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Hyrje 
 
Raporti “Perceptimet mbi pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e fëmijëve në Asamblenë Komunale të 
Fëmijëve” u realizua në mbështetje të organizatës Save the Children në partneritet me organizatën 
Syri i Vizionit, në kuadër të programit “Qeverisja për të drejtat e fëmijëve”. 
Realizimi i raportit u bë i mundur falë angazhimit të fëmijëve të asambleve komunale me ç’rast ata u 
angazhuan në diskutime për të identifikuar problemet kyçe me të cilat ata përballen, ashtu sikurse u 
angazhuan dhe me dalje në terren për të bërë mbledhjen e të dhënave – të mbikëqyrur dhe përkrahur 
nga konsulentja e angazhuar, organizatat partnere dhe organet komunale që kanë për mandat të 
drejtat e fëmijëve. 
Asambleja Komunale e Fëmijëve, është organ legjitim i organizimit, përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së 
fëmijëve në vendimmarrje në nivel lokal. Asambleja, është një institucion që mundëson fuqizimin e 
rolit të fëmijëve në vendimmarrje dhe synon të krijojë mekanizma funksional për zbatimin dhe 
respektimin e të drejtave të fëmijëve. Në asamblenë e fëmijëve secili fëmijë mund të gjejë përkrahjen 
më gëzimin dhe respektimin e të drejtave të tij/saj. 
Qëllimi i asamblesë është të garantojë që zëri i tyre të dëgjohet nga bashkëmoshatarët, prindërit dhe 
me rëndësi më të veçantë nga institucionet përgjegjëse për fëmijët duke përmirësuar kështu pozitën e 
fëmijëve në nivel lokal dhe qendror, që fëmijët të jenë pjesë e politikave zhvillimore në komunë dhe 
shtet. Asambleja e fëmijëve përbëhet nga kryetarët e fëmijëve të shkollave fillore dhe të mesme të 
ulëta. 
 

 
 

Për të fuqizuar asambletë e fëmijëve dhe për të përmbushur misionin që ka asambleja, OJQ Syri i 

Vizionit në partneritet më “Save the Children”, janë duke ndihmuar në fuqizimin dhe 

funksionalizimin e Asambleve të fëmijëve përmes programit " "Children’s participation in 

decision-making", me qëllim që në të krijomë mundësi të komunikimit dhe bashkëpunimit mes 

asambleve dhe institucioneve lokale dhe nacionale.  



Asambleja komunale e fëmijëve mblidhet një herë në muaj, si takime të rregullta, ku 

diskutohen çështje të cilat më shume prekin të drejtat në arsim, të cilat me pas edhe 

mundohen që ti adresojmë tek institucionet lokale, gjegjësisht tek drejtoratet përkatëse. 

Profili i respondentëve  

Hulumtimi mbi perceptimet e fëmijëve mbi Pjesëmarrjen dhe përfaqësimin në Asamble Komunale të 

Fëmijëve ka përfshirë tërë Kosovën dhe përfaqëson zërat e fëmijëve të shkollave të mesme të 

ulëta, që gjatë muajit Qershor, 2015 kanë qenë duke vijuar mësimin në klasën IV-IX. 

Metodologjia e përzgjedhjes së mostrës është dizajnuar e tillë që të sigurojë përfaqësim të 

barabartë të vendbanimeve (regjioneve) në Kosovë, gjinisë si dhe secilës prej klasëve të 

lartpërmendura. 

Anketa ka intervistuar gjithsej 1,277 nxënës të shkollave të mesme të ulëta, 58.8% e të cilëve janë 

femra, ndërsa 42.2% meshkuj.  

Shpërndarja e anketuesve nëpër klasë është pothuajse e barabartë: 31.2% e të anketuarve janë në 

klasën e VI-të, 32.9% në klasën e VII-të dhe 35.2% në klasën e VIII-të. Ndërkaq, sa i përket 

shtrirjes gjeografike të mostrës, në Pejë, Mitrovicë, Ferizaj dhe Gjilan janë intërvistuar numër i 

ngjashëm i nxënësve – mesatarisht 14% - përderisa 35.9% e të intervistuarve banojnë në 

Prishtinë dhe 7.6% në Gjakovë. Në rajonin e Prizrenit janë intervistuar vetëm 9 fëmijë (0.7% e 

mostrës së përgjithshme), prandaj gjatë analizimit të të dhënave sipas rajonit, për Prizrenin do të 

merren për bazë vlerat mesatare të Kosovës. 

Figura 1: Shpërndarja e të anketuarve sipas rajonit 

 

Pasqyrë e përgjithshmë rreth shkollave 

Për të kuptuar perceptimin e nxënësve për gjendjen e përgjithshme në shkollat që vijojnë, 

nxënësit e anketuar janë intervistuar rreth mësimdhënies, madhësisë së klasëve, sigurisë, 

vlerësimit, e kështu me radhë. Siç mund të shihet në Figurën 2, shumica e nxënësve të 

intervistuar janë të kënaqur me shumicën e aspekteve të radhitura në figurë, përveç me sigurinë 



në oborrin e shkollës, rrugës për në shkollë dhe me atë se sa i merr shkolla parasysh brengat e 

tyre. Vetëm 41% e nxënësve pajtohen plotësisht se shkolla i merr parasysh brengat dhe nevojat e 

tyre, rreth 46% kanë pohuar se ndihen të sigurtë rrugës për në shkollë, ndërsa 56% se ndihen të 

sigurtë në oborrin e shkollës. 

Siç mund të vërehet në figurë, femrat janë përgjithësisht më të kënaqura me të gjitha aspektet në 

shkollat që vijojnë në krahasim me meshkujt, posaçërisht me përgjigjet e mësimdhënësve, 

vlerësimin, si dhe udhëzimet që ju japin mësimdhënësit për të arritur më shumë. 

Figura 2: Pasqyrë e përgjithshme rreth shkollës: % e nxënësve që pajtohen plotësisht me pohimet në figurë 

 

Kur perceptimet rreth shkollave që vijojnë nxënësit ndahen sipas komunave, rezultatet tregojnë 

se në komunën e Prishtinës nxënësit janë përgjithësisht më të pakënaqur me aspektet e ndryshme 



të shkollave që vijojnë, përderisa nxënësit e komunës së Gjilanit janë më të kënaqurit pothuajse 

në të gjitha aspektet. Një tjetër vëzhgim që duhet theksuar është se nxënësit e Mitrovicës ndihen 

më të pasigurtë në krahasim me nxënësit e të gjitha komunave tjera, qoftë në klasë ashtu edhe në 

oborr, përderisa në Gjakovë përqindje dukshëm më e lartë e nxënësve në krahasim me komunat 

tjera ndihen të sigurtë si në klasë, ashtu edhe shkollë, oborr dhe rrugës për në shkollë. 

Në qoftë se duam të vëzhgojmë kënaqshmërinë me shkolla në përgjithësi, Figura 3 në vijim 

tregon se në Mitrovicë numri i nxënësve të cilët pohojnë se ju pëlqen shkolla që vijojnë (75%) 

është më i ulëti në krahasim me komunat tjera, përderisa në Gjilan më i larti 85.7%. Në Pejë, 

numër më i lartë i të anketuarve konsiderojnë se numri i nxënësve në klasë pengon procesin 

mësimor, përderisa në Prishtinë përqindja e nxënësve që konsideron se mësimdhënia në shkollën 

e tyre është e mirë është më e ulëta (70.8%) në krahasim me komunat tjera, përderisa në Gjilan 

më e larta (83.7%).  

Figura 3:  Përqindja e nxënësve që përgjithësisht janë të kënaqur me shkollat që vijojnë, sipas komunës 

 

Një analizë më e thukët e kënaqshmërisë me mësimdhënie nëpër shkolla në Figurën 4 tregon se 

nxënësit e Gjilanit janë më të kënaqurit me pothuajse të gjitha aspektet e mësimdhënies në 

krahasim me komunat tjera, përfshirë: mundësinë që ju jipet për të bërë pyetje sa herë janë 

kurioz, shpjegimet e detajuara të mësimdhënësve kur nuk kuptojnë diçka, me vlerësimin e 

mësimdhënësve, si dhe udhëzimet që ju japin për të arritur më shumë. Në anën tjetër, në 

komunën e Prishtinës nxënësit janë më të pakënaqurit me shumicën e aspekteve të 

mësimdhënies në krahasim me komunat tjera, përveç me vlerësim. Numri më i ulëti i nxënësve 

që janë të kënaqur me vlerësimin e tyre shënohet në Mitrovicë.  

 

 

 

 

Figura 4: Përqindja e nxënësve që janë të kënaqur me mësimdhënie, sipas skomunës 



 

Nxënësit në komunën e Prishtinës, Mitrovicës dhe Ferizajit janë më të pakënaqurit në krahasim 

me komunat e tjera me atë se sa shkolla i merr parasysh brengat e tyre, ndërsa në Prishtinë vetëm 

57% e të anketuarve kanë pohuar se pajtohen plotësisht se kryetari/ja i/e klasës i përfaqëson 

mirë nevoja dhe brengat e tyre. Në Gjilan dhe Gjakovë numër dukshëm më i lartë i nxënësve 

kanë pohuar se brengat dhe nevojat e tyre merren parasysh, ndërsa në Pejë dhe Gjakovë numër 

më i lartë i nxënësve raportojnë të jenë të kënaqur me përfaqësimin e kryetarit/es së klasës. 

Figura 5: Përqindja e nxënësve që pajtohen se problemet e tyre merren parasysh dhe se kryetari i përfaqëson në 
mënyrë adekuate, sipas komunës 

 

 

 

Edhepse edhe në nivel të komunave individuale dhe atë të Kosovës të dhënat tregojnë se 

shumica e nxënësve jane të informuar nga shkolla t’i kuptojne dhe respektojnë fëmijët e etnive 

tjera, me nevoja të veçanta, etj., siç tregon Figura 6, Peja dallohet nga komunat tjera me numër 

më të lartë të nxënësve të informuar. Në anën tjetër, Mitrovica dallohet si komuna me numër 



dukshëm më të ulët të nxënësve (në krahasim me komunat tjera) të cilët pohojnë se shkolla i 

mëson për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si fëmijë.  

Figura 6: Përqindja e nxënësve që pohojnë se shkolla i informon rreth të drejtave dhe respektimit të të tjerëve, sipas 
komunës 

 

Edhepse siguria në ambientet e brendshme të objektit shkollor nuk raportohet të jetë 

problematike, të dhënat e anketës tregojnë se komunat dallojnë në mes vete në ofrimin e sigurisë 

për nxënësit e tyre. Siç mund të vrojtohet në Figurën 7, numër më i vogël i nxënësve në 

komunën e Mitrovicës raportojnë se ndihen të sigurtë në klasë në krahasim me të gjitha komunat 

tjera, përderisa Prishtina shënon numrin më të vogël të nxënësve që ndjehen të sigurtë në 

shkollë. Sa i përket hapësirës jashtë objektit shkollor, numri i nxënësve në komunën e Mitrovicës 

të cilët ndihen të sigurtë në oborrin e shkollës (45.5%) është dukshëm më i ulët se në të gjitha 

komunat tjera, ndërsa Peja dallohet për numrin më të vogël të nxënësve të cilët ndihen të sigurtë 

rrugës për në shkollë (37%). Të dhënat e anketës tregojnë se nxënësit e Gjakovës ndihen më të 

sigurtë se nxënësit e të gjitha komunave tjera në objektin shkollor dhe rreth tij (klasë, shkollë, 

oborr të shkollës), përderisa Gjilani shënon përqindjen më të lartë të nxënësve të cilët ndihen të 

sigurtë rrugës për në shkollë (55.8%). 

 

 

 

 

 

Figura 7: Përqindja e nxënësve që ndjehen të sigurtë në ambientin e shkollës dhe jashtë saj, sipas komunës 



 

Perceptimet e problemeve në shkollë 

Për të kuptuar se cilat janë problemet më të mëdha në shkollat që ata vijojnë, nxënësve të 

anketuar ju është dhënë një listë me 12 probleme të cilat është dashur t’i radhisin në bazë të 

rëndësisë. Në Figurën 8 është paraqitur përqindja e nxënësve të cilët i konsiderojnë problemet e 

radhitura si problemi më i rëndësishëm në shkollën e tyre.  

Figura 8 tregon se mungesa e laboratoreve dhe kabineteve për mësime praktike konsiderohet të jetë 

problemi më i rëndësishëm në shkollë nga numër më i madh i nxënësve (16.6%) në krahasim me 

problemet tjera. Arsimi jo-kualitativ (14.9%), higjiena (11.9%), dhuna në shkollë (8.9%), përfaqësimi jo-

adekuat i nevojave, brengave dhe preferencave të nxënësve në të gjitha nivelet (8.5%) konsiderohen si 

problemet më të rëndësishme poashtu nga numër mjaft i madh i nxënësve.  

Më pak se 5% e nxënësve konsiderojnë se në shkollat e tyre diskriminimi i fëmijëve me nevoja të 

veçanta është problemi më i rëndësishëm, andaj radhitet edhe i fundi në listë. 

Dallimet gjinore në perceptimin e problemeve nuk janë të shumëta, megjithatë duhet veçuar se 

përqindje më e lartë e femrave në krahasim me meshkujt e konsiderojnë dhunën në shkollë dhe 

pasigurinë rrugës për në shkollë si problemet më të rëndësishme. Në anën tjetër, më shumë meshkuj 

(14%) në krahasim me femrat (10.4%) e konsiderojnë higjienën si problemin më të rëndësishëm në 

shkollën e tyre.  

 

 

 

 

 

Figura 8: Perceptimet e probleme në shkollë: Përqindja e nxënësve që e konsideron problemin si më të rëndësishmin, 
sipas gjinisë 



 

Ndarja e të dhënave në baza komunale në tabelën e mëposhtme tregon se arsimi jo-kualitativ, 

mungesa e laboratoreve dhe kabineteve për mësime praktike dhe higjiena konsiderohen si problemet më të 

rëndësishme nëpër të gjitha komunat. Në komunën e Pejës, numër i madh i të anketuarve 

konsiderojnë poashtu pasigurinë në shkollë si problemin më të rëndësishëm (18%), në Gjakovë 

ngacmimin nga bashkëmoshatarët (12.4%), në Mitrovicë dhunën në shkollë (11%), ndërsa në Ferizaj 

përfaqësimin e pamjaftueshëm/joadekuat të nevojave, brengave dhe preferencave të nxënësve në të gjitha nivelet 

(12.5%).  

 

 

 

Tabela 1: Perceptimet e probleme në shkollë: Përqindja e nxënësve që e konsideron problemin si më të rëndësishmin, 
sipas komunës 



 

Prishtina Peja Gjakova Mitrovica Ferizaji Gjilani Kosova 

Arsimi jo kualitativ 15.8% 16.8% 12.8% 7.5% 11.1% 23.0% 14.9% 

Mungesa e laboratoreve dhe 

kabineteve per mesime 

praktike 

13.7% 12.1% 28.7% 20.1% 12.6% 23.5% 16.6% 

Mungesa e salles se edukates 

fizike 

7.9% 7.5% 3.5% 10.5% 6.3% 6.1% 7.4% 

Numri i madh i nxenesve ne 

klase 

7.8% 7.7% 6.9% 7.3% 5.9% 0.7% 7.4% 

Higjiena 12.2% 15.2% 3.6% 19.5% 8.0% 9.2% 11.9% 

Kushtet e keqija per 

mesimnxenie (ndertesa e 

vjeter, pamjaftueshmeria e 

ngrohjes gjate dimrit, etj.) 

4.0% 8.2% 8.2% 1.9% 6.1% 5.1% 5.2% 

Diskriminimi ndaj femijeve me 

nevoja te vecanta 

3.2% 3.2% 3.5% 5.4% 8.4% 5.6% 4.6% 

Diskriminimi ndaj femijeve te 

komuniteteve pakice 

7.8% - 7.8% 2.6% 7.4% 2.9% 5.4% 

Pasiguria ne shkolle  6.5% 18.0% 1.1% 5.3% 5.6% 3.6% 7.0% 

Pasiguria rruges per ne shkolle 5.1% 2.0% 7.4% 4.7% 9.7% 8.1% 6.0% 

Dhuna ne shkolle 10.0% 10.0% 4.7% 11.0% 8.7% 5.9% 8.9% 

Ngacmimi nga 

bashkemoshataret 

5.4% 1.9% 12.4% 5.4% 6.4% 3.0% 5.3% 

Perfaqesimi i 

pamjaftueshem/joadekuat i 

nevojave, brengave dhe 

preferencave te nxenesve ne te 

gjitha nivelet (nga kryetari i 

klases, kujdestari/kujdestarja, 

drejtori) 
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Të dhënat e anketës tregojnë se shumica e nxënësve kanë besim tek kujdestari/kujdestarja e 

klasës për zgjidhjen e problemeve në shkollë. Rreth 70% e tyre kanë pohuar se personi i parë të 

cilit i drejtohen kur kanë probleme në shkollë është kujdestari/kujdestarja e klasës. 



Drejtori/drejtoresha e shkollës konsiderohet si personi i parë për ndihmë rreth problemeve në 

shkollë nga 9.6% e nxënësve të anketuar, ndërsa prindërit nga 9.3% e të anketuarve.  

Ndarja e të dhënave në bazë të gjinisë tregon se përqindje më e lartë e djemve (12.6%) në 

krahasim me vajzat (7.5%) preferojnë t’i drejtohen drejtorit/drejtoreshës së shkollës kur kanë 

ndonjë problem në shkollë, ndërsa përqindje më e lartë e vajzave (11% në krahasim me 6.9% të 

djemve të anketuar) preferojnë t’ju drejtohen prindërve të tyre kur kanë ndonjë problem në 

shkollë (shih Tabelën 2). 

Ndarja e të dhënave sipas komunës tregon se shumica e fëmijëve në Gjilan kanë besim në 

kujdestarin/kujdestaren e klasës për zgjidhjen e problemeve në shkollë (84.4%), ndërsa në 

Mitrovicë kjo përqindje është më e ulëta në Kosovë (61.8%). 

Tabela 2: Kujt i drejtoheni më së pari nëse keni ndonjë problem në shkollë? (sipas gjinisë) 

 

Kujt i drejtoheni nese keni 

ndonje problem ne shkolle? 

 Meshkuj Femra Te gjithe 

Drejtorit/drejtoreshes 12.6% 7.5% 9.6% 

Kujdestarit/kujdestares 69.5% 68.4% 68.9% 

Mesimdhenesve 1.4% 0.8% 1.1% 

Kryetarit/kryetares se 

klases 

2.4% 3.5% 3.0% 

Prinderve 6.9% 11.0% 9.3% 

Shokeve/shoqeve te 

klases 

3.2% 3.9% 3.6% 

Te gjithe te 

lartpermendurve 

1.8% 3.1% 2.5% 

E shkruaj ne leter dhe 

fus ne kutine e 

ankesave 

1.0% 1.1% 1.1% 

Askujt 0.6% 0.3% 0.4% 

 

Pasqyra ndryshon mjaft shumë kur nxënësit janë pyetur se kujt i drejtohen më së pari në rastet 

kur kanë probem me siguri në shkollë apo rrugës për në shkollë. Rreth 37% e të anketuarve kanë 

pohuar se në raste të tilla, personi i parë të cilit i drejtohen janë prindërit, 23.4% 

kujdestarit/kujdestares së klasës, 18.5% drejtorit/drejtoreshës, ndërsa 11.7% rojes së shkollës 

(shih Tabelën 3).  



Sikurse për problemet në shkollë, vajzat kanë më shumë besim te prindërit për zgjidhjen e 

problemeve të sigurisë në krahasim me djemtë; 40% në krahasim me 32% të djemve të anketuar 

kanë thënë se kur kanë probleme me siguri në shkollë apo rrugës për në shkollë më së pari ju 

drejtohen prindërve.  

 

 

 

Tabela 3: Kujt i drejtoheni më së pari nëse keni ndonjë problem me siguri në shkollë apo rrugës për në shkollë? (sipas 
gjinisë) 

 

Kujt i drejtoheni nese keni 

ndonje problem me siguri ne 

shkolle apo rruges per ne 

shkolle? 

 Meshkuj Femra Te gjithe 

Rojes se shkolles 13.6% 10.3% 11.7% 

Drejtorit/drejtoreshes 21.7% 16.3% 18.5% 

Kujdestarit/kujdestares 20.9% 25.2% 23.4% 

Mesimdhenesve 0.8% 0.4% 0.6% 

Kryetarit/kryetares se 

klases 

0.4% 1.3% 0.9% 

Prinderve 32.1% 40.1% 36.8% 

Shokeve/shoqeve te klases 2.0% 1.5% 1.7% 

Policise 4.3% 1.3% 2.5% 

Te gjithe te 

lartpermendurve 

0.8% 1.4% 1.1% 

E shkruaj ne leter dhe fus 

ne kutine e ankesave 

1.2% 1.0% 1.1% 

Askujt 1.6% 0.7% 1.1% 

 

Krahasimi i të dhënave në bazë të komunës tregon se nxënësit e Prishtinës dhe Ferizajit kanë më 

pak besim në institucionet shkollore sa i përket sigurisë në shkollë apo rrugës për në shkollë; 

mesatarisht 44% e tyre kanë thënë se nëse kanë ndonjë problem me siguri në shkollë apo rrugës 

për në shkollë më së pari i drejtohen prindërve. E kundërta është evidente për komunën e Pejës 

dhe Gjakovës ku numër më i lartë i nxënësve kanë raportuar se për probleme me siguri më së 



pari ju drejtohen institucioneve shkollore (rojes së shkollës, drejtorit/drejtoreshës apo 

kujdestarit/kujdestares) në krahasim me 23-29% qe kanë thënë se më së pari ju drejtohen 

prindërve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9: Kujt i drejtoheni më së pari nëse keni ndonjë problem me siguri në shkollë apo rrugës për në shkollë? 
(institucionet/personat kryesor, sipas gjinisë) 

 

Edhepse 41% e nxënësve të intervistuar kanë thënë se kanë psikolog në shkollën ku vijojnë 

mësimin dhe shumica e tyre kanë pohuar se e dinë rolin e tij/saj, shifrat në Tabelën 4 tregojnë se 

shumë pak prej tyre shkojnë të psikologu/psikologia kur kanë probleme personale (mesatarisht 

rreth 18%). Sikurse për çështjen e sigurisë, prindërit mbeten personat e parë ku më shumë se 



gjysma e nxënësve të anketuar (52.2%) kanë thënë që shkojnë kur kanë ndonjë problem të 

natyrës personale, kurse te dytët në listë radhiten kujdestarët e klasës.  



 

Tabela 4: Kujt i drejtoheni më së pari nëse keni ndonjë problem të natyrës personale? (sipas gjinisë) 

 

Meshkuj Femra Te 

gjithe 

Pedagogut/pedagoges 

apo 

psikologut/psikologes 

se shkolles 

18.7% 17.0% 17.7% 

Drejtorit/drejtoreshes 4.1% 2.4% 3.1% 

Kujdestarit/kujdestares 13.8% 13.8% 13.8% 

Mesimdhenesve 1.0% 0.7% 0.8% 

Kryetarit/kryetares se 

klases 

0.6% 1.5% 1.1% 

Prinderve 49.8% 53.8% 52.2% 

Shokeve/shoqeve te 

klases 

3.5% 5.0% 4.4% 

Te gjithe te 

lartpermendurve 

0.6% 0.6% 0.6% 

E shkruaj ne leter dhe 

fus ne kutine e 

ankesave 

0.8% 1.0% 0.9% 

 

Edhepse tabelat e fundit që përmbajnë informata se kujt i drejtohen nxënësit kur kanë probleme 

tregojnë se kutitë e ankesave nëpër shkolla nuk përdoren edhe aq shumë, Tabela 5 jep një paqyrë 

krejtësisht tjetër.  

Së pari, siç mund të shihet në kolonën e parë, më shumë se gjysma e nxënësve në të gjitha 

komunat kanë pohuar se ka kuti të ankesave në shkollat e tyre. Shifra është posaçërisht e lartë për 

Pejën (91%) dhe Mitrovicën e Ferizajin (88%). Këto tre komuna kanë poashtu numrin më të 

madh të nxënësve të cilët kanë raportuar se këshillet e ndryshme të shkollave (Këshilli i Shkollës, 

Këshilli i Prindërve, etj.) i përdorin kutitë për të kuptuar se cilat janë ankesat, kërkesat, e brengat 

e nxënësve. Rreth tre çerek të të anketuarve nga Peja dhe Ferizaji poashtu kanë thënë se 

problemet e futura në kuti të ankesave janë zgjidhur. 

Në krahasim me komunat tjera dhe mesataren e Kosovës, Prishtina e ka përqindjen më të ulët të 

nxënësve të cilët kanë pohuar se kanë kuti të ankesave në shkollë, se këshillet e ndryshme të 

shkollës i përdorin kutitë e ankesave, si dhe se problemet e futura në këto kuti janë zgjidhur.    

 



Kutitë e ankesave janë një mekanizëm që ndihmon fëmijët për të denoncuar rastet e dhunës që ju 

ndodhin në shkollë, por edhe pakënaqësitë e tjera që ata kanë në shkollë, po ashtu kjo kuti ju jep 

atyre mundësin që të shprehin edhe rastet e shkeljes së të drejtave të tyre. Mirëpo këto kuti shpesh 

herë janë përdorë edhe për të shprehur idetë dhe sugjerime e tyre për shkollën. Kutit  administrohen 

nga një komision i pavarur në këtë përbërje, një përfaqësues nga këshilli i fëmijëve/nxënësve, një 

përfaqësues nga këshilli i mësimdhënësve, psikologu apo pedagogu si dhe një përfaqësues nga këshilli 

drejtues i shkollës dhe drejtori. 

 

Sa i përket hapjes kjo dallon nga shkolla në shkollë, pasi qe disa shkolla i hapin çdo muaj, disa të tjera 

çdo dy apo tre muaj e disa dy herë në vit pasi qe sipas nxënësve në shumicën e rasteve nuk kanë 

besim në adresimin e kërkesave dhe problemeve nga këshilli i shkollës, mandej edhe fare nuk 

trajtohen këto çështje, dhe kjo bënë që fëmijët të mos kenë besim në këto kuti.  

 

Andaj qëllimi i asamblesë është që në bashkëpunim me drejtuesit e shkollave dhe me drejtoratin për 

arsim që këto kuti të ankesave të hapen në asamblenë komunale të fëmijëve, ku të gjitha kërkesat 

problemet të cilat adresohen në kutit e ankesave, asambleja do ti trajtoj dhe do ti avokoj për të gjetë 

zgjedhje dhe jetësimin e këtyre problemeve. 



 

Tabela 5: Kutitë e ankesave dhe përdorimi i tyrë për zgjidhjen e probleme nëpër shkolla  

 

Ne shkollen time ka 

kuti te ankesave 

Keshillet e shkolles i 

perdorin kutite e 

ankesave 

Problemet e futura ne kuti 

te ankesave jane zgjidhur 

Prishtine 59.9% 58.5% 59.0% 

Peje 90.9% 72.0% 70.6% 

Gjakove 79.8% 67.9% 64.3% 

Mitrovice 88.2% 79.1% 62.8% 

Ferizaj  87.2% 76.1% 68.1% 

Gjilan 60.5% 66.4% 62.7% 

Kosove 74.9% 68.3% 63.9% 

 

Njohuritë mbi të drejtat e fëmijëve 

Për të kuptuar se sa janë të informuar mbi të drejtat e tyre si fëmijë, nxënësit e anketuar gjatë 

këtij hulumtimi janë pyetur sa janë të informuar për të drejtat e tyre në përgjithësi si dhe të drejtat 

specifike të Konventës së të Drejtave të Fëmijëve si dhe prej nga janë informuar për to. 

Të dhënat e anketës tregojnë se më shumë se tre çerek të nxënësve të klasëve VI-VIII janë 

shumë të informuar mbi të drejtat e tyre si fëmijë; 79.5% të tyre kanë pohuar se janë shumë të 

informuar mbi të drejtat e tyre si fëmijë, 20.1% kanë pohuar se janë pak të informuar, ndërsa 

vetëm 0.4% kanë thënë se nuk janë aspak të informuar.  

Ndarja e të dhënave sipas gjinisë tregon se përqindja e femrave të kësaj grupmoshe të cilat janë të 

informuara mbi të drejtat e tyre (qoftë shumë apo pak) është më e lartë ne krahasim me meshkujt 

(shih Figurën 10).  

Figura  10: Njohuritë e nxënësve mbi të drejtat e fëmijëve, sipas gjinisë 



 

Ndarja e të dhënave sipas komunës tregon se dallimi në mes të komunave sa i përket njohurive 

mbi të drejtat e fëmijëve është mjaft i vogël. Vetëm në Prishtinë dhe Gjakovë numri është disa 

pikë të përqindjes më i lartë në krahasim me komunat tjera dhe mesataren e Kosovës, 

respektivisht 83.2% dhe 85%, ndërsa në Pejë më i ulëti, 72.8%.  

Figura  11: Njohuritë e nxënësve mbi të drejtat e fëmijëve, sipas komunës 

 

Të dhënat e anketës tregojnë se mësimdhënësit, prindërit, interneti, mediat dhe fletushkat janë 

burimet kryesore të informatave të nxënësve për të drejtat e tyre si fëmijë. Rreth 69% e nxënësve 

pohojnë se për të drejtat e tyre si fëmijë kanë dëgjuar nga mësimdhënësit, 45% nga prindërit, 

26.7% nga interneti, 25% nga mediat dhe rreth 25% nga fletushkat. Krahasimi i të dhënave sipas 

gjinisë ne Tabelën 6 tregon se numri i femrave të cilat janë informuar nga mësimdhënësit, OJQ-

të dhe interneti për të drejtat e tyre si fëmijë është më i lartë në krahasim me meshkujt. 

Figura  12: Burimet e informatave të nxënësve për të drejtat e tyre si fëmijë 



 

 

 

 

Tabela 6: Burimet e informatave rreth të drejtave të fëmijëve, sipas gjinisë 

 

Meshkuj Femra 

Mesimdhenesit 65.9% 70.3% 

Kryetari/kryetarja e 

klases 

13.0% 11.0% 

Prinderit 44.1% 45.8% 

Shoket/shoqet e klases 11.6% 10.3% 

Fletushkat 23.6% 25.6% 

Qendra Rinore 4.5% 4.6% 

OJQ-te 15.0% 18.4% 

Mediat 25.4% 25.0% 

Interneti 25.0% 27.8% 

 

Ndarja e të dhënave sipas komunës tregon se mësimdhënësit, prindërit, fletushkat, mediat dhe 

interneti janë burimet kryesore të informatave për shumicën e nxënësve në secilën prej 



komunave. Gjakova dhe (sidomos) Peja dallojnë nga komunat tjera për faktin se janë të vetmet 

ku nxënësit kanë dëgjuar për te drejtat e tyre nga kryetari/kryetarja e klasës, respektivisht me nga 

19.4% dhe 32.4% të nxënësve. Komuna e Gjakovës poashtu dallon në përgjithësi nga të gjitha 

komunat tjera, sepse nxënësit përdorin më shumë mediume për t’u informuar për të drejtat e tyre 

në krahasim me komunat tjera. Për shembull, numri i të anketuarve në Gjakovë të cilët kanë 

dëgjuar për të drejtat e tyre nga shokët apo shoqet e klasës (22.6%), mediat (33.7%) dhe interneti 

(38%) është dukshëm më i lartë. Dy komuna tjera që duhet përmendur janë Prishtina, për 

numrin e madh të nxënësve të cilët kanë dëgjuar për të drejtat e tyre nga prindërit (50%), dhe 

Gjilani për numrin e madh të nxënësve që janë informuar për të drejtat e tyre nga interneti 

(36.1%).  

Tabela 7: Burimet e informatave rreth të drejtave të fëmijëve, sipas komunës 

 

Prishtine Peje Gjakove Mitrovice Ferizaj Gjilan Kosove 

Mesimdhenesit 63.0% 76.2% 87.1% 54.3% 66.5% 81.6% 68.4% 

Kryetari/kryetarja e 

klases 

6.4% 32.4% 19.4% 9.2% 6.1% 7.5% 11.8% 

Prinderit 50.0% 33.0% 45.2% 46.7% 43.4% 43.5% 45.1% 

Shoket/shoqet e klases 10.2% 7.5% 22.6% 9.8% 11.1% 9.5% 10.9% 

Fletushkat 26.0% 16.8% 24.7% 18.8% 34.9% 24.5% 24.8% 

Qendra Rinore 3.4% 4.6% 4.3% 7.9% 4.0% 4.8% 4.6% 

OJQ-te 19.6% 9.3% 19.4% 18.2% 16.7% 14.3% 17.0% 

Mediat 28.9% 15.0% 33.7% 18.8% 20.7% 31.3% 25.1% 

Interneti 27.6% 15.7% 38.0% 23.0% 23.9% 36.1% 26.7% 

 

Nëse analiza përqëndrohet në numrin e nxënësve të cilët janë informuar vetëm nga një burim, 

anketa tregon se 35% e tyre kanë dëgjuar për të drejtat e fëmijëve vetëm nga një burim dhe 

pasqyra ndryshon mjaft shumë.  

Në mesin e të anketuarve, 62.6% (270 nxënës) pohojnë se kanë dëgjuar për të drejtat e tyre 

vetëm nga mësimdhënësit, 27.4% (118 nxënës) nga prindërit, 2.6% nga interneti dhe nga 2.3%  

nga kryetari/kryetarja e klasës dhe fletushkat (shih Figurën 13).  

Figura  13: Përqindja e nxënësve që kanë dëgjuar për të drejtat e tyre nga vetëm një burim (431 nxënës) 



 

Të dhënat e anketës tregojnë se shumica (94.5%) e nxënësve të klasave VI-IX në Kosovë kanë 

dëgjuar për Konventën e të Drejtave të Fëmijëve. Dallimi në numrin e femrave (95.2%) dhe 

meshkujve (93.6%) që kanë dëgjuar për konventën është pothuajse i parëndësishëm statistikisht. 

Krahasimi i të dhënave në bazë komunale tregon se Gjilani dhe Prishtina kanë numrin më të 

lartë të nxënësve të cilët kanë dëgjuar për konventën, ndërsa në Pejë numri i nxënësve që kanë 

dëgjuar për konventën është më i ulëti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14: Përqindja e nxënësve të cilët kanë dëgjuar për Konventën e të Drejtave të Fëmijëvë, sipas komunës 



 

Të dhënat e anketës tregojnë se mjaft shumë nxënës të shkollave të mesme të ulëta në Kosovë 

kanë njohuri për të drejtat specifike të Konventës së të Drejtave të Fëmijëve. Në pyetjen se cilat 

nga të drejtat e ilustruara në Figurën 15 janë të drejta nga konventa, 86% kanë zgjedhur të drejtën 

e lirisë së të shprehurit, 67.4% të drejtën për arsim që promovon respektimin e të drejtave të 

njeriut dhe demokracinë dhe rreth 60% të drejtën për lirinë e të shoqëruarit. Gjetjet e anketës 

tregojnë se vetëm 50% e nxënësve mendojnë se e drejta për tu dëgjuar dhe marrë seriozisht është 

e përfshirë në Konventën e të Drejtave të Fëmijëve, ndërsa edhe më pak (44%) e ndajnë këtë 

mendim për të drejtën për qasje në informata.  

Figura  15: Njohuritë e nxënësve mbi të drejtat e Konventës së të Drejtave të Fëmijëve, sipas gjinisë 

 

Ndarja e të dhënave sipas komunës tregon se shumë pak nxënës (44%) janë në dijeni se E drejta 

për qasje në informata është e përfshirë në Konventën e të Drejtave të Fëmijëve. Ky numër është 

jashtëzakonisht i ulët në Pejë (26.6%) në krahasim me komunat tjera, si dhe në Ferizaj (38.9%). 

Numri i të anketuarve të cilët kanë zgjedhur Të drejtën për tu dëgjuar dhe marrë seriozisht si e drejtë e 

Konventës së të Drejtave të Fëmijëve është poashtu i ulët (49.6%). Ky numër është edhe më i 

ulëti në Ferizaj (41.3%) dhe Pejë (45.1%).   



Të dhënat e anketës të paraqitura në Tabelën 8 tregojnë se nxënësit e Pejës janë më së paku të 

informuar rreth të drejtave të Konventës së të Drejtave të Fëmijëve në krahasim me komunat 

tjera. Në anën e kundërt, Gjilani dhe Gjakova dallohen nga komunat tjera për numër më të lartë 

të nxënësve të informuar rreth të drejtave të kësaj konvente.  

Tabela 8: Njohuritë e nxënësve mbi të drejtat specifike të Konventës së të Drejtave të Fëmijëve, sipas komunës 

 

Prishtine Peje Gjakove Mitrovice Ferizaj Gjilan Kosove 

E drejta per tu degjuar dhe 

marre seriozisht 

47.3% 45.1% 58.1% 59.8% 41.3% 56.5% 49.6% 

E drejta per lirine e te shprehurit 87.4% 76.3% 96.8% 83.5% 88.8% 85.0% 86.0% 

E drejta per lirine e te 

shoqeruarit 

58.4% 52.6% 74.7% 60.0% 60.4% 61.9% 60.0% 

E drejta per qasje ne 

informata/per te pasur qasje ne 

informata 

45.9% 26.6% 54.8% 47.3% 38.9% 55.8% 44.0% 

E drejta per arsim qe promovon 

respektimin e te drejtave te 

njeriut dhe demokracine 

72.3% 51.5% 69.9% 59.3% 66.7% 80.3% 67.4% 

Përfaqësimi dhe pjesëmarrja në vendimmarrje 

Më shumë se gjysma e të anketuarve (54.2%) pohojnë se kanë qenë kryetar të klasës. Numri I 

djemve të cilët kanë qenë kryetar (55.1%) është pak më i lartë se ai i vajzave të intervistuara 

(53.5%).  

Gjetjet e anketës tregojnë se përzgjedhja e kryetarit/kryetares së klasës në shkollat e mesme të 

ulëta në Kosovë është një proces i paanshëm dhe demokratik në shumicën e rasteve. Tetëdhjetë 

e tetë përqind (88%) e nxënësve pohojnë se kryetari/kryetarja e tyre e klasës përzjidhet me vota 

të hapura apo fshehta nga shokët dhe shoqet e klasës. Ndërkaq, vetëm 15% e nxënësve në tërë 

Kosovën raportojnë se kryetari/kryetarja e klasës së tyre është përzgjedhur nga kujdestari/ja në 

bazë të notave dhe sjelljes. 

Nga Figura 16, ku të dhënat janë ndarë sipas komunës vlenë veçuar komunën e Prishtinës, 

Mitrovicës dhe Gjilanit. Komuna e Prishtinës dhe Mitrovicës kanë përqindjen më të lartë të 

nxënësve të cilët pohojnë se kryetari/kryetarja e klasës së tyre është përzgjedhur nga kujdestari/ja 

në bazë të notave dhe sjelljes (respektivisht 17.7% dhe 18.6%). Mitrovica ka poashtu numrin më 

të lartë të rasteve ku kryetari/ja përzgjdhet me vota te hapura nga shokët dhe shoqet e klasës 

(58.4%), ndërsa në Gjilan shënohet numri më i lartë i rasteve (në krahasim me komunat tjera), ku 

kryetari/ja përzgjidhet me vota të fshehta të shokëve dhe shoqeve të klasës (52.1%). 

 

Figura  16: Përzgjedhja e kryetarit/kryetares së klasës, sipas komunës 



 

Kur janë pyetur se cili është roli kryesor i kryetarit/kryetares së klasës, shumica e nxënësve në të 

gjitha komunat (87%) kanë përzgjedhur përfaqësimin e nevojave, kërkesave dhe shqetësimeve të shokëve dhe 

shoqeve të klasës te kujdestari/ja e klasës. Në krahasim me komunat e tjera, në Gjakovë ky numër 

është më i larti, 93.6%.  

Përderisa përfaqësimi i nevojave, kërkesave dhe shqetësimeve të shokëve dhe shoqeve të klasës në Këshillin e 

Kryetarëve të Klasës/Shkollës dhe Marrja e përgjegjësisë për shkeljen e masave disiplinore të klasës shihen si 

role gati barabartë të rëndësishme, nga repektivisht 39.3% dhe 37.6% e nxënësve, përfaqësimi i 

nevojave dhe shqetësimeve të shokëve dhe shoqeve të klasës në mbledhjen e prindërve konsiderohet si rol 

kryesor i kryetarit/kryetares nga vetëm 19.3% e të anketuarve.    

Analiza e perceptimit të roleve të kryetarit/kryetares së klasës në baza komunale tregon se 

nxënësit e Mitrovicës e konsiderojnë përfaqësimin e nevojave, kërkesave, dhe shqetësimeve të shokëve dhe 

shoqeve të klasës te Këshilli i Kryetarëve të Klasës/Shkollës më të rëndësishëm (52.8% e nxënësve); 

nxënësit e Prishtinës e konsiderojnë përfaqësimin e interesave të shokëve dhe shoqeve të klasës tek 

arsimtarët (p.sh. t’ju kërkojnë të mos i notojnë kur nuk janë të përgatitur) më të rëndësishëm 

(25.7% e nxënësve); përderisa nxënësit e Gjakovës e konsiderojnë përfaqësimin e nevojave, kërkesave 

dhe shqetësimeve të shokëve dhe shoqeve të klasës në mbledhjen e prindërve më të rëndësishëm në krahasim 

me komunat tjera (32.2% e nxënësve).  

 

 

 

 

Figura  17: Roli i kryetarit/kryetares së klasës, sipas komunës 



 

Më shumë se 100 nxënës të anketuar ju atribuojnë kryetarëvë të klasës edhe role tjera, më 

specifike, të cilat kanë konsideruar se nuk janë përfshirë në grupin e roleve të radhitura në anketë. 

Grupimi i këtyre roleve tregon se nxënësit konsiderojnë se kryetarët e klasës: ndihmojnë në zgjidhjen 

e problemeve në klasë, janë përgjegjës për disiplinën në klasë si dhe të mbajnë qetësinë kur mësimdhënësit 

mungojnë, marrin përgjegjësi për dëmet/problemet e shkaktuara nga shokët dhe shoqet e klasës, si dhe i 

lajmërojnë parregullsitë e klasës te kujdestari/ja e klasës (shih Tabelën 9 për më shumë detaje). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Detyra tjera specifike të kryetarëve të klasës 



Rolet tjera te kryetareve te klases Numri i nxenesve 

A jane te gjithe ne klase, te mos kopjosh 1 

E udheheq klasen kur mungon mesimdhenesi 2 

Ndihmon ne zgjedhjen e problemeve ne klase 31 

Mundohet te mbaje qetesine kur mesimdhenesit mungojne 34 

Kujdeset per inventarin e shkolles 1 

Kujdeset per klasen 3 

Merr pergjegjesi per demet/problemet e shkaktuara nga nxenesit 14 

Ndihmon kur ka probleme ne mes të shokeve dhe shoqeve te klases 1 

Ndihmon kur ka probleme me ngacmime dhe fyerje 3 

Luan rolin e udheheqesit 2 

Te lajmeroje parregullesitë të kujdestari/ja 10 

Te beje organizime per diku 1 

Kujdeset per higjienen ne klase 6 

Kujdeset te mos diskriminohen te tjeret 1 

T'I ndihmoje nxenesit tjere me notat 6 

Te reagoje ne rast të padrejtesive 1 

I mbron të drejtat e shokeve dhe shoqeve te klases 3 



Perkujdeset te mos kete dallime ne mes gjinive, races, etj. 1 

Te perfaqesoje kerkesat e shokeve dhe shoqeve te klases 4 

 

Shumica e nxënësve të anketuar (84.1%) mendojnë se kryetarët e klasëve të tyre e kryejnë rolin e 

tyre. Ky numër i nxënësve është më i larti në Gjilan (89.1%), ndërsa më i ulëti në Gjakovë 

(79.6%) dhe Mitrovicë (80.8%). Shumica e të anketuarve poashtu besojnë se kujdestari/ja e 

klasës i merr parasysh mendimet dhe kërkesat e kryetarit/es së klasës (87.3%). Numri më i lartë i 

nxënësve që kanë këtë perceptim shënohet në Pejë (90.2%) dhe Gjilan (91.2%), ndërsa më i ulëti 

në Mitrovicë (82.9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se kryetarët e klasës e kryejnë rolin e tyre dhe se mësimdhënësit i 
marrin parasysh mendimet dhe kërkesat e kryetarëve të klasës, sipas komunës 

 

Gjetjet e anketës tregojnë se më pak se gjysma e nxënësve në Kosovë (47.4%) e dinë se në 

komunën e tyre ka Asamble Komunale të Fëmijëve, 8.8% mendojnë se ky institucion nuk 



ekziston, ndërsa 43.8% nuk e dinë nëse një institucion i tillë ekziston në komunën e tyre. Ndarja 

e të dhënave sipas gjinisë tregon se vajzat janë më të informura në këtë aspekt, rreth 50% e tyre 

kanë pohuar se e dinë se komuna e tyre ka Asamble Komunale të Fëmijëve në krahasim me 44% 

të bashkëmoshatarëve të tyre të gjinisë mashkullore.  

Figura  19: Njohuritë e nxënësve mbi ekzistencën e Asamblesë Komunale të Fëmijëve në komunën e tyre 

 

 

 

 

 

Ndarja e të dhënave sipas komunës tregon se nxënësit e Gjilanit janë më të informuarit rreth 

Asamblesë Komunale të Fëmijëve në komunën e tyre: 62.2% kanë pohuar se e dinë se në 

komunën e tyre ky institucione ekziston, ndërsa vetëm 28% kanë thënë se nuk e dinë. Mitrovica 

radhitet e dyta, ku 35.2% e nxënësve kanë thënë se në komunën e tyre nuk ka Asamble 

Komunale të Fëmijëve, ndërkaq Gjakova shënon numrin me të lartë të nxënëve që nuk dinë për 

këtë institucion, me 60.7%. 

Figura  20: Njohuritë e nxënësve mbi ekzistencën e Asamblesë Komunale të Fëmijëve në komunën e tyre, sipas 
komunës 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në mesin e nxënësve të cilët kanë dëgjuar për Asamblenë Komunale të Fëmijëve në komunën e 

tyre, një pjesë mjaft e madhe (34.6%) kanë thënë se për këtë institucion kanë dëgjuar nga 

mësimdhënësit, përderisa 15.4% kanë dëgjuar nga drejtoria dhe 15.4%  nga shokët. Vlenë 

theksuar se mediat sociale rezultojnë të luajnë rol të rëndësishëm në informimin e nxënësve për 

Asamblenë Komunale të Fëmijëve; rreth 17% e të anketuarve kanë dëgjuar për këtë institucion 

nga rrjetet sociale siç është Facebook.  

Figura  21: Burimet e informatave të nxënësve për Asamblenë Komunale të Fëmijëve 



 

Tabela 21 demonstron se ka mjaft dallime nëpër komuna sa i përket informimit të nxënësve rreth 

Asamblesë Komunale të Fëmijëve. Për shembull, në Prishtinë numri i nxënësve të cilët kanë 

dëgjuar për të nga mësimdhënësit (43.6%) është dukshëm më i lartë në krahasim me komunat 

tjera. Në Gjakovë, pothuajse 25% e nxënësve janë informuar nga institucioni shkollor, 

kryetari/kryetarja e klasës (21.7%) dhe drejtoria (23.9%). OJQ-të poashtu duket se luajnë rolin 

më të madh në informim për asamble në Gjakovë në krahasim me komunat e tjera: 13% e 

nxënësve kanë dëgjuar për të nga OJQ-të në krahasim me mesatarën 6.2% të Kosovës. Në 

Gjilan, shkëmbimi i informatave në mes të nxënësve duket se është më i shpeshtë ngase 24% e të 

anketuarve kanë dëgjuar për asamblenë nga shokët dhe shoqet e tyre, ndërsa në Ferizaj, Prishtinë 

dhe Pejë në mest të 18 dhe 22% e të anketuarve janë informuar nga mediat sociale.  

 

 

 

Tabela 10: Burimet e informatave të nxënësve për Asamblenë Komunale të Fëmijëve, sipas komunës 

 

Prishtine Peje Gjakove Mitrovice Ferizaj  Gjilan Kosove 

Nga kryetari/kryetarja e 

klases 

6.5% 13.2% 21.7% 19.4% 9.7% 13.2% 11.6% 

Nga mesimdhenesit 43.6% 27.9% 26.1% 22.5% 33.1% 35.5% 34.6% 

Nga drejtoria 8.4% 16.3% 23.9% 31.0% 16.9% 11.6% 15.4% 



Nga shoket dhe shoqet 16.1% 17.1% 4.4% 7.8% 16.1% 24.0% 15.4% 

Nga organizatat apo OJQ-

te ne komunen time 

6.5% 7.8% 13.0% 7.8% 2.4% 4.1% 6.2% 

Nga rrejtet sociale (psh 

FB) 

19.0% 17.8% 10.9% 11.6% 21.8% 11.6% 16.9% 

 

Numri i nxënësve të cilët kanë njohuri mbi përfaqësimin e shkollës së tyre në Asamblenë 

Komunale është edhe më i ulët se numri i atyre që janë në dijeni për ekzistencën e këtij 

institucioni. Rreth 49% e të anketuarve kanë thënë se nuk e dinë nëse shkolla e tyre përfaqësohet 

në Asamblenë Komunale të Fëmijëve dhe shifrat janë pothuajse të njëjta për të dy gjinitë. 

Ndërkaq, krahasimi i të dhënave në mes të komunave tregon se dallimet janë mjaft të mëdha: në 

Ferizaj, Pejë dhe Prishtinë numri i të anketuarve të cilët kanë raportuar se nuk e dinë nëse shkolla 

e tyre është e përfaqësuar në Asamblenë Komunale të Fëmijëve është më e lartë se gjysma, 

repektivisht 58.6%, 54.5% dhe 52.9%. Ndërkaq, Gjilani edhe njëher radhitet si komuna më e 

informuar, ku vetëm 28.2% e nxënësve të anketuar kanë thënë se nuk e dinë nëse shkolla e tyre 

përfaqësohet në Asamblenë Komunale të Fëmijëve.  

 

Figura 22: Njohuritë e nxënësve mbi përfaqësimin në Asamblenë Komunale të Fëmijëvë 

 

 

 

 

 

Figura  23: Përqindja e nxënësve të cilët nuk e dinë nëse shkolla e tyre përfaqësohet në Asamblenë Komunale të 
Fëmijëve 



 

Në pyetjen se cili është roli i përfaqësuesit të Asamblesë në shkollën e tyre, numër i ngjashëm i të 

anketuarve (42-46%) kanë përzgjedhur: të rritë rolin e fëmijëve në vendimmarrje përmes këshillave; të rritë 

vetëdijen e prindërve, fëmijëve, mësimdhënësve dhe drejtorëve për të drejtat e fëmijëve dhe t’ju mundësojë fëmijëve pjesëmarrjen 

në vendimmarrje. Ndërkaq, numri i atyre që kanë përzgjedhur edhe rolin ngritjes së vetëdijes në mes të fëmijëve, 

komunitetit, dhe institucioneve qeverisës, avokimit dhe adresimit të nevojave të fëmijëve ka qenë dukshëm më i ulët, 

33%.  

Krahasimi i të dhenave në mes të komunave në Tabelën 11 tregon se nxënësit në komunën e Gjilanit dhe 

deri diku edhe ne komunën e Mitrovicës janë më të informuar rreth rolit të përfaqësuesit të asamblesë, 

sepse numër dukshëm më i madh në krahasim me komunat tjera i ka përzgjedhur rolet e radhitura në 

pyetësor.  

 

 

 

 

Tabela 11: Perceptimet mbi rolin e përfaqësuesit të Asamblesë në shkollë, sipas komunës 



 

Prishtin

e 

Peje Gjakov

e 

Mitrovic

e 

Ferizaj Gjilan Kosove 

Të rritë rolin e fëmijëve në 

vendimmarrje përmes 

këshillave 

 

45.3% 

 

43.6% 

 

50.5% 

 

55.8% 

 

40.8% 

 

46.3% 

 

46.3% 

Të rritë vetëdijen e 

prindërve, fëmijëve, 

mësimdhënësve dhe 

drejtorëve për të drejtat e 

fëmijëve 

 

 

44.8% 

 

 

39.9% 

 

 

34.4% 

 

 

52.1% 

 

 

46.7% 

 

 

53.1% 

 

 

45.5% 

Të rritë komunikimin në 

mes të fëmijëve, 

komunitetit dhe 

institucioneve qeverisëse 

me qëllim të promovimit, 

avokomit dhe adresimit të 

nevojave të fëmijëve 

 

 

 

28.9% 

 

 

 

30.1% 

 

 

 

34.4% 

 

 

 

36.0% 

 

 

 

28.7% 

 

 

 

49.0% 

 

 

 

33.0% 

T’ju mundësojë fëmijëve 

pjesëmarrjen në 

vendimmarrje 

 

40.2% 

 

34.7% 

 

49.5% 

 

40.2% 

 

37.2% 

 

61.9% 

 

42.1% 

 

Rreth 41% e nxënësve të anketuar janë përgjigjur se nuk e dinë se si përzgjidhen përfaqësuesit e 

Asamblesë Komunale të Fëmijëve në komunën e tyre. Pjesa tjetër e tyre mendojnë se 

përfaqësuesit e asamblesë: votohen nga kryetarët e secilës klasë në Këshillin e Kryetarëve të Klasës (33.2%), 

përzgjidhen nga mësimdhënësit në bazë të notave dhe mirësjelljes (13.1%), përzgjidhen nga drejtorët në bazë të 

notave dhe mirësjelljes (12%) apo përzgjidhen në bazë të lidhjeve familjare/shoqërore me mësimdhënësit apo 

drejtorët (1.1%).  

Në qoftë se këto shifra analizohen me kujdes, mund të nxjerrim përfundim se vetëm një e treta e 

nxënësve mendon se përfaqësuesit e asamblesë përzgjidhen në mënyre demokratike.  

 

Asambleja Komunale e fëmijëve,përbëhet nga tridhjetë e pesë (31) asamblistë,nga kryesia e 

përbërë nga pesë (5) anëtarë, duke përfshi kryetarin/en dhe dy nënkryetarë sekretarin dhe 

arkëtarin, gjithashtu secili nga këto organe luan funksione themelore dhe kyçe në asamble. 

Perzgjedhja e përfaqësuesve të të shkollës në asamble përzgjedhet nga kryetarët e kalasave, edhe 

pse në shumicen e rasteve drejtorët e shkollave kanë propozuar përzhgjedhjen e përfaqësuesit në 

asamble kryetarin e shkollës ose nënkryetarin, gjë që nuk është vlersuar si korrekte nga nxënëësit. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura  24: Përzgjedhja e përfaqësuesve të Asamblesë Komunale të Fëmijëve 

 

Të dhënat e anketës tregojnë se në komunën e Pejës dhe Gjakovës përzgjedhja e përfaqësuesve 

të asamblesë është më demokratike se në komunat tjera: 42-43% e nxënësve në to pohojnë se 

përfaqësuesit e asamblesë përzgjidhen përmes votimeve nga kryetarët e secilës klasë në Këshillin 

e Kryetarëve të Klasës. Njëkohësisht, numri i nxënësve në Gjilan të cilët pohojnë se 

përfaqësuesit e asamblesë përzgjidhen nga drejtorët në bazë të notave dhe mirësjelljes është më i 

larti në Kosovë (25.5%), ndërsa në Mitrovicë më i larti (16.6%) për ata që mendojnë se 

përfaqësuesit përzgjidhen në bazë të po këtyre kritereve por nga mësimdhënësit.   

Tabela 12: Përzgjedhja e përfaqësuesve të Asamblesë Komunale të Fëmijëve, sipas komunës 

 

Prishtine Peje Gjakove Mitrovice Ferizaj Gjilan Kosove 

Votohen nga kryetarët e 

secilës klasë në Këshillin e 

Kryetarëve të Klasës 

 

30.4% 

 

42.9% 

 

41.4% 

 

26.5% 

 

31.0% 

 

32.4% 

 

33.1% 

Përzgjidhen nga 

mësimdhënësit në bazë të 

       



notave dhe mirësjelljes 14.5% 10.6% 10.3% 16.6% 13.4% 10.3% 13.2% 

Përzgjidhen nga drejtorët në 

bazë të notave dhe 

mirësjelljes 

11.3% 8.7% 6.9% 10.6% 10.2% 25.5% 12.0% 

Përzgjidhen në bazë të 

lidhjeve familjare/shoqërore 

me mësimdhënësit apo 

drejtorët 

 

1.7% 

 

0.6% 

 

0.0% 

 

0.7% 

 

2.1% 

 

0.0% 

 

1.1% 

Nuk e di  42.2% 37.3% 41.4% 45.7% 43.3% 31.7% 40.5% 

 

Përkundër numrit të vogël të përgjigjeve që përfaqësuesit e asamblesë përzgjidhen përmes 

votimeve, vetëm 26.7% e nxënësve të anketuar mendojnë se procesi i përzgjedhjes së 

përfaqësuesve të Asamblesë Komunale të Fëmijëve duhet ndryshuar. Vlenë theksuar se ky numër 

është veçanërisht i lartë për Gjakovën (34.7%) dhe Ferizajin (31.5%).  

Megjithatë, kur janë pyetur se si duhet ndryshuar procesi i përzgjedhjes së përfaqësuesve të 

asamblesë, vetëm 48% e nxënësve kanë propozuar votimin (qoftë i hapur apo i fshehtë). Pjesa 

tjetër kanë propozuar përzgjedhjen sipas notave dhe mirësjelljes (qoftë nga mësimdhënësit apo 

drejtorët e shkollave (28.2%)), 18.8% nuk kanë pasur ndonjë propozim specifik, 2.9% kanë 

propozuar vetëm sjelljen e nxënësve si kriter, më pak se 1% talentin, ndërsa 1.6% kanë thënë se 

zgjedhja e përfaqësuesve duhet bërë njejtë sikur tani.  

Figura  25: Përzgjedhja e përfaqësuesve të Asamblesë Komunale të Fëmijëve 

 

Në pyetjen se cili do të duhej të ishte roli i Asamblesë Komunale të Fëmijëve, 51.5% e të 

anketuarve kanë zgjedhur të rritë rolin e fëmijëve në vendimmarjë përmes këshillave, 47.6% t’ju mundësojë 

fëmijëve pjesëmarrjen në vendimmarrjë, 46.9% të rritë vetëdijen e prindërve, fëmijëve, mësidhënësve dhe drejtorëve 

për të drejtat e fëmijëve, dhe 40.3% të rritë komunikimin në mes të fëmijëve, komunitetit dhe institucioneve qeverisëse 

me qëllim të promovimit, avokomit dhe adresimit të nevojave te fëmijëve.  



Megjithatë, dallimet në mes të komunave janë mjaft të mëdha. Në Gjilan numri i nxënësve që mendojnë 

se roli i asamblesë duhet të jetë të rritë rolin e fëmijëve në vendimmarrje përmes keëshillave (68.8%) dhe të rritë 

komunikimin në mes të fëmijëve, komunitetit dhe institucioneve qeverisëse me qëllim të promovimit, avokomit dhe adresimit 

të nevojave te fëmijëve (55.8%) është dukshëm më i lartë në krahasim me komunat tjera. Po i njëjti dallim i 

theksuar vërehet në Mitrovicë, ku 54.9% e të anketuarve kanë pohuar se roli i asamblesë duhet të jetë të 

rritë vetedijen e prindërve, fëmijëve, mësimdhënësve dhe drejtorëve për të drejtat e fëmijëve. Së fundi, numri i nxënësve në 

Mitrovicë të cilët mendojnë se roli i asamblesë është t’ju mundësojë fëmijëve pjesëmarrjen në 

vendimmarrje (60.1%) është poashtu më i larti në Kosovë.  

 

 

Tabela 13: Roli i Asamblesë, sipas komunës 

 

Prishtine Peje Gjakove Mitrovice Ferizaj Gjilan Kosove 

Të rritë rolin e fëmijëve në 

vendimmarrje përmes 

keshillave 

 

49.1% 

 

51.2% 

 

68.8% 

 

57.0% 

 

45.2% 

 

54.4% 

 

51.6% 

Të rritë vetedijen e prindërve, 

fëmijëve, mësimdhënësve dhe 

drejtorëve për të drejtat e 

fëmijëve 

 

49.3% 

 

41.9% 

 

36.6% 

 

54.9% 

 

44.4% 

 

48.3% 

 

46.9% 

Të rritë komunikimin në mes 

të fëmijëve, komunitetit dhe 

institucioneve qeverisëse me 

qëllim të promovimit, 

avokomit dhe adresimit të 

nevojave te fëmijëve 

 

 

42.2% 

 

 

30.8% 

 

 

43.0% 

 

 

33.9% 

 

 

35.9% 

 

 

55.8% 

 

 

40.3% 

T’ju mundesojë fëmijëve 

pjesëmarrjen në vendimmarrje 

 

42.3% 

 

41.6% 

 

55.9% 

 

60.1% 

 

45.5% 

 

53.7% 

 

47.6% 

 

Pjesa më e madhe e të anketuarve (68.2%) e definojnë vendimmarrjen si marrje të vendimeve të 

rëndësishme/personale në mënyrë të pavarur dhe pa ndërhyrje. Në këtë grup të përgjigjeve përfshihen edhe 

ata që e kanë definuar vendimmarrjen si: e drejtë për të marrë vendime lirshëm, vendim i cili një 

person e merr vet për veten e tij/saj, e drejtë e një personi për të marrë vendime të pavarura, 

marrje e vendimeve për jetën personale, marrje e vendimeve pa ndërhyrje nga jashtë, etj. 

Ndërkaq, të anketuarit e tjerë, vendimmarrjen e kanë definuar si e drejtë e nxënësve për të marrë 

vendime (5.1%), proces gjithëpërfshirës i marrjes së vendimeve (2.2%), marrje e vendimeve 

përmes votimit (4.5%), proces i asamblesë për të zgjidhur problemet (3.4%), marrje e vendimeve 

të drejta për fëmijët dhe shkollën (4.2%) dhe proces i rëndësishëm për zgjidhjen e problemeve 

(2.8%). Rreth 8.2% e të anketuarve nuk kanë ditur si ta definojnë vendimmarjen.  



 

 

 

 

 

 

 

Figura  26: Definicioni i vendimmarrjes 



 

Shumica dërmuese e të anketuarve (94.3%) kanë pohuar se do të merrnin pjesë në diskutime dhe 

procese ku merren vendime që lidhen me të drejtat dhe liritë e tyre po që se do të ftoheshin nga 

shkolla apo Asambleja Komunale e Fëmijëve. Numri i femrave të anketuara që do të merrnin 

pjesë në vendimmarrje po që se do e kishin rastin (97%) është më i lartë se ai i meshkujve (91%). 



Ndërkaq, të dhënat e ndara në bazë komunale tregojnë se kjo shifër është më e larta për Gjilanin 

(98.6%), pasuar nga Prishtina dhe Peja (95%), Gjakova (94%) dhe Mitrovica e Ferizaji (rreth 

91%).  

 

 


