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H Y R J E

Manuali për mësimdhënës për zbatimin e sensitivitetit gjinor në arsimin fi llor u hartua në kuadër të 
projektit “Reduktimi i stereotipave gjinorë në arsim”, i fi nancuar nga Mbretëria e Norvegjisë dhe Suedisë, 
ndërsa me mbështetje të Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe Zyrës së KB për shërbime të projekteve. 
Projekti u implementua nga Instituti për të Drejtat e Njeriut (IDNJ) me mbështetje të Byrosë për Zhvillimin 
e Arsimit, në periudhën kohore janar-dhjetor, të vitit2020.  

Qëllimi i projektit është avancimi i barazisë gjinore, përmes reduktimit të paragjykimeve dhe stereotipave 
gjinor në shkollat fi llore. Instituti për të Drejtat e Njeriut e hartoi këtë manual që t’u vijë në ndihmë 
mësimdhënësve ta integrojnë barazinë gjinore në procesin mësimor.

Manuali për mësimdhënës mbi zbatimin e ndjeshmërisë gjinore në arsimin fi llor është përgatitur në 
kuadër të projektit “Reduktimi i stereotipeve gjinore në arsim”, fi nancuar nga Mbretëritë e Norvegjisë 
dhe Suedisë, dhe me mbështetje nga Sekretariati për Çështje Evropiane  dhe Zyra e KB për Shërbime 
Projektuese. Projekti zbatohet nga Instituti për të Drejtat e Njeriut (IHR), me mbështetjen e Byrosë për 
Zhvillimin e Arsimit, në periudhën janar - dhjetor 2020..  

Qëllimi i projektit është të promovojë barazinë gjinore duke ulur paragjykimin dhe stereotipet gjinore në 
shkollat   fi llore. Instituti për të Drejtat e Njeriut ka përgatitur këtë manual për të ndihmuar mësimdhënësit 
të integrojnë barazinë gjinore në arsim. 

ОArsimi ka rol kyç në arritjen e barazisë gjinore, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në 
përmbushjen e objektivave gjithëpërfshirëse për zhvillimin personal të nxënësve. Kjo sanksionohet 
në një numër të madh të dokumenteve dhe deklaratave ndërkombëtare të cilat thërrasin për 
aprovimin e politikave dhe praktikave për arritjen e objektivave të barazisë gjinore në dhe përmes 
arsimit. 

Avancimi i arsimit është synim thelbësor, të cilin komuniteti ndërkombëtar e parashtroi në mënyrë 
që ta përmbushë deri në vitin 2030. Ky është shkaku pse UNESKO i jep përparësi barazisë gjinore 
në dhe përmes arsimit. Interesi për një gjë të këtillë është i dyfishtë: Së pari, arsimi i vajzave dhe 
grave është e drejtë themelore e njeriut, por gjithashtu edhe lidhje esenciale për zhvillim dhe paqe 
të qëndrueshme.

Një kohë të gjatë kjo çështje perceptohej përmes prizmit të vetëm, përkatësisht përmes arritjes së 
pariteti në shkolla (përfshirja), që konsiderohej si kriteri i vetëm për matjen e suksesit ose mossuksesit 
në përpjekjet për integrimin e vajzave dhe grave të reja në sistemet arsimore. Nga ky këndvështrim, 
në njëzetë vitet e fundit jemi dëshmitarë të një progresi të jashtëzakonshëm.

Edhe pse përfi timet ekonomike, sociale dhe politike nga barazia gjinore, edhe për gratë edhe për burrat 
janë të pakontestueshme, pabarazitë gjinore akoma janë të përhapura në mbarë botën. Diskriminimi 
juridik, normat dhe qëndrimet e padrejta sociale, prezantimi i stereotipave tradicional gjinor dhe qasja 
e pabarabartë në arsim, në fushën e shkencës, kulturës dhe mediave, veçanërisht sa u përket grave e 
vështirësojnë rrugën drejt zhvillimit të qëndrueshëm. 

5



Ky është shkaku se përse institucionet, qeveritë, organizatat ndërkombëtare, shoqëria civile dhe sektori 
privat vazhdojnë të impenjohen në drejtim të barazisë gjinore, vënies në dukje të diferencave ndërkaq  
vizibilitetin e praktikave të mira ta bëjnë më të dukshëm. 

Punohet në proceset dhe qasjet strategjike, zhvillimin e resurseve dhe manualëve si të integrohet 
pabarazia gjinore, drejtësia dhe inkluzioni në të gjitha nivelet e procesit arsimor, me qëllim që të gjithë 
nxënësit të kenë mundësi në mënyrë të plotë t’i realizojnë potencialet e tyre. 

Fokusi vendoset mbi arritjen e arsimit inkluziv dhe të barabartë për të gjithë, me qëllime specifi ke të 
eliminohen dallimet gjinore në arsim dhe të sigurohet qasje e barabartë për të gjithë personat vulnerabil.

Në mënyrë eksplicite kërkohet të tejkalohen të gjitha format e dhunës me bazë gjinore dhe diskriminimit 
(social, ekonomik dhe politik) ndaj grave dhe vajzave, t’i vihet fund praktikave sociale të cenimit dhe të 
tejkalohen barrierat për një arsim cilësor për të gjithë.  

... Gratë dhe vajzat doemos duhet të kenë qasje të barabartë në arsimin cilësor, resurset ekonomike 
dhe pjesëmarrjen politike dhe mundësi të barabarta ...për punësim, liderizëm dhe vendimmarrje në 
të gjitha nivelet (Transformimi i botës tonë: Agjenda 2030”).

Një rrethanë lehtësuese për vendet të cilat angazhohen për integrimin e barazisë gjinore në arsim është 
informacioni se kanë në dispozicion një numër të madh të publikimeve, resurseve dhe materialeve të tjera 
mësimore, të hartuara nga komuniteti ndërkombëtarë, të cilat ofrojnë udhëzime mirë të përcaktuara, të 
cilat në të ardhmen duhet vetëm të përshtaten. 

1. CILI ËSHTË QËLLIMI I MANUALIT?

Ky Manual është hartuar që t’u shërbejë mësimdhënësve si mjet ndihmës për punë, ndërsa qëllimi i tij 
është të kontribuojë në zhvillimin e kompetencave të mësimdhënësve për promovimin e barazisë gjinore 
në shkolla. Synimi është që përmes manualit të fi tohen ide, inspirime dhe të fi tohet ndihmë praktike për 
zbatimin e qasjeve inovative dhe participative pedagogjike, përmes integrimit të perspektivave gjinore të 
cilat do të kontribuojnë që nxënësit të zhvillojnë njohuri, aftësi, vlera dhe qëndrime që promovojnë barazi 
gjinore. Besojmë se barazia gjinore, në dhe përmes arsimit, mund të ndërtohet në drejtim të eliminimit të 
stereotipave gjinorë, diskriminimit dhe dhunës. 

2. ÇKA PËRMBAN KY MANUAL?

Përmbajtja e Manualit është ndarë në 6 tema, në të cilat janë prezantuar informacione, udhëzime dhe 
sugjerime të dobishme për aktivitetet me nxënësit të cilat promovojnë barazi gjinore. 

Tema 1 – Barazia gjinore – korniza ndërkombëtare dhe politikat nacionale

Tema 1 e inkorporon çështjen e barazisë gjinore në dhe përmes arsimit, si njëri nga prioritetet kryesorë 
të komunitetit ndërkombëtar. Është prezantuar pasqyra e dokumenteve dhe deklaratave me impenjime 
globale për promovimin e barazisë gjinore, me theks të veçantë mbi Agjendën 2030  për zhvillim të 
qëndrueshëm në të cilën është prezantuar vizioni i barazisë gjinore. 

Tema 2 – Të drejtat e njeriut dhe konceptet e barazisë gjinore

Tema 2 fokusohet mbi të kuptuarit dhe domethënien e të drejtave të njeriut, që kanë të bëjnë me barazinë 
gjinore, si dhe sqarimi i koncepteve kryesore gjinore, përmes përkufi zimit të tyre.

Tema 3 – Shkollë-sensitive gjinore – administrimi dhe udhëheqja 
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Tema 3 e trajton shkollën sensitive-gjinore dhe zbatimin e qasjes deri në shkollë në përgjithësi, për 
promovimin e barazisë gjinore. Tema e përfshinë kornizën të cilën shkollat mund ta përdorin për vlerësimin 
e cilësisë sa i përket avancimit të barazisë gjinore. 

Tema 4 – Pedagogjia sensitive-gjinore dhe qasjet inovative në mësimnxënie 

Tema 4 fokusohet mbi kompetencat e mësimdhënësve për aplikimin e perspektivave gjinore në procesin 
e mësimnxënies. I referohet të kuptuarit dhe pedagogjisë sensitive gjinore dhe metodologjisë inovative 
mësimore e fokusuar drejt nxënësit dhe udhëzimet e prezantuara si të integrohen perspektivat gjinore në 
programet mësimore, tekstet shkollore, strategjitë mësimore dhe vlerësimin.

Tema 5 – Barazia gjinore në sistemet arsimore për studimin e shkencës, teknologjisë, 
inxhinierisë dhe matematikës (STEM)

Тema  5 i trajton shkaqet e mos motivimit të vajzave gjatë studimit të shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe 
matematikës (SТЕМ - Science, Technology, Engineering, Mathematics) dhe ofron strategji për përmirësimin 
e barazisë gjinore gjatë studimit të SТЕМ.

Tema 6 – Dhuna me bazë gjinore në shkolla 

Tema 6 ka të bëjë me të kuptuarit të dhunës me bazë gjinore në shkollë, format në të cilat paraqitet, cilat 
janë efektet dhe pasojat psikologjike dhe veprimet për parandalimin dhe reagimin efi kas gjatë dhunës me 
bazë gjinore.

3. CILI ËSHTË SFONDI I PËRMBAJTJES SË MANUALIT?

Pika e referimit gjatë hartimit të Manualit ishte analiza e detajuar e të gjitha materialeve dhe 
publikimeve të aksesshme të hartuara në nivel ndërkombëtar nga fusha e barazisë gjinore, me ç’rast 
u fitua një pasqyrë gjithëpërfshirëse për praktikat dhe përvojat e deritanishme në këtë fushë. Këto 
njohuri ishin inspirim gjatë përzgjedhjes së përmbajtjeve të manualit dhe përshtatjes me sistemin 
tonë arsimor.

Përmbajtja e manualit u hartua në bazë të publikimeve si vijojnë:

Gender Mainstreaming 
Toolkit for Trachers and 
Teacher Educators, 2014

Manual për integrimin gjinor 
për mësimdhënës dhe 
edukatorë, 2014

Gender in Education 
Network in Asia-Pacifi c 
(GENIA) Toolkit, UNESCO 
2019

Gjinia në rrjetin arsimor në 
Azi -Paqësor (GENIA), Manual, 
UNESKO 2019

Gender Responsive Pedagogy, 
A Toolkit for Teachers and 
Schools, FAWE, 2018

Pedagogjia sensitive gjinore 
manuali për mësimdhënës dhe 
shkolla  FAWE, 2018

Teacher Training Modules that 
address gender issues and 
promote Gender Equality, 2011

Module për trajnimin e 
mësimdhënësve që kanë të 
bëjnë me çështje gjinore dhe 
promovojnë barazi gjinore, 2011

A Guide for Gender Equality 
in Teacher Education and 
Policy and Practices, UNESCO 
2015

Manual për mësimdhënës për 
barazi gjinore në arsim dhe në 
politikat dhe praktikat, UNESKO  
2015

Global Guidance – School 
– Related Gender – Based 
Violence, UNESCO and UN 
Women, 2016

Manual i përgjithshëm – dhuna 
me bazë gjinore në shkolla, 
UNESKO dhe KB 2011

CONNECT WITH RESPECT: 
Preventing gender-based 
violence in schools, UNESCO 2018

“KONEKTOHU ME RESPEKT: 
Parandalimi i dhunës me bazë 
gjinore në shkolla”, UNESKO 2018

inxhinierisë dhe matematikës (STEM)
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Т Е М А  1

KORNIZA NDËRKOMBËTARE 
PËR BARAZI GJINORE DHE 
PËRFSHIRJEN E ASPEKTEVE 
GJINORE NË NIVEL NACIONAL

1. PSE BARAZIA GJINORE ËSHTË ÇËSHTJE E RËNDËSISHME NË DHE PËRMES 
ARSIMIT?

Çështja e arsimit cilësor, si e drejtë themelore e njeriut, është njëra nga sfi dat më të mëdha me të cilën sot 
ballafaqohet bota, ndërsa do të vazhdojë të ballafaqohet edhe nesër. Arsimi është ai i cili i përgatit njerëzit 
e rinj t’i fi tojnë aftësitë, vlerat, qëndrimet, njohuritë dhe gjykimin kritik të nevojshme dhe i motivon për 
mësimin gjatë gjithë jetës në mënyrë që të kontribuojnë në zhvillimin e shoqërive të tyre. 

Arritja e arsimit inkluziv, të drejtë dhe cilësor është pjesë përbërëse e Agjendës ndërkombëtare, në të cilën 
integrimi i barazisë gjinore në arsim është njëri nga prioritetet kryesore. 

Shkollat janë relevante për realizimin e arsimit cilësor, në të cilin barazia gjinore është kryesore për realizimin 
e tij të plotë. Promovimi i barazisë gjinore në dhe përmes arsimit, siguron që gratë dhe burrat, vajzat dhe 
djemtë të kenë qasje të njëjtë deri te mundësitë e nxënies, si dhe të kenë trajtim të drejtë në procesin 
mësimor, arritje të njëjta dhe progres në të gjitha fushat e jetës. 

Arsimi në të cilin vajzat dhe djemtë, gratë dhe burrat në mënyrë të barabartë i zhvillojnë potencialet e tyre 
dhe inkurajohen për pjesëmarrje aktive në jetën sociale, ekonomike dhe politike është bazë themelore për 
zhvillimin e shoqërive demokratike dhe paqësore.  

2. CILAT DOKUMENTE TË RËNDËSISHËM E PROMOVOJNË BARAZINË GJINORE 
NË NIVEL NDËRKOMBËTAR?

Në 70 vitet e fundit, me përpjekje globale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe eliminimin e diskriminimit 
në bazë të orientimit gjinor ose orientimeve të tjera, është miratuar një numër i madh i dokumenteve dhe 
deklaratave nga komuniteti ndërkombëtar. Dokumentet e konfi rmojnë vizionin dhe objektivat për barazi 
gjinore dhe përmbajnë mesazhe të fuqishme dhe udhëzime për miratimin e politikave dhe praktikave për 
promovimin e barazisë gjinore në dhe përmes arsimit. 

Shumica e vendeve i nënshkruan këto dokumente ndërkombëtare. Me këtë e konfi rmuan qëllimin e tyre 
për promovimin e barazisë gjinore dhe fi lluan t’i zgjidhin dallimet gjinore në arsim përmes miratimit të 
strategjive nacionale gjinore. Dokumentet ndërkombëtare me aspekte gjinore janë prezantuar në mënyrë 
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kronologjike dhe shihet se ky udhëtim ka filluar në vitin 1948, me miratimin e Deklaratës Universale për të 
Drejtat e Njeriut. Shih tabelën 1.

TABELA 1: Kuadri ndërkombëtar: Barazia gjinore dhe përfshirja e aspekteve gjinore

DOKUMENTE 
NDËRKOMBËTARE

PËRSHKRIMI

1. Deklarata Universale për të 
Drejtat e Njeriut (10 dhjetor 
1948)

Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të njeriut, dhe me këtë edhe të barazisë 
gjinore fillon me miratimin e këtij dokumenti me të cilin vihet në dukje se 
arsimi do të fokusohet në zhvillimin e plotë të personalitetit të njeriut dhe 
në drejtim të fuqizimit dhe respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut. Kjo do ta avancojë të mirëkuptimin, tolerancën dhe miqësinë midis 
të gjithë popujve, grupeve racore ose fetare si dhe do t’i avancoj aktivitetet 
për ruajtjen e paqes (Neni 26).

www.un.org/education

2. Konventa e KB për eliminimin 
e të gjitha formave të 
diskriminimit mbi gratë – 
CEDAW (1979)

Kjo marrëveshje është një propozim ligj ndërkombëtar për gratë. Ai e 
përkufizon diskriminimin e grave, i përshkruan aktivitetet për vënien fund të 
diskriminimit të atillë në nivel nacional dhe në detaje i përshkruan mënyrat 
e sigurimit të qasjes së barabartë të grave në mundësi të barabarta në jetën 
politike dhe publike, arsimin, shëndetësinë dhe punësimin.

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

3. Platforma e Pekingut për 
Veprim (1999)

Platforma e Veprimit është agjendë për fuqizimin e grave dhe përpiqet 
t’i shmang të gjitha barrierat për pjesëmarrje aktive të grave në të gjitha 
fushat e jetës publike dhe private përmes pjesëmarrjes së plotë dhe të 
barabartë në vendimmarrjen ekonomike, sociale, kulturore dhe politike.

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_

4. Objektivat e Zhvillimit të 
Mijëvjeçarit të OKB (OZhM), 
2000

Me miratimin e tetë Objektivave Zhvillimore të Mijëvjeçarit u formua 
partneritet i ri global për reduktimin e varfërisë. Objektivat 2 dhe 3 kanë të 
bëjnë me arsimin – “Të sigurohet sistem në të cilin djemtë dhe vajzat do ta 
kryejnë arsimin fillor” dhe “Të eliminohen dallimet gjinore”.

www.un.org/millenniumgoals

5. Kuadri i Dakarit për Veprim, 
Arsim për të Gjithë, 2000

U propozuan 12 strategji kryesore dhe 6 objektiva kryesorë që të arrihet 
arsim cilësor për të gjithë deri në vitin 2015. Objektiva specifike gjinore janë 
objektivat 2, 4 dhe 5.  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147

6. Agjenda 2030 për Zhvillim të 
Qëndrueshëm dhe Objektiva 
për Zhvillim të qëndrueshëm 
(2015-2030)

Arritja e barazisë gjinore në arsim ka të bëjë me dy objektivat kryesorë 
për zhvillim të qëndrueshëm: Objektivi 4 – Arsimi cilësor dhe Objektivi 
5 – Barazia gjinore. Përmes këtyre objektivave u bëhet apel vendeve 
të zhvillojnë strategji të cilat nuk kanë të bëjnë vetëm me përfshirjen e 
nxënësve në sistemin arsimor, por përfshijnë edhe aspekte esenciale të 
barazisë gjinore.
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3. ÇKA PARAQET AGJENDA 2030 PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM DHE CILI 
ËSHTË ROLI I ARSIMIT?  

Ndryshimi i fundit dhe më i rëndësishëm në kuadër të përpjekjeve globale që kanë të bëjnë me krijimin 
e ardhmërisë më të mirë të popullatës dhe planetit është miratimi i Agjendës 2030 për Zhvillim të 
Qëndrueshëm, e cila do të shërbej si kornizë për lëvizjen e zhvillimit ndërkombëtar të të gjithë sektorëve 
për periudhën kohore 2015-2030. 

Agjenda 2030, me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, i bashkoi aspiratat për reduktimin e varfërisë 
dhe qëndrueshmërinë e mjedisit jetësor, të mbështetura me synimin për drejtësi sociale që bazohet në 
dokumentet për të drejtat e njeriut nga 70 vitet e kaluara. Ajo u miratua nga vendet anëtare të Kombeve të 
Bashkuara në shtator të vitit 2015.  

Baza e Agjendës 2030 është dokumenti “Transformimi i botës tonë: Agjenda 2030 për Zhvillim të 
Qëndrueshëm”. 

Njëri prej kushteve kryesore për përmbushjen e Agjendës 2030 është promovimi i barazisë gjinore. Baza 
e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm është krijimi i një bote inkluzive, të drejtë dhe të barabartë e 
cila e nënkupton sigurimin që të gjithë burrat dhe gratë, të gjithë djemtë dhe vajzat të kenë jetë dinjitoze. 
Sigurimi i arsimit inkluziv dhe të barabartë gjinor, me cilësi të mirë, është mënyra kryesore për arritjen e 
këtij objektivi. 

Agjenda 2030 përmban 17 objektiva të ndërlidhura midis tyre të zhvillimit të qëndrueshëm, secila me 
detyra/prioritete të veta konkrete (gjithsej 169) dhe indikatorë për monitorim të cilët çdo vend në botë 
duhet t’i zbatoj në përputhje me kontekstet specifike nacionale. 

Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm janë sanksionuar në Objektivat Zhvillimore Mijëvjeçare - OZhM 
– (2000-2015) me synimin të vazhdohet me vendosmëri dhe intensitet akoma më të madh në punët të 
cilat nuk janë kryer. Raporti i OZhM (2015) vë në dukje se, edhe pse është arritur sukses dhe progres i 
konsiderueshëm në të gjitha fushat, veçanërisht në arsim, megjithatë janë identifikuar arritje të 
pamjaftueshme dhe dobësi. Ato kanë të bëjnë me grupet vulnerabile dhe të varfra të qytetarëve, ndërsa 
janë evidentuar edhe pabarazi gjinore.  

Dokumenti “Arsimi 2030 – Deklarata Inçeon dhe Kuadri për Veprim”, e cila u miratua në Forumin Botëror 
të Arsimit – që u mbajt në Inçeon, Republika e Koresë, 19-22 maj, 2015 është dokumenti themelor për 
arritjen e objektivit për zhvillim të qëndrueshëm 4, i cili paraqitet si objektiv i pavarur dhe fokusohet 
mbi arsimin cilësor inkluziv dhe promovimin e mësimit gjatë gjithë jetës. 

Në këtë dokument është përcaktuar vizioni i ri për arsimin në periudhën 2015-2030 dhe përmban analizë 
si dhe propozim veprime konkrete për përmbushjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Arsimi 
ka rëndësi esenciale si promotor në krijimin e strategjive për arritjen e suksesit të të gjitha 17 objektivave 
që kanë të bëjnë me tre dimensionet e zhvillimit të qëndrueshëm: ekonomik, social dhe i mjedisit jetësor. 

4. PSE BARAZIA GJINORE ËSHTË NJËRA NGA PRIORITETET E AGJENDËS 
2030?

Agjenda 2030, për zhvill im të qëndrueshëm, hapi një kapitull të ri  në luftën e gjatë për 
arritjen e barazisë gjinore. Parimi kryesor i  Agjendës “askush nuk do të mbetet prapa” 
e shpreh bindjen se djemtë dhe vajzat, burrat dhe gratë duhet të kenë për fitime të njëjta 
nga zhvill imi. Ajo ofron vizion për një “botë në të cilën të gjitha gratë dhe vajzat do të kenë 
mundësi për barazi të plotë gjinore dhe të gjitha barrierat l igjore, sociale dhe ekonomike 
për fuqizimin e tyre janë tejkaluar”.

Arritja e barazisë gjinore në arsim, në procesin e mësimnxënies dhe qasjes në mundësitë 
sociale dhe ekonomike, të cilën arsimi mund ta ndihmojë, janë ambiciet kryesore të të dyja 
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objektivave për zhvill im të qëndrueshëm nga Agjenda 2030 edhe atë: Objektivi 4 – Arsimi 
cilësor dhe Objektivi 5 – Barazia gjinore. 

Objektivi 4 “Sigurimi arsimit cilësor gjithëpër fshirës dhe të drejtë dhe nxitja e 
mundësive për mësim gjatë gjithë  jetës për të gjithë” e konfirmon përkushtimin mbi 
barazinë gjinore ashtu siç potencohet në nenin 8 të Deklaratës Inçeon: 

“Ne e identifi kojmë rëndësinë e barazisë gjinore sa i përket arritjes së të drejtës së arsimit për 
të gjithë. Prandaj jemi të përkushtuar në:

` dhënien e mbështetjes në krijimin e politikave sensitive gjinore, planifi kimin dhe mjediseve për 
mësim;

` përfshirjen e çështjeve gjinore në trajnimet e mësimdhënësve dhe në planet mësimore; dhe 

` eliminimin e diskriminimit në bazë gjinore dhe dhunës në shkolla”. 

Me këtë konfi rmohet se vizioni i ri në këtë deklaratë u bën apel vendeve të mos e fokusojnë vëmendjen 
vetëm në përfshirjen e të gjithë nxënësve në procesin arsimor, por në mënyrë eksplicite kërkohet të 
përfaqësohen aspektet esenciale të barazisë gjinore. 

Objektivi 5 – Barazia gjinore është parashikuar si objektiv i posaçëm i cili në mënyrë specifi ke është 
fokusuar mbi barazinë gjinore dhe po ashtu ndërlidhet me objektivat e tjera.

Në Tabelën 2 është prezantuar lidhja midis pjesëve të teksteve të dokumentit “Transformimi i botës tonë: 
Agjenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm”dhe objektivat për zhvillim të qëndrueshëm në të cilat 
është përfshirë barazia gjinore si nën-temë kryesore në Agjendën 2030.

TABELA 2: Barazia gjinore në dokumentin “Transformimi i botës tonë: Agjenda 2030” 

TEKSTI KRYESOR:
BARAZIA GJINORE

OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË 
QËNDRUESHËM

... premtojmë se askush nuk do të mbetet  
prapa (Preambula)

... Botë me qasje të drejtë dhe universale në 
arsimin cilësor, në të gjitha nivelet, në mbrojtje 
shëndetësore dhe mbrojtje sociale     (7)

… Botë e respektimit universal të të 
drejtave të njeriut dhe dinjitetit të 
njeriut, sundimit të së drejtës, drejtësisë, 
barazisë dhe mosdiskrimini; respektimi i 
racës, përkatësisë etnike dhe diversitetit 
kulturor; dhe mundësi të barabarta të cilat 
mundësojnë realizim të plotë të potencialit 
të njeriut … (8)

Eliminimi i varfërisë (OZhQ 1)

Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe mirëqenies (OZhQ 3)

Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të drejtë dhe 
promovimi i mundësive për mësim gjatë gjithë jetës për të 
gjithë (OZhQ 4)   

Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe 
vajzave  (OZhQ 5)

Promovimi i rritjes ekonomike të vazhdueshme, të 
qëndrueshme dhe gjithpërfshirëse, punësim të plotë dhe 
produktiv dhe punë të denjë për të gjithë (OZhQ 8) 

Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për 
zhvillim të qëndrueshëm, ofrimi i mundësisë për drejtësi për të 
gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efi kase, llogaridhënëse dhe 
gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet (OZhQ 16)

... Botë me qasje të drejtë dhe universale në 
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... botë në të cilën të gjitha gratë dhe vajzat 
e gëzojnë barazinë gjinore dhe të gjitha 
barrierat juridike, sociale dhe ekonomike për 
fuqizimin e tyre janë shmangur. Botë e drejtë, 
e barabartë, tolerante, transparente dhe botë 
inkluzive nga aspekti social në të cilën kënaqen 
nevojat e personave më vulnerabil. (8) 

...Gratë dhe vajzat duhet të kenë qasje 
të barabartë në arsimin cilësor, resurset 
ekonomike dhe pjesëmarrjen politike dhe 
mundësi të barabarta... për punësim, liderizëm 
dhe vendimmarrje në të gjitha nivelet. (20)

Të dhëna të përpunuara cilësore, të aksesshme, 
në kohë të duhur dhe të sigurta janë të 
nevojshme që të ndihmohet në matjen e 
progresit dhe të sigurohet se dikush nuk do të 
mbetet prapa (48; të dhëna)

... fokusi mbi njerëzit sensitivitetit gjinor, 
respektimin e të drejtave të njeriut me theks të 
veçantë mbi më të varfrit, më vulnerabilët dhe 
mbi ata të cilët mbeten prapa (72; procesi i 
monitorimit dhe pasqyra)

OBJEKTIVI I ZHVILLIMIT TË 
QËNDRUESHËM 4 – DETYRA

...të sigurohet se të gjitha vajzat dhe djemtë e kanë kryer arsimin 
fi llor dhe të mesëm falas, në mënyrë të barabartë dhe cilësore..
(4.1)

... të sigurohet qasje e barabartë për të gjithë burrat dhe 
gratë në arsimin e aksesshëm cilësor profesional teknik dhe në 
arsimin e lartë …(4.3)

...të eliminohen dallimet gjinore në procesin arsimor dhe të 
sigurohet qasje e barabartë në të gjitha nivelet e arsimit dhe 
trajnim profesional për grupet vulnerabile...(4.5)

...të sigurohet të gjithë nxënësit të fi tojnë njohuri dhe aftësi të 
nevojshme për promovimin e të drejtave të njeriut, barazisë 
gjinore ... paqes dhe jo dhunës ... dhe diversitetit kulturor...(4.7) 

OBJEKTIVI I ZHVILLIMIT TË
QËNDRUESHËM 5 – DETYRA

...të eliminohen të gjitha format e diskriminimit mbi gratë dhe 
vajzat, në çdo vend (5.1)

...të eliminohen të gjitha format e dhunës gjinore mbi gratë dhe 
vajzat në fushën publike dhe private.... (5.2)  

...të identifi kohet dhe vlerësohet puna e papaguar në shtëpi...
(5.4) 

...të sigurohet pjesëmarrje e plotë dhe efektive e grave dhe 
mundësi të barabarta për pozita lideri dhe vendimmarrje në 
jetën politike, ekonomike dhe publike (5.5)

...të sigurohet qasje gjithëpërfshirëse në shëndetin seksual dhe 
riprodhues (5.6)

5. SI ËSHTË GJENDJA ME POLITIKAT E BARAZISË GJINORE NË MAQEDONINË 
E VERIUT?

Maqedonia e veriut, si nënshkruese e dokumenteve të lartpërmendura ndërkombëtare, tregon përkushtim 
në promovimin e barazisë gjinore në arsim. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që shteti ynë, si anëtar i 
OKB-së, u obligua ta implementoj Agjendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. 

Miratimi i dokumenteve “Strategjia për Barazi Gjinore, 2013-2020” dhe “Plani i Veprimit Nacional 2013-
2016”, si dokumente primare strategjike nga fusha e barazisë gjinore, ofrojnë bazë për zbatimin e politikës 
nacionale gjinore në fushën e arsimit. Në vitin 2013 shteti ynë e miratoi Ligjin për të drejta të barabarta 
dhe mundësi të barabarta të burrave dhe grave, me të cilin konfi rmohen detyrimet e shtetit tonë, konform 
kornizës së përcaktuar ndërkombëtare. 

СMe miratimin e akteve normative të theksuara, fokusi duhet të vendoset mbi ndërmarrjen e një numri 
më të madh të nismave dhe aktiviteteve për implementimin praktik në kontekst të arritjes së objektivave 
të zhvillimit të qëndrueshëm 4 – Arsimi cilësor dhe 5 – Barazia gjinore, siç është parashikuar në Agjendën 
2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm.  
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Për më tepër, duhet të aplikohet korniza e re e monitorimit të cilësisë së arsimit (pjesë përbërëse e 
Agjendës 2030), të objektivit për zhvillim të qëndrueshëm 4, përmes përdorimit të të gjithë indikatorëve 
për monitorim që kanë të bëjnë me barazinë gjinore, me fokus mbi indikatorin 4.7.1 i cili:

... përpiqet të masë deri në cilën shkallë (i) arsimi global qytetar dhe (i) arsimi për zhvillim të 
qëndrueshëm, duke e përfshirë barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut, janë integruar në të 
gjitha nivelet: а) në politikat arsimore nacionale, b) në programet mësimore, c) në trajnimet për 
mësimdhënësit dhe ç) në vlerësimin/notimin e nxënësve.

Publikime të përdorura:

Transformingourworld: the 2030 AgendaforSustainableDevelopment, UNESCO, 2015

Education 2030 Incheon Declaration, SDG4 – Education 2030 Framework for Action, UNESCO, 2015 

Building bridges for gender equality, Global Education Monitoring Report, 2019

Meeting our commitments to gender equality in education, Global Education Monitoring Report 2018

Inclusion and education: ALL MEANS ALL, Global Education Monitoring Report, 2020

Gender in Education Network in Asia-Pacifi c (GENIA) Toolkit, UNESCO 2019
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Т Е М А  2

TË DREJTAT E NJERIUT DHE 
KONCEPTET E BARAZISË GJINORE

1. CILA ËSHTË DOMETHËNIA E TË DREJTAVE TË NJERIUT QË KA TË BËJË ME 
BARAZINË GJINORE?

Pika e referimit për të menduar rreth barazisë gjinore konsiston me faktin se arsimi është një e drejtë 
themelore e njeriut për gjithsecilin. Parimet e Agjendës 2030 bazohen në Deklaratën Universale për të 
Drejtat e Njeriut, si dhe në instrumente të tjera ndërkombëtare në lidhje me të drejtat e njeriut dhe të 
drejtën ndërkombëtare. 

Sipas dokumenteve ndërkombëtare, “të drejtat dhe liritë” të cilat çdo qenie njerëzore duhet t’i 
posedojë, kanë të bëjnë me:

` të drejtën e barazisë; 

` lirinë nga diskriminimi; 

` lirinë e fjalës dhe shprehjes; 

` lirinë e mendimit, vetëdijes dhe religjionit;

` të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore;

` të drejtën e arsimit.

Të drejtat e njeriut janë universale, të pacenueshme dhe të pandashme, që do të thotë se zbatohen për të 
gjithë, pa përjashtim, sigurojnë mbrojtje e cila është e domosdoshme që njerëzit të jetojnë me dinjitet dhe 
paraqesin bazë esenciale për liri, drejtësi dhe paqe në botë. 

Qeniet njerëzore kanë të drejtë të jetojnë të lirë nga diskriminimi dhe nuk guxon t’u hiqen mundësitë ose 
të drejtat në bazë të racës, gjinisë, seksit, statusit socio-ekonomik, religjionit, aftësisë ose ndonjë identiteti 
tjetër social të tyre. 

Përkrah faktit se barazia gjinore është e drejtë themelore e njeriut për të gjithë, megjithatë, pabarazitë 
gjinore vazhdojnë së ekzistuari. Gratë dhe vajzat përjetojnë forma të ndryshme të diskriminimit, me 
ç’rast u pamundësohet qasja në resurset kryesore, ose trajtohen në mënyrë joadekuate. Ka shembuj në 
të cilët burrat dhe djemtë janë nën ndikimin e formave të ndryshme të diskriminimit, edhe pse motivi 
dosmosdoshmërisht nuk ka të bëjë me gjininë. Format e këtilla të përjashtimit ose diskriminimit kanë 
pasoja të dëmshme mbi sigurinë, zhvillimin dhe mirëqenien e të gjitha qenieve njerëzore.

Barazia gjinore dhe liria nga diskriminimi janë baza e të drejtave të njeriut. Edhe pse mund të ketë dallime 
në mendimet për gjininë nga aspekti politik ose religjioz, megjithatë, të gjithë ne kemi detyrim të sigurojmë 
se askush nuk guxon të trajtohet në mënyrë jopërkatëse, të margjinalizohet ose të diskriminohet. Secili në 
shoqëri meriton të vlerësohet me respekt. 
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Shkollat e juaja kanë rol kyç në avancimin e të drejtës të çdo fëmije për siguri, dinjitet dhe arsim, pavarësisht 
gjinisë. 

Si mësimdhënës duhet ta keni parasysh se korniza për të drejtat e njeriut mund t’ju ndihmojë në ngritjen 
e vetëdijes dhe tejkalimin e praktikave të dëmshme gjinore dhe stereotipave. Në këtë mënyrë nxënësit 
meshkuj dhe femra stimulohen t’i manifestojnë nevojat dhe dëshirat e tyre, si dhe idetë e tyre kreative 
dhe talentin për zgjidhjen e çështjeve aktuale sociale, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin 
jetësor.

2. CILËT JANË KONCEPTET THEMELORE GJINORE?

Që të jeni të suksesshëm dhe efi kas në realizimin e të drejtave të njeriut dhe në promovimin e barazisë 
gjinore, të cilët drejtpërsëdrejti ndikojnë në procesin dhe mësimnxënien, është me rëndësi të kuptohen 
mirë konceptet themelore gjinore. 

Kuptimi juaj i koncepteve të ndryshëm gjinor është i rëndësishëm meqë kjo ju ndihmon t’i respektoni 
dallimet midis nxënësve tuaj dhe të promovoni një mjedis të sigurt për mësimnxënie për të gjithë 
nxënësit. 

Më e rëndësishmja është ta kuptoni dallimin midis dy koncepteve themelore: gjinisë dhe seksit. “Seksi” ka 
të bëjë me anatominë e përcaktuar riprodhuese biologjike, ndërsa “gjinia” në përgjithësi ka të bëjë me role 
sociale të konstruktuara për burra dhe gra ose me normat të cilat e përcaktojnë sjelljen, karakteristikat dhe 
kapacitetet të cilat priten nga djemtë/burrat dhe vajzat/gratë. 

Rolet gjinore mësohen përmes socializimit në familje, bashkësi, shkolla, kulturë, religjion dhe media.  

Vetëdija juaj për ndikimet negative të diskriminimit gjinor, normave, njëanshmërive 
dhe pritshmërive që i kanë mbi nxënësit e juaj dhe arritjet e tyre akademike do të 
kontribuoj:

` Të ballafaqoheni me sukses me çështjet që kanë të bëjnë me aspektet gjinore; 

` T’i identifi koni më lehtë nevojat e të gjithë nxënësve dhe në bazë të kësaj t’i zhvilloni 
aftësitë e tyre dhe vetëbesimin në fushat në të cilat kanë më së shumti nevojë; 
mbështetje. 

` Në mënyrë përkatëse ta përshtatni dinamikën e infl uencës në klasë, kështu që çdo nxënës 
të ndjehet me vetëbesim, i vlerësuar dhe i sigurt për nxënie dhe zhvillim.

Konceptet kryesorë gjinorë, të shpjeguar në Tabelën 3, mund t’ju ndihmojnë në procesin e ndryshimeve 
të njëanshmërive dhe stereotipave gjinore tek nxënësit e juaj, me çka do t’u mundësoni të jenë më të 
suksesshëm në shkollë dhe në jetën e mëtutjeshme.  

TABELA 3: Përkufi zime të koncepteve gjinorë

KONCEPTI PËRKUFIZIMI

BARAZIA GJINORE

Koncepti ka të bëjë me rolet dhe përgjegjësitë e grave/vajzave dhe burrave/djemve 
të cilët janë përcaktuar në familjet, shoqëritë dhe kulturat tona dhe kanë të bëjnë me 
karakteristika, arritje dhe sjellje të cilat priten nga çdo gjini. Këto role dhe pritshmëri janë 
të mësuara; ato nuk janë parapërcaktuar nga aspekti biologjik dhe mund të ndryshohen.

MARRËDHËNIE 
GJINORE

Eliminimi i të gjitha formave të diskriminimit në bazë të seksit, kështu që vajzat dhe gratë, 
djemtë dhe burrat kanë mundësi dhe përfi time të njëjta.
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MARRËDHËNIE 
GJINORE

Marrëdhëniet midis burrave dhe grave krijohen përmes procesit të socializimit, sa i përket 
ndarjes së pushtetit, vendimmarrjes dhe ndarjes së punës në familje dhe përgjithësisht 
në shoqëri.

IDENTITETI GJINOR

Identiteti gjinor ka të bëjë me gjininë të cilës njerëzit (e ndjejnë se) i përkasin, dhe që jo 
domosdoshmërisht mund të jetë e njëjtë me seksin i cili u është përcaktuar gjatë lindjes. 
Kjo ka të bëjë me përvojën thellësisht të ndjerë të brendshme dhe individuale të gjinisë 
tek çdo person dhe e përfshijnë ndjenjën personale të trupit dhe formave të tjera të të 
shprehurit, siç janë rrobat, të folurit dhe maniret.

STEREOTIPAT 
GJINORË

Paraqitja e vazhdueshme (përmes mediave, bisedave, shakave ose librave) të modeleve 
ose ideve paraprakisht të përcaktuara sociale ose kulturore, me të cilat grave ose burrave 
u jepen karakteristika dhe role të cilat janë përcaktuar dhe kufizuar sipas seksit të tyre. 
Në tekstet shkollore për fëmijë, për shembull, gratë perceptohen si dado dhe infermiere, 
ndërsa burrat perceptohen si shoferë, mjekë dhe liderë. Imazhet i fuqizojnë rolet gjinore, 
të cilat janë konstruktuar në aspektin social. 

NJËANSHMËRIA 
(PARAGJYKIMI) 
GJINORE

Njëanshmëria gjinore konsiston me paragjykimet ndaj gjinisë së caktuar dhe rezulton me 
pritshmëri, përdorim të gjuhës dhe trajtim të pabarabartë. Njëanshmëria mund të jetë e 
vetëdijshme ose e pavetëdijshme dhe mund të manifestohet në mënyra të ndryshme, 
subtile dhe evidente.

DISKRIMINIMI 
GJINOR

Refuzimi i mundësive dhe të drejtave të individëve në bazë të gjinisë së tyre. 

DREJTËSIA GJINORE

Trajtimi i barabartë i vajzave dhe djemve, grave dhe burrave, përqasje deri te resurset dhe 
mundësitë, konform nevojave të tyre përkatëse. Koncepti e pranon se gratë dhe burrat 
kanë nevoja të ndryshme dhe pushtet në shoqëri dhe se këto dallime duhet të zgjidhen 
në mënyrë që do ta ndryshojë disbalancin midis gjinive. Kjo mund të përfshijë trajtim 
të barabartë, ose trajtim të ndryshëm, megjithatë vajzave/grave dhe djemve/burrave 
iu mundëson në mënyrë të barabartë t’i gëzojnë të drejtat, përfitimet, detyrimet dhe 
mundësitë. 

VERBËRIA GJINORE
Identifikimi i pasaktë i dallimeve midis burrave dhe grave, që shpie në pa sukses për t’i   
siguruar dallimet.

VETËDIJA GJINORE
Aftësia e identifikimit të problemeve të cilat rezultojnë nga pabarazia dhe diskriminimi 
gjinor, madje edhe nëse të njëjtat nuk dalin në sipërfaqe.

INTEGRIMI GJINOR
Integrimi i vazhdueshëm i problemeve gjinore në zhvillimin dhe implementimin e 
politikave, planeve, programeve dhe projekteve në të gjitha nivelet, përfshirë edhe 
nivelin shtetëror, bashkësinë lokale, shkollën dhe klasën.

SENSITIVITETI 
GJINOR

Aftësia e identifikimit dhe respektimit të përvojave dhe nevojave të të gjitha gjinive.

PËRGJEGJËSIA 
GJINORE

Ndërmarrja e aktiviteteve për parandalimin e njëanshmërisë dhe diskriminimit gjinor me 
qëllim që të sigurohet barazia gjinore dhe barabarësia.

NEUTRALITETI 
GJINOR

Pohim me të cilin disa njerëz duan të prezantohen se nuk e praktikojnë diskriminimin 
në bazë gjinore. Ajo që shpeshherë kamuflohet është mos suksesi të merren parasysh 
çështjet gjinore dhe kjo mund të ketë diskriminim mbi vajzat meqë nuk ia del ta tërheq 
vëmendjen në dallimet dhe nevojat e posaçme të vajzave dhe djemve.

PARAGJYKIMI
Gjykim ose mendim negativ për të tjerët, i cili formohet mbi bazë të pamjaftueshme ose 
stereotipa. Paragjykimet mësohen dhe mund të tejkalohen.
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REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:

` Stimuloni nxënësit e juaj të mendojnë për vlerat e tyre dhe të drejtat e njeriut, për konceptet, 
siç është respekti, inkluzioni, bashkëpunimi, diversiteti kulturor.

` Diskutoni për konceptet gjinore dhe përpiquni bashkërisht t’i përkufizoni, të kërkoni t’i 
shprehin ndjenjat e tyre. Është me rëndësi fjalorin t’ia përshtatni moshës së nxënësve 
tuaj. 

` Mund të kërkoni nga nxënësit që konceptet t’i shprehin përmes vizatimeve, shkrimit të teksteve 
ose përmes dramatizimit të teksteve. 

` Stimuloni nxënësit t’i komunikojnë mendimet e tyre në grupe të vogla ose para gjithë klasës. 
Këtë proces mund ta përsëritni me cilindo qoftë koncept tjetër.

Publikime të përdorura:

Gender Responsive Pedagogy, A Toolkit for Teachers and Schools, 2nd Edition, FAWE Forum for African 
Women Educationalists, 2018

Gender in Education Network in Asia-Pacifi c (GENIA) Toolkit, UNESCO 2019

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:
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Т Е М А  3

SHKOLLA SENSITIVE
GJINORE – ADMINISTRIMI
DHE UDHËHEQJA

1.  ÇKA NËNKUPTON SHKOLLA SENSITIVE GJINORE?

Shkolla sensitive gjinore është shkollë, në të cilën mjedisi akademik, social dhe fi zik i kanë parasysh nevojat 
specifi ke të vajzave dhe djemve. Kjo do të thotë se të gjithë faktorët kyç në shkollë – udhëheqësia e 
shkollës, mësimdhënësit, nxënësit, prindërit dhe palët e tjera të interesuara të arsimit i kuptojnë parimet 
dhe praktikat e arsimit që promovojnë barazi gjinore.  

Kjo nënkupton se metodologjia mësimore, përdorimi i gjuhës, materialet mësimore, rregullimi i klasës dhe 
mjedisi fi zik i janë përshtatur arsimit gjinor ku nxënësit janë në qendër të vëmendjes. 

2. CILI ËSHTË ROLI I UDHËHEQËSISË SË SHKOLLËS NË INTEGRIMIN E    
 BARAZISË GJINORE NË SHKOLLË? 

Udhëheqësia e shkollës e ka rolin kryesor në transmetimin e angazhimeve të politikave për barazi gjinore 
që bëhen në nivel global në mënyrë që të jetësohen në shkolla. 

Kjo nënkupton që udhëheqësia e shkollës të ketë rol proaktiv ta përfshijë tërë bashkësinë e shkollës 
(mësimdhënësit, nxënësit, prindërit dhe anëtarë të tjerë të bashkësisë) në promovimin dhe praktikimin 
e vazhdueshëm të barazisë gjinore, me ç’rast do të arrihen ndryshime pozitive.  

Drejtorët e shkollave janë liderë në promovimin dhe praktikimin efi kas të barazisë gjinore në shkollat e 
tyre, me ç’rast sigurojnë që barazia gjinore të përfshihet në të gjitha politikat dhe dokumentet e shkruara 
për administrimin e shkollave, me theks të veçantë mbi përgjegjësitë e veta. Për drejtorët e shkollave 
trajnimet për barazi gjinore janë pjesë përbërëse të zhvillimit të tyre profesional dhe ata u ndihmojnë në 
mënyrë efi kase ta ushtrojnë punën e tyre.

Anëtarët e Këshillave Shkollorë dhe të Këshillit të Prindërve po ashtu kanë rol të rëndësishëm në 
promovimin e barazisë gjinore gjatë administrimit me shkollat të cilët, po ashtu, marrin pjesë në trajnime 
të ndryshme për barazinë gjinore që u ndihmon ta ushtrojnë rolin e tyre. Duhet të sigurohet balancimi 
gjinorë midis anëtarëve të këtyre organeve dhe të ndërmerren hapa aktivë për tejkalimin e çrregullimit 
të balancimit gjinor. 

Në kuadër të Programit vjetor për punën e shkollës barazia gjinore është përfshirë në pjesën e vizionit 
dhe misionit të shkollës ku theksohet kundërshtimi i diskriminimit gjinor dhe nul tolerancë për dhunën 
në cilëndo qoftë formë.
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Kërkesa themelore për integrimin e suksesshëm
të barazisë gjinore në shkollë:

` Udhëheqësia e shkollës është plotësisht e përkushtuar dhe ka kapacitete të implementoj 
aktivitete nga aspekti sensitiv gjinor në shkollë  

` Është siguruar infrastrukturë adekuate për të gjithë nxënësit (nyje sanitare të veçanta për djem 
dhe vajza, rampa për hyrje-dalje); 

` Është siguruar balancimi gjinor i të punësuarve në shkollë; 

` Janë instaluar politika shkollore dhe procedura të cilat ndihmojnë në praktikimin e barazisë 
gjinore në shkollë;

` Aplikimi i qasjes së plotë në shkollë për promovimin e barazisë gjinore, që i përfshinë të 
gjitha aspektet e jetës shkollore, me pjesëmarrjen e të gjitha palëve të interesuara të shkollës 
(udhëheqësia, mësimdhënësit, nxënësit, prindërit dhe bashkësia);

` Në bazë të vazhdueshme organizohen aktivitete për zhvillim profesional të udhëheqësisë së 
shkollës dhe mësimdhënësve, për promovimin e barazisë gjinore;

` Është vendosur Kodeksi i sjelljes së mësimdhënësve;

` Janë vendosur masa për siguri dhe mbrojtje.

Mësimdhënësit në shkollën me përgjegjësi gjinore kanë rol kyç në integrimin e barazisë 
gjinore në procesin mësimor dhe veçanërisht është e rëndësishme:

` të kuptohen dhe mbrohen të drejtat e njeriut të të gjithë nxënësve;

` të kuptohet rëndësia e barazisë gjinore për zbatimin e së drejtës së arsimit për të gjithë; 

` të vetëdijesohen për njëanshmëritë gjinore, stereotipat dhe qëndrimet për pabarazinë gjinore;

` të aftësohen që nxënësve t’u sigurojnë informacione të duhura për shëndetin seksual dhe 
riprodhues;

` të aftësohen që ta parandalojnë dhunën me bazë gjinore dhe të posedojnë aftësi të zhvilluara të 
inteligjencës emocionale, empati dhe aftësi për zgjidhjen e konfl ikteve tek nxënësit; 

` të kenë përvojë në praktikat mësimore të informuara për traumën;

` të praktikojnë mekanizma adekuat për këshilla dhe raportime, me qëllim që t’u jepet mbështetje 
nxënësve.

3. VLERA E QASJES SË PËRGJITHSHME TË SHKOLLËS NË PROMOVIMIN E   
 BARAZISË GJINORE

Njëra nga kërkesat themelore për integrimin e suksesshëm të barazisë gjinore në shkollë është zbatimi i 
qasjes së përgjithshme të shkollës. Në literaturën profesionale ka shumë prova të cilat sugjerojnë se qasja 
e përgjithshme e shkollës, në masë të konsiderueshme, kontribuon në zhvillimin e shkollave dhe në arritjen 
e ndryshimeve të qëndrueshme. Kjo qasje ofron mundësi të mëdha për arritjen e objektivave të temave 
globale të arsimit, siç janë:

` arsimi për qytetari demokratike dhe të drejtat e njeriut; 

` arsimi global qytetar; 

` arsimi për paqe dhe 

` arsimi për zhvillim të qëndrueshëm, i cili i përfshinë të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore. 
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Qasja e përgjithshme e shkollës e nënkupton përfshirjen aktive dhe përkushtimin e të gjitha palëve të 
interesuara të shkollës. Kjo qasje i përfshinë të gjitha lëndët shkollore, të gjithë personelin shkollor, të gjithë 
mësimdhënësit dhe nxënësit, prindërit dhe anëtarët e bashkësisë lokale dhe i përfshinë të gjitha aspektet 
e jetës shkollore. Përpjekjet e përbashkëta dhe bashkëpunimi i të gjithë anëtarëve të bashkësisë shkollore 
kanë rëndësi esenciale.

Qasja e përgjithshme e shkollës krijon atmosferë shkollore për mësim, në të cilën të gjithë në shkollë do 
të ndihen të sigurt dhe të mirëseardhur, pavarësisht aftësive të tyre kognitive dhe fi zike, gjuhës, racës, 
përkatësisë etnike, prejardhjes kulturore, prejardhjes religjioze, orientimit seksual, seksit, identitetit gjinor 
ose moshës. 

Fushat e qasjes së përgjithshme të shkollës për promovimin e plotë të barazisë gjinore

Qasja e përgjithshme e shkollës fokusohet mbi promovimin e barazisë gjinore dhe sigurimin se aspektet e 
ardhshëm të jetës shkollore i pasqyrojnë parimet e barazisë gjinore. 

1. Proceset e udhëheqjes, vendimmarrjes dhe administrimit me ndryshimet;

2. Zhvillimi i politikave shkollore, kulturës dhe Kodeksit të sjelljes;

3. Planifi kimi i procesit mësimor;

4. Mësimnxënia, materialet dhe resurset për mësimnxënie dhe metodologji mësimore;

5. Aktivitete jashtë mësimore;

6. Pjesëmarrja aktive e nxënësve – dhënia e mundësive për lirinë e fjalës, dëgjimi i zërit të nxënësve 
dhe vendimmarrja;

7. Këshillimi dhe mbështetja e nxënësve në rast të dhunës dhe dhunës me bazë gjinore;

8. Zhvillimi profesional i kuadrit shkollor dhe mësimdhënësve; 

9. Partneritet me prindërit dhe me bashkësinë lokale;

10. Vlerësimi/notimi, monitorimi dhe raportimi për arritjet e nxënësve.

Zbatimi i qasjes së përgjithshme të shkollës për barazinë gjinore

Ekzistojnë mënyra të ndryshme për zbatimin e qasjes së përgjithshme të shkollës në punën e shkollës. Në 
vijim janë prezantuar pesë faza të mundshme të zbatimit që mund t’i ndërmarr shkolla që të bëhet shkollë 
sensitive gjinore (Foto 1).

FAZA 1: Bëni analizën e situatës që të 
konstatohet se si parimet e demokracisë dhe të 
drejtat e njeriut integrohen në jetën shkollore, 
duke i përfshirë anët e forta dhe të dobëta. (Mund 
të përdorni Analizën SWOT, me pjesëmarrjen 
e të gjitha palëve të interesuara (për shembull, 
Tema: Pedagogjia sensitive gjinore – përparësitë, 
dobësitë, mundësitë dhe kanosjet. 

FAZA 2: Identifi koni fushat potenciale të cilat 
dëshironi t’i ndryshoni dhe zhvilloni plan veprime 
me aktivitete konkrete të cilat do t’i ndërmerrni 
në mënyrë që t’i realizoni këto ndryshime (për 
shembull, Kompetencat për barazi gjinore si 
epilog i pritshëm nga mësimnxënia).

FAZA 3:  Zbatoni Planin e Veprimit në të cilin 
është përfshirë e gjithë bashkësia shkollore. 

Analiza e
situatës

Zbatimi
Evaluimi i

ndryshimeve

Planifikimi
për ndryshim

(Plani i
Veprimit)

Reflektimi dhe
leksionet

e mësuara

Foto 1
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FAZA 4:   Vlerësoni progresin dhe ndikimin e punës. 

FAZA 5:  Ndani leksionet e mësuara me të gjitha palët e interesuara të përfshira në angazhimet e juaja, si dhe me 
shkolla të tjera dhe në mënyrë përkatëse planifi koni aktivitete të mëtutjeshme.

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME PËR UDHËHEQËSINË E SHKOLLËS:

` Sigurohuni se mësimdhënësit janë të trajnuar në mënyrë adekuate për të planifi kuar dhe zbatuar 
mësimin me bazë gjinore. 

` Organizoni aktivitete të vazhdueshme për zhvillim profesional të mësimdhënësve (punëtori dhe 
trajnime të tjera) në mënyrë që t’i përmirësojnë kompetencat e tyre për zbatimin e pedagogjisë 
sensitive gjinore.  

` Pjesëmarrja e vazhdueshme në trajnimet për mësimdhënësit dhe udhëheqësinë e shkollës është 
parakusht i rëndësishëm që  shkolla të jetë më efektive në krijimin e mjedisit të përshtatshëm 
gjinor në mënyrë që arsimi të bëhet më i aksesshëm për të gjithë nxënësit. 

4. SI TA BËNI VLERËSIMIN E CILËSISË SË PROMOVIMIT TË BARAZISË GJINORE NË  
 SHKOLLËN TUAJ?

Në Tabelën 4 janë prezantuar më shumë aspekte të cilat duhet të merren parasysh gjatë analizës dhe 
vlerësimit të cilësisë gjatë promovimit të barazisë gjinore në shkollën tuaj.

TABELA 4: Vlerësimi i cilësisë në promovimin e barazisë gjinore në shkollë    

ASPEKTET PYETJET E VLERSIMIT

Administrimi me 
shkollat

` A është e përkushtuar udhëheqësia e shkollës në promovimin e barazisë gjinore në 
shkollë? Cili është mirëkuptimi aktual për integrimin e barazisë gjinore në shkollë?

` A praktikohet punësimi dhe seleksionimi jodiskriminues, participativ dhe 
transparent i mësimdhënësve dhe të punësuarve të tjerë?

` Si pasqyrohet perspektiva gjinore në organet e shkollës? Në disa organe a ka 
përfaqësim më të ulët të grave ose burrave? Çka ndërmerret që të ketë përfaqësim 
të drejtë?

` Si pasqyrohet përfaqësimi gjinor në rolet lidere në organet shkollore? A ka 
përfaqësim të barabartë të burrave dhe grave në pozitat lidere ose është i pranishëm 
dominimi i njërës ose gjinisë tjetër?

` A janë siguruar kushte të barabarta për realizimin e procesit mësimor dhe ndarje e 
barabartë e detyrave?

` A zbatohet në mënyrë të drejtë vlerësimi dhe evaluimi i të punësuarve?

` A merr pjesë udhëheqësia e shkollës në trajnime për barazi gjinore, stereotipat 
gjinorë, mosdiskriminimin gjinor? 

Politikat
sensitive - gjinore

` A është inkorporuar barazia gjinore në politikat shkollore dhe a zbatohet dhe 
monitorohet/evaluohet në praktikë (parandalimi i njëanshmërisë gjinore, 
diskriminimit gjinor, dhunës me bazë gjinore)? 

` A janë inkorporuar aspektet e barazisë gjinore në Kodeksin e sjelljes për gjithë 
personelin e shkollës për nxënësit dhe prindërit?

` A i përkushton shkolla vëmendje inkluzionit në shkollë dhe zgjidhjes së qëndrimeve 
negative ndaj personave të margjinalizuar?

` A janë përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë në bashkësinë shkollore me të cilat 
sigurohet zbatimi dhe praktikimi i politikave?
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Planifikimi i 
barazisë gjinore 

 ` A është inkorporuar në Programin për zhvillimin e shkollës dhe në Programin vjetor 
vizion i qartë për promovimin e barazisë gjinore? A implementohen aktivitetet e 
planifikuara për barazi gjinore? 

 ` A janë bërë përshtatje në planifikimet Vjetore të mësimnxënies sipas fushave 
të lëndëve për promovimin e barazisë gjinore me objektiva dhe kompetenca të 
përcaktuara për barazinë gjinore të nxënësve?

Materiale mësimore 
për nxënie dhe 
tekste shkollore

 ` A janë mësimdhënësit të vetëdijshëm për përmbajtjet në tekstet shkollore dhe në 
materialet e tjerë mësimor të cilët kanë mesazhe stereotipe-gjinore dhe e stimulojnë 
pranimin e normave tradicionale sociale? 

 ` A janë të përfaqësuar njëlloj djemtë, vajzat, burrat dhe gratë në materialet 
mësimore?

Mësimdhënësit

 ` A kanë mësimdhënësit qëndrime dhe sjellje që e mbështesin praktikën e barazisë 
gjinore në procesin e mësimnxënies? 

 ` A marrin pjesë mësimdhënësit në aktivitete për zhvillimin e vazhdueshëm 
profesional dhe në trajnime për barazi gjinore? 

 ` A janë të trajnuar mësimdhënësit t’i detektojnë stereotipat gjinorë tek vetvetja dhe 
tek nxënësit të cilët janë të pranishëm në procesin mësimor? 

 ` A janë të aftësuar të përdorin metodologji e cila u ndihmon nxënësve të zhvillojnë 
aftësi për ballafaqimin dhe sfidimin e njëanshmërisë gjinor?

 ` A janë të trajnuar mësimdhënësit t’i detektojnë dhe t’i luftojnë stereotipat gjinorë? 

 ` A ekzistojnë modele tek mësimdhënësit të roleve të barazisë gjinore?

Pjesëmarrja e 
nxënësve në 
vendimmarrjen 
në shkollë

 ` A kanë djemtë dhe vajzat mundësi të barabarta për participim aktivë në shkollë? 

 ` A janë djemtë dhe vajzat njëlloj të përfaqësuar në bashkësitë shkollore?

 ` A kanë mundësi të barabartë t’i marrin përgjegjësitë neutrale-gjinore në shkollë?

 ` Organet shkollore të vendimmarrjes a u ofrojnë mundësi vajzave dhe djemve t’i 
prezantojnë mendimet dhe përvojat e tyre? Nëse është kështu, në ç’mënyrë? 

 ` A ka ndonjë organ të veçantë për vendimmarrje të nxënësve, siç është Këshilli i 
studentëve? 

Pjesëmarrja e 
prindërve dhe 
bashkësisë

 ` Shkollat a i inkurajojnë prindërit të marrin pjesë në arsimin e fëmijëve të tyre dhe në 
aktivitetet shkollore? 

 ` Në ç’mënyrë familjet i mbështesin vajzat dhe djemtë në mësimin e tyre? 

 ` Cilat janë qëndrimet e bashkësisë në lidhje me arsimin e barazisë gjinore?

Publikime të përdorura:

Gender Responsive Pedagogy, A Toolkit for Teachers and Schools, 2nd Edition, FAWE Forum for African 
Women Educationalists, 2018

Gender in Education Network in Asia-Pacific (GENIA) Toolkit, UNESCO 2019

Референтна рамка на компетенции за демократска култура, Насоки за имплементација, Книга 3, 
Совет на Европа, 2013
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Т Е М А  4

PEDAGOGJIA SENSITIVE 
GJINORE DHE PEDAGOGJIA 
MËSIMORE

1. ÇKA ËSHTË PEDAGOGJIA SENSITIVE GJINORE DHE PEDAGOGJIA    
 MËSIMORE E FOKUSUAR NDAJ NXËNËSIT?

Nevoja për pedagogjinë gjinore imponohet si rezultat i tejkalimit të mësimnxënies në të cilin 
mbizotëron njëanshmëria gjinore, me ç’rast vajzat dhe djemtë nuk kanë mundësi të barabarta për 
pjesëmarrje dhe kështu stimulohen stereotipat gjinorë.

Pedagogjia sensitive gjinore bazohet në qasje inovative në mësimnxënien duke i theksuar proceset 
interaktive në të cilët nxënësit janë përfshirë në mësimin eksperimental dhe në mendimin kritik 
të asaj përvoje ta krijojnë pronësinë e mësimit të tyre, të zhvillojnë aftësi të reja, qëndrime të 
reja ose mënyra të reja të të menduarit. Së këtejmi, këto qasje duhet t’i përshtasim në mënyrë që 
të kënaqen nevojat e çdo fëmije, në bazë të aftësive të tij personale dhe të jemi të përgatitur t’i 
respektojmë, angazhojmë, inspirojmë njëlloj të gjithë nxënësit – vajzat dhe djemtë. 

Cilat janë karakteristikat kryesore të pedagogjisë sensitive-gjinore
fokusuar mbi nxënësin:

` Ajo është baza për transformimin e shkollave në mënyrë që të krijojnë mjedis pozitiv për 
mësimnxënie në të cilin edhe nxënëset vajza edhe nxënësit meshkuj vlerësohen njëlloj dhe atyre 
u parashtrohen pritshmëri të larta. 

` Të gjithë nxënësit aty marrin pjesë aktive, pa diskriminim, pavarësisht asaj se a bazohet në gjini, 
aftësitë e kufi zuara ose në nevojat e veçanta. 

` Mësimnxënia i përshtatet nevojave specifi ke të nxënies së vajzave dhe djemve. 

` Përmes nxënies eksperimentale dhe dialogut nxënësit aftësohen të mendojnë në mënyrë kritike 
për botën rreth tyre, që të bëhen qytetarë aktivë të cilët do ta japin kontributin e tyre brenda 
bashkësisë. 

` Nxënësit respektohen sipas aftësive, interesave, ideve, nevojave dhe identiteteve të zhvilluara 
sociale të tyre. 

` Tek nxënësit stimulohet motivimi për mësimin gjatë gjithë jetës, me ç’rast rriten kapacitetet e 
tyre për një gjë të këtillë.
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Pedagogjia sensitive gjinore i thërret mësimdhënësit të kenë qasje inkluzive gjinore në proceset e: а) 
planifi kimit të mësimit; b) realizimit të mësimit; c) organizimin e klasës; dhe ç) vlerësimin e arritjeve të 
nxënësve. 

2. BARAZIA GJINORE SI TEMË NDËR-KURRIKULARE

Në më shumë sisteme arsimore barazia gjinore është temë ndër-kurrikurale e pavarur në temat si 
vijojnë:

` Arsimi për të drejtat e njeriut dhe qytetari; 

` Arsimi interkulturor;

` Arsimi paqësor, bashkë me zgjidhjen e konfl ikteve; 

` Arsimi për zhvillim të qëndrueshëm, bashkë me arsimin për mjedisin jetësor; 

` ПArsimi i sipërmarrësisë; 

` Arsimi shëndetësor, bashkë me edukatën seksuale;

` Aftësi për jetën.

Temat ndër-kurrikulare kanë rol të rëndësishëm në mbështetjen e zhvillimit të kompetencave dhe 
përgatitjes së fëmijëve dhe të rinjve për jetë dhe punë. Temat e theksuara më së shpeshti mbivendosen, 
ndërsa objektivat e tyre korrespondojnë midis tyre në procesin e luftimit të sfi dave të përditshme. 

Barazia gjinore, si temë e veçantë ndër-kurrikulare më së shpeshti përputhet me arsimin e të drejtave të 
njeriut dhe me qytetarinë, si dhe me Arsimin e zhvillimit të qëndrueshëm , Arsimin global qytetar dhe 
Arsimin shëndetësor. 

Temat-ndër-kurrikulare paraqiten bashkë me zhvillimin e shoqërisë, ekonomisë dhe teknologjisë dhe 
është e panevojshme të hapen fusha të reja të lëndëve. Tendenca është që krijuesit e programeve 
mësimore, bashkë me mësimdhënësit, t’i gjejnë mënyrat më të mira për përfshirjen e temave ndër-
kurrikulare në programet ekzistuese mësimore përmes mësimnxënies të integruar dhe të shfrytëzohet 
potenciali i të gjitha fushave të lëndëve në kontributin e zhvillimit të kompetencave të nxënësve për jetë 
dhe punë. 

Në arsimin fi llor mund të përdoren këto tri qasje
kryesore të mësimit të barazisë gjinore:

` Barazia gjinore, si temë-ndërkurrikulare, mund të integrohet në programet mësimore të të 
gjitha lëndëve ekzistuese dhe paraqet mënyrë efi kase që të rritet të kuptuarit dhe kapacitetet e 
nxënësve për perspektivat gjinore. 

` Përmbajtjet që i përkushtohen barazisë gjinore mund të realizohen në orët e mësimit klasor, si 
plotësim i arsimit për aftësi jetësore, si edhe në kuadër të aktiviteteve jashtë-mësimore, me theks 
të veçantë mbi punën e bashkësive të nxënësve. 

` Përmbajtja e barazisë gjinore, si temë e veçantë, më së shpeshti mësohet në kuadër të lëndës së 
detyrueshme Arsimi qytetar në arsimin fi llor.  

26



3. ÇKA ËSHTË SENSITIVITETI GJINOR?

“Sensitiviteti gjinor” është terminologji e cila përdoret gjerësisht që të kontrollohen kapacitetet e një 
personi që t’i përfshijë perspektivat gjinore në të gjitha fushat e jetës së njeriut, duke e përfshirë edhe 
arsimin. 

Sensitiviteti gjinor ndihmon:

` Të rritet vetëdija për perspektivat, përvojat dhe nevojat e grave dhe burrave.

` Të zhvillohet sensitiviteti gjinor ose vetëdija e perceptimit të gjendjes së të dyja gjinive, e që 
pastaj mund të zbatohet në kontekstin familjar, dhe në kontekstin e jetës publike dhe/ose 
profesionale.

` Të zhvillohet aftësia e të menduarit kritik, që nënkupton të përdoret sistem i gjykimit të qartë për 
përpunimin e informacioneve dhe ideve të reja nga perspektiva pozitive-gjinore. 

Pa një sensitivitet të qartë dhe mirë të fokusuar 
gjinor mund të zhvillohet gjendja e njohur si verbëri 
gjinore, e cila nënkupton personi ta perceptoj 
vetëm perspektivën, mendimin ose pjesëmarrjen e 
një gjinie. 

4. SI TË ZBATOHET REVIDIMI GJINOR NË KONTEKSTIN PERSONAL?

Para se t’i ndërmerrni aktivitetet për promovimin e barazisë gjinore, fillimisht duhet të përpiqeni t’i 
identifikoni çështjet gjinore në kontekstin tuaj. 

Meqë mësimnxënia është në ndikim të më shumë faktorëve, brenda dhe jashtë shkollës, duhet t’i 
shqyrtoni edhe çështjet që paraqiten në kuadër të familjeve dhe në bashkësinë e gjerë. 

Revidimi gjinor nënkupton “skenim kontekstual”, që do të thotë proces i analizës së mjedisit të 
drejtpërdrejtë në mënyrë që të identifikohen faktorët të cilët e nxisin barazinë gjinore, si dhe ato që 
e pengojnë. 

Rezultatet nga revidimi gjinor:

` i vënë në dukje faktorët dhe situatat të cilat 
pastaj duhet të avancohen, në mënyrë që të 
përmirësohet barazia gjinore në kontekstin 
personal.  

` e vënë në dukje cilët faktorë dhe situata 
kanë nevojë për kujdes, si pengesa të 
mundshme në rrugën drejt arritjes së 
barazisë gjinore.

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:

` Revidimi gjinor është mënyrë për 
identifi kimin e problemeve që kanë të bëjnë 
me gjininë në shkollë ose bashkësi.

` Karakteristikat pozitive dhe negative 
(përkatësisht, arritjet dhe pengesat e 
barazisë gjinore) identifi kohen përmes 
procesit të ashtuquajtur “skenim 
kontekstual”.

` Revidimi gjinor zakonisht përshtatet dhe 
zbatohet në nivel të shkollës dhe/ose 
bashkësisë.

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:

` Sensitiviteti gjinor është mënyrë e perceptimit 
të botës nga perspektivat e të dyja gjinive. 

` Me zhvillimin e sensitivitetit gjinor mund të 
shmanget verbëria gjinore.

` Sensitiviteti gjinor është mënyrë e perceptimit 

` Revidimi gjinor është mënyrë për 
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ЗQë të bëni revidim gjinor në shkollën tuaj, familjen ose në kontekstin e bashkësisë, mund t’i parashtroni 
këto pyetje:

` A u përkushtoni vëmendje më të madhe vajzave ose djemve gjatë procesit mësimor? 

` A ka shembuj të grave në pozita udhëheqëse në shkollë dhe në bashkësi? 

` A i inkurajojnë prindërit djemtë e tyre t’i kryejnë punët e shtëpisë, siç është pastrimi dhe gatimi? 

` A duhet gratë çdoherë t’u nënshtrohen burrave?

` A ka raste të dhunës me bazë gjinore?

5. CILI ËSHTË ROLI I PLANEVE MËSIMORE DHE TEKSTEVE SHKOLLORE NË   
 PROMOVIMIN E BARAZISË GJINORE?

Si pikënisje kryesore në procesin e mësimit dhe nxënies, programet mësimore e kanë rolin kryesorë në 
promovimin e barazisë gjinore. Tekstet shkollore, të cilat janë produkt i programeve mësimore, transmetojnë 
mesazhe të cilat jo vetëm që i zhvillojnë njohuritë por edhe ndihmojnë në formimin e qëndrimeve, vlerave 
dhe sjelljes. 

Për shembull, nëse djemtë dhe vajzat prezantohen se 
si i kryejnë punët e shtëpisë ose punojnë bashkë në 
pastrimin e oborrit të shkollës, fëmijët e të dyja gjinive 
inkurajohen të marrin pjesë në mënyrë kooperative 
në këto detyra. 

Një shembull tjetër, përfaqësimi i barabartë i burrave 
dhe grave në punën shkencore dhe teknike u jep 
nxënësve të të dyja gjinive pasqyrë të qartë se kanë 
potencial të njëjtë për këto role.

Në përmasa botërore, hulumtimet tregojnë se 
disbalanci midis gjinive në programet mësimore 
dhe në tekstet shkollore vazhdojnë të jenë 
pengesa të rëndësishme për arritjen e barazisë 
gjinore.

Njëanshmëria gjinore në tekstet shkollore ka domethënie të madhe – ajo është njëra 
nga pengesat më të mëdha që duhet të tejkalohet në rrugën drejt barazisë gjinore 
në arsim. – Rae Blumberg

Si mënyrë për shmangien e njëanshmërive gjinore, është me rëndësi, të analizohet me kujdes 
përmbajtja e programeve mësimore, teksteve shkollore dhe materialeve të tjera mësimore. 
Në shumë raste shembujt e diskriminimit gjinor, edhe në tekstet edhe në fotografitë e 
pranishme në këto materiale, është më vështirë t’i zbulojmë, pjesërisht meqë jemi mësuar 
me të njëjtat. 

Me qëllim që më lehtë ta zbatojmë sensitivitin gjinor, i cili do të na ndihmojë në identifi kimin e 
njëanshmërisë në materialet mësimore, mund të përdoren pyetjet si vijojnë:

` Sa shpesh prezantohen persona meshkuj dhe femra? Për shembull: Teksti mësimor nga lënda e 
matematikës a përfshinë vetëm fotografi  ose emra të djemve? 

` Si janë prezantuar personat meshkuj dhe femra? Për shembull: Vetëm vajzat janë prezantuar se si 
i kryejnë punët e shtëpisë?

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:

` Planet mësimore dhe tekstet shkollore 
kanë rol kryesorë në promovimin e barazisë 
gjinore.

` Njëanshmëritë dhe stereotipat gjinorë 
mund të hasen në tekstet shkollore në 
mbarë botën.

` Nevojiten hulumtime plotësuese për 
përdorimin e sensitivitetit gjinor për 
përmirësimin e balancit gjinor në tekstet 
shkollore.
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` Si janë prezantuar rolet dhe marrëdhëniet ndërmjet burrave dhe grave? Për shembull: A u tregon 
çdoherë nëna fëmijëve çka të bëjnë? A i disiplinon babai çdoherë fëmijët?

` Cilët mbiemra përdoren që të përshkruhen personat meshkuj dhe femra? Për shembull: A i 
quajnë gratë të forta? Ose, burrat a quhen të kujdesshëm?

Është me rëndësi të jemi të vetëdijshëm në lidhje me atë se programet mësimore dhe tekstet shkollore 
munden ose ta stimulojnë, ose ta pengojnë barazinë gjinore dhe këtë ta identifi kojmë. Kjo do të na 
ndihmojë të bëjmë përshtatje, kështu që kjo njëanshmëri nuk do të lejohet të pasqyrohet në aktivitetet që 
do të realizohen me nxënësit. 

6. NJËANSHMËRIA (PARAGJYKIMI), DISKRIMINIMI GJINOR DHE DHUNA   
 GJINORE NË PROGRAMET MËSIMORE DHE TEKSTET SHKOLLORE

Njëanshmëria gjinore është preferencë ose ide se njëra gjini është superiore ndaj identiteteve të tjera 
gjinore. Kur njëanshmëria gjinore është e pranishme, ajo në një numër të madh të rasteve është njëanshmëri 
në favor të burrave. 

Karakteristikat kryesore të njëanshmërisë gjinore:

` Zhvillohet në kuadër të sistemeve patriarkale në të cilat burrat kanë pushtet më të madh mbi 
gratë. 

` Bazohet në konceptin në të cilin pushtetin që e ka një grup i caktuar i njerëzve u jep të drejtë të 
dominojnë ose të kontrollojnë njerëz të tjerë. 

` Baza e pushtetit buron nga besimi se ekzistojnë dy sekse “të natyrshme”, me ç’rast seksi 
mashkullor është më i fuqishëm dhe më i pushtetshëm nga ai femërorë.

Është me rëndësi të vetëdijesohemi për besimet, qëndrimet 
ose stereotipat e njëanshëm gjinorë të cilët i kemi fi tuar dhe 
duhet të punojmë me vetveten që t’i tejkalojmë. 

Ndonjëherë njëanshmëritë gjinore, diskriminimi gjinor dhe 
dhuna gjinore janë të pranishme në programet mësimore dhe 
tekstet shkollore pa ndonjë qëllim, thjeshtë meqë njerëzit janë 
mësuar me situata të këtilla dhe nuk mendojnë se një gjë e 
këtillë është e padrejtë ose duhet të ndryshohet.

Diskriminimi gjinor dhe dhuna me bazë gjinore mund të jenë 
të pranishme në programet mësimore dhe tekstet shkollore 
përmes përrallave/storjeve, shembujve, aktiviteteve ose 
ilustrimeve, me ç’rast gratë, për shembull, janë më pak të 
paguara në krahasim me burrat për punën e njëjtë ose grave 
iu duhet leje nga dikush tjetër që të miratojnë vendime të caktuara ose të kryejnë aktivitete të caktuara. 

Dhuna gjinore mund të jetë e pranishme në tekstet shkollore përmes fotografi ve ose përrallave/storjeve 
të cilat e pasqyrojnë dhunën fi zike mbi vajzat/gratë ose djemtë/burrat, por edhe përmes dhunës verbale 
(fyerja gjinore) ose dhunës psikike (përkatësisht, përmes situatave të keqtrajtimit të vajzave/grave; ose 
përmes presionit që u bëhet djemve/burrave).

7.  VETËREFLEKTIMI NDAJ NJËANSHMËRISË GJINORE 

Shqyrtoni deklaratat në tabelën në vijim që t’i identifi koni mënyrat me të cilat me qëllim ose pa qëllim 
komunikoni njëanshmëri gjinore. Përcaktohuni për njërin nga opsionet e ofruara që e pasqyron sjelljen 
tuaj.  

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:

` Njëanshmëritë gjinore në tekstet 
shkollore mund të jenë evidente 
ose subtile. 

` Njëanshmëritë e këtilla nuk janë 
çdoherë të qëllimshme.

` Probleme të tjera, siç është dhuna 
gjinore mund të jenë të pranishme 
në forma të ndryshme  (përralla/
storje, fotografi  etj.)
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DEKLARATA SHPESHHERË NDONJËHERË ASNJËHERË

1. I lavdëroj, i inkurajojë dhe u ndihmoj 
djemve më shumë sesa vajzave. 

2. Zakonisht jam më kritik ndaj vajzave sesa 
ndaj djemve

3. Manifestoj befasi kur vajzat japin përgjigje 
të mirë. 

4. Zakonisht djemve ua caktoj rolin e 
udhëheqësit/liderit në punën grupore. 

5. Vajzave ua tërheq vëmendjen kur 
inkuadrohen në lojëra ose në sjellje të cilat 
janë tipike mashkullore.  

6. Djemve ua tërheq vëmendjen të pushojnë 
së manifestuari emocione si vajza. 

7. Aktivitet më të madh kërkoj nga nxënësit 
meshkuj sesa nga nxënëset femra. 

8. Pritshmëritë e mia për vajzat janë më të 
vogla se mund të arrijnë suksese të mëdha 
në matematikë dhe shkencë. 

9. Nuk pres se djemtë mund të arrijnë 
rezultate më të mëdha në lexim. 

10. Mendoj se djemtë duhet të kryejnë detyra 
më të rënda ose punë fizike në shkollë. 

11. Mendoj se vajzat duhet të përfshihen më 
shumë në aktivitetet shtëpiake, siç është 
rregullimi dhe mirëmbajtja e pastërtisë në 
klasë, kultivimi i luleve dhe ngjashëm...

Burimi: I adaptuar nga Frej, S. &Leovina, S. (2014). 

Nëse në një numër më të madh të rasteve jeni përcaktuar për “shpeshherë” ose për “ndonjëherë” 
nga deklaratat e ofruara, kjo do të thotë se keni elemente të njëanshmërisë gjinore, të cilat duhet t’i 
trajtoni në mënyrë që t’i tejkaloni.

Parashtrojani vetvetes këto pyetje:

 ` A jeni befasuar nga rezultatet e vetëvlerësimit tuaj? Pse “po” ose pse “jo”? 

 ` Cilat hapa konkret mund t’i ndërmerrni që ta tejkaloni njëanshmërinë e juaj gjinore në procesin 
mësimor? 

 ` Përsëriteni këtë vetëvlerësim pas një periudhe të caktuar, që ta shihni se a keni arritur ndonjë 
përmirësim.
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8. SI TË ZBATOHEN STRATEGJITË SENSITIVE GJINORE GJATË MËSIMNXËNIES

Si mësimdhënës keni rol të rëndësishëm t’i transmetoni përmbajtjet e programit mësimor dhe të teksteve 
shkollore gjatë praktikimit të përditshëm të mësimdhënies. 

Ju nevojiten kompetenca përkatëse që t’i tejkaloni 
mangësitë e programeve mësimore dhe teksteve 
shkollore, për mënyrën e trajtimit të çështjeve gjinore 
dhe promovimin e barazisë gjinore në materialet 
mësimore.

Kompetencat përkatëse pamjaftueshëm të zhvilluara 
për barazi gjinore, edhe në rastet e programeve të 
shkëlqyeshme mësimore dhe teksteve shkollore, 
mund të rezultojnë në zbatimin e tyre jopërkatës dhe 
të përdoren në mënyrë joefi kase.

Udhëzimet dhe praktikat e prezantuara në Tabelën 
5 do t’ju ndihmojnë të vazhdoni të zhvilloni dhe 
ta zbatoni sensitivitetin gjinor, në kontekstin e 
mësimnxënies i cili promovon barazi gjinore. 

TABELA 5: Udhëzime praktike se si të veproni dhe si të mos veproni në rast të praktikave të cilat 
promovojnë barazi gjinore.

PRAKTIKA TË BARAZISË GJINORE PRAKTIKA TË PABARAZISË GJINORE

` Besoni në atë se edhe djemtë edhe vajzat kanë 
potenciale të njëjta për mësim. 

` Bëhuni të vetëdijshëm për stilet e ndryshme të 
mësimit. 

` Si mësimdhënës pranoni role të reja, siç është 
mentorimi i nxënësve.

` Përgatituni të përdorni spektër të gjerë të 
metodave të cilat e balancojnë mësimin tradicional 
dhe inovativ (aktrimi i roleve, punë në projekte, 
diskutime, debate, hulumtime).

` Stimuloni djemtë dhe vajzat të punojnë dhe të 
luajnë së bashku. 

` Bëhuni të vetëdijshëm për: 

- situatat e pabarazisë gjinore, diskriminimit gjinor 
dhe dhunës gjinore në shkollë dhe bashkësi;

- institucionet, personat dhe mekanizmat që 
mund të sigurojnë mbështetje në luftimin me 
çështjet gjinore.

` Manifestoni besim dhe respekt ndaj: 

- burrave dhe grave në pozita lideri; 

- nënave, baballarëve dhe të tjerëve në bashkësi. 

` Vendosni bashkëpunim me bashkësinë vendore për 
avancimin e barazisë gjinore. 

` Praktikoni pyetje refl eksive.

` Është i pranishëm dallimi sa i përket dhënies së 
privilegjeve njërës perspektivë gjinore kundrejt 
tjetrës. 

` Vëmendje më të madhe në aktivitetet mësimore 
ose jashtë-mësimore i përkushtohet njërës gjini, 
kundrejt gjinisë tjetër.

` Janë të pranishme dallime në përdorimin e 
metodave të disiplinës për djemtë në krahasim me 
vajzat. 

` Është e pranishme përbuzja e nxënësve, kolegëve 
ose prindërve, varësisht nga gjinia.

` Është i pranishëm promovimi i stereotipave, 
diskriminimit gjinor dhe dhunës gjinore.

` Djemtë dhe vajzat dekurajohen të marrin role të reja 
dhe jotradicionale.

` Mësimi tradicional preferohet kundrejt mësimit 
aktiv. 

` Masat ndëshkuese ose fyerjet e nxënësve janë pjesë 
të procesit të vlerësimit të nxënësve.

` Prezenca e stereotipave gjinore, diskriminimi ose 
dhuna gjinore lejohen në kuadër të praktikës 
mësimore dhe aktiviteteve jashtë mësimore.

` Është i pranishëm dominimi i stereotipave gjinorë 
në mendimet dhe nxënien personale.

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:

` Mësimdhënësit kanë rol të rëndësishëm në 
realizimin e mësimnxënies së paragjykimeve 
gjinore

` Mësimdhënësit, me sensitivitet mirë 
të zhvilluar gjinor, ia dalin t’i tejkalojnë 
mangësitë e programeve mësimore dhe 
teksteve shkollore.

` Udhëzimet mund të ndihmojnë në
zhvillimin e praktikave të mira dhe të 
shmangen dobësitë.
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9.   SI TA PËRDORNI GJUHËN SENSITIVE GJINORE?

Gjuha është njëra nga mekanizmat më të fuqishëm për përkufizimin dhe fuqizimin e marrëdhënieve 
gjinore dhe mund të përdoret për promovimin e inkluzionit dhe vetëdijes gjinore, ose për fuqizimin 
e njëanshmërisë dhe stereotipave gjinorë (Fisher, Frej, Rotenberg, 2008). 

Gjuhën të cilën si mësimdhënës e përdorni është një model i rëndësishëm për nxënësit dhe 
bashkësinë e gjerë. Të gjithë ne, si qenie njerëzore, jemi subjekte të njëanshmërisë gjinore të 
bazuar mbi proceset e socializimit, arsimit dhe përvojave. Gjuha jonë, verbale dhe joverbale, mund 
të pasqyrohet në presupozime të pavetëdijshme për rolet gjinore. (Për shembull, në komunikimin 
verbal, vajzat mund të dekurajohen gjatë zgjedhjes së temave nga shkencat e natyrës dhe teknologjisë, 
duke u thënë se temat e këtilla janë për djem ose se janë shumë të vështira për vajzat. Kur djemtë qajnë 
ose manifestojnë emocione, shpeshherë ndodhë që t’u thuhet të pushojnë të sillen asht u siç sillen 
vajzat).  

Nxënësit e fillojnë arsimin e tyre me vlera tanimë të ndërtuara dhe konstruksione gjinore nga familjet 
e tyre dhe shoqëria, të cilin pastaj, si mësimdhënës mund ta përforcojmë akoma më shumë përmes 
përdorimit të gjuhës gjinore. 

Ne, të rriturit dhe mediat, kemi ndikim të madh në formimin e qëndrimeve të gjeneratës së re, meqë 
ata janë në formim e sipër të ideve të tyre për atë se kush janë dhe si mund të kontribuojnë për 
shoqërinë. 

Sugjerime për përdorimin e gjuhës sensitive gjinore me nxënësit e juaj: 

` Përkushtoni vëmendje gjatë përdorimit të gjuhës që t’i eliminoni opsionet e heshtjes, 
stereotipizimit ose t’i kufi zoni të tjerët. 

` Parashtrojuni pyetje kritike nxënësve që të sigurojnë korniza të reja të cilat i kontestojnë normat 
ekzistuese kulturore.

` Përdorni informacione konstruktive kthyese të cilat promovojnë progres, nxënie dhe mendim 
kritik (përdorimi i gjuhës fyese dhe kërcënuese mund t’i ringjallë stereotipat gjinorë, të mbjell frikë 
tek nxënësit dhe ta pengoj mësimin). 

` Krijoni një mjedis të përshtatshëm të mësimit për të gjithë, në të cilin edhe djemtë edhe vajzat 
trajtohen si partnerë të barabartë.

10.   SI TË SIGURONI NJË MJEDIS SENSITIV GJINOR DHE STIMULUES PËR   
     MËSIM?

Mjedisi mësimor përbëhet nga dimensioni fi zik dhe social.

Dimensioni fi zik i mjedisit ka të bëjë me faktorët siç është madhësia e klasës dhe e hapësirave të tjera 
mësimore, drita dhe zëri, qasja në ujë dhe toalete. Dimensioni social i mjedisit në të cilin mësohet, i njohur 
si dimension psikosocial ka të bëjë me mënyrat me të cilat mësimdhënësit dhe nxënësi komunikojnë midis 
tyre, si dhe me mënyrat me të cilat nxënësit individual komunikojnë midis tyre.

Dimensioni social i mjedisit mësimor është pjesërisht i përcaktuar nga mjedisi fi zik dhe pjesërisht nga 
normat sociale dhe kulturore të bashkësisë. Cilësia e mjedisit mësimor është rezultat i:

` atmosferës shkollore, 

` organizimit të punës, 

` mënyrës së administrimit me shkollën, në lidhje me rregullat, strukturën dhe rutinën e 
përditshme.
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Konsiderohet se mjedisi mësimor sensitiv gjinor 
duhet të jetë i sigurt, i shëndetshëm, inkluziv dhe i 
përshtatshëm për mësim. 

Siguria e vajzave dhe djemve bëhet shqetësim 
gjithnjë e më i madh, meqë hulumtimet tregojnë 
se dhuna fizike dhe psikike, si dhe abuzimi janë 
gjithnjë e më të pranishëm në shkollat në mbarë 
botën. 

Strategjitë e parandalimit të të gjitha formave të 
dhunës, duke e përfshirë këtu edhe dhunën gjinore, 
kanë rëndësi esenciale për krijimin e mjedisit inkluziv për mësim. 

Atmosfera organizative në shkollë ka rol të rëndësishëm në krijimin e mjedisit mësimor dhe më së 
shpeshti vlerësimi i cilësisë së arsimit matet me rregullat qartësisht të përkufizuara në Kodeksin e 
sjelljes, me strukturën e stafit udhëheqës, shkallën e pjesëmarrjes së mësimdhënësve, prindërve 
dhe bashkësisë dhe kapacitetet e tyre t’u përgjigjen ndryshimeve.

11. SI TË SIGURONI KËSHILLIME SENSITIVE GJINORE DHE AKTIVITETE   
  JASHTË MËSIMORE?

Përveç qasjeve paraprakisht të theksuara për promovimin e barazisë gjinore, një rol të rëndësishëm kanë 
edhe aktivitetet si vijojnë:

` zhvillimi i aftësive për këshillimin e nxënësve për çështje gjinore dhe

` planifi kimi i aktiviteteve jashtë-mësimore në të cilat është përfshirë bashkësia e gjerë.

Mësimdhënësit shpeshherë janë të parët të cilët janë 
të vetëdijshëm për problemet që kanë të bëjnë me 
jetën personale dhe sociale të nxënësve. Madje edhe 
në rastet kur viktimat e diskriminimit ose dhunës 
me bazë gjinore kanë frikë të kërkojnë ndihmë 
nga mësimdhënësi, ata në mënyrë karakteristike 
manifestojnë simptoma të depresionit, tërheqjes 
dhe pamundësisë që të fokusohen në aktivitetet e 
klasës. 

Dyshimet të cilat rezultojnë nga pabarazitë gjinore, 
diskriminimi dhe dhuna, mund të paraqiten me 
intensitete të ndryshme tek të gjitha grupmoshat e rritura, ndërsa nëse nuk zgjidhen, mund të 
rezultojnë në obstruksione serioze të mësimit, madje edhe braktisje të mësimit. Së këtejmi, është 
me rëndësi mësimdhënësit të kenë qasje në aftësitë sensitive këshillëdhënëse gjinore, përfshirë 
këtu edhe trajnime, në mënyrë që t’i identifikojnë problemet tek nxënësit dhe t’i udhëzojnë tek 
personat e specializuar dhe tek punonjësit shëndetësorë.

Aktivitetet jashtëmësimore të organizuara nga mësimdhënësit dhe nxënësit në 
bashkëpunim me bashkësinë për avancimin e barazisë gjinore, përfshijnë klube, gara 
sportive dhe gara të tjera, kremtime dhe projekte për përmirësimin e bashkësisë. Këto 
aktivitete kanë vlerë plotësuese që t’u ofrojnë mundësi nxënësve të ndërtojnë punë 
ekipore, të ndërtojnë aftësi komunikimi dhe të liderit, të cilat mund të përdoren në jetën 
e mëtutjeshme.

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:

` Mjedisi mësimor e ka edhe aspektin fi zik 
edhe atë social. 

` Të dy dimensionet janë të ndërlidhura 
midis tyre dhe janë njëlloj të rëndësishme 
për procesin mësimor. 

` Mjedisi mësimor po ashtu është formuar 
nga atmosfera organizative e shkollës.

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:

` Mësimdhënësit duhet të posedojnë 
aftësi sensitive gjinore për këshillim.

` Aktivitetet jashtë-mësimore shkollore 
të organizuara nga mësimdhënësit, 
nxënësit, bashkësia janë një mënyrë e 
fuqishme për promovimin e barazisë 
gjinore dhe për parandalimin e dhunës.

` Mësimdhënësit duhet të posedojnë 
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12. VLERËSIMI/NOTIMI I NXËNIES

Vlerësimi/notimi i nxënësve mund të përdoret për arritjen e qëllimeve si vijon:

` të vlerësohen anët e forta dhe të dobëta të nxënësve (vlerësim diagnostik ose vlerësim i gjendjes 
fi llestare);

` të vlerësohen arritjet e nxënësve në një periudhë të caktuar kohore ose në fund të ciklit mësimor 
(vlerësim simultan); 

` të zgjidhen nxënës për aktivitete të ndryshme në shkollë (vlerësim selektiv); 

` të potencohen dobësitë potenciale të përparimit të nxënësve, si dhe problemet e tyre gjatë 
nxënies (vlerësimi parashikues);

` të monitorohet progresi i nxënies (vlerësimi formativ).

Secila nga format e ndryshme të vlerësimit është e rëndësishme, ashtu siç është theksuar më lartë, 
dhe mund të zbatohet për qëllime të ndryshme. Megjithatë, sistemet inovative arsimore kanë 
tendencë theksin ta vënë mbi përdorimin e vlerësimit formativ të progresit, si qasje më kompatibile 
me konceptin e nxënies së fokusuar mbi nxënësit. Në disa vende, vlerësimi formativ quhet “vlerësimi 
për nxënien”, për dallim nga “vlerësimi i nxënies” tradicionale. Edhe pse këto dy forma të vlerësimit 
janë dedikuar për qëllime të ndryshme, megjithatë të njëjtat mund të përdoren në procesin mësimor 
që të plotësohen midis tyre. 

Si mësimdhënës, është me rëndësi ta përdorim 
vlerësimin e nxënies që të jemi të vetëdijshëm për 
arritjet dhe problemet e nxënësit gjatë nxënies. 
Për shembull, rezultatet e vlerësimit mund të 
përdoren që të identifikohen dobësitë e arritjeve 
midis djemve dhe vajzave në fusha të ndryshme, 
me qëllim që të përmirësohet pabarazia gjinore në 
mësimin dhe nxënien.

Vlerësimi formativ i përparimit po ashtu e thekson 
rëndësinë e vlerësimit, jo vetëm të njohurive të 
memorizuara, por edhe të aftësive intelektuale të 
nivelit më të lartë (përkatësisht mendimi kritik, zgjidhja e problemeve ), si edhe aftësi të tjera bazike 
(përkatësisht aftësi komunikimi; sociale, emocionale, motorike dhe ngjashëm) dhe qëndrime për 
jetën dhe punën në shekullin 21.

Rezultatet e vlerësimit formativ dhe sumativ mund të përdoren që të dizajnohet mbështetja 
sensitive-gjinore për progresin e nxënies dhe zhvillimin personal të nxënësve. Vlerësimi asnjëherë 
nuk duhet të përdoret që të ndëshkohen dhe/ose nënçmohen nxënësit përmes adresimit publik 
të lëshimeve dhe dobësive lidhur me njohuritë dhe aftësitë. Në vend të kësaj, duhet të përdoret 
vlerësimi sensitiv gjinor, që t’u ndihmojmë nxënësve të bëhen të vetëdijshëm për anët e tyre të forta 
dhe për problemet, në mënyrë që ta mbështesim përparimin e tyre gjatë nxënies, si dhe zhvillimin 
e tyre si qenie njerëzore.

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:

` Ekzistojnë mënyra të ndryshme për 
vlerësimin e mësimit të nxënësve

` Çdo lloj i vlerësimit ka qëllim të veçantë.

` Të gjitha format e vlerësimit duhet të jenë 
sensitive gjinore dhe duhet të shërbejnë 
për përmirësimin e cilësisë së mësimit.

REKOMANDIME TË RËNDËSISHME:
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13.  UDHËZIME PËR PËRGATITJEN E ORËS SENSITIVE GJINORE

Në Tabelën 6 janë prezantuar udhëzime të cilat mund t’ju ndihmojnë në përgatitjen e orës sensitive gjinore.

TABELA 6: Udhëzime për orën sensitive gjinore

METODOLOGJIA VEPRIMI 

Metoda e pyetjeve 
dhe përgjigjeve

 ` Jepuni shanse të barabarta vajzave dhe djemve që t’u përgjigjen pyetjeve.

 ` Përhapni stimulim pozitiv tek vajzat dhe djemtë.

 ` Mundësoni kohë të mjaftueshme që nxënësit t’u përgjigjen pyetjeve, veçanërisht 
vajzave të cilat janë të tërhequra ose të turpshme të flasin.

 ` Jepuni detyra të cilat i inkurajojnë nxënësit të flasin, veçanërisht vajzave të 
tërhequra.

 ` Shpërndani pyetje të gjithë nxënësve të klasës dhe sigurohuni se çdo nxënës 
merr pjesë.

 ` Përfshini fraza në pyetjet që e pasqyrojnë përfaqësimin gjinor – përdorni emra të 
nxënësve meshkuj dhe femra dhe të personave meshkuj dhe femra.

Diskutim grupor

 ` Siguroni se grupet janë mikse (edhe djem edhe vajza). 

 ` Siguroni që secili të ketë mundësi të flas dhe ta zhvilloj diskutimin. 

 ` Siguroni se liderë të grupeve janë djem dhe vajza. 

 ` Inkurajoni vajzat dhe djemtë të marrin pjesë në prezantimin e rezultateve. 

 ` Siguroni se edhe vajzat edhe djemtë mbajnë shënime për procedurat. 

 ` Siguroni që në grupe të ketë vajza dhe djem me aftësi të ndryshme akademike. 

 ` Siguroni se tema e diskutimit grupor e përfshinë perspektivën gjinore – vajzat 
dhe djemtë diskutojnë në mënyrë të barabartë në temën: liderizmi, sporti, detyrat 
familjare dhe ngjashëm.

Demonstrimi, p.sh. 
Disekcion i orës 
praktike nga lënda e 
biologjisë

 ` Formoni grupe mikse (djem dhe vajza). 

 ` Përdorni teknika të ndryshme që të siguroheni se për çdo nxënës është në rregull 
t’i prek ekzemplarët dhe të ballafaqohet me ndjenjat e mundshme të frikës. 

 ` Inkurajoni të gjithë nxënësit t’i prekin ekzemplarët, pa i detyruar të mos ndihen 
mirë. 

 ` Sigurohuni se çdo nxënës ka mundësi të punoj me desekcion të ekzemplarit.

 ` Sigurohuni se djemtë nuk dominojnë në realizimin e eksperimentit. 

 ` Sigurohuni se vajzat nuk e kanë rolin vetëm të mbajnë shënime se si bëhet 
disekcioni, por duhet të marrin pjesë aktive.

 ` Bëni përpjekje ta ndërlidhni atë që ndodhë në orën mësimore me atë që ndodhë 
në jetën e përditshme – në lidhje me disekcionin e bretkosës me prerjen e mishit 
të pulës ose me prerjen e peshkut në kuzhinë.
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Publikime të përdorura:

Teacher Training Modules that address gender issues and promote Gender Equality, 2011

Gender in Education Network in Asia-Pacifi c (GENIA) Toolkit, UNESCO 2019

Gender Responsive Pedagogy, A Toolkit for Teachers and Schools, FAWE, 2018

A Guide for Gender Equality in Teacher Education and Policy and Practices, UNESKO 2015

Gender Mainstreaming Toolkit for Teachers and Teacher Educators, 2014
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Т Е М А  5

BARAZIA GJINORE NË
SISTEMET ARSIMORE PËR 
STUDIMIN E SHKENCËS, 
TEKNOLOGJISË, INXHINIERISË 
DHE MATEMATIKËS (STEM)

“Vetëm 20 gra, në krahasim me 572 burra, e kanë fi tuar Çmimit Nobël për fi zikë, kimi ose 
mjekësi, në periudhën kohore 1901-2019, pasi që Maria Kiri, si grua e parë e fi toi këtë çmim 
për fi zikë në vitin 1903.

Sot, vetëm 28% e të gjithë hulumtuesve në botë janë gra dhe vetëm 35% nga të gjithë studentët 
e regjistruar në fakultetet e shkencave të natyrës dhe teknike janë gra. Këto disparitete dhe 
pabarazi kaq të mëdha, nuk janë të rastësishme.

Asnjë vend nuk guxon t’ia lejojë vetvetes t’i humbë talentët e gjysmës së popullatës së vet, 
pavarësisht qëndrimeve që mbisundojnë për gratë” (UNESKO).

Shumë vajza mbeten prapa në zhvillimin dhe përparimin e tyre për shkak të stereotipave gjinorë, 
diskriminimit gjinorë, normave shoqërore dhe pritjeve që pasqyrojnë cilësinë e arsimimit të tyre dhe 
interesimin për lëndët shkollore që ata i mësojnë.

Në shumë vende, në nivel global, vajzat dhe gratë ballafaqohen me mundësi të kufi zuara sa i përket 
mundësive të arsimit që i kanë në dispozicion. Më së shpeshti, pritshmëritë sociale dhe kulturore i 
stimulojnë djemtë dhe vajzat të përcaktohen për fusha stereotipe gjinore për studime në arsimin e lartë. 
Si rezultat i kësaj, vajzat dhe gratë në numër konsiderueshëm më të vogël regjistrohen në studime  nga 
fusha e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës - STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). Madje edhe në nivelet më të ulëta të arsimit janë të pranishme ndarjet gjinore sa u përket 
lëndëve për të cilat nxënësit stimulohen t’i parapëlqejnë dhe të fokusohen në mësimin e tyre. Kjo gjendje 
pastaj pasqyrohet edhe në zgjedhjen e profesioneve. Është e interesante e dhëna se proporcioni i 
studentëve të regjistruar në fakultetet teknike/matematikore, sipas seksit, është 1:2 deri në 1:3 në dobi të 
meshkujve.  

Sipas hulumtimeve, nuk ka shkak biologjik ose gjenetik se djemtë manifestojnë interesim më të madh dhe 
se kanë aftësi më të mëdha gjatë mësimit të lëndëve STEM. Në vend të kësaj, provat dëshmojnë se normat 
sociale, kulturore dhe gjinore ndikojnë mbi mënyrën e mësimit të vajzave dhe djemve dhe mbi mënyrën 
e stimulimit se çka të mësojnë. Për vajzat shpesh thuhet se nuk kanë aspirata për lëndët STEM, e që më së 
shpeshti është rezultat i procesit të socializimit dhe stereotipave të cilët u transmetohen që në moshë të re. 

37



Si konfirmim të këtyre pikëpamjeve janë rezultatet e testimit ndërkombëtarë PISA në vendin tonë, i realizuar 
në vitin 2019 nga OECD, të cilat e vënë në dukje se arritjet e vajzave të moshë 15 vjeçare, në krahasim me 
djemtë, janë më të larta në të tria fushat kognitive – shkencë, letërsi dhe matematikë. Rezultatet e studimit 
PISA 2015 i vë në dukje arritjet më të mira të vajzave në shkencat e natyrës, si dhe arritje të barabarta në 
matematikë midis dy sekseve.

Lëndët STEM janë jashtëzakonisht të rëndësishme në botën bashkëkohore. Arsimi cilësor i këtyre lëndëve, 
për vajzat dhe djemtë është shumë i rëndësishëm për arritjen e objektivave të Agjendës 2030 për Zhvillim 
të Qëndrueshëm. Lëndët STEM kanë rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në arritjen e objektivave të cilat 
kanë të bëjnë me luftimin e ndryshimeve klimatike, përmirësimin e mbrojtjes shëndetësore dhe sigurinë e 
ushqimit dhe ngjashëm. Për më tepër, pabarazia gjinore në mësimin e lëndëve në mënyrë të paevitueshme 
pasqyrohet me përfaqësimin më të ulët të grave në profesionet STEM, e që pjesërisht kontribuon në 
pabarazinë e vazhdueshme të mundësive për punësim dhe fitim/të ardhura.

1. CILAT JANË SHKAQET TË CILAT NDIKOJNË NË MOS MOTIVIMIN E VAJZAVE  
 PËR T’I STUDIUAR LËNDËT STEM DHE ZGJEDHJEN E PROFESIONIT?

Në Tabelën 7 janë prezantuar shkaqet se pse vajzat dhe gratë ndihen të dekurajuara që të angazhohen më 
shumë në lëndët STEM gjatë procesit arsimor dhe pse kemi një përfaqësim të pamjaftueshëm të grave në 
fushën e shkencës, matematikës, inxhinierisë dhe teknologjisë.  

TABELA 7: Shkaqet e mos motivimit të vajzave për t’i studiuar lëndët STEM

FAKTORËT ARSYET E MUNGESËS SË MOTIVIMIT

Qëndrimet 
e mësim- 
dhënësve 

 ` Stimulimi i pamjaftueshëm i vajzave të cilat manifestojnë vetëbesim më të ulët që të arrijnë 
rezultate të mira në lëndët STEM.

 ` Prezenca e pritshmërive më të ulëta tek vajzat për lëndët STEM dhe mbështetja më e madhe 
për djemtë gjatë mësimit të këtyre lëndëve dhe stimulimi më i madh i tyre për rolet e liderëve 
kur punojnë në grup me vajza. 

 ` Përshtatje e pamjaftueshme të nevojave të nxënësve dhe stilet e ndryshëm të mësimit tek 
vajzat dhe djemtë. 

 ` Prezenca e stereotipave gjinorë në lidhje me atë se në cilin drejtim djemtë dhe vajzat ta 
vazhdojnë arsimin e lartë, dhe me këtë të përcaktohen për profesionet e ardhshme. 

 ` Mungesë e trajnimit të mësimdhënësve për promovimin e barazisë gjinore dhe inkluzionit, si 
barrierë e madhe për krijimin e arsimit inkluziv për të gjithë (veçanërisht për mësimdhënësit e 
lëndëve STEM ku stereotipat gjinorë janë më shumë të theksuar). 

 ` Mungesë e këshillimit gjithëpërfshirës për karrierën gjatë procesit arsimor.

Prindërit dhe 
familja

 ` Pritshmëri të ndryshme të prindërve – më së shpeshti janë të pranishme pritshmëri më të 
mëdha për djemtë dhe mundësitë e tyre të kenë sukses me lëndët STEM dhe nga ana tjetër, 
pritshmëri më të vogla dhe më pak stimulim për vajzat sa u përket këtyre lëndëve.

 ` Vajzat shpeshherë janë nën ndikimin e pritshmërive të prindërve për karrierën e tyre të 
ardhshme, ose për role tjera, për dallim nga djemtë. Vajzat shpeshherë ndihen më pak të 
guximshme të kundërvihen, për dallim nga vëllezërit e tyre. 

 ` Prindërit të cilët e ushtrojnë profesionin që ka të bëjë me STEM, si edhe prindërit me arsim të 
lartë, ka më shumë mundësi t’i inkurajojnë vajzat dhe djemtë të përcaktohen për këto lëndë.

 ` Ka besueshmëri më të madhe që djemtë të përfshihen më shumë sesa vajzat në aktivitetet 
STEM jashtë shkolle dhe të luajnë me lodra “teknike” (trena, automobila me komandë nga 
distanca), si rezultat i ndikimit të prindërve dhe anëtarëve të familjes.
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Ndikimi i 
bashkë-
moshatarëve

` Vajzat dhe djemtë mund të jenë nën ndikimin e qëndrimeve dhe sjelljes së bashkëmoshatarëve 
të tyre.

` Veçanërisht vajzat mund të dekurajohen për studimin e lëndëve STEM, nëse bashkëmoshatarët 
e tyre kanë qëndrime se lëndët janë shumë të rënda dhe se profesionet STEM nuk janë 
përkatëse për vajzat. 

` Përparimi i suksesshëm i vajzave në arsimin e lartë për STEM pozitivisht i stimulon vajzat e reja 
të vazhdojnë t’i studiojnë këto lëndë.

Vetë-
perceptimi 

` Vajzat dhe djemtë që në moshë të re janë të ekspozuar në ide stereotipe për rolet e tyre në 
jetë dhe qëndrimin se djemtë janë më të suksesshëm në lëndët STEM,  e që ndikojnë në 
vetëperceptimin e tyre, ndërsa më vonë edhe në interesimin e tyre për lëndët mësimore dhe 
përzgjedhjen e profesioneve.

` Vajzat më së shpeshti, me kalimin e kohës, e humbin interesimin për lëndët STEM edhe atë 
për shkak të presionit gjithnjë e më të madh social dhe të bashkëmoshatarëve që të jenë 
konform me rolet e pritshme femërore. 

` Vajzat kanë mundësi më të mëdha sesa djemtë të besojnë se nuk munden me lehtësi ose me 
sukses të kryejnë detyra kërkimore shkencore dhe matematikore.

` Vajzat më së shpeshti nuk kanë vetëbesim të orientohen për studime dhe profesione STEM, 
për shkak të qëndrimeve negative ose ndjenjës së “mos pajtimit” të mjedisit me të cilën mund 
të ballafaqohen nëse tentojnë t’i neglizhojnë këto stereotipa gjinorë.

Ndikimi i 
bashkësisë 
dhe shoqërisë

` Në bashkësitë dhe shoqëritë të cilat karakterizohen me barazi më të madhe gjinore në të 
cilat vajzat dhe gratë, marrë në përgjithësi kanë barazi më të madhe, ekziston besueshmëri 
më e madhe të kenë mbështetje dhe të kenë sukses në studimet STEM, si edhe pastaj në 
profesionet e tyre. 

` Të gjitha llojet e mediave – nga shtypi ditor dhe revistat e deri te TV, fi lmat dhe mediat sociale – 
mund të ndikojnë mbi vetëperceptimin e vajzave ambicieve të tyre dhe mbi mënyrën e reagimit 
të familjeve dhe mësimdhënësve të tyre për studimet e tyre dhe interesimin për karrierë.

Programi 
mësimor dhe 
materialet

` Stereotipat se gratë nuk duhet të punësohen në profesionet STEM shpeshherë fuqizohen përmes 
programeve mësimore dhe teksteve shkollore. Për shembull, programet mësimore dhe tekstet 
shkollore nga shkencat e natyrës ose nga lënda e historisë mund t’i shpijnë mësimdhënësit të 
ligjërojnë vetëm për burrat të cilët kanë qenë shkencëtarë ose zbulues të rëndësishëm. Kjo e 
fuqizon mënyrën me të cilën mediat dhe librat historik shpeshherë e injorojnë rolin e grave në 
zbulime të rëndësishme shkencore dhe matematikore në të kaluarën.

` Tekstet shkollore shpeshherë kanë besueshmëri më të mëdha të përmbajnë persona meshkuj 
ose fotografi  të burrave të cilët punojnë në profesionet STEM, si dhe përmbajtje që ka të bëjë 
me shëndetin dhe shkencën vendore, sesa me besueshmërinë se kanë persona femra ose 
fotografi  të grave.

2. PROPOZIME PËR PËRMIRËSIMIN E BARAZISË GJINORE NË STUDIMIN DHE  
 PROFESIONET STEM 

Si mësimdhënës mund t’i zbatoni sugjerimet në vijim të cilat mund të kontribuojnë në ndryshime të 
nevojshme që të sigurohet një numër më i madh i vajzave dhe grave të përfshihen në studimet dhe 
profesionet STEM: 

` Vendosni bashkëpunim dhe vizita të shkollës tuaj me kompani TIK dhe me institucione 
kërkimore shkencore në realizimin e projekteve në të cilat vajzat kanë mundësi të fitojnë 
përvoja praktike nga fusha e teknologjisë TIK dhe hulumtimeve dhe të zhvillojnë një 
imazh pozitiv për aftësitë teknike. Kjo do t’u ndihmojë kompanive t’i identifikojnë talentet 
potenciale të vajzave dhe t’i joshin në këtë fushë.
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` Njoftoni vajzat me modelet e grave/vajzave të cilat studiojnë me sukses në shkencat e natyrës 
dhe teknike ose me sukses janë të punësuara në profesionet STEM me të cilat mund të identifi kohen. 
Kjo mund ta përfshijë edhe mbikëqyrjen e grave në vendet e tyre të punës dhe përmes bisedave t’i 
promovojnë profesionet në të cilat punojnë, me ç’rast vajzave do t’u ndihmoj ta shohin vetveten 
si profesioniste të ardhshme STEM.

` Përfshini vajzat në punëtori, kurse, aktivitete jashtë mësimore dhe fakultative, shkolla verore, 
kampe të nxënësve në të cilat do të kenë mundësi të fi tojnë vetëbesim më të madh dhe aftësi për 
përvetësimin e shkencave të natyrës dhe teknike.

` Organizoni programe speciale të trajnimit dhe mentorimit për vajza, për zhvillimin e 
kompetencave për menaxhment, liderizëm, aftësi teknike dhe ngjashëm, me qëllim të motivimit 
të tyre që ta shfrytëzojnë potencialin, dhuntinë dhe ambiciet e tyre dhe të përgatiten për të marrë 
pozita lideri. 

` Organizoni programe dhe aktivitete me prindërit për ngritjen e vetëdijes së tyre për rëndësinë 
e mbështetjes së vajzave që të përfshihen në fushën e teknologjisë (stimulim të aktiviteteve 
dhe lojërave të cilat zhvillojnë aftësi të shkencave të natyrës dhe teknike – konstruim; zhvillim të 
modeleve, ueb-dizajn, robotikë; zgjidhje të problemeve matematikore, programim përmes video-
lojërave). 

` Inkuadrohuni në trajnime dhe në zhvillimin e vazhdueshëm profesional për rritjen 

e vetëdijes dhe zhvillimin e aftësive tuaja në drejtim të avancimit të barazisë gjinore që do t’ju 

ndihmojnë të ballafaqoheni me barrierat e angazhimit të vajzave në lëndët STEM. 

` Përshtatni mësimdhënien tuaj me përdorimin e gjuhës neutrale gjinore, përmes 
prezantimit të barabartë të grave dhe burrave në rolet STEM dhe përmes promovimit të 
shkencëtarëve meshkuj dhe femra nga historia dhe aktualiteti.

` Përfshihuni në programe për këshillime sensitive gjinore në karrierë, me fokus mbi 
aspektet gjinore të cilat vajzave do t’u mundësojnë t’i perceptojnë të gjitha opsionet e arsimit të 
mëtutjeshëm, me çka do t’u lehtësohen shtigjet e karrierës dhe zgjedhja e profesionit. 

` Përdorni ueb faqe me resurse dhe praktika të mira për këshillimin në karrierë që do 
t’ju ndihmojnë në mbështetjen e nxënësve për zgjedhjen e karrierës e që nuk mbështeten në 
stereotipa gjinorë dhe në paragjykime të pavetëdijshme. 

Publikime të përdorura:

Gender Responsive Pedagogy, A Toolkit for Teachers and Schools, FAWE, 2018

Gender in Education Network in Asia-Pacifi c (GENIA) Toolkit, UNESCO 2019
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Т Е М А  6

DHUNA ME BAZË
GJINORE NË SHKOLLË

Nxënësit më së miri mësojnë në shkolla të cilat ofrojnë siguri dhe mbështetje sociale, megjithatë, 
dëshmitë e vënë në dukje se dhuna me bazë gjinore (DhBGj) në shkolla ndikon mbi miliona fëmijë dhe 
adoleshentë në mbarë botën. Edhe pse është më vështirë të matet përfaqësimi i dhunës në bazë gjinore 
në shkolla, vlerësimet janë se rreth 246 milionë vajza dhe djem janë keqtrajtuar dhe abuzuar brenda dhe 
rreth shkollës çdo vit (UNESKO/KB Gra, 2016). Dhuna me bazë gjinore në shkollë paraqitet në të gjitha 
vendet, pavarësisht dallimeve kulturore, gjeografi ke dhe ekonomike të shoqërive.

Si mësimdhënës, mund të keni rol të rëndësishëm në parandalimin e dukurisë së dhunës me bazë gjinore 
nëpër shkolla. Mësimdhënësit, drejtorët e shkollave dhe sistemi i përgjithshëm arsimor mund të sigurojnë 
modele të rolit pozitiv, t’u mundësojnë fëmijëve dhe të rinjve të kenë marrëdhënie të shëndosha dhe 
të respektuara dhe të krijojnë program për parandalimin e dhunës në kuadër të programeve të tyre 
mësimore.

1. ÇKA NËNKUPTON DHUNA ME BAZË GJINORE NË SHKOLLA?

Dhuna me bazë gjinore në shkolla seriozisht i çrregullon përpjekjet për arritjen e barazisë gjinore në arsim 
(Leachetal., 2014). Dhuna gjinore, që ka të bëjë me shkollat, është përcaktuar si akt ose kërcënim me dhunë 
fi zike, psikike ose seksuale e cila ndodhë brenda dhe rreth shkollave si rezultat i normave të pabarabarta 
gjinore, stereotipave dhe dinamikave të pabarabarta të pushtetit (Grin etj., 2013). 

Dhuna gjinore në shkolla ka të bëjë me kërcënimet ose aktet eksplicite të dhunës fi zike ose psikike, 
keqtrajtimin, ngacmimin verbal ose seksual, prekjen joadekuate, abuzimin seksual, sulmin dhe përdhunimin 
(Leachetal., 2014). 

DhBGj në shkollë, mes tjerash, e përfshinë ndëshkimin trupor dhe masat e ashpra disiplinore të cilat janë 
stimuluar nga njëanshmëria gjinore ose nga praktika të tjera të përditshme shkollore të cilat i fuqizojnë 
stereotipat dhe pabarazinë gjinore dhe stimulojnë mjedise të dhunshme ose të pasigurta. Edhe pse kemi 
shembuj të dhunës mbi djemtë dhe vajzat, megjithatë, vajzat dhe gratë e reja janë goditur në numër më 
të madh të rasteve.

DhBGj paraqet shkelje të të drejtave themelore të fëmijëve, dhe njëkohësisht paraqet edhe formë të 
diskriminimit gjinor. Fëmijët kanë të drejtë të mbrohen nga të gjitha format e dhunës, duke e përfshirë 
edhe jetën e tyre në shkollë. Përjetimi i DhBGj në shkollë e rrezikon mirëqenien e fëmijëve, shëndetin e tyre 
fi zik dhe emocional, por madje ndikon dëmshëm në zhvillimin e tyre kognitiv dhe emocional. Përvojat e 
DhBGj tek fëmijët të cilët kanë qenë viktima të dhunës mund të jenë me pasoja afatgjata.
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2. NË CILAT FORMA SHFAQET DHUNA ME BAZË GJINORE NË SHKOLLË?

Krahas akteve normative ekzistuese dhe përpjekjeve ekzistuese për eliminimin e dhunës në 
shkollë, fëmijët dhe të rriturit, në nivel global, edhe më tutje vazhdon të ekspozohen në DhBGj. 

Për shkak të natyrës sensitive të konceptit DhBGj 
është vështirë të analizohet, dhe së këtejmi të 
gjenden mënyra për luftimin e saj përkatës. 
Zakonisht, dhuna ndodhë larg syve të publikut, 
ndërsa ata që e përjetojnë mund të kenë frikë të 
flasin ose mund ta përjetojnë si diçka që duhet të 
tolerohet.

DhBGj ka dimension kompleks, ndërsa janë 
identifikuar format si vijojnë (UNESKO 2015): 
dhuna fizike dhe abuzimi; dhuna seksuale dhe 
abuzimi; dhuna psikike dhe abuzimi;  dhuna 
në internet; dhe ndëshkimi fizik. Këto forma të 
ndryshme të dhunës dhe abuzimit mbivendosen 
(Foto 2). 

Dimensioni gjinor është njëri nga faktorët kryesorë 
i cili qëndron pas një numri të madh të formave të dhunës. Përdorimi i sensitivitetit gjinor të 
sjelljes së dhunshme, në masë të madhe ndihmon në zhvillimin e qasjes së parandalimit dhe 
luftimit të sjelljes së këtillë.

3. CILAT JANË SHKAQET TË CILAT NDIKOJNË MBI DHUNËN?

Shumica e sistemeve arsimore akoma ballafaqohen me sfi dat për zgjidhjen përkatëse të çështjes së 
dhunës me bazë gjinore ose ngacmimit seksual. Edhe përkrah përvojave të shkollave me situata të 
dhunës, megjithatë edhe më tutje janë të pranishme vështirësitë për detektimin dhe luftimin e këtyre 
problemeve në shkolla. 

Shkollat e kanë rolin kyç në ndryshimin e normave dhe praktikave të krijuara kulturore të dhunës përmes 
sigurimit të vendeve të sigurta të procesit mësimor për fëmijët, përmes përfshirjes së arsimit për të 
drejtat e njeriut dhe identifi kimit të shkaqeve dhe pasojave nga dhuna me bazë gjinore. 

Si mësimdhënës më me rëndësi është ta kuptoni natyrën e dhunës gjinore dhe në mënyrë aktive të 
përfshiheni në parandalimin dhe zgjidhjen e dhunës gjinore në shkollë dhe në shoqëri. Të kuptuarit e 
faktorëve, të cilët e kanë rolin kryesor në dhunën me bazë gjinore, ndihmon në luftimin e tij. 

Dhuna më së shpeshti buron nga normat sociale, nga bindjet dhe sjelljet thellë të rrënjosura të cilat 
formohen në bazë të aspekteve dhe autoriteteve gjinore: 

1. Normat diskriminuese gjinore të cilat e krijojnë dominimin e burrave dhe 
nënshtrimin e grave dhe e drejta që të ruhet ky dominim përmes dhunës në njëfarë 
mënyre mund t’i hasim thuaja se në çdo kulturë. Presioni për konfirmimin e normave 
dominante gjinore është i madh. Të rinjtë të cilët nuk pranojnë një harmonizim të këtillë, 
ose ata të cilët nuk e kanë mësuar sjelljen “e mirëfilltë” më së shpeshti sanksionohen 
përmes dhunës 

FIZIKE PSIKIKE

SEKSUALE

Dhuna
�zike

Dhuna
verbale

Dhuna 
emocionale

Dhuna

Dhuna seksuale
dhe keqtrajtimi

Ndëshkimi
trupor

Detyrimi /
Sulme

Diskriminimi

Dhuna fizike

Foto 2
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2. Normat sociale të cilat e krijojnë autoritetin, tradicionalisht bëhet fjalë për meshkuj dhe 
persona të rritur, zakonisht e përfshijnë legjitimitetin të urdhërojnë, disiplinojnë dhe kontrollojnë, 
ndërsa dhunën ta përdorin për ruajtjen e autoritetit të tyre. Këto norma e mbështesin autoritetin 
e mësimdhënësve, burra dhe gra mbi fëmijët, shpeshherë duke e përdorur një lloj dhune në 
mënyrë që të ruhet autoriteti dhe të fuqizohen normat sociale dhe gjinore. 

3. Faktorë më të gjerë strukturorë dhe kontekstual janë konfl iktet, pabarazia e fi timit, 
privimi ose margjinalizimi dhe sistemet e paqëndrueshëm. Nga ana tjetër, natyra e medias sociale 
mundëson dhunë – siç është dhuna përmes internetit ose celularëve mobil (dhunë interneti) 
dhe sulme kibernetike përmes Internetit në hapësira të cilat është më vështirë të rregullohen nga 
ana e institucioneve.

Shembuj të dhunës me bazë gjinore më së shpeshti ndodhin brenda dhe rreth shkollës

Më së shpeshti dhuna me bazë gjinore në shkollë, e cila bazohet në rolet dhe marrëdhëniet 
gjinore, zhvillohet brenda, në rrugën kah, ose rreth shkollës. Edhe pse kjo dhunë mund të 
ndodhë në orët e mësimit, kjo shpesh ndodhë edhe në vende tjera të fshehta të cilat janë më 
pak të dukshme brenda ose rreth shkollës. Dhunën mund ta kryejnë nxënësit ose persona të 
tjerë bashkëmoshatarë apo prindërit. Në Tabelën 8 janë prezantuar disa shembuj të formave të 
dhunës me bazë gjinore. 

TABELA 8: Shembuj të dhunës me bazë gjinore në shkolla

VERBALE PSIKIKE FIZIKE SEKSUALE

` Turpi, ngacmimi 
ose përçmimi 
i atyre të 
cilët nuk 
korrespondojnë 
me normat 
gjinore

` Përdorimi i 
gjuhës gjinore 
për abuzim 

` Adresimi 
me emra të 
neveritshëm 
në bazë të 
përcaktimit 
seksual

` Përjashtimi 
social nga grupi 
ose loja e atyre 
të cilët nuk 
korrespondojnë 
me normat 
gjinore

` Thashetheme 
ose përhapje të 
zërave

` Gjestikulacione 
fyese ose 
të vrazhda, 
shprehje të 
fytyrës ose 
lëvizje të trupit

` Keqtrajtimi 
i atyre të 
cilët nuk 
korrespondojnë 
me normat 
gjinore përmes 
ngacmimit, 
shtyrjes, rrahjes

` Detyrimi për 
kryerjen e 
veprimeve të 
caktuara (për 
shembull, vajzat 
të qëndrojnë 
dhe ta pastrojnë 
klasën)

` Përdorimi i 
formave të 
vështira të 
ndëshkimit 
trupor mbi 
nxënësit 
meshkuj

` Puthje ose 
prekje të 
detyrueshme

` Komente 
seksuale për 
sjelljen ose 
reputacionin e 
të tjerëve

` Kontakt i 
detyrueshëm 
seksual

` Dhunimi

` Shikimi i 
detyrueshëm 
i akteve 
seksuale ose 
pornografi 

` Shkëmbim të 
shërbimeve 
seksuale për 
nota më të 
mira
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4. CILËT JANË EFEKTET DHE PASOJAT PSIKIKE NGA DHUNA ME BAZË    
 GJINORE NË SHKOLLË?

Hulumtimet tregojnë se ka shumë efekte negative mbi mësimin dhe shëndetin e atyre të cilët në mënyrë 
të drejtpërdrejtë e përjetojnë dhunën gjinore. Disa nga këto fakte i përjetojnë edhe ata të cilët e vëzhgojnë 
dhunën dhe jetojnë me frikë se në të ardhmen mund t’u shkaktohet edhe atyre. Shembuj për disa nga këto 
efekte janë prezantuar në Tabelën 9.

TABELA  9: Efektet dhe pasojat psikike nga DhBGj

EFEKTET NGA DHBGJ MBI MËSIMIN PASOJAT PSIKIKE NGA DHBGJ

 ` Përqendrim i zvogëluar

 ` Sukses më i ulët 

 ` Humbja e interesimit për shkollën

 ` Frika nga përfshirja në aktivitete shkollore

 ` Tërheqja nga problemet

 ` Frikë të kërkohet ndihmë nga mësimdhënësi

 ` (vet) përjashtimi nga aktivitetet e numërta 
shkollore – sport, argëtime, ekskursione 

 ` Ndërrimi i shkollës në shkollë tjetër

 ` Braktisja e shkollës

 ` Reduktimi i opsioneve për zgjedhjen e 
lëndëve, shkollave dhe planeve të ardhshme

 ` Vetëbesimi i ulët 

 ` Anksioziteti

 ` Depresioni dhe humori i keq

 ` Shëndeti i keq/imuniteti i dobët /

 ` Mosbesimi tek të tjerët

 ` Sjellje seksuale me rrezik të lartë

 ` Ekspozimi më i madh mbi sjellje të rrezikshme 
(alkool, droga, dhunë)

 ` Konflikte në familje

 ` Vetëlëndimi

 ` Tentativa për vetëvrasje

Kur bëhet fjalë për efektet nga dhuna me bazë gjinore, është me rëndësi të kuptohet ndikimi i rasteve të 
shpeshtuara dhe kohëzgjatja, si dhe serioziteti i incidentit. Nxënësit seriozisht mund të preken nga format 
më pak të dukshme të dhunës, si dhe nga ngjarjet e njëfishta ekstreme. Edhe format rrjedhëse të dhunës 
të nivelit më të ulët dhe ngjarjet më serioze mund të shkaktojnë pasoja negative gjatë mësimit dhe ndaj 
shëndetit, të cilat janë theksuar më lartë.

5.  VEPRIME PËR PARANDALIMIN DHE REAGIMIN EFIKAS NDAJ DHUNËS ME   
 BAZË GJINORE

Ndërmarrja e veprimeve për zgjidhjen e problemeve të DhBGj në shkolla kontribuon në përfitimet si vijojnë: 

 ` Cilësia e procesit mësimor dhe suksesi i nxënësve është përmirësuar;  

 ` Shkollat janë konsoliduar për parandalimin dhe reagimin ndaj dhunës; 

 ` Janë arritur përfitime personale në lidhje me shëndetin mendor dhe psikik të nxënësve; 

 ` Është avancuar barazia gjinore në shkolla. 

Gjatë kërkimit të përgjigjes për dhunën me bazë gjinore në shkollë nevojitet të ndërmarrim aktivitete me 
nxënësit për zhvillimin e aftësive dhe shkathtësive si vijojnë të cilat do t’u ndihmojnë t’i identifikojnë dhe 
në mënyrë efikase të mbrohen nga dukuritë e të gjitha formave të diskriminimit dhe dhunës:

1. Harmonizimi i gjuhës dhe koncepteve – që të kenë mendim kritik për dhunën me bazë 
gjinore nxënësit duhet të kenë njohuri për fjalët kryesore dhe për konceptet dhe dallimet e tyre 



të gjuhës. Prandaj, është e rëndësishme që nxënësit, në aktivitetet fi llestare, të përfshihen në 
mësimin e termineve dhe koncepteve kryesore.

2. Përvetësimi i njohurive dhe stimulimi i mendimit kritik për konstruksionin gjinor
– në mënyrë që ta kuptojnë ndikimin e normave negative gjinore dhe të ndërmarrin veprime për 
luftimin dhe parandalimin e dhunës, nxënësit duhet:

` të kuptojnë se si normat gjinore i krijojnë identitetet, dëshirat, praktikat dhe sjelljen 
gjinore;

` të kuptojnë se ndikimi i traditave, praktikave dhe besimeve, ligjeve dhe politikave e 
ndihmojnë pabarazinë gjinore në shtëpi, shkollë, bashkësi dhe në vendin e punës;

` t’i identifi kojnë dhe t’i luftojnë paragjykimet dhe stereotipat gjinorë;

` t ’i identifikojnë karakteristikat kryesore dhe efektet e normave të pabarabarta 
gjinore. 

Prandaj është me rëndësi në aktivitetet fokusi të vihet mbi identifi kimin e normave gjinore 
dhe në efektet e tyre mbi njerëzit.

3. Zhvillimi i qëndrimeve pro – sociale – që të punohet në parandalimin, denoncimin dhe 
kundërshtimin e dhunës me bazë gjinore, nxënësit duhet të besojnë se pabarazia dhe dhuna 
gjinore janë të papranueshme dhe se të gjithë njerëzit janë të barabartë, pavarësisht gjinisë, 
përcaktimit seksual, moshës ose karakteristikave të tjera.

Promovimi i besimeve themelore e  përfshinë, si vijon:

` Njerëzit janë të vyeshëm dhe të barabartë, pavarësisht gjinisë së tyre.

` Të gjithë njerëzit, pavarësisht gjinisë, kanë të drejtë të trajtohen në mënyrë me të cilën 
respektohen të drejtat e tyre të njeriut.

` Secili është përgjegjës për respektimin e të drejtave të njeriut, pavarësisht dallimit në 
gjini.

Fokusi i aktiviteteve vendoset mbi të drejtat e njeriut dhe mbi përgjegjësitë që kanë të bëjnë 
me respektimin e të drejtave të të tjerëve.   

4. Motivimi i nxënësve të ndërmarrin veprime – që të ndërmarrin veprime për 
parandalimin e dhunës me bazë gjinore në shkolla, nxënësit duhet t’i kuptojnë efektet negative 
nga dhuna me bazë gjinore dhe të besojnë në mundësitë se me pjesëmarrjen e tyre dhe 
veprimet mund të bëjnë ndryshime pozitive. 

Aktivitetet fokusohen mbi efektet negative shëndetësore, ekonomike dhe arsimore të 
pabarazisë gjinore.

5. Mbështetje të fuqizimit social – që të punohet në ndryshimin e vazhdueshëm të normave 
negative sociale dhe pritshmërive gjinore, nxënësve u nevojitet qëndrueshmëri dhe mbështetje 
nga autoritete me njohuri profesionale nga fusha.

Nxënësit gjatë aktiviteteve angazhohen në zgjidhjen e përbashkët të problemeve dhe në 
detyrat individuale.  

6. Zhvillimi i aftësive – që të kuptohet kur dhe si të denoncohet, të kundërshtohet ose të 
punohet në parandalimin e dhunës me bazë gjinore, nxënësit duhet t’i mësojnë aftësitë për 
bashkëpunim, kundërshtim, vetë-kujdes, dhënie mbështetje bashkëmoshatarëve dhe të kërkojnë 
ndihmë. 
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Krijimi i këtij materiali mbështet nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), përmes 
projektit Nordic Progress Support për Maqedoninë e Veriut, i zbatuar nga Zyra e KB për Shërbime të Projekteve 
(UNOPS).

Përmbajtja e materialit është përgjegjësi e Institutit për të Drejtat e Njeriut dhe në asnjë mënyrë nuk mund 
të konsiderohet se reflekton pikëpamjet e Agjencisë Suedeze të Zhvillimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar, 
Sekretariatit për Çështjet Evropiane ose Zyrës së KB për Shërbime të Projekteve. 

Riprodhimi i këtij materiali lejohet për qëllime jo-komerciale dhe duke iu referuar burimit.

Aktivitetet përfshijnë ushtrime për zhvillimin e aftësive, me theks mbi zhvillimin e aftësive të 
komunikimit, të nevojshme për ndërtimin e respektimit të ndërsjellë.

Për realizimin  e këtyre objektivave, ndërsa në kuadër të të drejtave të njeriut dhe të fëmijëve, 
ju inkurajojmë ta përdorni Manualin “E drejta për shkollë sensitive gjinore” – Parandalimi dhe 
ndërhyrja e hershme në dhunën me bazë gjinore në shkolla, i cili u dedikohet mësimdhënësve 
dhe shërbimeve profesionale të shkollave. 

Ky Manual përmban punëtori dhe ushtrime të dizajnuara në mënyrë që tek nxënësit të promovojnë 
sjellje me respekt dhe ta zgjidhin çështjen e dhunës me bazë gjinore në shkollë. Aktivitetet kanë 
për synim t’i rrisin njohuritë dhe qëndrimet pozitive dhe të ndërtojnë vetëdijesim dhe aftësi tek 
nxënësit që kanë të bëjnë me marrëdhënie të drejta, të respektueshme dhe jo dhunë. Për më 
tepër, ata u ndihmojnë nxënësve të zhvillojnë aftësi që në mënyrë përkatëse të reagojnë kur do 
të shohin se të tjerët ushtrojnë dhunë me bazë gjinore.

Publikime të përdorura:

Gender Responsive Pedagogy, A Toolkit for Teachers and Schools, FAWE, 2018

Global Guidance SCHOOL-RELATED GENDER-BASED VIOLENCE, UNESCO and UN Women, 2016

Gender in Education Network in Asia-Pacifi c (GENIA) Toolkit, UNESCO 2019
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Cili është qëllimi i ManualitCili është qëllimi i Manualit
Ky Manual është hartuar që t’u shërbejë mësimdhënësve si mjet ndihmës për punë, ndërsa qëllimi i tij është të kontribuojë në 

zhvillimin e kompetencave të mësimdhënësve për promovimin e barazisë gjinore në shkolla. Synimi është që përmes manualit të 
fitohen ide, inspirime dhe të fitohet ndihmë praktike për zbatimin e qasjeve inovative dhe participative pedagogjike, përmes 
integrimit të perspektivave gjinore të cilat do të kontribuojnë që nxënësit të zhvillojnë njohuri, aftësi, vlera dhe qëndrime që 
promovojnë barazi gjinore. Besojmë se barazia gjinore, në dhe përmes arsimit, mund të ndërtohet në drejtim të eliminimit të 
stereotipave gjinorë, diskriminimit dhe dhunës. 


