshme të jetës së fëmijës dhe të të rriturit 
në përgjithësi. Ato pra gjenerojnë fjalë të tjera që kanë kuptim me vlerat njerëzore në 
shoqërinë në të cilën jetojmë.

Të gjitha fjalët e sipërshënuara dhe pafundësia e fjalëve të tjera që ndërlidhen me 
to, sendërtohen  nga faktorët shoqëror si ndikues në formimin e personalitetit, dhe 
pa dyshim një pjesë e madhe e përgjegjësisë i bie faktorit shkollë, i cili në kuadër të 

9� Howard Gardner (200�): Mendja e pashkolluar, Instituti i Studimeve Pedagogjike, Tiranë, fq. �77.
94 Shih Franco Frabboni, Franca Pinto Minerva (200�): Manual i Pedagogjisë së Përgjithshme, Instituti i Studimeve Pedagogjike, Tiranë, 
fq. �47 – �74.

Reflekto, ilustro edhe 
argumento për dhjetë 
fjalët  me shkronja
kapitale!
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një kurrikuli të paraparë i sendërton përmes përmbajtjeve nga fusha të ndryshme të 
edukimit.

Duke iu referuar filozofisë së shkollës bashkëkohore, ajo është e ndërtuar nga 
disa fusha të përmbajtjes së edukimit, të cilat konsiderohen si të domosdoshme për 
qytetarin i cili do të jetë në gjendje të përballojë sfidat e së ardhmes duke vepruar 
në mënyrë të pavarur, në mënyrë kritike e krijuese, dhe i cili do të jetë në gjendje të 
përdorë njohuritë dhe vlerat në shërbim të shoqërisë.

Fushat e përmbajtjes së edukimit në shoqërinë bashkëkohore vlerësohen të jenë: 
•   Edukimi për t’u zhvilluar 
•   Edukimi për të drejtat e njeriut 
•   Edukimi mjedisor
•   Edukimi shëndetësor
•   Edukimi për paqen
•   Edukimi për barazinë e racave dhe gjinisë
•   Edukimi ndërkulturor

Të gjitha këto fusha i japin kuptim jetës së individit në shoqërinë përkatëse dhe 
bëjnë që ai të respektojë vlerat dhe dinjitetin njerëzor në mënyrë reciproke. Por do të 
ishte e pakuptimtë të mendohet se këto mund të realizohen pa parimet udhëheqëse 
në edukim të cilat mund të konsiderohen si çelës të suksesit dhe të realizimit të 
përmbajtjeve të përmendura.

2.3.2.   Disa parime udhëheqëse në edukim95  

2.3.2.1.   Decentralizimi dhe fleksibiliteti 

Decentralizimi dhe fleksibiliteti si parime udhëheqëse në edukim shprehin funk-
sionimin e një sistemi edukimi për çdo tip shkolle. Këto kontribuojnë për zhvillimin 
e kurrikulave të arsyeshme dhe të përshtatshme me natyrën dhe llojin e shkollave 
duke inkurajuar një të nxënë më të suksesshëm të nxënësve dhe duke ndikuar 
gradualisht në reduktimin e stresit të tyre. Në anën tjetër, duke respektuar këto 
parime shkolla  është e drejtuar më shumë në  marrjen në konsideratë të nevojave 
të nxënësve se sa në statusin që kanë lëndët e ndryshme. Kjo determinon nevojën 
që shkolla  të përshkruajë në  planin e vet mësimor përfshirjen e lëndëve opsionale 
dhe aktivitete opsionale për nxënësit, me qëllim afrimin me kërkesat e të nxënit të 
tyre individual.

95 Parimet në vijim janë përpunuar nga burimet: Prof. Dr. Mimoza Gjokutaj dhe Mr.sc. Naser Zabeli (2004): Për një mësimdhënie ndryshe, 
për një cilësi të lartë të nxëni (Dispensë e përgatitur për Universitein Veror të Prishtinës), Tiranë, Prishtinë.

Pse duhet zbatuar pari-
min e decetralizimit 
dhe fleksibilitetit? 

Pse duhet zbatuar pari-
min e decetralizimit 
dhe fleksibilitetit? 
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Duke u bazuar në këto parime shkolla nënkuptohet si e lirë në përcaktimin e 
përmbajtjeve, të standardeve të arritjes, të mënyrës së planifikimit vjetor e javor, të 
lëndëve opsionale, të numrit të orëve dhe të përdorimit të caktuar të metodologjive 
të mësimdhënies.

Decentralizimi dhe fleksibiliteti në nivel të shkollës, do të krijonte mundësi më 
të mëdha në futjen e përmbajtjeve nga të drejtat e njeriut dhe të fëmijës dhe në 
mënyrën, kohën dhe format e strategjitë në përgjithësi, të realizimit të tyre.

2.3.2.2.   Krahasueshmëria e arsimit  me cilësinë e standardeve evropiane

Sistemi i arsimit duhet që të zhvillohet në atë mënyrë sa të jetë në gjendje t’i shër-
bejë rendit të ri shoqëror, t’i përgjigjet nevojave kombëtare, t’i përgjigjet realiteteve 
të reja, t’i përgjigjet proceseve integruese. Por, për t’u përfshirë në struktura evropi-
ane kërkohet  të bëhen të krahasueshme arritjet me cilësinë e standardeve evropi-
ane të arsimit. Në këtë mënyrë kurrikuli kombëtar duhet të jetë i krahasueshëm me 
kërkesat e jetës në një shoqëri demokratike, në  mbrojtjen e të drejtave të njeriut në 
përgjithësi, dhe tregun e punës në një Evropë dhe botë të pavarur dhe globale.

2.3.2.3.   Zgjedhja dhe përshkallëzimi kulturor 

Ky parim nënkupton vendosjen në lëndë dhe sistematizimin e njohurive në fusha 
të përshtatshme kurrikulare. Ky lloj përshkallëzimi ka një numër përparësish:
•   Ndërlidhje lëndore;
•   Ekuilibrim midis fushave  në lëndët shkollore. 
•   Lidhje me teoritë bashkëkohore. 
•   Njohjen e stileve dhe  teorive të  të nxënit etj.
Parimet e seleksionimit, hierarkisë apo përshkallëzimit kulturor synojnë: 
•   Ekuilibrimin e personalitetit të çdo nxënësi;
•   Arritjen dhe shprehjen e interesave sipas afiniteteve;
•   Përfaqësimin adekuat të vlerave që kanë të bëjnë me ndërtimin e shoqërisë 
demokratike. 

Pse kurrikuli kom-
bëtar duhet të jetë i 
krahasueshëm me stan-
dardet evropiane?

Pse kurrikuli kom-
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3.2.4.   Funksionaliteti 

Parimi i funksionalitetit nënkupton ndërlidhjen lëndore brenda fushave të për-
shtatshme kurrikulare të bazuara në moshën psiko-fizike të nxënësve, në lidhjen 
midis zhvillimit psikologjik dhe strukturën e kurrikulit dhe në ndryshueshmërinë e 
fushave të njohjes dhe veprimtarisë njerëzore. Kjo bën të mundshme një kalim të 
natyrshëm nga një nivel shkollimi në nivelin tjetër.

Parimi i funksionalitetit mundëson respektimin e integrimit ndërlëndor, por vetëm 
atëherë kur zbatohen strategjitë ndërvepruese të mësimdhënies të cilat e fuqizojnë 
ndërlidhjen lëndore. 

Parimet e sipërshënuara nuk janë të vetmet. Ato janë disa nga shumë parime 
udhëheqëse në edukim, si: 
•   Lidhja me temat sociale; 
•   Përqëndrim ndaj të gjithë nxënësve;
•   Përqëndrim në të mësuarit e integruar;
•   Përqëndrim në bashkëpunim;
•   Përqëndrim në të nxënit gjatë gjithë jetës etj..

Udhëheqja me këto parime në edukim, mundëson realizimin me sukses të fush-
ave lëndore bashkëkohore, ku njëra ndër të rëndësishmet vlerësohet të jetë: Të 
drejtat e njeriut në kuadër të së cilës hyjnë të drejtat e gruas, të drejtat e fëmijës e 
kategori të tjera shoqërore.

2.3.3. Realizimi i të drejtave të fëmijës në shkollën kosovare

Në Kosovë, rreth numrit të fëmijëve dihet se mungojnë të dhënat e sakta si pasojë 
e mosregjistrimit të popullsisë. Sipas statistikave jozyrtare të nxjerra nga asocia-
cione të ndryshme, vlerësohet se në Kosovë jetojnë mbi 700 mijë fëmijë të moshës 
deri �8 vjeçare. 96

Një numër i konsiderueshëm i fëmijëve nga shifra totale në shkallë botërore 
vlerësohet të jenë të abuzuar në forma të ndryshme, që në ndonjë mënyrë nuk 
respektohen apo thjeshtë shkilen të drejtat e tyre. Fati i njëjtë, fatkeqësisht i përcjell 
edhe fëmijët kosovarë. 

Konsiderohet se:
•   çdo i dyti fëmijë në Kosovë jeton në varfëri;
•   rreth 50 % e tyre janë me ushqim të pamjaftueshëm;
•   mbi 70 % të fëmijëve të moshës nuk i ofrohet edukim parashkollor;
•   rreth �00 mijë fëmijë vuajnë nga Çrregullimet e Stresit Post-traumatik;
•   rreth 22 % e fëmijëve nuk e përfundojnë arsimin e detyruar fillor;
•   rreth 50 % e fëmijëve nuk e përfundojnë arsimin e mesëm;
•   një numër i konsiderueshëm nuk i vijojnë fare mësimet sidomos vajzat;
•   rreth 60 mijë fëmijë shfrytëzohen për kryerjen e punëve të ndryshme etj..97 

Edhe pse përpjekjet paravajtëse edhe në fushën e të drejtave të fëmijës në Kosovë 
janë evidente, nuk mund të themi se është bërë shumë. Tashmë, në Kosovë, mba-
hen konferenca, seminare e të ngjashme, për të drejtat e fëmijës, por jo në nivelin e 
dëshirueshëm, së paku aq sa meritojnë fëmijët.

96 Shifra e tillë është dhënë nga Save the Children që vepron në Kosovë.
97  Shih, Grup autorësh (2004): Të drejtat  e fëmijës, KEC, Prishtinë, fq. �06 – �07.
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Sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijës, fëmijët (duhet të) gëzojnë të drejta si: të 
drejtën për identitet, për mbrojtje nga diskriminimi, për intimitet, për informim, mbro-
jtje nga dhuna, nga abuzimi, për përkujdesje shëndetësore, për arsimim, përdorim 
të gjuhës amtare, mbrojtje nga çdo lloj shfrytëzimi etj.. Tani natyrshëm shtrohet py-
etja: Sa respektohen këto të drejta në Kosovë? Për të dhënë përgjigje ekzakte në 
këtë pyetje nuk është e lehtë, sepse mungojnë hulumtimet specifike. Megjithatë në 
njërën nga hulumtimet e rralla në këtë drejtim, të realizuara nga Qendra për Arsim 
e Kosovës (KEC), e që i adresohej të drejtave të fëmijës në shkollën kosovare, 
përgjigjet e nxjerra janë dëshpëruese për të mos thënë alarmante. Është konstatuar 
nëpërkëmbja e shumë të drejtave të fëmijëve nga ana e mësimdhënësve dhe në 
masë të konsiderueshme te të gjitha grupmoshat e shkollës fillore (klasa I deri VIII), 
dhe atë pa dallim te të dy gjinitë dhe te nacionalitetet e ndryshme.

Nga hulumtimi i sipërpërmendur është konstatuar se, gjendja e të drejtave të 
fëmijës në përgjithësi dhe në arsim është ende shumë larg nga ajo që dëshirohet. 
Në shqyrtimet përfundimtare është konstatuar:98

•   Numri i madh i fëmijëve që jetojnë në varfëri, janë pa përkujdesje pa dashuri, pa 
qasje të mjaftuar në arsim;
•   Numri i madh i fëmijëve me çrregullime të stresit post-traumatik;
•   Arsimi në masë të madhe nuk i plotëson nevojat e fëmijëve;
•  Nxënësit kanë vështirësi të mëdha në procesin e mësimdhënies dhe të nxënit;
•   Një numër ende i madh i mësimdhënësve punojnë me metoda të vjetra, janë pa 
përgatitje profesionale dhe pa mjeshtri të duhura të mësimdhënies;
•   Nxënësit fyhen dhe ofendohen – nëpërkëmbet dinjiteti i fëmijëve;99

•   Nxënësit rrihen dhe keqtrajtohen fizikisht nga mësimdhënësit dhe personeli tjetër 
mësimor;
•   Një përqindje e konsiderueshme për arsye të ndryshme nuk është e përfshirë në 
arsimim apo e braktisin arsimimin;
•   Ekziston përqindje e konsiderueshme e fëmijëve të ngacmuar dhe të keqtrajtuar 
seksualisht;
•   Përqindje e madhe e fëmijëve që nga mosha parashkollore eksploatohen duke 
kryer punë të rënda fizike;
•   Fëmijët me nevoja të veçanta dhe fëmijët e talentuar nuk ndihmohen në masë 
të mjaftuar;
•   Liria e shprehjes së mendimit dhe marrjes së informacionit është shumë e ku-
fizuar, kështu që fëmijët nuk kanë qasje – informacion të mjaftueshëm për atë që 
ndodhë në shkollë;
•   Në Kosovë veprojnë ende dy sisteme paralele arsimore të konfrontuara dhe 
me synime konfliktuale që do të mund të nxisnin konflikte të bazuara në identitetet 
etnike;
•   Nxënësit ende nuk kanë liri të mjaftueshme të lëvizjes në disa rajone (Mitro-
vicë);
•   Ekziston mos toleranca etnike, sidomos ndërmjet nxënësve shqiptarë dhe ser-
bë;
•   Pozita e nxënësve rom ende është jo e mirë (nuk janë të përfshirë në arsimim);
•   As UNMIK-u, as Organet Qeveritare, nuk kanë bërë të mundur që të respekto-
hen të drejtat e fëmijëve të parapara me Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat 
e Fëmijës;

98  Shih, Grup autorësh (2004): Të drejtat e fëmijëve në sytë e nxënësve kosovarë, KEC, Prishtinë, fq. �06, �26, �27 dhe ��0.
99  Për fyerjet ndaj nxënësve, shih të njëjtin libër fq. 82 – 85. Aty do të gjeni shprehje nga të cilat do të befasoheni për të keq. Ju do të 
thoni: “A është e mundur kjo”? Në të vërtetë është realitet i hidhur, aq i hidhur sa që nuk e duron as letra e një libri!!!
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• Nxënësit kosovarë nuk posedojnë dituri të mjaftueshme për të drejtat e 
fëmijëve;
•   Ekzistojnë dallime në posedimin e diturive për të drejtat e fëmijëve në mes nxë-
nësve në shkollat e të cilëve kanë vepruar programe trajnimi të mësimdhënësve, 
dhe nxënësve në shkollat e të cilëve nuk janë zhvilluar këto programe trajnimi;
•   Edhe pse në disa lëndë (Edukata Qytetare) trajtohen disa tema rreth të drejtave 
të fëmijëve, dituritë e fituara nuk janë të mjaftueshme;
•   Një numër i konsiderueshëm i fëmijëve me nevoja të veçanta nuk është i përf-
shirë në edukim (as në shkolla speciale, as në klasa speciale e as në shkolla të 
rregullta);
•   Rezulton se nxënësit tjerë janë të gatshëm t’u ndihmojnë nxënësve më nevoja të 
veçanta (që jep sinjale pozitive për ndihmesë në gjithëpërfshirje në arsim).

Konstatimet e sipërshënuara dhe të tjera të paevidentuara, shtrojnë nevojën që 
organet qeverisëse nga Qeveria e deri te ato në bazë shkolle, të bëjnë ç’është e 
mundur për trajtimin adekuat të problemeve që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmi-
jës. Nevojitet në radhë të parë hartimi i një programi kombëtar rreth të drejtave të 
njeriut në përgjithësi, dhe të kategorive të tjera, përfshirë këtu në radhë të parë të 
drejtat e fëmijës.

2.4.   Strategji të mësimdhënies për të drejtat e fëmijës

2.4.1.   Të nxënit, mësimdhënia dhe të drejtat e fëmijës

Të nxënit e nxënësve sendërtohet duke u bazuar në njohuritë, shprehitë dhe vlerat 
që ofron një kurrikul i caktuar dhe në përvojat që sjellin nxënësit nga mjediset e caktu-
ara nga ata vijnë. Në këtë kuptim, mësimdhënia duhet të jetë e bazuar në një vështrim 
të jetës si një tërësi e pandarë në të cilën njerëzit, gjërat, ngjarjet, proceset dhe idetë 
janë në marrëdhënie të vazhdueshme midis tyre. Mësimdhënësi është ai i cili duhet 
të njohë njëkohësisht edhe të krijojë një sërë strategjish për mësimdhënie për t’iu 
përgjigjur nevojave, interesimeve, motiveve, qëndrimeve, përvojave dhe kërkesave të 
nxënësve në klasë.

Në procesin e mësimdhënies është e rëndësishme që mësimdhënësi të ketë be-
sim në aftësitë dhe potencialet e nxënësve. Nxënësit mësojnë më lehtë e më mirë kur 
ata janë të inkurajuar, kur atyre u vlerësohet niveli i aftësive të të nxënit të tyre. Në këtë 
mënyrë nxënësit do të jenë më të motivuar për të krijuar standarde, aspirata reale dhe 
të marrin përgjegjësi të larta për mënyrën, stilin dhe mundësitë e tyre për të nxënë. 
Është shumë e rëndësishme që  mësimdhënia të bazohet në parimin e ndërlidhjes së  
punës së shkollës me jetën e përditshme. Kjo nënkupton vendosjen e  nxënësit në 
kontekstin real jetësor, ku dijet e tij do të gjejnë realizim në situata problematike dhe 
reale jetësore.

Të nxënit e nxënësve duhet parë si një diçka që u takon drejtpërdrejt atyre, si një 
diçka që u takon atyre ta ndërtojnë dhe ta pasurojnë më tej. Secili ka mënyrën e vet 
të perceptimit dhe konstruktimit të mënyrës së të nxënit. Kjo mbase është shumë e 
nevojshme, sidomos tani kur ballafaqohemi me një zhvillim mjaft dinamik në të gjitha 
sferat e jetës. Ky fakt, determinon gjithsesi nevojën për të nxënit gjatë gjithë jetës, si 
një kërkesë bashkëkohore, pa përmbushjen e së cilës vështirë është të flitet për për-

Reflekto për nocionet: 
Strategji; Metodologji 
dhe  Metodikë!
Shkruaje një ese!

Reflekto për nocionet: 
Strategji; Metodologji 
dhe  Metodikë!
Shkruaje një ese!
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gatitje të nxënësit për sfidat e së ardhmes. Për t’u arritur kjo, shkolla bashkëkohore 
duhet të jetë më afër jetës, më afër nevojave, më afër kërkesave, më afër realizimit 
të të drejtave të tij dhe duke i sendërtuar ato përmes metodologjive bashkëkohore të 
mësimdhënies.

Çdo shoqëri bashkëkohore është e interesuar për të formuar qytetarë të 
përgjegjshëm, qytetarë të aftë të cilët do të shpijnë proceset kombëtare dhe vlerat 
humane në shoqërinë globale. Kjo nuk mund të arrihet pa njohjen e respektimin e 
të drejtave dhe lirive të njeriut në përgjithësi, dhe pa njohjen dhe realizimin e të dre-
jtave të fëmijës në veçanti. Kjo duhet të bëhet pjesë e posaçme e kurrikulës arsimore 
përmes së cilës fëmijët do të fitojnë njohuri rreth të drejtave në njërën anë, dhe të 
drejtave të tyre në anën tjetër.

Kur bëhet fjalë për lëmin e të drejtave të fëmijëve, metoda e mësimit ka rëndësi të 
jashtëzakonshme. Arsimtari në çdo moment duhet të jetë i vetëdijshëm për të drejtat 
e fëmijëve dhe t’i respektojë në kontekst të sjelljes dhe të veprimit të përgjithshëm, e 
jo vetëm si pjesë e mësimit që zhvillohet ose si pjesë e përmbajtjes që duhet të për-
vetësohet. Nëse arsimtari mbanë mësim dhe sillet me respekt ndaj të gjitha të drejtave 
të të tjerëve, atëherë fëmijët do të mësojnë ta vlerësojnë veten dhe t’i respektojnë të 
tjerët thjeshtë për shkak se këtë gjë e bën ai ose ajo.”�00

Lidhur me metodologjinë e edukimit për të drejtat në përgjithësi dhe të drejtat e 
fëmijës në veçanti, është e rëndësishme të merren parasysh disa premisa :�0� 

 
E para, duhet pasur parasysh se nuk ka asnjë metodë, asnjë strategji e cila do 

t’u përshtatej në të njëjtën kohë, në të njëjtën masë të gjithë individëve, të gjithë nxë-
nësve, të gjitha grupeve;

  
E dyta, është dëshmuar se, forma e pranuar si e suksesshme në fushën e edukimit 

në përgjithësi, është ai grup i metodave që vendosin nxënësin në qendër, ato metoda 
që respektojnë nevojat, dëshirat, aftësitë e çdo personi dhe e çdo grupi;

 
E treta, se rendimenti i punës së nxënësve përcaktohet sa nga koeficiente 

psikologjike aq edhe nga faktorë socialë, sa nga konteksti në të cilin jeton nxënësi, aq 
edhe nga stili dhe shprehitë e punës së mësimdhënësit. Kjo nënkupton se edukimi 
për të drejtat, sikurse edhe për çdo fushë tjetër edukimi, sendërtohet duke përvijuar 
realitetin social, psikologjik dhe metodik.

Bazuar në strategjitë bashkëkohore të mësimdhënies është konstatuar se tipari 
thelbësor i suksesit të të nxënit të nxënësve është pikërisht“partneriteti ndërmjet 
mësuesit dhe nxënësit që gjen veten të realizuar në metodat dhe teknikat e shumta 
ndërvepruese që përbëjnë përmbajtjen e saj”�02 ku një prej programeve që promovon 
bashkëveprimin është Zhvillimi i Mendimit Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit.

�00
�0���. Qendra për të drejtat e njeriut  - Instituti i Hulumtimeve Sociologjike dhe Politiko - Juridike (2000), Kam të drejtë... Doracak i 
arsimtarit, UNICEF, Shkup. fq.7.
 Shih, Petrit Muka etj. (200�): Edukimi ndërkulturor dhe i të drejtave të njeriut në shkollë, UNESCO, ISP, Tiranë, fq. �28 – �29.
�02 Instituti i Studimeve Pedagogjike *200�”: Edukimi Global, Tiranë, fq. �0.

Çfarë kuptoni me fjalën  
metodë?
Çfarë kuptoni me fjalën  
metodë?
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2.4.2.   Të nxënit ndërveprues dhe të menduarit kritik

Mësimdhënia e drejtpërdrejt apo siç jemi mësuar ta quajmë më shpesh mësimd-
hënia tradicionale, është tashmë praktikë e njohur, është model i mësimdhënies ku 
mësimdhënësi është në qendër vëmendjes, ai është autoriteti i klasës që nxënësve 
u drejtohet përmes ligjëratës, leximit apo demonstrimit të përmbajtjeve, me një fjalë, 
është ai që shpenzon shumicën e kohës në orën mësimore dhe ku nxënësit në të 
shumtën e rasteve janë spektatorë që dëgjojnë, e që rrallë flasin. 

Në mësimdhënien bashkëkohore subjekti kryesor në klasë janë nxënësit. Një klasë 
e orientuar me në qendër nxënësin i jep shumë hapësira mësimdhënësit për të orga-
nizuar mësimdhënien në punë në grupe, në dyshe, në punë individuale, në aktivitete 
të tjera të larmishme, interesante e tërheqëse, të cilat bëjnë që nxënësit të bashkëpu-
nojnë me njëri tjetrin, të ndërveprojnë me shumë burime informacioni.

Të nxënit ndërveprues nënkupton veprimtaritë e individit (nxënësit) në drejtim të 
përvetësimit të njohurive, shprehive e shkathtësive dhe të veprimeve e sjelljeve të 
nduarnduarta. Ai pra, është proces i ndërveprimit të njëhershëm të të gjithë faktorëve 
pjesëmarrës në të. Gjatë përpjekjeve për të ardhur te njohuritë etj., nxënësi ndërve-
pron me burimet e informacionit, librin, arsimtarin, shokun/shoqen etj. Në klasat ku 
zhvillohen veprimtari të nxënies ndërvepruese, mësimdhënësi së bashku me nxënësit 
janë të angazhuar jo vetëm në një veprimtari, por në shumë sosh. Aty bisedohet, 
dëgjohet, lexohet, shkruhet dhe veçmas reflektohet

Nxënia ndërvepruese shpie drejt zhvillimit të të menduarit kritik i cili përfshinë 
‘thithjen e ideve” gjatë procesit të vazhdueshëm të njohjes, veprimit dhe ndërvep-
rimit të nxënësit-studentit për të reflektuar dhe ndërtuar përvojën personale. Ai është 
“një pikë në procesin e të menduarit me anë të të cilit secili njeri mendon në mënyrë 
të natyrshme, ndërvepron me idetë dhe informacionin; ai është një proces aktiv që 
kërkohet të zhvillohet ose ndodh rastësisht, i cili në mënyrë të qëndrueshme e bën 
nxënësin të kontrollojë informacionin dhe kështu ai mund të përballojë një sfidë, të 
përfshijë, të përshtatë apo të përhapë informacionin.�0� 

Si proces intelektual, të menduarit kritik përfshinë “thithjen e ideve” gjatë procesit 
të vazhdueshëm të njohjes, veprimit dhe ndërveprimit të nxënësit-studentit. Ai është 
një proces reflektimi, që si rezultat jep pohimet apo qëndrimet mbi atë që duhet be-
suar apo bërë (vepruar) . Ai gërsheton gatishmërinë për të sfiduar idetë e të tjerëve, 
gatishmërinë për të arsyetuar qëndrimin nga përvoja personale, dëshirën për të njo-
hur të vërtetën (R. Fisher). Me një fjalë, të menduarit kritik është mënyrë e sofistikuar 
e të menduarit.”10�

�0� Modele për mësimdhënie të  suksesshme, “Edualba”, Tiranë, 200�, fq. 8
�04 Shih, Mr.sc. Naser Zabeli (200�):Edukimi inkluziv - Teori dhe praktikë aktuale, Save the Children - Denmark, Prishtinë. Për të 
menduarit kritik shih më gjerësisht, Udhëzuesit �-8 (200�), KEC & ARA, Prishtinë. 

Ç’është të nxënit 
ndërveprues ?
Ç’është të nxënit 
ndërveprues ?

Vendos lidhje korela-
tive ndërmjet mësimd-
hënienies me nxënësin 
në qendër dhe të 
drejtave të  fëmijës! 
Shkruaje një ese!
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Në shkollën bashkëkohore, zbatohen jo një, por një varg i metodologjive të mësim-
dhënies, e përbashkëta e të cilave është vendosja e nxënësit në qendër. Nga met-
odologji të tilla do të veçonim: 
•   Mësimdhënia dhe të nxënit përmes projekteve, 
•   Mësimdhënia dhe të nxënit e programuar,
•   Mësimdhënia dhe të nxënit duke zbuluar,
•   Mësimdhënia dhe të nxënit duke zgjidhur problemet,
•   Mësimdhënia dhe të nxënit aktiv etj.

Në shkollën kosovare, në rrjedhën e reformave të viteve të fundit, përmes aplikimit 
të programeve trajnuese me mësimdhënës të të gjitha niveleve të shkollimit, gradu-
alisht  po kalohet nga mësimdhënia e drejtpërdrejtë (tradicionale) në mësimdhënien 
ndërvepruese. Në këtë kuptim, janë zhvilluar dhe janë në zhvillim e sipër disa pro-
grame me mësimdhënës si: “Mësimdhënia me nxënësin në qendër”, “Hap pas hapi”, 
“Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit e shkrimit” etj. ku ky i fundit tani më ka një sh-
trirje të gjerë në tërë Kosovën dhe në nivele të ndryshme shkollimi.    
    

Duke pasur parasysh shtrirjen e programit “Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit 
dhe shkrimit” në Kosovë dhe në veçanti sukseset që arrihen dhe pranohen botërisht 
nga mësimdhënësit, nxënësit dhe faktorët tjerë arsimor, (edhe për sa i përket met-
odologjisë së edukimit për të drejtat e fëmijës), do të përqendrohemi në strategjitë, 
përkatësisht teknikat mësimore që zhvillohen në kuadër të këtij programi, duke përf-
shirë gjithashtu edhe strategji të tjera jashtë këtij programi, por që për bazë kanë 
nxënësin në qendër. Aplikimi i këtyre strategjive, do të promovonte në masë të madhe 
të drejtat e fëmijëve, duke bërë që në realitet ato jo vetëm të mësohen por edhe të 
ndjehen, që jo vetëm të recitohen si poezi, por edhe të krijohen rregulla dhe mirëkup-
tim për respektimin e tyre. Këto mënyra do të bënin të mundshme që gradualisht te 
nxënësit të krijohen përgjegjësi, jo për reprodukimin e tyre por për realizimin e tyre.

Përcaktohu për një  
metodologji dhe trajto 
të drejtat e fëmijës në 
dritën e saj!

Përcaktohu për një  
metodologji dhe trajto 
të drejtat e fëmijës në 
dritën e saj!
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2.5.   Planifikimi i mësimit për të drejtat e fëmijës 105 
(Nuk është rregull i shkruar, por mbase është rezultat i përvojës fakti i thënë se 
planifikimi i mirë është �0 % e punës së kryer).
 
Ç’është planifikimi?
Planifikimi është një aktivitet i lartë intelektual në kuadër të të cilit mësimdhënësi 

parasheh elementet kryesore për mbarëvajtjen e procesit mësimor. Planifikimi është 
një proces sistematik për të vendosur se sa dhe si do të nxë nxënësi. Planifikimi është 
proces, ndërsa plani është gjendje – rezultat i planifikimit.

Çfarë lloj planifikimi projekton mësimdhënësi?
*       VJETOR
*       SEMESTËR (GJYSMËVJETOR)
*       MUJOR
*       JAVOR
*       DITOR
*      TË NJË ORE MËSIMORE

Elementet dhe funksionet kryesore të planifikimit
Elementet kryesore të planifikimit janë:
* Njohuritë për studentin - nxënësin
* Qëllimet dhe objektivat
* Njohuritë për lëndën
* Strukturën, format, metodat mësimore
* Burimet, materialet etj..

Funksionet e planifikimit:
* ...ndihmon mësimdhënësin të përcaktojë qartë tipin e të nxënit;
* ...ndihmon mësimdhënësin të përcaktojë strukturën dhe përmbajtjen e 

mësimit;
* ...zvogëlon kohën për të menduar për ecurinë e mësimit;
* ...çon në përgatitjen e të gjitha materialeve, burimeve, pajisjeve që nevo-

jiten;
* ...siguron orientim për planifikim të mëvonshëm.

2.5.1.   Synimet, qëllimet dhe objektivat

Në kuadër të procesit të planifikimit të punës mësimore, është e rëndësishme që 
të sqarohen  nocionet themelore: synimet, qëllimet dhe objektivat. Kjo për arsye 
se këto nocione shpeshherë nuk kuptohen, apo më qartë, ato ngatërrohen njëra 
me tjetrën e nganjëherë edhe konsiderohen si sinonime të njëra - tjetrës. Kjo më 
tej bënë që edhe planifikimi i punës mësimore të mos konceptohet dhe realizohet 
si duhet. Duke i ngatërruar këto elemente kryesore të planifikimit, bënë që edhe 
mbarëvajtja e punës mësimore të shkojë në kahe të padëshirueshme.

�05 Kjo njësi është përpunuar nga përvoja personale e autorit të këtij shkrimi e përfituar nga seminaret trajnuese me mësimdhënës 
anekënd Kosovës dhe nga literatura në vijim:
 Petrit Muka (200�): Edukimi ndërkulturor dhe i të drejtave të njeriut në shkollë, UNESCO, ISP, Tiranë.
 Petrit Muka (�997): Të mësuarit me objektiva dhe Modeli A - 94, „Koha“, Prishtinë.
 Bardhyl Musai (�999): Psikologji edukimi, „Pegi“. Tiranë.    
 Bardhyl Musai (200�): Metodologji e mësimdhënies, ”Pegi”, Tiranë.
 Robert F. Bieherl dhe Jack Snoëman (2004): Psikologjia e zbatuar në mësimdhënie, ISP, Tiranë.
 Gill, Nicholls (�999): Learning to teach, ”Kogan Page”, London.

Mendoje veten se je 
duke zhvilluar mësi-
min në një shkollë. 
Hartoje një plan 
vjetor të edukimit për 
nxënësit e tu, për të 
drejtat e fëmijës?
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drejtat e fëmijës?
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2.5.1.1.   Synimet (Vizioni)

Synimet janë aspirata më afatgjata. Ato janë shprehje të përgjithshme të vler-
ave që orientojnë qëllimin në një shoqëri të caktuar. Shembull: Kosova - shoqëri 
demokratike e integruar në hapësirën evropiane dhe botërore, ku vlerat njerëzore  
janë parime themelore dhe pikënisje për një zhvillim të gjithmbarshëm kombëtar e 
njerëzor. Synimet nuk përcaktohen nga mësimdhënësi, por nga institucione të larta 
shtetërore, por ato gjithsesi duhet të korrespondojnë me qëllimet dhe objektivat të 
cilat duhet të jenë të orientuara drejt synimit të përbashkët.

2.5.1.2.   Qëllimet  (Misioni) 

Qëllimet arsimore janë aspirata të përgjithshme, afatgjata, të cilat synojmë t’i ar-
rijmë në të ardhmen, diçka drejt të cilës duhet të ecim. P.sh. çfarë do të arrijmë në 
mësimin e lëndës së caktuar për vitin e caktuar, ose më konkretisht,  çfarë do të 
arrijmë në mësimin e të drejtave të fëmijës në shkollën fillore? Kjo do të thotë se me 
atë përcaktohet një veprimtari tërësore e një procesi të caktuar.

2.5.1.3.   Objektivat

Objektivat janë aspirata më afatshkurtra dhe më konkrete se qëllimet. Ato 
paraqesin themelin mbi të cilin ngritët plani i veprimit të mësimdhënësit. Përmes 
tyre mësimdhënësi do të përcaktojë:

Çfarë do të arrihet?
Ku do të arrihet?
Si do të arrihet?
Si do të arrijmë të kuptojmë se është arritur?  etj..
 

a. Llojet e objektivave
*   Të përgjithshëm dhe specifikë
*   Të programit mësimor (vjetor, semestrit)
*   Të kapitullit
*   Të temave (grup)
*   Të njësisë mësimore

a-�. Objektivat e përgjithshëm

Objektivat janë pohime të gjëra të asaj që duhet të jetë në gjendje të bëjë nxënësi 
si rezultat i mësimdhënies. Preferohet të fillojë me një folje që përshkruan një kat-
egori të sjelljes së nxënësit, si: të njohë, kuptojë, formulojë, vlerësojë etj. 

Objektivat e  përgjithshëm duhet t’i përgjigjen pyetjes: Çfarë dëshirojmë të ar-
rijmë? 

Përgjigjja në këtë pyetje tregon një rezultat i cili vetvetiu na fut në termat e aftë-
sive : ”Të jetë i aftë...” ose ”të jetë në gjendje...” ku duket sikur sintagma e dytë i 
përgjigjet më mirë.

Mendoje  veten se je 
në një ekip ekspertësh 
për të drejtat e fëmijës. 
Formuloje  një vizion 
strategjik!

Mendoje  veten se je 
në një ekip ekspertësh 
për të drejtat e fëmijës. 
Formuloje  një vizion 
strategjik!

Mendoje veten se jeni 
koordinator i projektit:
“Edukimi për të dre-
jtat e fëmijës”
Formuleje  qëllimin e 
këtij projekti!
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Shembuj:
•   Nxënësi duhet të jetë në gjendje  (i aftë):
-   të vlerësojë rëndësinë e respektimit të të drejtave të njeriu;

 ose
-   të interpretojë të drejtat themelore të fëmijës.

a. 2. Objektivat e veçanta
Objektivat e veçanta janë pohime mbi atë se çfarë do të jetë  në gjendje të bëjë 

nxënësi në kushte të caktuara dhe  në shkallë të caktuar. Këto përcaktohen përmes 
foljeve vepruese si: përkufizoj, tregoj, ilustroj, klasifikoj, analizoj, dalloj, përgjithësoj, 
krijoj, organizoj, arsyetoj, verifikoj, etj. Derisa objektivat e përgjithshme duhet të japin 
përgjigje në pyetjen: çfarë dëshirojmë të arrihet?, objektivat specifikë duhet të japin 
përgjigje në pyetjen: ”Çfarë mund të bëhet konkretisht”?

Shembuj: 
Nxënësi duhet të jetë në gjendje:
 - të analizojë rëndësinë e të drejtës për arsim
 - të klasifikojë pesë të drejtat e fëmijës sipas Konventës
 - të vlerësojë rëndësinë e respektimit të drejtave të fëmijës etj.. 
       
a-2.�. Taksonomia e Blumit�06  dhe përcaktimi i objektivave 
 Nocioni “taksonomi” rrjedh nga greqishtja texis - renditje dhe nomos - ligj. Takso-

nomia është një sistem klasifikimi i përshkallëzuar mbi bazën e së cilës bëhet përsh-
krimi dhe renditja e veprimtarive të nxënësit dhe atë në tri fushat e të nxënit: njohjes, 
emocionale dhe psikomotore. Ajo është harta e objektivave të edukimit, është mënyrë 
e grupimit të gjërave, është klasifikim të dhënash sipas  hierarkisë nga më e lehta deri 
te më e vështira.

Nga të gjitha taksonomitë e deritanishme edhe pas më shumë se katër dekadave, 
më e njohura ende mbetet taksonomia e Blumit (Benjamin Blum, �956) sidomos kur 
është fjala në fushën njohëse të të nxënit. Taksonomia është përdorur dhe përdoret 
në hartimin e kurrikulave, në hartimin e testeve, pyetjeve, veçmas në hartimin e ob-
jektivave.

Taksonomia e Blumit i klasifikon rrugët e njohjes në gjashtë nivele. duke i renditur 
nga më e thjeshta, më e lehta deri të më e ndërlikuara, më e vështira.

Shembuj të hartimit të objektivave sipas niveleve të Taksonomisë së Blumit

1. NJOHJA: Synon nxënien e fakteve. P.sh.: Nxënësi duhet të përmendë një nen 
nga Konventa për të drejtat e fëmijës.

2. TË KUPTUARIT: Synohet të kuptuarit e materialit, ideve… P.sh.: Nxënësi duhet 
të interpretojë të drejtën e fëmijës për përkujdesje shëndetësore.  

3. ZBATIMI: Synohet zbatimi i njohurive të fituara në një situate të re. P.sh.: Nxënësi 
duhet të ndërtojë një skemë me pesë të drejta themelore të fëmijës.

�06 Për Taksonominë e Blumit shih më gjerësisht, 
Robert F. Bieherl dhe Jack Snowman (2004): Psikologjia e zbatuar në mësimdhënie, ISP, Tiranë.
Grup autorësh (�997): Strategjitë e të mësuarit, „Koha”, Prishtinë.
Petrit Muka (�997): Të mësuarit me objektiva dhe Modeli A - 94, „Koha“, Prishtinë.
Bardhyl Musai (�999): Psikologji edukimi, „Pegi“. Tiranë.
Bardhyl Musai (200�): Metodologji e mësimdhënies, ”Pegi”, Tiranë.

Formulo tri objektiva të 
përgjithshme në fusha 
të caktuara të edukimit 
për të drejtat e fëmijës!

Formulo tri objektiva të 
përgjithshme në fusha 
të caktuara të edukimit 
për të drejtat e fëmijës!
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4. ANALIZA: Synohen aftësitë analizuese, zbërthimi në pjesë përbërëse…P.sh.: 
nxënësi duhet të veçojë dy të drejta themelore që shkelen në shkollën përkatëse.

5. SINTEZA: Synohet zhvillimi i aftësive për ndërtimin, bashkimin e elementeve të 
veçanta në tërësi. P.sh.: Nxënësi duhet të shkruajë një ese lidhur me mosrespektimin 
e të drejtave të fëmijës.

6. VLERËSIMI: Synohet aftësia për të bërë gjykime. Psh. Nxënësi duhet të jetë 
në gjendje të përcaktohet për alternativën (zgjedhjen) më të mirë për një situate të 
caktuar, ose të vlerësojë diçka pozitive apo negative etj. (P.sh.:të vlerësojë përpjekjet 
e institucioneve shtetërore përkitazi me respektimin e të drejtave të fëmijës).

Objektivat duhet t’i plotësojnë tri elemente të rëndësishme:

•VEPRIMI i cili përcaktohet përmes një foljeje që tregon se si po vepron nxënësi, 
d.m.th. Çfarë është në gjendje të bëjë. Pra, përmes tij tregohet një veprimtari e nxënësit 
e cila mund të identifikohet nëpërmjet një sjelljeje të vëzhgueshme.
 
•KUSHTI i cili tregon subjektin, çështjen për të cilën kryhet veprimi, tregon kushtet në 
të cilat shfaqet një sjellje e dëshiruar.
•KRITERI  i  cili tregon mënyrën, kohën e realizimit etj., tregon në çfarë niveli do të jetë 
veprimtaria përfundimtare e nxënësit.

Shembull:
Nxënësi duhet të jetë në gjendje: - të vlerësojë përpjekjet e institucioneve shtetërore 

përkitazi me respektimin e të drejtave të fëmijës.
    Ky objektiv përmban tre elementet kryesore si:
 Të vlerësojë - veprimi
 Përpjekjet e institucioneve shtetërore - kushti
 Respektimi i të drejtave të fëmijës - kriteri

Shembuj të foljeve sipas niveleve në fushën njohëse

•   NIVELI 1 (Njohja) :  të tregojë, përkufizojë, përshkruaj, nënvizojë, shkruajë, renditë 
…
•   NIVELI 2 (Të kuptuarit): të shpjegojë, ndryshojë, ilustrojë, parafrazojë ...
•  NIVELI 3 (Zbatimi) :  të konsultojë, plotësojë, klasifikojë, demonstrojë, zbulojë, 
veprojë ...
• NIVELI � (Analiza): të analizojë, dallojë, kategorizojë, veçojë, kombinojë, 
identifikojë...
•   NIVELI � (Sinteza) :  të formulojë, përgjithësojë, këshillojë, krijojë, komponojë ...
•   NIVELI 6 (Vlerësimi): të organizojë, kritikojë, gjykojë, arsyetojë, verifikojë.

Sugjerime për të shkruar objektiva: 
*   Të merren parasysh veçoritë e lëndës;
*   Të merren parasysh veçoritë psikofizike të nxënësve-studentëve.
*   Të merren parasysh standardet mësimore
*   Të caktohet subjekti që i dedikohet objektivi: P.sh.: nxënësi duhet...
*   Të qarta, të realizueshme, të vëzhgueshme.
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2.6. Teknika të mësimdhënies për të drejtat e fëmijës107

Teknikat e mësimdhënies të cilat do t’i prezantojmë në vazhdim, janë ca strategji 
që vënë në plan të parë nxënësin dhe japin mundësi për përfshirje aktive të të gjithë 
nxënësve në mësim. Ato janë një sërë strukturash organizative përmes të cilave cyten 
parakushtet e mësimit të të drejtave të fëmijës. 

Strategjitë të cilat do t’i paraqesim në vazhdim janë të pleksura kryesisht në pro-
gramin ”Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit dhe shkrimit” dhe janë të bazuara në 
strukturën ERR (Evokim, Realizim i kuptimit dhe Reflektim) të orës mësimore. Gjatë 
fazës së Evokimit, nxënësit përfshihen në veprimtari aktive të rikujtimit të çështjeve që 
i dinë rreth temës, në Realizimin e kuptimit forcohen përpjekjet për të njohur të pan-
johurën, për të kontrolluar të kuptuarit individualisht apo në bashkëpunim, ndërsa në 
fazën e Reflektimit, nxënësit konsolidojnë informacionet e reja dhe në mënyrë aktive 
ristrukturojnë skemën e tyre mbi  çështje të caktuara.  

Teknikat bashkëkohore, apo siç quhen ndryshe, të tërthorta - indirekte, janë vep-
rimtari që përfshijnë nxënësit në atë që quhet të nxënë në bashkëpunim përmes të 
cilit krijohet një klimë më e natyrshme e të nxënit dhe arritjet e tyre janë më afatgjatë. 
Në kuadër të të nxënit në bashkëpunim, i cili realizohet përmes një orkestrimi pro-
fesional të mësimdhënësit, zhvillohen veprimtari të larmishme ndërvepruese të cilat 
sigurojnë:

•   Formimin e njohurive, shprehive dhe shkathtësive të nxënësve për të drejtat e tyre 
dhe të drejtat në përgjithësi,
•   Formimin e vlerave dhe qëndrimeve të reja,
•   Formimin e sjelljeve të favorshme prosociale dhe njerëzore në përgjithësi,
•   Krijimin e pikëpamjeve dhe modeleve alternative për të drejtat dhe të ardhmen e 
tyre në përgjithësi,
•   Pranimin e mendimeve të ndryshme dhe respektimin e tyre,
•   Realizimin e procesit të lartë të të menduarit,
•   Lidhjen midis fjalës e qëndrimit dhe argumentimin e tyre etj..

�07 Teknikat e përzgjedhura për realizimin e mësimit për të drejtat e fëmijës i takojnë kryesisht programit Zhvillimi i Mendimit Kritik gjatë 
Leximit dhe Shkrimit, i cili ka shtrirje të gjërë në shkollën kosovare. Këto teknika janë përpunuar në mbështetje të përvojës së autorit dhe 
të literaturës në vijim:
KEC & ARA (200�): Udhëzuesit, �, 2, �, 4, 5, 6, 7, 8, Prishtinë.
Modele për mësimdhënie të  sukseshme (200�),  “Edualba”, Tiranë, 200�.
Qendra për të drejtat e njeriut - Instituti i Hulumtimeve Sociologjike dhe Politiko - Juridike (2000), Kam të drejtë... Doracak i arsimtarit, 
UNICEF, Shkup.
Tatjana Takashmanova - Sokollovska etj. (2002): Mozaiku - Qasja në edukimin dhe arsimimin parashkollor të fëmijëve, Doracakë për 
edukatorë dhe prindër, “P. D”, Shkup.
Council of Europe (200�): Konventa e Evropës për të Drejtat e Njeriut - Pikënisje për arsimtarë, B Concept and CPU, Sarajevë.
CDE (2004): Si të shkruajmë ese, (përgatitur nga Bardhyl Musai), Tiranë.

Vazhdo plotësoje 
clasterin në një fletë të 
veçantë
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Teknikat e të nxënit ndërveprues, inkurajojnë bashkëpunimin, por qëllimi për-
fundimtar është zhvillimi i mendimit të pavarur. Në vend të të nxënit klasik vetëm 
përmes librit apo dëgjimit të mësimdhënësit, tani kjo realizohet përmes:

�.   ndërveprimit midis mësimdhënësit dhe nxënësit,
2.   ndërveprimit  nxënës - nxënës në çifte apo në grup
�.   ndërveprimit nxënës - libër apo burime tjera të informacionit,
4.   ndërveprimit me vetveten, me njohuritë, me qëndrimet paraprake dhe infor-

macionet e reja si rezultat i informacioneve të përpunuara në shumë mënyra.

Zbatimi i teknikave të të menduarit kritik, të cilat favorizojnë të nxënit ndërve-
prues, në shkollën kosovare, në të gjitha nivelet e arsimit dhe në lëndët e ndryshme 
mësimore, është konstatuar se krahas ca vështirësive më tepër të natyrës teknike, 
në krahasim me teknikat e drejtpërdrejta (tradicionale), ka shumë përparësi108

•   motivim më i madh i nxënësve në mësim;
•   angazhim i të gjithë nxënësve në mësim;
•   shprehje e lirë e mendimit;
•   respektim i mendimit të tjetrit;
•   qëndrime më të argumentuara;
•   përgjegjësi më të larta brenda grupit;
•   shoqërizim midis nxënësve, dëshirë më e madhe për të punuar bashkërisht;
•   të nxënë jo mekanik, por logjik i përmbajtjeve mësimore etj..

2.6.1.   Stuhi mendimesh (brainstorming)

Stuhia e mendimeve apo Brainstorming është teknikë përmes së cilës nxënësve 
u kërkohet të tregojnë gjithçka që dinë rreth një teme ose ideje të veçantë. Nxënësit 
japin mendimet e veta  në bazë të rikujtimit të atyre njohurive që kanë paraprakisht 
në lidhje me çështjen e caktuar. Në mënyrë që nxënësit të shprehen sa më lirshëm, 
që në fillim u sugjerohet që të mos brengosen  nëse idetë që u vijnë në mendje janë 
të drejta apo të gabuara. Kjo teknikë zakonisht fillon përmes një pyetje të përgjith-
shme lidhur me temën përkatëse. Nxënësve u jepet kohë e  mjaftueshme për të 
menduar dhe më pas thonë mendimet e tyre. 

Pyetja mund tu shtrohet në atë mënyrë që nxënësit mund të punojnë në mënyrë 
individuale, ose në çift, apo në grup. Idetë më pas mund të shkëmbehen me shokun/
shoqen ose anëtarët e tjerë të grupit. Mësimdhënësi i shënon idetë në tabelë dhe në 
ndërkohë mund të merr edhe mendime të tjera të cilat në ndërkohë nxënësve mund 
t’u kujtohen dhe kështu i shtohen  informacion të reja. 

Kjo teknikë i mundëson mësimdhënësit të shoh se çfarë njohurish kanë nxënësit 
dhe mbi bazën e atyre njohurive ta zhvillojë njësinë e re. Zakonisht është një vep-
rimtari shumë e mirë për fillimin e mësimit që do të thotë se gjen zbatim kryesisht 
në fazën e evokimit. Është teknikë e përshtatshme për të gjitha klasat, moshat e 
nxënësve.

 

�08 Këto përparësi janë konstatuar gjatë shkëmbimit të përvojave me mësimdhënës të zhvilluara nga autori i këtij punimi në cilësinë e 
trajnerit në programin MKLSH. Këto përshtypje janë marrë gjatë trajnimeve me mësimdhënës të mbajtura në shumë qendra më parë, por 
edhe gjatë vitit 2005 në shkollat: M. Bajraktari - Prishtinë, N. Frashëri - Vushtrri, mësimdhënës të shkollave të ndryshme të Klinës.
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SHEMBULL:
 
Nxënësve  mund t’u shtrohet pyetja: Çfarë dini për të drejtat tuaja?

Fillimisht, nxënësit mendojnë individualisht, pastaj mund t’i shkëmbejnë men-
dimet në dyshe dhe në fund t’i diskutojnë së bashku si grup. Mësimdhënësi merr 
pastaj idetë e tyre dhe i sistemon në tabelë. Më tej, vazhdohet me ndonjë teknikë 
tjetër për të cilën mësimdhënësi mendon se është e përshtatshme. 

2.6.2.   Insert �09

INSERT është metodë - teknikë e cila ofron mundësi që nxënësi të kontrollojë në 
mënyrë të pavarur e të suksesshme shkallën e të kuptuarit gjatë leximit. Nëpërmjet 
kësaj teknike sigurohet pjesëmarrje e qëndrueshme e fëmijëve në mësim përkatë-
sisht i fut thellë në procesin e të lexuarit. Kjo realizohet përmes disa shenjave të 
cilat mundësojnë kontrollimin e njohurive të nxënësve si dhe krahasimin e informa-
cioneve paraprake dhe të fituara gjatë leximit të vëmendshëm.

  
SHEMBULL: U jepet materiali për lexim në temën: Konfliktet në shkollë!
Kur përdoret për herë të parë, atëherë nxënësve u tregohen shenjat dhe kuptimi 

i tyre: 
-   Vendosni shenjën “√ “ (kontrollo) nëse diçka që lexoni pohon atë që dini ose 
mendoni se e dini;
-   Vendosni shenjën “+” (plus) nëse informacioni që e lexoni është i ri për ju;
-   Vendosni shenjën “-“ (minus) nëse një apo disa informacione që lexoni janë të 
ndryshme nga informacioni që keni ju;
-   Vendosni shenjën “?” nëse ka informacion që është i paqartë për ju, ose dëshi-
roni të dini më shumë rreth çështjes së caktuar.
Kërkohet nga nxënësit që gjatë leximit të mbajnë shënime dhe informacionet më 
kryesore t’i shënojnë në tabelën sipas shenjave:

Pasi të kenë lexuar dhe shënuar (individualisht) në tabelën përkatëse, mësimd-
hënësi në dërrasë të zezë shënon disa nga informacionet më të rëndësishme në 
tabelën e formuar sipas shenjave. Më tej, shtron pyetjen rreth paqartësive eventuale 
rreth njësisë mësimore të cilat sqarohen bashkërisht.

Kjo teknikë përdoret në fazën e realizimit të kuptimit. Zbatimi i saj varësisht prej 
vëllimit të materialit për lexim zgjat rreth 20 – 25 minuta. Përdoret në çdo lëndë e me 
çdo moshë fëmijësh. Për nxënësit e klasave  të ulëta rekomandohet përdorimi i jo 
më shumë se dy shenja. Sugjerohet përdorimi i “√ “ - “E di ” dhe “ –“ - “Nuk e di ”.

�09 Është akronim i fjalëve nga gjuha angleze:Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking, ndërsa në gjuhën shqipe 
Sistemi i Shënimit  Ndërveprues për të Menduarit dhe të Lexuatit Efektiv.

Plotëso tablën !

√ + - ?
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2.6. 3.   Clasteri (harta apo pema e mendimit)

Clasteri (“pema i mendimeve” apo “ harta e mendimeve”), është metodë (teknikë) 
që nxit nxënësit të mendojnë lirshëm rreth një çështjeje të caktuar, të mendojnë për 
të krijuar lidhje midis fakteve etj. Kjo teknikë mund të përdoret në fazën e evokimit 
dhe të reflektimit, në të gjitha lëndët dhe me çdo moshë nxënësish. Ajo nxitë të 
menduarit, përpara se të studiohet pjesa (kur zbatohet në evokim), ose për të bërë 
përmbledhjen e asaj që është studiuar (kur zbatohet në realizim të kuptimit).

Për dallim nga “Stuhi e mendimeve” (Brainstorming), kur përdorim clasterin, 
gjatë kohës që hidhen idetë, bëhet grupimi i tyre, në çështje ose nëntema, derisa 
një gjë e tillë nuk ndodh me brainstoming. Idetë hidhen pa bërë asnjë lidhje apo 
shoqërim ndërmjet tyre.

Kjo teknikë realizohet duke respektuar hapat në vijim:
• Shkruhet një fjalë në qendër të fletës, (tabelë apo në fletë të formatit të 

madh)
• Shkruhen fjalë apo fraza që vijnë në mend rreth kësaj fjale apo teme të 

zgjedhur, pa gjykuar rreth tyre.
• Kur idetë vijnë në mend dhe shkruhen, fillohet të lidhen idetë me njëra - 

tjetrën.

Kur përdoret për herë të parë, rekomandohet që t’u jepet një shembull në ta-
belë e pastaj mësimdhënësi kërkon nga secili grup që në mes të fletës të vendosë 
nocionin apo frazën përkatëse“. Në lidhje me këtë temë kërkohet nga nxënësit të 
krijojnë lidhje që kanë të bëjnë me temën e dhënë dhe ta degëzojnë atë sipas një 
rendi logjik.

SHEMBULL: Mund t’u jepen të gjitha grupeve tema e njëjtë apo secilit grup nga 
një temë e veçantë, p.sh.:

  Grupi 1: E drejta për arsimim,
  Grupi 2: E drejta për përkujdesje shëndetësore
  Grupi �: E drejta për informim
  Grupi 4: E drejta e lirisë së shprehjes 

 

E drejta në arsimim

Arsimimi i ulët i
   mesëm

Arsimimi i lartë i
    mesëm

Universitar

Barazi

Fillor

Cilësor

Gjithëpërfshirës

Arsimimi
parashkollor
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2.6.4.   Pesëvargëshi

Pesëvargëshi zakonisht përdoret në fazën e Reflektimit, por meqenëse nxënësit 
kanë njohuri për çështjen që u kërkohet, atëherë  mund të përdoret edhe në fazën e 
Evokimit. Përmes pesë rreshtave (një emër, dy mbiemra, tri folje, një fjali dhe një si-
nonim) përmblidhet në mënyrë sintetizuese informacioni për çështjen përkatëse dhe 
si i tillë shprehet në formë të poemës. Përmes saj bëhet sintetizimi i informacioneve 
që në fund përshkruan apo reflekton idenë kryesore të një teme të caktuar. 

Pesëvargëshi realizohet përmes një strukture të caktuar:
•   Rreshti i parë është përshkrimi me një fjalë i temës, zakonisht me  emër,
•   Rreshti i dytë është përshkrimi me dy fjalë i temës, zakonisht dy mbiemra,
•   Rreshti i tretë përmban tri fjalë që shprehin veprime të temës, zakonisht tri folje,
•   Rreshti i katërt është një fjali me katër fjalë që shpreh qëndrimin, ndjenjën për 
temën, zakonisht një fjali, 
•   Rreshti i fundit është një fjalë sinonime, që ripërcakton thelbin e temës  - sinonim.

SHEMBULL: Në qoftë se përdoret për herë të parë, atëherë nxënësve u sqarohet 
se çfarë duhet bërë. Mësimdhënësi kërkon nga nxënësi, që lidhur me nocionin për-
katës të formohet një pesëvargësh. Pra, kërkohet që nxënësit përmes një emri, dy 
mbiemrave (cilësorë), tri foljeve (vepruese), një fjalie të shkurtër (zakonisht me katër 
fjalë) dhe një sinonimi, të shprehin idetë në mënyrë sintetizuese.

Mund t’u jepet tema e njëjtë të gjitha grupeve, por edhe tema të veçanta sipas 
grupeve. P.sh.:

 
Grupi 1: Fëmija
 Grupi 2: Liria
 Grupi �: Drejtësia
 Grupi 4: Dëshira
 

      Fëmija
  i lumtur   i lirë

 Rritet        luan    mëson
             

   
 Fëmija rritet e mëson i lumtur

          
     

Shkollari

Shkruaje një 
pesëvargësh në temën: 
Drejtësia
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2.6.5.   Mësimdhënia e ndërsjellë

Mësimdhënia e ndërsjellë është teknikë që zbatohet në fazën e Realizimit të kupti-
mit. Nëpërmjet kësaj teknike, të gjithë nxënësit kanë rastin të vihen në rolin e mësim-
dhënësit – në udhëheqjen e të tjerëve përmes tekstit.

Paraprakisht, mësimdhënësi sqaron obligimet e nxënësve. U tregohet se, çdonjëri 
do të provojë rolin e mësimdhënësit – udhëheqësit brenda grupit dhe secili ka për 
detyrë:
-   t’ua shpjegojë të tjerëve pjesën e lexuar;
-   të bëjë pyetje në lidhje me mësimin;
-   të sqarojë çështjet që janë të paqarta për të tjerët;
-   të kalojë rendin te nxënësi tjetër që do ta bëjë të njejtën punë për pjesën e vet.

SHEMBULL: U jepet për lexim tema që do të zhvillohet p.sh.: Keqtrajtimi i fëmijëve.

Pas leximit të pjesëve adekuate nxënësit fillojnë ta shpjegojnë pjesën e vet sipas 
udhëzimeve paraprake. Mësimdhënësi përcjell punën e grupeve, i ndihmon ata dhe 
mund të bëjë plotësime për çështjet e vështira të cilat kërkojnë sqarime shtesë.

2.6.6.   Ruaje fjalën e fundit për mua

“Ruaje fjalën e fundit për mua” - është metodë që përdoret në fazën e Realizimit të 
kuptimit apo edhe në faza të tjera të orës mësimore varësisht nga strategjia që zgjedh 
mësimdhënësi. Kjo metodë nxit nxënësit të shfaqin mendime, qëndrime, komente, 
ndjenja etj. nga materiali (teksti) që lexohet. 
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 SHEMBULL: Tema mund të jetë p.sh.: Analiza e poezisë “I lirë”. 

                     I lirë
  A ka më mirë kur je i lirë,
  Kur je në këmbë e s’je i shtrirë,
  Kur je i gjallë e s’je i vdekur
  Kur je i fortë e nuk je i tretur

  A ka më mirë kur je i lirë
  Dhe zogu nis këngën pa gdhirë
  Dhe dielli bie mbi sytë e tua
  Dhe vasha shkon mbush ujë në krua

  A ka më mirë kur je i lirë
  Kur shpirti pret një ditë të mirë
  Kur dita nis me gaz me shpresë
  Kur shpresa lind që të mos vdesë.

  A ka më mirë kur je i lirë
  Kur s’je në terr, në errësirë
  Kur del në dritë e del në jetë
  Kur sheh lirinë e vërtetë.

   (Poezi nga Ligor Shyti)

Kërkohet që teksti të lexohet me zë nga disa nxënës. Pastaj, nxënësit këshillohen që:

-   të zgjedhin pjesët që u pëlqejnë më së shumti,
-   ta ndajnë një fletë të fletores në mes,
-   në njërën anë të fletës të shënohen vargjet mbresëlënëse (të  zgjedhura) dhe
-   në anën tjetër të fletës të shënojnë komentet.

Me rastin e shënimit të komentit nxënësit, mund të shprehin pajtim ose mospajtim 
me tekstin, mund ta modifikojnë atë, të shprehen më ndryshe etj.

Më tej, mësimdhënësi kërkon që një nxënës ta lexojë pjesën e zgjedhur, ndërsa dy-
tre nxënës tjerë të japin mendimet për to dhe në fund jepet komenti nga nxënësi i cili i 
ka lexuar vargjet. Në këtë mënyrë  vazhdohet me leximin dhe komentet nga nxënësit 
tjerë për vargje  tjera të zgjedhura. Gjithashtu, mësimdhënësi mund të parashtrojë 
pyetjet, si: Pse i keni zgjedhur pikërisht këto vargje? Çfarë kuptimi kanë ato? Çfarë 
ndjenjash ju sollën ato?, duke i ndërlidhur kështu me çështjet që kanë të bëjnë me të 
drejtat në përgjithësi, dhe të drejtat e fëmijës në veçanti.

Pjesët mbresëlënëse Komentet
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2.6.7.   Rrjeti i diskutimit

Rrjeti i diskutimit është teknikë që zbatohet kryesisht në fazën e Reflektimit. Re-
alizohet përmes pyetjes binare, që pret përgjigje pohuese dhe mohuese. Mund të 
realizohet me nxënësit e çdo moshe. Zhvillimi i kësaj veprimtarie u siguron nxënësve 
lirshmëri maksimale në dhënien e mendimeve, paraqitje e argumenteve në favor të 
një çështjeje. Është një përpjekje për të bindur ata që mendojnë ndryshe në lidhje me 
çështjen dhe është një mundësi që para argumenteve të grupit tjetër të  ndërrohet 
vendi gjatë debatit etj..

SHEMBULL: Mund të diskutohet tema: Respektimi i të drejtave të nxënësve nga 
ana e mësimdhënësve.

Mësimdhënësi harton një pyetje binare, pyetje për të cilën pritet të jepen përgjigje 
pozitive ose negative, pyetje që prek drejtpërdrejt thelbin e çështjes që trajtohet.

 
A mendoni se respektohen të drejtat tuaja në shkollën tonë ?
PO /Argumento   Jo /Argumento
 
 Mësimdhënësi u kërkon nxënësve që të argumentojnë pse janë “për” ose “kundër” 

çështjes. Mendimet shkëmbehen në dyshe e në katërshe dhe në bazë të qëndrimeve, 
klasa do të pozicionohet në dy grupe të mëdha. Bëhet një raportim para klasës për 
arsyet që janë zgjedhur, “për” ose “kundër” çështjes. Për çdo paraqitje caktohet një 
kufi kohor. Gjatë kohës që dy grupet raportojnë arsyet e tyre, nxënësit mund të ndry-
shojnë pozicion dhe të shkojnë në grupin që ka arsyet më bindëse.

2.6.8.   Di / dua të di / mësoj

Di - dua të di – mësoj, është teknikë e cila është e përbërë nga tri shtylla. Fillimisht 
mund të shtrohet një pyetje e përgjithshme lidhur me temën, pastaj mësimdhënësi 
pyet se çfarë dëshironi të dini më shumë për çështjen dhe më tej jepen informacionet, 
qoftë përmes leximit të tekstit përkatës, shpjegimit nga ana e mësimdhënësit, apo në 
mënyra të tjera.

Kjo teknikë përfshinë tri fazat e orës mësimore. Është e përshtatshme për të gjitha 
klasat dhe për njësi të shumta në lëndë të ndryshme mësimore.

SHEMBULL: Mund të jetë tema: Të drejtat e gruas.

Nxënësve u shtrohet pyetja: Çfarë dini për të drejtat e gruas? 

Pasi të punojnë nxënësit në dyshe apo në grupe (varet si e parasheh mësimdhënë-
si) merren përgjigjet dhe shënohen në kolonën e parë. Pastaj nga nxënësit kërkohet të 
formulojnë pyetje, se çfarë dëshirojnë të dinë më shumë për të drejtat e gruas. Pyetjet 
shënohen në kolonën e dytë. Më tej, mësimdhënësi mund t’ua shpjegojë njësinë, t’u 
jap për të lexuar, ta prezantojë përmes ndonjë incizimi televiziv apo në ndonjë mënyrë 
tjetër dhe të gjitha ato që mësojnë nxënësit i shënojnë në kolonën e tretë. 

Dke e përdorë Rrjetin 
e diskutimit, oganizo 
një diskutim në temën: 
A përdoret dhuna në 
shkollat e Kosovës!

Plotëso tablën!

Plotësoje me laps  
diagramin e Venit në 
temën:
Cilat janë  të drejtat e 
përbashkëta të njeriut 
dhe të fëmijës, dhe 
cilat janë të drejtat 
e veçanta? (nga një 
shembull)

Di Dua të di Mësova
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2.6.9.   Parashikim me terma paraprak

Parashikim me terma paraprak” është teknikë që kryesisht zbatohet në Evokim. 
Me anë të disa termave kryesor krijohet një tregim, një ngjarje, një histori, përshk-
ruhet një personazh, përcaktohet ndonjë rezultat etj. 

SHEMBULL:  Tema: Keqtrajtimi në familje

Mësimdhënësi shënon në tabelë disa terma paraprak, fjalë kyçe, terma të cilët 
janë esencial për njësinë që zhvillohet. Në lidhje me njësinë Keqtrajtimi në familje, 
mësimdhënësi mund të paraqesë këta terma: familje, fëmijë, keqtrajtim, e drejtë. Me 
këta terma kërkohet nga nxënësit që të shkruajnë një tregim apo një ngjarje të vër-
tetë apo të imagjinuar. Posa ta kenë përfunduar, disa prej tyre mund t’i lexojnë. Pas 
leximit vijohet me veprimtari të tjera, varësisht nga teknika që ka zgjedhur mësimd-
hënësi për në fazën e realizimit të kuptimit.

2.6.10.    Tryeza e rrumbullakët

“Tryeza e rrumbullakët” (rrethore) që ndryshe quhet edhe Gushëkuqi rrethor, 
është teknikë e cila zë vend në të tri fazat e orës, e me prioritet në fazën e Realizimit 
të kuptimit dhe të  Reflektimit. Përmes kësaj teknike nxiten nxënësit që të thellohen 
në një problem të caktuar duke e parë atë nga këndvështrime personale.

SHEMBULL: Njësia mësimore: Paqja dhe të drejtat e njeriut

Mësimdhënësi rigrupon nxënësit në tri apo katër grupe më të mëdha (varësisht 
nga numri i përgjithshëm i nxënësve) në formë të rrethit.

Secilit  grup i jepet për detyrë që:
- të përcaktojë një nga çështjet më esenciale të dala nga njësia mësimore;
- një nga nxënësit shkruan në një fletë një fjali për atë çështje dhe e përcjell te 

nxënësi tjetër nga ana e djathtë për të shkruar secili në vijim.
Në fund, nga grupet përkatëse lexohet pjesa e dhënë nga qëndrimet e formulu-

ara  të nxënësve. 

2.6.11.   Leximi i drejtuar (DRTA-DLTA)

Teknika “Leximi i drejtuar” është një veprimtari gjatë së cilës lexuesit nxiten të 
mendojnë e të parashikojnë rreth asaj që lexojnë. Nxënësit do të mendojnë gjatë 
kohës që lexojnë, do të parashikojnë dhe do t’i mbajnë shënim parashikimet e tyre. 
Ky aktivitet ndërtohet në bazë të  pyetjeve: Për çfarë bëhet fjalë? Si po ndjeheni? 
Ç’mendoni se do të ndodhë më pas? Çfarë provash keni? Si ndodhi në të vërtetë?

Kjo teknikë mund të përdoret mjaft mirë në fazën e realizimit të kuptimit. Prefero-
het të zgjedhën tema, përmbajtja e të cilave ka në qendër një problem, një persona-
zh ose një ngjarje që ndryshon papritur rrjedhë. Nxënësit kryejnë disa procese gjatë 
kësaj faze. Ata lexojnë me vëmendje dhe një nga një seksionet e pjesës, nxjerrin 
provat mbështetëse të paragrafit që lexojnë dhe parashikojnë se ç’mund të ndodhë 
më tej në tregim. 

Për fëmijët e moshës së vogël, mësuesi mund ta lexojë vetë pjesën dhe të kërkojë 
nga nxënësit të japin mendimet përkatëse. Në këtë rast, kemi të bëjmë me veprim-
tarinë e të menduarit e të dëgjuarit të drejtuar – DLTA. Fazat e zbatimit janë njësoj si 
të veprimtarisë DRTA.
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SHEMBULL: Njësia: Fëmija me nevoja të veçanta

Jepet teksti për lexim: p.sh. “Fëmija me dy sy”. Mësimdhënësi bën pyetje të cilat 
e përqendrojnë vëmendjen në pjesët e zgjedhura. Diskutimi mund të fillojë pas lex-
imit të pjesës së parë duke u bazuar në pyetjet “Për çfarë mendoni se bën fjalë ky 
tregim?”, “Pse mendoni kështu?”. Pas këtyre diskutimeve fillestare, nxënësit do të 
lexojnë në heshtje tekstin deri në momentet e përcaktuara që më parë nga mësim-
dhënësi, për të nxjerrë pikat apo provat që tregojnë nëse parashikimet e tyre janë të 
sakta apo jo. Në këtë pikë, diskutimi vazhdon me parashikime të tjera të dhëna nga 
nxënësit, bazuar në leximin e tyre deri në këtë fazë. Këto veprime përsëriten për aq 
pjesë sa është ndarë teksti.

Fëmija me dy sy

Diku larg, shumë larg në gjithësi ndodhet një planet ashtu si Toka. Njerëzit që jetojnë 
atje gjithçka e kanë si ne, me përjashtim të një gjëje: në vend të dy syve, ata kanë 
vetëm një sy. Një sy shumë të bukur, në mes të ballit. Ai është një sy shumë i veçantë. 
Me atë sy të vetëm, ata mund të shikojnë në errësirë. Ata mund të shikojnë larg, larg 
bile edhe përtej muresh. Mund t’i shikojnë edhe yjet në qiell. (Ndalesa e parë)
Një ditë, në një familje lindi një fëmijë i çuditshëm. Një fëmijë me dy sy. Prindërit e tij 
ishin shumë të shqetësuar dhe pa fat. Ai ishte aq ndryshe nga fëmijët tjerë, saqë u 
vinte turp ta nxirrnin në shëtitje. E dërguan te mjekë të ndryshëm, nëpër spitale dhe 
te specialistët më të shquar të planetit për të provuar ç’mund të ndërmerrej që fëmija 
të bëhej sikurse të tjerët, me një sy të bukur në mes të ballit. Dhe askush asgjë nuk 
mund të bënte. Mjekët e shquar vetëm i ngrinin krahët dhe thoshin: “Asgjë nuk mund 
të bëjmë”. Në fillim fëmija nuk mund të vërente se ishte ndryshe nga fëmijët e tjerë, 
por sa më i madh që bëhej, ai gjithnjë e më shumë kishte probleme. Ai ishte krejt 
ndryshe nga të tjerët. Jo vetëm që u dukej i çuditshëm (madje edhe i pakëndshëm) 
ashtu me dy sy, por ai gjithashtu edhe nuk mund të shihte natën dhe duhej të mbante 
dritë me vete. Kur shkonte në shkollë nuk mund të lexonte aq mirë sikurse fëmijët 
tjerë. Mësuesi i tij duhej t’i kushtonte kujdes të veçantë. Nuk mund të shihte larg 
dhe duhej të mbante teleskop për t’i parë gjërat e njëjta që mund t’i shihnin fëmijët 
e tjerë. Nganjëherë, kur kthehej nga shkolla në shtëpi, ndjehej i vetmuar. “Fëmijët 
e tjerë mund të shikojnë gjërat të cilat unë nuk mund t’i shikoj,” - mendonte. Ai qe 
shumë i pikëlluar.
   (Ndalesa e dytë)
Një ditë krejt rastësisht ndodhi një zbulim i  papritur. Ai zbuloi se mund të shihte diçka 
që askush tjetër në planetin e tij nuk mund ta shihte. Shpejt vrapoi te prindërit e tij 
dhe me shqetësim të madh u rrëfeu për zbulimin e tij. Ata u befasuan. Fëmija rrëfente 
një përrallë të mrekullueshme. Në këtë përrallë duhej të trillonte fjalë që deri atëherë 
nuk i kishte dëgjuar askush, ato fjalë ishin: e kuqe, e verdhë dhe ngjyrë portokalli. Ai 
fliste për drurët e gjelbër dhe për lulet e mrekullueshme. Përralla për dete të thella 
blu dhe për valët me maja të bardha, për dragonjtë e gjelbër si margaritarë dhe për 
muret e tyre flakë të kuqe. Fëmija në tërë planetin, i vetëm midis gjithë njerëzve, 
mund t’i shihte të gjitha ngjyrat e mrekullueshme.
   (Ndalesa e tretë)
Djaloshi u rrit dhe një ditë  takoi një vajzë. Ata u dashuruan. Vajzën nuk e pengonte 
që ai kishte dy sy dhe këtë gjë ai e zbuloi menjëherë. Ndërkohë, u bë shumë i 
popullarizuar. Njerëzit vinin nga tërë planeti që ta dëgjojnë se si flet. Kur u lindi një 
vajzë e vogël, ajo ishte njëlloj si fëmijët tjerë të planetit. Kishte një sy.

  (Tregim i huazuar nga, UNICEF (2000): Kam të drejtë - Doracaku i arsimtarit, ISPPI,  
Shkup, fq. 12.)
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 UDHËZIM: Pasi të jetë lexuar fillimi deri te ndalesa e parë, mësimdhënësi shtron 
pyetjet: Për çfarë po bëhet fjalë? Çfarë u sjell ndërmend kjo pjesë? Pse mendoni ashtu? 
Çfarë mendoni se mund të ndodh në vijim?

Pas diskutimit lexohet nga ndalesa e parë deri te ndalesa e dytë. Më pastaj shtrohen 
pyetjet: Çfarë mendoni tani? A u realizuan parashikimet tuaja? Çfarë po ndodh pra? 
Çfarë mendoni se mund të ndodhë? Çfarë argumentesh keni për parashikimin tuaj?

Pas diskutimit mbi bazën e pyetjeve, lexohet pjesa nga ndalesa e dytë deri në 
ndalesën e tretë dhe pastaj shtrohen pyetjet vijuese: A u realizuan parashikimet tuaja? 
Nëse po, çfarë argumentesh keni? Tani do të lexojmë pjesën e fundit dhe çfarë men-
doni se do të ndodhë? Si do ta përfundonit ju këtë pjesë?

Pas diskutimit lexohet, pjesa e fundit, pastaj shtrohen pyetjet në vijim: Si përfundoi 
ky tregim? A e kishit parashikuar ju kështu? A pajtoheni me këtë përfundim...?

Më tej, vazhdon diskutimi mbi bazën e këtyre pyetjeve: çfarë mendoni për fëmijët 
me nevoja të veçanta, që kanë ndonjë dëmtim? Çfarë mendoni për ata që nuk shohin, 
nuk dëgjojnë, që nuk flasin? Dhe në fund mësimdhënësi mund të shërbehet me nenin 
2� ku thuhet:“Fëmija që ka ndonjë të metë ka të drejtën për kujdes të veçantë dhe 
edukim që të ndihmohet dhe të udhëhiqet.” ��0 Lexohet ky nen dhe nxirren bashkërisht 
mendimet për të drejtat e barabarta të të gjithë fëmijëve, pavarësisht prej dëmtimeve, 
gjuhës që e flasin, kombësisë dhe dallime tjera eventuale.

7.12. Diagrami i Venit

“Diagrami i Venit” është një teknikë me anën e të cilës hetohen dhe sistemohen të 
përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet dy koncepteve, dukurive, historive, personazheve 
etj. Dy pyetjet themelore mbi të cilat ndërtohet Diagrami i Venit janë:

      Cilat janë të përbashkëtat ndërmjet …?

      Cilat janë ndryshimet ndërmjet …?

“Diagrami i Venit” ndërtohet me ndërprerjen e dy a më shumë rrathëve. Vizatohen 
dy apo më shumë rrathë të cilët duhet të ndërpriten midis veti. Në pjesën e prerjes së 
tyre shënohen të përbashkëtat, ndërsa në pjesët e veçanta shënohen dallimet. 

“Diagrami i Venit” përdoret kryesisht gjatë fazës së reflektimit. Është i zbatueshëm 
në të gjitha lëndët mësimore dhe i përdorshëm me disa specifika për të gjitha moshat 
shkollore Ai bën të mundshme që nxënësit të zbulojnë tipare të përbashkëta, dallime 
midis koncepteve të ndryshme si dhe mbajnë qëndrime personale lidhur me to. 

��0 Shih: Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e fëmijës.
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SHEMBULL: Tema: Të drejtat e njeriut dhe të drejtat e fëmijës

Pasi të jenë realizuar veprimtari përmes teknikave të tjera në fazën e reflektimit 
përmes “Diagramit të Venit” ndërtohen të përbashkëtat dhe të veçantat midis të dre-
jtave të njeriut dhe të drejtave të fëmijës. Të përbashkëtat shënohen në mes në ven-
din e prerjes së rrethit dhe të veçantat shënohen anash. Kjo bën të mundshme një 
sistemim shumë preciz të njohurive të fituara.

2.6.13.   Eseja argumentuese

Esetë janë forma të ndryshme të komunikimit me të tjerët, që realizohen përmes 
procesit të të shkruarit.  Vetë prejardhja e fjalës ese – në gjuhën frënge ka kuptimin e 
”përpjekjes”,  ”mundimit” për të dhënë, për të shprehur ndjenja, opinione, mendime, 
informacione etj. -  nënkupton një synim dhe përpjekje për të realizuar një shkrim për 
një çështje të caktuar. Esetë janë në forma të ndryshme dhe varësisht nga mjeshtëria 
e të shkruarit dhe dedikimi i saj,  ekzistojnë edhe kategori e ndarje të ndryshme (narra-
tive, përshkruese, ekspozuese, argumentuese, vlerësuese).���

“Eseja argumentuese”, vështruar nga këndi i strategjive të mësimdhënies, është 
ndër teknikat  shumë të frytshme që përdoret në veprimtaritë e të shkruarit. Përmes 
esesë argumentuese ai që shkruan (nxënësi, studenti, gazetari, shkrimtari) nxjerr në 
sipërfaqe një qëndrim dhe e mbron  atë qëndrim duke rreshtuar argumente sa më 
bindëse në të mirë të tij.

 Si teknikë mësimore, eseja argumentuese mund të përdoret në të gjitha fazat e 
orës mësimore.  Esetë nxisin nxënësit për të shkruar mbi bazën e informacioneve dhe 
përvojës  personale.

Shembull: Tema: Respektimi i të drejtave të nxënësve në shkollën tonë

 Nxënësit inkurajohen për të shkruar sa më bindshëm në lidhje me temën për-
katëse, por sipas udhëzimeve, disa hapave që ndërmerr mësimdhënësi:

Hapi 1: Mësimdhënësi kërkon nga nxënësit që temën e dhënë ta shndërrojnë në 
formë të pyetjes në mënyrë të pavarur ose duke e diskutuar në dyshe.

Hapi 2: Pasi ta kenë shndërruar temën në formë të pyetjes, mësimdhënësi kërkon 
që  të shkruhet një ”deklaratë” duke iu përgjigjur pyetjes së formuluar. (Nxënësit 
këshillohen që të shkruajnë një rresht po dhe një rresht jo, në mënyrë që më vonë ta 
kenë më të lehtë të përmirësojnë apo të shtojnë diçka në lidhje me atë qëndrim që e 
shprehin). Kjo paraqet edhe hyrjen e esesë argumentuese.

Hapi 3: Nxënësit pasi ta kenë shkruar paragrafin e parë, që paraqet hyrjen e esesë 
argumentuese, ia lexojnë njëri -  tjetrit në dyshe dhe bisedojnë shkurtimisht rreth saj. 
(Nxënësve u jepet kohë e caktuar, varësisht nga mosha apo klasa në të cilën janë.)

Hapi 4: Nga nxënësit kërkohet që të shkruajnë argumentet e tyre në lidhje me qën-
drimin e dhënë në fillim. Kjo organizohet përmes pyetjes: Pse mendoni ashtu? Duke u 
përgjigjur në këtë pyetje, ata në tre paragrafët në vijim, radhisin argumentet e tyre.

��� Për esetë shih më gjerësisht, Si të shkruajmë ese (2004), (përgatitur nga Bardhyl Musai), CDE, Tiranë dhe Prof. Asoc.Dr. Mimoza 
Gjokutaj dhe Mr.sc. Naser Zabeli (200�): Shkrimi akademik, Dispensë e përgatitur për Universitetin Veror të Prishtinës, korrik-gusht 200�.

Me një  shok a shoqe, 
përcaktohu për një 
temë nga të drejtat e 
njeriut/ fëmijës dhe  
shkruaje një ese duke i 
kaluar tetë hapat!



Metodologjia e Edukimit dhe e Mësimdhënies për të Drejtat e Fëmijës82

Hapi 5: Pasi të jenë shkruar argumentet (ku koha mund të jetë varësisht nga zh-
villimi psikofizik i nxënësve p.sh.: �0 minuta), atëherë kërkohet që prapë dyshet t’i 
lexojnë njëri -  tjetrit shkrimin e bërë.

Hapi 6: Tani kërkohet që të përmbyllet eseja me një paragraf i cili shënon fundin 
e esesë argumentuese dhe i cili jepet i bazuar në qëndrimet paraprake.

Hapi 7: Përfundimi prapë kërkohet të lexohet në dyshe dhe në fund lexohet 
ndonjë ese si tërësi.

Hapi 8: Nxënësve u jepet edhe pak kohë për të rishikuar edhe njëherë shkrimet 
e tyre, për të bërë ndonjë përmirësim apo plotësim dhe mund të varen në mur që 
gjatë ndonjë kohe (edhe gjatë pushimit) të mund të lexohen nga nxënësit e tjerë.

Nëse mësimdhënësi respekton hapat e sipërshënuar, atëherë ka arritur që të nx-
isë nxënësit që vërtetë të shkruajnë një ese argumentuese, e cila për nga struktura 
ka hyrjen, pjesën kryesore dhe përfundimin. Natyrisht, paraprakisht mësimdhënësi 
mund t’u shpjegojë edhe mënyrat për shkrimin e një eseje cilësore, e cila preferohet 
të ketë një hyrje tërheqëse e që do ta nxiste lexuesin për ta lexuar, të ketë pjesën 
kryesore të bazuar në argumente dhe në rastin konkret, në gjendjen reale të dre-
jtave të nxënësve në shkollën përkatëse, dhe përfundimin i cili mund të shpreh edhe 
doza optimizmi për të përmirësuar gjendjen për të cilën shkruhet.

2.6.14.   Imagjinata e drejtuar

Shumë njerëz shkruajnë të inspiruar nga imagjinata e tyre. Përvoja e mësimdhë-
nësve ka treguar se edhe nxënësit shkruajnë nga imagjinata e tyre, por që shkrimet 
të jenë më të efektshme, preferohet që të nxitet imagjinata e tyre përmes drejtimit të 
saj nga ana e mësimdhënësit. Pra, mësimdhënësit duhet dhe munden të ”gjallëro-
jnë imagjinatën e tyre dhe të ndriçojnë përvojën, duke bërë zgjedhjen, duke zbuluar 
këto përvoja, duke ruajtur hollësitë dhe duke krijuar imazhet dhe përshtypjet për një 
kohë të gjatë, për t’i shprehur ato në mënyrë të qartë.”��2

“Imagjinata e drejtuar” në klasë mund të përdoret si teknikë mësimore, por ajo ka 
përdorim shumë më të gjerë. Ajo shpeshherë përdoret edhe si teknikë relaksuese 
nga psikologët me klientët që kanë strese apo trauma të ndryshme. Nga psikologët 
emërtohet si “Përjetimi vizualist” dhe përdoret me një procedim afërsisht të njëjtë, 
sikurse edhe si teknikë mësimore.

Nga mësimdhënësit përdoret për të nxitur nxënësit të shkruajnë duke ”provokuar” 
në kuptimin pozitiv imagjinatën e nxënësve, dhe duke e drejtuar atë përmes vep-
rimtarive që mbajnë gjallërisht nxënësin në atë që është objektivë e mësimdhënësit 
dhe e fusin gradualisht në procesin e të shkruarit. Kur përdoret gjatë një ore mësi-
more, atëherë gjithsesi duhet respektuar disa rregulla pa të cilat nuk mund të ketë 
sukses:

Rregulli 1: Duhet t’u sqarohet nxënësve në fillim që me shumë përpikëri do të 
ndiqen udhëzimet e mësimdhënësit dhe se në asnjë mënyrë nuk duhet komunikuar 
apo penguar tjetrin, por duhet të sillen sipas kërkesave të mësimdhënësit.

��2 KEC dhe ARA (200�): Seminari për të shkruarit nga vetëshprehurit tek argumentet e shkruara, Tiranë, Prishtinë, fq. 4�.
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Rregulli 2: Krijohet një atmosferë e sigurt në mësonjëtore. Mbyllet dera në mënyrë 
që të mos pengojë askush. Nëse  është ambient shumë i ndritshëm, atëherë er-
rësohet brenda mundësive dhe evitohen të gjitha objektet që tërheqin vëmendjen 
e nxënësve.

Rregulli 3: Nxënësve shkurtimisht u shpjegohet procedura: u thuhet se kanë 
për të mbyllur sytë dhe nuk do i hapin, derisa këtë e kërkon mësimdhënësi, pastaj 
u tregohet se do të lexohet nga mësimdhënësi një tekst ku mund të ketë edhe py-
etje, por asnjëri nuk do të përgjigjet drejtpërdrejt, por përgjigjet krijohen vetëm në 
mendjet e tyre etj..

Më tej fillohet me hapat konkret:

Hapi 1: Nxënësit këshillohen që fillimisht të gjejnë një vend të përshtatshëm, të 
ulen në atë mënyrë që ata ndjehen më së miri.

Hapi 2: Këshillohen që të gjithë të mbyllin sytë. Kërkohet që të relaksohen dhe të 
marrin frymë thellë dhe ta lirojnë ngadalë atë. Kjo mund të përsëritet tre-katër herë.

Hapi 3: Preferohet që të lëshohet një muzikë e zgjedhur, muzikë e lehtë dhe fil-
lohet të lexohet teksti, mundësisht ekspresiv e me pauza, duke ngritur gradualisht 
zërin e muzikës.

Hapi 4: Lexohet teksti i zgjedhur. Leximi nga ana e mësimdhënësit bëhet ngadalë 
dhe me ndalesa për t’u dhënë rast nxënësve të mendojnë rreth çështjeve për-
katëse.
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    Teksti: Ngjarje të vërteta nga shkollat në Afrikë, SHBA dhe Evropë1

Nxënësit në shkolla fillore kanë qenë të fyer, të rrahur, pastaj të përjashtuar për njëzet 
e katër orë, sepse nuk e kanë fshirë klasën para se të vijë arsimtari.
   Djemtë i fyenin vajzat, i përbuznin dhe i shqetësonin ato.
   Fëmijët e klasës gjithë kohën përqeshnin nxënësin e trashë.
   Fëmijët më të moshuar i detyronin fëmijët më të rinj t’ju japin para.
   Nxënësit vazhdimisht i fishkëllenin arsimtarit dhe e pengonin të mbajë mësim.
   Mësuesi i quante nxënësit budallenj dhe i përqeshte ata që kishin vështirësi.
  Drejtori i shkollës i përkrahte pa rezervë të rriturit kur krijoheshin dallime mes 
nxënësve.
      Djaloshit tetëvjeçar ia ngjitën gojën, sepse nuk i dhanë të drejtë të flasë.
      Shumë nxënës nuk ishin prezentë në mësim në ditën e festave fetare: morën  
notën ”1” sepse mësuesi e kishte caktuar atë ditë testin.
      Drejtori i shkollës kishte frikë t’i dënonte nxënësit që e fyenin arsimtarin duke u 
përpjekur të kryejnë punën e tij.
      Djaloshi nëntëvjeçar dënohet duke shkruar njëzetë herë ”Nuk guxoj të qeshem 
në shkollë”.
   Profesori i historisë në shkollën e mesme deklaroi se Holokausti nuk ka ekzistuar.
    Drejtori i shkollës kërkoi nga nxënësi që ishte fajtor për vjedhje, ta pranojë ”krimin” 
e tij publikisht para shkollës, kolektivi i të cilës ishte në fushën e sportit për këtë 
shkak.
   Drejtorit të shkollës nuk i pëlqente që djemtë i lidhnin flokët me shirit llastiku. Një 
ditë ai vendosi të luante rolin e floktarit dhe ia preu bishtin nxënësit që e provokoi.
  Vajzat e reja myslimane refuzuan ta heqin shallin në klasë. U përjashtuan nga 
shkolla.
      Një natë dimri në dhjetor u dënua një nxënëse, sepse përdori tualetin e arsimtarëve. 
Tualetet e nxënësve ishin jashtë dhe nuk nxeheshin.
      Një nxënës u akuzua nga nxënësit e tjerë se po shet ”bar” në shkollë. Në orën e 
edukatës fizike, shumë nga moshatarët e tij e fyen. 
  Arsimtari e gjeti makinën e tij në parking të shkruar me grafit dhe me goma të 
shpuara.

Hapi 5: Pasi të ketë përfunduar leximi i tekstit që pason me ndaljen e muzikës, 
atëherë kërkohet nga nxënësit që të hapin sytë, dhe secili përafërsisht �0 minuta të 
shkruajë për imazhet e krijuara në mendjet e tyre. Nxënësit, pavarësisht, zgjedhin 
një çështje për të shkruar dhe inkurajohen që atë ta ndërlidhin me përvojën e tyre 
personale, apo me dëshirën se si do të duhej të ishte apo të zgjidhej ndonjë prob-
lem.

Hapi 6: Pasi nxënësit të kenë shkruar atëherë kërkohet (varësisht nga koha në 
dispozicion) që të lexojnë shkrimet e tyre.

2.6.15.   Lojërat – loja me role

” Vogëlushi, që nuk luan, nuk është fëmijë, ndërsa i rrituri që nuk luan, ka humbur 
përfundimisht fëmijërinë që ishte brenda tij.”
                                                                           Pablo Neruda

Loja gjithnjë e më shumë po përdoret si teknikë mësimore, madje ajo sot në disa 
programe si në atë ”Aktivitete Kreative” që realizohet nga ”World Child Kosova”, 
”Hap pas hapi” nga ”KEC” (Qendra për Arsim e Kosovës) etj., është në epiqendër 
të  strategjive të mësimdhënies. Ajo, pra hynë në kuadrin e atyre teknikave që në 
qendër kanë nxënësin. Përmes tyre, nxënësit përfshihen në mënyrë aktive dhe u 
jepet mundësi për ushtrimin e shumë aftësive dhe zhvillimin e shumë afiniteteve 
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të fëmijëve. ”Për fëmijën është takimi i përditshëm: nëpërmjet lojës ai rritet, mëson, 
njeh të tjerë dhe ndjen kënaqësi.”113

Përvoja e mësimdhënësve dhe hulumtimet e studiuesve kanë dëshmuar për 
aftësitë e fëmijës për të mësuar përmes lojës. Kjo nuk do të thotë që mësimi të 
bëhet lojë, por mësimi të zhvillohet përmes lojës. Mësimdhënësit duhet dhe mund 
të zbresin në ”tokën dhe botën e fëmijës”. Ata nuk duhet të harrojnë kurrë se duhet 
t’i kënaqin fëmijët dhe kështu ta bëjnë tërheqëse shkollën për ta, e jo vetëm një 
detyrim të obligueshëm. Në lojë, të gjithë fëmijët e sidomos ata të moshave më të 
hershme, mësojnë emrat e njëri - tjetrit, njohin e kuptojnë ndjenjat e njëri -  tjetrit, 
mësojnë rregullat, respektojnë njëri - tjetrin, respektojnë kohën, hapësirën, objektet 
dhe përfundimisht zgjidhin probleme të ndryshme dhe pse jo, zgjidhin edhe konflik-
te eventuale. “Ata, në lojë e përmes lojës, kultivojnë shprehitë shoqërore nëpërmjet 
bashkëpunimit me moshatarët e tyre. Ata mësojnë çka janë rregullat si dhe çfarë 
është drejtësia dhe ndershmëria. Ata mësojnë si të bashkëpunojnë dhe si të bash-
këveprojnë. Ata kultivojnë vetëvlerësimin, duke sfiduar veten, duke bashkëvepruar 
me fëmijët e tjerë, duke zotëruar sfida individuale, fizike dhe shoqërore.”��4Kështu, 
ata gradualisht shpalosin ndjenjat e tyre dhe njohin e kuptojnë botën përreth tyre.

Loja është një koncept i gërshetuar me tërë atë që e quajmë ”fëmijë e fëmijëri.   
” Loja është si pikëpamje e ardhmërisë. Lojërat me përmbajtjet dhe operacionet 
e veta janë katalizatorë dhe ndërmjetësues ndërmjet përvojës shoqërore të cilën 
njerëzimi e ka mbledhur, e ka përpunuar  dhe e ka formësuar gjatë zhvillimit të 
tij dhe përvojës personale  që fëmija e fiton nëpërmjet praktikës së tij jetësore. 
Në lojëra vjen në shprehje aktiviteti i fëmijës, në të shprehet zhvillimi intelektual i 
fëmijës, dëshirat, motivet vlerat, veçoritë e tij personale.” ��5 Kjo sendërtohet përmes 
një numri të konsideruar të lojërave si: loja simbolike, loja me rregulla, loja krijuese 
(konstruktive), loja didaktike etj.. Një ndër lojërat shumë të preferueshme në pro-
cesin mësimor janë lojërat me role. Loja me role është një metodë e cila doemos 
kërkon ndërveprimin e dy a më shumë aktorëve. Ajo vë në bashkëveprim fëmijët me 
njëri-tjetrin dhe bazohet në skenarin e përgatitur, ku nxënësit e një grupi kanë rolet 
e tyre. Ajo konsiderohet një metodë e suksesshme edhe për mësimin e këndvësh-
trimeve të ndryshme për të njëjtën situatë.

Si çdo aktivitet tjetër, edhe loja me role kërkon përgatitje dhe proceduara të cak-
tuara metodologjike. Fillimisht  realizimi i një loje nënkupton respektimin e disa pro-
cedurave si:

• Përcaktimi i qëllimeve të qarta,
• Njohja e përmbajtjes së lojës,
• Zgjedhja dhe, sipas nevojës, adaptimi i skenarit,
• Njohja dhe përvetësimi i rregullave të lojës,
• Pjesëmarrja aktive gjatë realizimit të lojës,
• Krijimin e hapësirës së nevojshme për veprim,
• Krijimi i kohës së mjaftueshme për përgatitjen dhe zhvillimin e lojës.

��� Prof. Dr. Kozma Grillo (200�): Magjia e përjetshme e lojës (Përkthim), Edukimi Parashkollor  �, Tiranë, fq. �62.
��4 Forst, J.P. Jakobs (�995): Play Deprivation - A Factor in Juvenile Violence, fq.47, cituar sipas Hansen A. Kristen etj. Tiranë (2002): 
Edukimi dhe kultura e demokracisë, fq. fq. �9.
��5 Tatjana Takashmanova - Sokollovska etj. (2002): Mozaiku - Qasja në edukimin dhe arsimimin parashkollor të fëmijëve, Doracakë për 
edukatorë dhe prindër, “P. D”, Shkup, fq. 25.

Shkruaje një  ese për  
përdorimin e lojës në 
fushën e të drejtave të 
fëmijës!
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SHEMBULL:  Tema : Si të pengohet shkelja e të drejtave të njeriut?
Klasa ndahet në tre grupe. Për secilin grup caktohet nga një shfaqje. U jepen qël-

limet, përmbajtja dhe skenari për shfaqje. U caktohet hapësira dhe u jepet kohë e 
mjaftueshme për përgatitje. Ja  një shembull konkret i shfaqjeve:��6

Shfaqja 1
Blerta dëshiron ta kalojë kufirin e shtetit fqinj për ta vizituar të bijën e cila është e 
martuar për një person nga ai vend. Doganierët e pengojnë të hyjë. Ata thonë se ajo 
është shumë e vobektë që të paguaj hotelin në vendin e tyre.

 Shfaqja 2
Petriti lan makina në servisin për larje. Duart e tij dimrit janë lënduar nga copat e 
akullit. Shefi i tij thotë se nuk do të blejë dorëza, sepse ato janë shumë të shtrenjta. 
Petriti nuk mund t’i blejë dorëzat vetë. Ai kërkon nga sindikata që t’i ndihmojë. Kur 
shefi e merr vesh, ai mbetet pa punë.

 Shfaqja  3
Parku i fundit në qytet duhet të shndërrohet në parking. Dhjetë persona nga fqinjësia 
bëjnë demonstrata paqësore në park, duke thënë se ai vend iu nevojitet për pushim 
ku mund të luajnë fëmijët e tyre. Vjen policia dhe thotë se ata nuk kanë të drejtë të 
demonstrojnë dhe se duhet të kthehen në shtëpi. Demonstruesit ulen në tokë dhe 
refuzojnë të lëvizin. Policia i përzë me forcë, duke lënduar disa prej tyre. 

Secili grup luan shfaqjen sipas roleve të caktuara më parë. Pas secilës shfaqje 
pjesëmarrësit pyeten se si janë ndier derisa e kërkonin zgjidhjen e problemit ndërsa 
nxënësit tjerë pyeten se a janë të kënaqur me zgjidhjen dhe si ka mundur që përfun-
dimi i problemit të jetë ndryshe. Kërkohet më tej që të mendojnë edhe për mënyra të 
tjera se si të pengohet shkelja e të drejtave të njeriut, në situata të ngjashme.

2.7.   Vlerësimi i njohurive të nxënësve117

Një nga punët dhe vështirësitë serioze në procesin mësimor për mësimdhënësit 
konsiderohet të jetë procesi i vlerësimit në përgjithësi dhe i vlerësimit të njohurive të 
nxënësve, në veçanti. 

Shpeshherë në praktikën shkollore apo edhe në literaturën profesionale, ndeshim 
termat të ndryshëm e më së shpeshti termat “matje “ dhe “vlerësim” dhe ndodh që  
shpeshherë të përdoren në vend të njëri -  tjetrit. Por duhet theksuar se edhe pse 
kanë elemente të përbashkëta, ato nuk janë sinonime.

Matja është proces i krahasimit të një sasie të njohur me një sasi të panjohur 
për të fituar asociacion për sasinë e panjohur. Ajo nuk është e mundshme pa një 
standard të përcaktuar qartë, në bazë të të cilit mund të bëhet krahasimi. Matja në 

��6 Shembulli me pak ndryshime është huazuar nga: Council of Europe (200�): Konventa e Evropës për të Drejtat e Njeriut - Pikënisje 
për arsimtarë, B Concept and CPU, Sarajevë, f. 6.
��7  Për vlerësimin shih më gjerësisht: 
Bardhyl  Musai (�999): Psikologji edukimi, „Pegi“. Tiranë.    
Bardhyl Musai (200�): Metodologji e mësimdhënies, ”Pegi”, Tiranë.
Grup autorësh (�997): Strategjitë e të mësuarit, „Koha”, Prishtinë.
Petrit Muka (�997): Të mësuarit me objektiva dhe Modeli A - 94, ”Koha“, Prishtinë.
Nicholls, Gill (�999): Learning to teach, ”Kogan Page”, London.
Bieherl Robert F. dhe Jack Snowman (2004): Psikologjia e zbatuar në mësimdhënie, ISP, Tiranë.
Petrela, Dr. Shpresa (200�): Vlerësimi i arritjeve të nxënësve në shkencat sociale, Revista Filozofi & Sociologji, ISP, Tiranë.
Instituti i Studimeve Pedagogjike (2002): Vlerësimi i arsimit, 2, Tiranë.
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arsim është proces i grumbullimit të rregullt të informacionit mësimor edukativ. Në 
lëmi të tjera mund të jetë proces shumë i thjeshtë p.sh. matja e temperaturës, matja 
e dimensioneve të një objekti, të një hapësire etj., por në arsim është një proces 
shumë më i ndërlikuar.

Vlerësimi është procesi gjatë të cilit përcaktohen vlerat mbi bazën e informacionit 
të grumbulluar nga procesi i matjes. Ai është proces i verifikimit ose i gjykimit të 
vlerës ose sasisë përkatëse. Vlerësimi  përmban përshkrimin sasior dhe cilësor si 
dhe gjykimin për vlerat. Kur dikush mat një situatë, një gjendje, një dukuri etj. e 
përshkruan atë, por kur dikush e vlerëson atë ai gjykon për vlerat e saj. Në këtë 
kuptim p.sh.: testi që përdoret në shkollë synon të matë arritjet e nxënësit, ndërsa 
në momentin kur mësimdhënësi përdorë notën dhe e vë atë në bazë të arritjeve nga 
testi, ky  është vlerësimi për dituritë e nxënësit nga ndonjë fushë e caktuar.

Matja dhe vlerësimi përdoren për qëllime të ndryshme:
�. mësimore,
2. diagnostifikuese,
�. orientuese,
4 .administrative
5. politiksn arsimore,
6. kërkimore

Procesi i vlerësimit ndodh para, gjatë, dhe pas procesit mësimor. Para fillimit të 
procesit mësimor, mësuesit e përdorin vlerësimin për dy arsye:

 -të njohin karakteristikat, nevojat dhe aftësitë e nxënësve,
 -të planifikojnë mësimin.

Gjatë procesit mësimor, mësuesit e përdorin vlerësimin  për të marrë vendime që 
lidhen me zbatimin e programit mësimor, me të nxënit, me drejtimin e klasës etj..

Pas përfundimit të mësimit vlerësimi bëhet për të dhënë përfundimet lidhur me 
arritjet e nxënësve, me përparimin e tyre, me vendimet për përmirësimin e mësimit 
për ditët e ardhshme, për vitin e ardhshëm…

2.7.1.   Teknika dhe instrumente për vlerësimin e njohurive të nxënësve

Ekzistojnë shumë teknika, instrumente e procedura për të realizuar matjen dhe 
vlerësimin. Vend të veçantë zënë testet.

Testi përbëhet nga një sistem detyrash,pyetjesh,çështjesh të lidhura logjikisht,të 
cilat kanë të bëjnë me një fushë të caktuar dhe që duhet zgjidhur, e në bazë të atyre 
zgjidhjeve vlerësojmë për  nivelin e shkallën e dukurisë së caktuar.

Ekzistojnë me dhjetëra lloje të testeve si: testet verbale, testet jo verbale, testet e 
aftësive, testet e njohurive, testet përmbledhëse, testet objektive, testet subjektive, 
testet e bazuara në normë, testet e bazuara në kriter etj.

Në kuadër të këtyre testeve mund të përdoren:
 �. Testet me përgjigje alternative;
 2. Testet me kombinime;
 �. Testet me alternativa të shumta;
 4. Testet me përgjigje të shkurtra dhe me plotësim.
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Shembuj të formulimit të testeve:

Teste  me alternativa të shumta:
A)   testet me një përgjigje të saktë;
B)   testet me përgjigje negative 
(p.sh.: duhet të gjendet përgjigja e gabuar nga dy apo tri përgjigje të sakta;
C)   testet me përgjigjen më të saktë 
(p.sh.: mund të jenë dy apo tri përgjigje të sakta por, njëra prej tyre është më e sakta. 

Shembull: Fëmijët me nevoja të veçanta kanë:
a)   të drejta të njëjta si të gjithë fëmijët e tjerë
b)   të drejta të barabarta
c)   të drejta të njëjta,  por përkujdesje të shtuar
Në këtë mënyrë duhet të qarkohet përgjigja më e saktë.

Teste me përgjigje alternative:  

Shembull, pyetja: A është i drejtë veprimi i njerëzve që ndërtojnë pallate në
mjedise të gjelbëruara? 
Përgjigja:              a) I drejtë  b) I gabuar ose
   a) Po   b) Jo  ose 
   a) I vërtetë (V)               b) I gabuar (G)
Në raste të tilla qarkohet përgjigja që mendohet e saktë.   

Teste me përgjigje të shkurtra dhe me plotësim:

Shembull: Konventa për të drejtat e njeriut është miratuar në vitin………… në  
…………….. 
Kërkohet të plotësohet vendi i zbrazët ose në formën tjetër, të jepet përgjigje e 
shkurtër.
 
Teste me përgjigje  të zgjeruar:

Shembull: Numëroni gjashtë të drejta të fëmijës?
�.   2.   �.    4. 
 

5.      6.
Kërkohet që të jepet përgjigje e plotë, ose në formë tjetër, përgjigje e gjatë që vë në 
pah qëndrimin e nxënësit etj..

Me rastin e formulimit të testeve, praktika tregon se preferohen jo vetëm një tip 
i testeve, por një kombinim i tyre dhe se me rastin e formulimit të pyetjeve duhet 
pasur parasysh parashtrimin e tyre sipas niveleve të Taksonomisë së Blumit, dhe 
në këtë mënyrë i ikim pyetjeve të vetëm një niveli të ulët, të mesëm apo të lartë 
dhe bëjmë kombinimin e të tri niveleve duke pasur parasysh gjithherë moshën, af-
tësitë psikofizike të nxënësve. Në vijim po japim një shembull të ndërtimit të amzës 
(matricës) dhe një model testi i bazuar në kritere sipas niveleve dhe në mënyrë që 
të mos ketë vështirësi, do marrim nivelin e ulët dhe të lartë.
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Shembull:
  
NDËRTIMI I AMZËS ( MATRICËS )

  

Model testi i bazuar në ndërtimin e amzës të paraqitur më lartë
Lënda: Të drejtat e njeriut

2.7.2. Vrojtimi si metodë (teknikë) vlerësimi

Përkundër përparësive të shumta të testeve në procesin e vlerësimit të nxënësve 
jo gjithçka mund të vlerësohet me teste. Kështu p.sh. aftësitë e të folurit (shprehurit), 
referatet, puna në grup, aftësitë motorike etj., nuk mund të maten me anë të testeve. 
Metodë e përshtatshme për këto është vrojtimi (vëzhgimi). Vrojtimi i drejtpërdrejtë 
është procedurë e përshtatshme që zbatohet  në të gjitha nivelet e shkollimit.

Mjetet për vrojtim janë instrumente subjektive ose instrumente të gjykimit të cilat 
sigurojnë të dhëna sasiore por më shpesh japin rezultate cilësore.

Ekzistojnë disa teknika ose instrumente që ndihmojnë  në vrojtimin e drejtpërdre-
jtë: buletini i pjesëmarrjes, listëkontrolli, shkalla vlerësuese, dëshmia anekdotike, 
dosja e nxënësit.

Buletini i pjesëmarrjes - tregon se çfarë roli ka nxënësi në grup, sa bashkëpu-
non ai me nxënësit tjerë, sa merr pjesë në diskutime, çfarë ndihmese jep brenda 
grupit etj. 

OBJEKTIVAT Veprimtaritë që do të bëjë nxënësi

Lënda Niveli i ulët Niveli i lartë  Sasia e pyetjeve

A - 40%

B - 40%

C - 10%

Shuma

D - 10%

10,6,2

5,7,3

3,1

1,1

39

8,5,1

7,6,2,2

3,3

2,4

43

32

32

10

8

82

OBJEKTIVAT Veprimtaritë që do të bëjë nxënësi

Kapitujt Niveli i ulët Niveli i lartë  Sasia e pyetjeve

Shuma

Konverta e të 
drejtave të njeriut

Konverta e të 
drejtave të fëmijës

 Të drejtat e gruas

Respektimi i të
drejtave të njeriut

2 2

2

2

3

3

3

3

8 11

4

5

5

6

20
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Shembull:  Buletini i punës në grup

Listëkontrolli - është instrument që përmban një listë me terma, me objektiva, 
aftësi, njohuri, etj. për të cilat nxënësi do të vrojtohet. Në atë listë të formuluar nga 
mësimdhënësi, evidentohet vlerësimi i vazhdueshëm i përparimit të nxënësve duke 
treguar se ai apo ajo i përmbush detyrat ose objektivat e caktuara.

Shembull:
-Njeh të drejtat e njeriut    Po - Jo
- Interpreton të drejtat e fëmijës   Po - Jo
- Jep vlerësime të qarta    Po - Jo
- Gjeneralizon çështjet                Po - Jo

Shkalla vlerësuese - është instrument që përdoret kur mësimdhënësi e sheh të 
arsyeshme për të bërë dallim më të përimtësuar midis nxënësve. Mund të organizo-
het në dy mënyra: përshkruese dhe numerike.

Shembull: 
  Shkalla vlerësuese përshkruese

Shkalla  vlerësuese numerike

Dëshmia anekdotike - është mjet vrojtimi  përmes së cilës evidentohet një sjellje 
e çastit  që ndodh në një situatë të caktuar dhe e cila meriton të veçohet, d.m.th. 
bëhet fjalë për ndonjë sjellje karakteristike, ndonjë përgjigje e një niveli të lartë, 
diçka që mësimdhënësin e fascinon për momentin.

Emri dhe mbiemri i nxënësit Çështja për vlerësim Përshkrimi - kriteret

1. Yll Korabi A është nxënësi aktiv

 në grup?

a. sugjeron ide kryesore
b. sugjeron ide dytësore

c. ndonjëherë sugjeron ide
d. është pasiv

Emri dhe mbiemri i nxënësit Çështja për vlerësim Nota numerike

1. Shpëtim Mali Sa merr pjesë në

diskutim

1
2
3
4

2.  ...

5

Emrat e anëtarëve të grupit Angazhimi \ roli Vlerësimi

Grupi 1. Genta, Blina, Adi...

Grupi 2. Lona, Joni, Jona...

Grupi 3. Tina, Albi, Bledi...
Grupi 4. Gona, Neta, Trimi

A) kryesor

B) dytësor

C) i pakët
D) aspak

( Emrave të anëtarëve të

grupit u vendosen A,B,C,D

varësisht nga angazhimi)
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Dosja e nxënësit - është mjet që përdoret për të treguar modele të punëve të nxë-
nësve që dëshmojnë veprimtaritë e tij dhe përparimin e tij. Në mësimdhënien bash-
këkohore, kjo metodë vlerësimi çmohet shumë, sepse ajo është dëshmi konkrete 
për punën e nxënësit dhe nivelin e njohurive të tij. Dosja mund të përmbajë jo të 
gjitha punët e nxënësit, por shumicën e tyre, të cilat mund të vlerësohen si nga ana 
e mësimdhënësit ashtu edhe nga ana e faktorëve tjerë, veçmas e prindërve.

Mbi bazën e këtyre metodave e instrumenteve të matjes është më objektiv pro-
cesi i vlerësimit të nxënësve, që në shkollën tonë çmohet përmes regjistrimit të no-
tave. Ajo përdoret për të paraqitur rezultatin e arritjeve dhe të përparimit të nxënësve 
dhe ka  shumë qëllime:

�. për të dëshmuar arritjet e nxënësve,
2. për të drejtuar të nxënit,
�. për të drejtuar zhvillimin individual,
4. për të motivuar punën e nxënësit,
5. për të krahasuar nivelin e njohurive,
6. për t’i orientuar nxënësit në profesione të caktuara,
7. për t’i informuar prindërit e tyre etj..

Në mënyrë që nota të jetë sa më objektive, mësimdhënësi duhet ta  bazoj notën 
në standarde të caktuara, në sa më shumë burime  dhe të vendoset  pas gjykimeve 
shumë serioze në mënyrë që ajo të mos ndryshohet shpesh.
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BETIMI I MËSUESIT

“Suksesi i nxënësve në nxënie është brenga ime kryesore, prandaj me bindje të 
plotë deklaroj se profesionin e mësimdhënies do ta ushtrojë me nder, përkushtim 
dhe besnikëri duke qenë korrekt e tolerant në bashkëpunim me nxënësit, kolegët 
dhe komunitetin .“

  
                            Nxjerrë  nga 
                                                “Kodi Etik i mësimdhënësve të Kosovës”

3.0.   Të drejtat e fëmijës dhe etika e mësimdhënësve

Të drejtat e njeriut janë ato të drejta që i takojnë çdo qytetari, pavarësisht nga 
ngjyra, gjuha, gjinia, kombi a raca, pikërisht për faktin se ai është para së gjithash 
njeri dhe si i tillë ka integritetin personal dhe dinjitetin vetjak. Ecuria e jetësimit të të 
drejtave të njeriut nuk është e lehtë. 

Rruga e jetësimit të tyre, rëndom nisë nga interesat dhe nevojat konkrete të qyte-
tarit. Nevojat dhe interesat, qytetarin e shtyjnë për të mbijetuar në një mjedis të cak-
tuar, për ta zhvilluar personalitetin e tij apo për ta ruajtur dinjitetin e tij si një qytetar 
i një shoqërie demokratike. Rruga si rrugë, vetvetiu nuk është shumë premtuese. 
Shumë më domethënëse, e madje edhe më produktive është këmbëngulësia e 
qytetarit për përmbushjen e nevojave të tij me qëllim të jetësimit të të drejtave për të 
punuar e jetuar në mjedisin konkret. 

Lexoje tekstin e “Beti-
mit të mësuesit” dhe 
komentoje!

Vendi për koment!
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Nga përvoja rezulton se nevojat e gjithmbarshme (materiale, shoqërore e 
shpirtërore) të njeriut e të shoqërisë aktualisht janë në rritje, andaj në praktikë shkalla 
e jetësimit të drejtave të njeriut kundruar nga shkalla e përmbushjes së nevojave të 
qytetarit, nuk përkon gjithnjë me situatën reale në mjedisin përkatës. 

 Shkalla e përmbushjes së nevojave në rritje të qytetarit dhe niveli i jetësimit sub-
stancial i të drejtave të njeriut, aktualisht nuk është i kënaqshëm as në shkallë kom-
bëtare, e as në atë ndërkombëtare. Dallime të mëdha hetohen edhe në jetësimin e të 
drejtave në nivelin lokal, familjar dhe personal. Nuk duhet dyshuar se ekzistojnë ligje 
shumë të avancuara në shoqëri të ndryshme, por po ashtu nuk duhet krijuar iluzione 
se shkalla e zbatimit të tyre gjithnjë qëndron në nivel të kënaqshëm. 

Dallime hetohen në jetësimin e të drejtave edhe brenda familjes, bashkëshortëve, 
gjeneratave në familje etj. Madje, edhe pse fëmija paraqet qenien më të dashur për 
prindër, megjithatë, edhe ai jo rrallë ndjehet i diskriminuar, sepse prindërit ndonjëherë 
pa dashje i abuzojnë të drejtat e tij.

Ndonëse me Kartën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut janë shpallur 
të drejtat universale nga të cilat mund të përfitojë çdo qytetar, megjithatë pjesa më 
vitale e shoqërisë – fëmijët dyshohet se mund të jenë vetvetiu përfitues nga të gjitha 
të drejtat që u sigurohen me Konventë. Dyshimi ishte i bazuar në faktin se fëmijët 
kanë të drejtë “për një ndihmë dhe përkrahje të veçantë dhe se për këtë edhe fëmija 
duhet të ketë mbrojtjen dhe përkrahjen që ka nevojë për lulëzimin harmonik të person-
alitetit të fëmijës në një atmosferë lumturie, dashurie dhe mirëkuptimi.”��8 Pikërisht, të 
mbështetur nga konstatimet e mësipërme, ishte tepër e rëndësishme, madje e do-
mosdoshme që të miratohet një Konventë specifike me të cilën do të parashiheshin 
ekskluzivisht vetëm të drejtat e fëmijëve. 

Konventa e posaçme për të Drejtat e Fëmijës përfundimisht miratohet në vitin �989. 
Me Konventë, të Drejtat e Fëmijëve mbarështohen në katër kategori më gjithëpërf-
shirëse, si bie fjala: 

�. Të  drejtat e mbijetesës; 
2. Të  drejtat për zhvillim; 
�. Të  drejtat e mbrojtjes, dhe 
4. Të  drejtat e pjesëmarrjes.��9 

Si edukatorë dhe mësimdhënës, duhet të përqendrohemi veçmas në Kategorinë e 
dytë Të drejtat për zhvillim, në kuadër të së cilës renditen detyrat parësore si e Drejtë 
e Fëmijëve për: 
•   Arsim;
•   Veprimtari kulturore;
•   Kohë të lirë e zbavitje;
•   Informim;
•   Liri e shprehjes, e mendimit, e ndërgjegjes dhe e besimit fetar.

Kur kërkesat e mësipërme kundrohen në dritën e funksionit e të përgjegjësisë të 
shkollës e të arsimtarit për jetësimin e tyre, situata paksa vështirësohet, ndonëse nuk 
do të duhej të ishte kështu. 

��8  P.Muka, Zh.Harasani, M.Dhamo, M.Sinani, S.Axhemi: Edukimi ndërkulturor dhe i të drejtave të njeriut në shkollë; Tiranë, 200�, fq.59
��9 Me  qëllim nuk do të ndalemi në sqarimin e tyre sipas kategorive, meqenëse të njëjtat janë mbarështuar në fillim të këtij manuali.

Çfarë mendoni, a kanë 
përfituar të gjithë 
fëmijët e botës nga të 
drejtat  universale?
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Shkolla, shpesh në kuadër të detyrave dhe të obligimeve të saja mundëson kul-
tivimin e zhvillimin e një klime të volitshme për realizimin e të drejtave të njeriut në 
përgjithësi, dhe të drejtave të fëmijëve në veçanti. Në kuadër të detyrave të veta, 
shkolla synon që përmes edukimit për të drejtat e fëmijëve, të arrijë të kultivojë raport 
të tillë ndërmjet faktorëve në mësim në të cilin të drejtat e fëmijëve dhe diversiteti 
ndërmjet tyre, do të kuptohet si pasuri e cila duhet mbrojtur e zhvilluar vijimisht.

 Mësimdhënësit ndërkaq, jo gjithnjë i njohin dhe i jetësojnë këto kërkesa në pro-
cesin e mësimdhënies, si një e mirë e përgjithshme. Arsimtarët i kundrojnë ndryshe 
obligimet që iu vihen në ngarkesë lidhur me të drejtat e fëmijëve. Ata, rëndom shohin 
më shumë rrugë e ecuri për realizimin e suksesshëm të të drejtave të fëmijëve në 
shkollë, mbi të cilat do të mund të sinergjonin vijimisht dituritë për të Drejtat e Njer-
iut, në nivelet vijuese institucionale dhe në mjedise tjera jetësore. Në këtë aspekt, 
arsimtari kurrsesi nuk duhet të ngelet i vetmuar dhe përgjegjës i drejtpërdrejtë për 
kultivimin, zhvillimin dhe realizimin e përmbajtjeve nga lëmi i të Drejtave të Njeriut, 
përkatësisht të Drejtave të Fëmijëve. Ai mundet me lehtësi, që krahas veprimtarisë së 
tij të rregullt arsimore e edukative, të përqendrohet herë pas here, veçanërisht në re-
flektimin e nxënësve  nga lëmi i të Drejtave të Fëmijëve, në kontekst të të drejtave dhe 
përgjegjësive të qytetarit në shoqërinë demokratike. Fundja, një kërkesë e tillë buron 
edhe nga vetë etika profesionale e punonjësve të arsimit sot. Megjithatë, kjo nuk do 
të thotë se ai individualisht dhe në mënyrë të njëanshme guxon të ballafaqohet me 
një problematikë të tillë mjaft komplekse. Një punë e tillë, tani për tani nuk mund të 
realizohet suksesshëm për më shumë arsye, sepse:
•   Mësimdhënësit nuk e konsiderojnë detyrë të tyre që parashihet ekskluzivisht me 
akte normative për t’u realizuar vijimisht si pjesë integrale e obligueshme në të gjitha 
lëndët që parashihen me Kurrikulin Zyrtar të Kosovës, por vetëm si një kurs që duhet 
të realizohet nga eksperti;
•   Në aspektin teorik nuk janë të aftësuar të gjithë mësimdhënësit njësoj me njohuri 
përkatëse nga fusha e të Drejtave të Njeriut, e aq më pak nga lëmi i të Drejtave të 
Fëmijëve;
•   Në aspektin e formimit paraprak, të gjithë arsimtarët nuk posedojnë njësoj  shkath-
tësi të nevojshme metodologjike për t’i kultivuar te nxënësit dituritë nga kjo lëmi;
•   Arsimtarët, të shumtën, nuk e konsiderojnë veten kompetent për këto përmbajtje, 
ndonëse kanë informacione solide;
•   Jo të gjithë mësimdhënësit i kuptojnë njësoj përgjegjësitë dhe obligimet që buro-
jnë nga Kodi Etik i Punonjësve të Arsimit, etj.

Natyrisht, shkaqet e mësipërme janë vetëm disa në vazhdën e arsyetimeve për të 
hequr përgjegjësinë nga vetja, ndonëse këto nuk kanë mbështetje të qëndrueshme 
në dokumente zyrtare. Mësimdhënësi nuk duhet të konsiderohet realizues i vetëm 
dhe përgjegjës i drejtpërdrejtë për këtë. Ai duhet të konsiderohet si njëri ndër fak-
torët e shumtë, që me kontributin e tij duhet në mënyrë të organizuar të sinergjojë 
energji pozitive që fëmijëve u mundëson fillimisht të zotërojnë njohuri për të drejtat 
dhe përgjegjësitë e tyre në familje, në shkollë e më gjerë, për të mundur që më vonë 
t’i kërkojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, por edhe të ruhen të mos i lëndojnë të 
drejtat e të tjerëve. Shkolla duhet t’u ofrojë përmbajtje të mjaftueshme, që në mënyrë 
krejt të natyrshme, pa imponim dhe pahetueshëm, nxënësit të dallojnë spektrin e të 
drejtave nga spektri i obligimeve dhe përgjegjësive.

 

Si do të formosh një 
situatë  të volitshme 
didaktike për edukim   
cilësor për të  drejtat e 
fëmijës?
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Krijimi i situatave didaktike me qendërzim në kultivimin e të drejtave të fëmijëve 
duhet përsëritur sa më shpesh, sepse krijimi i situatave të tilla identike me situatat 
jetësore, i bën të qëndrueshme dhe te fëmijët krijohet sistemi i vlerave sistematikisht. 
Kësisoj edhe nxënësit gjatë kohës do të krijojnë kodin e tyre të mirësjelljes, i cili i vë 
fëmijët në rendin e qytetarëve përgjegjës për sjelljet dhe veprimet e tyre. Renditja e 
saktë e të drejtave dhe përgjegjësive me qëllim të kultivimit, zhvillimit dhe zbatimit 
konsekuent të tyre, siguron një rrugëtim që rëndom duhet të përfundojë me procesin 
e natyralizimit, si shkalla më e lart e automatizimit të tyre. Kur kjo shikohet nga kënd-
vështrimi i arsimtarit apo i nxënësit, nënkupton formimin e një sistemi të vlerave dhe 
krijimin e kodeve përkatëse si: 
•   Kodi i sjelljeve të pëlqyeshme,
•   Kodi i nderit,
•   Kodi i mirësjelljes,
•   Kodi etik, etj.

    S. 3.0.1. Sistemi i krijimit të vlerave

Kodi i sjelljeve të pëlqyeshme - paraqet sistem të verifikuar të veprimeve indi-
viduale të përzgjedhura si të pëlqyeshme. Vlerat përkatëse me kalimin e kohës janë 
verifikuar si të pranueshme, janë legjitimuar nga shtresa të caktuara shoqërore, janë 
përvetësuar nga individët dhe përfundimisht kanë gjetur zbatim të gjerë. Meqenëse 
koha sjell ndryshime bashkë me to ndryshon edhe jeta shoqërore. Si rezultat i saj, 
edhe kodi i sjelljeve të pëlqyeshme, në esencë ka  ndryshuar vazhdimisht. Bile nuk 
mund të bëhet fjalë për një kod specifik, por për më shumë kode të tilla, mbase çdo 
shoqëri ka koncipuar kod specifik të sjelljeve të pëlqyeshme. Kjo dukuri më vonë 
është bartur edhe në institucionet arsimore. Shkollat kanë filluar të normojnë kodeks 
të sjelljeve të pëlqyeshme që janë të zbatueshme vetëm nga nxënësit që i vijojnë 
mësimet në atë institucion arsimor dhe personeli i tij. Normat e parapara me kodeksin 
e sjelljeve të pëlqyeshme, mjaft shpesh kanë qenë edhe të obligueshme, kështu që 
nxënësit janë identifikuar në bazë të veprimeve të tyre se në cilin institucion arsimor 
i vijojnë mësimet. 

Kodi i nderit –  paraqet sistem të unifikuar të virtyteve individuale të përgjithë-
suara në nivel bashkësie apo vendi përkatësisht institucioni. Shumë norma të këtij 
kodi rezultojnë të jenë nxjerrë nga kuptimet për nocionin ”njeri i ndershëm”. Sipas 
kësaj “njeriu i ndershëm respekton kurdoherë premtimin e dhënë, ka parime morale 
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të shëndosha, fisnikëri shpirtërore, nderim ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, është i butë, 
i durueshëm, tolerant”,120 etj. Atributet e mësipërme me kujdes janë renditur në kod të 
veçantë me preferencë për t’u zbatuar nga pjesëtarët e komunitetit përkatës. Natyr-
isht, shumë nga këto kërkesa kanë qenë të përmbledhura më herët në “betimi i pio-
nierit” ose gjenden të përmbledhura aktualisht në kodet e mirësjelljes në institucionet 
tona arsimore.

Kodi i mirësjelljes – paraqet sanksionim të një sistemi të rregullave që duhet të 
respektohen nga të gjithë anëtarët e një bashkësie, në mënyrë që jeta dhe puna e 
përbashkët të jetë harmonike dhe produktive. Parimisht, edhe pse në dukje të parë 
këto rregulla të kodifikuara në sistem të veçantë duket se e kufizojnë lirinë e individit, 
realiteti është se me to faktikisht zgjerohet liria e veprimit të tij. Me respektimin e tyre 
njeriu e ndjen veten më të sigurt, vepron më lirshëm, e di sa e ka lirinë e veprimit dhe 
ku mund ta orientojë aktivitetin e tij. Pikërisht për këtë, kodi i mirësjelljes jo vetëm që 
është i nevojshëm, por ai është i domosdoshëm në institucionet arsimore. 

Kodi etik -  paraqet një sistem të caktuar vlerash, obligimesh e përgjegjësish me 
mbështetje ligjore, të renditura dhe saktësisht të operacionalizuara, të cilat pas mirati-
mit në bazë të gjerë, bëhen të obligueshme për punonjës e kategori konkrete veprim-
tarish, mosrespektimi i të cilave  sanksionohet me ligj.�2�  

Në aspektin e leverdisë institucionale, rëndësia e një dokumenti të tillë është e 
madhe. Në shumë veprimtari, funksionimi normal institucional nuk mund të paramen-
dohet pa zbatimin konsekuent të Kodit Etik. Miratimi i tij konsiderohet si një lehtësim 
për ofruesit, por edhe për shfrytëzuesit e shërbimeve në veprimtaritë përkatëse.

 Rëndësia e aktit të tillë shtohet veçmas në vendet në ndryshim të sistemit, por 
edhe në shtetet që duan të krijojnë sisteme të qëndrueshme shoqërore demokratike. 
Rëndësia e Kodit Etik pa dyshim që është shumë e theksuar edhe për veprimtarinë e 
arsimit. Në të nuk parashihet vetëm respektimi i të Drejtave të Njeriut dhe i të Drejtat 
e fëmijëve, por në të gërshetohet fuqimisht e tërë veprimtaria arsimore e edukative e 
shkollës, dhe jo vetëm ajo.

Detyrë
Në diagramin e poshtëshënuar të Venit përcakto pikat e përbashkëta dhe të veçan-

tat e katër kodeve të përmendura më sipër!

�20 Marinesku Aurelia: Kodi i sjelljeve të pëlqyeshme sot, “Omsca-�” , Tiranë 2002 fq. �2
�2� Në jetën e përditshme, krahas Kodit Etik në shkollë, flitet edhe për ‘Betimin e Hipokratit’, përkatësisht Kodin Etik për punonjësit e 
shëndetësisë, Kodin Etik të Juristve, ushtarakve, etj 
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3.1.   Përcaktime terminologjike mbi etikën profesionale 

të punëtorëve të arsimit

Në botë aktualisht ushtrohet numër shumë i madh veprimtarish. Njerëzit kudo që 
jetojnë, aktivitetin e tyre e ushtrojnë në punë e profesione të ndryshme. Në çdo profe-
sion, pa dyshim ekzistojnë rregulla, ligje e ligjshmëri përkatëse të cilat janë hartuar 
për t’u respektuar. Normat dhe rregullat e caktuara, kanë pikëmbështetje në akte 
normative juridike (kushtetutë, ligje). Ato përpilohen  për të përparuar marrëdhëni-
et brenda grupeve të ndryshme shoqërore në mjediset konkrete. Me to synohet të 
stimulohen sjelljet dhe veprimet pozitive të punonjësve, përkatësisht të pengohen 
veprimet e dëmshme dhe jo të mira që mund të manifestohen në kushte e rrethana 
të caktuara. Me këto dokumente synohet të mos pengohen të drejtat dhe liritë e pu-
nonjësve, por njëkohësisht edhe synohet të pengohet avashllëku, jo-puna e anarkia 
në mjediset punuese, me qëllim të krijimit të një ambienti të shëndoshë e frytdhënës. 
Sado që me përpikëri të hartohen dokumentet e tilla, megjithatë asnjëherë nuk mund 
të hartohet dokument gjithëpërfshirës me të cilin do të ishin plotësisht të kënaqur si 
punonjësit ashtu edhe punëdhënësit.

 
Aspekti më i ndjeshëm dhe njëkohësisht edhe më i vështir  për t’u rregulluar është 

të përcaktohet përmasa e kontributit të individit në vendin e punës dhe respektimit 
të normave morale e ruajtjes të integritetit personal të individit. Hartuesit gjurmojnë 
që në projektet e tyre të propozojnë një ekuivalencë për çështjet e mësipërme, por 
kurrsesi ta gjejnë atë. Ata jo rrallë ndodhen në mes të dy rreziqeve: të respektojnë 
me rigorozitet ligjshmërinë pozitive juridike që ndonjëherë e shpien individin në mo-
spërfillje deri në dehumanizim, apo të respektojnë raportet dhe normat morale që e 
favorizojnë individin, por që në të njëjtën kohë nuk janë  aq premtuese për organiza-
tën e punëdhënësin. Raste të tilla mund të paraqiten në çdo fushë veprimi.

 Çështja që theksuam është me rëndësi të veçantë edhe për lëmin e arsimit dhe 
personalitetin e arsimtarit. Funksioni fisnik i arsimtarit është mjaft i ndërlikuar dhe me 
shumë përgjegjësi. Ai ndikon fuqishëm në përedukuesit (nxënësit) e tij, jo vetëm me 
atë çfarë thotë, por më shumë me atë çfarë bën. Ai me sjelljen, qëndrimin, angazh-
imin dhe veprën e tij vazhdimisht  qëndron në shënjestër. Pothuajse gjithnjë vrojtohet, 
e shpeshherë edhe imitohet, nga përedukuesit e tij. Pikërisht për kualitetet që ka, ai 
në sytë e nxënësve është simbol i “të gjithëdijshmit”, ‘të vyeshmit”, punëtorit”, “të 
pagabueshmit” ndoshta edhe “të njeriut të shenjtë”. 

Në jetën e përditshme shumica e atributeve me të cilat shoqërohet personaliteti i 
mësimdhënësit, kryesisht kanë ngjyrosje etike. Megjithatë, edhe pse ky fakt qëndron 
dhe nuk mund të heshtet, duhet theksuar se kjo çështje nuk është hulumtuar gjithan-
shëm në literaturën bashkëkohore as në aspektin teorik e as në atë empirik, madje 
”thënë më saktësisht, nga të gjitha tiparet e personalitetit dhe të aspekteve të veprim-
tarisë së arsimtarit te ne, më së paku është hulumtuar komponenti etik i tij. “�22

Ndonëse shkaqet për një mospërfillje dhe për mungesë të një interesimi për një 
studim më gjithëpërfshirës teorik e empirik të problemit mund të jenë të natyrës së 
ndryshme, megjithatë çështja rezulton të jetë mjaft aktuale, për të cilën është de-
batuar mjaft dendur. 

�22 Akademik J.Rexhepagiq; Etika e arsimtarit sot, “Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i KSA të Kosovës”, Prishtinë, �989 fq. 5
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3.1.1.   Zhvillimet shoqërore dhe etika e mësimdhënësit

Për arsimtarin, punën e angazhimin me nxënës, dhe veçmas për etikën profesio-
nale të tij, është thënë e është shkruar shumë. Kualifikimet kryesisht janë afirmative. 
Megjithatë konstatimet janë përqendruar në individë apo personalitete në mjedise të 
caktuara urbane apo rurale. Jo vetëm shoqëria, por edhe familjet, veçojnë mësuesin-
mësuesit e dalluar, të cilëve  “u detyrohen” shumë për punën që bëjnë. Prononcimet 
e tilla të shprehura me shumë dashamirësi, kryesisht mbesin vetëm në nivel kualifi-
kimesh verbale që shumë shpejt harrohen, apo që rikujtohen krye ndonjë përvjetori, 
si bie fjala – Dita e mësuesit. 

Ndonëse vetëkuptohet rëndësia e aktualiteti i problemit, megjithatë jo gjithnjë është 
shprehur interesim i mirëfilltë për punëtorët e arsimit përgjithësisht. Gjatë historikut 
modest të shkollës e të arsimit shqip në Kosovë, mund të veçohen periudha kohore 
kur ky interesim ishte më i theksuar. Viteve kur synohej të bëhej reformë më e thelluar 
në sistemin e arsimit, mund të thuhet se hetohej një interesim më i theksuar i faktorëve 
politik e qeverisës ndaj punonjësve të arsimit, si bie fjala në vitet �945, �958, �965, 
�974, �98� etj. Në vitet kur synoheshin të bëheshin kthesa në arsim, për arsimtarin 
dhe etikën e tij dendësoheshin shkrimet në shtypin e kohës ose bëhej shtim simbolik 
i pagesës së tyre. Rikujtoheshin kërkesat në rrafshin etik të arsimtarit,  stërmadhohej 
karakteri humanitar e misioni i tij fisnik, rirenditeshin obligimet dhe përgjegjësitë e tij 
në rrafshin e ruajtjes të rendit të caktuar shoqëror etj. Megjithatë, përkundër kualifiki-
meve afirmative e mjaft premtuese, asnjëherë nuk është depërtuar deri në esencën 
e problemit. Të paktën deri me tani nuk është hetuar të jetë bërë ndonjë ndryshim 
cilësor në rrafshin e qendërzimit të funksionit të tij për shoqërinë, qoftë në ngritjen 
e autoritetit, qoftë në aspektin e stimulimit material, të  denjë për punën e vlershme 
që bëjnë. Kurdoherë është aluduar në ngritjen e autoritetit të arsimtarit, shtimin e 
përgjegjësive, nga njëra anë, por edhe në fajësimin e vazhdueshëm të tyre në rast të 
trandjeve të ndryshme në shoqëri, e të cilat nuk përkonin me ideologjinë qeverisëse 
të kohës. Edhe statusi i arsimtarit, nga ana tjetër ka qenë i kushtëzuar vazhdimisht. 

Zhvillimi i misionit të tij ka qenë i kushtëzuar nga faktor të shumtë, ndër të cilët do 
të veçonim:
•   Korniza ideologjike e politike e shoqërisë konkrete;
•   Nga objektivat konkrete të shoqërisë, në planin e zhvillimit industrial, teknik- 
teknologjik e shkencor;
•   Nga vizioni, qëllimi dhe objektivat që parashiheshin të realizohen përmes institu-
cioneve edukativo - arsimore;
•   Nga kushtet e rrethanat konkrete të  punës në rrafshin lokal, regjional e më gjerë;
•   Nga raportet shoqërore në krijimin e rendit dhe ruajtjen e tij;
•   Nga nevojat imediate të shoqërisë në kushtet e rrethanat e përcaktuara të jetës e 
punës në mjedisin urban apo rural;
•   Nga parakushtet konkrete në planin etik të shoqërisë në ndryshim;
•   Nga qëllimi dhe detyrat e edukatës, arsimit e mësimit;
•   Nga sistemi arsimor dhe rrjeti institucional shkollor;
•   Nga shkalla e implementimit të të arriturave teorike në lëmin e shkencave   
shoqërore, natyrore teknike dhe edukologjike” �2� 
•   Nga shkalla e zhvillimit të raporteve ndërpersonale në kolektiv;
•   Nga niveli i bashkëpunimit ndërveprues të faktorëve në mësim etj. 

�2� Educere – lat. -  ngris, kalis, ndërtoj, ndikim etj.  Këtë grup e përbëjnë: Pedagogjia, Psikologjia, Andragogjia, Gjerontologjia, 
Sociologjia e arsimit etj.
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Varësisht nga niveli i angazhimit, përkatësisht i mos angazhimit të arsimtarit në 
realizimin e detyrave të parashtruara, veçmas në rrafshin ideologjik, janë përcaktuar 
edhe tipa të ndryshëm arsimtarësh. Varësisht nga tiparet që kanë poseduar, shkalla 
e angazhimit, niveli i përkushtimit shpirtëror e i sakrificës, kryesisht veçohen këta 
tipa mësimdhënësish:

�.   Ideologjikisht të përcaktuar;
2.   Ideologjikisht të baraspeshuar;
�.   Ideologjikisht të pa interesuar;
4.   Pragmatist – konstruktivist;

Secili nga tipat e mësipërm, varësisht nga tiparet pozitive apo negative që mani-
feston, karakterizohet edhe me realizimin e tërësishëm, të pjesshëm apo të pamjaf-
tueshëm të detyrave të punës. 

Në vijim do të shkoqisim disa nga tiparet e secilit nga tipat e përmendura.

�. Mësimdhënësit ideologjikisht të përcaktuar - rëndom kanë qenë mësimd-
hënësit që vazhdimisht, krahas anës profesionale që kanë ushtruar, e kanë ndier 
për obligim të ushtrojnë ndikimin e tyre edhe në komponentin e përcaktimit ide-
ologjik të edukatë-marrësve me të cilët punojnë. Mësimdhënësit e tillë, të shumtën 
e rasteve vetë kanë qenë anëtar partie apo njerëz “të besueshëm” të strukturave 
hierarkike politike në nivel lokal, komunal apo më gjerë. Vetë kanë besuar në moton 
ideologjike të shoqërisë dhe në paprekshmërinë e sistemit. Kanë ndier një siguri 
dhe mbi atë bazë kanë ndërtuar një autoritet. Shkaqet e angazhimit të tyre kanë 
qenë të ndryshme. Disa këtë e kanë ndier si një obligim profesional, por ka të tillë 
të cilëve një ndikim i tillë iu është imponuar qoftë nga drejtori i tyre apo edhe nga 
punonjësit e sigurimit të shtetit. Shumë nga ata i kanë kuptuar me kohë efektet e 
punës së tyre dhe janë korrigjuar. Në këtë grup bien edhe punonjësit militantë të 
cilët vetes ia përcaktojnë obligim ndryshimin e sistemit ose të ideologjisë të klasës 
qeverisëse. Punonjësit e tillë punojnë në konspiracion, kërkojnë bashkëmendimtarë 
dhe vazhdimisht rekrutojnë anëtarë të rinj. Po u zbuluan akuzohen për shkelje të 
kodit etik, “indoktrinim” të gjeneratave, veprimtari armiqësore kundër rendit etj. Po 
u argumentuan akuzat, dënimet ishin të pashmangshme. 

2. Mësimdhënësit ideologjikisht të baraspeshuar - e ushtrojnë me profesion-
alizëm veprimtarinë e tyre arsimore, ndërkaq nuk duan apo nuk kanë guxim “të 
lëshohen” në realizimin e komponentës edukative. Mësimdhënësit e tillë kurrë 
nuk lëshohen në komentimin e ngjarjeve politike ose shpjegimin e ngjarjeve me 
prapavijë ideologjike. Janë të kujdesshëm dhe shtiren kinse përpos punës arsimore 
për çka paguhen, nuk u intereson asgjë tjetër. Në kontaktet me kolegë, tregohen 
indiferent, por kur krijojnë besimin e plotë në bashkëbiseduesin larg syve të tjerëve, 
debatojnë me afsh për rrjedhat shoqërore apo për ngjarjet politike. 

Për të krijuar bindjen se janë të baraspeshuar dhe për të fituar besimin te bash-
këbiseduesi se nuk i përkasin vetëm një partie, ata kur debatojnë për çështje ide-
ologjike me të cilën ata preokupohen dhe pasi që me ngulm rreshtojnë argumente 
favorizuese pro doktrinës së partisë që e simpatizojnë, nuk e lënë pa shprehur fjalë 
miradije edhe për doktrinat e partive tjera. 
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Në kontaktet e para janë të përmbajtur e shumë të kujdesshëm, por kur siguro-
hen për përkatësinë partiake a ideologjike të bashkëbiseduesit, përpiqen që të ren-
disin argumente pro doktrinës ideologjike të partisë dhe pikëpamjeve ideologjike e 
kuptimore të bashkëbiseduesit. Rrallë kritikojnë dhe zakonisht i zgjedhin mësimd-
hënësit me të cilët krijojnë raporte më të afërta. Në klasë, po iu parashtrua ndonjë 
pyetje me ngjyrosje politike, përpiqen ta anashkalojnë, por po nuk patën sukses, 
shprehen me maturi dhe preferojnë një baraspeshë ideologjike.

�. Mësimdhënësit ideologjikisht të painteresuar – zakonisht nuk e ngatërrojnë 
anën profesionale të punës e jetës në shkollë me anën personale dhe jetën politike. 
Janë mësimdhënës të cilët në çdo kohë e dinë çfarë duhet bërë e çfarë duhet thënë. 
Ushtrojnë me sukses e profesionalizëm edhe punën arsimore e  edhe punën edu-
kative. Bisedojnë lirshëm për rrjedhat shoqërore, por gjithnjë problemin e analizo-
jnë nga këndvështrime të ndryshme. Në bisedë  nuk nguten; kur e nxjerrin ndonjë 
konkludim, zakonisht rreshtojnë edhe argumentet në favor të konstatimit. Mësimd-
hënësit e tillë janë të gatshëm dhe të hapur të dëgjojnë edhe kundërargumentet e 
palës tjetër në mbështetje të të cilave përcaktohen përfundimisht. Punonjësit e tillë 
nuk nxjerrin gjykime të ngutshme dhe në saje të tyre i formojnë edhe qëndrimet nga 
të cilat nuk u largohen me lehtësi. Pikërisht, në saje të qëndrimeve korrekte dësh-
mojnë edhe paanësinë e tyre. Mu për këtë gëzojnë autoritet në mesin e kolegëve 
dhe në mesin e nxënësve. 

4. Mësimdhënësit me prirje pragmatiste - konstruktiviste - këtij grupi i takojnë 
mësimdhënësit të cilët me aktin personal, me peshën e fjalës dhe të veprës së tyre 
angazhohen fuqishëm për realizimin e obligimeve që burojnë nga thirrja e tij në 
punën e përditshme. Këta mësimdhënës, më sjelljen dhe punën e tyre angazhohen 
vazhdimisht në tejkalimin e pengesave të çdo natyre. Përpiqen dhe kontribuojnë 
shumë në afrimin e kulturave, në zhdukjen e ndasive, në integrimet në procesin e 
globalizimit në rrafshin lokal, regjional, kombëtar e ndërkombëtar. Për këtë tip të 
mësimdhënësve asgjë nuk duhet të jetë e huaj, e pakapshme dhe e paarritshme. 

Ky tip i mësimdhënësve mbështeten në një nga pikat e forta të konceptimit kon-
struktivist në mësimdhënie dhe të mësuar, që thotë se “kush e merr diturinë në 
mënyrë individuale dhe në shkëmbim shoqëror me aktivitet, konstruktivizëm lidhur 
me kontekstin, me vetëdrejtim dhe në bashkëpunim, ai ka shanse që t’i kapërcejë 
dobësitë karakteristike për të mësuarit në konceptin tradicional .“�24   Për këtë tip 
të mësimdhënësve, asgjë që është e dobishme e praktike, që do t’i ndihmonte 
edukatë-marrësit në ngritjen e potencialeve të tyre njohëse apo vepruese nuk do 
të duhej të jetë e huaj, e pa debatueshme dhe përbuzëse. Mësimdhënësit e kësaj 
kategorie të mësuarit e konsiderojnë si një proces të orientuar kah problemet, të 
kundruara gjithnjë në frymën e “krijimit të autenticitetit të mjedisit të të mësuarit.”12�

Natyrisht, ekzistojnë edhe tipa tjerë të mësimdhënësve, por vështirë është të nxir-
ret një përcaktim se cili prej tipave të mësipërm është më i miri. Megjithatë, konsid-
erohet se mësimdhënësi duhet të jetë personalitet i shumanshëm e me botëkup-
time të gjëra, më shkallë të lartë të arsimimit, dhe para së gjithash, njohës solid i 
profesionit të tij të ngushtë. Kjo nënkupton të jetë i aftësuar në nivel të lakmueshëm 
në profesionin e tij, si në komponentin teorik, pedagogjik - psikologjik e gjithsesi 
edhe në komponentin praktik të mësimit. Mësimdhënësi politikisht duhet të jetë i 

�24 Grup autorësh: Perspektiva dhe prirje në arsimin e të rriturve, Tiranë, 2002, fq.�08
�25 Grup autorësh: Perspektiva dhe prirje në arsimin e të rriturve, Tiranë, 2002, fq.�08
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pandikuar, me synime humane e thellësisht progresive, i hapur ndaj risive dhe i 
ndryshimeve, i gatshëm që të ndryshojë veten e tij, për të ndryshuar të tjerët.

Detyrë:
Përcakto të përbashkëtat dhe të veçantat e tipave të mësimdhënësve përmes 

Diagramit të Venit!

 

3.2.   Etika - kuptimi dhe rëndësia

Për të definuar nocionin e etikës dhe për të dhënë një përkufizim për etikën, do-
emos duhet nisur nga domethënia e shprehjes etikë.

Në pikëpamje etimologjike shprehja “etikë“ vjen nga fjala greke “ethikos” që 
d.m.th. shprehi, zakon, domethënie, karakter etj. Fjalë ekuivalente ishte po ashtu 
edhe fjala latine “ mos” - “mores“ që d.m.th. shprehitë. Shkencëtarët i bashkuan këto 
shprehje për të definuar se si individët përcaktojnë kritere, zgjedhin rrugë e mënyra 
të përshtatshme  për të ndërvepruar me njeri - tjetrin, përkatësisht “për të përcaktuar 
një sjellje në përputhje me disa norma.”�26 

Në këtë aspekt, “etika  është shkenca mbi moralin, filozofia e moralit.“127 

Ndërkaq në filozofi, etika ka kuptim shumë më të gjerë. Sipas kuptimit filozofik, 
etika është disiplinë e filozofisë e cila studion përmbajtjet, motivet, normat e veprimit 
moral dhe të gjykimit.�28 Në kuptimin më të përgjithshëm, me nocionin etikë zakon-
isht definohet ajo çka është mirë për individ dhe për shoqëri dhe përcakton natyrën 
e detyrave të cilat njerëzit i kanë si obligim ndaj vetvetes dhe ndaj njëri - tjetrit. 

Në etikë dallohen më shumë aspekte të qasjes të individit ndaj normave etike:
• Aspekti autonom, i cili nënkupton qasjen sipas së cilës, vetë njeriu konsidero-

het burim i moralit dhe i normave etike;  
• Aspekti heteronom, sipas të cilit resurset morale gjenden të spostuara jashtë 

individit. 
• Etika e të mirave (përfitimeve) sipas të cilit aspekt qëllim final i veprimit moral 

konsiderohet arritja e disa vlerave të veçanta si: fati, disponimi, përfitimi personal, 
përkryerja etj;

�26 Marinesku Aurelia: Kodi i sjelljeve të pëlqyeshme sot, “Omsca-� “, 2002, fq.8
�27 Ramush Mavriqi; Poiesis e praxis – Zhvilimi i nocionit të punës prej Aristotelit deri te Hegeli, “Dukagjini”, Pejë, 2005, fq. �95
�28 Grup autorësh: Pedagoški leksikon; Beograd, �966, faqe �64
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• Etika kantiane e vetpërcaktimit të vullnetshëm në detyrat sipas një imperativi 
kategorik, të pavarur nga rrethanat dhe motivet konkrete empirike, etj. 

Kontribut më të madh për etikën dhe zhvillimin e mendimit etik kanë dhënë filo-
zofët si: Sokrati, Platoni, Aristoteli, Hjumi, Rusoi, Kanti, si dhe filozofët bashkëko-
horë si Xhon Stjuart Milli, Sartri, Habermansi, Boss  e shumë të tjerë.  

Gjatë kohës, për etikën u dhanë edhe kualifikime nga më të ndryshmet, të cilat 
herë-herë fituan në peshë dhe u respektuan, e herë-herë nuk u përfillën fare.  Boss, 
bie fjala, thekson se “Etika është sikur ajri.”�29 

Për etikën kishte përkufizime edhe më afirmative. Ajo (etika) është shprehja me 
më shumë përdorim me të cilën shërbehemi për gjerat që na pëlqejnë ose nuk na 
pëlqejnë në jetë. 

Pikërisht për këtë, etika paraqet një lëmi në të cilën përdoren shpesh termet siç 
janë: vlera, morali, parimi, subjektivizmi etik��0 , relativizmi kulturor���, deontologjia��2, 
teleologjia���, pedeutologjisë��4 etj. me të cilat merret etika bashkëkohore.

Është e rëndësishme për këtë punim që të njoftoheni praktikisht “si të jetojmë, 
veprojmë, sillemi, bashkëveprojmë, etj. sipas normave të etikës bashkëkohore 
dhe duke vepruar në mbështetje të kërkesave që konsiderohen të zbatueshme, 
të përparoni njohuritë mbi termet dhe të aftësoheni t’i identifikoni argumentet që 
justifikojnë sjellje e veprime të pranueshme për individin dhe mjedisin në të cilin 
veproni. 

3.2.1.   Definimi i nocionit vlerë

Domethënia e shprehjes vlerë është e shumë kuptimshme. Më së shpeshti atë e 
gjejmë të definuar si “saktësi e matjes së një dukurie në raport me një kriter të cak-
tuar“ dhe rëndom “vlera nënkuptohet edhe si krahasim i rezultateve”��5 dhe dhënie 
e përparësisë së njërit rezultat ndaj tjetrit. 

Po ashtu edhe në etikë përgjithësisht përdoren mjaft shprehje, që në shikim të 
parë duken të njohura, megjithatë në kuptimin etik disa nga ato fitojnë një kup-
tim tjetër, gjithsesi më të begatshëm e më domethënës. Në këtë aspekt do veçuar 
shprehjen vlerë. 

Vlerat janë përfytyrime dhe përcaktime drejtuese (Të vetëdijshme dhe të pavetëdi-
jshme) sipas të cilave drejtohen individët dhe grupet shoqërore. Në kuptimin më të 

�29 Judith A. Boss; Analyzing Moral Issues, “Mayfield Publishing Company Mountain View, California, London- Toronto, �999, faqe 5 
��0 Subjektivizmi etik – konsiderohet botëkuptim sipas të cilit përvojat etike  personale shërbejnë si masë ose si kriter  për të 
vërtetën 
��� Relativizmi kulturor- konsiderohet botëkuptimi sipas të cilit të gjitha kulturat janë  -  njësoj (barabar) të vlershme. Sipas këtij 
botëkuptimi nuk mund të ketë kultura me vlera etike  superiore, përkatësisht kultura me vlerë inferior. Ndonëse kriteret për vlerësimin e 
vlerave të ndryshme etike e kulturore imponohen së jashtmi, megjithatë në vlerësimin e tyre duhet nisur ekskluzivisht nga brenda, nga 
supozimet tona për to.  
��2 Deontologjia – studion vlerat etike dhe obligimet e profesioneve të ndryshme. Në kuptimit të përgjithshëm deontologjia 
definohet- shkencë mbi detyrat – obligimet.  Me deontologjinë e profesionit të arsimtarit definohet saktësisht vlerat etike dhe 
detyrat specifike të këtij profesioni. Deontologjia e thirrjes së mësimdhënësit, studion aspektin etik të  pedeutologjisë sepse “thirrja 
e mësimdhënësit (vokacioni i tij) bie në radhën e profesioneve shoqërore e profesionale tek e cila aplikohet deontologjia”. Në këtë aspekt, 
përkitazi me vokacionin e mësimdhënësit hartohen kodekse mbi mënyrën e sjelljes gjatë realizimit të detyrimeve të  tij në radhë të parë 
ndaj nxënësve, prindërve të nxënësve, shoqërisë, pastaj  kërkesave lidhur me personalitetin e tij etj. Nga përmbushja e suksesshme e 
kërkesave të mësipërme varen shumë edhe efektet por edhe rezultatet përfundimtare të mësimdhënësit në shoqëri. Shih më gjerësisht në 
Grup autorësh: Pedagoški leksikon, Beograd, �996, faqe. �02 dhe faqe. �64  
��� Teleologjia  -  definohet edhe si shkencë mbi qëllimshmerinë  në ndonjë fushë të caktuar shkencore, në rastin tonë në arsim.
��4 Pedeutologjia – definohet  shkencë mbi personalitetin e arsimtarit.
��5 Prof. Dr. Kozma Grillo; Fjalor edukimi, “Instituti i Studimeve Pedagogjike”, Tiranë, 2002, fq. ���

Reflekto për kuptimin 
vlerë! Ndaj dhe kla-
sifiko disa vlera?
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përgjithshëm Vlera është dhënie e përparësisë të një sendi, dukurie a sjelljeje 
ndaj tjetrës ose preferencë për një gjë mbi tjetrën. Dikush mund të vlerësojë më 
shumë mësimdhënësin që di shumë, nga mësimdhënësi që shpjegon mirë. Dikush 
tjetër e vlerëson më shumë përgatitjen teorike të mësimdhënësit krahasuar me af-
tësimin e tij pedagogjik, psikologjik. Ndonjë i tretë, më shumë e vlerëson dukjen 
e mësimdhënësit se fjalët që thotë ai, etj. Mirëpo, kjo megjithatë është vetëm një 
preferencë, që nuk d.m.th. se ka mbështetje të vërtetë.

Në jetë, njerëzit janë të prirë që të gjykojnë për vlerat në “dukje të parë”, pa 
bërë ndonjë vështrim të hollësishëm dhe pa analizua thellësisht problemin. Dhë-
nia e tillë e përparësisë, thjesht është vetëm një preferencë që nuk domethënë se 
është e qëndrueshme dhe që herë-herë mund t’i afirmojë pseudo vlerat (vlerat e 
rrejshme).

Mirëpo ekzistojnë disa vlera që dallohen nga të gjitha të tjerat. Ato janë vlerat 
etike. 

Vlerat etike në esencë paraqesin vlera të veçanta, të cilat theksojnë atë çka është 
e drejtë, përkatësisht atë që është e gabuar në veprimet e njerëzve. Atë që është 
e drejtë, e favorizojnë, ndërsa atë që është të gabuara e anatemojnë. Kjo rëndom 
përputhet me atë çfarë është mirë, përkatësisht keq, në aspektin e normave morale, 
pra çfarë është moralisht mirë dhe moralisht keq. 

Aktualisht, vlerat e ushtruara në një mjedis të caktuar shoqëror, në fakt e kanë 
paraqitur një praktikë që gjatë kohës është standardizuar në kuptimin e krijimit të 
moralit të shoqërisë përkatëse. Më vonë themelohet disiplina që e studion praktikën 
e standardizuar, përkatësisht moralin. Për këtë, etika është definuar shkenca mbi 
moralin. Në këtë aspekt edhe pse ndonjëherë morali është menduar të jetë sinonim 
me etikën, kjo nuk mund të ndodhë sepse ato nuk janë sinonime. Në jetën e përdit-
shme janë identifikuar edhe shembuj konkret të vlerave etike. Në grupin e vlerave 
etike bëjnë pjesë: sinqeriteti, ndershmëria, drejtësia, barazia, profesionalizimi etj. 
Kuptimet e mësipërme janë identifikuesit e vlerave etike për veprimet njerëzore. 

Që vlerat etike të paraqesin kritere universale për një shoqëri demokratike, duhet 
të qëndrojnë të mbështetura në parime etike. 

Parimet etike në fakt paraqesin rregulla të normuara saktë me qëllim të promov-
imit të vlerave të pranueshme shoqërore.

Përcaktimi i saktë i parimeve etike dhe publikimi i tyre në kohën e duhur shërben 
si udhërrëfyes për ndërtimin e normave të qëndrueshme morale në një shoqëri të 
civilizuar. Në këtë aspekt parimet etike duhet kuptuar si “parandalues” të infiltrimit 
të vlerave të dyshimta dhe të pseudo vlerave (vlerave të rrejshme). Parimet etike 
mundësojnë që të promovohen vlera të qëndrueshme etike në një shoqëri që më-
ton të jetë demokratike.

Kurdoherë që mëtohet të hyhet në identifikimin e vlerave etike përkitazi me ndon-
jë situatë konkrete, veçmas nëse palët ndodhen në konflikt, gjithnjë duhet aplikuar 
parime etike, në mbështetje të të cilave do të bëni analizat etike. Në mbështetje të 
tyre konkluzionet do të jenë më gjithëpërfshirëse, ndërsa masat parandaluese do të 
jenë më të efektshme.
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Detyrë
Analizo  rastin në vijim ?

Të supozojmë se ju jeni një mësimdhënës në një institucion arsimor. Institucioni 
ka  rregullore të rendit shtëpiak të punonjësve, ka Kodin e Mirësjelljes dhe ka Kodin 
Etik. Në ato akte parashihet saktë që duhet të raportohet me kohë për çfarëdo vjed-
hje që ndodhë në paralelen që ju e udhëhiqni. Për rastet e tilla masat parandaluese 
janë definuar qartë, ku parashihet se subjektit (nxënësit) fajtor për vjedhje do t’i 
tërhiqet vërejtja publikisht, do t’i thirret prindi në bisedë, deri te largimi i subjektit në 
ndonjë institucion tjetër. Tani, të supozojmë që jeni të njoftuar se një nxënës shumë 
i zellshëm në paralelen që ju e udhëhiqni ka “huazuar” nga çantat e kolegëve të 
klasës vetëm të hollat që ka gjetur, pa leje. Qëllimi i nxënësit ka qenë që t’i blejë 
shoqes së tij të klasës një dhuratë për ditëlindje. Në këtë pozitë çfarë bëni ju? 

Cilave vlera do t’u kishit kushtuar më shumë rëndësi? 
a)  profesionalizmit;
b)  përgjegjësisë suaj, që të jeni besnik ndaj rregulloreve;
c)  tretmanit të njëjtë ndaj të gjithë nxënësve;
ç)  përgjegjësisë ndaj familjes së nxënësit etj.

Këtu mund të mbështeteni te parimet etike për të zgjidhur konfliktin. 
Çfarë bëni ju?
Parimi i parë:
a) silleni ndaj nxënësit sikur ai do të sillej me ju, 
b) me veprimin me të cilin do të ishte krenar fëmija i juaj nëse do të dinte vendi-

min tuaj,
c) detyra duhet të jetë faktor vendimtar në vendim-marrje etike   
d) bëni çfarë është më e mirë për shumicën e njerëzve të përfshirë në rastin 

(Utilitarizëm). 

Përgjigja:
a) Parimi “Rregulla e artë”;
b) Parimi “Fëmija në përqafim”
c) Deontologjia
ç) Utilitarizmi 

3.2.2.   Gjeneza e Vlerave Etike

Në shoqërinë në të cilën jetojmë, mund të bëhet fjalë për burime të llojllojshme 
të vlerave etike, varësisht nga ajo se çka marrim për kriter vlerësimi. Kriteret e për-
caktimit të vlerës mund të jenë të shumtë, duke filluar nga vlefshmëria e jashtme, e 
brendshme, e grupeve të skajshme etj. Vlerat mund të burojnë edhe nga nevojat e 
subjekteve, por edhe nga nevojat e shoqërisë. Aktualisht mund të identifikohen se 
ekzistojnë disa burime të vlerave etike, të cilat ne si individ apo shoqëri i zbatojmë. 
Me to shërbehemi kurdoherë kur dëshirojmë të gjykojmë për kualitetet e vendimit 
që duhet ta marrim. Ato na ndihmojnë në përcaktimin definitiv se a është veprimi 
apo mosveprimi i drejtë apo i gabuar, moralisht i mirë apo i keq. 

Në këtë aspekt, vlerat për të cilat përcaktohemi, duhet kundruar nga më shumë 
këndvështrime, si bie fjala:

• nga cilat aspekte ato janë të dobishme, 
• për kë janë të dobishme, dhe 
• sa janë ato gjithëpërfshirëse. 
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Për t’u respektuar kërkesat e mësipërme duhet marrë parasysh dhe duhet respe-
ktuar disa kushtëzues të cilët në masë të madhe ndikojnë në përcaktimin e individit. 
Kushtëzues të tillë konsiderohen:

�.   religjioni,
2.   shoqëria, 
�.   organizatat, dhe 
4.   familja. 
1. Religjioni – konsiderohet kusht mjaft i rëndësishëm në përcaktimin definitiv të 

individit për vlerat. Religjioni mund të ofrojë një burim të rëndësishëm në krahasimin 
dhe vlerësimin e vlerave etike. Ai shpesh implikon ndikim në individin në identifikim-
in e vlerave të qëndrueshme etike. Nuk janë të rralla momentet kur bindjet religjioze 
ndikojnë në përcaktimin përfundimtar të individit për vlefshmërinë dhe preferencën 
e vlerave etike. Ka raste kur vlera të caktuara etike kundrohen edhe nga aspekti i 
besimit fetar të individit dhe ato konsiderohen si “të shenjta”.

Religjioni ndikon që të parapërcaktojë karakterin universal dhe të pasfiduar të 
një vlere etike apo të disa vlerave etike. Ka raste kur besëtytnia religjioze identifikon 
spektër të caktuar të vlerave etike të cilat konsiderohen të pandryshueshme dhe të 
përhershme nga shoqëria në shoqëri. Megjithatë, ka raste kur ndonjëherë nuk për-
fillen normat e caktuara religjioze. Për raste të tilla parashihen masat të ndryshme 
ndëshkuese për individ ose për besimtarët. Në këtë aspekt, spektri i masave për-
mirësuese është i ndryshëm, varësisht nga filozofia e religjionit përkatës. Format më 
të lehta rëndom fillojnë me pendimin, përbuzjet shoqërore, përkushtime të veçanta 
spirituale (shpirtërore) e deri te masat e ashpra të izolimit të përkohshëm shoqëror 
apo edhe anatemimit (mallkimit). 

2. Shoqëria  - po ashtu konsiderohet kusht në përcaktimin e hierarkisë të vlerave 
morale. Në rrethanat kur shoqëria është e pa organizuar ose në nivel shumë të ultë 
të organizimit, tërë punën e mbështetet në parime joformale dhe në norma morale. 
Ndërkaq, shoqëria e organizuar formale, përkatësisht shteti, përcakton normat juri-
dike në mbështetje të të cilave edhe udhëhiqet.  

Shoqëria e organizuar formale krijon norma, nxjerr kode, formulon parime etj. 
gjithnjë në interes të prosperitetit të individit dhe të ruajtjes së rendit shoqëror. 
Kodekset e përcaktuara, zakonisht janë të arritshme dhe të zbatueshme për indi-
vidët e shoqërisë përkatëse. Ajo ofron definicion kolektiv se çka është moralisht 
mirë dhe çka është keq, çka është e lejueshme e çka jo, në një shoqëri të civilizuar. 
Bashkë me to, nxjerr edhe kodeksin e caktuar me të cilin parashihen edhe masat 
e ndryshme parandaluese, përkatësisht masat përmirësuese në formë të ndësh-
kimeve për abuzuesit eventual të normave të caktuara etike të shoqërisë. Natyra 
e sanksioneve të cilat publikohen (që varësisht se kujt i dedikohen, mund të jenë 
individuale apo shoqërore), konsiderohet legale, dhe zakonisht ato shërbejnë si 
masë për përforcim. 

Shumë shoqëri pohojnë se pasi kanë analizuar me kujdes vlerat e proklamuara 
etike të shumë vendeve demokratike, janë përcaktuar për vlerat më të larta të mund-
shme etike dhe kanë përpiluar normat përkatëse. Madje, disa shoqëri shkojnë edhe 
më tej, duke pohuar se vlerat etike dhe morali në vendin e tyre, janë morale të vër-
teta dhe ato duhet të kenë karakter universal dhe të shërbejnë si model për të gjitha 
shoqëritë! 
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Konstatimet e tilla duhet pranuar me një dozë dyshimi, ndonëse përpiluesit e 
tyre janë “të bindur” në atë që thonë, mbase nuk mund të ketë vlera të tilla etike të 
përhershme, të zbatueshme për çdo situatë dhe për çdo vend. 

3. Organizatat - paraqesin faktorë me rëndësi në përcaktimin e vlerave të caktu-
ara etike, të zbatueshme për të punësuarit në gjirin e saj. Secila organizatë mund 
të ofrojë një grup të vlerave etike të cilat janë të zbatueshme në ambientet e saj. 
Në këtë aspekt, asociacione të caktuara punonjësish përpilojnë aktet e caktuara 
në formë Kodesh (Kodi i Mirësjelljes, Kodi Etik, ose Rregullore për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Administratës e të Personelit etj.). 

Të punësuarit në disa veprimtari, si bie fjala: mjekët, mësimdhënësit, avokatët 
etj., i kanë të formuara shoqatat e tyre dhe janë të anëtarësuar në to. Shoqatat kanë 
të miratuar “Kodin e Mirësjelljes” ose “ Kodin Etik” të tyre. Me këto kode, organizatat 
i kanë të mbarështuara qartë pritjet etike, por edhe kufizimet për anëtarët e tyre. Në 
shumë sosh fillohet me “betimin” solemn për obligimet, të drejtat dhe përgjegjësitë, 
fillimisht në aspektin deklarativ, por që bëhen realitet me rastin e ushtrimit të profe-
sionit. 

Këto kode parashihen të jenë të zbatueshme në organizatat përkatëse dhe za-
konisht ato janë në harmoni me normat ligjore (p.sh.: Ligji për Arsimin Fillor dhe 
të Mesëm për Punonjësit e Arsimit), por rëndom nuk mund ta zëvendësojnë ligjin 
dhe normat tjera pozitive juridike. Për subjektet të cilët nuk i respektojnë apo nuk iu 
përmbahen normave  etike të parapara me kode, ngrihet  procedura përkatëse dis-
iplinore. Masat e parapara përmirësuese, varësisht nga pesha e përgjegjësisë dhe 
motivet që e kanë mundësuar moszbatimin e normave etike, mund të jenë prej qor-
timit, largimit prej organizate, e deri te marrja e licencës për ushtrimin e profesionit.

4. Familja - paraqet bërthamën themelore të shoqërisë. Familja që të mund të 
ngritë gjenerata të shëndosha, të moralshme e punëtore, duhet të identifikojë dhe 
të përcaktohet për vlera konkrete të cilat janë të pranueshme, si për mjedisin ashtu 
edhe për shoqërinë. Për ta përmbushur misionin e saj fisnik, familja shpeshherë 
gjatë historisë është dashur të mbështetet në traditë, zakone apo në kode të ndry-
shme të pashkruara në mbështetje të të cilave ajo e ka identifikuar orientueshmërinë 
dhe ka zhvilluar veprimtarinë. Në këtë aspekt, çdo familje krahas respektimit të disa 
normave të përgjithshme e universale, rëndom e posedon edhe kodin e vet etik.  

Në harmoni me përmbajtjet e Kodit Etik, përkatësisht të Kodit të mirësjelljes, ndo-
nëse të pashkruar, secila familje  rëndom definon sjelljet dhe veprimet morale të 
pranueshme, përkatësisht sjelljet dhe veprimet e papranueshme në mesin familjar. 
Ato norma zbatohen padiskutueshëm nga të gjithë anëtarët e familjes, ruhen me 
ngulm dhe me pak ndryshime trashëgohen brez pas brezi.  

Vlerat etike që formohen në familje mund të kenë origjinë të ndryshme. Bie fjala 
ato mund të formohen duke u mbështetur në bindjet dhe besim fetar (religjioni që i 
përkasin), në ndjenjën utilitare (ajo që ka preferencë më të madhe dhe që konsid-
erohet më e dobishme për momentin) ose nga deontologjia (punët që kryejnë apo 
profesioni që e ushtrojnë p.sh.: “keni kujdes si po silleni se prindërit i keni intelek-
tual“, “jeni fëmija i profesorit”, etj.). 
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Rrallë ndodh që vetëm njëri nga faktorët e mësipërm të respektohet si i vetëm. 
Mund të ndodhë që njëri të dominojë, por të shumtën e rasteve faktorët e mësipërm 
ushtrojnë ndikim të ndërthurur në familje. 

3.2.3.   Teoritë kryesore mbi vlerësimin moral  

Në jetën e përditshme ndodh të ballafaqohemi me sfidën e shprehjes së gjy-
kimit dhe të vlerësimit të ndonjë vlere etike. Shpesh vihemi në situatë kur nga ne 
kërkohet që të nxirret një përfundim për një sistem të caktuar veprimesh dhe vlerat 
që i ngërthejnë në veti ato. Ndodh të lavdërojmë ose të qortojmë ndonjë veprim 
a sjellje të dikujt. Veprimi  ose mosveprimi i dikujt na duket trimëri ose ngathtësi. 
Fjalën e shprehur të dikujt e quajmë guxim, ose heshtjen e tjetrit e vlerësojmë si 
modesti, ngurtësi apo mungesë guximi. 

Një kualifikim qoftë afirmativ qoftë negativ, i dhënë shpejt e shpejt e me nguti, 
ndodh të jetë i qëlluar, por nuk mund të konsiderohet meritor dhe gjithëpërfshirës. 
Për t’u bindur në saktësinë e një kualifikimi të dhënë, ai duhet të analizohet hollë-
sisht dhe me  gjakftohtësi. Pas krahasimit të anëve të mira dhe anëve të këqija, nxir-
ret përfundimi përkatës. Po rezultoi që kualifikimi të jetë i gabuar, parashihen masat 
dhe veprimet që të korrigjohet ai. 

Autorë të shumtë janë përpjekur të japin shpjegime, se në çka i mbështesim 
mendimet tona kur marrin ndonjë vendim, përkatësisht, ç’është ajo që neve na bën 
të denjë ta shprehim një vlerësim i cili është vetëm i yni, përderisa nuk shprehet e 
nuk ndahet me të tjerët.        

Përkitazi me këtë Boss��6 sugjeron se kurdoherë që vendimmarrësi merr ndonjë 
vendim, pavarësisht të drejtë ose të gabueshëm nga aspekti etik, ai këtë e bënë i 
mbështetur në dy kategori themelore:

a) - në teorinë  kognitive (njohëse), 
b) - në teoritë tjera (kunative, përkatësisht psikomotore)

Ky konstatim, ndonëse nuk është i vetmi i kësaj fushe, për pikënisje merr shpjegi-
met e psikologëve për mundësitë e ndërveprimit të tri fushave të personalitetit të 
njeriut:

�.   Fusha kognitive (dituritë, informatat ose faktet),
2.   Fusha afektive (ndjenjore ose e vullnetit dhe karakterit), dhe
�.   Fusha psikomotorike ( ëvizore).

Natyrisht, procesi i vendimmarrjes nuk mund të jetë rezultat eksplicit i vetëm 
njërës apo tjetrës kategori. Në procesin e vendimmarrjes bashkëveprojnë të tri 
fushat e personalitetit të njeriut, por megjithatë, influencimi i njërës nga këto tri sfera 
është vendimtar. Pikërisht meqë është dominuese ndonjëra nga këto sfera, edhe 
vendimi merr ngjyrosjen e natyrës së sferës që dominon.  

Teoria kognitive  dhe teoritë tjera

Në jetën e përditshme vendimet që nxirren nga evaluimi  (vlerësimi) i vlerave etike 
zakonisht kanë mbështetje ekskluzive në proceset e fushës njohëse ose kognitive, 
përkatësisht në dituri. Dituritë paraqesin sistem të informatave të verifikuara nga një 

��6 Judith A. Boss:  Analizing Moral Issues, Mayfield Publishing Company Mountain View, California, London, Toronto, �999, fq. 8-��
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fushë e vetme apo disa fusha shkencore. Akti final i sintetizimit të informatave të 
verifikuara shkencore, formon shkencën ose shkencat përkatëse. Disponueshmëria 
me kohë me informata të verifikuara lehtëson procesin e vendimmarrjes me rastin 
e evaluimit (vlerësimit) të vlerave etike. Në këto raste, vendimit final për nxjerrjen e 
një gjykimi i paraprijnë edhe detyra tjera që mbështeten në nivele të ndryshme të 
angazhimit  intelektual të vendimmarrësit. 

Duke filluar nga niveli i ulët i angazhimit intelektual, drejt nivelit më të lartë të an-
gazhimit intelektual, dallojmë këta hapa veprimi:  
•   njohja            - e vlerës së caktuar si vlerë etike, 
•   të kuptuarit   - e rëndësisë  së vlerës etike,
•   zbatimi          - ku është i mundshëm, i vlerës etike, 
•   analiza          - nga se përbëhet dhe çfarë përmban vlera e etike,
•   sinteza           - çfarë paraqet vlera etike si tërësi;
•  vlerësimi       - çfarë është efekti i vlerës, përkatësisht vlera përkatëse etike      
është e mirë apo e keqe, është i mundshëm, duhet apo jo implementimi i saj në 
rrethanat konkrete.    

Respektimi i hapave të mësipërm është i domosdoshëm për të nxjerrë një gjy-
kim të qëndrueshëm përkitazi me një vlerë etike apo grup vlerash etike. Po nuk 
u respektua kjo ecuri, vendimi që merret konsiderohet si vendim i ngutshëm jo i 
qëndrueshëm e jo mjaft gjithëpërfshirës. Vendimi i tillë rrezikon të mos jetë real kon-
form situatës së dhënë. Teoria kognitive e vlerësimit të vlerave etike ka bazë të qën-
drueshme shkencore. Si teori është më objektive, sepse me të kërkohet të bëhet një 
meditim sistematik për më shumë aspekte të vlerës etike. Studiuesi, përfundimisht 
në dritën e gjetjeve, nxjerr vlerësimin përfundimtar. Në këto raste, mundësia për të 
gabuar është shumë e vogël, sepse vendimi përfundimtar “për” ose “kundër” mer-
ret pa u nxituar dhe vetëm pas një analize të thukët mendore – intelektuale.

Krahas përparësive të shumta të teorisë kognitive, megjithatë në praktikë shpesh 
haset edhe në vështirësi tjera që e përcjellin jetësimin e suksesshëm të saj. 

Në këtë aspekt, varësisht nga mënyra se si individi i qaset punës për të nxjerrë  
përfundimin për vlerat etike, në kuadër të teorisë kognitive shprehen dy ecuri fun-
damentale. 
•   Ecuria e realitetit – e cila mbështetet në analizimin e hollësishëm të pasojave të 
mundshme të cilat priten se do ta shoqërojnë veprimin përfundimtar, përkatësisht 
pritet se çfarë vërtetë mund të ndodhë, dhe
•   Ecuria e jo realitetit – e cila mbështetet në analizimin e pasojave hipotetike, të 
cilat supozohet se mund të ndodhin, por që praktikisht kanë fare pak ose nuk kanë 
aspak gjasë që të ndodhin.  

Aktualisht, në praktikë, pikërisht për shkak të faktorëve të shumtë që duhet respe-
ktuar, akti më përgjegjës për individin është marrja e vendimit. Në këtë aspekt, kra-
has ecurive të mësipërme, në aktin përfundimtar të individit për vlerësimin e vlerave 
etike dhe të përcaktimit për to, ndikojnë edhe komponentë të tjerë specifik. 

Ndikimi i komponentëve tjerë përcjellës imponohet në vendimmarrje dhe shpesh 
ndodh që të mos mund të anashkalohet fuqia e tyre vepruese. Në këtë aspekt, me 
fuqinë e tyre ndikuese rregullisht imponohen edhe komponentët në vijim: 

a)   subjektivizmi  etik,  
b)   realiteti ekzistues kulturor. 
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a) Subjektivizmi etik - karakterizohet me vendimmarrje në mbështetje të ndjenjës 
personale të subjektit i cili e merr (e sjell) vendimin. Subjekti përkatës përcaktohet për 
opsionin përfundimtar, pavarësisht a është apo nuk është vendimi etik, në harmoni 
me kriteret personale të vlerësimit. Vendimi i tillë merret në përputhshmëri me vlerat 
e formuara të tij dhe në mbështetje me argumentet që subjekti i konsideron të rëndë-
sishme për vendimmarrje. 

Subjektivizmi etik mbështetet në vlerat etike personale ose edhe në vlera etike 
universale por të kundruara nga këndvështrimi individual. Kjo, thonë mbështetësit e 
kësaj qasje, është e kuptueshme sepse shumë rrallë mund të identifikohen rregulla 
ose parime të tilla universale që janë të vërteta për të gjithë njerëzit, tërë kohën dhe në 
të gjitha vendet. Kjo deri diku është edhe e arsyeshme, mbase individët janë të epur 
të kenë qasje restriktive ndaj vlerave të tilla universale. 

b) Realiteti ekzistues kulturor - për pikënisje merr diçka tjetër. Sipas kësaj qa-
sjeje, realiteti kulturor në të cilin jeton dhe vepron individi, konsiderohet pikënisje, 
burim dhe masë e vlerave etike. Shikuar realisht, sipas ithtarëve të kësaj qasjeje, 
shoqëria e vendimmarrësit, përkatësisht opinioni kolektiv i mjedisit të caktuar kulturor, 
është përcaktues i vlerave dhe parimeve etike që synohen. Çfarëdo që në një shoqëri 
të veçantë proklamohet se paraqesin vlera etike për komunitetin, pavarësisht se ato 
ndonjëherë mund të mos paraqesin vlera të mirëfillta, konsiderohen vlera të obl-
igueshme që duhet zbatuar. Vlerat e tilla mund të krahasohen si përkufizim në stilin 
“ dëshirat tuaja – ligj për mua” dhe rëndom zbatohen pa kundërshtim nga pjesëtarët 
e komunitetit. Në raste të tilla, individit edhe nëse nuk i pëlqen, ai nuk e ka guximin 
qytetar t’i kundërshtojë hapur vlerat e përmendura, e aq më pak guxon të mos i zba-
tojë, jo nga frika për fatin e tij personal, por nga pasojat që mund t’i bartë familja dhe 
të afërmit e tij, në aspektin e “shikimit shtrembër” apo të “izolimit kulturor e social” si 
të “padëshirueshëm” në mjedisin konkret. 

Pikërisht për atë, vlerat e tilla etike, të përzgjedhura nga përfaqësues të ndryshëm 
të realitetit kulturor, konsiderohen si vlera të qëndrueshme etike dhe vetëm ato vlejnë 
për atë shoqëri.  

Si në qasjen e parë, po ashtu edhe në qasjen e dytë, në rastet kur kërkohet të 
bëhet përcaktimi i individit për norma të caktuara morale dhe për vlera etike konkrete, 
gjithnjë etika konsiderohet si një “akt i zgjedhjes” sipas rendit të përparësisë. Në indi-
vidin mbetet dhënia e prioritetit ndonjërës nga mundësitë,  ta kënaqë subjektivizmin 
e tij etik, apo ta respektojë realitetin e krijuar kulturor në mjedisin e caktuar. 

Konstatimi i mësipërm, ndonëse duket i arsyeshëm, megjithatë nuk konsiderohet 
objektiv e aq më pak gjithëpërfshirës. Mangësitë e qasjeve të mësipërme sheshohen 
me paraqitjen e teorive bashkëkohore për vlerat etike dhe normat morale.

Teoritë universale e mbështesin tezën se vlerat dhe parimet etike nuk zgjedhën, 
por zbulohen. Me fjalë të tjera, është dashur shumë kohë për t’u zbuluar e përzgjed-
hur vlera të caktuara etike të pranueshme për individin, por edhe për shoqërinë. Koha 
ka bërë që të zbulohen vlerat dhe parimet etike të cilat konsiderohen se janë të vërteta 
dhe që do të duhej të vlenin për të gjithë njerëzit, tërë kohën, në të gjitha rrethanat dhe 
në të gjitha vendet. Në këtë aspekt, gjatë kohës janë krijuar standarde të caktuara 
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e objektive, me të cilin promovohen vlera të caktuara etike në formë të virtyteve që 
konsiderohen të zbatueshme në një shoqëri që synon të jetë e civilizuar. 

Krijimi dhe identifikimi i vlerave të tilla etike me karakter “polivalent” nënkupton 
përjashtimin e të drejtës së qytetarit për veprim të njëanshëm individual. Individit 
i duhet të gjykojë për vlerat e caktuara etike konform standardeve, që nënkupton 
po ashtu se individit i është pamundësuar qasja alternative dhe i është  mohuar 
mundësia e veprimit ndryshe. Kjo do të thotë se megjithatë vendimmarrësi duhet t’iu 
përshtatet kritereve të përcaktuara në mënyrë që të veprojë duke respektuar vlerat 
etike, natyrshëm dhe në mënyrë të pranueshme për veti, por edhe për mjedisin për-
katës kulturor. 

3.2.3.   Analiza etike

Procesi i analizës morale fillon me aktin e preokupimit dhe të angazhimit intelek-
tual për të gjykuar për vlerat etike. Preokupimi i vazhdueshëm i subjektit për cilësitë 
e vlerave etike përgjithësisht, apo vetëm për një vlerë etike si të veçuar nga të tjerat, i 
kontribuon analizës së vlerave etike. Analiza etike mundëson heqjen e dilemave dhe 
krijon parakushtet për përcaktim të lirshëm të subjektit. Në këtë aspekt, rezultati i të 
menduarit tonë rëndom rezulton me dhënien e vlerësimit “për ose kundër”. Momenti 
i përcaktimit të tij  kryesisht rezulton me konkludimin të shprehur si vendimmarrje. 
Vendimmarrja si akt final, pason vetëm pasi të jenë bërë analiza të mirëfillta etike nga 
më shumë aspekte njëkohësisht. Përfundimisht, momenti i përcaktimit të individit 
konsiderohet akti më i lartë i analizës etike, dhe ka të bëjë me marrjen e vendimit që 
për momentin konsiderohet i drejtë. 

Vetë procesi i analizës etike nuk është proces i thjeshtë. Me analizë etike në es-
encë, nënkuptohet respektimi rigoroz i një tërësie të veprimeve sipas rendit të për-
caktuar  hierarkik. 

Në vijim, tërësia e veprimeve është shkoqitur në hapa konkret:
 - fillimisht identifikohen vlerat etike, 
- analizohen hollësisht ato nëse janë në konflikt me normat ekzistuese dhe
  me  rregullat etike, 
- krahasohen me të tjera vlera etike të ngjashme, 
- peshohen mirë “gjetjet”,  
- në mbështetje të tyre nxirret konkludim “për” ose “kundër” zbatimit të  tyre. 

Në literaturën bashkëkohore mund të hasen edhe mënyra të tjera të cilave mund 
t’u përmbahemi  kur bëjmë analizat etike. Boss, bie fjala, preferon këtë ecuri:

a) Përshkrimi i fenomenit (akti i identifikimit të vlerës etike) 
b) Saktësimi i listës së rregullave dhe ndjenjave morale, 
c) Analiza e rrugëve të mundshme të veprimit, 
d) Bërja e një plani të zbatueshëm veprimi, 
e) Zbatim i  planit. ��7

Krahas këtij operacionalizimi të procedurës së analizave etike, ekzistojnë edhe 
qasje tjera që konsiderohen mjaft të përshtatshme për këtë aspekt.

Një format alternativ është si vijon: 
•   Identifikimi i vlerave etike për t’i analizuar, 
•   Gjurmimi për faktet relevante “në favor” ose “kundër”, 

��7 Boss: ( 200�) fq.67 - 70
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•  Analizimi i hollësishëm i kontekstit kur “puthiten” ose “kundërshtohen” vlerat 
etike, 
•   Analiza e kujdesshme e argumenteve dhe vlerësimi objektiv i tyre për marrjen e 
një vendimi të veçantë, 
•   Identifikimi i zgjidhjeve të mundshme alternative dhe përcaktimi për variantin më 
të mirë,
•   Analiza e argumenteve që favorizojnë mendimin oponent me tuajin, ose  argu-
mentojnë kundër pozitës suaj, 
•   Argumentimi bindës për zgjidhjen tuaj të dilemave përkitazi me vlerat etike.  

Krahas opsioneve të mësipërme, mund të gjenden edhe shumë kategorizime të 
tjera, meqenëse në raste të tilla mund të gjenden aq shumë opsione sa ka individë 
mbi dhe (botë), por pothuajse që të gjitha konsistojnë në konstatimet se nuk ka 
sistem të “mirë” të analizave etike derisa vendimmarrësi:

a)   Nuk i gjurmon faktet relevante,
b)   Nuk i rishikon shpesh ato dhe nuk i vlerëson në mënyrë kritike , 
c)   Nuk i merr në konsideratë të gjitha opsionet e mundshme,
ç)   Nuk i analizon veprimet në akordim me zgjidhjen,
d) Nuk merr parasysh rrethanat konkrete, religjioze, profesionale, shoqërore, të 

kontekstit etj., 
dh)  Nuk nxjerr vlerësime të qëndrueshme në harmoni me gjetjet.
e)  Natyrisht, mund të respektohen të gjitha kërkesat e mësipërme e rezultatet të 

mos jenë inkurajuese. Kjo mund të ndodhë kudo në shoqërinë bashkëkohore, si 
pasojë e ndryshimeve të shpejta që aktualisht po e karakterizojnë shoqërinë në të 
cilën po jetojmë. Vlerat etike, si pasojë e tendencës për integrim të vazhdueshme në 
nivel kombëtar, shtetëror e ndërkombëtar me tendencë globalizimi, shpesh barten 
pa ndonjë kriter të veçantë dhe pa analiza të mirëfillta etike. Si të tilla, shpesh vlera 
etike të diskutueshme përvetësohen anë e kënd botës.

Një shembull i një Shablloni të Analizave 

Po supozojmë se jeni mësimdhënës dhe e udhëhiqni një paralele. Në paralelen 
tuaj një nxënës me emrin Premtim, më i rritur nga të tjerët, vazhdimisht i ngacmon 
shokët e shoqet e paraleles. Ju jeni i informuar edhe herë të tjera për sjelljen jo të 
mirë të tij. Keni biseduar me të dhe ai vazhdimisht është zotuar se do të korrigjo-
het dhe se nuk do ta përsërisë më veprimin. Megjithatë, pas orës së dytë, kryetari 
i klasës në zyrën tuaj iu informon se Premtimi i ka përzënë të gjithë nxënësit nga 
klasa, është mbyllur përbrenda dhe nuk lejon nxënësit tjerë që të futen brenda.

Si do të veproni ju, duke pasur parasysh vendimmarrjen për çështje etike, të 
mbarështuara më herët lidhur me karakteret?

Udhëzim:
Në tabelën në vijim:
a) bazohu në një çështje etike, që ju e shihni të pranishme dhe shkruaj për të, 
b) përmbledh faktet relevante, 
c) bazuar në fakte, deklaro opsionet e gatshme praktike për karakterin i cili është 

vendimmarrës, 
ç) deklarohu për ose kundër për secilin opsion, 
d) deklaro epilogun në formë veprimi ose mosveprimi, që është zgjedhja juaj dhe 

arsyeto pse? 



Etika Mësimdhënësit ��7

• Në kuadër të Parimeve Etike Aplikative, duhet mbajtur në mend: “Utilita-
rizmi”,  “Rregulla e Artë”, “Fëmija në përqafim”, “Deontologjia” ose “Profesion-
alizmi”. 

Vlerat Etike Çështjet Faktet
Relevante

Opsionet Parimet
Aplikative

Zgjidhja

Intengriteti i
Premtimit dhe i
juaji

Realiteti -
thënia e së
vërtetës

Ndershmëria e
Premtimit dhe e 
juaja

Dinjiteti i
Premtimit dhe i
juaji

Barazia e
Premtimit dhe e
nxënësve tjerë
në klasë

Profesionalizmi
i juaj
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* Shpjegim:

Utilitarizmi -Për qëllime tona, utilitarizmi është filozofi që e vlerëson të mirën më 
të madhe për numrin më të madh të individëve përfitues. Në këtë kuptim, utilitarizmi 
ka lidhje me rezultatet, konsekuencat ose përfundimin e prodhimit të veprimit tonë 
ose mosveprimit. Në këtë aspekt ai mund të jetë teleologjik (që buron prej fjalës 
greke - telos që d.m.th. fund, qëllim ose synim final dhe logos- shkencë, dije). Teoria 
Teleologjike e Etikës mund të shpjegohet në disa aspekte. Njëra nga ato është kur 
utilitarizmi identifikohet me aktin e veprimit, krijimit të rregullit dhe krijimit të rretha-
nave për vetëkënaqje të individit ose të subjektit (veprimi, rregulli, vetëkënaqësia), 
ndërkaq  për qëllimet tona, utilitarizmi mund të nënkuptohet edhe si identifikim i 
qasjes: “e mira më e madhe për numrin më të madh të përfituesve.“

Rregulli i artë është “Mos iu bëj të tjerëve atë që nuk i bën vetvetes”, përkatësisht 
“mos ua bëj të tjerëve atë që të tjerët nuk dëshiron të ta bëjnë ty”. Ky parim etik 
është konsideruar vetëm si formulim filozofik i rregullës ungjillore e cila në esencë 
nuk është teleologjik, por që është zbatuar edhe në Teorinë e Etikës së Virtyteve. 

Qasja (Detyra) Kantiane - “Etika e Kantit është detyrë e primatit të normës, ligjit, 
dhe ajo nuk e bazon normën etike në të mirën tematikisht të caktuar, por të mirën 
e nxjerr në bazë të normës.138 Qasja Kantiane jep arsye për të vepruar ose për të 
mos vepruar, bazuar jo në konsekuenca që janë jorelevante, por në obligimin ose 
detyrën parësore që vepruesi ndjen në vete. Për shkak se detyra është konsideruar 
relevante, kjo shkollë etike  ndryshe është  quajtur edhe si Deontologji, që gjatë 
viteve është shndërruar në teori.

Teoria e Etikës Deontologjike - (deon - detyrë) ose shkenca e veprimit sipas 
kodeksit të detyrës apo obligimeve që ngërthen ajo. Në kuptimin e përgjithshëm 
me të nënkuptohet  ecuria kur në mbështetje të detyrave dhe obligimeve që buro-
jnë nga profesioni, hartohen edhe rregullore të veçanta për mënyrën e sjelljes e të 
veprimit, në rastin tonë në mësimdhënie. 

Aktualisht ekziston edhe një teori e njohur më shumë si teori e etikës postmod-
erne. 

Teoritë Postmoderne Etike - janë teori relativisht të reja të cilat mbështeten në 
“Etikën e Kujdesit” ose të veprimit të matur në raport me të tjerët. Filozofia si filozofi 
është proklamuar nga shkencëtari Nodding-it. Më vonë teoria gjeneralizohet dhe 
me to rëndom nënkuptohen të gjitha teoritë për veprim të kujdesshëm ose etika 
feministe.��9

Nga shpjegimet e mësipërme nuk pretendohet të nxirren kualifikime të qën-
drueshme, se ndonjëra nga “shkollat” e apostrofuara më lart, është më e mirë nga 
të tjerat, por qëllimi ynë ishte që t’i kuptoni ato në mënyrë që ju të mund të bëni 
zgjedhjen duke u mbështetur në njohuritë, në bindjet dhe në prirjet tuaja perso-
nale. 

* Këshillë: Çfarëdo që zgjidhni nuk mund të jetë gabim.

��8 V. Paviqeviqi: Bazat e etikës, “Rilindja”, Prishtinë, �98� fq. 424
��9 Aktualisht në rrjetin e internetit mund të gjenden burime bashkëkohore në gjuhë të ndryshme botërore. Rrjeti është i mbushur 
plot me artikuj për etikën dhe për shkolla të ndryshme të mendimit etik. Nëse zgjidhni të hulumtoni këto burime, do të takoni emrat e 
përfaqësuesve të drejtimeve kryesore etike dhe të shkollave të tyre, si bie fjala: Aristoteli & Platoni (Etikat Virtuoze), Jeremy Bentham & 
John Stewart Mills (Utilitarizmi), Hobbes, Locke, Kant (Deontologjia), Rorty & Nods & Gadamer (Etikat Ekzistuese Postmoderne), etj.
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3.2.4.   Sfera Emocionale dhe Etikat Postmoderne

Sfera Emocionale       

Në vazhdën e përpjekjeve për të definuar kuptimin për individin si qenie e përkry-
er shoqërore, hetohen dy qasje më kryesore: 

Qasja e parë për pikënisje merr finalizimin e tërësishëm biologjik, përkatësisht 
plotësueshmërinë e krijimit dhe të zhvillimit, sipas së cilës njeriu konsiderohet qenia 
më e përkryer dhe produkti më kulmor ndër të gjitha qeniet e gjalla. Këtë e kushtë-
zon kompleksiciteti i ndërtimit konstitucional, por edhe mënyra autonome e ndër-
lidhjes së veprimeve për të reaguar si një tërësi. Nga konstatimi rezulton se njeriu 
është produkt i veprimit harmonik të faktorëve  të brendshëm, të jashtëm, por edhe 
i vet aktivitetit të tij. 

Qasja e dytë për pikënisje merr pamjaftueshmërinë biologjike sipas së cilës “nga 
të gjitha qeniet e gjalla njeriu paraqitet në vitet e para të përvojës së tij, si qenia më 
e “paplotësuar” dhe më “e brishtë” dhe pikërisht te kjo paplotëni dhe brishtësi e tij 
qëndron aftësia e jashtëzakonshme e tij për t’u përshtatur.”�40

Paplotënia e lindur e qenies njerëzore ka theksuar nevojën e evoluimit sistematik 
në aspektin e akumulimit të përvojës dhe të përshtatjes nevojave dhe kushteve për 
të mbijetuar. Këto aftësi të tij kanë bërë të mundur që të ndërlidhen funksionalisht 
dimensioni natyral (biologjik) i njeriut me dimensionin kulturor, tekniko-teknologjik 
e shkencor.  

Kompleksiteti i çështjeve në fjalë konsiderohet problem në vete rreth të cilit mund 
të ngriten pyetje të shumta, jo vetëm të natyrës etike. Pa tendencë që të theksojmë 
preferencën e njërës nga qasjet e mësipërme, nga hulumtimet shkencore rezulton 
se pavarësisht si kundrohet qenia e lindur, në kuptimin e plotënisë apo të paplotën-
sisë, në aspektin biologjik ajo me vete sjell të gjitha dispozitat për një zhvillim nor-
mal, që d.m.th. se ajo ka parakushtet për zhvillim kognitiv (njohës - të di), volitiv 
– konativ (emocional – të ndjejë) dhe psikomotorik (lëvizor - lëvizje të mbikëqyrura 
në aspektin e vetëkontrollit), që pashmangshëm gjatë jetës mund të zhvillohen deri 
në përsosmëri. Kësisoj ngjanë edhe në jetë, ku “çdo veprimtari e njeriut varet nga 
tre faktorë themelorë:
•   Nga ajo çfarë di (dituritë, shprehitë),
•   Nga ajo çfarë mundet (aftësitë, shkathtësitë dhe dispozitat), 
•   Nga ajo çfarë dëshiron (motivacionet, interesat)”�4�.

Në harmoni me këtë, edhe me rastin e analizës e të vlerësimit të vlerave etike, 
personaliteti pashmangshëm do të ndikohet nga veprimi i faktorëve të ndryshëm, 
të identifikuar në fushat e mësipërme. Ndikimi relevant i faktorëve të fushës së parë 
– njohëse (fusha kognitive ) është trajtuar me rastin e mbarështimit teorik kompo-
nentëve të teorive kognitive, ndërkaq tani, në kuadër të teorive tjera, do të mbarësh-
tohet më gjerësisht ndikimi i faktorëve relevant të fushës emocionale.      

�40 F. Fraboni; F.P. Minerva: Manual i pedagogjisë së përgjithshme, “Instituti i Studimeve Pedagogjike”, Tiranë, 200�, faqe. 25�
�4� Koliqi dr. Hajrullah; Andragogjia, Prishtinë, �990 faqe �00
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Së pari një shembull:�42

Varianti i parë:
Imagjino vetveten në nyjën e kryqëzimit të rrjetit hekurudhor ku vijat hekurudhore 

ndahen në dy. Në pjesën para laurës, pranë binarëve, por edhe në binar të vijës 
hekurudhore A, afro njëqind njerëz të cilët duan të udhëtojnë, presin trenin. Ju, 
rastësisht jeni duke qëndruar prapa laurës, në anën ku është i instaluar ndërruesi i 
kahes të binarëve. Me intervenimin tuaj Ju mund të ndryshoni kahen e rrjetit të bi-
narëve me ç’rast  kahja e trenit do të riorientohej nga vija hekurudhore A në vijën B. 
Mirëpo, për fat të keq edhe vija hekurudhore B nuk është krejtësisht e lirë, sepse në 
vijën hekurudhore B një person i vetëm është duke e pritur trenin, gjithashtu. 

Ju me kohë e keni hetuar se treni, për arsye të ndryshme, gjendet jashtë kontrollit 
dhe po zhvillon shpejtësi të madhe. Jeni të vetëdijshëm se po vazhdoi në atë kahe 
dhe po nuk e ndryshuat kahen nga vija A në vijën B, treni pashmangshëm do të për-
plaset me njëqind njerëzit. Ju gjithashtu e dini që po e ndryshuat kahen e binarëve 
personi në vijën B sigurisht do të vdesë. 

Pasi të mendosh mirë, përgjigju: Si  do të vepronit ? Çfarë do të bënit me këtë 
rast?

Varianti i dytë:

Tani imagjinoni veten në të njëjtin kryqëzim vetëm me një vijë, një tren i shpejtë 
drejtues i të cilit jeni Ju. Situata është e njëjtë. Në vijën në të cilën qarkulloni ndodhet 
një person i cili nuk mund të largohet. Në vijën tjetër janë njëqind njerëz. E gjithë ajo 
që duhet të bëni për t’i shpëtuar njëqind njerëz është që të shtypni personin para jush 
në vijë. 

 Si do të vepronit në variantin e dytë? Çfarë do të bënit ndryshe?

Varianti i tretë:

Tani imagjinoni që personi që do të vdesë në skenarin e parë ose të dytin është 
vajza apo djali juaj, ndërsa të gjithë personat tjerë në vijën e dytë janë të panjohur.

A e ndryshon kjo pjesë e informatës vendimin tuaj?

Siç mund të shihet edhe nga rastet e mësipërme, është e qartë që emocionet 
luajnë rol të rëndësishëm në vendimmarrjet etike. Ndonëse nuk është rregull dhe 
nuk vlen në mënyrë absolute për të gjitha rastet, në të shumtën e rasteve pothuajse 
“koka i bashkohet zemrës kur njeriu gjendet në labirint moral”. Edhe nga litera-
tura psikologjike theksohet se kurdoherë në rastet kur emocionet janë të fuqishme, 
rëndom “pushon të mbizotërojë arsyeja”. Vendimet e marra nën ndikimet e fuqishme 
të faktorëve emocional nuk rezulton të jenë gjithherë të drejta, e aq më pak objek-
tive. 

Pasi e kemi analizuar edhe një herë shembullin e mësipërm, të mendojmë edhe 
një herë më thellësisht përkitazi me konstatimin nëse vendimmarrja etike a është 
aktivitet krejtësisht vetëm intelektual? 

�42 Bauman: Etikat postmoderne. Nxjerrur nga  http.//www.duar.ac.uk/r.d.smith/pmethic.html 
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Po të ishte “vendim krejtësisht intelektual”, subjektit rrallëherë mund t’i ndodhë të 
gabojë. Në raste të tilla, subjekti pa nguti dhe me gjakftohtësi i analizon faktet dhe në 
mbështetje të “gjetjeve” (provave) përcaktohet për vlerat dhe parimet etike, të cilat 
më vonë do t’i zbatojë. 

Ecuria e mësipërme paraqet rrugën e vetme të arsyeshme për t’u arritur një ven-
dim etik. Megjithatë, kjo rrallë ngjanë edhe në realitetin e përditshëm jetësor. Po të 
bëhet një analizë e hollësishme për të vlerësuar aspektin emocional të vendimmar-
rjes etike, rezulton të synohet përgënjeshtrimi i pjesës esenciale të natyrës njerëzore. 
Kjo do të ishte përpjekje për të mos përfillur pjesën më të rëndësishme, por edhe më 
të ndjeshme të “unit“ të individit njëkohësisht. Hulumtime të shumta argumentojnë se 
këto dy komponente pothuajse barabarësish janë të pranishme në vendimmarrje me 
rastin e gjykimit për vlerat dhe parimet etike. Të dy këto komponente në mënyrë të 
barabartë participojnë në vendimmarrje. Kjo ndodh si në rastet kur njerëzit, përkundër 
emocioneve, bëjnë përpjekje të jenë racional, ashtu edhe në rastet kur ata nuk kanë 
arsye të mjaftueshme të jenë emocional, por tentojnë të “gjejnë” arsye të ndryshme 
të natyrës emocionale, për t’u dukur që vendimet e tyre janë racionale.  

Sado që është e nevojshme për të sendërtuar një baraspeshë të ndikimit të “sferës 
racionale” dhe të “sferës emocionale” në vendimmarrje, megjithatë rrallë ndodhë 
në jetë që komponentët e mësipërme të participojnë barabarësisht. Mbase të dy këto 
komponente konsiderohen pjesë përbërëse e të qenit njeri, prania e tyre edhe kon-
siderohet të jetë mjaft e nevojshme në vendimmarrjen etike.

Shpesh në jetën e përditshme ndodh që nga ne të kërkohet të japim opinionet 
tona, përkitazi me vendime të natyrave të ndryshme. Fillimisht përpiqemi të depër-
tojmë në prapavijën e aprovimit të një vendimi të tillë. Në mungesë të argumenteve 
të qëndrueshme, imagjinojmë shkaqe të ndryshme, të cilat sipas natyrës mund t’i 
përkasin pak a shumë ose sferës racionale ose asaj emocionale. 

Në këtë aspekt, vendimet tona, në çfarëdo cilësie, qoftë si studentë, mësimdhënës 
apo administrator arsimor, në radhë të parë, kërkohet të jenë: 
•   racionale, 
•   të mbështetura në argumente, 
•   të liruara nga ngjyrosjet emocionale, dhe 
•   krejtësisht të pa anshme.�4�  

Megjithatë, nga praktika rezulton se rrallëherë ndodh që të respektohen të gjitha 
kërkesat e mësipërme. Të shumtën e rasteve, kur të tjerët i vlerësojnë vendimet e 
vendimmarrësit jashtë kontekstit të kohës dhe hapësirës, konsiderojnë se vendimi 
përkatës administrativ është i ndikuar nga emocionet e personit vendimmarrës. Ka 
të tjerë që konsiderojnë se vendimi rezulton të jetë i marrë në mbështetje të provave 
që rezultojnë nga nevojat e përditshmërisë dhe nga rrethanat e çastit. Shprehja e 
çfarëdo mendimi, pa u analizuar në kontekst të kohës, hapësirës dhe të rrethanave të 
çastit nuk mund të jetë i qëndrueshëm dhe objektiv. 

Vendimet krahas treguesve të mësipërm, zakonisht duhet të analizohen edhe në 
mbështetje të sasisë dhe cilësisë të informacioneve paraprake. Të gjitha këto duhet 
të analizohen edhe në mbështetje të informatave tjera përcjellëse me të cilat shoqëro-
het vendimi i marrë. 

�4� Veprimet morale, megjithatë nuk i përjashtojnë as emocionet pozitive e as ato negative, përkatësisht egoiste.
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Individët shpesh harrojnë të marrin parasysh të dy kushtet relevante që mundëso-
jnë vendimmarrje meritore (kushti racional dhe kushti emocional). Shumë prej nesh 
befasohen kur vendimet administrative sfidohen në gjyq, në mungesë të respektimit 
të ligjit ose në mungesë të provave të mjaftueshme materiale. Në kuadër të provave 
të preferuara, vetëm gjendja emocionale e vendimmarrësit në rastin e marrjes së ven-
dimit, shpesh nuk respektohet nga gjykatësi apo nga juria. Ka raste kur kërkohet të 
bëhet ekzaminimi i kushteve dhe rrethanave në mbështetje të të cilave është miratuar 
vendimi i caktuar. 

Për të mos ndodhur raste të tilla, paraprakisht vendimmarrësi duhet:
•   ta analizojë me gjakftohtësi rastin;
•   të mos ngutet në vendimmarrje;
•   të informohet hollësisht për kohën, vendin dhe rrethanat në të cilat është manifes-
tuar rasti;
•   të lirohet nga ngjyrosjet emocionale dhe premisat tjera subjektive;
•   të gjurmojë për argumentet që i ofrojnë atij arsye të mjaftueshme për vendim meri-
tor;
•   të sigurohet se vendimi që do të merr është i drejtë, pa marrë parasysh nëse sub-
jekti është apo nuk është  i njohur a afërm i tij;
•  të ketë bindjen se vendimi shpie në kapërcimin e vështirësive, ose të paktën i kon-
tribuon përmirësimit të situatës;
•   që vendimi të bartë porosi të qartë, jo vetëm për subjektin që i shqiptohet, por 
edhe për të tjerët në rrethana konkrete, etj. 

I drejtë dhe i mirë konsiderohet vetëm vendimi që rezulton të jetë nxjerrë pas një 
analize cilësore të rastit, përkatësisht arritjes së një baraspeshe ndërmjet faktorëve 
të sferës racionale dhe të sferës emocionale. Çdo vendim tjetër i cili do të favorizonte 
cilëndo sferë, nuk mund të jetë i arsyeshëm, e aq më pak i qëndrueshëm.   

3.2.5.   Etikat Postmoderne

Është vështirë të konstatohet saktësisht se kur filloi të zbatohet shprehja “etikat 
postmoderne.“�44 Duket se shprehia e mendimit ndryshe ka ekzistuar gjithnjë, por 
në praktikë kjo nuk është shprehur gjithnjë ose të paktën nuk është shprehur hapur. 
Mungesa e guximit qytetar për shumë kohë ka bërë që ideja si ide të ekzistojë, por ka 
munguar zbatimi në përditshmëri. Ka pasur raste të manifestimit sporadik, por mani-
festimi kolektiv ka munguar. Shembull për këtë mund të merret veprimi i qytetarëve 
gjerman në Gjermani gjatë vitit �942 - �94�. 

Gjatë Luftës së II Botërore qytetarët e vendbanimit Nazi në Gjermani, për herë të 
parë kishin vendosur që të shprehen hapur se trajtimi i popullatës çifute nga poli-
tika shtetërore ishte jonjerëzor. Ideologjia vendore e zyrtarëve, e fuqizuar edhe me 
legjislacion, ishte që “Gjermania do të ishte më e mirë pa çifutët”. Megjithatë, krahas 
proklamimeve të tilla, shumë qytetarë gjermanë (jo-çifut), me guxim i vunë jetët e tyre 
dhe të familjeve të tyre në rrezik duke i fshehur familjet çifute. Si mund të shpjego-
het ky veprim? Ndjenja e përgjegjësisë dhe zemërimit moral të qytetarëve aktivizoi 
impulsin moral dhe i inkurajoi ata që të veprojnë. Veprimi i tyre jo vetëm që ishte në 
kundërshtim me ligjet vendore por ishte në kundërshtim edhe me interesin fizik të 
familjes së tyre. Ishte kjo ndjenja e përgjegjësisë që me çdo kusht  “t’i ruaj të tjerët”, 
qoftë edhe me sakrificë sublime.

�44 Për këtë shih më gjerësisht; Bauman Postmodern ethics, 200�,
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Megjithatë edhe ky veprim nuk ishte unik, sepse duke vazhduar me luftën, disa 
qytetarë gjermanë argumentuan që ata nuk i kanë ndihmuar njerëzit çifut në bazë të 
detyrës së tyre, por  thyen ligjin të shtyrë nga norma të caktuara morale. Të tjerët që 
ishin të përmbajtur në veprimet e tyre, argumentuan që përgjegjësia e tyre e parë 
ishte siguria e familjes së tyre. Kishte edhe të tjerë që argumentuan se meqë ata nuk 
kishin bërë ndonjë vrasje, nuk  mund të mbaheshin të përgjegjshëm për atë çfarë 
bëri shteti gjatë luftës. Por, s’do mend se kishte edhe të tillë që respektuan normat 
ligjore si qytetarë të ndërgjegjshëm dhe ishin të gatshëm për t’i kthyer çifutët dhe 
për t’i mos i ndihmuar ata. Veprimet e ndryshme të qytetarëve gjerman, nuk mund 
të kualifikohen thjesht si sjellje kulturore ose si sjellje jo kulturore, meqë me këtë rast 
manifestohet një shumëllojshmëri qasjesh. Shikuar nga ky dimension kohor, shumë 
nga ato mund të kualifikohen si veprime etike, por edhe për të tjerat nuk mund të 
thuhet se janë krejtësisht veprime jo etike. Si mund të kualifikohen (vlerësohen) 
shumë nga veprimet e mësipërme?

Nëse etika përcaktohet vetëm në bazë të veprimit të kulturuar, atëherë si të 
vlerësohet mos veprimi i tjetrit. Në rrethanat kur nuk ka etika universale ose kur nuk 
është krijuar sistemi i vlerave etike universale, si mund të gjykohen veprimi i njërit  
ose mosveprimi i tjetrit ?

Në shekullin në të cilin jetojmë (shek. XXI ), shoqëritë perëndimore përballen me 
një realitet të ri, me kushtet e një shoqërie postmoderne. Për kushtet e shoqërisë 
postmoderne, nga shumë mendimtarë, bindja në grup sugjerohet faktor me rëndësi 
vitale. Bindja si faktor është moment që fuqizon besimin për ekzistimin e një të 
vërtete të vetme, drejt së cilës duhet të udhëhiqemi. Shoqëria si tërësi, por edhe 
individët në kuadër të tërësisë synojnë gjetjen e përgjigjeve të vërteta përkitazi me 
“të vërtetën e vetme“ që do të paraqiste bazën për krijimin e vlerave universale 
etike. Aktualisht çdo shoqëri, religjion ose minoritet “ka një të vërtetë të vetme” dhe 
për këtë është vështirë të gjenden “ përgjigjet e vërteta ”Vështirësi në këtë plan, për 
shkak të nevojave të shumta, kanë shkaktuar shoqëritë më të varfëra. Nevojat në 
rritje kanë pamundësuar mënjanimin e dilemave, ose të paktën kanë pamundësuar, 
reduktimin e numrit të vlerave. Nevojat e tyre në rritje, mundësojnë identifikimin e 
të vërtetave të shumta në të cilat nuk ka përgjigje të vetme. Nevojat e karakterit 
ekonomik, shoqëror, dhe intelektual, rezultojnë me më shumë “të vërteta” në të cilat 
nuk mund të ketë “përgjigje të vetme”. 

Në këtë aspekt, postmodernizimi i shoqërisë sugjeron partikularizimin e intere-
save në bazë të kontekstit. Ky botëkuptim i siguron mbështetje konstatimit sipas të 
cilit shoqëria ka qasjen “që për momentin konsiderohet më e mira”. Kjo për vendim-
marrje etike është e pamundshme, sepse vet qasja që për momentin konsiderohet 
më e mira, nuk rezulton të bëjë pjesë gjithnjë në kuadër të vlerave etike. Pra ngjanë 
që “e vërteta e vetme“  rezulton shpesh të ketë “përgjigje të vetme”, por njëkohë-
sisht ajo të mos paraqes vlerë të qëndrueshme etike me interes të gjerë.  

Veprimi i tillë paraqet mënyrën e gabuar të formimit të kuptimeve themelore të 
shoqërisë përkatëse në identifikimin e vlerave etike, sepse ato janë nxjerr nga prem-
isat e paqëndrueshme e që lidhen me hipotezat shpesh të gabueshme. Dëmi që 
kanë shkaktuar hipotezat e tilla shpie drejt krijimit të më shumë etikave të njohura 
me emrin “etikat postmoderne”.
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Etikat postmoderne nuk bazohen në relativizëm, por as në idenë që “asgjë nuk 
shkon” etikisht. Ato bazohet në një kuptim të veçantë filozofik, ekzistues, i cili është 
mjaft i ndryshëm nga gjithë ajo që është thënë deri më tani. 

Më herët në këtë kontekst është lënë mundësia të kuptohet që arsyeja dhe logjika 
mund të lehtësojnë procedurën për një vendimmarrje etike. Në të vërtetë pandehej 
që teoritë kognitive mund të hapin derën për analizë sistematike e të arsyeshme 
të vlerave etike, duke ofruar në këtë vazhdë ndihmesë të çmueshme në evitimin e 
dilemave etike dhe duke ndihmuar po ashtu krijimin e parakushteve për një vendim-
marrje etike. 

Supozimet e postmodernistëve ishin që individëve si qytetarë racional, ndonëse 
me emocione, t’u ofrohej mundësia të zgjedhin vlerat dhe të përcaktohen për to. Kjo 
do ta lehtësonte procedurën që më lehtë të përcaktohen parimet etike dhe ecuritë 
për analizën e tyre. Këto parakushte e përbënin “çantën e veglarive” të qytetarit, në 
mënyrë që ashtu të pajisur të shkojnë guximshëm në vendimmarrje. Kjo do të ishte 
rrugë e mirë për t’u ballafaquar me rreziqet dhe për t’u përballur me çfarëdo pa 
parashikueshmërie me rastin e vendimmarrjes për vlerat etike. 

Megjithatë, etikat postmoderne përgenjështrojnë që ky është rasti i përshtatshëm 
i cili do të mund të gjeneralizohej. Ndër arsyet që e pamundësojnë këtë, ata e thek-
sojnë çështjen e vendimmarrjes. Ata konsiderojnë se vendimmarrja e tillë për vlerat 
etike është e qëndrueshme, gjithnjë deri sa të mos parashtrohet pyetja – pse? Është 
“pse-ja” ajo që na shtynë të thirremi në argumentet, që tani nuk i kemi, sepse ato 
tani kanë ndryshuar, ashtu siç kanë ndryshuar rrethanat në tërësi. Pse-ja paraqet 
“trëndafilin me gjemba” të etikave postmoderne.

Etikat postmoderne insistojnë në identifikimin e vlerave dhe të parimeve etike 
universale, si të vetmet të mundshme dhe si imperativë e pashmangshme. Ato e 
pranojnë argumentin për një përparim jo shumë premtues të shoqërisë. Orientimi i 
synuar, aktualisht është relativisht i errët dhe me plot paparashikueshmëri. Kjo ndry-
shueshmëri e ngadalëson mundësinë që shumë shpejt të mund të vendoset se për 
çfarë vlerash apo parimesh etike universale duhet synuar. Kjo është e arsyeshme, 
sepse deri sa vlerat dhe parimet universale të bëhen të zbatueshme, në ndërkohë 
mund të identifikohen vlera tjera shumë më të avancuara. Në rrethana të tilla, ndry-
shimi i vazhdueshëm zinxhiror dhe vetë natyra kontestuale e jetës e mundëson 
paraqitjen e vlerave etike të paqëndrueshme shikuar nga këndi perspektiv. Për më 
tepër, në shoqërinë moderne për të pranuar vlerat etike të krijuara dhe të ofruara 
nga të tjerët, si bie fjala: individët, organizatat, dhe kishat, e lë të hapur mundësinë 
për t’u mos zbatuar gjithanshëm, ashtu siç ishte rasti me qytetarët gjerman në ko-
hën e nacional-socializmit. Gjendja e tillë përkitazi me vlerat dhe parimet e proklam-
uara etike ose jo etike u lë hapësirë edhe ideatorëve (individëve, organizatave apo 
institucioneve fetare) që do të manipulojnë për përfitimet e tyre ose për përfitimin e 
kastës të cilën e përfaqësojnë. Përfitimet, jo gjithherë të natyrës materiale mund të 
jenë në dobi të religjionit, përkatësisht të besimit fetar të komunitetit, ose të ndonjë 
organizate. 
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Çfarë ofrojnë atëherë etikat postmoderne?

Etikat postmoderne krahas arsyes për identifikimin e vlerave të vërteta etike, fil-
limisht ndërmarrin  një analizë të hollësishme për të përcaktuar saktë vlerat dhe 
parimet etike universale në shoqërinë moderne. Kjo bëhet për t’i përcaktuar ato 
nëpër kategori dhe për të kalkuluar saktësisht koston e investimeve dhe mundësinë 
e  përfitimeve. Vetëm pas një analize të mirëfilltë të vlerave dhe të parimeve etike, 
jepen në formë të rekomandimeve të dhënat orientuese për vlerat etike “universale” 
me mundësi të përcaktueshmërisë  të individëve sipas dëshirës. Me këtë rast, me 
aktin e përcaktimit për vlera etike të qëndrueshme  individi e gëzon mundësinë e 
zgjedhjes dhe përcaktimit të lirshëm të tij. 

Me aktin e lirisë së zgjedhjes individi shpreh sensin e tij etik, dhe atë jo vetëm për 
shkak të asaj çfarë ai mendon se e vlen të përcaktohet, por edhe për atë çfarë ai 
është i disponuar të bëjë. Esenca, pra nuk qëndron në idenë, por çështja qëndron 
në aktin e bërjes ose në veprimin që personi ndërmerr. Veprimi dëshmon sensin 
personal të individit për implementimin e vlerave të proklamuara etike si vlera uni-
versale morale të shoqërisë postmoderne. 

Postmodernistët shkojnë edhe më tej në përpjekje për të sqaruar aktin e bërjes 
ose të veprimit, siç e quajnë ata. Në këtë aspekt ata argumentojnë që në vetë indi-
vidin qëndron nxitja ose impulsi për të vepruar në mënyrë etike ose morale. Lidhur 
me këtë, Bauman shprehet “impulsi moral dhe përgjegjësia morale iniciojnë pikën 
fillestare mbi të cilën ndërtohet morali i bashkëjetesës njerëzore.”�45

Shikuar nga ky aspekt, sipas disa mendimtarëve, përgjegjësia individuale për të 
vepruar nuk rrjedh gjithnjë nga kodet e as nga vlerat ose parimet etike, por nga fakti 
që subjekti ekziston si qenie njerëzore dhe për të jetuar medoemos i duhet të krijojë 
marrëdhënie me të tjerët. Nga kjo perspektivë, nëse subjekti gjithnjë bën llogari ose 
analiza për të vendosur se a duhet të veprojë apo jo, atëherë ai nëpërkëmb dinjitetin 
e personit tjetër. Në këtë rast krijohet mundësia e ngritjes së një muri fals intelektual, 
që lëkundet (luhatet) në mes të mosgatishmërisë për të ndërvepruar me të tjerët 
nga njëra anë, dhe të dëshirës njerëzore për të komunikuar dhe për të ndihmuar 
bashkëbiseduesin, nga ana tjetër. 

Disa mendimtarë tjerë përpiqen të argumentojnë se pozicionimi postmodern shi-
kuar në tërësi është i mirë, por shoqëria megjithatë duhet të imponojë kode etike 
për të siguruar përputhshmëri të ideve për një shoqëri edhe me “të mirë”. Postmod-
ernistët nuk pajtohen me pikëpamjen se mjafton fakti i të qenit njeri, pa integrimin 
edhe të komponentës vepruese të tij. Ata llogarisin që shoqëria në të cilën jetojmë 
kultivon vlera morale për shkak të njerëzve që e përbëjnë, e jo e kundërta�46. 

Pozicionimi i ithtarëve të etikave postmoderne qëndron në spontanitetin e krijimit 
të vetëkonstrukticionizmit etik ose moral. Kjo d.m.th. se individët plotësisht të pa-
varur, i bëjnë vendimet të  nxitur nga dëshira për të vepruar dhe për të krijuar mar-
rëdhënie me të tjerët. Komponenti veprues ekziston brenda në individin dhe si i tillë 
ai kërkon arsye për t’u zbatuar

�45 Bauman : Postmodern Ethics, 200�, fq. ��.
�46 Po aty.
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Krahaso:
Këshilli për Shqyrtimin e Aftësimit të Mësimdhënësve

Kodi Etik për Mësimdhënësit�47

Suksesi i nxënësve në nxënie është brenga ime kryesore, prandaj me bindje të 
plotë deklaroj se profesionin e mësimdhënies do ta ushtroj me nder, përkushtim 
dhe besnikëri duke qenë korrekt e tolerant në bashkëpunim me nxënësit, kolegët 
dhe komunitetin.

Detyrat

Si mësimdhënës, unë përkushtohem:
•   Të siguroj që të gjithë nxënësit nën kujdesin tim janë të sigurt dhe trajtohen me 
respekt,
•   Që t’u ofrohen standardet më të larta profesionale në implementimin e kurrikulës  
zyrtare të Kosovës,
•   T’i shmangen diskriminimit në baza racore, etnike, gjinore, religjioze sociale dhe 
me nevoja të veçanta,
•   Të respektoj të drejtat e nxënësve duke u bazuar në ligjin e arsimit të përgjith-
shëm dhe konventat ndërkombëtare.
•   Që me angazhimin në çështjet publike në mënyrë objektive dhe profesionale në 
asnjë mënyrë nuk do t’ua imponojë nxënësve, prindërve apo komunitetit orientimin 
politik gjatë ushtrimit të detyrës sime si mësimdhënës.
•   Të ushtroj vetë-disiplinë dhe të veprojë me përgjegjësi, pasi që jam i vetëdijshëm 
që sjellja ime brenda dhe jashtë shkollës mund të merret si shembull nga nxënësit 
dhe anëtarët tjerë të komunitetit.
•   Të jem shembull për mirësjellje dhe të respektoj të drejtat e njeriut, dinjitetin 
njerëzor, demokracinë dhe tolerancën.
•   Nuk do ta shfrytëzojë pozitën time për përfitim personal.

3.2.6.   Përgjegjësitë ndaj profesionit148 

Si anëtar i një profesioni të rëndësishëm unë, përkushtohem:
•   Të zbatoj Standardet e Praktikës Profesionale për Mësimdhënës.
•   Të përmirësoj arsimimin e nxënësve duke krijuar mirëbesim të ndërsjellë të ko-
munitetit, prindërve dhe mësimdhënësve.
•   Të raportoj abuzimin e nxënësve tek autoritetet përkatëse sipas ligjeve. 

     
Kodi i mirësjelljes profesionale për studentët edukatorë

Ky Kod për Mirësjellje Profesionale për Studentët Edukatorë kërkon standardet e 
sjelljes profesionale që priten nga studenti edukator.

Në lidhje me fëmijët
•   Studenti edukator mëson dhe bashkëvepron me fëmijët në një mënyrë që respe-
kton dinjitetin dhe të drejtat e të gjithë njerëzve pa paragjykime për racën, religjio-
nin, ngjyrën, gjininë, karakteristikat fizike, moshën, origjinën ose vendin nga kanë 
ardhur.

�47 MASHT, Prishtinë 2004. Kodi Etik për Mësimdhënësit, Dokument.
�48 KEDP- Fakulteti i Edukimit, Doracak, Udhëzuesi për Mësimdhënie Praktike, Prishtinë, 200� 
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•   Studenti edukator mund të mos e zbulojë informatën për fëmijën që e ka marrë 
në besim ose në rrjedhë të detyrave profesionale, vetëm nëse kërkohet nga ligji ose 
në konsultim me drejtorin e shkollës, institucioni parashkollor apo mbikëqyrësit të 
fakultetit që ta bëjë këtë për interes të fëmijës.
Në lidhje me autoritetet e shkollës - entit parashkollor
•   Studenti edukator respekton autoritetet e shkollës-entit parashkollor dhe i bën të 
gjitha bashkëveprimet në mënyrë që të cilësohet si person profesionist.
•   Studenti edukator u përmbahet të gjitha marrëveshjeve të negociuara në emër të 
studentit nga ana e Fakulteti të Edukimit.
•   Studenti edukator nuk e prish besueshmërinë e studentëve tjerë edukatorë, fëmi-
jëve ose prindërve ndaj autoriteteve të shkollës - entit parashkollor.

Në lidhje me studentët tjerë edukatorë
•   Studenti edukator bashkëvepron me studentët tjerë edukatorë në një mënyrë që 
respekton dinjitetin dhe të drejtat e të gjithëve pa paragjykime për racën, religjionin, 
ngjyrën, gjininë, karakteristikat fizike, moshën, prejardhjen, ose origjinën e vendit. 
•   Studenti edukator nuk e prish besimin e edukatorëve mentorë ose fëmijëve në 
studentët tjerë edukatorë.
Studenti edukator diskuton punën dhe zotësinë e studentëve tjerë edukatorë vetëm 
nëse ka pajtim të dyanshëm për qëllimin e vlerësimit kolegial dhe të nxënies së 
përbashkët.

* Model i huaj – Shembull i një kodi të mirësjelljes

Kodi i Etikës

Kodi i etikës thekson rregullat e përgjithshme për të gjithë anëtarët e Federatës 
së Mësimdhënësve të Kolumbisë Britaneze për të mbajtur standardet e larta të shër-
bimit dhe sjelljes profesionale ndaj nxënësve, kolegëve dhe unionit profesional. 

�. Mësimdhënësi flet dhe vepron ndaj nxënësve me respekt dhe dinjitet dhe mer-
ret me ta me kujdes, gjithmonë duke pasur parasysh të drejtat dhe ndjeshmëritë e 
tyre. 

2. Mësimdhënësi respekton natyrën konfidenciale të informacioneve në lidhje me 
nxënësit dhe mund t’ua japë vetëm personave ose agjencioneve të autorizuar që 
kanë të bëjnë drejtpërdrejt me mirëqenien e tyre. 

�. Mësimdhënësi njeh se ekziston një marrëdhënie e privilegjuar me nxënësit dhe 
i shmanget prishjes së atyre marrëdhënieve për ndonjë interes material, ideologjik 
apo ndonjë tjetër. 

4. Mësimdhënësi është i vullnetshëm për të rishikuar me kolegët, nxënësit dhe 
prindërit /kujdestarët e tyre cilësinë e shërbimit të ofruar nga mësimdhënësi dhe 
praktikat e përdoruara për të kryer detyrat profesionale. 

5. Mësimdhënësi i drejton privatisht kolegut të vet kritikat në lidhje me punën e 
kolegut në fjalë dhe vetëm pasi ta ketë njoftuar me shkrim kolegun se ka për qëllim ta 
bëjë një gjë të tillë atëherë mund të drejtojë informacionet individëve të duhur të cilët 
janë në gjendje të ofrojnë këshillë dhe ndihmë. (Shikoni shënimin pas numrit �0)
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6. Mësimdhënësi njeh autoritetin dhe përgjegjësitë e Federatës së Mësimdhë-
nësve të Kolumbisë Britaneze dhe i plotëson obligimet që dalin nga anëtarësimi në 
unionin e vet profesional. 

7. Mësimdhënësi i respekton kërkesat e marrëveshjes kolektive.

8. Mësimdhënësi vepron në një mënyrë që nuk është paragjykues ndaj vepri-
meve të punës ose strategjive të tjera kolektive të unionit të tij  - saj.

9. Mësimdhënësi as nuk aplikon e as nuk pranon një pozitë që është e përfshirë 
në deklaratën e “implikimeve” të federatës.

�0. Mësimdhënësi si individ ose si anëtar i një grupi të mësimdhënësve, nuk bën 
ndonjë përfaqësim të paautorizuar në trupat e jashtëm në emër të federatës. 

Shënim: Nuk konsiderohet si shkelje e pikës 5 të Kodit të Etikës nëse një anëtar 
i përcjell kërkesat ligjore ose protokolet zyrtare gjatë raportimit të çështjeve mbi 
mbrojtjen e fëmijëve.

Krahaso :
BETIMI I MËSUESIT (Kodi Etik – Kosovë)

“Suksesi i nxënësve në nxënie është brenga ime kryesore, prandaj me bindje të 
plotë deklaroj se profesionin e mësimdhënies do ta ushtroj me nder, përkushtim 
dhe besnikëri duke qenë korrekt e tolerant në bashkëpunim me nxënësit, kolegët 
dhe komunitetin.”

 BETIMI I MËSUESIT (Ernest Boyer)

“Nëpërmes këtij betimi unë afirmoj dedikimin tim ndaj profesionit të arsimit. Me 
këtë pohim, unë përfshij detyrimet e mësuesve profesionist për të përmirësuar gjen-
djen e përgjithshme, për të  ngritur kuptimin dhe kompetencën njerëzore dhe për 
t’u sjellë nder orvatjeve të mësimdhënies dhe të mësimit. Unë vetë i pranoj këto 
detyrime dhe do të jem vigjilent dhe i përgjegjshëm që edhe kolegët e mi t’i prano-
jnë e mbështesin ato. Unë do të jem i vëmendshëm ndaj përgjegjësisë për të rritur 
inteligjencën e nxënësve nëpërmjet një vazhde të disiplinuar njohurish. Do të jem i 
palëkundur për këtë vendim, madje edhe atëherë kur të jem i dobët dhe i tundur për 
të abdikuar një përgjegjësi të tillë ose t’ua hedhë fajin pengesave që e bëjnë detyrën 
të vështirë. Unë do të jem këmbëngulës në vendimin tim për të ngjallur respekt për 
një jetë plot studime dhe respekt për të gjithë të tjerët. 

Për t’i kryer me besnikëri këto detyra profesionale, unë premtoj të punoj gjithmonë 
për një kuptim më të mirë të përmbajtjes sime, të praktikës sime udhës sime, udhë-
zues i studentëve që i nënshtrohen tutelës sime. Unë premtoj të kërkoj e të mbështes 
strategji, që nxisin cilësinë në mësimdhënie e në të mësuar dhe t’i organizoj të gjithë 
të angazhohen në arsimim dhe t’u jap mundësinë të arrijnë përsosmërinë. Premtoj 
të matem me cilësitë që unë dua, të arsimoj, të mësoj e të nderoj përgjithmonë një 
mënyrë demokratike të jetës, që s’mund të ekzistojë pa mendje të lira, të disiplinuara 
e të kulturuara.

Unë e di që me kohë përpjekjet e mia do të ofendojnë privilegjin e statusin, që do 
të kundërshtohen nga paragjykime e mbrojtës të pabarazisë dhe që unë të përbal-
lojë argumente që kërkojnë të dekurajojnë përpjekjet e mia dhe të dobësojnë shpre-
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sat e mia. Por unë do të mbetem besnik ndaj besimit që këto përpjekje dhe ndjekja e 
këtyre qëllimeve do të më bëjnë të vlefshëm për profesionin tim, të vlefshëm për një 
popull të lirë. Përpara këtij tubimi, unë e lidh veten me këtë betim”

Ernest Boyer

President i Fondacionit “Carnegie” për Progresin e Mësimdhënies, botuar në 
“Çështje të arsimit të përgjithshëm” me 9 mars �984. 

3.2.7.   Version për diskutim

Vlerat Njerëzore Universale:

Nga analiza historikut të krijimit të qytetarisë rezulton se personalitete të shquara 
të mendimit shoqëror, kanë bërë përpjekje që nga shumësia e vlerave me të cilat 
përballet shoqëria dhe qytetari si pjesë e shoqërisë, t’i identifikojnë disa vlera të 
përgjithshme, që mund të konsiderohen reprezentative dhe të cilat do të mund të 
vlejnë për çdo shoqëri. Në këtë aspekt, përpjekjet nuk rezultuan të jenë të suk-
sesshme. Në faza të ndryshme të zhvillimit shoqëror, u identifikuan vlera të shumta 
që e karakterizonin shoqërinë përkatëse, shumë nga të cilat u ndryshuan krahas 
ndryshimit të shoqërisë. Vetëm disa nga ato, u bënë ballë kohës dhe u rezistuan 
ndryshimeve të kohës. 

Meqenëse është e gjatë rruga e zhvillimit të shoqërisë njerëzore dhe meqë 
të shumta ishin edhe vlerat që ishin identifikuar në formacionet e mëhershme, 
shumë mendimtarë u përpjekën të identifikojnë vlerat etike të përbashkëta për çdo 
shoqëri.

Gjetja e një prone të përbashkët etike sfidë apo realitet? 

Identifikimi i vlerave të përgjithshme etike do të mundësonte që sipas parimit 
të eliminimit të vlerave më pak relevante, të përcaktohen vlerat kapitale etike. Kjo 
njëkohësisht mundëson “gjetjen e një prone të përbashkët” që ka qenë, që është 
dhe që, kushtimisht, do të jetë në qendërzim të orientueshmërisë së individit dhe të 
shoqërisë .

Rezultatet në këtë aspekt janë mjaft solide. Vlera të shumta që ishin identifikuar 
më herët dhe të cilat u bartën gjeneratë pas gjenerate, kishin humbur aktualitetin 
për t’u identifikuar si “pronë e përbashkët etike”. Në ndërkohë, zhvillimet e hovshme 
teknike, teknologjike e shkencore kishin vënë në spikamë vlera të reja. Aktualisht, 
procesi i identifikimit të vlerave të tilla, bëhet më i komplikuar dhe më i dyshimtë se 
kurrë më parë. Sot kërkohet që vlerat etike të cilat do të paraqisnin pronë të për-
bashkët, të jenë të sofistikuara dhe të përzgjidhen me përgjegjësi të madhe.

Procesi i globalizimit si proces botëror imponon nevojën e identifikimit të “vlerave 
etike globale”. Kjo do të nënkuptonte mundësinë e dështimit të “etikave rajona-
le”, “etikave shtetërore” apo edhe  “etikave kontinentale”, njësoj siç kanë dështuar 
shumë nga vlerat  etike të identifikuara në shkallët e mëhershme të zhvillimit të 
shoqërisë njerëzore. 
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Dështimet e etikave të kohëve më të hershme bashkë me dështimet e “etikave 
të kombeve, të shteteve apo të kontinenteve” të ndryshme, udhëzojnë se ende 
nuk janë identifikuar vlera të njëmendta të cilat mundësojnë “bashkimin moral” dhe 
tejkalimin e ndasive me të cilat ende karakterizohet njerëzimi. 

Në vijim po i paraqesim disa nga ato vlera që aktualisht synon çdo shoqëri:
�. Dashuria
2. Vërtetësia
�. Ndershmëria
4. Liria
5. Uniteti
6. Toleranca
7. Përgjegjësia
8. Respekti për Jetën

Detyrë:

Përcaktohu për njërën nga vlerat e mësipërme. Hulumto në internet dhe arsyeto, 
në jo më shumë se dy faqe, se cili është kuptimi i vlerës së zgjedhur, cila është 
rëndësia dhe pse mendon se ajo meriton të bëjë pjesë në grupin e vlerave univer-
sale? 

Debatoni me kolegët për mendimin ndryshe dhe argumentet që i paraqesin ata 
për vlerat.

Vlerat e tjera të ndara:
�. Kurajo
2. Mençuria,
�. Përkushtimi,
4. Mikpritja,
5. Respekti,
6. Harmonia,

Mendo si do t’i rendisësh vlerat e mësipërme sipas rëndësisë që paraqesin ato 
për Ju!

Mbështetu në parimet e përmendura në tekst!   
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“Një shekull që filloi me fëmijët të cilët nuk kishin pothuajse asnjë të drejtë po përfundon me 
fëmijët të cilët kanë instrumentin më të fuqishëm ligjor, i cili jo vetëm i njeh, por edhe i mbron 
të drejtat e tyre njerëzore”.                                                

Carol Bellamy, Drejtore Ekzekutive e UNICEF-it

“Çdo fëmijë është i shtrenjtë. Secili është krijesë e Zotit. Nëse ju nuk e dëshironi atë, ma jepni mua”. 
                       Nëna Terezë

“Asgjë në botë, më duket mua, nuk është më me rëndësi se sa të kujdesesh për fëmijën”.
Hermann Gmeiner, Themelues i SOS-Kinderdorf-it 

“Shkeljet e sotme të të drejtave të njeriut janë shkaktarë të konflikteve të së nesërmes”.
Mary Robinson, ish Komisionere e Lartë e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut


