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Shtrirja gjeografike e telefonatave që vijnë në linjë është nga e gjithë Shqipëria. Duke filluar 

që nga fshati më i largët, e deri tek qytetet më të mëdha të Shqipërisë. Fëmijët telefonojnë 

për të shprehur shqetësimet dhe problemet e tyre pranë operatorëve – këshillues sepse 

janë të sigurt dhe të bindur që është dikush që i dëgjon dhe bën përpjekjet maksimale për 

t’i lehtësuar dhe përmisuar sadopak problemat që ata kanë.  

 

 ALO 116 flet me fëmijët në momentet më të vështira të jetës së tyre.  Ne punojmë që të 

mbrojmë mirëqënien e fëmijës, nëpërmjet këshillimit me telefon, referimit dhe mbrojtjes 

pro-aktive të të drejtave të fëmijëve.  

 

Pjesa më e madhe e fëmijëve që telefonojnë tek ALO 116 janë të shqetësuar për problemet 

në shkollë. Kryesisht ndër problematikat që kanë fëmijët në shkollë janë në lidhje me 

mësuesit, probleme akademike, ankth i performances së tyre, konfliktet me 

bashkëmoshatarët, kushte jo të përshtatshme në shkolla për të zhvilluar një proçes normal 

mësimor, braktisja e shkollës etj. 

 

Disa raportojn se janë të shqetësuar edhe për shkak të formave të abuzimit kryesisht fizik 

në shkolla. Por, ka edhe një kategori tjetër që ankohet për neglizhencë nga ana e 

mësuesve, për mosvlersim të duhur apo për paaftësi të tyre në zotrimin e lëndës. 

 

Një problem shqetësues është braktisja e shkollës nga vetë fëmijët. Fëmijët tregojnë se 

duhet të punojnë për të siguruar kushtet e tyre minimale të jetësës, ka fëmijë që punojnë 

për të mbajtur familjët e tyre sepse prindërit i detyrojnë. Ajo që konsiderohet më e 

rëndësishme për ta është puna e jo mësimi.  Ka femijë që tregojnë se nuk besojnë tek 

shkolla, ata nuk e vlersojnë atë dhe nuk e shohin si një alternative për një jetesë më të mirë 

në të ardhmen.  

 

Telefonatat e shumta që mbërrijnë çdo ditë tregojnë së fëmijët shqiptarë kanë nevojë për 

dikë që t’i dëgjojë dhe t’i mësojë se s’i të sillen me problemin e tyre dhe të ndihmohen 

duke i mbrojtur dhe ofruar shërbime ndihmëse.  

 

Më gjërësisht në ketë raport do të gjeni: Një kndvështirim i përgjithshëm për arsimin dhe 

edukimin në Shqipëri, fuqizimin e shërbimit psikologjik ne shkolla, aktorë të shumtë 

marredhenie të reja cilësi e re në sistemin arsimorë, si dhe histori nga vetë fëmijët dhe 

çfarë këshillon ALO 116, gjithashtu dhe raportimin e telefonatave të mbërritura në linjë 

përgjatë tre mujorit Prill – Qershor 2014. 

2. Një këndvështrim i përgjithshëm mbi Arsimin dhe Edukimin në Shqipëri  
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Arsimi nuk është thjesht një proçes pasurimi njohurish por është shumë më tepër, ai 

përbën një kontekst të avancuar të kuptimit shoqëror duke u lidhur drejpërdrejt me 

Punësimin, Zhvillimin dhe Mirëqënien, ndaj dhe ndjeshmëria shoqërore ndaj Arsimit 

mbetet në nivele të larta.  

 

Në një këndvështrim historik Shqiptarët kanë qënë dhe mbeten një popull arsimdashës 

këtë e dëshmon interesimi jo vetë i sektorëve pubik të administrates arsimore por dhe 

interesi i lartë i ndërmarjeve private për të invenstuar në fushën e arsimit.  

 

Duke pasur parasysah ndjeshmërinë në media paqyrimin e kronikave e raportimeve të 

ndryshime që i kushtohen kesaj teme, të shqyrtosh opinionin publik që diskuton me interes 

aktiv mbi arsimin apo të diskutosh me ekspertë të fushës si edukatorë, mësues, punonjës 

sociale, psikologë e kupton shkallën e lartë të interest për sistemin arsimor. 

 

Por me gjithë këtë interes të lartë problematika mbetet ende e gjëre dhe e larmishme, e 

kjo për arsye nga më të ndryshme, si fiziko-gjeografike, pamjaftueshmërisë finaciare apo 

edhe ndikimi i problemeve të ndryshme social kulturore.  

 

Të gjitha këto pengojnë jo vetëm mirëedukimin e brezit të ri por dhe një shkelje të të 

drejtës universal për të arsimuar për të investuar tek vetja e për të pasur mundësi reale për 

të dale nga vështirësitë e ndryshme në jetë, ndaj sot shume fëmijë e vuajnë këtë fenomen 

dhe mbeten të paarsimuar e rrjedhimisht me një shkallë të lartë për tu abuzuar apo për të 

qënë viktima të shfrytëzuar në të ardhmen.  

 

Në të gjithë ketë peridhë mbi 20 vjeçare që pas viteve 90’ gjithmon është vënë re mungesa 

dhe pamjaftueshmeria e sistemit arsimor për të ofruar jo vetëm cilësi të sandarteve të larta 

sikurse vëndet e rajonit dhe ato të Europës Perëndimore por dhe ato të kuptimit sasior si 

mungesa e ambjenteve, godina të papërshtashme, të prishura apo në distance të largëta 

nga zonat e banimit. 1 

 

Mos kualifikim i përshtashëm i mësimdhënësve ka ndikuar dukshëm në cilësi e 

informacionit të përthithur prej nxënësve, mungesë e stafit multidisiplinar në shkollë, 

përballja me fenomene sociale si hakmarrja e gjakmarrja kanë ndikuar në edukimin e 

fëmijëve ku shumë prej tyre nuk mund të shkojnë dot në shkollë.   

 

                                                 
1 http://www.arsimi.al/pjesmarrja-e-prinderve-ne-arsim/arsimi-ne-kendveshtrimin-e-reformave/; 
 

http://www.arsimi.al/pjesmarrja-e-prinderve-ne-arsim/arsimi-ne-kendveshtrimin-e-reformave/
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Në shumë shkolla ka munguar dhe vazhdojnë të mungojnë psikologu, punonjësi social, 

dentist, mjeku apo edhe më tej ambjente të posacme për argëtim e për të ushtruar talente 

të ndrtyshme. Ndaj këto janë disa nga sfidat që duhet të punohet mbi sistemin tonë 

arsimor. 

 

3. Aktorë të shumtë, marrëdhënie të reja – cilësi e re  
 
Krijimi i hapsirave komunikuese  
Mësues- Prind  
Shkollë- Komunitet 
 
Shoqëria shqiptare karakterizohet nga një rritje e rreziqeve që po  pengojnë zhvillimin 

normal të fëmijës. Këto proçese karakterizohen nga rritja e faktorëve rrezikues, mungesa e 

faktorëve mbrojtës dhe atyre mbështetës njëkohësisht. Rritja e dhunës në familje, shkollë 

dhe gjithashtu, rritja e nvielit të dhunës në shoqëri, shpesh, siguron një kontekst të fshehur 

në të cilin zhvillimi psikologjik i fëmijës kërkon njohuri dhe aftësi specifike për mësuesit.  

 

Vazhdon të ekzistojnë ura të dobëta lidhëse midis komuniteti dhe shkollës. Mësuesit nuk 

janë të motivuar dhe të përgatitur mirë për të përballur problemet e fëmijëve sipas 

kategorive dhe probleme specifike të tyre. 2 

 

Ndaj sistemi ynë arsimor ka nevojë për ndryshime thelbësore për t’iu përgjigjur kërkesave 

në rritje të shekullit të ri, të cilat pasqyrohen në krijimin e hapsirave komunikuese në 

marrëdhëniet mësues-prind dhe shkollë-komunitet. Kërkesave që shtrohen, u takojnë një 

seri e re marrëdhëniesh midis klasë dhe “familjes” midis mësuesve dhe prindërve, 

ndërmjet shkollës dhe komunitetit. 3 

 

Në qoftë se prindërit qëndrojnë indiferentë se çfarë ndodh në klasë, ata nuk mund t’i 

ndihmojnë fëmijët e tyre në kryerjen e detyrave. Gjithashtu, dhe vetë mësuesit nuk mund 

të qëndrojnë indiferentë ndaj jetës familjare të nxënësit, në qoftë se duam një 

mësimdhënie të suksesshme. Thyerja e këtyre pengesave kërkon një hapje të komunitetit, 

për ta përfshirë natyrshëm ate në jetën e shkollës. 

Mbajtja e shkollës vetem si një ambjent të mbylluar akademik sigurisht që nuk është një 

kontribues për mirëdukimin e fëmijëve, shëndrimi i tyre ne qendra komunitare do t’i jepte 

                                                 
2 The International Encyclopedia of Teacher and Teacher Education, Pergamon,(1995); 
3
 Proleme Psiko-Pedagogjike e Sociale,Instituti I Studimeve Petagogjike,Tiranë,(2002); 
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mundësi të gjithë fëmijëve që të shfrytezojnë siç duhet kohen e tyre te lirë, te shprehin 

talentin e tyre në fusha të caktuara dhe të socializohen me njëri-tjetrin. 

 

Të gjithë fëmijët përfitojnë nga marrëdhëniet pozitive dhe miqësore të vendosura 

ndërmjet familjes dhe shkollës, tek vetë ata ngrihet në një shkallë më të lartë ndjenja e 

rëndësisë për shkollën dhe motivohen për të mësuar më mire. Frtyshmëria e 

bashkëpunimit ndihmon në zhvillimin e personalitetit individual dhe arsimor të fëmijës si 

dhe përcillet mesazhi se për ata kujdesen të rriturit, persona të rëndësishëm në jetën e 

tyre.  

 
4.Shërbimi Psikologjik në Shkolla dhe Përceptimet e Nxënësve mbi këtë 
Shërbim 
 

Shërbimi psikologjik në shkolla dhe për më tepër dimensioni social i këtij shërbimi është një 

fenomen relativisht i vonë në institucionet e arsimit parauniversitar në Shqipëri.  Edhe më i 

vonë është përceptimi i këtij shërbimi si një mjet edukues nga mjedisi i mësimdhënësve 

dhe përceptimi i tij si një instrument që ndihmon për edukimin e fëmijëve shqiptarë.  

 

Prej kohësh, probleme të shumta të përparimit të nxënësve në shkollë dhe vështirësitë që 

hasin, problemet e disiplinës, problemet e dhunës, përdorimi i alkoolit dhe drogës në 

shkollë e një sere problemsh të kësaj natyre kërkojnë trajtim sa me efikas dhe psikosocial 

nga persona të përgatitur për këto probleme. Si përgjigje ndaj kësaj game të gjërë të 

nevojave, shërbimi psikologjik në shkollë është vlersuar dhe mbështetur nga të gjithë 

mësuesit e drejtues të shkollave, specialist të arsimit, prindër dhe përfaqësues të shoqërisë 

civile.  

 

Në vitin 2008, “MASH rifreskon dhe përfocon vendimin për shtrirjen e këtij shërbimi në 

tërë sistemin arsimor parauniversitar”. Vendimi më i fundit, i cili vë theksin mbi zhvillimin 

cilësor të këtij shërbimi sin ë zonat urbane pore dhe në zonat rurale, në të gjithë fëmijët e 

moshës nga 0 – 18 vjeç. Ligji i Arsimit Parauniversitar 69/2012 parashikon ngritjen e 

shërbimit psiko-social në institucionet arsimore. Ky ligji sjell risi përsa i përket shtimit të 

dimensionit social, shërbimit psikologjik në shkolla. 4 

 

Në një popullatë prej 1200 nxënësish, shkalla e njohjes nga studentët e arsimit të mesëm të 

pranisë së shërbimit psikologjik në shkollë është e lartë për 81% të të anketuarëve, 

ndërkohë që 16% e tyre nuk kanë fare djeni për ekzistencën e shërbimit psikologjik në 

                                                 
4
 Ministria e Arsimit dhe Shkences.(2013). Dispozitat Normative te Arsimit Parauniversitar; 
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shkollë. Të pyetur më pas në mënyrë direkte në lidhje me besimin që ato kanë ngritur në 

lidhje me efktshmërinë e shërbimit psikologjik në shkolla vetëm një adolenshent ndër 2 të 

pyetur, e përcepton takimin me psikologun e shkollës si një veprim të efektshëm dhe që ka 

ndikim për modifikimin e sjelljes së tij problematike apo si mjet që e ndihmon për të 

menaxhuar problemet e tij në ambientin shkollor apo familjar”5 

 

Në një studim të Dr. Elida Rapti”Përceptimi I adoleshentit në shkollën shqiptare”, autorja 

pohon që “shërbimi psikologjik në shkollë njihet ende pak nga grupi i adoleshentëve. 

Vetëm 4 adoleshent ndër 5 të pyetur, njohin faktin se në shkollën e tyre ka shërbimi 

psikologjik. Rreth 20% e adoleshentëve nuk kanë njohuri për funksionimin e shërbimit 

psikologjik në shkollën e tyre. Të dhënat tregojnë se 1 ndër 3 adoleshentë që kanë pohuar 

se njohin faktin që ka shërbim psikologjik në shkollëne tyre, shprehen se nuk dinë se ccfarë 

detyrash ka ky shërbim në shkollën e tyre.6 

 

 
5. Fëmijët raportojnë tek ALO 116 
 

Probleme me shkollën, është një tjetër tematikë e hasur shpesh pranë ALO 116. Këto 

probleme fokusohen në marrëdhëniet mësues-nxënës, nxënës-nxënës, ankthi mbi 

performancën, presionet që i bëjnë prindërit here pas here fëmijëve për të pasur rezultate 

të larta në mësime, probleme në të nxënë, braktisja e shkollës etj. 

 

Si djemtë dhe vajzat kanë raportuar mbi problematikat e tyre në lidhje me sistemin 

arsimor. Grupmosha që ka shprehur shqetesimet ne lidhje me problematikat e shkollës ka 

qënë 15 – 17 vjeç.  

 

Fëmijët raportojnë se mënyra e komunikimit nuk përcillet si duhet, kërkesa e llogarisë apo 

edhe për të respektuar disiplinën. Ka edhe një lloj keqpërdorimi të nofkave që në kulturën 

tonë janë shumë të përdorura, për të treguar nese bën apo nuk bën. Ndër epitetet më të 

shpeshta që u vendosin mësuesit janë: hë ti budalla përgjigju, i mefshtë, toç etj. 

 

 

Në bazë të raportimeve të kyrera nga fëmijët pranë ALO 116 gjatë pesë viteve 2009 -2014 

mbi rastet e problemeve me mësuesit, me të rriturit, ankesat lidhur me kushetet e shkollës, 

braktisjen e shkollës kemi ketë tabelë ilustruese si më poshtë:  

                                                 
5
 Rapti E, Revista Petagogjike, IZHA 2013; 

6
 Rapti E, Revista Petagogjike, IZHA 2013; 
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TË DHËNAT E PESË VITEVE 
 

 
 

Tabelat më poshtë pasqyrojnë shpërndarjen e telefonatave sipas gjinisë dhe problematikës 

ndër vite : 

 
PROBLEME ME MËSUESIT 

 

 
 
Problemet me mësuesit është një ndër problematikat më kryesore dhe përbën 42% të 

rasteve të trajtuara. Mësuesit në shkollë janë prindër pranë familjeve të tyre në shumicën e 

rasteve.  

Njëkohësisht , ata jane edhe të rritur që sfidojnë botën e adoleshentit me kërkesat dhe 

pritshmëritë e tyre. Here pas here, kjo marrëdhënie përkthehet si formë presioni kundrejt 

adoleshentëve. 
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Nga format e raportimit fëmijët e zonave rurale ankohen për dhunë fizike, siç është gjuajtja 
me shkumës, ndërsa ata të qyteteve ankohen më tepër për epitetet e ndryshme që u 
vendosin mësuesit.  
 

Një djalë 13 vjecarë nga një qytet i Shqipëris telefonon i shqetësuar në linjë: 

“Mësuesja më vuri mungesë në regjistër megjithëse unë ndodhesha në klasë. Ajo ngriti 

zërin e më tha “Dil jashtë nga klasa”. 

 

PROBLEME ME TË RRITURIT 

 

 

 

Ka edhe raste që fëmijët raportojnë probleme me persona të rritur ku një pjesë e tyre 

denigrojnë një person të caktuar, duke i shkaktuar atij problem. Kjo kategori e telefonatave 

përbën 11% rasteve të trajtuara. Në shumë raste ata ofendojnë dhe tallin fëmijët. 

Shqetësuese eshte fakti se ka filluar të përhapet fenomonei i talljes kolektive  që do te 

thotë, se ata vene ne mes një fëmijë dhe e tallin.  

 

 

 

 

 

ANKTHI I PERFORMANCES 
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Ankthi i performances përbën rreth 13% të rasteve të trajtuara në shërbim. Kryesisht 

fëmijët raportojnë ankthi që ata kanë kur performojnë përpara klasës ose në ne 

organizimin e aktiviteteve të ndryshme që shkolla organizon.  

 

PROBLEME AKADEMIKE 

 

 

Problemet akademike që kanë nxënësit në shkolla përbëjnë rreth 20% të rasteve të 

trajtuara në linjë. Secili nxënës nxë në mënyrën e vet prandaj një numër i konsiderueshëm 

i nxënësve kanë vështirësi në të nxënë.  

 

Ata kërkojnë mbështetje me të fuqishme dhe të vazhdueshme në dallim nga pjesa tjetër 

e nxënësve. Vështirësitë  në të nxënë mund të jenë  të natyrave të ndryshme  dhe në 

shkallë të ndryshme, ndër   më tipiket janë  vështirësitë në të lexuar[disleksia]në 

matematikë [diskalkulia ] mosnjohja apo moskuptimi I fjalëve [stefosimbolia].  

 

BRAKTISJA E SHKOLLËS 
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 Njëkohësisht gjatë bisedave me fëmijë dhe të rinj është konstatuar braktisja e shkollës 

rreth 10% të rasteve, sidomos tek fëmijët që jetojnë në zonat rurale.  

 

Arsyet e mosfrekunetimit të shkollës raportohet nga fëmijët është sipas këtij klasifikimi.  

 Më duhet të punoj  

 Nuk kam dëshirë  

 Nuk më lejon familja  

 Kam frikë të shkoj në shkollë  

 Mendoj se nuk më duhet  

 Mungojn kushtet  

Rasti A 

A jeton në fshatin P. Me familjen e tij e cila përbehet nga motra, dy vëllezërit, prindërit. 

Djali ka moshën 12 vjeçë. Ai ka telelfonuar në linjën e këshillimit për fëmijë në mënyrë 

periodike . Bisedat fillestare, lidheshin kryeisht me marrjen e informacionit për shërbimin e 

ofruar. Pasi krijoj një raport besimi me linjën, A filloi të tregojë problemet që e shqetësonte 

atë dhe familjen e tij. 

 

 Familja jeton në një gjëndje të vështirë ekonomike sepse në shtëpin e tyre punon vëtëm 

babi i A. Për këtë arsye nëna sëbashku më fëmijën detyrohen të lypin rrugëve të qyteti të 

tyre për të siguruar të ardhura. Djali nuk e frekunton rregullisht shkollën, në të shumtën e 

rasteve ai pranon që te largohet nga ora e mësimit për të kërkuar lëmosh së bashku më 

nënën. Për shkollimin e tij të mëtejshëm djali nuk mendon se do e vazhdoj sepse familja e 

tije ka nevoja më të rëndësishme se arsimi i tij.  

 
E PASPECIFIKUAR  
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Ankesa lidhur me kushtet e shkollës përbëjnë rreth 10% të rasteve, fëmijë duke pirë duhan 

në shkollë, mungesa e shërbimeve ndihmëse si shëndetesore, psikologjike, mungesa e 

orëve të hapura dhe aktiviteteve jashtëshkollore etj.  

 

 

 

 

Nga tabela e mësipërme, shihet qartë grafiku i telefonatave sipas shpërndarjes gjeografike 

kategorinë e telefonatave të problematikave në shkollë. Pjesa më e madhe e fëmijëve kur 

teefonojnë  nuk e identifikojnë vendodhjen apo vendlindjen e tyre.  

 

Qytet me numërin më të lartë të telefonatave janë Tiranë, Korçë, Shkodër, Elbasan, Fier. 

Ndërkohë mund të përmendim si qytete me numrin më të ulët të telefonatave Hasin, 

Skraparin, Tropojën , Pukën dhe Përmetin. Duhet të përmëndim si fakt se edhe pse 
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telefonatat më të shumta vijnë nga zonat urbane, shqetësuese për ne mbeten ankesat e 

fëmijëve që vijnë nga zonat më të thella të vëndit tonë.  

 

Ky ndryshim lidhet me numrin e ulët të popullsisë në këto qytet të vogla, por (në këto 

qytete të vogla, por) dhe me njohjen më të pakët të shërbimit në këto zona. 

 
6. LIDHJA E PRINDËRVE ME SISITEMIN E EDUKIMIT DHE NDIKIMI I TYRE  
 
Në lidhje me sisitemin shkollor, i cili është inistitucion analog i familjes në sensin e një 

edukimi, bashkëpunimi i saj me të është shumë i rëndësishëm dhe me një ndikim të 

veçantë mbi zhvillimin social – ekonomik e kulturor. Po aq i rëndësishëm është dhe ndikimi 

që ato kanë te njëri – tjetëri. Ata mendojn që për të rritur fëmijë të shëndetshëm dhe me 

një formim të denjë e të nevojshëm për shoqerin nevojitet ndjekja e një rruge të gjatë e të 

mundimshme.  

 

Por ka prindër që arrijnë që të kuptojnë së mosfrekunetimi i shkolllës nga fëmijët ka pasoja 

dhe ndikim përkatës si për individin në veçanti ashtu dhe për shoqërin në përgjithësi. Nga 

raportimi që ne kemi në lidhje me shërbimin që ne ofrojmë ka prindër të cilët janë 

bashkëpunues dhe mbështetës të sistemit të edukimit dhe prindër të cilët nuk janë të tillë. 

Ka familje që preferojnë që fëmijët e tyre të mos frekuntojnë shkollën, t’i drejtohen tregut 

të punës ose të qëndrojnë në shtëpi pa u ndërmarrë me aktivitete adapte për moshën e 

zhvillimit të tyre.  

 

Shkaqe të tilla mund të jenë si: 

 

Kushtet ekonomike ku prindërit nga pamnudësia për të përballuar shpenzimet e shkollës 

dhe nga pamjaftueshmëria financiare detyron të dërgojë fëmijët e tyre të punojnë, 

sigurisht në punë jo shumë të përshtatshme për ta.  

 

Këta prindër duke patur një jetesë me shume probleme, siç mund të jenë kushtet 

ekonomike, sociale dhe shëndetësore, përqëndrohen vetëm në to duke lënë mënjanë 

edukimin dhe arsimin e fëmijëve të tyre. 

 

Na ka ndodhur që nga një komunë e thellë të Kukësit ka marrë një nënë që ka shumë fëmijë, 

kërkonte ndihmë për të përftuar ndihmë ekonomike. Fëmijët e saj ishin të privuar nga 

shkolla. Arsyet e mosfrekuntimit të shkollës nga fëmijët ishin arsyet ekonomike. 
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Siguria – infrasturktura. Në fakt ky element krijon një lloj hezitimi nga ana e prindërve 

kryesisht baballarëve duke mos i lejuar kryesisht vajzat e tyre që të mos frekuntojnë 

shkollën. Më tepër të shqetësuara për këtë probleme jane kryesisht vajzat e grupmoshave 

nga 14 – 16 vjeç. Ky fenomen ndodhë më shpesh në zonat rurale e ato më të thella të 

vëndit e më pak në ato urbane.  

 

Roli tradicional i vajzës në zona të ndryshme të vëndit tonë ka marrë një force shumë të 

madhe dhe një pozicion të shëndoshë i cili ka një ndikim parësor në situata të rëndësishme 

të jetës. Nga raprotet vjetore që ne kemi lidhur me shërbimin e këshillimit që ofrojmë për 

fëmijët e të rinjtë del në pah që:  

 

Arsyet e mosfrekuntimit të shkollës nga vajzat; 

 Pasiguria; 

 Mungesa e infrastrukturës; 

 Niveli kulturoriI familjes; 

 

Një problem shqetësuese për realitetin tonë dhe që haset shpesh është martesa e vajzave 

në moshë të hershme. Nga këto familje preferohet që vajza e tyre të qëndrojnë në shtepi 

të siguruara duke i konsideruar si “seksi i dobët” dhe duke i drejtuar marteses. Ka shume 

vajza që nuk kanë frekuentuar shkollen e mesme ose e kanë braktsiur ate gjatë proçesit 

shkollor. Kryesisht baballarët e këtyre vajzave janë pengesa kryesore e mos vazhdimit të 

studimeve të mëtejshme.  

 

Ndërsa e mosfrekuntimit të shkollës nga djemt; 

 

 Drejtimi drejt  tregut të punë; 

 Mungesa  e interesit; 

 Ndikimi social – kulturor; 

 Marrja e roleve të të rriturëve; 

 

 

Një vajzë ka telefonuar në linjë nga një zone periferike e qyteti të Tiranës:   

 

Rasti A. 

Vajza është 15 vjecë dhe telefonuar e shqetësuar në linjë. Ajo gjatë gjithë bashkëbisedimit 

që ka zhviullar me këshilluesit ka qenë e shqetësuar për faktin që babi i saj kishte kohë që 

po e pengonte vajzen për të mos i vazhduar studimet e mëtejshme .  
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Arsya e mosfrekuentimit të shkolles ishte se babi i saj kishte folur me nje familje tjetër ku 

ata kishin një djalë 6 vjetë më të madhe se vajza dhe të dyja familjet kishin rënë në ujdi që ti 

bashkonin. Këtë gjë vajza e mori vesh nga i atiiI cili kishte vendosur për fatin e saj. Vajza 

pohonte gjatë proçesit të këshillimit se ishte e pamundur të komnuikojmë më pas më të për 

këtë cështje,  fjala e të atit ishte ligji në shtepi. 

 

 A nuk kishe dëshirë që te fejohej në ketë moshe sepse kishe dëshira dhe endrra që donte t’i 

realziont në ketë jetë e për më tepër që kishe shumë dëshirë që te shkollohej. Ajo pohon se 

ai vazhdimish ka vepruar në ketë mënyrë duke mos e lejuar të bejë asnjë veprim pa 

miratimin e të atit në familje. 

 

 Gjakmarrja dhe hasmëritë të njohura si dukuri në shoqërin shqiprare kanë pasoja të 

mëtejshme në edukimin e arsimin e fëmijeve e të rinjëve që jetojnë në zona të ndryshme të 

vëndit tone. Shumë prindër janë të detyruar të mos lënë fëmijët e tyre të frekuentojnë 

shkollen, për të siguruar fëmijët e tyre dhe për ti mbrojtur nga rreziku për jetën. 

Shkëputja nga shkolla, shoqëria dhe ngunjimi në shtëpitë e tyre për një kohë të gjatë të 

përcaktuar shkakton stres, ankth tek keta fëmijë. Këto ndjenja i shoqërojne gjatë terë 

kohës sa bëhen pjesë e personalitetit të tyre. 

  

Një djali 17 vjeç nga një zonë e Shkodrës telefonon në linjë dhe i shqetësuar tregon histroin 

e tij, i cili për arsye të fenomenit të gjakmarrjes nuk mund ta vazhdonte më shkollen. Ai 

pohonte që familja e tij është në gjak më nje familje tjetër për shumë vite më rradhë. 

 

 E gjithë familja e tij qëndron e ngujuar sëbashku me prindërit dhe motrat, vëllezërit e tij. Ai 

pohonte se fenomoni i gjakëmarrjes është vërtet shqetësues sidomos për brezin e ri.  

 

Djali tregon se historia e tij nuk është e vetme në zonën ku ai ndodhet, ka edhe 

bashkëmoshatarëte tij që nuk kanë mundësi të shkollohen dhe të vuajn pasojat e hasmëris.   

Ai pohon se nëse ndodhin vrasje apo situata të tilla në shoqërin tonë më mirë të dënohet 

personi për veprën që ai ka bërë se sa të vuajn breza e breza të tjerë që do vijnë.  

 

Por ka edhe një kategori prindërish që nuk kanë ndonjë interes të veçantë për shkollën dhe 

sistemin arsimor,  shpesh here ata priren që të përkufizojnë edukimin e arsimin e fëmijëve 

nën sisitemin e shkollës duke mënjanuar përgjëgjësitë si prindër duke e konsideruar veten 

si të paaftë për edukimin e fëmijëve të krahasuar me punën e mësuesëve.  
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7. Shkolla në përputhje me të drejtat e nxnënsve në shkollë 
 

 
Figura e modelit për nxënesit 

 

Mësuesi të punojë për të krijuar një rol të rëndësishëm gjatë proçesit të 
edukimit 

 
Një figurë për të 
ndihmuar nxënësit 
dhe jo për t’i 
shtypur apo trajtuar 
ato padrejtësisht  
 

 
Shprehi tolerance kundrejt 
mospajtimit të mendimeve  

me vullnet 
 

 
Një figurë e cila 
edukon tek nxënësit 
ndjenjën e 
përgjegjësis dhe të 
pjesmarjes aktive dhe 
të pavarur  

 

 
8. Këshilla dhe Rekomandime 
 

 Zbatimi i ligjit për arsimin e detyruar si nga prindërit ashtu dhe nga organet 

qeveritare; 

 

 Përmisimin e kushteve të shkollës si nga ana mjedisore ashtu dhe nga ajo 

organizative të mësimdhënie; 

 

Drejtësia  

Barazi 

Besimi  

Bahkpunimi 

Pavarsia 
Toleranca  
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 Kompletimi i stafit të shkollës me personel të kualifikuar për lëndët përkatëse por 

dhe për mënyrat e komunikimit me fëmijët; 

 

 Rritja e ndërgjegjësimit të personelit të shkollës, prindërve dhe komunitetit për 

nevojat e fëmijëve; 

 

 

 Rritja e kompetencave të mësuesve nëpërmjet kualifikimit psikosocial në mënyrë që 

mësuesit zotërojnë kulturë dhe metoda bashkohore që i ndihmojnë ata në punën 

me fëmijët; 

 

 Kualifikimi psikosocial ndihmon në përmisimin e aftësive komunikuese të cilat 

lehtësojnë dhe ndihmojnë proçesin e ndihmës për fëmijën; 

 

 

 Ndërtimi i ambjenteve të përshtatshme për kohën e lirë si kende lojrash, bibloteka, 

aktivitete kulturore etj; 

 

 Fuqizimi i shërbimit psikologjike në çdo shkollë ; 

 

 

 Përmisimi i infrastrukturës në zona ku fëmijët kanë vështirës për të shkurar në 

shkollë; 

 

 Hartimi i programeve të ndërhyrjes për çështjen e braktisjes shkollore nga 

institucionet përgjegjese për fëmijët; 
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FËMIJËT RAPORTOJNË 

Prill-Qershor 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Të dhënat 3-mujore të telefonatave në ALO 116 

 

Gjatë periudhës Prill- Qershor 2014 pranë Alo 116 janë pritur gjithsej nga operatorët 

këshillues 7894 telefonata. Ndër to  3696 telefonata janë kryer nga meshkuj, 1814 kanë 

qënë femra dhe  2384  telefonues nuk e kanë identifikuar gjininë e tyre.  

 

Tematikat kryesore të telefonatave të kryera kanë qënë: marrëdhënia me prindërit, 

problemet në shkollë, marrëdhënia me bashkëmoshatarët, probleme të duhanpirjes, 
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marrëdhënia me partnerin/it etj. Përveç kësaj ka një numër shumë të lartë të telefonatave 

testuese, në të cilat bëjnë pjesë telefonatat ofenduese, talljet, vendosja e muzikës, zhurma, 

ose rastet kur fëmijët zhvillojnë biseda për të testuar këshilluesit ose shërbimin që linja 

ofron. 

 

Duke u 

nisur 

nga  të 

dhënat 

e 

mbled

hura, 

në këtë 

raport 

ne do të paraqesim një klasifikim të të dhënave cilësore dhe sasiore të telefonatave që 

kanë ardhur në ALO 116 gjatë  periudhës Prill-Qershor 2014. 

 

 Klasifikimi i përgjithshëm i telefonatave 

 

Tabela e mëposhtme tregon numrin e telefonatave të ndarë sipas kategorive përkatëse : 

 

 

 

 
 
 
 

Tel. sipas Kategorive Prill-Qershor 2014 

Tel. për informacion 2058 

Tel. për këshillim 121 

Tel. për referim 13 

Tel. të ndërprera 687 

Tel. testuese 3690 

Heshtje  1325 

Totali  7894 

Telefonata  për informacion                    Nr Fëmijëve 

Informacion mbi linjën 372 

Mbi çështje të fëmijëve/të drejtat e fëmijëve 
141 

Faleminderit për ndihmën 17 

Telefonata përshëndetëse 337 

E pa specifikuar/të tjera 1190 

Totali 2053 
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Tabela më poshtë tregon shpërndarjen e telefonatave për informacion sipas nën-

kategorive përkatëse.  

 

Çdo telefonatë që pritet regjistrohet në sistemin e të dhënave sasiore dhe cilësore të 

ANCH. Shifra e mësipërme nuk përfaqëson numrin e fëmijëve që kanë kaluar në fazën e 

këshillimit, por numrin e telefonatave që kanë marrë përgjigje nga operatorët këshillues.  

 

Tabela më poshtë tregon shpërndarjen e telefonatave testuese sipas nënkategorive 

përkatëse. 

 

Telefonata  testuese Nr. i fëmijëve 

Ofendim 
80 

Sharje  122 

Tallje  1833 

Kërcënim  58 

Zhurmë  218 

 Mbyllje 1042 

Muzikë 337 

Informacion 0 

Abuzim dhe dhunë 0 

I larguar nga shtëpia/me nevoja bazë 0 

Mardhënia me partnerin 0 

Abuzim me substancat 0 

Probleme në shkollë 0 

Marrëdhënia me familjen 0 

Seksualiteti 0 

Shëndeti fizik/mendor 0 

Diskriminim 0 

Totali 3690 

0

2000

4000
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Këtu paraqiten në mënyrë të detajuar telefonatat testuese, duke saktësuar mënyrat e 

shumëllojshme nëpërmjet të cilave fëmijët testojnë linjën. Në nivele të larta paraqitet 

numri i telefonatave të mbyllura dhe telefonatat tallëse. Gjithashtu, ka një numër të 

konsiderueshëm fëmijësh që telefonojnë nga mjedise të zhurmshme.  

 

Telefonuesit e rinj të identifikuar që kanë telefonuar gjatë këtij tre mujori janë 1342.  

 

Ky numër përfaqëson fëmijët dhe të rinjtë të cilët kanë telefonuar për herë të parë në linjë. 

Tabela dhe grafiku më poshtë paraqet numrin e telefonatave periodike (raste të cilat 

telefonojnë në linjë në mënyrë periodike), telefonatave permanente (telefonues të cilët 

kanë krijuar varësi dhe telefonojnë në mënyrë të përsëritur dhe të vazhdueshme), 

telefonuesve të rinj (kjo kategori shpreh numrin total të fëmijëve që telefonojnë për herë të 

parë) dhe telefonata të paidentifikuara.                      

 
     Tel.  sipas llojit të tyre Nr.tel. 

Tel. të reja 

1342 
Tel. periodike 

804 
Tel. permanente 

113 
Tel. të paidentifikuara 

5635 
Totali  

7894 
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 Analiza e të dhënave sipas rasteve të raportuara 

 

Tabela më poshtë tregon problematikat e raportuara nga fëmijët gjatë muajve Prill-Qershor  

2014 

Gjinia Meshkuj Femra 

Problematikat 

Abuzim dhe dhunë 14 14 

Shfrytëzim për arsye përfitimi 2 4 

Fëmijë me nevoja bazë 4 3 

HIV-AIDS 0 0 

Marrëdhëniet mes njëri-tjetrit 50 137 

Probleme në shkollë 17 20 

Çështje ligjore 0 2 

Përdorim dhe abuzim me substanca 8 4 

Fëmijë me aftësi të vecanta 0 3 

Seksualiteti 12 4 

Marrëdhëniet familjare 23 64 

Shëndet mendor/psikosocial 10 25 

Shëndet Fizik 1 5 

Diskriminimi 1 1 

Siguria në internet  dhe celular 4 1 

Totali 146 287 

 

Në grafikun e mësipërm tregohet një krahasim i të dhënave midis gjinive dhe 

problematikave që telefonuesit raportojnë në linjë. Nga analizimi i të dhënave del se numri 

më i madh i telefonatave kryhet nga femrat të cilat  raportojnë më shumë shqetësime dhe 

probleme tek këshilluesit.   

 
Siç mund të shihet nga grafiku i mëposhtëm, fëmijët përballen me një gamë të gjerë të 

çështjeve, shqetësimeve dhe problemeve. Një pjesë e këtyre shqetësimeve është e 

identifikuar nga ata dhe raportohet menjëherë tek këshilluesit, por në mjaft raste duhet 

ndihma e këshilluesve, të cilët me profesionalizmin e tyre dëgjojnë problemet e fëmijëve 

në mënyrë aktive, ndihmojnë në identifikimin e problemeve reale dhe kontribuojnë në 

përmirësimin e situatës apo problemit të shfaqur.  
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Më së shumti, shqetësimet e paraqitura nga fëmijët gjatë muajve Prill- Qershor 2014, kanë 

lidhje me marrëdhëniet mes tyre (marrëdhëniet me fëmijë të tjerë, marrëdhëniet me 

partnerin, dhe marrëdhëniet afektive), abuzimi me substancat (informacion për substancat 

e ndryshme dhe varësia nga substancat), marrëdhëniet në familje (marrëdhëniet prind-

fëmijë, marrëdhëniet vëllazërore, kujdestaria e fëmijës, mbështetja e fëmijës), problemet 

në shkollë (probleme të performancës , marrëdhënia me mësuesit apo me personat të 

tjerë të rritur) etj. 

 

Nga grafiku duket qartë se shqetësimet në lidhjet ndër-personale vazhdojnë të jenë në 

nivel raportimi të lartë ashtu si dhe problemet në lidhje me anëtarët e familjes.  

 
 
 

 Të dhënat e ANCH sipas klasifikimit gjinor 
 
Gjatë tre muajve siç mund ta mund të vemë re dhe ne grafikun më poshtë  numri i 

telefonuesve meshkuj vijon të mbetet më i lartë, krahasuar me numrin e  telefonueseve 

femra. 

 

Tabela  e klasifikimit sipas moshës dhe gjinisë 

 

 
-Gjinia 

Mosha 

 

 

Djem 

 

Vajza 

 

Gjini e panjohur 

 

TOTAL 

0-6  vjeç 55 92 0 147 
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7-9 vjeç 134 108 0 242 

10-12 vjeç 501 354 0 855 

13-15 vjeç 585 357 0 942 

16- 17 243 146 0 389 

18 + 274 156 0 430 

Moshë  e panjohur 1904 601 2384 4889 

TOTALI 
3696 1814 2384 

 

7894 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Më poshtë paraqitet shpërndarja e rasteve të trajtuara në pesë qytetet kryesore, të cilat 

kanë dhe numrin më të lartë të telefonatave që vijnë në ALO 116. 
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Qytetet 

Kategoritë 

Tiranë Durrës Shkodër Elbasan  Fierë 

Abuzim dhe dhunë 0 0 0 0 0 

Shfrytëzim për arsye përfitimi 0 0 0 0 0 

Fëmijë me nevoja bazë 1 0 0 1 0 

HIV-AIDS 0 0 0 0 0 

Marrëdhëniet mes njëri-tjetrit 5 1 1 0 4 

Probleme në shkollë 1 4 0 0 0 

Çështje ligjore  0 0 0 0 

Përdorim dhe abuzim me substanca 3 0 1 2 0 

Femijë me aftësi të veçanta 0 0 0 2 0 

Seksualiteti 1 0 0 0 0 

Marrëdhëniet familjare 2 0 0 4 0 

Shëndet mendor/psikosocial 3 0 3 4 0 

Shëndet Fizik 0 0 0 0 0 

Diskriminimi 0 0 0 0 0 

Përdorimi i sigurtë i internetit 0 0 0 0 0 
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 Referimi i rasteve në Institucionet shtetërore dhe OJF 
 

Tabela e mëposhtme tregon shpërndarjen e referimeve në institucionet përkatëse. 

 

REFERIMI I RASTEVE NE INSTITUCIONET SHTETRORE/ OJF 

 Shërbimi Social Shtetëror(Bashkia Kamëz) 1 

CPU rrethit Lushnje  1 

Observatori I Vlorës 2 

Shërbimi Ligjor Falas, Tlas 1 

CPU rrethi i Pogradecit 1 

CPU rrethi i Fierit 1 

Komuna Labinot-Fushe, zyra e punësimit, ndihma ekonomike 1 

0
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Qëndra Kombëtare e Mirrërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve 2 

Sherbimi Psikologjik i Shkolles  2 

Observatori I Elbasanit  1 

Shoqata e grave me probleme sociale  1 

  Sherbimi Psikologjik i Shkolles  1 

Zyra ndihmës ekonomike Tiranë 1 

Kryqi Kuq Shqiptar  ( dega Gramsh) 1 

Sos ( Don Bosko) 1 

Insituti Shërbimeve Psikologjike 1 

Policia  5 

 

Tabela më sipër pasqyron referimet e kryera nga ALO 116 sipas problematikave specifike të 

rastit përgjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. 

 

 

 
 
ALO 116-Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë është një shërbim pa 
pagesë për fëmijët 24/24 çdo ditë të javës I cili ofron: 

 

 Dëgjim aktiv të fëmijëve 

 Këshillim psikologjik 

 Informacion për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve 

 Referim në shërbimet përkatëse sipas specifikës së rastit. 
 

Ky shërbim përqëndrohet tek fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar 

apo keqtrajtuar, fëmijët e rrugës, fëmijët që shfrytëzohen në punë, fëmijët që 

janë në konflikt me ligjin etj. Ky shërbim nuk përjashton as prindërit, mësuesit, 
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Shërbim Ligjor Falas, Tlas

Shoqata e Grave me probleme sociale
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Implemented by: 

   
 
116 111- Telefoni I Ndihmes për Fëmijë                                     116 111 - NUMRI PAN EURO PIAN PËR FËMIJËT NE SHQIPERI 
 

116 000 – NATIONAL HELPLINE FOR MISSING CHILDREN   116 000 – LINJA KOMBETARE PER FEMIJET E HUMBUR NE SHQIPERI  
 

Mail address: P. O. Box 1738, Tirana / Albania;                      Tel / Fax: + 355 4 2242264 
Office address:Rr. Vaso Pasha,Pallati i ish-Keshillit Britanik,  Mobile: + 355 67 20 75 332 
Tirana/Albania                                          E-mail: alo116@crca.org.al   

                                                                              www.alo116.al  
                                                                                                                                       

 

 

 

Funded by: 

Supported by: 

 

edukatorët apo personat që punojnë me fëmijët dhe personat e intersuar për 

çështje lidhur me dhe për fëmijët. 

 
ALO116, si një shërbim kombëtar në ndihmë të fëmijëve, zbatohet nga CRCA 
Shqipëri- Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijeve: 

 
 

 

ALO 116 is funded by UNICEF: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 


