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“Demokracia në shkollë” do të thotë që nxënësve, mësimdhënësve dhe
prindërve t’u jepet mundësia që të marrin përgjegjësi në disa fusha të
veçanta të jetës shkollore dhe që të sillen në përputhje me parimet
dhe vlerat demokratike. Komitetet shkollore për të drejtat e fëmijës
janë një mundësi për të zhvilluar demokracinë në shkollë.
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Nxënës të dashur
Shkolla është vendi ku ju kaloni një pjesë të madhe të kohës suaj.
Shkolla ju shërben për t’u pajisur me njohuri, shkathtësi dhe vlera të
cilat do t’ju nevojiten gjatë jetës. Mbi të gjitha, shkolla është një
mjedis që ju mundëson shoqërimin mes vete dhe ju ofron hapësirë
për t’u shprehur. Prandaj, është shumë me rëndësi që ju të merrni
pjesë aktivisht në punët e shkollës dhe në marrjen e vendimeve për
çështjet nga të cilat ndikoheni. Të drejtat në pjesëmarrje janë të
mbështetura shprehimisht në Konventën e Kombeve të Bashkuara për
të Drejtat e Fëmijës, e cila u miratua më 20 Nëntor 1989.
Është parë e nevojshme përgatitja e një doracaku për operimin e
Komiteteve Shkollore për të Drejtat e Fëmijës. Ky doracak do t’ju jep
disa këshilla se si të organizoheni më mirë në Komitetet tuaja shkollore
dhe si përmes punës suaj në këto komitete, të fitoni njohuri dhe të
zhvilloni shkathtësi për të marrë pjesë aktivisht në rregullimin e
çështjeve që janë me rëndësi për ju në mjedisin shkollor dhe më gjerë.
Kësisoj, ju do t’i kontribuoni vetvetes dhe shoqërisë, duke ndërtuar
kapacitetin tuaj për pjesëmarrje në jetën shoqërore dhe duke
praktikuar demokracinë në shkollë dhe në komunitet.
Ju rekomandoj që këtë doracak ta merrni si një orientim për punën e
Komitetit tuaj Shkollor për të Drejtat e Fëmijëve dhe ta adaptoni me
nevojat dhe këndvështrimet tuaja për një Komitet funksional dhe në
shërbim të të gjithë nxënësve dhe komunitetit të shkollës.

SI FuNKSIONON SHKOLLA?
Shkolla është një institucion arsimor që e mbulon një zonë banimi dhe
i shërben komunitetit të asaj zone. Puna e shkollës është e përcaktuar
me ligj, duke filluar nga mënyra e organizimit, qeverisja e shkollës,
organet e veçanta të shkollës, punësimi i personelit, kushtet fizike,
përmbajtja mësimore, etj.
Sipas ligjit, administrimin e përditshëm të shkollës e bën Drejtori i
Shkollës, ndërsa organ i përgjithshëm qeverisës i shkollës është Këshilli
i Shkollës. Këshilli i Shkollës përbëhet nga përfaqësuesit e prindërve,
mësimdhënësve dhe në rastet e shkollave të mesme të larta edhe nga
një përfaqësues i nxënësve. Kryetar i Këshillit të Shkollës është një
përfaqësues i prindërve. Drejtori i Shkollës është Sekretar i Këshillit
dhe organizon takimet e Këshillit të Shkollës, merr pjesë edhe në
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diskutime për çështje të caktuara, por nuk ka të drejtë vote në marrjen
e vendimeve të Këshillit. Drejtori i raporton Këshillit të Shkollës për
aktivitetet dhe administrimin financiar të shkollës. Drejtori është i
obliguar që të hartojë raporte vjetore të punës dhe të japë
informacion sa herë që kjo kërkohet nga Komuna apo nga Ministria e
Arsimit.
Në shkolla formohen edhe organe tjera që operojnë në fusha të caktuara. Disa nga këto organe janë të organizuara në të gjitha shkollat,
ndërsa të tjerat themelohen sipas nevojës. Disa nga këto organe kanë
përbërje homogjene, p.sh. ku marrin pjesë mësimdhënësit dhe stafi
tjetër arsimor, ose janë organizime të prindërve të shkollës, ose janë
organe të themeluara nga nxënësit. Organet e tjera të shkollës janë
heterogjene dhe në përbërjen e vet kanë mësimdhënës, prindër,
nxënës dhe të tjerë. Disa nga këto organizime janë dhënë më poshtë:
Këshilli Pedagogjik është një organ ku janë të organizuar
mësimdhënësit e shkollës dhe bashkëpunëtorët në mësim dhe,
udhëhiqet nga drejtori i shkollës. Këshilli Pedagogjik kujdeset për
çështjet e cilësisë së procesit mësimor në shkollë, me fokus të veçantë
në aspektet të cilat varen nga mësimdhënësit. Ndër të tjera, këshilli
pedagogjik:
٠ shqyrton mënyrën e realizimit të planprogramit mësimor;
٠ verifikon suksesin e përgjithshëm të nxënësve;
٠ përcakton dhe miraton programet e punës së aktiveve
profesionale;
٠ vendos për lëvdata dhe shpërblime dhe propozon masa
disiplinore ndaj nxënësve;
٠ zgjedh përfaqësuesit e mësimdhënësve në Këshillin
drejtues;
٠ ndihmon përsosjen profesionale të mësimdhënësve;
٠ shqyrton raportet e këshillave të klasave dhe aktiveve
profesionale; etj.
Këshillat e Klasave përbëhen nga mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët në mësim të cilët zhvillojnë mësimin në klasat përkatëse.
Disa nga detyrat që kryen Këshilli i Klasës janë:
٠ kujdeset për realizimin cilësor dhe sasior të planit dhe
programit mësimor të çdo paraleleje;
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٠ kujdeset për vlerësimin e rregullt dhe real të nxënësve për
çdo lëndë mësimore;
٠ vërteton suksesin individual të nxënësve për çdo lëndë
mësimore dhe suksesin e përgjithshëm në paralele;
٠ kujdeset për vijimin e rregullt të nxënësve në mësim;
٠ propozon nxënësit për lëvdata, shpërblime dhe masa
disiplinore;
٠ ndihmon punën e bashkësisë së nxënësve dhe trupave
tjerë në paralele;
٠ ndihmon bashkëpunimin me prindër.
Aktivet Profesionale përbëhen nga arsimtarët e së njëjtës lëndë
mësimore ose të lëndëve të afërta. Aktivi profesional kryen këto punë
dhe detyra:
٠ kujdeset për realizimin cilësor dhe sasior të planit dhe
programit mësimor për lëndën përkatëse mësimore;
٠ kujdeset për përparimin mësimor për lëmenj të caktuar
mësimor;
٠ propozon pajisjen e shkollës me mjete mësimore;
٠ propozon ndarjen e lëndëve mësimore;
٠ harton programin e punës profesionale;
٠ kryen edhe punë tjera me interes për shkollën.
Këshilli i Prindërve përbëhet nga një përfaqësues i prindërve nga çdo
paralele. Anëtarët e Këshillit të Prindërve zgjidhen për çdo vit shkollor
nga prindërit në çdo paralele të shkollës. Këshilli i prindërve zgjedh
kryetarin. Këshilli kryen këto detyra:
٠ inicion diskutimin për të gjitha çështjet me interes për
punën në shkollë dhe u jep rekomandime organeve të
shkollës në lidhje me këto çështje,
٠ zgjedh dhe shkarkon anëtarin e Këshillit të Shkollës nga
radha e prindërve,
٠ merret me çështje të tjera që kanë të bëjnë me aktivitete
mësimore dhe jashtëmësimore, ose me organizimin e punës
në shkollë.
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Këshilli i Nxënësve përbëhet të paktën nga një nxënës nga çdo klasë
për të gjitha shkollat e nivelit të mesëm të ulët dhe të nivelit të mesëm
të lartë. Anëtarët e Këshillit të Nxënësve zgjidhen për çdo vit shkollor
nga nxënësit në çdo paralele. Këshilli i nxënësve kryen këto detyra:
٠ punon në përmirësimin e mjedisit mësimor dhe kushteve
të punës,
٠ organizon aktivitete jashtëmësimore,
٠ inicion diskutimin për të gjitha çështjet e shkollës te
Drejtori ose Këshilli i Shkollës.
Këshilli i Nxënësve mund të plotësojë
nevojat e nxënësve për aktivitete Këshillë: Kërkoni nga
jashtëmësimore dhe për përmirësimin e udhëheqja e shkollës
çështjeve me interes për ta, por në shumë apo mësimdhënësit t’ju
raste nxënësit organizohen edhe në grupe, ofrojnë informacion për
këshilla, komitete e klube tjera, që janë të mënyrën e organizimit
fokusuara në çështje të një fushëveprimi më të shkollës.
të ngushtë, siç janë sporti, arti, mjedisi, të
drejtat e njeriut, shkencat, gazeta shkollore,
etj. Përmes organizimeve të këtilla nxënësit plotësojnë nevojat e tyre,
zhvillojnë aftësitë dhe shkathtësitë, rrisin bashkëpunimin, tregojnë
talentet dhe ushtrojnë të drejtën e tyre për pjesëmarrje në jetën
shoqërore.

KOMITETI SHKOLLOR PËR TË DREJTAT E FËMIJËS
Komiteti Shkollor për të Drejtat e Fëmijës është një organizim i
nxënësve në shkollë, që punon në
Komiteti Shkollor për të përparimin e të drejtave të fëmijëve në
Drejtat e Fëmijës është shkollë dhe më gjerë, që kontribuon në
një mekanizëm për të krijimin e një mjedisi shkollor ku dominon
praktikuar demokracinë respekti dhe toleranca, si dhe që mundëson
pjesëmarrjen aktive të fëmijëve në çështjet
në shkollë
me rëndësi për ta.

Nevoja për themelimin e Komitetit Shkollor për të Drejtat e
Fëmijës
Komiteti Shkollor për të Drejtat e Fëmijës buron nga aktiviteti i shtuar
i nxënësve të shkollës, nga rritja e vetëdijes së tyre për demokracinë
dhe nga nevoja për të praktikuar këtë demokraci në mjedisin e tyre.
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Klima e përshtatshme në shkollë i kontribuon themelimit të Komitetit
për të Drejtat e Fëmijës. Me klimë të përshtatshme nënkuptohet
udhëheqja demokratike e shkollës, që krijon hapësirë për
pjesëmarrjen e nxënësve në punët e shkollës, si dhe kapaciteti i
zhvilluar këshillues i mësimdhënësve dhe prindërve.
Jo vetëm themelimi, por edhe operimi i mëtutjeshëm i Komitetit
Shkollor për të Drejtat e Fëmijës, kërkon përkushtim nga anëtarët e
Komitetit dhe përkrahje pa rezervë nga
prindërit, mësimdhënësit, administrata
shkollore dhe institucionet tjera. Vetëm në Qytetaria demokratike
këtë mënyrë mund të presim që puna e nënkupton informimin
Komitetit të jetë e qëndrueshme dhe t’i tënd për çështjet që të
shërbejë mbrojtjes së të drejtave të njeriut prekin ty, si dhe pjesënë shkollë, të ndihmojë në zhvillimin e marrjen tënde me të
kapaciteteve të nxënësve për vendimmarrje tjerët për të përcaktuar
dhe t’i kontribuojë krijimit të një mjedisi se si shoqëria do të
shkollor ku mbizotëron respekti për secilin, zgjidh këto çështje.
toleranca dhe solidariteti. Të gjitha këto janë
vlera të qytetarisë demokratike.

Nisma për themelimin e Komitetit Shkollor për të Drejtat e
Fëmijës
Nisma për themelimin e Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijës
mund të vjen nga udhëheqja e shkollës, nga prindërit e
mësimdhënësit, apo nga vet nxënësit.
Udhëheqja e shkollës mund të parashikojë me planin zhvillimor të
shkollës themelimin e organizatës shkollore për të drejtat e fëmijës,
ose kjo mund të dalë si propozim nga takimet e Këshillit të Shkollës.
Nisma për themelimin e një organi mund të vjen nga prindërit të cilët
e konsiderojnë me rëndësi organizimin e fëmijëve nëpër organizata
të ndryshme shkollore, ndër të tjera edhe në organizatën për të drejtat
e fëmijës. Këto propozime kryesisht kanalizohen përmes këshillit të
prindërve. Edhe mësimdhënësit mund të jenë iniciatorë të krijimit të
këtyre komiteteve. Disa nga mësimdhënësit që janë të përfshirë në
programe të edukimit për të drejtat e njeriut mund ta konsiderojnë si
të domosdoshme mbledhjen e fëmijëve rreth një organizate që
operon në fushën e të drejtave të fëmijës.
Në disa shkolla nxënësit tregohen veçanërisht aktivë dhe të organizuar
mirë. Në ato shkolla pritet që ata të dalin me iniciativën për
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themelimin e komitetit shkollor për të drejtat e fëmijëve. Një iniciativë
e tillë duhet të shqyrtohet në mbledhjen e këshillit të nxënësve dhe
pasi të merret pajtimi i anëtarëve të këtij këshilli, duhet t’i dërgohet
një kërkesë udhëheqjes shkollore, më saktësisht Drejtorit dhe Këshillit
të Shkollës. Do të ishte mirë që paraprakisht të sigurohej një pëlqim
nga mësimdhënësit dhe prindërit, sepse kështu kërkesa do të kishte
më shumë gjasa për miratim. Kuptohet, kjo kërkesë duhet të jetë mirë
e arsyetuar.

Përbërja e Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijës

(Autor i panjohur)

“Kur janë në pyetje jetët dhe të
drejtat e fëmijëve, nuk duhet të ketë
dëshmitarë të heshtur”

Rekomandohet që në përbërje të Komitetit Shkollor për të Drejtat e
Fëmijës të jenë nxënësit e shkollës së mesme të ulët (niveli VI – IX).
Nxënësit e secilës klasë (paralele) të këtyre niveleve delegojnë së paku
nga një përfaqësues të tyre në Komitet.
Përveç nxënësve, në përbërjen e Komitetit ka vend
edhe për mësimdhënës apo prindër që janë të
angazhuar në fushën e të drejtave të njeriut dhe
që janë dëshmuar si këshilltarë të fëmijëve në këtë
fushë. Ata mund të jenë anëtarë të rregullt të
Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, që nënkupton
të drejtat dhe obligimet e njëjta si të gjithë
anëtarët tjerë. Një mundësi tjetër është që këta të
angazhohen vetëm si vëzhgues dhe këshilltarë të
Komitetit. Mundësia a dytë duket se është më
frytdhënëse, sepse lejon mësimdhënësit dhe
prindërit të kontribuojnë me opinionet e tyre
neutrale dhe me këshillat e tyre të mbështetura në
njohuritë dhe përvojën që kanë në fushën e të
drejtave të njeriut.

Keni vërejtur se mungon përfaqësimi i nxënësve të shkollës fillore
(niveli I – V) në Komitetin Shkollor për të Drejtat e Fëmijës.
Konsiderohet se nxënësit e këtyre nivele akoma nuk e kanë arritur
shkallën e mjaftueshme të zhvillimit për t’u angazhuar aktivisht në
punët e Komitetit. Por kjo nuk do të thotë se nevojat dhe interesat e
këtyre fëmijëve nuk do të merren parasysh nga Komiteti. Nxënësit e
niveleve më të ulëta janë përfitues të punës së këtyre komiteteve. Kjo
arrihet përmes kontaktit të përfaqësuesve të Komitetit me Këshillat e
Nxënësve nëpër këto klasa dhe marrjes në konsideratë të specifikave
e nevojave të fëmijëve më të vegjël. Komiteti rregullisht do t’i njoftojë
këta nxënës për punën e Komitetit. Por kjo nuk është e gjitha, sepse
për të siguruar vazhdimësinë e punës së Komitetit, përfaqësuesit e
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nxënësve të klasave të pesta mund të thirren për të marrë pjesë në
punët e Komitetit në cilësinë e vëzhguesve. Kjo gjë ju shërben atyre
për të marrë përgatitjen e duhur që prej vitit tjetër shkollor të
përfshihen aktivisht në punët e Komitetit.

Fig. 1 - Përfaqësimi i niveleve në Komitet

Anëtarët e Komitetit Shkollor për të drejtat e fëmijës duhet të zgjedhin
Kryesinë e Komitetit e cila mund të jetë prej 3, 5 apo 7 anëtarëve.
Numri tek i anëtarëve të Kryesisë është i nevojshëm për të marrë
vendimet me shumicë votash, në rast se nuk ka pajtueshmëri të plotë
me rastin e vendimmarrjes. Në krye të Kryesisë së Komitetit zgjidhet
kryetari. Është mirë që kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të kryesisë
të jetë dyvjeçare, me kushtin që secilin vit shkollor gjysma e anëtarëve
të ndërrohen. Qëllimi është që t’ju jepet mundësia më shumë
nxënësve të ushtrojnë funksionet udhëheqëse në Komitet. Kjo do t’ju
shërbejë si një përvojë për të ardhmen.

Fig. 2 - Organizimi i Komitetit
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Kush mund të jetë anëtar i Komitetit Shkollor për të Drejtat e
Fëmijëve?

(William Shakespear)

“Trupi ynë është kopshti,
për të cilin vullneti ynë
është kopshtari...

Anëtarët e Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijës duhet të jenë
modele të mira për nxënësit tjerë të shkollës. Prandaj ata duhet të
jenë të pajisur me vlera dhe shkathtësi të tilla që
të mund të arsyetojnë këtë rol të tyre. Anëtar i
Komitetit mund të bëhet çdo nxënës që tregon
interesim për pjesëmarrje, që manifeston sjellje të
mira në komunikim me të tjerët, që ka rezultate të
mira në mësim dhe që dëshmon shkathtësi të
zhvilluara të aktivizimit për të drejtat e njeriut.
Secili anëtar i Komitetit duhet të ketë vullnetin e
mirë që të angazhohet për të mirën e përgjithshme
dhe që t’ia kushtojë një pjesë të kohës së vet
kauzës së të drejtave të njeriut.

Objektivat e punës së Komitetit Shkollor për të Drejtat e
Fëmijës
Komiteti duhet t’i shtrojë objektivat e punës së vet. Objektivat duhet
të shtrohen në mënyrë që të gjitha aktivitetet që planifikohen të
përshtaten dhe të mundësojnë arritjen e këtyre objektivave.
Më poshtë po e jap një shembull të përcaktimit të objektivave të
punës së Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijës. Objektivat e
Komitetit tuaj, ju i përcaktoni vet.
Vizioni (ndryshimi në shkollë, të cilit do t’i kontribuojmë):
Një shkollë e dashur për të gjithë, ku ofrohen mundësitë për zhvillim
të secilit, në frymën e respektit, tolerancës dhe bashkëpunimit.
Misioni (obligimi që marrim për arritjen e ndryshimit):
Të zhvillojmë demokracinë në shkollë, duke i fuqizuar nxënësit për
pjesëmarrje aktive në jetën shkollore dhe për angazhim në
përmirësimin e situatës së të drejtave të njeriut në shkollë dhe në
komunitet.

Plani vjetor i punës
Komiteti Shkollor për të Drejtat e Fëmijës, i udhëhequr nga objektivat
e veta, duhet të hartojë planin vjetor të punës. Ky plan mundëson
realizmin më të lehtë dhe më efikas të aktiviteteve të Komitetit. Është
mirë të hartohet në fillim të çdo viti shkollor, për atë vit shkollor.
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٠ të përcaktohen të gjitha aktivitetet
që mund të realizohen për një vit e që
kontribuojnë në arritjen e objektivave
të punës,
٠ të përcaktohet afati për kryerjen e
secilit aktivitet,
٠ të përcaktohen bartësit e secilit
aktivitetit, apo ata që do të kujdesen që
aktiviteti të zhvillohet sipas planifikimit,
٠ të përcaktohen nevojat për burime
materiale apo njerëzore për secilin
aktivitet,
٠ të identifikohen kushtet (rrethanat)
që duhet të plotësohen për t’u zhvilluar
aktiviteti normalisht.
Është mirë që plani vjetor i punës të paraqitet
përmes një grafiku, i cili ndihmon përcjelljen më
të lehtë të realizimit të planit vjetor të punës.

Fig. 3 - Plani vjetor i punës
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“Paqja, vetëm në kuptimin e mungesës së luftës, ka pak vlerë për dikë që është duke
vdekur nga uria apo të ftohtit. Ajo nuk do ta largojë dhembjen nga tortura e shkaktuar
mbi të burgosurin e ndërgjegjes. Ajo nuk do t’i ngushëllojë ata që kanë humbur më të
dashurit e tyre në vërshimet që janë shkaktuar nga prerja e pakuptimtë e pyjeve në
vendin fqinj. Paqja mund të mbahet vetëm aty ku të drejtat e njeriut respektohen, ku
njerëzit ushqehen, dhe ku individët dhe popujt janë të lirë.”

Për të hartuar një plan të suksesshëm vjetor të
punës duhet:

(Dalai Lama)

Pjesëmarrja e të gjithë anëtarëve të Komitetit
në hartimin e planit të punës është i
rëndësishëm, sepse mundëson që idetë e të
gjithëve të merren parasysh dhe të sistemohen
në një plan për të ardhmen. Kësisoj, të gjithë
ndihen mirë dhe më të angazhuar që planin ta
realizojnë me përkushtim.

Doracak për Komitetet Shkollore për të Drejtat e Fëmijës

OPERIMI I KOMITETIT SHKOLLOR PËR TË DREJTAT E FËMIJËS
Në varësi të madhësisë së shkollës dhe numrit të nxënësve në
Komitet, mund të përcaktohet edhe mënyra se si do të operojë
Komiteti. Pavarësisht kësaj, pjesë substanciale e punës së Komitetit
Shkollor për të Drejtat e Fëmijës janë:
1. Takimet e Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijës që
zhvillohen në baza periodike,
2. Organizimi i aktiviteteve brenda shkollës dhe në komunitet.

Takimet e Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijës

Çka mësoni ju nga takimet e Komitetit?
Përmes takimeve të Komitetit ju mësoni:
- të merrni përgjegjësi;
(Scott Adams)

”Mbani mend se nuk ka asgjë si
një veprim i vogël dashamirës.
Çdo veprim krijon një valëzim
që nuk i shihet fundi.”

Takimet periodike të Komitetit mundësojnë operimin e vazhdueshëm
të Komitetit. Përmes këtyre takimeve, Komiteti shqyrton të gjitha
çështjet me rëndësi për fëmijët, duke praktikuar në të njëjtën kohë
edhe demokracinë në shkollë. Prandaj, është shumë me rëndësi që
takimet e Komitetit të përgatiten dhe të organizohen mirë, ashtu që
përmes këtyre takimeve ju të mësoni shkathtësi që mund t’i ktheni
në vlera.

- të shprehni mendimin për çështjet për të cilat
jeni të brengosur dhe të cilat ndikojnë
drejtpërdrejt në ju;
- të praktikoni sjelljen në grup që është e bazuar
në parimet dhe vlerat demokratike.

Ju i mësoni apo i zhvilloni shkathtësitë sociale në vijim:
- të dëgjoni të tjerët;
- të kujdeseni për të tjerët;
- të jeni të ndjeshëm ndaj të tjerëve;
- të shprehni ndjenjat dhe nevojat tuaja;
- të shprehni pikëpamjet tuaja;
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- të njihni dhe respektoni rregullat dhe marrëveshjet;
- të tejkaloni kundërshtimet dhe situatat e vështira;
- të lavdëroni të tjerët;
- të shprehni kritikë konstruktive;
- të zgjidhni konfliktet pa dhunë;
- të diskutoni problemet dhe të gjeni zgjidhjet.

- të pranoni se të gjithë janë të barabartë dhe
kanë të drejta të njëjta,
- të komunikoni në mënyrë demokratike,
- të merrni vendime në mënyrë demokratike,
- të zhvilloni kulturën demokratike në shkollë.
Në vazhdim, po ju prezantoj disa vegla pune që i
konsideroj të domosdoshme për një punë të suksesshme në takimet e Komitetit. Këto vegla janë
provuar si të suksesshme në disa shkolla në
Evropë, ndërsa unë jam munduar t’i përshtat për
ju. Sidoqoftë, ju mund t’i përshtatni më tej në
varësi të nevojave tuaja specifike.

“Ajo që duhet të na vejë në veprim neve është
dinjiteti njerëzor: dinjiteti i patjetërsueshëm i
të shtypurve, por edhe dinjiteti i secilit nga ne.
Ne e humbim dinjitetin nëse tolerojmë atë që
nuk tolerohet”.

- të respektoni të drejtat e të tjerëve,

(Autor i panjohur)

Ju mësoni këto shkathtësi demokratike:

"...duke ju shërbyer interesave më të mira të
fëmijës, ne i shërbejmë interesave më të mira
të njerëzimit."
(Carol Bellamy)
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VEgLA NR. 1

Vegla nr. 1: Standardet minimale për Komitetin Shkollor për të
Drejtat e Fëmijës
1. Takimet e Komitetit mbahen çdo muaj, Përjashtimisht, mund të
mbahet edhe ndonjë takim i jashtëzakonshëm.
2. Të gjithë anëtarët e Komitetit, kanë të drejta të plota dhe të
barabarta në Komitet. Mësimdhënësi apo prindi mund të jetë anëtar
i rregullt, ose mund të marrë pjesë në cilësinë e vëzhguesit dhe
këshilltarit.
3. Anëtarët e Komitetit sillen dhe komunikojnë me njëri-tjetrin duke
u bazuar në vlerat demokratike.
4. Në mënyrë që të zhvillohet kultura demokratike, fëmijët në Komitet
arrijnë marrëveshje për rregullat dhe për sanksionet për
mosrespektimin e tyre.
5. Takimet e Komitetit mbahen në një hapësirë të rregulluar asisoj që
të lejojë anëtarët të shohin njëri-tjetrin.
6. Secili anëtar ka të drejtën që paraprakisht të sugjerojë çështjet për
t’u diskutuar në takim. Sugjerimet i dorëzohen në formë të shkruar
Kryesisë së Komitetit.
7. Të gjitha vendimet që merren në takim janë të obligueshme dhe
duhet të dokumentohen në të shkruar. Procesverbali mbahet në një
dosje të veçantë. Zbatimi i vendimeve mbikëqyret nga Kryesia e
Komitetit.
8. Çdo takim i Komitetit është i strukturuar në mënyrë të njëjtë.
9. Janë së paku tri funksione gjatë takimit:
a. Një apo dy fëmijë që veprojnë si udhëheqës të takimit.
b. Një nxënës i cili mban procesverbalin
c. Një nxënës që kujdeset për organizimin e takimit
10. Në takim mund të ftohen edhe persona tjerë, kur duhet të
diskutohen çështje që janë të lidhura me ta.
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VEgLA NR. 2

Vegla nr. 2: Rregullat e komunikimit në takimin e Komitetit.
Anëtarët e Komitetit zhvillojnë së bashku rregulla të qëndrueshme
të komunikimit. Ato krijohen dhe shkruhen në një dokument i cili i
shpërndahet të gjithëve. Këto rregulla duhet të zbatohen nga të gjithë
anëtarët e Komitetit
Ja ku janë disa shembuj të rregullave të dobishme të komunikimit:
- Dëgjimi aktiv: Unë dëgjoj aktivisht dhe bëj pyetje nëse nuk kuptoj
diçka.
- Unë – Mesazhi: Unë flas për vetën dhe sqaroj se si ndihem (në vend
se të përdor fjalët “dikush”, “ne”…).
- Kontakti me sy: nëse i flas dikujt, e shoh atë në sy.
- Kërkesa për fjalë: Nëse dua të flas, bëj me shenjë dhe pres derisa të
më jepet fjala. Vetëm një person flet njëherësh.
- Mirësjellja: Unë jam i sjellshëm me të tjerët.
- Biseda për të tjerët: Unë nuk flas për personat që nuk janë të
pranishëm në dhomë.
- Përgjithësimet: Nuk i përdor fjalët “asnjëherë”, “gjithmonë”, “në
përgjithësi”.
- Por-fjalitë: Unë mundohet të shmang “Po,…por”.
- Fshehtësia: Unë nuk ju tregoj personave të tretë jashtë dhomës se
çka është thënë këtu.
gjatë diskutimeve duhet të respektohet edhe:
- Raportimi pozitiv: Nxënësit raportojë diçka pozitive. Kjo mund të
jetë e lidhur me vet komitetin, nxënësit, mësimdhënësit, ndonjë
përjetim të këndshëm, etj.
- Raportimi kritik: Nxënësit raportojë për diçka që nuk ju ka pëlqyer.
Është me rëndësi që komentet kritike të jenë të ndershme dhe
objektive në mënyrë që të mos e lëndojnë dikë.
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VEgLA NR. 3

Vegla nr. 3: Rolet e nxënësve në takimin e Komitetit
Në përgjithësi, rolet e mëposhtme duhet të plotësohen nga nxënësit
në një takim të Komitetit:
- udhëheqësi: drejton takimin dhe kujdeset për mbarëvajtjen e rendit
të ditës së takimit.
- Procesmbajtësi: mban shënime mbi rezultatet dhe vendimet e
takimit, duke i vendosur në procesverbal. Arkivon procesverbalin në
dosjen e procesverbaleve.
- Organizuesi: grumbullon propozimet për diskutim të çështjeve,
përgatit dhomën e takimit, përgatit materialet e punës, nëse ka
nevojë kujdeset për kohën që secili folës e ka në dispozicion, etj.
Mund të ketë edhe role tjera që shihen si me rëndësi për një takim
të suksesshëm.
Është mirë që këto role të barten nga anëtarët e kryesisë së Komitetit,
por nëse ka nevojë mund të kërkohet që ndonjë rol ta bartin edhe
anëtarët tjerë të Komitetit. Ka mënyra të ndryshme se si organizohen
këto role. Këto role mund të mbahen nga të njëjtit nxënës për një
periudhë më të gjatë, por edhe mund të ndërrohen në baza
periodike, p.sh. çdo tre muaj. Kuptohet, fëmijët që marrin për herë
të parë këto role, duhet të jenë të informuar mirë për detyrat, në
mënyrë që të përgatiten mirë dhe të zbatojnë detyrat e tyre me sukses.
Para takimit të Komitetit, duhet të mbahet një takim përgatitor i
kryesisë së Komitetit, ku nuk bën të mungojnë anëtarët që kanë role
në takimin e radhës të Komitetit.
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VEgLA NR. 4
Vegla nr. 4: Roli i mësimdhënësit në Komitetin Shkollor për të Drejtat
e Fëmijës
Ideja themelore është që Komiteti Shkollor për të Drejtat e Fëmijës të
organizohet dhe mirëmbahet nga vet nxënësit. Qëllimi i Komitetit është
që t’ju mundësojë juve të merreni me çështje dhe probleme të
rëndësishme në mënyrë të strukturuar dhe demokratike. Duke
praktikuar, ju mësoni të veproni. Sidoqoftë, në mënyrë që të drejtoni
punën e Komitetit si duhet, juve ju duhet ndihma e mësimdhënësve tuaj,
në radhë të parë e atyre mësimdhënësve që kanë përvojë në fushën e
të drejtave të njeriut dhe po ashtu tregojnë gatishmëri për t’ju ndihmuar
në angazhimin tuaj në Komitet.
Mësimdhënësi mund të jetë anëtar i rregullt në Komitet. Në ato raste:
- duhet të respektojë të njëjtat rregulla si nxënësit që janë anëtarë
të komitetit (p.sh., kërkesa për fjalë, respektimi i kohës së fjalimit,
etj.)
- ka të drejta të njëjta si edhe nxënësit (p.sh., të drejtën të sugjerojë
çështje për diskutim)
Mësimdhënësi mund të jetë vëzhgues dhe këshilltar në Komitet. Në ato
raste:
- Vepron si mentor dhe ofron përkrahje në mënyrë që:
- të zhvilloni rregullat e komunikimit në
Ju duhet të jeni të
takimet e Komitetit
lirë
që t’i drejtoheni
- të përgatitni formatin e procesverbalit,
formatin e propozimeve për diskutim, mësimdhënësit dhe të
merrni mendimin e tij/saj
etj.,
për çfarëdo gjëje që lid- të caktoni dhe përshkruani detyrat dhe
het me punën e Komitetit
funksionet e anëtarëve të Komitetit,
Shkollor për të Drejtat e
- të përgatitni materialet për takime,
Fëmijës.
- të merreni me problemet
- Vepron si një shembull dhe ju tregon se si duhet të bëni disa gjëra,
(p.sh., si të bëni hapjen e takimit të Komitetit, si të organizoni
vendimmarrjen për çështje të caktuara, etj).
- Vepron si një trajner, duke i dhënë vrojtimet e veta udhëheqësit të
takimit dhe duke e këshilluar se si të përmirësojë udhëheqjen e
takimeve.
Sqarim: Mentori është një këshilltar i besuar. Ai është dikush që ka vullnet
të dedikojë kohën dhe përvojën e tij/saj për të ndihmuar zhvillimin e
dikujt tjetër.
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VEgLA NR. 5

Vegla nr. 5: Forma e sugjerimit të çështjeve për diskutim.
Secili anëtar i Komitetit mund të sugjerojë që ndonjë çështje të
diskutohet në takimin e Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijës.
Nxënësit tjerë të shkollës këtë mund ta bëjnë duke ju drejtuar
përfaqësuesit të klasës në Komitet, i cili i përcjell ato te Kryesia e
Komitetit. Përjashtimisht, ata mund t’i drejtohen me sugjerim të
këtillë Kryesisë së Komitetit, drejtpërdrejt.
Më poshtë është një formë për sugjerimin e çështjeve:

KOMITETI SHKOLLOR PËR TË DREJTAT E NJERIuT
Unë sugjeroj...
Çka?

Autori

Data
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VEgLA NR. 6
Vegla nr. 6: Forma e procesverbalit
Mbajtja e shënimeve për diskutimin që bëhet në takimin e Komitetit
dhe për vendimet që merren, është me shumë rëndësi. Këto duhet
të ruhen në një dosje të veçantë e cila quhet dosja e procesverbaleve.
Më poshtë po ju prezantoj një formë të procesverbalit
(EMRI I SHKOLLËS)
KOMITETI SHKOLLOR PËR TË DREJTAT E FËMIJËS
Procesverbal i takimit
Dita, data, muaji, viti (p.sh. E hënë, më 15 mars 2010)
Të pranishëm:
(shënoni emrat dhe mbiemrat e pjesëmarrësve në takim)
A. Aprovimi i rendit të ditës
(Shënoni pikat e rendit të ditës. Është mirë që pika e fundit gjithmonë
të jetë “të tjera”, për të mundësuar diskutimin e ndonjë çështje që
ka dalë ndërkohë)
Rendi i ditës u aprovua unanimisht (nëse nuk ka pasur vërejtje).
B. Aprovimi i procesverbalit
Procesverbali i takimit të kaluar u aprovua unanimisht (nëse nuk ka
pasur vërejtje).
C. Diskutim i pikave të rendit të ditës
Përmblidhni diskutimin e çështjeve që u diskutuan, konstatoni
vendimet që u morën.
Ç. Rendi i ditës për takimin tjetër (pikë opcionale)
(Përcaktoni çështjet për të cilat do të diskutohet në takimin tjetër,
nëse keni të tilla. Në të kundërtën, ato do të propozohen ndërkohë,
para takimit tjetër).
Procesverbali u mbajt nga:

Emri e mbiemri

u aprovua nga:

Emri e mbiemri (udhëheqësi i takimit)
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VEgLA NR. 7

Vegla nr. 7: Forma e fletëvlerësimit të punës së Komitetit shkollor
për të drejtat e fëmijës
Kryesia e Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijës në baza periodike
(p.sh. çdo tre muaj) kërkon nga anëtarët e Komitetit që të plotësojnë
fletëvlerësimin për punën e Komitetit. Rezultatet e këtij fletëvlerësimi
ndihmojnë për të rishqyrtuar mënyrën e udhëheqjes së Komitetit.
Çka mendoni për komitetin shkollor për të drejtat e fëmijëve?
1. Çka ju pëlqen në Komitet:

2. Çka nuk ju pëlqen në Komitet:

3. Sugjerimet tuaja për Komitetin janë:

4. Ju lutemi përshkruani një situatë të këndshme brenda Komitetit:

5. Ju lutemi përshkruani një situatë të mundimshme brenda
Komitetit:

6. Koment tjetër:
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AKTIVITETET E KOMITETIT SHKOLLOR PËR TË DREJTAT E
FËMIJËS
Ekzistojnë një varg aktivitetesh që ju mund të organizoni në shkollë
dhe në komunitet, të cilat ju ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes
së të drejtave të fëmijëve, në vetëdijesimin e nxënësve dhe të tjerëve
për çështjet e të drejtave të njeriut si dhe në përfshirjen sa më të
madhe të nxënësve në punët e shkollës.
Aktivitetet që ju do të ndërmerrni, i përcaktoni vet në planin vjetor të
punës. Për t’ju ndihmuar të identifikoni disa fusha ku mund të shtrini
aktivitetet tuaja, po i përmend disa.

Gjendja e të drejtave të fëmijës në shkollë
Gjendja e të drejtave të fëmijës në shkollë duhet të jetë në agjendën
tuaj gjatë gjithë kohës. Deri tash është përmendur se çështjet që kanë
të bëjnë me situatën e të drejtave të fëmijës mund të diskutohen në
takimet e Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijës. Por ky nuk është
vendi i vetëm ku mund trajtohen këto çështje. Prandaj ju mund të bëni
edhe shumë gjëra në këtë fushë.
Unë nuk jam i brengosur nëse të
pëlqej apo nuk të pëlqej ty… Gjitha
çka kërkoj nga ti është të më respektosh si qenie njerëzore”

Për të realizuar këtë aktivitet duhet të kërkoni
ndihmën e dikujt që ka njohuri për metodologjinë
e monitorimit. I tillë mund të jetë një
mësimdhënës, një prind, dikush nga Enti i
Statistikave, një përfaqësues i ndonjë organizate
joqeveritare, etj.

(Jackie Robinson)

Monitorimi i të drejtave të fëmijës në shkollë – Ju
mund të monitoroni situatën e të drejtave të
fëmijës në shkollë, duke përgatitur një pyetësor
për nxënës, për mësimdhënës dhe për prindër.
Është e rëndësishme që përmes këtij instrumenti
të monitorimit të merrni këndvështrimin e tri
palëve lidhur me gjendjen e të drejtave të fëmijëve
në shkollë. Rezultatet e monitorimit, mund t’i
shfrytëzoni për të bërë rekomandimet e duhura
për të ardhmen.

Organizimi i tryezave të diskutimit – Ju mund dhe duhet të organizoni
tryeza diskutimi që në fokus do të kenë shqyrtimin e situatës së të
drejtave të fëmijës në shkollë. Në këto debate apo diskutime duhet
të ftohen të gjitha palët që janë të interesuara, siç janë: nxënësit,
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mësimdhënësit, prindërit, administrata shkollore, autoritetet
arsimore, organizatat e të drejtave të njeriut, zyrtarët për të drejtat e
njeriut dhe fëmijës në Kuvendet Komunale dhe Ministri, etj.
Kutia e së vërtetës – Disa fëmijë mund të hezitojnë të flasin për
ndonjë shkelje të të drejtave të tyre, prandaj duhet t’ju mundësohet
një mënyrë e shprehjes ku do të ruhet anonimiteti i tyre. Vendosja e
një kutie në korridoret e shkollës, ku nxënësit, por edhe të tjerët do
të mund të vendosin komentet e tyre, do të ishte një zgjidhje e mirë.
Autorët e komenteve nuk kanë nevojë të shkruajnë emrin e tyre. Kjo
kuti quhet kutia e së vërtetës. Në periudha të caktuara kohore (p.sh.
çdo muaj) duhet të hapet kutia nga një ekip i shkollës, i përbërë nga
përfaqësues të Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijëve, nga
mësimdhënësit që janë këshilltarë për të drejtat e fëmijëve si dhe nga
përfaqësuesit e udhëheqjes shkollore. Komentet nga kutia duhet të
vlerësohen dhe lidhur me to të merren veprime të nevojshme. Keni
parasysh se mund të ndodh që në kuti të ketë komente të tilla me të
cilat nuk ia vlen të merreni, sepse është e qartë se janë të pa vërteta
apo banale.
Komiteti Shkollor për të Drejtat e Fëmijës duhet të
jetë i hapur për bashkëpunim me të gjitha palët
brenda shkollës, por edhe me ato jashtë saj.
(Ralph W. Sockman)

“Guximi provohet kur jemi në
pakicë. Toleranca provohet kur
jemi në shumicë”

Bashkëpunimi brenda dhe jashtë shkollës

Bashkëpunimi me udhëheqjen e shkollës – Është
mirë që Komiteti të përgatit rregullisht raporte për
udhëheqjen e shkollës. Kjo bën të mundur që
udhëheqja e shkollës të mbahet e informuar për
veprimtarinë e Komitetit dhe të gjejë mënyra për
të përkrahur këtë veprimtari. Sipas nevojës, mund
të organizohen edhe takime të përfaqësuesve të
Komitetit me udhëheqjen e shkollës.

Bashkëpunimi me organizatat tjera të nxënësve – Komiteti mund të
bashkërendojë punët me organizatat tjera të nxënësve në shkollë,
duke ndërmarrë aktivitete të përbashkëta. Disa nga këto organizata
apo klube mund të jenë: klubi letrar, klubi i sporteve, klubi i artit, grupi
i ekologëve, teatri i shkollës, etj. Komiteti mund të shfrytëzojë
kapacitetet e këtyre klubeve për të arritur qëllimet e veprimtarisë së
vet. P.sh. nëse duhet të ndërmerret një aksion humanitar për të ndihmuar të varfrit, mund të angazhohet teatri i shkollës për një shfaqje,
ku fitimi nga biletat do t’ju shkojë të varfërve.
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Bashkëpunimi me Komitetet për të Drejtat e Fëmijës të shkollave
tjera - Komiteti mund të mbajë takime të rregullta me Komitetet tjera
Shkollore për të Drejtat e Fëmijës, nga shkollat e komunës dhe më
gjerë. Mund të formohet një komitet për mbrojtjen e të drejtave të
fëmijës në nivel komunal. Mund të organizohen aktivitete të
përbashkëta, vizita të ndërsjella, shkëmbim informatash, etj. Ky
bashkëpunim i jep angazhimit të nxënësve një dimension të ri, duke
e bërë pjesë të një komuniteti me të gjerë.

- Qendra për Punë Sociale,
- Zyra Komunale për të Drejtat e Fëmijëve,
- Zyra për të Drejtat e Fëmijëve në Ministrinë e
Arsimit, Shkencës e Teknologjisë,
- Zyra për Qeverisje të Mirë e Kryeministrisë,
- Ombudspersoni (Avokati i Popullit),
- Organizata Joqeveritare që punojnë në fushën
e të drejtave të njeriut, etj.

(Wilson Mizner)

- Policia e Komunitetit,

Sillu mirë me njerëzit derisa
ngjitesh lart, sepse do t’i
takosh rrugës tënde teposhtë.

Bashkëpunimi me organet kompetente për mbrojtjen e të drejtave
të fëmijës - Komiteti mund të bëjë vizita dhe të mbajë kontakte të
rregullta me institucione të ndryshme që punojnë në fushën e të
drejtave të fëmijëve, siç janë:

Shumë aktivitete të Komitetit mund të organizohen me pjesëmarrjen
e këtyre palëve.

Zhvillimi i kapaciteteve të nxënësve në fushën e të drejtave të
njeriut
Një veprimtari e domosdoshme për punë të suksesshme të Komitetit
është edhe zhvillimi i kapaciteteve të nxënësve në fushën e të drejtave
të njeriut, sidomos i atyre nxënësve që janë anëtarë të Komitetit.
Zhvillimit të këtyre kapaciteteve i kontribuojnë:
- Përfshirja e edukimit për të drejtat e njeriut në shkollë, qoftë
përmes lëndëve mësimore, ose përmes trajnimeve me nxënës në
fushën e të drejtave të njeriut;
- Mbajtja e ligjëratave në shkollë nga ekspertë të të drejtave të
njeriut;
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- Caktimi i ndonjë nxënësi për të marrë pjesë në ndonjë organizatë
vendore apo ndërkombëtare të nxënësve, apo për të marrë pjesë
në ndonjë konferencë ndërkombëtare;
- Trajnimi i një grupi të nxënësve për zgjidhjen e konflikteve dhe
ndërmjetësimin në mosmarrëveshjet midis moshatarëve; etj.
Zhvillimi i këtyre kapaciteteve të nxënësve ndihmon në promovimin
e të drejtave të fëmijëve në shkollë dhe komunitet, si dhe kontribuon
në krijimin e frymës së paqes, tolerancës dhe bashkëpunimit në
shkollë.

Aktivitetet dhe fushatat e vetëdijesimit
Komiteti mund të jetë bartës i shumë aktiviteteve dhe fushatave të
vetëdijesimit në shkollë dhe në komunitet. Përmes këtyre fushatave,
ndërgjegjësohet komuniteti për rëndësinë e të drejtave të njeriut dhe
domosdoshmërinë e respektimit të të drejtave të secilit, ndërsa vet
nxënësit e praktikojnë aktivizimin për të drejtat e njeriut. Disa nga këto
aktivitete dhe fushata janë:
- Ndalimi i dhunës fizike dhe psikologjike në shkollë;
- Përfshirja në shkollë e fëmijëve që nuk janë regjistruar apo
e kanë braktisur shkollimin;
- Promovimi i të drejtave të njeriut përmes materialeve të
shtypura dhe informimit;
- Ndihma ndaj grupeve të njerëzve në nevojë, siç janë të
varfrit, personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit, fëmijët
me vështirësi në nxënie; etj.
- Adresimi i aspekteve të caktuara të të drejtave të fëmijëve
para organeve kompetente në shkollë dhe para komunitetit;
- Ndarja e çmimit vjetor për të drejtat e njeriut, etj.
Organizimi i këtyre fushatave kërkon angazhim të një ekipi të madh
të nxënësve, ndihmë nga mësimdhënësit dhe të tjerët në shkollë, kohë
të gjatë dhe mbi të gjitha përkushtim dhe ndjeshmëri të lartë.
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Shënimi i ditëve të caktuara
Në planin vjetor të punës ju mund të planifikoni shënimin e ditëve të
caktuara që lidhen me të drejtat e njeriut. Disa nga ditët që ju mund
të shënoni me aktivitete të ndryshme janë:
8 Marsi

Dita Ndërkombëtare e Gruas

21 Marsi

Dita Botërore e Pyjeve

22 Marsi

Dita Botërore e Ujit

7 Prilli
22 Prilli

Dita Botërore e Shëndetit
Dita e Tokës

1 Maji

Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

8 Maji

Dita Botërore e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së
Kuqe

9 Maji

Dita e Evropës

15 Maji

Dita Ndërkombëtare e Familjeve

1 Qershori

Dita Botërore e Fëmijëve

5 Qershori

Dita Botërore e Mjedisit

21 Qershori

Dita Botërore e Paqes dhe Lutjeve

26 Qershori

Dita Ndërkombëtare Kundër Torturës

8 Shtatori

Dita Ndërkombëtare e Shkrim-Leximit

1 Tetori

Dita Ndërkombëtare e Muzikës

5 Tetori

Dita Botërore e Mësuesve

16 Tetori

Dita Botërore e Ushqimit

24 Tetori

Dita e Kombeve të Bashkuara

9 Nëntori

Dita Kundër Racizmit

16 Nëntori

Dita Ndërkombëtare e Tolerancës

20 Nëntori

Dita Universale e Fëmijëve

3 Dhjetori

Dita Ndërkombëtare e Personave me Paaftësi

10 Dhjetori

Dita e të Drejtave të Njeriut

18 Dhjetori

Dita Ndërkombëtare e Migrantëve
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Informimi për punën e Komitetit
Në mënyrë që puna e Komitetit Shkollor për të Drejtat e Fëmijës të
jetë e dukshme për të gjitha palët e interesit, ju duhet të prodhoni
raporte periodike të punës dhe materiale tjera informative. Është mirë
që një raport i punës të bëhet në baza vjetore ose gjysmëvjetore. Ky
raport i dërgohet në radhë të parë Këshillit të Shkollës, përmes
Drejtorit të Shkollës, por edhe Këshillit të Nxënësve. Përveç kësaj,
është mirë që ky raport të vihet në dispozicion të secilit që është i
interesuar. Kështu, ju mund të shtypni disa kopje dhe t’i vendosni në
sallën e mësimdhënësve, ta postoni në ueb faqen e shkollës, etj.
Një mënyrë e mirë për të rritur dukshmërinë e Komitetit është edhe
shpërndarja e informacionit në mënyra tjera. Ndër të tjera ju mund:
- të shtypni një fletëpalosje, ose material tjetër propagandues,
- të organizoni një galeri me fotografi nga aktivitetet e Komitetit,
- të prodhoni një dokumentar për punën e Komitetit,
- të plasoni informacion në revistën e shkollës apo në ueb faqen
e shkollës.
Puna e juaj duhet të jetë e dukshme, në mënyrë që të rritet numri i
përfituesve nga puna e juaj, si dhe në mënyrë që të rritet përkrahja e
udhëheqjes shkollore dhe komunitetit për punën tuaj.
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