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1. Hyrja 

Shkolla është një mjedis në të cilin ndërthuren forma të ndryshme të 
bashkëjetesës ndërmjet të gjithë pjesëmarrësve në procesin arsimor: 
nxënësve, mësimdhënësve, punonjësve të tjerë dhe prindërve. 
Shpeshherë jemi dëshmitarë të mosmarrëveshjeve dhe konflikteve me 
manifestime dhe forma të ndryshme: fizike (goditje, shtytje, shkatërrim dhe 
vjedhje të gjërave), verbale (kërcënuese, tallëse, sharje, ngacmime, fyerje), 
sociale (thashetheme, injorim, thashetheme, dëmtim të reputacionit në 
mjedis), psikologjike (vështrime, tallje, komente). 
Nëse këto konflikte nuk zgjidhen në kohë dhe në mënyrë parandaluese, ato 
mund të kthehen në dhunë. Mënyra më e përshtatshme e veprimit në shkolla 
është veprimi parandalues i bazuar në zgjidhjen konstruktive të konflikteve 
në mes nxënësve, tejkalimin e stereotipeve dhe paragjykimeve, njohjen e 
aftësive komunikuese, dëgjimin aktiv, sjelljen e sigurt dhe zgjidhjen pa dhunë 
të konflikteve. E gjithë kjo mund të arrihet me mësim dhe praktikë. Me këtë 
qëllim është edhe ky manual, i cili shpresojmë se do t'ju ndihmojë në 
përpjekjet tuaja për të krijuar një mjedis jo të dhunshëm dhe konstruktiv në 
shkollat tuaja. 

2. Aftësitë e komunikimit 

2.1. Ç`është komunikimi?  

Komunikimi është një mjet me ndihmën e të cilit ne krijojmë miqësi, 

bisedojmë me njerëz tjerë, i shprehim mendimet dhe qëndrimet tona, 

kërkojmë ndihmë etj. Komunikimi është në të vërtetë transmetimi i një 

porosie/informacioni nga një dërgues te një marrës, me kusht që marrësi ta 

kuptojë informacionin. Komunikimi gjithashtu përkufizohet edhe si një proces 

i shkëmbimit të porosive (verbale ose jo verbale) ndërmjet të paktën dy 

personave, që zhvillohet me një qëllim dhe synim të caktuar. Komunikimi 

është një mjet për të lidhur njerëzit gjatë realizimit të një qëllimi të 

përbashkët. Komunikimi në shkollë kërkon që pjesëmarrësit të jetë të 

barabartë, përshkak se vetëm në këtë mënyrë mund të zgjidhin konfliktet.

  

Procesi i komunikimit përbëhet prej shprehjes së vetes dhe dëgjimit të të 

tjerëve. Komunikimi efikas dhe i duhur nënkupton që pjesëmarrësit të 
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posedojnë aftësi komunikimi: dëgjim aktiv, decentrim (aftësia dhe 

gatishmëria për të hyrë në botën e një personi tjetrit për të kuptuar 

problemin ose sjelljen/veprimet e tij), parashtrimi i pyetjeve (të hapura), 

empatia (të kuptuarit e qartë të ndjenjave, nevojave, mendimeve dhe 

dëshirave të tjetrit pa gjykim), ndërgjegjësimi për situatën, përfshirja dhe 

menaxhimi me ndërveprim, sjellje fleksibile. 

2.2. Pengesat në komunikim dhe krijimi i konflikteve 

Në komunikimin e përditshëm në shkolla shpesh shfaqen pengesa, për shkak 

të të cilave shfaqen keqkuptime ndërmjet pjesëmarrësve në komunikim, por 

edhe konflikti si rezultat përfundimtar. Metoda e komunikimit është çelësi i 

komunikimit të suksesshëm, por në të njëjtën kohë është edhe shkaku 

kryesor i konflikteve (pozicioni i pabarabartë në komunikim, shpërdorimi i 

pushtetit në komunikim). Disa mënyra të komunikimit të pabarabartë që 

përdoren zakonisht nga mësuesit, prindërit dhe nxënësit janë: urdhrat dhe 

komandat, paralajmërimet dhe kërcënimet, predikimet dhe përdorimi i 

"duhet", kushtëzimi, dëshmia, gjykimi dhe kritikimi, etiketimi, interpretimi 

dhe analizimi, lavdërimi, pranimi, ngushëllimi, marrja në pyetje, dëgjimi, 

tërheqja. Gjithashtu, pengesa në komunikim mund të jenë edhe porositë e 

formuluara keq, mosbesimi, përfundimi i parakohshëm, dëgjimi i 

pakujdesshëm, mbingarkesa e porosive me informacion. Porosi të tilla janë: 

nënçmimi: (etiketat - "je budalla"; diagnoza - "diçka nuk shkon me ty"; 

krahasimi - "pse nuk studion si motra jote"; refuzimi - "Nuk kam çfarë të flas 

me ty". "; gjykimi / kritika-"je shumë fëmijë"; kërcënimi- "më mirë më 

dëgjo"); kontrolluese: (ndalimet - "nuk duhet"; kufizimet - "nuk mund ta 

bësh vetë", "do të shkatërrosh gjithçka"; urdhërat - "bëje menjëherë"; 

këshillat - "do të ishte më mirë nëse ju..."); konfuze: (kërkesa pa kuptim të 

qartë - "bëje sepse duhet"; kërkesa që është e pamundur të përmbushen 

"Premto se nuk do të qash më kurrë"; kërkesa të shprehura në gjuhën e 

veprimit negativ - "të mos të dëgjoj më të flasësh me mua ashtu"; kur nuk ka 

harmoni midis pjesës verbale dhe joverbale të porosisë - "Unë jam shumë i 

interesuar se çfarë mendoni për këtë problem dhe në të njëjtën kohë duke 
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parë nga dritarja"; lavdërime dhe kritika të përgjithshme dhe sipërfaqësore - 

"super, i shkëlqyer, fatkeqësi, rrënim"). Porositë e tilla në shkollë janë 

dekurajuese, shkaktojnë zemërim, dëshirë për hakmarrje, frikë dhe 

shqetësim, si dhe ndjenja të tjera negative që nxisin mendime dhe sjellje 

negative.  

Suksesi i komunikimit do të varet nëse konflikti shkaktohet apo zgjidhet. 

Komunikimi ka rëndësi të veçantë në përzgjedhjen e strategjive për zgjidhjen 

e konflikteve. Pra, komunikimi i sigurt dhe jo i dhunshëm çon në zgjidhjen e 

konflikteve në të mirën e të dy palëve. 

Komunikimi që çon në përshkallëzimin 
e konfliktit: 
- Ndërprerja dhe mosdëgjimi 
- Injorime 
- Ti- të folurit 
- Përqëndrimi tek personi- akuza 

Komunikimi që çon në qetësimin 

e konfliktit:  

- Dëgjimi aktiv 
- Shfaqja e interesi 
- Unë – të folurit 
- Përqëndrimi tek problemi 

 

2.3. Komunikimi jo i dhunshëm 

Sipas disa autorëve, komunikimi që na lejon të reagojmë me ndershmëri dhe 

në atë mënyrë të lidhemi me veten, me ndjeshmërinë tonë, por edhe me të 

tjerët quhet komunikim jo i dhunshëm. Ajo na orienton drejt shprehjes së 

qartë dhe të ndershme, duke i kushtuar vëmendje tjetrit me respekt dhe 

empati. 

2.4. Dëgjimi aktiv 

Dëgjimi aktiv është aftësia për të dëgjuar personin tjetër me vëmendje dhe 

respekt duke treguar qartë (verbalisht dhe joverbalisht) se ne po e dëgjojmë 

tjetrin. Qëllimi i dëgjimit aktiv është të ndihmojë ta kuptojmë atë që dëshiron 

të thotë, por edhe t'i bëjmë të ditur se e kemi kuptuar bashkëbiseduesin. 

Gjatë dëgjimit aktiv i kushtojmë vëmendje përmbajtjes së porosisë dhe 

ndjenjave të bashkëbiseduesit. Me dëgjim aktiv: marrim informacione të 

dobishme, shmangim keqkuptimet dhe grindjet, tregojmë se është e 
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rëndësishme, i nxisim të mbyllurit dhe të tremburit, ndihmojmë personin ta 

shohë qartë problemin, ndërtojmë një marrëdhënie besimi. 

 

Teknika e parafrazimit (i përsëritni mendimet më të rëndësishme të palëve 

kundërshtare dhe u kërkoni atyre të konfirmojnë nëse e keni kuptuar mirë, 

nëse është në rregull vazhdoni dhe nëse nuk është në rregull kërkoni 

shpjegim shtesë. Zakonisht fillohet me fjalinë "Sa ju kuptova...."; "Nëse ju 

kuptova mirë....."). 

Teknika e parashtrimit të pyetjeve (pyetjet ndahen në pyetje të mbyllura, të 

cilat zakonisht fillojnë me A?, Apo jo?, A, dëshiron? dhe përgjigjja është 

zakonisht me “Po”, “Jo”; dhe pyetje të hapura që fillojnë me Kush?, Çfarë? , 

Ku? Si?, Në çfarë mënyre?, Pse?, dhe i lejojnë bashkëbiseduesit t`i shprehë 

më qartë dhe më konkretisht mendimet, dëshirat dhe nevojat e tij. Gjatë 

negociatave dhe ndërmjetësimit është e dëshirueshme të bëhen pyetje të 

hapura. 

 

2.5. Komunikimi i sigurt (asertiv) 

Qëndrueshmëria (asertiviteti) nënkupton përfaqësimin dhe realizimin e 

nevojave dhe interesave personale në mënyrë joagresive dhe pa dëmtuar të 

tjerët. Komunikimi i sigurt ndihmon në përkujdesin më efektive për veten dhe 

në të njëjtën kohë zhvillimin e marrëdhënieve cilësore me njerëzit e tjerë. 

Qëndrueshmëria (aservtiteti) në shkollë do të nënkuptonte: ushtrimin e të 

drejtave personale pa rrezikuar të drejtat e të tjerëve; të jesh gati për të 

komunikuar; për të ndikuar tek të tjerët duke përdorur aftësitë personale; ta 

respektosh veten pa i poshtëruar të tjerët; të përpiqesh të gjesh se çfarë 

është e mire, dhe jo kush ka të drejtë. Anëtarët e ekipit të shkollës për 

ndërmjetësim duhet ta mësojnë mirë komunikimin e sigurt (asertiv), në 

mënyrë që të realizojnë me sukses ndërmjetësimin në shkollat e tyre. 

Pra, pohim asertivitetit (qëndrueshmërisë) i përfshin: shprehjen e mendimit, 

ndjenjave, theksimin e pasojave të sjelljes së padëshiruar, shprehjen e 

mirëkuptimit për personin tjetër, përsëritjen e një kërkese të qartë. Shprehja 



7 

 

më e mirë e mendimeve, ndjenjave dhe nevojave personale është nëpërmjet 

përdorimit të porosive UNË, sepse ato çojnë në mirëkuptim dhe lidhje. Me to 

shprehet përvoja personale të asaj që tjetri thotë ose bën, dhe në këtë 

mënyrë parandalojmë që personi të cilit i drejtohemi për atë që na shqetëson 

tek ai, të mos e përjetojë atë si sulm ndaj tij. Porostië UNË na ndihmojnë ta 

shprehim vetën pa fajësuar, kritikuar dhe etiketuar personin tjetër. Duhet 

shmangur shfrytëzimi i porosive-TI, sepse ato na çojnë në keqkuptime dhe 

konflikte, gjithnjë i referohen tjetrit dhe flasin për të, nuk janë një shprehje e 

qartë e asaj që duam të themi. 

 Porositë-Unë i kanë 4 përbërës:  

1. Perceptimi - ajo që vërejmë tek tjetri dhe çfarë na shqetëson - të 

folurit, sjellja. (Kur shoh, dëgjoj, do të kujtohem.....) 

2. Ndjenja në lidhje me atë që vërejmë. (Unë tani ndjej...) 

3. Nevoja, dëshira, vlera që çojnë në shprehjen e ndjenjave. (Përshkak 

se unë kamë nevojë, dëshirë., Më duhet/ do doja ....... dhe për këtë 

ndihem....)   

4. Kërkesë - një veprim specifik që dëshirohet të ndërmerret. Kërkesa 

duhet të shprehet në gjuhën e veprimit pozitiv, respektivisht të 

thuhet ajo çka dëshirohet dhe jo ajo çka nuk dëshirohet; të jetë e 

formuluar “tani dhe këtu”,  të jetë konkrete, e shprehur me sjellje 

konkrete. (Tani do të doja që ti.....). 
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Shembuj: 

E folura- Ti: E folura – Ne: E folura - Unë: 

„Ana a do të doje që 
njëherë të ndalosh së 
foluri, ti me të vërtet 
je e pakulturuar“! 

„Ne të gjithë e 
dimë që Ana është 
e pakulturuar dhe 
se asnjëherë nuk 
dëgjon përderisa të 
tjerët flasin “! 

„Аna mua më bezdis kur më 
ndërpret në fjalë dhe atëherë 
kam përshtypjen se nuk më 
respekton, por do të doja të 
më dëgjosh sepse për mua ka 
rëndësi mendimi yt për atë që 
e them“. 

 

 
 

Fotografia 1: Trajnimi I ndërmjetësve  Fotografia 2: Trajnusit e ndërmjetësimit  

 

3. Konflikti 

3.1. Koncepti dhe llojet 

Konflikti është një koncept shumë i gjerë dhe përfshin nga një debat të 

thjeshtë të dy fëmijëve për të njëjtën lodër e deri në një përplasje midis dy 

shteteve. Qëllimi i studimit të konflikteve nuk është që t'i zhdukë ato, por t'i 

bëjë ato më të kuptueshme, ta zvogëlojë ndikimin e tyre negativ në 

marrëdhëniet midis njerëzve, të pranohen ato dhe t'i kthejë në përvojë 

pozitive. Ekzistojnë disa përkufizime të konfliktet.  Një prej tyre është se 

konflikti përkufizohet si një formë përplasje midis dy ose më shumë palëve që 

përjetojnë një kërcënim për nevojat, interesat dhe vlerat ose qëllimet e tyre 

personale. Qasja teorike ndaj konfliktit ishte në fakt një kërkim për një 

përgjigje për pyetjen, nëse konfliktet janë të dobishme apo të dëmshme. Ajo 
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që ka treguar hulumtimi është se qasja e konflikteve si fenomen i dëmshëm 

shoqëror është i pasaktë, sepse në përgjithësi nuk mund të flitet për dobi apo 

dëm, sepse ato janë të pashmangshme si fenomen shoqëror dhe njerëzit do 

t'i hasin në të gjitha fazat e jetës së tyre dhe në të gjitha mjediset sociale 

(shkollë, punë, etj.). 

Konflikti është një proces që ndodh, zhvillohet, rritet dhe mund të 

përshkallëzohet, domethënë mbizotëron në marrëdhëniet e ndërsjella dhe 

mosmarrëveshjet midis të paktën dy subjekteve që tregojnë interes për të 

njëjtat vlera për shkak të mospërputhjes së qëllimeve, dëshirave dhe 

interesave, dallimeve në interpretimi i fakteve dhe mosmarrëveshja rreth 

pritshmërive. 

 

 

Fotografia 3: Loja e parapërgatitjes Fotografia 4: Ndërmjetësimi me raste të 
trilluara 

  

3.2. Shkaqet e konfliktit në shkollë 

Shkaqet më të shpeshta të konfliktit në shkollë janë: 

- Komunikimi i dobët në mes pjesëmarrësve në mjedisin shkollor: nxënës, 

mësimdhënës dhe prindër, punonjës të tjerë.  

- Vlerat e ndyshme që respektohet në familjes e nxënësve dhe në shkollë. 
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- Detyrat e paqarta shkollore edhe për nxënësit nga ana e 

mësimdhënësve,  ashtu edhe për mësimdhënësit nga ana e 

administratës.  

- Resurset e kufizuara (teknike, njerëzore) në shkollë dhe në familje, të 

cilat nuk janë në përputhje me kërkesat, respektivisht, mospërputhje në 

mes kërkesës dhe mundësive.  

- Interese të ndryshme të nxënësve, mësimdhënësve, prindërve.  

- Varshmëri nga një palë/ person.  

- Përplasje të mëhershme të pazgjidhura. 

- Marrëdhëniet e dashurisë në shkollë. 

3.3. Rezultatet dhe stilet e sjelljes në konflikt 

Konfliktu mund të 4, por sipas disa autorëve edhe 5 rezultate: 
1. Fitues- humbës – njëra palë fiton dhe pala tjetër humb.  
2. Humbës – fitues – njëra palë humb dhe pala tjetër fiton.  
3. Kompromisi- askush nuk humb dhe askush nuk fiton, palët heqin 

dora prej disa kërkesa të tyre.  
4. Humbës – humbës – humbit të dyja palët.  
5. Fitues – fitues – të dyja palët fitojnë, kjo ëshë zgjidhja e konfliktet për 

të cilën ne përpiqemi gjatë zgjidhjes së saj.  
 

Nuk duhet ta shmangim konfliktin, por duhet ta pranojmë atë si pjesë të 
realitetit që na ndihmon të funksionojmë në harmoni me veten dhe të tjerët, 
të zhvillojmë aftësitë tona sociale si: tolerancën, pranimin e dallimeve, 
mirëkuptimin dhe respektin e ndërsjellë pa kufizime dhe kushte, 
bashkëpunimin, komunikimin jo të dhunshëm, zgjidhjen e problemeve dhe 
konflikteve, demokracinë dhe hapjen. 
 
3.4.Pozicionet, interesat dhe nevojat e palëve në konflikt 

Pozicionet – ajo çka shihet, ajo çka është në sipërfaqe, kërkesat e dukshme të 

palëve. 

Interesat - qëllimet për të cilat është marrë pozicioni.  

Nevojat - një shumëllojshmëri nevojash psikofiziologjike të subjekteve që 

janë në bazën e një motivi të caktuar dhe janë kryesisht të fshehura dhe të 

vështira për t'u përkufizuar. Sipas "Maslov" shkalla e nevojave shkon në 
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formën e një piramide, nga më themeloret (biologjike) për ujë, ajër, ushqim, 

përmes nevojës për strehim, siguri, nevojës për dashuri, afërsi, pranim, 

përkatësi, vetëpohim, ndjenjës së vlerave të personale, respekti, nevojës për 

vetërealizim. 

Nevojat zakonisht përcillen nga ndjenja të caktuara dhe duke i hulumtuar dhe 

analizuar ato me aftësitë e fituara komunikuese (parafrazim, e folura- Unë 

dhe pyetje të hapura), mund ta kuptojmë ndjenjat dhe rrjedhimisht vetë 

konfliktin. 

Pas interesave që janë pak a shumë të dukshme, zakonisht fshihen nevoja të 

ndjekura nga emocione bazë, si ndjenja e sigurisë, pranimi, vetë-afirmimi, 

njohja etj.   

Në mënyrat konstruktive të zgjidhjes së konflikteve (negocim dhe 

ndërmjetësim) ka rëndësi të madhe përcaktimi dhe definimi i pozicioneve, 

interesave dhe nevojave të palëve për të gjetur zgjidhje të pranueshme për të 

dyja palët..   

4. Menaxhimi i konflikteve në shkolla 

Shkolla përpiqet të menaxhojë konfliktet në mënyra të ndryshme, më së 

shpeshti duke futur modele të ndryshme të procedurave disiplinore dhe 

masave ndëshkimore (sipas ligjit tonë për arsimin fillor/të mesëm: qortim me 

shkrim/gojore, qortim, transferim në klasë/shkollë tjetër, etj.), të cilat nuk 

kanë ndonjë efekt pozitiv. Këto mënyra tradicionale dhe të zakonshme të 

zgjidhjes së konfliktit në mjediset shkollore nuk veprojnë në mënyrë 

parandaluese ose afatgjatë, sepse zakonisht ndërmerren me vonesë kur 

konflikti tashmë është përshkallëzuar dhe ka lënë pasoja afatgjate. Këto masa 

nuk i lejojnë nxënësit të kuptojnë konfliktin dhe të fitojnë aftësi dhe 

shkathtësi për ta zgjidhur atë. 
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5. Teknikat e zgjidhjes së konflikteve  

-Negocimi Negocimi është një formë e veçantë e ndërveprimit shoqëror 

përmes një procesi të komunikimit të kontrolluar, qëllimi i të cilit është të 

zgjidhë një konflikt të caktuar midis dy ose më shum pjesëmarrësve. 

Karakteristikë e negociatave është se secila nga palët negociuese mund të 

bllokojë arritjen e qëllimit të palës tjetër. Paragjykimet dhe stereotipet për 

gjininë, fenë, kombësinë, pamjen fizike, gjendjen pronësore, origjinën etj., 

janë arsyeja më e zakonshme e negociatave të pasuksesshme. 

-Arbitrazhu person i tretë (gjyqtari) mund të sjellë vendim/zgjidhje.  

-Ndërmjettësimi 

 

Ndërmjetësimi është një teknikë për zgjidhjen e konfliktit dhe përfshin 

pjesëmarrjen e një pale të tretë (ndërmjetësit) që është neutral, i besueshëm 

dhe i pranueshëm nga të dyja palët në konflikt. Qëllimi i ndërmjetësimit 

është zgjidhja konstruktive e konfliktit duke gjetur një zgjidhje të kënaqshme 

për të dyja palët. Nëse qëllimet që duan të arrijnë janë të rëndësishme për të 

dyja palët, por në të njëjtën kohë duan të ruajnë marrëdhëniet e ndërsjella, e 

vetmja mënyrë e pranueshme për t'i arritur të dyja është ta zgjidhin konfliktin 

dhe ndërmjetësimi mund të ndihmojë në këtë. Gjatë procesit të 

ndërmjetësimit, të dyja palët mund të paraqesin në mënyrë të barabartë 

pikëpamjen e tyre për konfliktin, të shpjegojnë se si ndikon ai tek ata, cilat 

janë pozicionet, interesat dhe nevojat e tyre. Ndërmjetësi do të dëgjojë me 

kujdes, do t'i udhëzojë palët për t'i diskutuar çështjet kryesore, do t'i 

perceptojë pikat e përbashkëta të interesave dhe nevojave dhe do t'i 

ndihmojë palët të bazojnë idetë e tyre për zgjidhje. Ndërmjetësuesi mbanë 
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llogari për procesin e sjelljes së vendimit në mënyrë që palët e përfshira së 

bashku të arrijnë një zgjidhje të pranueshme për të gjithë.  

Pse ndërmjetësimi është një teknikë e dëshirueshme për zgjidhjen e 

konflikteve në shkollë? 

-pjesëmarrësit në ndërmjetësim vetë vijnë deri te zgjodhja, me çka sigurohet 

realizimi i suksesshëm i marrëveshjes der në fund, 

-respektohen mendimet dhe vlerat e palëve, 

-ndërmjetësimi krijon atmosferë pozitive dhe kontribuon në përmirësimin e 

marrëdhënieve të ndërsjella ndërmjet palëve, 

-ndërmjetësimi është teknikë e shpejtë dhe efikase.   

-është teknika më e lirë e zgjidhjes së konflikteve.  

-ekziston një parim i konfidencialitetit, 

-në shkollë ndërtohet një kulturë e dëgjimit, dialogut, zgjidhjes kcreative të 

konfliktit,   

Procesi i zgjidhjes së problemit me ndërmjetësim përfshin: përcaktimin e 

problemit, renditjen e zgjidhjeve të mundshme, përzgjedhjen e zgjidhjes, 

marrjen e një vendimi, zbatimin e vendimit, vlerësimin e suksesit të 

vendimit/zgjidhjes. 

 

5.1. Parimet e ndërmjetësimit 

- Vullnetarizmi - të dyja palët në konflikt duhet të bien dakord të marrin pjesë 

në procesin e ndërmjetësimit. 

- Konfidencialiteti - ndërmjetësimi është procedurë konfidenciale dhe pa 

miratimin e palëve, deklaratat e tyre nuk mund të përdoren në asnjë 

procedurë tjetër. 

- Barazia e palëve - të dyja palët marrin pjesë në mënyrë të barabartë në të 

gjitha fazat e ndërmjetësimit. 

Tiparet/aftësitë e një ndërmjetësuesi: 
- të ketë aftësi të të dëgjuarit aktiv 
- të zotërojë vetëbesim 
- të drejtojë procesin drejt një rezultati pozitiv 
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- të njohë dhe zbatojë procedurat dhe rregullat për kryerjen e 
ndërmjetësimit: 

- hapja – parafrazimi – pyetje të hapura – përmbledhja – nërja e dallimit 
midis pozicioneve dhe nevojave, 

- neutralizimi i sulmeve dhe kthimi i tyre në informacion , 
- unifikimin duke theksuar interesat, nevojat dhe ndjenjat e përbashkëta, 
- riformulimi i çështjeve të diskutueshme. 

 

6. Pse nevojitet ndërmjetësimi i moshatarëve në shkollë 

Në zgjidhjen e konflikteve në shkollë duhet të marrin pjesë të gjithë – nxënës, 

mësimdhënës, prindër dhe psikologë e pedagogë. Vetëm në këtë mënyrë 

shkolla juaj do të njihet si një shkollë që funksionon mbi parimet demokratike 

dhe ju do të merrni një rol aktiv në jetën e shkollës.  

Ndërmjetësimi i moshatarëve është një ndërmjetësim në të cilin vetë 

nxënësit marrin rolin e ndërmjetësuesit. Nxënësit që do të trajnohen për 

përdorimin e aftësive ndërmjetësuese do të jenë në gjendje të 

ndërmjetësojnë me sukses konfliktet që do të lindin në shkollën e tyre dhe 

mjedisin më të gjerë midis bashkëmoshatarëve të tyre, si dhe në 

marrëdhëniet nxënës-mësimdhënës dhe nxënës-prindër. 

Moshatarët (nxënësit) ata e kuptojnë njëri-tjetrin më së miri dhe i besojnë 

njëri-tjetrit. Duke marrë rolin e ndërmjetësit, ata bëhen dëgjues neutralë dhe 

aktivë, të cilët nuk do të ofrojnë zgjidhje të gatshme, por do t'i çojnë palët 

drejt zgjidhjes, do të marrin rolin e ndërmjetësit, do t'u bëjnë pyetje palëve 

në konflikt, ato do t'i udhëzojnë dhe inkurajojnë palët që të arrijnë një 

zgjidhje që do të jetë e pranueshme për të dyja palët. Në ndërmjetësim nuk 

ka fitues, të gjithë duhet të kenë ndjenjën se fituan, domethënë fituan 

problemin dhe jo njëri-tjetrin. 

Ndërmjetësimi si mjet për parandalimin e konflikteve në shkolla, por mbi të 

gjitha si teknikë për zgjidhjen e konflikteve, u mundëson nxënësve të 

shoqërohen dhe të mësojnë në një shkollë që dallohet për rolin aktiv të 
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nxënësve në jetën dhe punën e shkollës në një atmosferë e jot ë dhunshme, 

me tolerancë dhe respekt të ndërsjellë.  

 

 

 

Fotografia 5: Pjesëmarrësit e Seminarit të 
Ndërmjetësimit  

Fotografia 6: Hapja e Klubit shkollor për 
ndërmjetësim 

 

Fotografia 7: Prezentimi I projektit para bashkësisë lokale 

 

Fotografia 8: Produksioni I ideve për të ardhmen 
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Projekti: ,,Të bashkuar në paqe”  është e mbëdhtetur nga “Ecumenical 

initiative woman" - Kroaci dhe realizohet në periudhën prej 02.01.2022 deri 

më 08.01.2022. 

 

“Botimi i këtij publikimi u mbështet “Ecumenical initiative woman" (EIW) 
nga Omish, Kroaci. Përmbajtja e publikimit/videos pasqyron vetëm 
pikëpamjet e autorëve të tyre dhe nuk përfaqëson domosdoshmërisht 
pikëpamjet zyrtare të EIW. 
“Ecumenical initiative woman" (EIW) Kroaci është një organizatë 
jofitimprurëse që përmes programit të saj të mbështetjes financiare 
mbështet projektet dhe zhvillimin e organizatave bazë të drejtuara nga gra 
dhe teologe në Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoninë e 
Veriut, Kosovë dhe Serbi. EIW i përkushtohet forcimit të rolit të grave në 
forcimin e dialogut civil dhe ndërfetar dhe potencialit të fesë si një faktor 
pozitiv i ndryshimit shoqëror përmes ndërtimit të paqes dhe pajtimit. Duke 
marrë parasysh profilin e saj rajonal, EIW jep aktivistëve nga rrjeti i saj 
mundësinë për t'u takuar dhe shkëmbyer përvoja në mënyrë që të rrisë 
dukshmërinë e punës së tyre dhe mundësi më të mëdha për të hyrë në 
burime". 

 

Ky botim nuk është për përdorim komercial  

Shoqata e qytetarëve DOVERBA – Kumanovë  

Rr.Tode Dumba 100/2-14, Kumanovë  www.doverbaku.org.mk 


