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Për sa i përket gjithëpërfshirjes, shkollat përjetojnë një diversitet gjithnjë e më të madh, nga aspekti i
nxënësve me aftësi të ndryshme, që vijnë nga mjedise të ndryshme kulturore, gjuhësore, socio-ekonomike
dhe të tjera (Gollnick & Chinn, 2002). Aftësitë e ndryshme të nxënësve, migrimi më i madh, diversiteti dhe
një mjedis multikulturor sjellin sfida dhe mundësi të reja për shkollat, që ndikojnë fuqishëm në punën e
mësimdhënësve, e para së gjithash, të drejtorëve (Billot, Goddard, & Cranston, 2007).
Shkolla në kuadër të saj, mund të mbështesë gjithë përfshirjen nëpërmjet ndërtimit të një kulture shkollore
gjithëpërfshirëse, në të cilën vlerat e shkollës bazohen në respektimin e diversitetit, ku të gjithë angazhohen
që të gjithë nxënësit të kenë mundësi të barabarta, në të cilat zbatohet një nivel i lartë bashkëpunimi
ndërmjet kuadrit të shkollës, respektohet mënyra bashkëpunuese e zgjidhjes së problemeve dhe në të cilën
drejtorët (udhëheqësit) zgjidhen duke u bazuar në qëndrimet e tyre dhe besimin në vlerat gjithëpërfshirëse,
si dhe mbështetjen e tyre për bashkëpunimin dhe kooperim (Dyson et al., 2004). Prandaj, ndërtimi i një
kulture shkollore gjithëpërfshirëse është një nga elementët më të rëndësishëm të udhëheqjes në mjediset
arsimore multikulturore, sepse promovon të drejtën sociale në kuadër të shkollës (Foster, 1995). Dhe jo
vetëm kaq, vizionet pedagogjike, qëllimet dhe stili i udhëheqjes të drejtorit ndikojnë në mënyrën se si
multikulturalizmi reflektohet në nivelin e shkollës (Keung & Rockinson-Szapkiw, 2013).

Hyrje

Përkufizimi i termit kulturë shkollore gjithëpërfshirëse në projektin HEAD, nënkuptohet
si një mjedis ku vazhdimisht zhvillohet një proces i përcaktimit dhe ballafaqimit me

nevojat e ndryshme të të gjithë nxënësve, përmes rritjes së pjesëmarrjes në të nxënit,
kulturave dhe komuniteteve, si dhe reduktimit të përjashtimit brenda dhe nga edukimi.

Prandaj, drejtuesit e shkollave gjithëpërfshirëse janë të vetëdijshëm për sfidat e
shkollës dhe përmes qeverisjes demokratike të shkollës dhe bashkëpunimit me palët e
interesuara krijojnë dhe mbështesin politikat dhe praktikat e shkollës gjithëpërfshirëse

dhe në këtë mënyrë krijojnë një kulturë shkollore gjithëpërfshirëse.



Në këtë publikim, ne do të përshkruajmë ndikimin të cilin programi për përforcimin e kapaciteteve
të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e një kulture shkollore gjithëpërfshirëse e ka mbi
“Programin e trajnimit” që është përpiluar në kuadër të projektit 'HEAD: Përforcimi i kapaciteteve
të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e një kulture shkollore gjithëpërfshirëse (shkurt: projekt
HEAD)[1]. Qëllimi i përgjithshëm i projektit ishte të mbështeste shkollat në krijimin dhe
mbështetjen e një kulture shkollore gjithëpërfshirëse, ashtu që do t’i përforcojë kapacitetet e
drejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme për krijimin dhe mbështetjen e politikave dhe
praktikave shkollore gjithëpërfshirëse përmes pjesëmarrjes në sjelljen e vendimeve (NEPC, 2020).
Programi i trajnimit u pilotua në Kroaci dhe në Maqedoninë e Veriut nga nëntori 2020 deri në maj
2021[2]. Në të dyja vendet, Kroaci dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut, programi i trajnimit u
pilotua përmes një programi që përfshinte pesë module trajnimi dy ditore. Në të dy vendet, në
program morën pjesë gjithsej 81 drejtorë nga shkollat fillore dhe të mesme.
Në këtë raport, do të përdorim të dhënat e krahasuara nga vlerësimi i periudhës para dhe pas
testimit që ta përshkruajmë efektivitetin e kornizës së zhvilluar kulturore dhe programeve (katër
programe të ndryshme për dy vende dhe dy tipa të shkollave, përkatësisht, në Kroaci dhe në
Republikën e Maqedonisë së Veriut, shkolla fillore dhe të mesme) dhe do të ofrojmë rekomandime
për metodat në të cilat kulturat shkollore gjithëpërfshirëse mund të mbështeten në mënyrë
sistemore. Raporti fokusohet kryesisht në rezultatet nga kampioni i drejtorëve, i cili ishte grupi
kryesor i synuar i projektit.

[1] Më shumë informacion rreth projektit mund të gjeni në: “HEAD: Empowering School
Principals for Inclusive School Culture” https://head.edupolicy.net/about-the-project.html
[2] Partnerët që zbatuan projektin në Kroaci ishin Akademia e Hapur Hap pas Hapi (drejtorët e
shkollave fillore) (www.korakpokorak.hr) dhe Forumi për Liri në Arsim (drejtorë të shkollave të
mesme) (www.fso.hr). Partnerët që zbatuan projektin në Republikën e Maqedonisë së Veriut
ishin Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore Hap pas hapi (drejtorët e shkollave fillore)
(www.stepbystep.org.mk) dhe Qendra e edukimit qytetar maqedonas (drejtorët e shkollave të
mesme) (www.mcgo.org.mk).

https://head.edupolicy.net/about-the-project.html
http://www.korakpokorak.hr/
http://www.fso.hr/
http://www.stepbystep.org.mk/
http://www.mcgo.org.mk/
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Grupi eksperimental
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Grupi i kontrollit
 

  6
  

 
  10
  

 
  6
  

 
  5
  

 
  Total

  

 
  20
  

 
  32
  

 
  21
  

 
  19
  

Që të mund ta izolojmë efektin e zbatimit të programit për zhvillim profesional, është kryer një studim i
ndikimit, ku është bërë krahasimi ndërmjet drejtorëve që ishin përfshirë në programin e zhvillimit
profesional (grupi eksperimental) dhe drejtorëve që nuk ishin përfshirë në programin e zhvillimit profesional
(grupi i kontrollit).

Model i hulumtimit

Pjesëmarrës

Shkollat, të cilat morën pjesë në program, u zgjodhën në mënyrë të rastësishme të jenë pjesë e grupit
eksperimental dhe grupit të kontrollit. Kishte dallime të vogla në procesin e përzgjedhjes së shkollave në
Kroaci dhe në Maqedoni të Veriut, të cilat ishin për shkak të specifikave të kontekstit arsimor në të dy
vendet. Kështu, në Kroaci ka pasur thirrje publike për shkollat të marrin pjesë në program, ndërsa në
Maqedoninë e Veriut ka pasur një thirrjeje të kufizuar ku shkollat, të cilat bashkëpunojnë ngushtë me
partnerët që e zbatojnë projektin, u ftuan të marrin pjesë në program.
Në kampionin përfundimtar, ishin përfshirë 20 shkolla fillore dhe 32 shkolla të mesme nga Kroacia dhe 21
shkolla fillore dhe 19 shkolla të mesme nga Maqedonia e Veriut, të cilët e përbënin kampionin.
Në përgjithësi, 92 drejtorë, 3.207 arsimtarë dhe profesorë, si dhe 3.169 nxënës morën pjesë në studimin e
ndikimit në të dy nivelet arsimore dhe në të dy vendet. Në vijim, janë paraqitur në detaje karakteristikat e
drejtorëve (grupi kryesor i synuar).

Tabela 1: Numri dhe struktura e shkollave që morën pjesë në studimin e ndikimit të projektit
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dhjetor 2020/ tetor 2021

Zbatimi i programit

Procedura 

 

Të tre pyetësorët (për drejtorët, për arsimtarët/profesorët, për nxënësit) në të dy afatet kohore (t1: para-
testimi, t2: pas-testimi) u shpërndanë online përmes anketimit "1ka". Megjithatë, për shkak të konteksteve
nacionale gjatë pandemisë Covid-19 dhe specifikave të nivelit arsimor, kishte disa dallime të vogla midis
mënyrës së zbatimit (për më shumë informacion shih Raportin e Ndikimit HEAD). Megjithatë, në
përgjithësi, para-testimi u realizua në tetor dhe nëntor 2020 për të tre kampionët (drejtorë,
arsimtarë/profesorë, nxënës), ndërsa pas testimi u realizua në tetor dhe nëntor 2021 për drejtorët dhe
shkurt dhe mars 2021 për arsimtarët/profesorët dhe nxënësit. Diferenca katër mujore mes pas-testimit për
drejtorët dhe për arsimtarët/profesorët dhe për nxënësit është lënë në mënyrë që drejtorët të zbatojnë
njohuritë e reja të marra në praktikë në nivel të shkollës së tyre. Në mars dhe prill 2021 u realizuan fokus
grupe me të gjithë drejtorët, arsimtarët/profesorët, nxënësit dhe prindërit nga shkollat e përzgjedhura.

01

nëntor 2020/dhjetor 2020

Para-testimi (drejtorët, arsimtarët/profesorët, nxënësit)

03

tetor 2021/ nëntor 2021

Pas-testimi (drejtorët)

05

mars 2022/ prill 2022

Grupi i fokusit (drejtorët, arsimtarët/profesorët, nxënësit)

04

shkurt 2022/ mars 2022

Pas-testimi (arsimtarë/profesorë, nxënës)

Grafiku 1: Shpërndarja kohore e procedurave



Qeverisje
demokratike e

shkollës

Qeverisja demokratike e shkollës është një
përkufizim i gjerë i udhëheqjes së shkollës, duke
përfshirë aspektet instrumentale dhe ideologjike,
të cilat bazohen në vlerat e të drejtave të njeriut,
përforcimin dhe përfshirjen e nxënësve, kolektivit
dhe palëve të interesuara në të gjitha vendimet e
rëndësishme në shkollë (Bäckman & Trafford,
2007).

Bashkëpunimi me
palët e interesuara

Një palë e interesuar është kushdo që është i
përfshirë në mirëqenien dhe suksesin e një shkolle
dhe nxënësve të saj, duke përfshirë
administratorët, mësimdhënësit, të punësuarit
tjerë, nxënësit, prindërit, anëtarët e komunitetit,
anëtarët e këshillit të shkollës, këshilltarët e
qytetit dhe përfaqësuesit e shtetit.
Angazhimi i palëve të interesuara konsiderohet
jetik për suksesin dhe përmirësimin e një shkolle.
Përfshirja e komunitetit më të gjerë në jetën
shkollore mund të përmirësojë komunikimin dhe
mirëkuptimin publik dhe lejon përfshirjen e
perspektivave, përvojave dhe ekspertizës së
anëtarëve të komunitetit pjesëmarrës për të
përmirësuar propozimet, strategjitë ose proceset
e reformës (AKM, 2008).

Gjithëpërfshirja e
praktikave

shkollore

Shkollat që e pranojnë diversitetin përdorin politika
dhe praktika shkollore që japin mundësi maksimale
për të nxënë për të gjithë nxënësit, duke përfshirë
monitorimin të hollësishëm të rezultateve dhe
ndikimeve në procesin e të nxënit, zhvillimin
profesional përkatës, qasje dhe mbështetjen për
sukses me plan të përcaktuar, praktika të drejta
dhe të arsyeshme disiplinore, angazhim kulturorë
dhe angazhimi gjuhësor në familje, klima shkollore
gjithëpërfshirëse, përpjekje për të rekrutuar dhe
për të mbajtur kuadri adekuat, si dhe diskutime që
kanë të bëjnë me çështje që janë të lidhur me
racën dhe etnikumin. (Wolf dhe Hawley, 2012).

Njohuri për sfidat
e shkollës

 

Të qenit i vetëdijshëm për sfidat me të cilat po
përballet shkolla, më konkretisht, aftësia për të
njohur dhe perceptuar drejtpërdrejtë, për të
ndjerë ose për të qenë njohës i vështirësive apo
problemeve të ndryshme.

Pyetësor

Të dhënat u mblodhën duke përdorur pyetësorë të përpiluar posaçërisht për projektin, ata u pilotuan
paraprakisht dhe shfaqën karakteristikat e duhura psikometrike (për drejtorët, arsimtarët/profesorët dhe
nxënësit). Pyetësorët mbuluan katër fusha kryesore të kulturës shkollore gjithëpërfshirëse: qeverisjen
demokratike të shkollës, bashkëpunimin me palët e interesuara, politikat gjithëpërfshirëse të shkollës dhe
njohuri se cilat janë sfidat e shkollës.
Fushat e kulturës shkollore gjithëpërfshirëse u ndanë në tema të ndryshme. Çdo temë është matur me disa
shkallë, në të cilat përgjigjet kryesisht ishin 1 – 5 sipas shkallës së Linkertit. Nuk ishin përfshirë të gjithë temat
në pyetësorët te të tre grupet. Në tabelën 2 mund të shihen temat sipas grupeve. Më tej, në pyetësorë u
përfshinë ndryshore demografike shtesë, si për karakteristikat e shkollës (d.m.th., numrin e nxënësve në
shkollë), ashtu edhe të dhëna personale (p.sh., gjininë).

Instrumentet e përdorura  

Figura 2: Fushat e kulturës shkollore gjithëpërfshirëse



Fushat e kulturës
shkollore

gjithëpërfshirëse
Tema Drejtorët Arsimtarët/

profesorët Nxënësit

Qeverisje
demokratike e

shkollës
 

Ndërgjegjësimi për rolin e drejtorit të
shkollës dhe lidhja e tij me cilësinë e

arsimit
X X  

Promovimi i vlerave demokratike në
shkolla X X X

Proceset demokratike për të përcaktuar
politikat dhe rregullat e shkollës X X  

Bashkëpunim me
palët e

interesuara

Pjesëmarrja aktive e prindërve x x x

Pjesëmarrja aktive e aktorëve të
komunitetit në jetën shkollore x x  

Përfshirja e stafit të shkollës në procesin e
vendimmarrjes x x  

Përfshirja e nxënësve në procesin e
vendimmarrjes x x x

Politikat shkollore
gjithëpërfshirëse

Masat mbështetëse për
arsimtarët/profesorët x x  

Iniciativa për mbështetjen e të gjithëve që
mësojnë x x x

Atmosferë e këndshme në shkollë x x x

Përgjegjshmëri ndaj diversitetit x x x

 Ndërgjegjësimi
për sfidat e

shkollës

Njohja e sfidave të shkollës x   

Mbledhja e të dhënave x x  

Tabela 2: Mbulimi i temave sipas kampionit



 Kroacia Maqedonia e Veriut

 Shkollat fillore Shkollat e mesme Shkollat fillore Shkollat e mesme 

 Grup i
kontrollit

Grup
eksperim

ental

Grup i
kontrollit

Grup
eksperim

ental

Grup i
kontrollit

Grup
eksperim

ental

Grup i
kontrollit

Grup
eksperim

enta

Drejtorët 5 6 7 20 4 14 4 5

Mësimdhë
nës 6 10 7 10 7 21 6 15

Nxënës
 5 11 6 6 10 19 5 20

Prindërit 4 10 5 6 7 13 7 12

Grupi i fokusit

Pas zbatimit të programit dhe pas testimit, u organizuan fokus grupe për vlerësim me të gjithë drejtorët e
shkollave eksperimentale dhe ato të kontrollit të përfshirë në projektin HEAD dhe me nxënës,
mësimdhënës dhe drejtorë nga tre (dy shkolla eksperimentale dhe 1 shkollë kontrolli) shkolla të
përzgjedhura për partner.
U përpiluan protokolle për katër fokus grupe të ndryshme, në të cilat u morën parasysh fushat: sfidat e
shkollës, bashkëpunimi me palët e interesuara, zhvillimi i politikave dhe praktikave gjithëpërfshirëse të
shkollës, mbështetja e nxënësve dhe arsimtarëve/profesorëve në shkollë, në protokollin për grupin e synuar
drejtorë, të përfshirë në trajnimin HEAD, u shtruan pyetje shtesë që kanë të bëjnë me atë çfarë ndikimi ka
njohja e fituar nga trajnimi në rolin e tyre si drejtues. Të dhënat e fokus grupeve u analizuan.

Tabela 3: Numri dhe struktura e pjesëmarrësve në fokus grupe



Fushat e kulturës
shkollore

gjithëpërfshirëse
Tema Drejtorë Mësimdhën

ësit Nxënësit

Qeverisja
demokratike e

shkollës

Promovimi i vlerave demokratike në
shkolla X X  

Bashkëpunim me
palët e interesuara

Pjesëmarrja aktive e palëve të
interesuara në jetën shkollore x   

Përfshirja e kuadrit të shkollës në
procesin e vendimmarrjes  x  

Përfshirja e studentëve në procesin e
vendimmarrjes x  x

Politikat shkollore
gjithëpërfshirëse Atmosferë mikpritëse në shkollë x x  

 Njohuri për sfidat
e shkollës

Mbledhja e të dhënave
  x  

Shënime: P = drejtorët; T = mësuesit; S = studentë; X = nuk ka ndërveprim; ↑= rritje në EG (më shumë se CG/CG një rënie); ↓ = ulje në EG (më
pak se CG); ↓= ulje në EG (më shumë se CG/CG një rritje); ↑ = rritje në EG (më pak se CG); a a = nuk ka shkallë në mostër.

Konkluzione
KROACI

Shkollat fillore

Në tabelën nr.4 mund të shihen rezultatet e studimit të ndikimit. Programi pati një efekt pozitiv në përfshirjen e më
shumë mësimdhënësve në procesin e vendimmarrjes dhe rriti numrin e metodave të ndryshme të mbledhjes së të
dhënave, sipas raporteve të drejtorëve, shkollat eksperimentale kanë vërejtur rritje (më të madhe) në krahasim me
shkollat e kontrollit. Mund të përfundojmë se drejtorët u vetëdijesuan se është e rëndësishme që vendimet të sillen së
bashku dhe të krijohen metoda të ndryshme për mbledhjen e të dhënave dhe si t’i përdorin. 

U zbuluan gjithashtu disa rezultate të papritura. Në grupin e mësimdhënësve, u zbulua një rënie e pjesëmarrjes aktive
të palëve të interesuara nga rrethina në jetën shkollore dhe përfshirja më e vogël e nxënësve në procesin e
vendimmarrjes në shkollat eksperimentale, në krahasim me shkollat e kontrollit. Gjithashtu, në grupin e nxënësve nga
shkollat eksperimentale, u vu re një rënie në fushën e promovimit të vlerave demokratike në shkolla dhe në atmosferën
mikpritëse në shkolla në krahasim me grupin e kontrollit.

Tabela 4: Pasqyrë e konkluzioneve për grupet eksperimentale (Kroaci – shkolla fillore))

Anketa



Nga përgjigjet e drejtorëve të shkollave fillore në Kroaci mund të përfundojmë se programi HEAD
pati një ndikim mbi ta, puna e tyre dhe shkolla e tyre në katër nivele:

1. niveli personal: Drejtorët raportuan se përveç ndryshimit në perceptimin e tyre për palët e tjera të
interesuara në shkolla, vlerat dhe besimet e tyre për punën e tyre gjithashtu ndryshuan. Ata kanë kuptuar
se drejtorë shihen edhe si shembull për mësimdhënësit tjerë.

2. niveli i mësimdhënësit: Drejtorët filluan t'i shihnin mësimdhënësit si partnerë të tyre në procesin e
ndërtimit, ndryshimit dhe zhvillimit të kulturës shkollore.

3. niveli i prindërve: Drejtorët ndryshuan pikëpamjen e tyre për prindërit dhe i shohin ata si një pjesë të
rëndësishme të procesit arsimor. Drejtorët e kuptuan rëndësinë e përfshirjes së prindërve në jetën
shkollore.

4. niveli i nxënësve: Drejtorët deklaruan se pas zbatimit të programit, nxënësit kanë një ndikim më të madh
në vendimet e shkollës. Dhe jo vetëm kaq, por edhe se ata kanë zhvilluar aftësi t’i identifikojnë fëmijët të
cilëve u nevojitet mbështetje dhe kanë kuptuar se duhet të bisedojnë edhe për arritjet e nxënësve , e jo
vetëm për vështirësitë dhe problemet e tyre. Disa drejtorë e kanë shfrytëzuar programin HEAD si një lloj
pikënisjeje për të zbuluar problemet në shkollë dhe për të zhvilluar një strategji se si të ballafaqohen me
ato.

Analiza e fokus grupeve
 



Fushat e
kulturës
shkollore

gjithëpërfsh
irëse

Tema Drejtorët Mësimdhën
ësit Nxënësit

Qeverisja
demokratik
e e shkollës

Proceset demokratike për të përcaktuar
politikat dhe rregullat e shkollës X   

Bashkëpuni
m me palët

e
interesuara

Pjesëmarrja aktive e prindërve
 x x x

Përfshirja e kuadrit të shkollës në
procesin e vendimmarrjes    

Përfshirja e studentëve në procesin e
vendimmarrjes  X x

Shënime: D = drejtor; M= mësimdhënëst; N = nxënës; X = nuk ka ndërveprim; ↑= rritje në EG (më shumë se CG/CG një rënie); ↓ = ulje në EG (më
pak se CG); ↓= ulje në EG (më shumë se CG/CG një rritje); ↑ = rritje në EG (më pak se CG); a a = nuk ka shkallë në mostër.

KROACI

Shkollat e mesme

I

Në tabelën nr. 5, mund të shihet një përmbledhje e rezultateve të studimit të ndikimit. Shihen disa rezultate të
papritura për drejtorët në fushën e përfshirjes së kolektivit shkollor në procesin e vendimmarrjes dhe në
përfshirjen e nxënësve në vendimmarrje, te shkollat   eksperimentale u konstatua një rënie (më të madhe)
krahasuar me shkollat   e kontrollit.
Nga ana tjetër, u zbuluan edhe disa rezultate të pritshme në  grupin e profesorëve, ku u konstatua një rritje e
proceseve demokratike për përcaktimin e politikave dhe rregullave të shkollës dhe përfshirja e kuadrit të shkollës
në procesin e vendimmarrjes në krahasim me shkollat   e kontrollit. Nuk kishte ndryshime të rëndësishme
statistikore në grupin e nxënësve.
Ky rezultat i tillë mund të interpretohet edhe me faktin që drejtorët tani janë më të vetëdijshëm për rëndësinë e
sjelljes së përbashkët të vendimeve, veçanërisht kur merren parasysh rezultatet nga grupi i profesorëve, sepse
është rritur numri i profesorëve që marrin pjesë në procesin e sjelljes së vendimeve në shkollat   eksperimentale,
në krahasim me shkollat kontrolluese.

Anketa

Tabela 5: Pasqyrë e konkluzioneve për grupet eksperimentale (Kroacia – shkollat e mesme))



Drejtorët e shkollave të mesme kroate më së shumti theksuan përpilimin e planit zhvillimor të
shkollës, i cili ishte një nga rezultatet kryesore të trajnimit. Ata pohojnë se i kanë vënë shumë
theks gjithë përfshirjes në plan, gjë që është vënë re si nga prindërit, ashtu edhe nga nxënësit.
Përgjigjet e drejtorëve të shkollave të mesme kroate mbi ndikimin e programit HEAD mbi ta,
punën dhe shkollën e tyre ndahen në katër nivele:

1. niveli personal: Drejtorët raportuan se pjesëmarrja e tyre në programin HEAD rriti motivimin e
tyre për të ndryshuar kulturën e shkollës dhe rriti vetëbesimin e tyre se ata janë në gjendje ta
bëjnë këtë. Më tej, qëndrimet dhe sjelljet e tyre ndaj profesorëve, nxënësve dhe prindërve u
ndryshuan. Konkretisht, ata raportuan një ndryshim në komunikimin e tyre me profesorët, që tani
u bë më i qartë dhe më i qetë. Ata gjithashtu pohuan se janë bërë të vetëdijshëm për rëndësinë e
gjithë përfshirjes dhe për çështjet që lidhen me të. Përveç kësaj, ata tani e kuptojnë rolin e
drejtorit si një model për profesorët.

2. niveli i profesorëve: Drejtorët deklaruan se ishin në gjendje të përfshinin më shumë profesor në
procesin e vendimmarrjes dhe se kanë arritur t’i përfshijnë profesorët e pamotivuar të punojnë në
projekte të ndryshme, në të cilin kanë bashkëpunuar me profesor tjerë.

3. niveli i prindërve: Drejtorët zbatuan më shumë bashkëpunim me prindërit, edhe pse kjo ishte e
vështirë pasi prindërit ose nuk kanë kohë ose nuk dëshirojnë të bashkëpunojnë me shkollën.

4. niveli i nxënësit: Në këtë nivel kishte dy lloje të ndryshme përgjigjesh. Në grupin e parë,
drejtorët deklaruan se nuk kanë kohë për të bashkëpunuar drejtpërdrejt me nxënësit, por se kanë
zgjeruar bashkëpunimin me këshillin e shkollës. Në grupin tjetër, drejtorët deklaruan se kanë
zbatuar strategji të ndryshme se si të bashkëpunojnë me nxënësit, kanë përdorur vegla dhe
kanale të ndryshme (p.sh. kanali Zëri i nxënësve, kafeja me drejtorin, etj.).

Analiza e fokus grupeve
 



Fushat e kulturës
shkollore

gjithëpërfshirëse
Tema Drejtorët Mësimdhën

ësit Nxënësit

Fushat e kulturës
shkollore

gjithëpërfshirëse

Proceset demokratike për të përcaktuar
politikat dhe rregullat e shkollës    

Bashkëpunim me
palët e interesuara

Pjesëmarrja aktive e prindërve x   

Pjesëmarrja aktive e palëve të
interesuara të bashkësisë në jetën

shkollore
x   

Përfshirja e kuadrit të shkollës në
procesin e vendimmarrjes  X  

Përfshirja e studentëve në procesin e
vendimmarrjes X X  

Politikat shkollore
gjithëpërfshirëse

Mbështetni iniciativat për të gjithë
nxënësit x x  

Atmosferë mikpritëse në shkollë  x X

Përgjegjshmëri ndaj diversitetit  x  

Shënime: D = drejtori; M = mësuesit; N = nxënës; X = nuk ka ndërveprim; ↑= rritje në EG (më shumë se CG/CG një rënie); ↓ = ulje në EG (më pak
se CG); ↓= ulje në EG (më shumë se CG/CG një rritje); ↑ = rritje në EG (më pak se CG); a a = nuk ka shkallë në mostër.

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 

Shkollat fillore

Në tabelën nr. 6., mund të shihet një përmbledhje e rezultateve të studimit të ndikimit. Siç mund të shihet në tabelë, një
pjesë e rezultateve për drejtorët janë të pritshme. Ekziston rritje në fushat e proceseve demokratike për përkufizimin e
politikave dhe rregullave shkollore, përfshirja e kuadrit shkollor në procesin e vendimmarrjes, atmosferë e këndshme në
shkollë dhe pranimi i diversitetit në krahasim me shkollat e kontrollit.  
Gjithashtu, në grupin e mësimdhënësve u vërejtën rezultate të pritshme, ku paraqitet rritje (më e madhe) në fushat e
proceseve demokratike për përcaktimin e politikave dhe rregullave të shkollës, pjesëmarrjen aktive të prindërve dhe
pjesëmarrjen aktive të palëve të interesuara në jetën shkollore, ku u zbulua një rritje (më e madhe) në krahasim me
shkollat e kontrollit.

Anketa

Tabela 6: Pasqyrë e konkluzioneve për grupet eksperimentale (Maqedonia e Veriut – shkollat fillore)



Nga përgjigjet e drejtorëve të shkollave fillore në Maqedoni mund të përfundojmë se programi HEAD kishte
ndikim mbi ta, punën e tyre dhe shkollën e tyre në katër nivele:

1. niveli personal: Drejtorët raportuan se fituan kompetencat e nevojshme dhe filluan të përballen me sfidat
në fushën e kulturës gjithëpërfshirëse në mënyrë më sistematike dhe më të suksesshme. Përveç kësaj,
drejtorët pretendojnë se kanë fituar vetëbesim dhe motivim për të ndryshuar kulturën shkollore dhe janë
identifikuar ndryshime në sjelljen e mësimdhënësve.

2. niveli i mësimdhënësve: Drejtorët që morën pjesë në trajnimin për HEAD ia transferuan kuadrit të tyre
mësimdhënës atë që mësuan. Nëpërmjet mbështetjes së drejtorit, vetëbesimi i mësimdhënësve është rritur
dhe qasjet e tyre ndaj diversitetit gjithashtu kanë ndryshuar. Disa nga shkollat kanë kryer hulumtime për të
përcaktuar nevojat arsimore të mësimdhënësve. Si rezultat i atij aktiviteti, në shkollë u organizua trajnim
për mësimdhënësit në temë puna me nxënësit dhe bashkëpunimi me prindërit.

3. niveli i prindërve: Programi HEAD ndihmoi në përfshirjen e prindërve në aktivitete të ndryshme që lidhen
me kulturën gjithëpërfshirëse, por u vu re se aktivitete të tilla përfshinin kryesisht prindërit me arsim të lartë
ose ata prindër të nxënësve me arritje të larta. Drejtorët raportuan probleme serioze me motivimin e
prindërve nga zonat rurale dhe ata prindër që nuk janë të interesuar të marrin pjesë në aktivitetet në
shkollë.

4. niveli i nxënësve: Sa i përket përfshirjes së nxënësve në jetën shkollore, u theksua se përveç organeve
formale në të cilat marrin pjesë nxënësit, për përfshirjen e tyre aktive përdoren edhe forma të tjera, si p.sh.
nxënësit janë pjesë e zbatimit të aktiviteteve projektuese në shkollë

Analiza e fokus grupeve

Në mënyrë të ngjashme, rezultatet e pritshme u vërejtën edhe në grupin e nxënësve në fushat e pjesëmarrjes
aktive të prindërve, përfshirjes së nxënësve në procesin e vendimmarrjes, iniciativave për mbështetje për të
gjithë ata që mësojnë dhe pranimi i diversitetit. Me këto shkallë, vërehet një rritje (më e madhe) te nxënësit e
shkollave eksperimentale në krahasim me nxënësit e shkollave të kontrollit.
Nuk u vërejtën rezultate të papritura.

Këto efekte pozitive të programit HEAD u mbështetën nga faktorë të ndryshëm, një prej tyre është ndryshimi i
politikave. Një ligj i ri për arsimin fillor u miratua në vitin 2019, i cili vë një theks të madh në gjithëpërfshirjen
dhe kulturën gjithëpërfshirëse. Me këtë ligj është paraparë mbyllje e të ashtuquajturave “shkolla speciale” deri
në vitin 2023 dhe shndërrimin e këtyre institucioneve në qendra që ofrojnë mbështetje për shkollat e rregullta
në këtë fushë. Gjithashtu, ligji obligon ekzistimin e një ekipi gjithëpërfshirës për çdo fëmijë në shkolla. Në
përputhje me ligjin ri të propozuar, u përpilua korniza për konceptin arsimor gjithëpërfshirës,  në të cilin
përcaktohet përkufizimi për arsimin gjithëpërfshirës, vizionin e tij dhe strategjitë për ndërtimin e arsimit dhe
kulturës gjithëpërfshirëse në shkollat.

Faktorë të tjerë që mbështetën efektet pozitive të programit HEAD ishin: përvoja e mëparshme e
pjesëmarrësve në program, projektet për gjithë përfshirje  që për momentin realizohen në shkolla dhe metodat
e të nxënit të bazuara në veprime dhe të orientuara nga praktika. 



Fushat e kulturës
shkollore

gjithëpërfshirëse
Tema Drejtorët Mësimdhën

ësit Nxënësit

Qeverisja
demokratike e

shkollës

Promovimi i vlerave demokratike në
shkolla X X X

Proceset demokratike për të përcaktuar
politikat dhe rregullat e shkollës X   

Bashkëpunimi me
palët e interesuara Pjesëmarrja aktive e prindërve x x x

Politikat shkollore
gjithëpërfshirëse

Masat mbështetëse për mësimdhënësit  x  

Iniciativa për mbështetje e të gjithëve
që mësojnë x x  

Atmosferë mikpritëse në shkollë x   

Shënime: D = drejtorët; M = mësuesit; N = nxënësit; X = nuk ka ndërveprim; ↑= rritje në EG (më shumë se CG/CG një rënie); ↓ = ulje në EG (më
pak se CG); ↓= ulje në EG (më shumë se CG/CG një rritje); ↑ = rritje në EG (më pak se CG); a a = nuk ka shkallë në mostër.

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 

Shkollat e mesme

Në tabelën nr.7 mund të shihet një përmbledhje e rezultateve të studimit të ndikimit. Siç shihet në tabelë ka një rezultat
të papritur për drejtorët në fushën e masave mbështetëse për profesorët, ku një rënie (më e madhe) është vërejtur në
shkollat eksperimentale në krahasim me shkollat e kontrollit.
Nga ana tjetër, në grupin e profesorëve u zbuluan edhe disa rezultate të pritshme në fushat e proceseve demokratike
për të përcaktuar politikat dhe rregullat e shkollës dhe një atmosferë të këndshme në shkollë, ku u konstatua një rritje
(më e madhe) krahasuar me shkollat e kontrollit.
Në mënyrë të ngjashme, rezultatet e pritshme u zbuluan edhe në grupin e nxënësve në fushat e iniciativave
mbështetëse për të gjithë që mësojnë dhe një atmosferë të këndshme në shkollë, ku një rritje (më e madhe) u vu re te
nxënësit e shkollave eksperimentale në krahasim me nxënësit e shkollave të kontrollit.

Një nga shpjegimet për rezultatin do të ishte gjithashtu se shkolla tashmë ishte përfshirë në projektin HEAD, i cili punoi
në gjithëpërfshirje dhe kuptim të mjediseve multikulturore dhe drejtorët u transmetuan profesorëve shumë njohuri të
reja në këtë fushë. Fatkeqësisht, si rezultat i pandemisë Covid-19 dhe izolimit, zhvillimi profesional për mësimdhënësit
ishte i rrallë.

Anketa

Tabela 7: Pasqyrë e konkluzioneve për grupet eksperimentale në të gjitha mostrat (Maqedonia e Veriut – shkollat fillore)



Nga përgjigjet e drejtorëve të shkollave të mesme në Maqedoni mund të përfundojmë se programi HEAD
ka ndikuar mbi ta, punën e tyre dhe shkollën e tyre në katër nivele:

1.niveli personal: Disa nga drejtorët përmendën se njohuritë që morën nga përfshirja në programin HEAD u
dhanë atyre një kuptim më të thellë të njohurive që kishin tashmë. Si rezultat i pjesëmarrjes në program
drejtorët pretendojnë se janë më të sigurt dhe kanë njohuri për të udhëhequr kuadrin e shkollës dhe
mësimdhënësit me udhëzime praktike (konkrete). Përveç kësaj, u zhvillua një rrjet të mund të
bashkëpunojnë me drejtor të tjerë të përfshirë në program. Drejtorët përmendën se avantazhi më i
rëndësishëm i pjesëmarrjes në program është mundësia për shkëmbim të përvojës dhe praktikave të mira.

2.niveli i profesorëve: Drejtorët raportuan se gjatë përfshirjes në programin HEAD kanë punuar me shumë
profesor që nuk kanë pasur njohuri për gjithë përfshirjen ose nuk kanë dashur të ndryshojnë qasjen e tyre
dhe të pranojnë praktika më gjithëpërfshirëse për nxënësit me nevoja të veçanta. .

3.niveli i prindërve: Shumica e drejtorëve raportuan se kanë probleme në përfshirjen e prindërve në jetën
shkollore pasi u mungon interesi.

4.     niveli i nxënësve: Shumica e drejtorëve janë përpjekur t'i angazhojnë nxënësit në jetën shkollore
përmes këshillave të nxënësve. Shumë nga drejtorët deklaruan se e kanë zbatuar njohurinë e re në shkollat
e tyre dhe i kanë ndryshuar politikat e shkollës (ndryshimi i programeve shkollore me anekse, përpilimi i
planeve zhvillimore të shkollës, plani vjetor etj.). Gjithashtu, ata raportuan se përpiqen që politikat e reja të
përfshira të zbatohen lehtësisht në praktikë.
Si një nga mjetet më të rëndësishme dhe më të dobishme për të zbatuar gjithë përfshirjen në shkolla
drejtorët e theksojnë vetëvlerësimin. Drejtorët deklaruan se vetëvlerësimi është me rëndësi të madhe (dhe
indeksit të gjithë përfshirjes), pasi ata mendojnë se ajo është një vegël praktike për të zbuluar dhe për të
vlerësuar problemet në shkollat e tyre.

Analiza e fokus grupeve



Analiza e ndikimit të zbatimit të programit për ndërtimin e kulturës shkollore
gjithëpërfshirëse në shkollat fillore dhe të mesme në Kroaci dhe në Republikën e

Maqedonisë së Veriut, tregon se programi është efektiv, veçanërisht për drejtorët e
shkollave fillore, ku një rritje statistikore domethënëse u vërejt në kuadër të disa

temave.

Konkluzione

SHPJEGIMET E MUNDSHME

Nivele të ndryshme të mbështetjes së politikave

Drejtorët në Kroaci pohuan se nuk kanë mbështetje në politikat në fushën e zbatimit të praktikave
gjithëpërfshirëse në procesin arsimor. Në anën tjetër, në Maqedoni, gjatë kohëzgjatjes së projektit HEAD, në
arsimin fillor është zbatuar një ndryshim i politikave, ku shumë fokus i është kushtuar gjithë përfshirjes.
Përveç kësaj, në Maqedoninë e Veriut, drejtorët e shkollave janë të licencuar dhe kanë një program të
detyrueshëm që duhet të ndjekin, gjë që nuk është rasti në Kroaci. 

Përvoja e mëparshme e pjesëmarrësve me zhvillim
profesional që ka të bëjë me gjithëpërfshirjen dhe diversitetin

Kishte një ndryshim në procedurën e ftesës për pjesëmarrje midis dy vendeve. Në Kroaci të dy partnerët
realizues zgjodhën shkollat përmes një thirrjeje të hapur, ndërsa në Maqedoni të dy partnerët ftuan shkollat
të merrnin pjesë përmes një thirrjeje të kufizuar, ku synonin vetëm shkollat me të cilat njihen dhe tashmë
punojnë.
Në Maqedoninë e Veriut shkollat fillore u përfshinë në aktivitete të tjera në fushën e ndërtimit të një mjedisi
arsimor gjithëpërfshirës.



Dallimi midis shkollave fillore dhe të mesme

Drejtorët e shkollave të mesme vinin nga tipa të ndryshme të shkollave të mesme (p.sh. gjimnaze,
shkollë teknike ose profesionale 4 vjeçare, shkollë profesionale 3-vjeçare), e cila kërkon një qasje më
individuale ndaj pjesëmarrësve të programit të zhvillimit profesional në krahasim me shkollat fillore
që janë më shumë të unifikuar.
Analiza e grupeve të fokusit tregoi se drejtorët e shkollave të mesme ishin më të fokusuar në
zhvillimin e politikave shkollore gjithëpërfshirëse (përpilimi i planeve të zhvillimit të shkollës, planet
vjetore, etj.), ndërsa drejtorët e shkollave fillore ishin më të fokusuar në atë se si të zbatonin në
praktikë politikat e shkollave gjithëpërfshirëse (p.sh. formimi i ekipeve të veprimit).
Disa studiues kanë sugjeruar se gjithë përfshirja dhe zbatimi i politikave gjithëpërfshirëse brenda
kontekstit të shkollës së mesme janë provuar të jenë më sfiduese sesa në kontekstet e shkollës
fillore (DEST, 2002; Shaddock et al., 2007; Vinson, 2002).



Në mënyrë që të jetë efektiv dhe të ketë efekt
afatgjatë, zbatimi i programit të zhvillimit
profesional të drejtuesve të shkollave të cilët
mbështesin ndërtimin e një kulture shkollore
gjithëpërfshirëse duhet:

Të jetë i ndjeshëm për kontekstin shkollor - Programi duhet të përshtatet në
përputhje me kontekstin e shkollës. Kjo do të thotë, që drejtuesit duhet të kenë
një qëllim të qartë se çfarë është problemi në shkollën e tyre dhe çfarë duan të
ndryshojnë në lidhje me klimën e shkollës.

Udhëheqësit duhet të bartin njohuritë e reja në praktikë qysh gjatë trajnimit -
Rekomandohet që programi të përfshijë hulumtime të veprimeve dhe trajnim
praktik. Gjithashtu, rekomandohet që programi të përfshijë zhvillimin e planit të
veprimit dhe gjithashtu zbatimin e planit në praktikë.

Të mundësojë ndjekje të kulturës shkollore gjithëpërfshirëse - Programi duhet
të ofrojë strategji për vlerësimin dhe monitorimin e nivelit të kulturës shkollore
gjithëpërfshirëse (p.sh. përdorimi i Indeksit të përfshirjes në praktikë) në nivel të
drejtorit/ udhëheqësisë/ arsimtarit/ profesorit/nxënësit/. Të fokusohet në
ndryshimin e politikave të shkollës, në kombinim me zbatimin e këtyre politikave
në praktikë.

Të jetë i vazhdueshëm - Në mënyrë që programi të ketë një efekt afatgjatë, ai
duhet të jetë i vazhdueshëm dhe programi bazë të zbatohet në module për të
paktën një vit shkollor. Për shkollat/drejtorët më të avancuar rekomandohet që
të zhvillohen module të avancuara dhe më të thelluara

Të harmonizuar me ndryshimet e politikave dhe/ose e iniciuar në nivel
politikash - mbështetja e temave të përfshira në program në nivel politikash rrit
efektet e programit.

Rekomandime
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Për më shumë informacion dhe burime:
https://head.edupolicy.net/

Qëllimi i përgjithshëm i përforcimit të
kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për të
ndërtuar një kulturë shkollore
gjithëpërfshirëse – Program trajnimi është
t'u ofrojë institucioneve dhe organizatave që
ofrojnë dhe janë përgjegjëse për zhvillimin e
vazhdueshëm profesional (CPD) të
udhëheqjes së shkollës, mjetin që i mbështet
ata në krijimin e programeve / moduleve /
trajnime për përforcimin e një kulture
shkollore gjithëpërfshirëse.

https://head.edupolicy.net/

