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Publikimi është pjesë e projektit “Pjesëmarrja e të rinjve me prejardhje të ndryshme etnike në debatin për të drejtat e njeriut, duke i shfrytëzuar mediumet sociale”, i realizuar   në partneritet me shkollat e mesme nga komunat e Tetovës dhe Gostivarit . Ky
projekt është pjesërisht i mbështetur me grant nga Ambasada e SHBA-ve në Shkup.
Mendimet dhe konkluzionet ose rekomandimet e paraqitura në këtë dokument janë të
autorit dhe nuk i reflektojnë domosdo ato të Departmentit të Shtetit.

������������������
Programi
vjetor i QAE-ës
��������������������������������������������������
Multimedia është i mbështetur nga programi CIVICA
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Mobilitasi zbatuar nga CIRa dhe i mbështetur financiarisht nga SDC�.
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Ky doracak iu dedikohet atyre që besojnë në kreativitetin dhe
në shfrytëzimin e teknologjive të reja, rrjeteve sociale, si potencial i cili
mund ta zhvendosë shoqërinë në kahe pozitive. Ai është shkruar edhe
për ata të cilët besojnë në potencialin e gjeneratës së re dhe të cilët besojnë se përmes kahëzimit së potencialit krijues që e posedojnë të rinjtë,
përmes metodologjive mirë të paramenduara e të përcaktuara, mund të
bëhen ndryshime.
Qendra për Realizime Artistike Multimedia nga Shkupi është
organizatë e cila për pothuaj se 12 vjet me radhë flet për ndryshime të
tilla, duke shfrytëzuar kreativitetin, artin dhe kulturën si mjete për arritjen e qëllimeve të parapara.
Si pjesë e aktiviteteve të saj, QRA Multimedia e realizoi projektin “Pjesëmarrja e të rinjve me prejardhje të ndryshme etnike në debatin për të drejtat e njeriut, duke shfrytëzuar mediumet sociale” i cili ka
për qëllim t’a forcojë pjesëmarrjen e të rinjve në dialogun ndëretnik në
mjediset shkollore dhe të ngrit vetëdijen qytetare dhe respektimin e të
drejtave të njeriut midis të rinjve në Maqedoni përmes shfrytëzimit në
mënyrë kreative të mediumeve sociale dhe teknologjive të reja (Internetit, Facebook-ut, Twiter-it, MySpace, bllogjeve etj.).
Doracaku është rezultat i këtij projekti dhe qëllimi i tij është të
jetë udhërrëfyes për të gjithë ata që duan të punojnë në mënyrë kreative
me gjeneratën e re. Korniza e punës, siç është përshkruar në këtë publikim, mund të funksionojë si drejtim për iniciativa të ngjashme. Por,
ajo nuk paraqet projekt – plan, apo koncept të praktikës më të mirë, por
është vetëm një shembull për një nga mënyrat e mundshme të bërjes së
punës.
Qëllimi i këtij doracaku është që të jetë i dobishëm edhe për
ata ndërmjetësues dhe liderë të cilët nuk ishin pjesë e projektit, por që
i
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punojnë me të rinjtë në Republikën e Maqedonisë, si dhe udhërrëfyes i
partnerëve, komunave, shkollave, donatorëve, sponsorëve dhe të interesuarve të tjerë në konceptin e punëtorive kreative dhe shfrytëzimin e
mediumeve sociale si mjet në procesin e dhënë.
Për këtë shkak, ky doracak përfshin shqyrtimin e situatës në
fushën e arsimit në Republikën e Maqedonisë, mundësitë për arsimim
joformal, mundësitë e mediumeve sociale, si dhe shembuj praktik nga
puna me të rinjtë, bashkë me shembuj nga punëtori praktike, metodologji dhe vizione te shkëmbyera.
Në fund, do të doja ta falënderoja ekipin i cili mori pjesë në
realizimin e këtij projekti, edhe atë, në Gostivar: Z-n. Blerita Mustafi
Mazllami, Z-n. Brankica Simeska dhe koordinatoren e këtij projekti
për Gostivarin Z-n. Blerina Ahmeti, dhe në Tetovë: Z-n. Nuran Kadriu
Xhambazi, Z-n. Ana Bllazheva dhe koordinatorin Z. Sherif Memedi.
Dhe përfundimisht, do të doja që veçanërisht t’i falënderoj të
gjithë nxënësit e shkollave të mesme nga Gostivari dhe Tetova, të cilët
morën pjesë në realizimin e këtij projekti.

Violeta Simjanovska,

drejtore e QAE Multimedia

ii
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Hyrje: fuqia e kulturës
Bota sot, kryesisht, karakterizohet me: krizat, të cilat paraqiten
në fusha të ndryshme ( asaj të sigurisë, atë ekonomike, në fushën sociale, etj.), lëvizshmërinë e zmadhuar të njerëzve të përshpejtuar nga
tregu i hapur global dhe format e përshpejtuara të komunikimit që vijnë
si rezultat i zhvillimit të teknologjive të reja. Transformimi social, ku
hyjnë edhe transformimi arsimor dhe ai kulturor, ndodh me një ritëm
të shpejtë, i cili përsëri mund të rezultojë me pasoja të thella sociale në
shoqëritë siç është kjo e Maqedonisë, e cila përpiqet të adaptohet me
sfidat globale nga jashtë, por edhe me sfidat që vijnë nga brenda. Lëndueshmëria e njerëzimit, si rezultat i sfidave ekzistuese, si dhe pasiguria
dhe frika për të ardhmen, kontribuojnë që të zhvillohet një bazë për
racizëm, ksenofobi dhe pa durueshmëri, shkelje të të drejtave të njeriut,
që ndonjëherë përshkallëzohen dhe në konflikte. Në të njëjtën kohë, në
natyrën e njeriut është që të vazhdojë të shpresojë dhe të synojë drejt
dinjitetit dhe të ardhmes më të mirë, siç është treguar edhe nga ngjarjet
më të reja politike në Evropë, Afrikën e Veriut dhe në Lindjen e Afërt.
Në këtë kontekst, diskursi arsimor, kulturor dhe në përgjithësi
ai politik, ku shumëllojshmëria kulturore është e pranishme dhe “brenda” dhe “jashtë”, ndryshohet dhe shfaqet nevoja për një debat të ri i cili i
thërret politikat publike në rishqyrtim.
Në fakt, forca e kulturës, e kuptuar në kontekst më të gjerë - me
gjithë larminë e saj – si parakusht për paqe, si burim i mirëqenies intelektuale, emocionale dhe shpirtërore dhe si resurs për zhvillim socioekonomik, të ambientit jetësor dhe qëndrueshmërisë, është më e rëndësishme se kurrë më parë.
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Jo rastësisht, në Samitin e Mileniumit të shefave të shteteve
(Nju-Jork, shtator të vitit 2010) u pranua publikisht roli i kulturës në
zhvillimin e njerëzimit dhe, veçanërisht, kontributi i saj për arritjen e
qëllimeve zhvillimоre të mileniumit.
Megjithatë, intervenimet zhvillimore do të jenë të mundshme
dhe efikase nëse kultura bëhet pjesë përbërëse e të gjitha masave politike publike, siç janë arsimi, shkencat humane dhe sociale, shëndetësia,
ekonomia, mjedisi jetësor dhe mediumet.
Këto rekomandime zhvillimore, kuptohet, duhet të kontekstualizohen për çdo vend në mënyrë të veçantë dhe të propozohen orientime të veçanta strategjike të cilat do të garantojnë implementimin tyre.

Kahe të reja në politikat publike:
		
lidhja midis politikës kulturore dhe arsimore
Vizioni politik i propozuar më lart bazohet në pandashmërinë
e kulturës dhe zhvillimit ose, më saktë, të pandashmërisë së dallimeve
kulturore, dialogut ndërkulturor dhe zhvillimit.
Kërkohen qasje të reja dhe kreative kundrejt politikave publike
dhe politikanëve të cilat do t’i bartin çështjet e kulturës dhe të arsimit në
agjendat e tyre duke treguar, gjithashtu, udhëheqje politike në dialogun
ndërkulturor, duke i mënjanuar interpretimet e shumëllojshmërisë kulturore në kuptimin e manipulimeve demagogjike, gjë që haset shumë
shpesh në skenën politike maqedonase.
Një qasje e tillë e re kundrejt politikave publike kërkon: të menduarit jashtë klisheve të njohura dhe pazarllëqeve të lira, forcim dhe
shqyrtim të qasjes ndër sektoriale (ndërministrore) dhe pranimin e një
spektri të gjerë aktorësh, të cilët luajnë rol në formimin dhe realizimin
e agjendës zhvilluese. Përderisa roli i shtetit ndryshon në nivel global,
duhet të ndërmerren hapa në krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm
në çdo shtet, përfshirë këtu edhe Maqedoninë, ku të gjithë palët e involvuara, përfshirë dhe shoqërinë qytetare, do të mund të inkuadrohen
tërësisht në procesin e krijimit dhe realizimit të politikave publike siç


Gjendet në: www.un.org/en/mdg/summit2010/Cached
����������������������������������������������
– Similar.
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janë kultura dhe arsimi. Prandaj është e rëndësishme që të vendoset
dialog me të gjithë aktorët të cilët do të bisedojnë për format e reja të
partneritetit dhe të qasjeve në multi-sektorë, siç janë, p.sh. kultura dhe
arsimi.

Çështja e multikulturalizmit dhe shumëllojshmërisë
		
kulturore në Maqedoni dhe implikimi i tyre në
		
krijimin e kompetencave për modele të reja të
		
politikave publike (kulturë dhe arsim)
Nga momenti kur Maqedonia u bë shtet i pavarur dhe sovran,
dhe veçanërisht pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001,
multikulturalizmi është realiteti ynë dhe kërkon përkushtim mjaft të
madh politik dhe institucional. Megjithatë, pa përcaktimin e diskursit të
multikulturalizmit në Maqedoni ose të rëndësisë së ndërtimit të shtetit
multikulturor, nuk mund të veprohet as politikisht, as në mënyrë institucionale. Prandaj, edhe pse i pranuar në mënyrë deklarative nga ana e
elitave politike, qoftë edhe i mbështetur me kushtetutë, multikulturalizmi në Maqedoni nuk është një politikë e përcaktuar qartë, prandaj që
këtu nuk ka një kornizë precize normative.
Modeli multikulturor të cilin po përpiqet ta ndërtojë Maqedonia, veçanërisht pas vitit 2001 dhe nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit,
përballet me probleme që nga vetë fillimi i tij.
Ky model në mënyrë të konsiderueshme ndryshon nga ai që
daton nga vitin 1944 kur ASNOM –i për herë të parë e prezantoi Maqedoninë si entitet të pavarur. Pastaj, në vitin 1991, pasi që u bë shtet i
pavarur, modeli i pranuar nga ana e Maqedonisë së pavarur dhe sovrane
si model i shtetit – komb, që në mënyrë normative përshkruhej dhe në
kushtetutë, bazohej në idenë se Maqedonia është vend i maqedonasve
dhe i të gjithë pakicave që jetojnë në territorin e saj. Ndryshime më të
mëdha ndodhën në vitin 2001, përkatësisht kur modeli multikulturor
ishte pranuar në mënyrë deklarative dhe kur elitat maqedonase u tërhoqën nga modeli shtet – komb. Nën presionin e bashkësisë ndërkombëtare ky model nga ana normative ishte përshkruar në amendamentet
e kushtetutës ku theksohet se Maqedonia është vend i qytetarëve të
Republikës së Maqedonisë, i popullit maqedonas, si dhe i popullatës
shqiptare, turke, vllahe, rome dhe boshnjake që jetojnë në Republikën
e Maqedonisë.
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Kjo gjendje e re e pranuar në vitin 2001, përkatësisht konteksti
multikulturor, nga njëra anë, konsiderohet si “e keqe e nevojshme” nga
shumica e maqedonasve, kurse, nga ana tjetër si “fitore” nga ana e shumicës së shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni. Për fat të keq, deri tani
asnjë opsion politik në Maqedoni nuk ka treguar dëshirë dhe pjekuri
politike që ky model të bëhet mundësi për drejtësi ose për ndërtimin e
disa koncepteve të reja të bazuara në dialogun ndërkulturor, diversitetin
kulturor dhe kohezionin social.
Kjo mund të jetë e kuptueshme, deri në një moment të caktuar,
për shkak të situatës me identitetin nacional maqedonas, i cili akoma
nuk është njohur nga fqinjët: Greqia e mohon emrin e shtetit dhe emrin
e popullit, me çka në mënyrë të konsiderueshme komplikohen integrimet e Republikës së Maqedonisë në BE dhe NATO; bullgarët nuk e
njohin gjuhën si specifikë të maqedonasve; kisha ortodokse serbe nuk e
pranon autoqefalin e kishës ortodokse maqedonase, kështu që, të gjitha
këto së bashku, krijojnë ndjenja të fuqishme zhgënjimi. Prandaj, profesori Branisllav Sarkanjac, thekson se “multikulturalizmi pa identitete të
pranuara është farsë”. (Додовски,
����������������
2005)
Shumë teoricienë dhe ekspertë nga Maqedonia janë skeptikë
për këtë model të multikulturalizmit, veçanërisht në lidhje me marrëveshjen e Ohrit si bazë për ndërtimin e tij. Disa prej tyre mendojnë
se kjo marrëveshje e zhvendos përparimin e të drejtave të individit kah
sigurimi i të drejtave të bashkësive, por vetëm për ata që janë grup më
i madh në aspektin kuantitativ. Kjo qasje kolektiviste, pas disa viteve të
implementimit të marrëveshjes kornizë, rezultoi me disa probleme me
të cilat ndeshet Maqedonia: administratë joefikase (që vjen si rezultat i
numrit të madh të punësimeve administrative jo në bazë të kualitetit,
por në bazë të prejardhjes etnike – paralele me atë të anëtarëve të partive
politike), vendosja e institucioneve paralele ose të sistemeve paralele në
kuadër të institucioneve (p.sh., në arsim: disa shkolla janë të ndara dhe
kanë edhe drejtor maqedonas, edhe drejtor shqiptar, edhe pse bëhet fjalë
për të njëjtin institucion dhe për ndarjen e të njëjtës hapësirë), si dhe
rritja e mostolerancës dhe mosbesimit midis grupeve etnike (veçanërisht midis maqedonasve dhe shqiptarëve).
Këto shembuj nuk çojnë në kah ndërtimi i multikulturalizmit si
sistem, por kah pluralizmi etnik, që gradualisht mund të çojë në ndarje.
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Të gjitha këto probleme dhe dilema na shpijnë në pyetjen kyçe:
Çfarë nënkuptohet me multikulturalizëm në Maqedoni? Vallë a është
kjo një paraqitje piktoreske e sallatave të ndryshme të vendosura me
rregull në një enë, por të ndara njëra nga tjetra?
Përgjigjja e kësaj pyetjeje vazhdon të jetë e paqartë për shkak të
një arsyeje: mungesa e debateve teorike, hulumtimeve akademike dhe
krijimit të koncepteve. Dhe përsëri, koncepti në Maqedoni, i thjeshtëzuar nga Sarkanjac, është “model i sjellë nga jashtë, pa teori brenda”,
(ibid.) që është një kombinim mjaft i keq në raport me kuptimin e vetë
konceptit, përcaktimin e diskursit, të shoqëruar me aksion politik dhe
institucional. Megjithatë, edhe konceptet e jashtëzakonshme teorike për
liberalizmin ose multikulturalizmin nuk garantojnë realizim të suksesshëm të tyre. Zharko Puhovski në një diskutim thekson se multikulturalizmi si model në Maqedoni është një trik i mirë që të “kontrabandohet” liberalizmi në një shoqëri e cila ndodhet në tranzicion. Teoria
liberale ndonjëherë nuk ka ndjeshmëri në raport me specifikat lokale,
veçanërisht kur kemi të bëjmë me shoqëri që ndryshojnë në mënyrë
radikale. Sipas Vesna Xhukiq, multikulturalizmi, si pluralizëm kulturor
i shoqërive bashkëkohore ose si politikë publike, kryesisht, synon kah
kulturat e njëjta ko-ekzistuese, që është shumë e vështirë që të realizohet për shkak të kulturave ekzistuese dominuese. ��������������
(Ђукић, 2005) ��I �������
njëjti
autor thekson se këto koncepte të multikulturalizmit dhe, ndoshta, interkulturalizmi si koncept, duhet të kontekstualizohen nga teoria në aktivitete praktike dhe të përditshme.
Mund të arrihet në konkluzionin se ky model multikulturor, i
pranuar në Maqedoni në vitin 2001, nuk është përcaktuar tërësisht dhe,
me këtë, lihet një hapësirë goxha e madhe për manipulim, që në vetvete
përmban rrezik të ndarjes shoqërore, por në të njëjtën kohë, përmban
dhe potencial që mund të zhvillohet në një koncept të ri që do ta mbajë
shoqërinë në drejtimin pozitiv.
Prandaj, është e nevojshme që përsëri të shqyrtohet koncepti,
ose modeli, i cili do të bazohej në analiza dhe hulumtime serioze, koncept i cili do të ofrojë zgjidhje për situatën momentale në Maqedoni drejt krijimit të dinamikës ndërkulturore, rritje të përfshirjes së qytetarëve
në të gjitha proceset shoqërore, me aktivitete institucionale dhe politike
të përcaktuara në mënyrë precize (aktivitete të cilat do të krijojnë vlera
të përbashkëta).
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Raporte midis sektorëve – arsim + kulturë
Ndarja e vjetër dhe e zgjatur e sektorëve në sferat e ndryshme
të strukturës sociale në Maqedoni (dhe në të gjitha vendet e ish-Jugosllavisë) krijoi struktura dhe shprehi të cilat më shumë korrespondojnë me vetveten, sesa me mjedisin, por dhe ato nuk janë përshtatur në
ndryshime. Kjo strukturë e brendshme në një masë të madhe e bllokon konceptin ndërdisiplinor për zhvillim në të gjithë degët, edhe pse
të njëjtat degë kanë një pjesë të përgjegjësisë për shkak të mungesës së
interesit për ndryshime. Opinioni i ekspertëve që u përkasin sektorëve
të ndryshëm, shpesh shihet me nënvlerësim ose, edhe atëherë kur është
kompetencë e sektorit në sferën vetjake që të zhvillojë diskutim, për këtë
mbetet një hapësirë shumë e vogël.
Planifikimi i zhvillimit të kulturës dhe arsimit është një nga instrumentet më të rëndësishme me të cilat përcaktohen politikat publike
dhe qëllimi i tyre kryesor duhet të jetë zhvillimi.
“Zhvillimi kulturor, si një kategori e përgjithshme sociale, konsiderohet si një proces zhvillimi në të gjitha sferat e jetës së njeriut”.
(Драгичевиќ-Шешиќ и Стојковиќ, 2003)
Zhvillimi kulturor në korniza globale është proces i cili përfshin
homogjenizim ose tendencë për tu baraspeshuar mënyra se si jetojnë
njerëzit në të gjithë botën. Ajo, gjithashtu, inkuadron krijimin e vlerave
të përbashkëta. Ky proces tregon në nevojën e qasjes ndërdisiplinore.
Koncepti i qasjes ndërdisiplinore në krijimin e politikave publike i lidh kulturat dhe fushat e tjera, si arsimi, dhe krijon një proces
dinamik në të cilin formohen lidhje të fuqishme të njërës palë me palën
tjetër.
Lidhja e kulturës, veçanërisht me arsimin, është një nga parakushtet për krijimin e një politike kulturore të qëndrueshme.
Arsimi është një segment shumë i rëndësishëm në krijimin e
politikës kulturore e cila nuk duhet të lihet në shqyrtim vetëm në kuadër
të segmentit arsimor. Përgatitja e qytetarëve që të jenë përfshirë në të
gjitha aspektet e kulturës së tyre (tregtar, konsumator, pjesëmarrës aktiv
ose pasiv) është, pak a shumë, njëlloj e rëndësishme si dhe afrimi i njohurive dhe i aftësive të nevojshme për aktivitetet e punës.
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Kur flasim për arsimin dhe kulturën, në të dy segmentet duhet
të merret parasysh: edukimi i qytetarëve të cilët direkt marrin pjesë në
jetën kulturore, gjegjësisht ata që do ta realizojnë jetën e tyre profesionale në fushën e kulturës; kurse pjesa e dytë ka të bëjë me arsimin publik
i cili do t’i mundësojë qytetarit pjesëmarrje të plotë në jetën publike.
Një nga elementet kyçe në raportin arsim – kulturë është mësimi i qytetarëve për mundësitë e tyre, veçanërisht ata të cilët ndjehen si
të veçuar nga pjesa tjetër e shoqërisë. Shfrytëzimi i arsimit për kulturë si
pjesë e programeve teorike mund të sjellë ndikim të konsiderueshëm. Ai
do të ofrojë ndihmë për përfshirjen e të gjithë qytetarëve në shoqëri dhe
mund të ofrojë marrëdhënie të rëndësishme në bashkësi midis shumicës
dhe grupeve të pakicave.
Prandaj, ndërtimi i politikës kulturore duhet të jetë i lidhur
ngushtë me ndërtimin e politikës arsimore.

Shkathtësi ndërkulturore dhe kompetenca
Resurset njerëzore janë të nevojshme që të realizohet cilido
qoftë koncept ose model i politikës publike. Por, me rritjen e kuantitetit
të resurseve njerëzore, nuk rritet dhe kualiteti. Shembull për këtë është
administrata publike në Maqedoni ku kualiteti është lënë pas dore,
kështu që duhet të mendohet për ndërtimin e kapaciteteve dhe aftësive
shtesë të resurseve njerëzore të cilët duhet t’i zbatojnë politikat publike
inovative.
Kompetenca ndërkulturore, sipas përcaktimit, është shumë
e sjelljeve dhe aftësive njohëse e afektive dhe i karakteristikave që e
mbështesin bashkëveprimin efikas përkatës në kontekste të ndryshme
kulturore.
Kompetenca ndërkulturore siguron një perspektivë gjithëpërfshirëse për funksionimin e përbashkët të koncepteve të ndryshme kulturore. Filozofi Maksin (1988) na bëri thirrje të gjithëve që ta pranojmë
vendin tonë në “botën në të cilën do të jetonim në bashkësi me të tjerët”.
Vetëm përmes dinamikës ndërkulturore mund të shihet udhëkryqi
midis konteksteve të ndryshme kulturore, duke pranuar, p.sh. se shqiptarët dhe maqedonasit mund të kontribuojnë shumë në dialogun e
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brendshëm për kulturat, përkatësinë etnike dhe gjinitë.
Më tej, qeveri të sensibilizuara dhe përgjegjëse u mundësojnë
dhe u ndihmojnë qytetarëve të vet që t’i ndajnë, por dhe t’i pranojnë
vlerat e ndryshme, besimet dhe sjelljet, pa marrë parasysh nëse dallimet
kulturore janë globale apo lokale. Ne mundemi, por dhe duhet që në
mënyrë të vëmendshme të ndërtojmë një kornizë komplekse, shumështresore dhe të kontekstualizuar, e cila bazohet në respektimin dhe tolerancën ndaj të qenit i ndryshëm.
Në këtë kuptim, Maqedonia duhet urgjentisht të fillojë me ndërtimin e kapaciteteve të resurseve njerëzore në të gjitha fushat, duke filluar nga administrata, arsimi, përmes sektorit kulturor dhe social, duke
përfshirë shëndetësinë, sigurinë (policinë) dhe prezantimin ndërkombëtar.
Resurset njerëzore të cilat do kenë aftësi dhe kompetenca
ndërkulturore do të jenë të nevojshme me qëllim që të arrihet ristrukturimi i standardit jetësor, si dhe ndryshimi i diskursit ose perceptimit
ndaj tjerëve. Dhe pikërisht në këtë kalim të diskurseve, kultura dhe arsimi mund të veprojnë si ndërmjetës.

Konkluzion
Duke menduar nga pozicioni i qytetarit të Republikës së Maqedonisë, për të gjithë ndërlikueshmërinë dhe sfidat me të cilat po përballet ky vend, autori i tekstit e ndjen të nevojshme të theksojë disa segmente të cilat i prekin çështjet e multikulturës, interkulturës, arsimit dhe
kulturës, dhe për të cilat është i nevojshëm intervenim urgjent:
- Promovimi i dialogut ndërkulturor dhe shumëllojshmërisë kulturore si koncepte të jetesës;
- Implementimi i edukimit për të drejtat e njeriut, por jo vetëm
mbi baza deklarative, por ai të bëhet realitet;
- Edukim për sa i përket trashëgimisë kulturore të të gjitha kulturave që jetojnë në Maqedoni;
10
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- Mbështetja e larmisë gjuhësore në arsim, përfshirë dhe arsimin
në gjuhë amtare për të gjithë qytetarët;
- Krijimin e programeve të cilat do të sigurojnë këndvështrime të
llojllojshme në mësimin e historisë;
- Mbështetje dhe valorizim të njohurive, praktikave dhe pedagogjive lokale në të gjitha nivelet (formale dhe joformale,
duke përshirë të rinj dhe të rritur);
- Promovimi i edukimit për zhvillim të qëndrueshëm;
- Shfrytëzimi i TIK në kuadër të formimit të njohurive (arsimi
formal dhe joformal) dhe sigurimi i sinergjisë (bashkëveprimit) midis mënyrave tradicionale të komunikimit dhe
formave të reja në rrjetet sociale;
- Vendosja e kompetencës ndërkulturore, njohurive “kulturore” si
dhe njohurive për mediumet si pjesë e procesit arsimor.

Ndoshta si ngushëllim do të shërbejë fakti se edhe të tjerët kanë
probleme, deri sa edhe ata për të cilët mendohet se i kanë kaluar ato. Por,
duhet të thuhet se nuk duhet të lejohet asnjë neglizhencë tani më, kur
dihet që Maqedonia nuk mund të huazojë ndonjë zgjidhje apo solucion
nga vende të tjera, pa kontekstualizim paraprak, që do të thotë kalimi
nëpër një proces serioz të riformulimit të koncepteve dhe praktikave të
së tashmes dhe të së kaluarës dhe planifikim të vëmendshëm të së ardhmes. Në fund të fundit, e gjithë kjo na ndihmon të kuptojmë se jemi
pikërisht ne ata që duhet të punojmë në gjetjen e zgjidhjeve për problemet tona. Këto janë vetëm mendime për drejtimet e gjetjes së këtyre
perspektivave pozitive të shoqërisë sonë.
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Hyrje
Me zgjerimin e komunikimeve me shpejtësi enorme në botën
globale bashkëkohore, ndryshojnë dhe karakteri dhe esenca e identiteteve etnike e nacionale. Proceset bashkëkohore të globalizimit, migrimit, emigrimit, hibridizimit, proceset e integrimit evropian, si dhe
të gjitha llojet e takimeve, përzierjeve ose përjashtimeve të kulturave të
ndryshme, e theksojnë nevojën e të menduarit rreth multikulturalizmit
si ide ose ideal për një bashkëjetesë harmonike të kulturave të ndryshme dhe grupeve etnike në kuadër të shoqërisë pluraliste. Teoricieni
dhe profesori Vil Kimlicka, figurë qendrore në teorinë e multikulturalizmit liberal dhe përfaqësuesi më i njohur i të drejtave kulturore grupore, për ndikimin e globalizimit mbi shfaqjen e multikulturalizmit
thekson se “globalizimi bëri që miti për një shtet kulturor homogjen
të bëhet akoma më tepër joreal dhe e detyroi shumicën në çdo shtet
të bëhet më e hapur për pluralizëm dhe shumëllojshmëri. (Кимлицка,
2004: 23) Duke u mbështetur në qëndrimet e Kimlika, si koautor me
Magda Opalski, Tomisllav Zhigmanovi e përcaktoi multikulturalizmin
si “tërësi e përpjekjeve të shteteve ose të pushteteve politike në planin
e njohjes së identiteteve të grupeve etno-nacionale në sferat publike, si
dhe të aktiviteteve për harmonizim të dallimeve kulturore ekzistuese në
një shoqëri të dhënë”. (Тодоровић, 2007: 42) Shoqëria multikulturore
vështirë se mund t’i injorojë kërkesat e shumëllojshmërisë, pasi “të qenit
ndryshe” as mund të fshihet nga realiteti, as mund të mënjanohet pa
përdorimin e një shkalle të caktuar të detyrimit, por në shumë raste as
atëherë. Problemet e multikulturalizmit në një shtet ose regjion reflektohen në zhvillimin global të shoqërisë dhe i japin formë vetëdijes globale
bashkëkohore sociale dhe politike.
Modeli multikulturor liberal i Vil Kimlicka-s paraqet ndarje institucionale të bashkësive kulturore në kuadër të një bashkësie politike
për shkak të ruajtjes dhe mbrojtjes së identitetit të tyre të veçantë dhe
17
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deri tani ai më mirë i ka përballur testet e multikulturës së përditshme.
Kimlika e ofron konceptin liberal-demokratik të drejtësisë etno-kulturore duke e kritikuar modelin politik liberal klasik dhe neutralitetin
etno-kulturor të pranishëm, para së gjithash, në politikën e SHBA për
t’ia dalë mbanë me shumëllojshmërinë etno-kulturore. Kimlika përkujdeset për mbrojtjen e kulturave të bashkësive dhe jo për mbrojtjen e
bashkësive. Modeli liberal-demokratik për drejtësi etno-kulturore përfshin një hapësirë të veçantë për pakicat në kushte të një ndarjeje më të
njëtrajtshme të hapësirës publike të shoqërisë dhe është bazuar në integrimin e pakicave në një hapësirë të mjaftueshme kulture sociale. Kultura
sociale, si kulturë e koncentruar në një territor, bazuar në një gjuhë të
përbashkët, që shfrytëzohet në spektrin e gjerë të institucioneve sociale,
“iu siguron anëtarëve të grupit mënyra të ndryshme jetese në kuadër
të aktiviteteve të pasura dhe të shumëllojshme, përfshirë jetën sociale,
arsimore, religjioze, rekreative dhe ekonomike, me çka përfshihet sfera
publike dhe ajo private”. (Кимлицка, 2004: 89)
Realizimi i integrimit multikulturor në shoqëri nuk është i
mundur pa integrimin e qasjes për respektimin e të drejtave të njeriut
dhe pranimin e shumëllojshmërisë kulturore në përmbajtjet dhe praktikat arsimore.

Gjendjet momentale në arsimin në Maqedoni:
problemet, sfidat dhe gjendja e normativave
Në Republikën e Maqedonisë në një masë relativisht të madhe
është i pranishëm koncepti patriarkal, me fjalë të tjera stereotipat dhe
paragjykimet kanë ndikim të rëndësishëm mbi funksionimin e mekanizmave shoqërorë dhe standardeve të ndryshimeve kulturore dhe të
barazisë gjinore të mbështetura në parimet për të drejtat e njeriut dhe
të drejtësisë sociale. Të rriturit, fëmijët dhe të rinjtë e përcaktojnë “të
qenit i ndryshëm” në kuptimin etnik, gjinor, religjioz e kulturor përmes
stereotipave, që gjeneron diskriminim përmes manifestimeve të shumta
Karakteristikë për sistemet në të cilat autoriteti i burrit bën reprezalje mbi gratë përmes një sërë institucionesh sociale, politike dhe ekonomike.
Që këtej koncepti patriarkal mbisundon si term shumë i rëndësishëm në feminizmin bashkëkohor, si term i cili i shpjegon tërësisht marrëdhëniet represive
që ndikojnë mbi gratë.
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të saj. (Најчевска и Тодоровски, 2009) Në trendin e pastrimit moral
në realitetin tonë multietnik, nëpër të cilin kalon shoqëria jonë, një
nga parakushtet më të rëndësishme për tejkalimin e vështirësive me të
cilat ndeshemi është promovimi i idesë për respektimin e të drejtave të
njeriut, barazisë kulturore, mosdiskriminimit në sistemin e arsimit dhe
përmbajtjeve arsimore dhe të integrimit multikulturor në arsim. Parimi
që krijesat njerëzore janë të njëjta dhe kanë të njëjtat të drejta e përbën
bërthamën e konceptit për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, por
edhe synimin e sfidën e vazhdueshme të tij. Parimi i mosdiskriminimit
tërhiqet si konstantë nëpër të gjitha rregulloret ndërkombëtare. Në teori,
në kuptimin më të gjerë për termin diskriminim bëhet fjalë kur pushteti,
institucionet ose individët i trajtojnë njerëzit në mënyra të ndryshme në
bazë të disa karakteristikave të tyre personale, që në shumicën e rasteve
kanë të bëjnë me stereotipa dhe paragjykime. Stereotipat dhe paragjykimet janë shkaqet më të shpeshta për mospranimin e “të qenit ndryshe”
dhe të refuzimit ose të mohimit të sistemeve të tyre të vlerave, prandaj
dhe reaksioni i manifestuar përmes refuzimeve mbi bazë të stereotipave
dhe të paragjykimeve shpesh emërohet dhe si “paragjykim në aksion”, që
rezulton me diskriminim, përmes manifestimeve të shumta të tij – ksenofobi, racizëm, seksizëm dhe lloje të ngjashme të mostolerancës. (Најчевска и Тодоровски, 2009)
Në kushte kur Maqedonia është në kërkim të krijimit dhe të
praktikimit të modaliteteve të politikave të qëndrueshme dhe të zbatueshme të shumëllojshmërisë kulturore, problemi i respektimit të të
drejtave të njeriut, trajtimi i “të qenit ndryshe” dhe “dallueshmërisë” imponohen si prioritete. Në sistemin arsimor të shtetit tonë, modeli i paralelizmit dhe ndashmërisë është më i preferuar sesa modeli i integrimit
kur ndahet hapësira fizike midis nxënësve në shkollë dhe kur bëhet fjalë
për inkuadrim në aktivitete të përbashkëta. Në pjesën më të madhe të
shkollave fillore ku mësimi zhvillohet në më shumë gjuhë, aktivitetet
jashtëmësimore dhe jashtëshkollore organizohen ndaras, sipas gjuhës
në të cilën mësohet. Dallimi “ne” kundrejt “atyre” është i mprehtë dhe
Në shkollat fillore ka më shumë aktivitete të përbashkëta dhe ndarje
të hapësirës së përbashkët sesa në shkollat e mesme. Kur ka aktivitete të organizuara bashkërisht, ata përfshijnë një numër të vogël të zgjedhur të fëmijëve
dhe më shpesh janë të kohëpaskohshme dhe afatshkurtra, të iniciuara dhe të
realizuara, kryesisht prej organizatave të jashtme. Nxënësit që janë përfshirë
në aktivitete të organizuara bashkërisht kanë përvoja pozitive, por e thënë në
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i qartë. (ibid., 10)
Programet e qeverisë dhe korniza juridike promovojnë komunikim dhe bashkëpunim ndëretnik. Dispozitat ligjore e ndalojnë diskriminimin, por nuk i promovojnë parimet e mosdiskriminimit. Zbatimi
i parimeve të respektit dhe tolerancës në korniza ligjore është reduktuar në mundësimin e përdorimit të gjuhëve të bashkësive etnike në
vend. Gjithashtu, në kornizën normative janë përmendur disa vlera
të caktuara në frymën e respektimit të ndërsjellë, megjithatë pa theksuar obligim për implementimin e këtyre vlerave në sistemin arsimor
dhe mekanizmat për stimulimin dhe sanksionimin e mosrespektimit
të këtyre parimeve. Që këtej, rekomandimi (ibid.) që në legjislaturë në
nivel nacional dhe në nivel të shkollës të inkuadrohen strategji dhe mekanizma konkretë përmes të cilëve do të sigurohet: 1.) inkorporomi i
dispozitave në ligje me të cilat do të konfirmohen mekanizma për promovimin e parimeve të respektimit, tolerancës dhe pranimit në shkolla;
2.) ndihmë dhe mbështetje nga institucionet arsimore kompetente (Byroja për zhvillim të arsimit, Qendra për arsim dhe trajnim profesional
dhe Inspektorati shtetëror i arsimit) me qëllim që të sigurohet zbatimi i
mekanizmave; 3.) dokumentet e shkollave (statutet, vizioni dhe misioni
si dhe programet vjetore për punën në shkollë) dhe 4.) ikonografia e
shkollave në mënyrë të detyruar të inkuadrojë vendosjen e mekanizmave dhe të strategjive për promovimin e respektimit, tolerancës dhe
pranimit të masave në rast se ato nuk respektohen.
Konstatimet e hulumtimeve të ekipit të UNICEF–it janë se në
shkolla shfrytëzohen strategji të ndryshme që të mënjanohen kontaktet
e drejtpërdrejta midis nxënësve me prejardhje të ndryshme etnike/kulturore, përmes distancimit në kohë dhe në hapësirë të nxënësve mbi baza
etnike. (ibid.) Shkaku për këtë është që të shmanget dhuna ndëretnike,
nga ana psikologjike dhe fizike, edhe pse shpesh përmenden dhe burime
të tjera, si për shembull kushtet hapësinore ose gjendja e trashëguar.
Edhe pse në nivel deklarativ ekziston bashkëpunimi midis mësuesve të
bashkësive të ndryshme etnike, ai më shpesh është i lidhur me realizimin e obligimeve shkollore, por shumë pak është i iniciuar nga nevoja
e bashkëpunimit profesional, i cili është sipërfaqësor dhe pa ndërveprim
të vërtetë. Shkollat nuk disponojnë kapacitete për zgjidhje konstruktive
përgjithësi, një numër i vogël nxënësish dëshirojnë aktivitete të përbashkëta
(Marrë nga Петроска-Бешка,
����������������������������������
Најчевска, Кениг, Балажи
�������������������������
и Томовска, 2009:
116.)
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të konflikteve, përkatësisht me mekanizma efikas të komunikimit dhe
të koordinimit për forcimin e participimit demokratik dhe zgjidhjen
e konflikteve në shkolla dhe në komunë. Kur ndodhin konflikte midis
nxënësve që janë pjesëtarë të etniteteve të ndryshme, kryesisht, ato injorohen ose përmenden shkarazi, që të pengohet çfarëdo lloj konotacioni
negativ ndëretnik dhe manipulim eventual politik dhe në mediume.
Duke mos e ndjekur përbërjen etnike të shkollave te shërbimet profesionale të cilat kanë kapacitet të dobët për t’ia dalë mbanë me konfliktet,
tek nxënësit gjenerohet ndjenja e padrejtësisë dhe mosbesimit kur nuk
mund të kërkojnë ndihmë në gjuhën e tyre amtare. Nuk janë të rralla
dukuritë e forcimit të mostolerancës edhe për shkak të pikëpamjeve stereotipe të mësuesve dhe prindërve të cilët “të tjerët” i perceptojnë si “të
dhunshëm” dhe “provokatorë” duke dërguar mesazh tek të rinjtë që të
përmbahen nga komunikimi për t’u mbrojtur nga “të tjerët”. (ibid.) Por
nxënësit, përkundër kësaj, janë të interesuar që të marrin pjesë në aktivitetet jashtëmësimore të rastit (kryesisht, të projektuara), me një trend
që në mënyrë permanente shënon rritje të kureshtjes për socializim dhe
për mësim mbi traditat kulturore të “të tjerëve”.
Në sistemin ekzistues paralel të arsimit në Republikën e Maqedonisë, nxënësit nuk i njohin kulturat e bashkësive të ndryshme etnike
që janë të pranishme në vend. Rezistenca e prindërve kundrejt integrimit ndëretnik në arsim është e qartë, mungesa e bashkëpunimit midis
mësuesve që japin mësim në gjuhë të ndryshme është e qartë. Programet
e reja mësimore në shkollën fillore përfshijnë qëllime mësimore të
cilat promovojnë multikulturalizëm dhe respektim të dallimeve etnike
(veçanërisht kur bëhet fjalë për Arsimin për aftësi jetësore në shkollën fillore dhe atë të mesme). Megjithatë, më problematike janë disa programe
mësimore rrjedhëse në shkollën fillore dhe atë të mesme, të cilat edhe
pse ofrojnë përmbajtje për të “tjerët”, nuk vendosin qëllime mësimore
eksplicite dhe nuk ofrojnë metoda dhe aktivitete për mësuesin, përmes
të cilave do të sigurohej mësimi i detyruar i përmbajtjeve për kulturën e
bashkësive tona të ndryshme etnike, për shumëllojshmërinë kulturore,
për trajtimin e “tjetrit” dhe /ose për problemin e respektimit të të drejtave të njeriut.
Ky konstatim në praktikë është rezultat dhe i observimeve, anketave, intervistave gjatë implementimit të një numri projektesh për përparimin
e marrëdhënieve ndërkulturore, të realizuara nga ana e QSHQM.




Në të cilat u kryen ndryshime duke filluar nga viti 2007.
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Në pjesën më të madhe të shkollave fillore dhe të mesme, ku
mësimi zhvillohet në shumë gjuhë, aktivitetet jashtëmësimore dhe
jashtëshkollore organizohen ndarazi sipas gjuhës në të cilën zhvillohet
mësimi. Ekzistojnë dhe shkolla ku ndarja sipas gjuhës në të cilën zhvillohet mësimi, është bërë 5-10 vitet e fundit. Një nivel i madh ngarkese me
stereotipa dhe paragjykime etnike negative për “tjetrin” është shënuar si
tek nxënësit maqedonas ashtu dhe tek nxënësit shqiptarë. Konstatimet
e përcaktuara tregojnë se nxënësit më të rritur maqedonas perceptojnë
forma më të shpeshta dhune dhe ndihen më të rrezikuar nga “të tjerët”
në lidhje me moshatarët e tyre shqiptarë. Ndjeshmëri më të shprehur
për dhunë kanë dhe mësuesit dhe prindërit maqedonas krahasuar me
mësuesit dhe prindërit shqiptarë. Maqedonasit janë të bindur se niveli i
dhunës tani është më i lartë sesa ka qenë më parë. Përgjegjësinë për situatën ekzistuese në shkolla, të rriturit maqedonas dhe shqiptarë ua kalojnë, kryesisht, ndikimeve politike, por shumë pak e kalojnë mbi vete.
(Петроска-Бешка, Најчевска, Кениг, Балажи и Томовска, 2009: 8)
Drejtuesit dhe kuadrot arsimore në shkolla nuk disponojnë me
kapacitete për zgjidhje konstruktive të konflikteve që ndodhin midis
nxënësve që u përkasin dy entiteteve të ndryshme. Në përpjekjet për
të mënjanuar identifikimin e dimensionit etnik të konflikteve, ato më
shpesh injorohen ose adresohen përciptas, me qëllim që të mos shfaqen
në publik dhe të mos bëhen temë e manipulimeve politike dhe atyre në
medie. Si mësuesit, ashtu edhe prindërit kanë pjesën e vet në mungesën e
tolerancës ndëretnike me forcimin e perceptimeve dhe të stereotipave për
shqiptarët si të dhunshëm, kurse për maqedonasit si provokatorë, duke
ua dërguar direkt ose indirekt mesazhin fëmijëve të tyre (nxënësve) për
abstenim në komunikimin e ndërmjetëm, për preventivë të konflikteve
eventuale me “të veçantin” dhe “tjetrin”. Mungon ndjenja e vetëkritikës
për pjesën e vet në gjendjen ekzistuese në marrëdhëniet ndëretnike në
shkollë dhe jashtë saj. Pjesëtari i bashkësisë tjetër etnike konsiderohet si
fajtor, pavarësisht se bëhet fjalë për mësues, prindër, nxënës. Në gjendjen
e përshkruar, nxënësit pothuajse asnjëherë nuk marrin pjesë në marrjen
e vendimeve që kanë të bëjnë me aktivitetin e tyre ose të problemeve në
shkollë. Kjo do të thotë se ata nuk marrin pjesë në diskutime për aktivitetet e përbashkëta jashtëmësimore dhe jashtëshkollore, për probleme
që kanë të bëjnë me bashkëpunimin e tyre të ndërsjellë, respektimin e të
drejtave të njeriut dhe realizimin e bashkëjetesës multikulturore. Edhe
pse në shumicën e shkollave ekzistojnë shoqatat e nxënësve, roli dhe
funksioni i tyre janë margjinalizuar, kryesisht, për shkak të nivelit të
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ulët të ndërgjegjes së mësuesve, prindërve dhe nxënësve për rëndësinë
e nevojës së participimit demokratik të nxënësve. Gjendja me këshillat
e prindërve është pothuajse identike. Ata, kryesisht, nuk marrin pjesë
në sjelljen e vendimeve në procesin e zgjidhjes së problemeve që kanë
të bëjnë me marrëdhëniet ndëretnike të fëmijëve të tyre në shkollë. Ato,
më shpesh janë aktivë në kushte kur janë të detyruar të inkuadrohen,
pasi situatat e konfliktit kanë arritur nivelin e përshkallëzimit dhe kur
janë të nevojshme të ndërmerren vendime të shpejta për ndarje etnike,
por jo dhe për bashkëpunim dhe bashkëjetesë multikulturore.
Në lidhje me trendin e ndarjes etnike në shkolla dhe efektet e tij
mbi komunikimin dhe bashkëpunimin ndëretnik në kuadër të shkollës,
në shkollat e mesme rritet numri i nxënësve shqiptarë dhe i paraleleve
në gjuhën shqipe. Si rrjedhojë e kësaj, nga një shkollë e mesme në Strugë,
u formuan dy (gjimnazi dhe shkolla profesionale), ku në të dyja tani ka
më shumë paralele në gjuhën shqipe. Gjimnazi në Kumanovë deri në
vitin 2010 punonte si një entitet, kurse tani funksionon si përcaktim i dy
entiteteve gjuhësore - gjimnaze (“Goce Dellçev” dhe “Sami Frashëri”).
Ndarja fizike në këto dy objekte u përjetua si një preventivë “solide”
nga konfliktet ndëretnike mes nxënësve, të cilat më parë ishin mjaft të
përhapura. Në Strugë ndarja e nxënësve maqedonas dhe shqiptarë si në
gjimnaz ashtu dhe në shkollën profesionale është arritur përmes ndarjes
fizike në pjesë të veçanta të ndërtesave. Në të dy shkollat ndërrimet janë
etnikisht të përziera, kurse në shkollën profesionale bëhet kombinimi i
profileve me gjuhën në të cilën mësohet.

Perspektiva të reja për sistemin arsimor në Maqedoni:
koncepti multikulturor i arsimit.
Arsimi multikulturor përfshin integrimin e programeve dhe
praktikave që mëtojnë drejt barazisë arsimore dhe barazisë midis grupeve etnike, gjuhësore, religjioze dhe gjinore, njerëzve me të meta në
zhvillim dhe ato me prirje e talent. Ky kuptim i gjerë dhe gjithëpërfshirës i arsimit multikulturor dallohet nga koncepti i kufizuar i arsimit
multikulturor i cili perceptohet vetëm si reformë e programit. Jo rastësisht autorët – bashkëshortët Xhejms A. Benks dhe Çeri A. Benks theksojnë se “çdo vlerë e rëndësishme e ndryshueshme në shkollë (kultura,
programi, librat shkollor, doracakët, qëndrimet dhe besimet në kuadrot
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arsimorë) duhet të ndryshojnë në mënyrë të tillë e cila mundëson që
shkolla të promovojë barazi arsimore për të gjithë nxënësit – pjesëtarë
të grupeve të ndryshme.” (Banks & Banks McGee, 2007: 7)
Karakteri multikulturor i arsimit ndikon në formimin e besimit të ndërsjellë, tolerancës dhe bashkëjetesës midis pjesëtarëve të kulturave të ndryshme në një shoqëri me dallime. Sipas idesë së arsimit
multikulturor për të gjithë nxënësit, pa marrë parasysh grupet të cilave
u përkasin, që janë të lidhur me përkatësi etnike, gjuhësore, gjinore,
religjioze, racore, kulturore, të klasës shoqërore ose veçantisë, duhet
të kenë barazi arsimore në shkolla dhe mundësi të njëjta për të arritur sukses në shkollë dhe në bashkësi. Duke u nisur nga qëllimi kryesor i arsimit multikulturor që t’u ndihmojë fëmijëve dhe të rinjve që
të përparojnë me njohuritë, qëndrimet dhe aftësitë e nevojshme për të
funksionuar në multikulturat e tyre, në makrokulturë, me multikulturat
e tjera dhe me bashkësinë globale të bazuar mbi parime demokratike,
arsimin multikulturor shkolla e percepton si sistem shoqëror të përbërë
nga pjesë dhe variabël të lidhura fort. Që të arrihet barazia arsimore,
të gjithë komponentët kryesorë të shkollës duhet të pësojnë ndryshime
esenciale. Fokusimi vetëm tek një variabël në shkollë, siç është programi
i formalizuar (oficial), nuk mundëson implementimin e arsimit multikulturor, i cili është një proces i vazhdueshëm, pasi qëllimet e dhëna
dhe të idealizuara (siç janë barazia arsimore dhe çrrënjosja e të gjitha
formave të diskriminimit) asnjëherë nuk mund të realizohen plotësisht
në shoqërinë njerëzore.
Në fokusin e reformës eventuale për integrim multikulturor
në arsim duhet të vendoset i tërë sistemi shkollor si ambient kulturor
i përbërë nga më shumë variabël dhe faktorë kryesorë (kultura shkollore, parimet dhe politikat e shkollës, programi i përcaktuar dhe programi
i shkollës për punën në shkollë dhe bashkëpunimi i shkollës me bashkësinë
lokale dhe më gjerë) për të iniciuar ndryshime në çdonjërin prej tyre në
drejtim të krijimit dhe të mbajtjes së ambientit shkollor multikulturor
efikas. Në këtë mënyrë shkolla do të përfaqësonte një sistem shoqëror
në të cilin zhvillohet ndërveprim dinamik në marrëdhëniet e ndërsjella
që mësuesit dhe nxënësit t’i harmonizojnë disa nga pikëpamjet, perspektivat dhe karakteret.
Qasja e veprimit të shkollës në tërësi do të ishte në mënyrë masive i zbatueshëm në realizimin e suksesshëm të integrimit ndëretnik
24
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dhe ndërkulturor në kushtet e arsimit tonë në Republikën e Maqedonisë. Kjo qasje nënkupton se në përparimin e integrimit ndëretnik në
arsim marrin pjesë të gjithë pjesëtarët e bashkësisë shkollore – kuadrot
drejtuese, mësuesit, nxënësit, prindërit dhe këshillat e shkollave. Përparimi realizohet në kuadër të planit dhe programeve mësimore dhe në
gjithë mjedisin e nxënësve.
Arritja dhe mbajtja e integrimit ndëretnik në arsim është një
proces kompleks, dinamik dhe afatgjatë. Në përpjekjet për të zbatuar
integrimin ndëretnik në arsim në Republikën e Maqedonisë, Agjencia e
SHBA-së për zhvillim ndërkombëtar – USAID e financon dhe e mbështet
Projektin katërvjeçar për integrim ndëretnik në arsim (PINA), duke e nxitur krijimin e ndërgjegjes përmes realizimit të trajnimeve të ndryshme,
ndihmës teknike dhe stimulimit për këshillat e shkollave, drejtorët e
shkollave, mësuesit dhe punonjësit e komunave –që janë përgjegjës për
arsimin. Grupe qëllimore primare në aktivitet e projekteve janë të gjithë
shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë, duke i përfshirë nxënësit, mësuesit, anëtarët e këshillave të shkollave, prindërit dhe
bashkësitë lokale. Projekti realizohet në partneritet me qeverinë e Republikës së Maqedonisë (Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe komunat)
dhe me institucionet arsimore kyçe të shtetit, si dhe përmes partneritetit
me shumë organizata lokale. Bartëse e projektit është Qendra për Arsim
Qytetar në Maqedoni – QAQM. Realizimi i projektit bëhet përmes katër
komponentëve komplementarë: 1.) informimi i opinionit publik dhe i
bashkësive, me qëllim që të ngritët ndërgjegjja dhe kuptimi i rëndësisë
së integrimit etnik edhe pse ai është e një rëndësie vitale për stabilitetin e
ardhshëm të Maqedonisë; 2.) aftësimi i mësuesve, drejtuesve të shkollave
dhe punonjësve të komunave –që janë përgjegjës për arsimin, me qëllim
që të zhvillohen aftësitë e mësuesve, të drejtuesve të shkollës, anëtarëve
të këshillave të shkollave, të prindërve dhe punonjësve të komunave –që
janë përgjegjës për arsimin, por që janë të nevojshme për zbatimin me
efikasitet të aktiviteteve për integrim të suksesshëm të arsimit në shkollat e tyre; 3.) shkolla model, me qëllim që të sigurohen intervenime të
shumëllojshme në disa shkolla të zgjedhura, të cilat mund të shërbejnë
si model i shkollave të integruara për të gjithë vendin dhe 4.) sigurimi i
stimulit për shkollat dhe bashkësitë lokale, me qëllim që të shfrytëzohet
renovimi i shkollave si stimul për realizimin e aktiviteteve në komponentët e tjerë dhe të krijohet një ambient më i mirë për mësim në shkolla
përmes bashkëpunimit të ngushtë me sektorin e MASH për investime
kapitale. Investimet për renovimin e shkollave janë siguruar nga Komis25
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ioni Evropian i ushtrisë amerikane (EUCOM). Specifika e këtij projekti
është mundësimi i procesit të ndërveprimit dhe bashkëpunimit midis
të gjithë faktorëve në bashkësinë e shkollës, që pritet të kontribuojë në
krijimin më të suksesshëm të strategjisë për instalimin e praktikave inovative të ndërveprimit ndëretnik në arsim. Në këtë mënyrë do të nxitet
edhe një kuptim i gjerë në opinionin publik, tek të gjithë qytetarët për
përfitimet që dalin nga sistemi multietnik arsimor i integruar. Pritet që
ky projekt të krijojë ambient shoqëror, politik dhe ekonomik të domosdoshëm për Republikën e Maqedonisë në arritjen e një ndërveprimi të
qëndrueshëm ndëretnik në arsim, në të gjitha institucionet arsimore
dhe në fund, në të gjithë shoqërinë.
Koncepti i gjerë i arsimit multietnik përfshin disa dimensione
të ndryshme dhe të rëndësishme të cilat nxënësit dhe mësuesit mund
t’i shfrytëzojnë si drejtime në zbatimin e reformave shkollore për implementimin e arsimit multikulturor. Këta dimensione janë: integrimi i
përmbajtjes, procesi i formimit të njohurive, zvogëlimi i stereotipave dhe i
paragjykimeve, pedagogjia e paanshmërisë dhe forcimi i kulturës shkollore
dhe i strukturës shoqërore.
– Integrimi i përmbajtjes – përfaqëson integrim të përmbajtjes që
merret me nivelin në të cilin mësuesit shfrytëzojnë përmbajtje
të ndryshme nga kultura të ndryshme në mësim.
– Formimi i njohurive – ka të bëjë me mësuesit të cilët duhet t’u
ndihmojnë nxënësve që të hulumtojnë, të kuptojnë dhe të
përcaktojnë se si premisat e nënkuptuara kulturore, kriteret,
perspektivat dhe paragjykimet në ndonjë disiplinë ndikojnë
në mënyrën në të cilën formohen njohuritë.
– Zvogëlimi i stereotipave dhe i paragjykimeve – mund të realizohet përmes përmbajtjeve dhe aktiviteteve që shfrytëzohen
për t’u ndihmuar nxënësve që të ndërtojnë qëndrime pozitive kundrejt grupeve të ndryshme gjinore, etnike, racore dhe
kulturore.
Stereotipat dhe paragjykimet formohen dhe mbahen nën ndikimin e fuqishëm të familjes, shkollës, moshatarëve dhe mediumeve.
Shkolla është kreator i shoqërisë - në të hyjnë si fëmijë dhe dalin si
qytetarë të rritur. Kuptohet që presim të krijojmë qytetarë të cilët do të
dinë të jetojnë të integruar në shoqërinë tonë multietnike, dhe prandaj
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përpiqemi që ta shndërrojmë shkollën, respektivisht arsimin në një institucion i cili ”prodhon” qytetarë të përgatitur që të jetojnë në një shoqëri
të vërtetë multietnike. Në shkollë sjellja e mësuesve të cilët përfaqësojnë
model për sjelljet e nxënësve, si dhe materialet mësimore kanë ndikim
të rëndësishëm në formimin dhe qëndrueshmërinë e stereotipave dhe
paragjykimeve, si dhe mbi ndërveprimin ndërmjet qytetarëve të ardhshëm – pjesëtarë të kulturave/etniteteve të ndryshme që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Në kushtet e ekzistencës së qasjes etnocentrike
në programet dhe materialet shkollore, si dhe në paralelizmin e pranishëm në sistemin arsimor në Republikën e Maqedonisë, aktivitetet
jashtëmësimore dhe jashtëshkollore, si dhe arsimi joformal meritojnë
një vëmendje të veçantë në punën me nxënësit në drejtim të tejkalimit
të stereotipave dhe paragjykimeve të ngurosura kundrejt “tjetrit” me të
cilin duam të jetojnë në marrëdhënie të bashkëpunimit (në vend të marrëdhënieve të konkurrencës) në të gjitha sferat e jetës së përditshme (si
fqinjë, për dhe në vendet e punës, në veprimtarinë politike).

Mbi rëndësinë e arsimit joformal
Arsimi formal më shpesh dhe pothuajse gjithmonë vonon me
zbatimin e arritjeve të inovacioneve tekniko – teknologjike. Prania e
këtij fakti lë hapësirë për shfaqjen e arsimit joformal i cili është komplementar me atë formal, dhe jo e kundërta e tij. Arsimi joformal u bë
pjesë e diskursit internacional në politikën arsimore në fund të viteve
’60 dhe në fillim të viteve ’70, në korrelacion me konceptet e mësimit të
përjetshëm. Arsimi joformal e potencon rëndësinë e arsimit, mësimit
dhe trajnimeve të cilat kryhen në dhe jashtë institucioneve arsimore.
Fordham (1993) ka theksuar katër karakteristika të arsimit joformal:
rëndësinë e nevojave të njerëzve me pengesa në zhvillim, kujdesi për kategori të veçanta të personaliteteve, fokusimi në qëllime të përcaktuara qartë dhe fleksibiliteti në organizimin dhe metodat. Në disa vende në vend
të termit arsim joformal preferohen termat alternativë si p.sh.: arsim në
bashkësi, mësim në bashkësi dhe pedagogji sociale. Idetë e UNESKO –s
për programin e mësimit të përjetshëm (si një nga programet në kuadër
të arsimit joformal) arriti kulmin me Të mësuarit për që qenë (Learning
to Be “The Faure Report”, UNESKO 1972) që u bë koncepti kryesor për
formimin e sistemit arsimor joformal (UNESKO 1972: 182).
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Arsimi joformal përfaqëson çdo aktivitet të organizuar arsimor
jashtë sistemit të përcaktuar formal, që realizohet ndaras ose si pjesë e
rëndësishme e një aktiviteti më të gjerë që, duke mësuar, të arrihet një
qëllim i caktuar. Kryesisht, dallimi midis arsimit formal dhe joformal
është i natyrës administrative. Arsimi formal realizohet në shkolla dhe
në institucionet arsimore, kurse arsimi joformal realizohet në grupe të
caktuara në shoqëri ose në organizata të tjera, pastaj, përmes ndërveprimit midis nxënësve, të rinjve, miqve, familjeve dhe kolegëve. Spektri i
iniciativave dhe programeve të emëruara si arsim joformal përmban aktivitete arsimore për të rinj dhe të rritur, për fëmijë në moshën parashkollore, edukim politik dhe lloje të tjera arsimimi të lidhura me iniciativat zhvilluese të programeve shëndetësore, bujqësore dhe të tjera të
cilat mund të realizohen në kuadër të programeve profesionale publike
dhe private për trajnim. Veçanërisht janë të shumëllojshme programet
për arsim joformal në sferën e arsimimit shëndetësor, zhvillimit rural
dhe rolit të gruas në zhvillim. Kryesisht, programet e arsimit joformal
mund të kategorizohen në dy sfera më të gjera – programe arsimore
dhe programe edukimi. Ky lloj arsimi është shumë i zbatueshëm për
grupe të ndryshme qëllimore, ku secili mëson prej secilit – përmes
marrëdhënieve të gjalla të ndërveprimit mes pjesëmarrësve dhe edukatorëve, përmes veprimit, praktikës, përvojës dhe zbatimit praktik në
jetën e përditshme. Mësimi cilësor në kuadër të arsimit joformal është i
mundur kur janë përcaktuar: korniza e qartë në të cilën do të zbatohet,
programi i cili është përshtatur për grupin qëllimor, qëllime të qarta,
program fleksibël, pjesëmarrje mbi baza vullnetare, edukatorë kompetent (fasilitator), marrëdhënie interaktive midis trajnuesit dhe pjesëmarrësve, këmbim i përvojës dhe i aftësive dhe mësimi përmes praktikës.

Mediumet sociale si mjet i fuqishëm në veprimtarinë e të
rinjve në aktivitete jashtëshkollore
Mediumet dhe rrjetet sociale të cilat janë shpesh një aktivitet i
pranishëm në kontekstin e përditshëm ofrojnë mundësi për këmbim të
ideve, qëndrimeve dhe mendimeve midis nxënësve dhe të rinjve. Ata u
ngritën si fortë të imponuar nga teknologjia e re në një kanal të fuqishëm
komunikimi dhe informimi përmes të cilit, veçanërisht të rinjtë, krijojnë përmbajtje të caktuara, duke e shprehur qëndrimin në forma të statuseve, posteve, fotografive dhe videove. Platformat si Facebook, Twitter,
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Liknkedln, Google+ janë pararojë e ueb-faqeve sociale dhe vazhdimisht
dhe në mënyrë agresive bëjnë ndryshime me qëllim që t’i kënaqin shijet
për informata dhe argëtim. Platformat bëhen magnete për shumicën e
të rinjve, pjesëtarë të grupeve të ndryshme etnike e kulturore, për të
cilët është tërheqëse motoja “Që të jesh pjesë e bashkësisë, duhet që në
mënyrë aktive të marrësh pjesë në të”. Rrjetet sociale mund t’i ndajmë në
disa grupe. Grupi i parë do të ishte për përdorim të përgjithshëm (platformat e përmendura më sipër), por ekzistojnë edhe të specializuara, si
për shembull Fliker (për këmbim fotografish), Anobi dhe Shelfari (për
dashamirët e librave), Deviant art (për artin vizual) Flikster (për filmofilë, edhe pse ky sajt nuk filloi të funksionojë si ato që u përmendën më
lart) etj. Rrjeti social Twitter, i destinuar për të ashtuquajturit mikroblogime, mundëson shkrimin e mesazheve të shkurtra, të ashtuquajtura
twitter, përmes të cilave më shpesh shpallen ide dhe mesazhe. Sipas një
analize (marrë nga http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter), Twitter është
një nga 15 sajtet më të vizituara në korniza botërore.
Rrjetet sociale përmbajnë katër komponentë kryesorë: përmbajtje, bashkëpunim, unitet dhe inteligjencë kolektive. Të katër komponentët çojnë në një mundësi të gjerë për klasifikimin e iniciativës
socio-mediale për përparimin e bashkëjetesës multikulturore dhe integrimin në shoqërinë tonë. Po ashtu, rrjetet sociale përfaqësojnë një
mundësi të shkëlqyer për “vënien në punë” të Kontakt hipotezës së
Ollport-it (G.W.Allport, 1954) midis të rinjve për vendosjen e komunikimit të dendur në këmbimin e ideve për bashkëjetesën multikulturore
në realitetin tonë shoqëror të ndryshëm. Kontakt hipoteza e Ollport-it
përmban kahe të dobishme për mbështetjen e nxënësve dhe të rinjve në
ndërtimin e qëndrimeve dhe veprimeve pozitive ndërkulturore në situata të cilat mundësojnë kontakte. Me siguri mund të themi se përmes
arsimit joformal i cili mundëson komunikim indirekt dhe direkt dhe
bashkëpunim midis nxënësve/të rinjve, është e mundur që të vendosen
“kontakte midis grupeve të cilat i përmirësojnë marrëdhëniet midis
grupeve kur janë plotësuar kushtet e mëposhtme: 1.) status i barabartë
– anashkalimi i situatave të kontaktit në të cilat pjesëmarrësit e njërit
grup do ta përjetojnë vetveten më pak të vlefshëm nga pjesëtarët e grupit tjetër; 2.) bashkëpunim në vend të garës – përfaqësuesit e grupeve të
ndryshme kanë një qëllim të përbashkët të dëshiruar, realizimi i të cilit
varet nga bashkëpunimi i tyre i ndërsjellë.; 3.) sanksione nga personat e
autorizuar (në kushtet tona: mësuesit, drejtori, shërbimet profesionale,
qeveria, politikanët, gjykata) – zotim i hapur dhe norma ligjore që re29
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spektohen nga ana e autoriteteve dhe 4.) komunikime ndërpersonale
– të cilat janë mjaft të shpeshta, të gjata, të afërta që të shndërrohen në
marrëdhënie të ndërsjella përmes të cilave nxënësit njihen, dhe që kanë
më tepër se vetëm një kuptim ”. (ibid.)

Konkluzione dhe rekomandime
Gjatë kohë kultivohej mendimi se kulturat janë thuktë të kufizuara, dalluese, relativisht homogjene dhe stabile kurse bota shihej si
arkipelag kulturash, në të cilin secila kulturë ka logjikë të brendshme të
vetën dhe vlera të veta të cilat mund të kuptohen vetëm përmes nocioneve vetjake dhe të vetme. Globalizimi dhe demokratizimi i shoqërive e
imponojnë nevojën e harmonizimit dhe të universalizimit të të drejtave
të njeriut me shumëllojshmërinë e kulturave. Që këtu, shoqëritë multikulturore moderne janë të detyruara t’i zgjidhin problemet e homogjenizimit kulturor dhe të integrimit të grupeve të ndryshme kulturore në
shoqëri. Sfera e cila në mënyrë të konsiderueshme kontribuon në integrimin e grupeve të ndryshme kulturore në shoqëri është arsimi, i cili
duhet të mundësojë zhvillim të vazhdueshëm të ndërgjegjes të qytetarëve
për përkatësinë e tyre në bashkësinë e gjerë. Ai duhet të mundësojë që
pjesëtarët e grupeve të ndryshme kulturore, gjegjësisht pjesëtarët e etniteteve, gjinive, racave, religjioneve të ndryshme të përkujdesen dhe ta
zhvillojnë kulturën, gjuhën dhe identitetin si karakteristika me të cilat
dallohen nga grupet e tjera kulturore.
Republika e Maqedonisë si hapësirë kulturore me dallueshmëri
të theksuara, përbëhet nga disa grupe etnike të cilat kanë identitete kulturore të veçanta. Nga njohuritë e historisë, në hapësirën në të cilën shtrihet shteti ynë, paralelisht kanë ekzistuar grupe të ndryshme. Ardhjet
dhe shpërnguljet e vazhdueshme të njerëzve ndikonin në ndryshimin e
strukturës etnike gjatë rrjedhës së kohës, me çka këto ndryshime nuk e
vinin në pikëpyetje ndërlikueshmërinë e saj. Megjithatë, kohezioni social në periudhën 1991 – 2001, si dhe periudha e mëvonshme, më tepër
i ngjason një përzierjeje të dy substancave të dallueshme – maqedonase
dhe shqiptare. Krahas ekzistimit të disa elementeve pozitive në procesin
e integrimit strukturor, ata mungojnë në proceset e integrimit kulturor,
por ka akoma më pak në proceset e pranimit të vlerave dhe interesave
të përbashkëta. Ekzistenca e tendencave të qarta për mbyllje në korniza
30

3_TT_a.indd 30

19.12.2012 8:29:00 Uhr

Sfidat e arsimit në Maqedoni në kontekstin e tij multikulturor

nacionale dhe fetare në planin politik, arsimor, demografik, ekonomik,
informativ-komunikues dhe martesor, janë indikatorë të qartë të mërisë
dhe të përjashtimeve ndëretnike. Një gjendje e tillë e ekzistencës paralele
të grupeve të ndryshme etnike dhe kulturore pa i respektuar marrëdhëniet mes kulturave në nivel subnacional çon në një shoqëri pluraliste,
por jo edhe në shoqëri multikulturore. Në këto kushte, zhvillimi i konceptit të politikës kulturore dhe arsimore të përparimit të respektimit të
diversitetit kulturor, është modeli i vetëm për ndërtimin e një shoqërie
në të cilën gërshetohen kulturat e ndryshme. Nxënësve, të rinjve si profesionistë dhe qytetarë të ardhshëm u duhen njohuri, aftësi dhe vlera
të cilat do t’u mundësojnë që të hyjnë në ndërveprim të vërtetë dhe të
sjellin vendime së bashku me bashkëqytetarët e tyre nga grupet e ndryshme etnike dhe kulturore për bashkëjetesën dhe ekzistencën e tyre të
përbashkët, duke u mbështetur njëri tek tjetri përmes bashkëpunimit,
dhe jo përmes konkurrencës dhe konflikteve.
Që këtej, rekomandimi për dobinë e praktikimit të arsimit formal për bashkëpunim dhe komunikim përmes rrjeteve sociale midis
të rinjve, nxënësve të shkollave të mesme, të cilët, përmes krijimit dhe
mbajtjes së uebit interaktiv, kanë mundësi t’i promovojnë përgjigjet
dhe qëndrimet e tyre pozitive, kundrejt stereotipave të vjetruara etnike
dhe paragjykimeve të pranishme në çdo sferë. Me trajnime paraprake
në sferën e të drejtave të njeriut dhe të arsimit multikulturor ata kanë
mundësi të fitojnë njohuri për nevojën e ko-ekzistencës të më shumë
kulturave në një hapësirë të cilën përveçse e ndajnë, ata mbështetet në
njëri-tjetrin që të sigurojnë ekzistencë të përbashkët të sigurt. Përmes
komunikimit interaktiv përmes mjeteve të mediumeve sociale të rinjtë
kanë mundësi që t’i komunikojnë qëndrimet e tyre në lidhje me probleme dhe çështje të ndryshme, si p.sh. si janë qëndrimet ndaj nxënësve të
grupeve të etniteteve, gjinive, religjioneve dhe kulturave të ndryshme; si
janë pikëpamjet e nxënësve/të rinjve me prejardhje të ndryshme etnike
dhe kulturore kundrejt një problemi të përbashkët në shoqëri dhe cilat
janë zgjidhjet e mundshme. Në këtë mënyrë ata do ta japin kontributin
e tyre drejt zhvillimit të qasjes së re për përfshirje sociale dhe arsim joformal për të drejtat e njeriut bazuar në zbatimin kreativ të teknologjisë
relativisht të re. Kjo qasje përfaqëson një praktikë të mirë për atë se si
të rinjtë mund t’i shfrytëzojnë mediumet sociale për ndryshim real në
bashkësi në mënyrë të shpejtë dhe efikase. Një metodë e tillë komunikimi dhe shkëmbimi idesh mundëson promovimin e qëndrimeve pozitive
midis nxënësve të shkollave të mesme që i’u përkasin etniteteve të ndry31
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shme në vend, kundrejt “të tjerëve” në bashkësitë multietnike në Republikën e Maqedonisë. Në këtë mënyrë, përmes mekanizmave të zhvilluara
në mjedisin shkollor promovohet respekti, toleranca dhe pranimi midis
grupeve kulturore dhe etnike tek të rinjtë me çka forcohet participimi
i tyre demokratik në krijimin e një mjedisi të sigurt në shkolla pa përdorur dhunë në zgjidhjen e problemeve dhe konflikteve ekzistuese. Që
këtej, kjo qasje përfaqëson një nga qasjet për promovim të një shtegu të
qëndrueshëm të bashkëjetesës përmes mirëkuptimit, respektit dhe dialogut ndërmjet pjesëtarëve të grupeve të ndryshme kulturore – parime
esenciale të arsimit multikulturor, në kuadër të sistemit të arsimit formal dhe atij joformal në Republikën e Maqedonisë.
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Hyrje
Preambula e Konventës Evropiane për pjesëmarrjen e të rinjve
në jetën lokale dhe regjionale na kujton se: “Pjesëmarrja e të rinjve në
jetën demokratike të cilësdo bashkësie është diçka më tepër se vetëm
dalja në zgjedhje, edhe pse ky është një element i rëndësishëm. Pjesëmarrja dhe qytetaria aktive ka të bëjë me ekzistimin e të drejtave, mjeteve,
hapësirës, mundësive dhe, atje ku është e nevojshme, mbështetje për të
marrë pjesë dhe për të ndikuar mbi marrjen e vendimeve dhe të angazhohen në aktivitete me qëllim që të rinjtë të kontribuojnë për ndërtimin e një shoqërie më të mirë”.
Ky definicion, si aspekte thelbësore të realizimit të standardeve
demokratike në shoqëri, i thekson të drejtat, mjetet, hapësirën dhe
mundësinë e të rinjve për të marrë pjesë në jetën publike dhe në ndërtimin e qytetarisë aktive. Këta faktorë të ndikimit mbi pjesëmarrjen e të
rinjve në nivele lokale përfshijnë masa të ndryshme, të lidhura ndërmjet
tyre, të cilat duhet të përmbushen me qëllim që të mundësohet qasja dhe
participimi në jetën publike. Në kushte të vërteta dhe në korniza ligjore,
me një varietet mjetesh, në hapësirë dhe me dhënien e mundësisë për
pjesëmarrje, të rinjtë mund të zhvillojnë dhe të praktikojnë qytetari aktive.
Cilat janë format, nivelet dhe mjetet për pjesëmarrje të të rinjve
në jetën publike? Me çfarë sfidash përballet arsimi për “qytetari aktive”?
Këto janë pyetje me interes për tekstin të vështruara nga aspekti i pjesëmarrjes së të rinjve në hapësirën kulturore publike.
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Qasjet drejt pjesëmarrjes së të rinjve
Portreti tradicional i të rinjve më shpesh fokusohet tek ata si
“grupe të ndjeshme dhe të margjinalizuara” dhe si “viktima” të cilave
i’u duhet ndihmë (që më shpesh i’u ofrohet nga të rriturit) dhe kështu
inicion qasje në të cilat ata janë objekt intervenimi kur aktorët e tjerë
(përsëri, të rriturit në shumicën e rasteve) e dinë se çfarë u nevojitet të
rinjve. E parë kështu, tradicionalisht, edhe hapësira publike është dominuar nga ana e grupeve të fuqishme dhe drejtimi i tyre dhe simbolet
i shprehin vizionet dhe standardet e këtyre grupeve, duke vendosur në
këtë mënyrë edhe korniza për mirëkuptim dhe mendim për realitetin.
Format kulturore dhe mënyrat e shprehjes që nuk janë analoge me ata që
dominojnë, janë jashtë agjendës dhe kështu grupet e pakicave në interes
janë përjashtuar nga përfaqësimi dhe identifikimi me “sferën publike”.
Që këtu, hapësira publike bëhet gjithnjë e më “e pandashme”, lëvizja në
hapësirat që janë populluar nga bashkësitë ose rrjetet e ndryshme institucionale vështirësohet, dhe me këtë edhe mundësia për bashkëpunim.
Qasjet bashkëkohore të bazuara në konceptin e “qytetarisë aktive” i nxjerrin në pah të rinjtë si partner në zhvillimin e bashkësisë, si
partner me potencialet, talentet, njohuritë e veta. Ata ndërtojnë hapësirë
dhe mundësi që të rinjtë të flasin për problemet e tyre dhe të qasen në
mënyrë kreative për gjetjen e zgjidhjeve. Në thelb, këto qasje përkujdesen për dimension kritik duke e ndryshuar rolin e të rinjve nga “iniciatorë të problemeve” në “pjesëmarrës aktiv”.
Përveç kësaj, qasjet tradicionale kundrejt participimit të të
rinjve, kryesisht bazohen në pjesëmarrjen politike në këshilla rinore dhe
realizimin e qëllimeve politike. Sot, mediumet e reja dhe bashkësitë virtuale mundësojnë një set të ri veglash dhe mjetesh të cilat japin mundësi
për qasje dhe pjesëmarrje në lloj-lloj grupesh të çliruara nga presioni i
përkatësisë territoriale, pranisë fizike dhe identifikim grupor në bazë të
seksit, gjinisë, kulturës duke e ndryshuar në mënyrë radikale konceptin
për pjesëmarrje në jetën publike të bashkësisë.
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Të drejtat e të rinjve në raport me pjesëmarrjen
		
në jetën publike
Garantimi kushtetues dhe ligjor i të drejtave dhe prioriteteve
të të rinjve në Republikën e Maqedonisë është vendosur në vitin 1991.
Kushtetuta, duke i ndjekur postulatet e demokracisë, i garanton të drejtat dhe liritë themelore të cilat vlejnë dhe për të rinjtë si qytetarë të
barabartë të shoqërisë. Kushtetuta e garanton të drejtën për jetë, liri,
dinjitetin psikik dhe moral, të drejtën për të lëvizur, të drejtën e pronësisë, të drejtën e trashëgimisë, të drejtën e arsimimit, të drejtën për
punë, të drejtën e mbrojtjes gjatë punës, të drejtën e sigurimit social dhe
mbrojtjes shëndetësore si dhe të drejta të tjera.
Neni 16 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë e garanton
lirinë e fjalës, me çka: garantohet liria e bindjes, vetëdijes, mendimit
dhe shprehjes publike; garantohet e drejta e fjalës, shfaqja publike, informimi publik dhe formimi i lirë i institucioneve për informim publik;
garantohet qasja e lirë te informatat, liria në pranimin dhe transmetimin
e informacioneve dhe ndalohet censura. Po ashtu, keqpërdorimi i lirisë
së fjalës dhe përhapja e urrejtjes fetare, nacionale, racore ose të ndonjë
urrejtjeje tjetër përfaqëson vepër penale.
Krahas Kushtetutës, dokumenti i dytë nacional i rëndësishëm, i
cili në mënyrë strategjike i përcakton prioritetet dhe interesat e të rinjve
është Strategjia nacionale për të rinjtë në Republikën e Maqedonisë.
Nevojën për një strategji të tillë shteti e pa si të arsyeshme 14 vjet pas
pavarësimit dhe sjelljes së Kushtetutës së parë të Republikës së Maqedonisë. Pas një procesi të gjatë të diskutimeve publike, punëtorive e
forumeve, Agjencia për të rinj dhe sport dhe organizatat joqeveritare
rinore përpunuan strategji për të rinjtë, e cila ishte miratuar nga qeveria
e Republikës së Maqedonisë, dhe e votuar nga ana e Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 14 dhjetor të vitit 2005. Edhe pse e përpunuar
në mënyrë precize dhe sipas analizave krahasuese të përvojave të huaja
pozitive, vlerësimet e organizatave rinore janë se, prapëseprapë Strategjia nuk e mori trajtimin që i takonte nga shteti dhe nga Agjencia për
të rinj dhe sport (Бојаџиевска et al., 2009). Kritikat drejtuar Agjencisë
për të rinj dhe sport kanë të bëjnë me mos sjelljen e planeve të veprimit,
si: Plani nacional për veprim për implementimin e strategjisë, Plani për
veprim për punësimin e të rinjve dhe Plani i veprimit për zhvillimin e
strategjive lokale për të rinjtë të cilat duhet ta ndihmojnë dhe lehtësojnë
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implementimin e suksesshëm të saj. Gjithashtu, është paraparë miratimi
i Ligjit për jetë asociative të të rinjve. Për këto aktivitete, dokumente
dhe plane veprimi akoma nuk është ndërmarrë iniciativë, kështu që aktivitetet e të rinjve në Republikën e Maqedonisë ende konsiderohen si
individuale ose aksione nga grupe të rinjsh dhe nuk janë pjesë e implementimit të Strategjisë nacionale për të rinj (ibid).

Pyetje për reflektim:
1. A i di të drejtat e tua si i ri?
2. A je i/e informuar për përmbajtjen e Strategjisë nacionale për të
rinj?
3. A e ke shfrytëzuar të drejtën për qasje të lirë në informacione në
punën/aktivitetin shkollor?

Nivele dhe lloje të pjesëmarrjes së të rinjve
Përdorimi i mekanizmave për pjesëmarrje të drejtpërdrejtë
në jetën publike ka të bëjë me: të qenët të hapur ose transparencën e
mekanizmave të ofruara, kufizimet që i vendosin përqindjet e domosdoshme për vlefshmëri të propozimeve të paraqitura, kohëzgjatja e procedurave, si dhe vlerësimi i propozimeve dhe iniciativave të paraqitura.
“Modeli i participimit të të rinjve në bashkësi” i Roxher Hart –it
(Hart, 1992) ose e ashtuquajtura “shkalla e participimit” është shembull
i cili në mënyrë figurative e tregon ndryshimin cilësor midis niveleve
të pjesëmarrjes. Kjo metaforë përshkruan nivele të ndryshme të përfshirjes (ose të manipulimit) të të rinjve në organizata të bashkësisë. Participimi ka rëndësi kyçe në modelin e zhvillimit për disa arsye, sepse,
para së gjithash, ai në vetvete i zgjeron liritë e vërteta të cilat i gëzojnë
njerëzit. Ai është dhe mjeti për vetëzhvillim, kështu që bashkësia do të
jetë e zhvilluar deri në atë shkallë në të cilën u mundëson pjesëmarrje
participimi qytetarëve të vet (Sen, 1993 sipas UNICEF, 2001: 2).
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Hart dallon tetë nivele të përfshirjes, siç janë: manipulimi;
dekorimi; tokenizmi; të emëruar dhe të informuar; të rinjtë janë të konsultuar dhe informuar; të rriturit janë iniciatorë, por vendimet ndahen
me të rinjtë; të rinjtë janë iniciatorë dhe ata e udhëheqin procesin; të
rinjtë janë iniciatorë, por vendimet ndahen me të rriturit (Hart 1992
sipas Johnson 2002). Manipulimi është qasje në të cilën procesi është
iniciuar nga ana e të rriturve. Ata e iniciojnë idenë dhe e bëjnë programin, ndërkohë që të rinjtë nuk e kuptojnë çështjen për të cilën bëhet
fjalë ose veprimin që ndërmerret. Të rriturit pretendojnë që të rinjtë të
jenë pjesë e dukshme e procesit ose e bashkësisë, por vetëm në mënyrë
deklarative. Në këtë proces të rinjtë nuk janë konsultuar dhe nuk u jepet
shansi për feedback.
Niveli pasardhës ose dekorimi është qasje e ngjashme me
manipulimin. Procesi është i iniciuar nga të rriturit, por në mënyrë
të ndërgjegjshme anashkalohet kontributi i të rinjve dhe i kufizon në
mundësinë të jenë iniciatorë të aktiviteteve. Të rinjtë janë pjesë e procesit dhe programit, ata janë konsultuar për lëndën dhe aksionet, por
nuk kanë mundësi të deklarohen në lidhje me aktivitetet e propozuara.
Tokenizmi është qasje në të cilën procesi është iniciuar dhe drejtuar nga
të rriturit, ku në pamje të parë të rinjtë kanë “votë”, por jo dhe votë gjatë
zgjedhjes së lëndës. Dhe që është më e rëndësishme, të rinjtë nuk kanë
mundësi të formojnë mendim për lëndën. Niveli pasardhës është kur të
rinjtë janë të emëruar dhe të informuar, respektivisht në situatë kur
procesi është iniciuar nga të rriturit, por të rinjtë i kuptojnë qëllimet dhe
planet e tyre. Edhe pse të rinjve nuk u jepet privilegji të planifikojnë, ata
e njohin lëndën e punës, kanë mundësi të jenë voluntarë dhe përmes saj
të kontribuojnë në zhvillimin e bashkësisë.
Të rinjtë janë konsultuar dhe informuar është qasje në të
cilën procesi është iniciuar nga ana e të rriturve, por ai është i hapur për
ndarje të informatave me të rinjtë, ndërsa mendimet e tyre trajtohen
seriozisht. Vendime të iniciuar nga të rriturit dhe të ndara me të rinjtë
është proces në të cilin të rinjtë trajtohen si pjesëmarrës të vërtetë, kurse
në nivelin pasardhës ka të bëjë me qasje në të cilën procesi është iniciuar dhe drejtuar nga të rinjtë dhe gjithashtu i zbatuar nga të rinjtë pa
ndihmën e të rriturve. Niveli i fundit, më i larti në pjesëmarrje ka të bëjë
me qasjen e përshkruar si: i iniciuar nga të rinjtë, vendime të ndara


Të rriturit janë sinonim i organizatave dhe institucioneve.
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me të rriturit – proces kur para planifikimit dhe drejtimit të rinjtë i
inkuadrojnë të rriturit dhe qëndrimet e mendimet e tyre.
Nivelet nga 1 deri në 3 nuk i karakterizon participimi i të rinjve,
për dallim nga nivelet 4 deri më 8, të cilat karakterizohen me nivel më të
lartë të pjesëmarrjes së të rinjve.

Figura 1: Mjeti për vlerësimin e nivelit të participimit sipas Hart-it
(1997, sipas UNICEF, 2001:17)

Modeli i Hart-it ka të bëjë me lidhjet që krijohen në raportet
midis të rinjve dhe organizatave dhe nga ky aspekt modeli është më
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shumë lidhës se sa individualist. Ai më tepër e thekson cilësinë dhe formën e lidhjeve midis të rinjve dhe të rriturve, sesa bazohet në aksione
të ndara dhe autonome të të rinjve. Sugjerimi i Hart-it është se pjesëmarrja i zhvillon kompetencat sociale të të rinjve dhe përgjegjësinë e
tyre sociale, që është një nga arsyet pse organizatat dhe programet të
cilat i karakterizojnë proceset për të cilat të rinjtë janë të informuar, janë
emëruar dhe konsultuar, si dhe programet të cilat janë të iniciuara nga
të rinjtë, kurse vendimet janë ndarë me të rriturit, janë organizata me
efektivitet të lartë. Është karakteristike se metafora e shkallës shpie në
lëvizje, kur procesi i përfshirjes së të rinjve (përkatësisht qytetarëve) në
marrjen e vendimeve në një nivel mund të kalojë në nivelin tjetër, më
të lartë, por dhe të bie dhe në nivel më të ulët të përfshirjes së tyre në
marrjen e vendimeve. Shkalla na drejton kah evolucioni i vazhdueshëm
përmes rritjes së vazhdueshme të nivelit të përfshirjes së të rinjve në
vendimmarrje. Përkundrazi, tregon se proceset e praktikuara paraprakisht në përfshirjen e lartë të të rinjve, gjegjësisht qytetarëve në zgjidhje dhe vendimmarrje, mund të devoluojnë dhe në lidhje me çështje të
ndryshme të praktikohen mekanizma dhe nivele të ndryshme të participimit. Në përgjithësi, mund të arrihet në përfundimin se bashkësia e
cila i inkurajon të rinjtë të jenë iniciatorë dhe liderë të projekteve, krijon
dhe përgjegjësi më të madhe sociale te të rinjtë për cilësinë e jetës në të.
Përfitimet e bashkësisë maten me vështirësi, por privilegji më i madh
është zhvillimi i anëtarëve kompetent dhe të besueshëm të shoqërisë, me
çka stimulohet zhvillimi demokratik, efikasiteti dhe përparimi i bashkësisë (Hart, 1992 sipas Jonson, 2002).
Kjo teori zhvillimi duket si mjet i dobishëm për analizën e konteksteve të ndryshme në të cilat zhvillohet komunikimi të rinj – pushtet lokal, si: hulumtimi i nevojave dhe problemeve, planifikimi dhe/ose
evoluimi i një programi të caktuar në bashkësi që është veçanërisht i
dobishëm në krahasimin e vlerësimeve të cilat të rinjtë dhe pushteti lokal i kanë në lidhje me të njëjtat aktivitete. Por, njëkohësisht, ajo sugjeron
një hierarki të niveleve të pjesëmarrjes dhe mund të nxitë përpjekje për
arritjen e niveleve më të larta të pjesëmarrjes me çfarëdo çmimi dhe në
çdo situatë. Është e rëndësishme të kujtojmë se niveli i pjesëmarrjes së të
rinjve duhet të përcaktohet sipas situatës lokale, nevojave të cilat duhet
të përmbushen, qëllimeve të cilat duhet arrihen dhe përvojës ekzistuese
me kontroll të vazhdueshëm, pasi sigurimi i participimit autentik dhe
cilësor është parimi bazë.
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Kur flitet për pjesëmarrjen e të rinjve më shpesh mendohet në:
– pjesëmarrje ekonomike – lidhur me punësimin, zhvillim ekonomik, eliminimin e varfërisë, ndërtimin e situatave
ekonomike të stabilizuara për të rinjtë si grup;
– pjesëmarrje politike – lidhur me nivelet lokale dhe nacionale të drejtimit, politikat publike, ndikimin mbi
shpërndarjen e resurseve në nivele të ndryshme;
– pjesëmarrje sociale – lidhur me jetën publike dhe adresimin e
problemeve dhe sfidave lokale;
– pjesëmarrje kulturore – lidhur me format e ndryshme të artit
dhe të ekspresionit artistik.
(General Assembly sipas Council of Europe, 2008).

Pyetje për reflektim:
1. Bashkësia/organizata jote i shikon të rinjtë:
– si grup problemet e të cilit duhet t’i zgjidhë dikush tjetër.
– si grup i cili ka nevojë për mbrojtje.
– si individë të cilët kanë anët e tyre të forta dhe talente.
– si grup i cili është i aftë të jetë pjesë e gjetjes së zgjidhjes për
problemet e veta.
– në mënyrë tjetër: _________________________.
2.

Cilat mënyra të pjesëmarrjes janë më të përfaqësuara midis
grupit të të rinjve në bashkësinë tënde? A janë disa forma
të pjesëmarrjes më të lehta se format e tjera? Nëse po, pse
mendoni se është kështu?

3.

A duhet të ndryshohet ndonjë gjë në mënyrën se si bashkësia
jote i percepton dhe i përfshin të rinjtë? Nëse po, çfarë?
(adaptuar nga Council of Europe, 2008)
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Parime të pjesëmarrjes së të rinjve
Teoricienët dhe aktivistët japin shumë parime mbi të cilat duhet
të bazohet pjesëmarrja e të rinjve në bashkësi. Edhe pse nuk ekziston
nevoja e unifikimit të tyre, megjithatë, është e rëndësishme që të bëhet
harmonizimi i ideve të cilat garantojnë se pjesëmarrja e të rinjve në
bashkësi është e rëndësishme dhe efikase.
Mark Jang dhe Kurt de Baker (sipas Council of Europe, 2008)
propozojnë model sipas të cilit pjesëmarrja e të rinjve në bashkësi duhet
të bazohet në tre parime:
– Pjesëmarrja duhet të jetë bazuar në ndonjë sfidë: “sfida” në
këtë kuptim ka të bëjë me angazhimin e të rinjve në aktivitete dhe përmbajtje që janë aktuale dhe drejtpërdrejt të lidhura me përditshmërinë e
tyre dhe që duhet t’u japin mundësi që të shprehen direkt.
– Pjesëmarrja duhet të jetë bazuar në kapacitetin e të rinjve: ata
duhet të kenë disa njohuri, aftësi dhe kapacitet për përmbajtjen dhe aktivitetin në të cilin përfshihen. Ato duhet të korrespondojnë me aftësitë e
të rinjve dhe të ofrojnë mundësi për zhvillimin e aftësive. Është e rëndësishme që të rinjtë të përfshihen në aktivitete të cilat kontribuojnë drejt
zhvillimit dhe kënaqësisë dhe jo drejt zhgënjimeve dhe bllokadave.
– Pjesëmarrja duhet të bazohen në ndërtimin e raporteve: të
rinjtë duhet të ndihen të lidhur dhe të mbështetur nga ana e të rriturve
dhe e bashkësisë, ta dinë se nuk janë vetëm dhe se mund të identifikohen, të llogarisin në mbështetje nga ana e grupeve ose e institucioneve.
Krahas parimeve të përmendura, pjesëmarrja e të rinjve duhet
të bazohet dhe mbi:
– Parimin e mosdiskriminimit: e drejta e pjesëmarrjes për të
gjithë të rinjtë, pa marrë parasysh prejardhjen nacionale, etnike, kulturore, religjionin, statusin social dhe ekonomik, nivelin e arsimimit etj.
– Parimi i voluntarizmit: pjesëmarrja është mbi baza vullnetare
dhe nuk është e detyruar. Të rinjtë kanë të drejtë të mos marrin pjesë
nëse kështu vendosin. Ata, gjithashtu, duhet të kenë mundësi të vendosin për nivelin dhe formën e përfshirjes së tyre.
– Parimi i valorizimit: çdo pjesëmarrës duhet ta ndjejë vlerën
dhe valorizimin e kontributit në pjesëmarrje, edhe në rastet kur kontributi është i kufizuar.
– Parimi i dobisë për të gjithë aktorët e përfshirë: pjesëmarrja
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është e rëndësishme kur sjell privilegje për të rinjtë, të rriturit, organizatat dhe bashkësinë si aktorë të përfshirë dhe mundëson arritjen e
ndryshimeve pozitive në lëmenj të ndryshëm, si: zhvillim vetjak, nivel
të efikasitetit, ndryshime sociale etj.

Pyetje për reflektim:
1. Mendo për parimet e përfshirjes së të rinjve në organizatën/
bashkësinë tënde. A mund ta dalloni parimin e sfidës, të
ndërtimit të raporteve dhe a udhëhiqet organizata juaj nga
kapaciteti i të rinjve?
2. Përpiqu të formulosh të paktën tri praktika, zgjidhje dhe
rekomandime me të cilat mund të forcohet pjesëmarrja e të
rinjve në kontekstin në të cilin punoni. A është e vështirë që të
paraqiten praktika të tilla? Pse?

Mjete për pjesëmarrje: kultura si mjet komunikimi
Të rinjtë më shpesh konsiderohen si grup homogjen duke mos
i përfillur ndryshimet të cilat vijnë nga përkatësia e tyre e ndryshme sociale, ekonomike, kulturore dhe etnike, pastaj ndryshimet që vijnë si rezultat i fazave të ndryshme të zhvillimit seksual; kanë orientime të ndryshme seksuale; mund të jenë të rinj me kërkesa të posaçme; të jenë pjesë
e procesit shkollor formal ose jashtë tij; të kenë qasje të ndryshme mbi
informatat, mbështetjet dhe resurset. Politikat adekuate dhe programet
e krijuara për të rinjtë duhet t’i marrin parasysh ndryshimet e rrethanave, përvojave dhe nevojave të kategorive të ndryshme të të rinjve. Ajo
që është e rëndësishme është që të rinjtë të cilët kanë interes legjitim të
inkurajohen për pjesëmarrje dhe të mos margjinalizohen kategoritë më
të ndjeshme.
Në kontekst të një dallimi të tillë e rëndësishme është që të qasemi kah të menduarit e metodave dhe mjeteve të cilat mund të ndikojnë
në mënyrë kohezive në procesin e mësimit për dallimet. Ndonëse fokusi
i këtij të mësuari nuk duhet të jetë dallimi, por agjendat e përbashkëta.
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Kultura dhe veçanërisht format e ndryshme të kulturës popullore mund
të shërbejnë si medium për analizë dhe ekspresion politik, për diskutim
dhe kritikë, si dhe të shfrytëzohen për krijimin e identitetit të ndashëm.
Këto mjete shpesh janë medium për rezistencë dhe përfaqësim të dinamikës së çështjeve sociale, kulturore dhe të identitetit.
Kultura, qasja dhe pjesëmarrja në jetën kulturore janë kompetencat kyçe për mësim të përjetshëm siç është përcaktuar dhe në Rekomandimin e Parlamentit Evropian më 18 dhjetor të vitit 2006. Përkatësisht, brengosja e vendeve të Evropës për qasjen dhe pjesëmarrjen e të
rinjve në lëmin e kulturës rritet pasi trendet momentale të rinjtë i shikojnë si shfrytëzues, konsumatorë dhe publik, por jo dhe si pjesëmarrës aktivë dhe krijues/bashkëpunëtorë të politikave kulturore. Qasja e të
rinjve kah kultura është kryesisht e integruar si komplet instrumentesh
për rritjen e qasjes kryesisht drejt formave klasike e tradicionale të artit
dhe kulturës. Qasja në artin bashkëkohor dhe eksperimentet artistike
vlerësohen më pak ose nuk vlerësohen fare. Krahas kësaj, politikat kulturore kanë tendencë që qasjen e të rinjve te kultura ta trajtojnë si diçka
të lidhur me “kohën e lirë”.
Çfarë do të thotë pjesëmarrje e të rinjve në hapësirën publike?
Hapësira publike ose sfera publike, sipas kuptimit të Jirgen Habermas,
përcaktohet si një bashkësi virtuale ose e përfytyruar e cila nuk është
e domosdoshme që të ekzistojë në një hapësirë të caktuar. Në formën
e vet ideale, sfera publike është “e përbërë nga individë të mbledhur së
bashku si publik dhe që i artikulojnë nevojat e shoqërisë në kuadër të
shtetit”. Përmes tubimeve dhe dialogut, sfera publike gjeneron mendime
dhe qëndrime të cilat e afirmojnë ose e sfidojnë dhe për këtë i udhëheqin marrëdhëniet në shtet. Në kushte ideale, sfera publike është burim i
mendimit publik i cili ka nevojë që ta “legjitimojë autoritetin e cilësdo
qoftë demokracie” (sipas Hirdman, 2004).
Sfera publike është hapësirë e përbashkët në të cilën anëtarët e
shoqërisë takohen përmes numrit të madh të mediumeve që të diskutojnë për çështje me interes të përbashkët dhe të mund të krijojnë një
vetëdije të përbashkët për këto çështje. Sidoqoftë, kjo hapësirë nuk është
e njëjtë për të gjithë pjesëmarrësit, kurse pabarazia rrjedh nga mungesa
e kompetencës komunikuese dhe mungesa e rezultateve në diskutim.
Debati publik është po ashtu i kufizuar jo vetëm nga pabarazia në pjesëmarrje, por dhe nga cilësia e diskutimit. Veprimtaria në hapësirën pub45
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like imponon njohje të procedurave ose të normave të komunikimit të
lirë. Por, qasja në sferën publike është shpesh e kufizuar jo vetëm nga
mangësitë sociale dhe ekonomike, por dhe për ato që ndihen të “trembur dhe të painformuar për influencën që nuk e dallojnë” (ibid).
Shkatërrimi i kulturës publike, dhe lidhur me këtë, edhe zhdukja e hapësirës publike u bë rrëfim i njohur nga fundi i shekullit të XX.
Teoricienë me ndikim pajtohen se kultura publike e cila e karakterizon modernizmin e hershëm është zëvendësuar me tërheqje gjithëpërfshirëse në sferën private. Sipas Senet (1977), kultura publike varet nga
distanca e siguruar nga rregullat dhe zakonet sociale. Loja në hapësirën
publike në formë shprehish, zakonesh dhe sjelljesh rituale është baza
mbi të cilat krijohen marrëdhëniet publike. Rëndësia e lojës është në
atë që i teston kufijtë tanë, i zhvendos rregullat sociale dhe i paraqet
si të përkryera para vetëdijes publike. Prandaj edhe loja në hapësirën
publike mund të ketë edhe konotacion politik – ajo mund të jetë bazë
për një rishqyrtim kolektiv të shprehive dhe zakoneve (sipas McQuire,
2006). Kështu që, pjesëmarrja e të rinjve në sferën publike mund t’i vejë
në sprovë etiketimet tradicionale dhe të përgjithësuara të të rinjve.
Qasja në hapësirën e ndarë publike si aspekt i qytetarisë kulturore, si dhe arritja e dallueshmërisë kulturore në hapësirat e përbashkëta publike, janë ndër sfidat më të mëdha të shoqërive multikulturore
post – socialiste, siç është Maqedonia.
Nevoja për prani dhe dukshmëri në hapësirën publike është
mënyrë që grupet sociale (midis tyre dhe të rinjtë) ta legjitimojnë të
drejtën e tyre të përkatësisë në shoqëri. E drejta e shumëllojshmërisë
në sferën publike shpesh rezulton me një ndarje dhe diferencim më të
madh. Këto efekte të papritura kombinohen me dimensionin e antagonizmit në “ne dhe ata”. Pa qasje në kulturë dhe pjesëmarrje në jetën kulturore të rinjtë nuk kanë mundësi të krijojnë lidhje sociale dhe kulturore
të cilat janë të rëndësishme për ruajtjen e bashkëjetesës së kënaqshme
në kushte barazie. Sido që të jetë, një nga funksionet e kulturës në kuptim më të gjerë – si mënyrë e të qenit, veprimit, të ndjerit dhe të thënët
– është që t’u japë formë marrëdhënieve midis individëve dhe grupeve
me qëllim që të ndërtohet kuptim i përbashkët.


‘deliberative communication’

Disa prej tyre janë: Habermas (1989), Jane Jacobs (1961) Richard
Sennett (1977), Marshall Berman (1982) dhe David Harvey (2003).
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Pyetje për reflektim:
1. Mendo për rolet në të cilat i takon të rinjtë në hapësirën publike.
2. Cilat forma të pjesëmarrjes së të rinjve do të doje t’i shihje në
bashkësinë tënde lokale?

Të mësuarit për qytetarinë aktive dhe
		
hapësirën publike
Hulumtimet në Republikën e Maqedonisë për qëndrimet ndaj
“tjetrit”, për arsimin joformal dhe institucionet, zbulojnë të dhëna
katastrofike. Studimi “Kapitullim, konfuzion apo rezistencë: kapital
social i nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoni” i vitit 2011 tregon në dallime të rëndësishme midis të rinjve të cilët nuk frekuentojnë
arsim joformal dhe ato që në mënyrë plotësuese arsimohen për aktivizim qytetar. Studimi i realizuar midis nxënësve të shkollave të mesme
tregon se të rinjtë në Maqedoni janë të pa interesuar, kanë mosbesim
dhe janë cinik kundrejt institucioneve shtetërore. Institucionet e vetme
tek të cilat kanë besim janë ato arsimore. Të përjashtuar nga ngjarjet
e politikës ditore, duket se nxënësit e shkollave të mesme jetojnë nën
“kambanën e qelqtë”, të mënjanuar nga problemet rreth tyre, por pa u
preokupuar shumë për këtë. Ata zhvillojnë qëndrim cinik ndaj problemeve dhe mundësive për zgjidhjen e tyre dhe shfaqin një dozë të lartë
të papërgjegjshmërisë shoqërore.
Të rinjtë në Maqedoni janë skeptikë se mund në ndonjë mënyrë
të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve lokale. Përveç kësaj, ata nuk
besojnë dhe se munden të ndikojnë mbi mënyrën se si punojnë pushtetarët, dhe me këtë në mënyrë indirekte të ndikojnë në zgjidhjen e
problemeve. Ndoshta kjo është edhe një nga arsyet pse të rinjtë asnjëherë në jetën e tyre nuk janë angazhuar në zgjidhjen e ndonjë problemi në qytetin e tyre. Shqetësues është fakti se pothuajse një e treta e të
rinjve mendojnë se më mirë është të heshtin në rastet kur nuk pajtohen
me profesorët. Megjithatë, inkurajon fakti që më shumë se dy të tretat
e të rinjve parapëlqejnë ta thonë mendimin e vet. Çdo i katërti nxënës
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i shkollave të mesme është i vetë deklaruar si i ri i shkëputur socialisht. Një e katërta e tyre konsiderojnë se për ta nuk ka aspak ose ka pak
kushte në vendin ku ata jetojnë. Si djemtë ashtu edhe vajzat i ndajnë të
njëjtat qëndrime, por grupet e ndryshme etnike, shpesh kanë qëndrime
të ndryshme në lidhje me të njëjtat çështje.
Rezultatet e kërkimeve empirike të realizuara katër herë (në
vitet 1996, 1998, 2000 dhe 2002) me qëllim që të përshkruhet dhe të
krahasohet vështrimi për “veten” etnike dhe për “tjetrin” në aspektin
etnik te maqedonasit dhe te shqiptarët që studiojnë të bëhen edukatorë
ose mësues në shkollat fillore, treguan se të dy grupet e anketuara (veçanërisht ai i shqiptarëve) ndërtojnë një pamje të idealizuar për grupin
e tyre etnik (Petroska – Beshka dhe Kenig, 2002). Maqedonasit e intervistuar shohin tek “tjetri” nga pikëpamja etnike diçka të keqe, të fuqishme dhe aktive, gjegjësisht si një armik i rrezikshëm, kurse shqiptarët
e përjetojnë “tjetrin” nga pikëpamja etnike si kundërshtar të keq (por
jo tej mase), të pafuqishëm dhe pasiv me të cilin nuk është vështirë t’ia
dalin mbanë. Studimi mbaron me konkluzionin se pa përpjekje serioze
për ndërprerjen e spirales së distancimit, të dy vështrimet për “tjetrin”
do të diferencohen qartë në pamje të armiqve të papajtueshëm (sipas
Petroska – Beshka, 2009). Nëse shkolla e humbet fuqinë e përfaqësimit
të vendit që ndahet mes të rinjve me prejardhje të ndryshme, ata nuk do
të krijojnë vetëm njohuri dhe shkathtësi akademike, por do të ndërtojnë
dhe paradigmë kulturore të ndarë për përcaktimin e grupit, kështu që
pjesëmarrja në një hapësirë publike të përbashkët duhet të nxitet me
mekanizma të tjerë.
Një nga iniciativat e institucioneve shkollore në SHBA e quajtur
“National Mix It Up At Lunch Day) është bazuar në besimin se kafenetë e shkollave janë platforma mbi të cilën përforcohen përjashtimi
dhe stereotipat, por dhe që delegjitimojnë, kështu që fushata i inkurajoi
studentët që një ditë në vit të hanë drekë me dikë që nuk e njohin. Në
vitin 2006 në këtë iniciativë merrnin pjesë katër milionë nxënës nga 10
000 shkolla nga e gjithë Amerika. Studime të tjera e konfirmojnë rolin
e kreativitetit dhe të artit në zhvillimin e kuptimit të multikulturalitetit
pasi ato në mjedise të sigurta depërtojnë thellë në analizën dhe kuptimin e çështjeve të identitetit kulturor individual dhe kolektiv.
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Konkluzion: Para cilave sfida gjenden të rinjtë për
		
pjesëmarrje të tyre të barabartë në hapësirën
		
publike?
E thënë shkurt, rritja e dukshmërisë së të rinjve në hapësirën
publike duhet të mbështetet përmes:
– Përfitimit të aftësive dhe të teknikave për inicimin e ndryshimeve
në organizata dhe në bashkësi;
– Përfitimit të dijeve dhe vetëdijes për kompleksitetin e politikës participuese dhe përfshirjes sociale, për obligimet dhe përgjegjësitë
në këtë proces;
– Artikulimit të dijeve dhe kuptimit të kulturës si mjet për inkuadrim
social;
– Mbështetjes së praktikave dhe mundësive për arsim joformal të të
rinjve për rritje të shprehjes së tyre kulturore dhe kreative;
– Nxitjes së dialogut ndërmjet të rinjve dhe kreatorëve të politikave.
Njëkohësisht, qytetet dhe institucionet duhet të nxisin rishqyrtim të praktikave të inkuadrimit të të rinjve në ndërtimin e politikave
zhvilluese përmes:
– Promovimit të qasjeve të reja në menaxhimin publik, ku komponenti ndërkulturor është një aftësi thelbësore e liderëve dhe organizatave të cilat synojnë t’i përgjigjen me sukses ndryshueshmërisë që është e dukshme në nivel lokal;
– Institucioneve arsimore të cilat duhet që sistematikisht t’i qasen
promovimit të modelit të integrimit ndërkulturor në mësim
dhe në aktivitetet jashtëshkollore;
– Investimeve afatgjata know-how në resurse njerëzore në institucione dhe komuna;
– Forcimit të rrjetëzimit dhe inicimit të partneriteteve private-publike midis faktorëve në bashkësi duke u fokusuar në integrimin
e të rinjve në këto procese.
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Në ç ‘mënyrë arsimi ndërkulturor dhe pedagogjia kritike
		
mundësojnë dialog?
Korniza teorike i dy koncepteve arsimore
Në pjesën e parë të tekstit janë prezantuar dy koncepte arsimore – i pari përfshin qasje kritike kundrejt arsimit multikulturor dhe
ndërkulturor, kurse i dyti është pedagogjia kritike. Këto koncepte përbënin bazën e punës, të qasjes dhe programit të projektit “Participimi i të
rinjve me prejardhje të ndryshme etnike në debatin për të drejtat e njeriut,
duke i shfrytëzuar mediumet sociale” në Tetovë. Pjesa e dytë është përshkrim subjektiv i procesit nëpër të cilin kaluam në projekt përmes një
përshkrimi të shkurtër të aktiviteteve, ndikimet nga konteksti shoqëror,
atmosfera dhe dinamika në grup. Pjesa e tretë ka të bëjë me lidhjen e
koncepteve me procesin dhe mendimi për ndryshime.
Arsimi multikulturor dhe/ose ndërkulturor shfaqet si rezultat i
lëvizjeve për të drejtat e njeriut në vitet ’60 të shekullit të 20, fillimisht
në Amerikë, Britani të Madhe, Kanada e Australi. Edhe pse si lëvizje
kanë përfshirë segmente të ndryshme të jetës shoqërore, në një masë të
madhe ishin të motivuara nga pakënaqësia e institucioneve arsimore, të
cilat konsideroheshin si mohues sistematik të të drejtave të grupeve të
caktuara të njerëzve për trajtim të njëjtë në institucionet arsimore. Këto
lëvizje kërkonin revizionin e programeve mësimore dhe të praktikave
pedagogjike në shkolla, me qëllim që t’ju mundësohen mundësi të njëjta
për mësim të gjithë nxënësve, pavarësisht nga prejardhja e tyre. (May,
1999; Leistyna, 2002).
Arsimi multikulturor/ndërkulturor përfshin politika dhe praktika arsimore të cilat përpiqen ta afirmojnë pluralizmin kulturor, duke i
përfshirë ndryshimet në lidhje me gjininë, klasën, racën, aftësitë etj. Ky
koncept e thekson rëndësinë e shumëllojshmërisë kulturore, stilet alter55
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native të jetesës, kulturat e autoktonëve, të drejtat universale të njeriut,
të drejtën sociale, mundësitë e njëjta dhe shpërndarjen e njëjtë të influencës ndërmjet grupeve (Leistyna, 2002).
Qasjet kritike kundrejt arsimit multikulturor e përfaqësojnë
qëndrimin se duhet të thellohen ndryshimet në arsimim dhe të tejkalohet vetëm ndryshimi i programeve mësimore në drejtim të përfshirjes
dhe të përfaqësimit të kulturave të ndryshme të bashkësive më të vogla
të shoqërisë. Është e nevojshme që të iniciohen ndryshime sociale të
cilat në mënyrë thelbësore do ta shprehin pluralizmin në shoqëri dhe
do të kontribuojnë për barazi sociale përmes promovimit të pjesëmarrjes dhe projekteve të aksionit të cilat sjellin ndryshime në shoqëri (May,
1999; Kanpool & Mc Laren, 1995).
Një qasje kundrejt arsimit multikulturor është i ashtuquajturi
arsim për të ndryshmen i cili mëton për arsim në të cilin do të integrohen përmbajtje dhe perspektiva të cilat dalin nga përvojat e racave jo
dominuese, grupeve etnike dhe linguistike në programet dhe aktivitetet
mësimore. Po ashtu, arsimi për llojllojshmëri nënkupton pranimin dhe
përkujdesjen e qëndrimeve, vlerave dhe sjelljeve demokratike ndërmjet
nxënësve dhe punonjësve të shkollave (Appelbaum, 2002). Një qasje e
tillë mundëson që nxënësit t’i dallojnë rolet e influencës edhe gjatë konstruktimit të njohurive. Kjo qasje bazohet në futjen e arsimit për aftësi
sociale të cilat çojnë në ndryshime shoqërore si pjesë e programit mësimor. Nxënësit mësojnë shprehi për atë se si të organizojnë ndryshime në
bashkësinë dhe mjedisin e vet. Për shembull, hulumtohet për diskriminimin dhe zhvillohen projekte aksioni për intervenim dhe ndryshim të
politikave dhe procedurave lokale, të cilat do të kontribuojnë në zvogëlimin e diskriminimit të bashkësisë lokale. Në këtë qasje përfshihen dhe
institucionet dhe organizatat e tjera nga bashkësia lokale ose shoqërore
dhe organizohen projekte të cilat kanë efekte reale në mjedis. Në këtë
mënyrë forcohen aftësitë dhe zhvillohet vetëdija kritike për tema siç janë
drejtësia, barazia, konflikte ndërgrupore, efekte të nënshtrimit etj. dhe
si në mënyrë konstruktive mund të ndikohet për ndryshime pozitive
sociale.
Multikulturalizmi kritik përpiqet për zhvillimin e teorive dhe
praktikave të cilat mund t’i përgjigjen realitetit për atë se çfarë përvojash
individuale me identitetet e grupeve dhe relacionet sociale ekzistojnë në
jetën e përditshme në shkollë dhe jashtë saj dhe si mund të shndërrohet
ato në dialog mes nxënësve dhe mësuesve.
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Pedagogjia kritike përfaqëson një pikëpamje për arsimin e cila
ka të bëjë me çështjet e pluralitetit të shoqërive dhe në trajtim jo të njëjtë,
përfaqësim dhe influencë të grupeve të veçanta. Pedagogjia kritike niset
nga veprimtaria e Paolo Freire-s dhe libri i tij “Pedagogjia e të shtypurve
/të nënshtruarve” të cilin shumica e konsiderojnë si diçka revolucionare
në fushën e pedagogjisë dhe i cili i vendos themelet e pedagogjisë kritike
radikale (Freire, 2005).
Vizioni i pedagogjisë kritike është transformimi social që del
nga presioni/shtypja ekzistuese dhe vetëbesimi i krijuar mbi bazën e kapaciteteve kritike. Pedagogjia kritike e trajton arsimin sipas faktit se si i
përgatit nxënësit që të inkuadrohen në luftën e përbashkët për thellimin
e mundësive për autonomi, mendim kritik dhe demokraci thelbësore
(Giroux & Giroux, 2006). Në suaza të pedagogjisë kritike si praktikë
që nënkupton përfshirje të refleksionit dhe aksionit, gjegjësisht lidhje të
teorisë me praktikën, pedagogjia kritike e analizon botën, kushtet dhe
mënyrat sipas të cilave realizohet arsimi dhe propozon ndryshime të
cilat do t’i transformojnë mangësitë.
Pranimi i lidhjes midis politikës dhe arsimit është i rëndësishëm në kthimin e vlerave të arsimit si sferë demokratike publike, doemos e çliruar nga politikat dhe propaganda korporative. Arsimi duhet
të mundësojë mjete dhe resurse të domosdoshme për kuptimin e asaj
se si kultura mund të shfrytëzohet si forcë arsimore, si identiteti dhe
pjesëmarrja e angazhuar organizohen përmes lidhjeve arsimore dhe
praktikave. Po ashtu, arsimi duhet të jetë praktikë kritike në shkollë ku
nxënësit do të kenë kushte për marrjen e njohurive, të aftësive dhe kulturës, do ta rishqyrtojnë përmes dialogut kritik të kaluarën, autoritetet
dhe efektet, relacionet e influencës. Duhet të ketë një tendencë të vazhdueshme që nxënësit të bëhen qytetarë të ndërgjegjshëm dhe aktivë në
sferën lokale, nacionale dhe atë globale (Giroux & Giroux, 2006: 9-10).
Një nga postulatet bazë të pedagogjisë kritike të cilat i vendos
Freire është i lidhur me njohuritë dhe rolin e mësuesit në procesin e
mësimit. Mësuesja/mësuesi mëson gjatë procesit të arsimimit të nxënësve të tyre, merr pjesë në një proces dhe përvojë të gjerë gjë që është
dialektike, politike, ideologjike, pedagogjike estetike dhe etike. Roli i
saj/i tij, nuk është që të transmetojë njohuri, por të krijojë kushte për
prodhimin dhe konstruktimin e njohurive.
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Kurioziteti, gjithashtu, është një nga shtytësit kryesorë të ndërtimit të njohurive, ai nënkupton pyetje të vazhdueshme, kërkesë për
qartësi, të qenët vazhdimisht të zgjuar dhe të vëmendshëm. Kurioziteti është në bazë të kreativitetit dhe në proceset e konstruksionit dhe
rekonstruksionit social dhe historik. Ajo që është e rëndësishme për
pedagogjinë kritike është që të përkujdeset dhe ta zhvillojë kuriozitetin,
duke e pasuruar me perspektivën kritike dhe etike. Një kuriozitet të tillë
Freire e quan kuriozitet epistemologjik (Freire, 1998).
Aspekti i fundit mbi të cilin do të flasim në këtë hyrje të
shkurtër konceptuale ka të bëjë me dialogun si aspekti më dinamik dhe
më thelbësor i punës së këtij projekti. Dialogu është një aspekt i domosdoshëm i procesit arsimor, i arsimit demokratik, i cili mund të kuptohet
si komunikim, por është e rëndësishme të përmendet se çdo komunikim përfshin vendosje të dialogut. Dialogu nënkupton hapjen kundrejt
tjetrit, dëgjimin, simpatinë, përfshirjen (kyçjen). Dialogu nënkupton
relacion, e jo vetëm komunikim. Nga ana tjetër, relacioni nënkupton
përfshirjen e të gjitha kapaciteteve njerëzore, duke përfshirë respektin
dhe autenticitetin. Të dy konceptet e sipërpërmendura (pedagogjia kritike dhe arsimi multikulturor) pa dialog, nuk do të mund të funksionojnë në cilindo qoftë proces arsimor. Pikërisht, për këtë, në qasjen dhe
punën tonë, përpiqemi të krijojmë kushte dhe situata për vendosjen e
dialogut, i cili do të prekë sfera të ndryshme të përvojës-mendimeve,
emocioneve, imagjinatës dhe që në mënyrë esenciale, përmes krijimit të
njohurive vetjake, mund të kontribuojnë për një aksion të përgjegjshëm
në bashkësi.

Si shpien dialogu drejt dëshirës së madhe për
		
ndryshime? Zbatimi i koncepteve në praktikë
Sfida e parë ishte njohja me rrethanat dhe përvojat e të gjithëve
që e përbënin grupin. Sfida e dytë ishte si të formohet grup prej të rinjsh
që nuk njihen mes tyre, të ndarë me një mur, që me shumë aftësi e kanë
krijuar për ta të rriturit, ndërtuar nga një numër i madh stereotipash,
paragjykimesh dhe frike. Si të vendoset komunikimi edhe krahas barrierës së pamohueshme gjuhësore? Si të besohet krahas këtyre stereotipave dhe paragjykimeve? Sfida e tretë ishte që bashkërisht të mendojmë dhe të veprojmë në një temë që i prek të drejtat e njeriut dhe t’i
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shfrytëzojë për shumicën e tyre tashmë të mirënjohurat mediume sociale. Çfarë mund të bëjmë së bashku? A mundet vallë të ndryshohet
mjedisi në përgjithësi?
Fillimi iu përkushtua njohjes, prandaj ishim shumë të kujdesshëm. Flisnim për atë se kush jemi, nga vijmë, çfarë presim, për çfarë
ëndërrojmë, si do të punojmë bashkërisht – si do t’i përdorim gjuhët në
të cilat flasim që të merremi vesh dhe si ta mundësojmë lirinë që çdonjëri ta thotë mendimin e tij.
Përmes punëtorive në të cilat flisnim, ndanim mendime dhe
hulumtonim për muzikën, u krijuan dialogët dhe shkëmbimet e para.
Pjesëmarrësit tregonin, por edhe kontestonin për stilet e muzikës,
gjenin persona që ndanin të njëjtin mendim edhe midis atyre që nuk
i njihnin sa duhet. Muzika është një fushë e pashtershme për diskutim,
shkëmbim dhe lidhje. Si provokim për thellimin e diskutimit së bashku
e pamë filmin dokumentar “E kujt është kjo këngë” – të regjisores Adela
Peeva, e cila e shpreh kontekstin ballkanik, pasurinë dhe kreativitetin
e popujve në adaptimin dhe interpretimin e një ideje muzikore, por
dhe ndërlidhjen dhe shkëmbimet e nevojshme midis tyre. Provokacion
i rëndësishëm për dialog ishte fillimi i diskutimit rreth paragjykimeve
dhe stereotipave të popujve të ndryshëm të Ballkanit për të cilin filmi
ishte një bazë e shkëlqyer. Bisedat për paragjykimet dhe stereotipat ishte
tema e parë e ndjeshme rreth të cilës biseduam. Këto biseda ishin të
rëndësishme sepse hapën mundësi për shkëmbimin e qëndrimeve dhe
të përvojave të cilat i preokupojnë të rinjtë në jetën e përditshme. Në
kuptim më të gjerë, hapja e temës për paragjykimet dhe stereotipat do
të thotë të flitet për të drejtat e njeriut për (pa)barazinë dhe përfshin
gjykim kritik për ndërlikueshmërinë e situatave dhe ndikimin e shumë
faktorëve në krijimin e stereotipave dhe të paragjykimeve, si dhe për
diskriminimin në shoqëri.
Në diskutimet për paragjykimet, stereotipat dhe diskriminimin
i përpunuam stereotipat etnik dhe gjinor, stereotipa në lidhje me pamjen e jashtme, moshën dhe racën. Nxënësit shkëmbenin qëndrime dhe
përvoja të cilat diskutimin e zhvendosën në fushën sociale për lidhje
dhe mendim. Duke i seleksionuar temat të cilat ata i përjetojnë vetë, u
veçuan çështje të lidhura me identitetet dhe marrëdhëniet etnike dhe religjioze, të cilat ishin jashtëzakonisht aktuale në kontekstin e atëhershëm
social, politik dhe shoqëror në përgjithësi. Në këtë periudhë tensionet
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ndëretnike dhe ndërfetare ishin dominuese për shkak të ngjarjeve të lidhura me maskën e kontestueshme të karnavalit të Vevçanit.
Në procesin tonë grupor lejuam që të shfaqen dhe të hapen
probleme për të cilat shpesh nuk ekziston hapësirë as gatishmëri që të
flitet në shkollë. Filloi diskutimi për përvojat personale, për qëndrimet, ndjenjat dhe mendimet personale, në lidhje me ngjarjet konkrete.
Pikërisht, në këto momente, u hapën mundësi të reja për dialog, përmes
çështjeve që janë personalisht të rëndësishme, të cilat janë aktuale në
shoqëri, çështje të përgjegjësisë sociale. Moment kyç në këto diskutime
ishte krijimi i kushteve për hapje, por dhe për siguri, që të mundësohej
që diskutimi dhe dialogu të jenë autentikë. Ndjeshmëria e problemeve
për të cilat diskutonim hapur dhe mjedisi i sigurt të cilin u munduam
ta krijojmë përmes theksimit të përpjekjeve për respektim për të cilat
ramë dakord në fillim, gatishmëria për t’u përballur me të ndryshmen,
mirëbesimi në grup, të cilin si drejtues tregonim se e kemi, ishin çelësi
që të realizohej diskutimi rreth këtyre çështjeve kaq të ndërlikuara dhe
të ndjeshme. Atëherë takimet nuk ishin aspak të lehta, por kur flisnim
për vizionet, përgjegjësitë dhe gatishmërinë tonë u pa se sa tërësisht jemi
përfshirë, sa të përkushtuar flasim, dëgjojmë dhe askush nga ne nuk i
kushtonte vëmendje kohës të cilën e kishim në dispozicion. Atëherë ne
arritëm t’i përcaktojmë vizionet kryesore për ndryshim të përbashkët të
cilin duam ta shohim dhe mesazhet të cilat do t’ua dërgonim të rinjve të
tjerë dhe qytetarëve të qytetit të Tetovës.
Takimet që pasuan ishin akoma më të vështira, në aspektin e
kontekstit më të gjerë shoqëror edhe më tepër u rritën tensionet, frika
dhe mosbesimi. Ajo ishte periudhë e rasteve të shumta të dhunës, e cila
po ndodhte në qytete, midis të cilave edhe në Tetovë. Në këtë periudhë,
takimet mezi e mbanin vazhdimësinë. Komunikimi përmes faqeve të
Facebook –ut u zvogëlua, një grup i tërë djemsh nuk vinin në takime,
vajzat gjithashtu. Në çdo takim të pranishmit kishin përshtypje se rrimë
në vend numëro, duke i përsëritur vazhdimisht vizionet tona të përbashkëta dhe mesazhet për të cilat kishim rënë dakord. Në atë periudhë, kur
Një nga titujt për incidentet e shpeshta të dhunës dhe tensioneve
ndëretnike:����������������������������������������������������������
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=128121
048212&id=9&prilog=0&setIzdanie=22491.


http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=E905FBDAD63B0B45
86EBAA4BD5478E43.
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përsëri dyshonim për lidhjet mes nesh dhe shtronim pyetjen nëse ato
ekzistonin apo ne i parafytyronim, vazhdimisht ktheheshim te detyra
dhe në mënyrë këmbëngulëse mendonim se cilat mediume do të ishin
më të përshtatshme për dërgimin e mesazheve tona të përbashkëta dhe
mbaheshim fort në marrëveshjet e mëparshme. Atëherë vendosëm të
kërkojmë mbështetje që të mund t’i realizojmë idetë tona.
Mbështetja nga organizata rinore Forumi arsimor rinor dhe
zyra e tyre në Tetovë u tregua si hap i vërtetë në rivendosjen e dinamikës
së re, përvojave dhe sfidave të reja. Këto takime të reja në të cilat të rinjtë
e ShMP “Mosha Pijade” kishin mundësi të njihen me të rinj të shkollave
të tjera të mesme, mundësuan që të mësohet shumë për shfrytëzimin
e rrjeteve sociale për promovimin e ideve, aftësive për organizimin e
evenimenteve dhe mundësi për shkëmbim dhe bashkëpunim. Në punëtoritë bisedohej, por duhej kohë që të sigurohet një klimë sigurie që
të ketë kushte për krijimin e relacioneve dhe për dialog. Siç po afrohej
fundi, gjërat bëheshin më prekëse dhe kishte energji dhe mundësi të reja
për këmbime dhe dialog. Dëshira për ndryshime dhe besimi se ato janë
të mundshme përsëri, në mënyrë të vrullshme e përfshinë grupin. Në
këtë proces të rinjtë krijuan blogun e tyre (http://www.gooutandfeelfree.
blogspot.com/), planifikuan dhe realizuan fushatë në Facebook, bënë
një ngjarje publike në qendër të qytetit, ishin yje të ditës në mediume
dhe ishin krenarë që arritën ta dërgojnë mesazhin e tyre – Go out and
feel free!
Çfarë duam të ndryshojmë?
• Të mos ketë fyerje në terrenet sportive.
• Të mos ketë urrejtje, por dashuri dhe paqe.
• Të ketë më pak urrejtje në shkollat tona.
• Punimet që i bëjmë, të mos prishen.
• Të lëviz pa frikë.
• Të dal ku të dua nëpër qytet pa tension dhe pa më ofenduar.
• Të ketë harmoni dhe barazi.
• Të mund të hyj në çdo kafene.
• Të kem liri ta flas gjuhën time.
Një nga tekstet në medie që i kushtohej ngjarjes: http://www.vesti.alfa.
����������������������
mk/default.aspx?mID=36&eventId=50582; http://kiss.com.mk/mak/novosti1.�
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Ndryshimi përmes procesit
Përvoja është ndryshim i cili, në të vërtetë, është arritja më e
rëndësishme në të gjithë projektin dhe procesin. Përvoja është mundësi
të jemi bashkë, të shoqërohemi, të ndahen gjërat dhe të punohet së bashku. Është për të ardhur keq që kjo ishte një përvojë krejtësisht e re për
këta të rinj, edhe pse mësojnë në të njëjtën shkollë dhe janë të kushtëzuar të jetojnë në të njëjtin qytet (shumica e nxënësve ishin nga mjediset
rurale të rrethinës së Tetovës) ato nuk njiheshin njëri me tjetrin dhe deri
në momentin e këtij projekti nuk kishin komunikuar ose bashkëpunuar
me moshatarë të kombësive të tjera.
“Bashkëpunimi para së gjithash, asnjëherë nuk kam menduar se
do të kem bashkëpunim me maqedonasit, por ja që edhe kjo u arrit dhe po
më pëlqen shoqërimi.” (Nxjerrë nga evoluimi i projektit).
Kjo përvojë së bashku me mësimin për paragjykimet, stereotipat dhe diskriminimin kontribuuan për një këndvështrim tërësisht të
ndryshëm dhe përjetim të dallimeve dhe të ndryshimeve.
“Mësova se nuk duhet t’i ndaj njerëzit sipas përkatësisë nacionale
dhe fetare dhe mësova se jam më i lumtur kur kam më shumë shokë”.
(Nxjerrë nga evoluimi i projektit).
Përvoja e besimit dhe sigurisë janë të domosdoshme që të vendoset dialogu dhe që të kuptohen të tjerët. Në fillim para se të vendosen
relacionet dhe besimi, si dhe periudhat me tension dhe frikë më të madhe ishin momentet më të vështira kur pjesëmarrësit trembeshin edhe
për mbajtjen e projektit:
“Më rëndë ishte në fillim kur gjithçka ishte ndryshe: njerëz të rinj,
grup i ri, ambient i ndryshëm, pastaj kur ndodhën tensionet disa prej nesh
nuk merrnin pjesë dhe kjo solli disa ndryshime të vogla. Frikohesha se mos
ndodh ndonjë ngatërresë dhe projekti do të dalë pa sukses”. (Nxjerrë nga
evoluimi i projektit).
Prandaj debatet dhe përvoja e bashkëpunimit ndihmuan që të
tejkalohet kjo gjendje dhe të arrihet një cilësi e re.
“Kishim bashkëpunim të mirë për të drejtat e njerëzve dhe më
pëlqenin debatet tona që i zhvillonim për tema të ndryshme. Mësova se si
të mos jetojmë me frikë, por të jemi të lirë”. (Nxjerrë nga evoluimi i projektit).
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Iniciativa “Go out and feel free” përfaqësonte një hap të fuqishëm kah ndryshimet. Dëshira për të bërë diçka për vete dhe për të
tjerët rreth nesh, për bashkësinë në të cilën jetojmë, mund të jetë shumë
motivuese dhe në kushte kur në mjedis ekzistojnë shumë kufizime dhe
kanosje për mossukses sesa nxitës. Ky projekt arriti që ta përkrahë iniciativën, por në të njëjtën kohë, ta mbështesë kreativitetin në shprehje
(të rinjtë në mënyrë të pavarur i krijonin sloganet, konceptet vizuale të
iniciativës – logon, posterat, dhe pamjen e blogut) që përfaqëson një
aspekt të domosdoshëm për zhvillimin e mendimit dhe veprimit kritik.
Imagjinata është e domosdoshme për lëvizje drejt qëllimit të dëshiruar,
por është e pandashme nga organizimi dhe ndarja e përbashkët gjatë
ecjes me hapa të vogla në drejtim të realizimit të idesë.
Përmes këtij projekti të rinjtë, gjithashtu fituan eksperiencë se
mbështetja dhe rrjetëzimi janë të rëndësishme dhe se shoqërimi mund
të ndihmojë në realizimin e ideve. Një shqetësim të madh kishte rreth
prezantimit të projektit në rrjetet sociale dhe mundësia për t’u përfshirë
dhe të tjerë në iniciativën tonë.
“Më shumë më pëlqeu “Go out and feel free” dhe kjo për atë se si
mendojnë të tjerët. Më shumë më pëlqeu pasi u bashkuam me FAR, kishte
zbavitje të mirë, qeshnim etj”.
“Më pëlqeu ajo që secili e dinte punën e tij dhe që bisedonim së
bashku”. (Nxjerrë nga evoluimi i projektit).
Përvoja e veprimit në drejtim të ndryshimit të mjedisit në të
cilin jetojmë dhe besimi se ndryshimi është i mundshëm, se është e
mundur bashkëjetesa është një arritje shumë e rëndësishme dhe rezultat
i përkushtimit dhe përfshirjes tonë në tërë procesin.
“Do të doja të kishte akoma takime të tilla. Dua përsëri të marr
pjesë në projekte të tilla. Dhe të mund më shumë ta ndryshojmë gjendjen
e tanishme”. (Nxjerrë nga evoluimi i projektit).
Përvoja e të rinjve që të ndihen të rëndësishëm dhe me influencë në qytetin e tyre dhe se është e mundur që ata të jenë shembull për
të rriturit – është përvojë që motivon, që nxit për të vazhduar më tej.
“Ta fillojmë edhe një herë këtë projekt dhe TA BËJMË MË TË
MIRËN PËR QYTETIN TONË”.
“Do të doja që ky projekt të vazhdonte dhe t’u tregojmë të rriturve
se ne jemi për bashkëjetesë dhe për bashkëpunim midis nesh”.
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“Do të doja ta ndryshoja jetën në qytetin tim, si edhe në qytetet
e tjera, do të doja që njerëzit të mos shiheshin me urrejtje, por me respekt
dhe me krenari për atë që janë”. (Nxjerrë nga evoluimi i projektit).
Përvoja e organizimit të evenimentit dhe arritja e suksesit e nxitin përgjegjësinë, e forcojnë vetëbesimin dhe i zhvillon aftësitë sociale
dhe organizative.
“Më shumë më pëlqeu mënyra se si arritëm të organizohemi dhe
se puna jonë rezultoi me sukses”
“Më shumë më pëlqeu rezultati përfundimtar i tërë projektit, se si
përmes shoqërimit, argëtimit dhe komunikimit arritëm një sukses shumë
të madh”. (Nxjerrë nga evoluimi i projektit).

Konkluzion
Në këtë tekst janë treguar dy koncepte të rëndësishme për përparimin e arsimit ndërkulturor përmes vendosje së dialogut dhe hapjes
së mundësive për ndryshim. Përmes shembujve dhe përvojës në projektin “Participimi i të rinjve me prejardhje të ndryshme etnike në debatin për të drejtat e njeriut, duke i shfrytëzuar mediumet sociale” me
nxënësit e ShMP “Mosha Pijade” në Tetovë, u përpoqëm të tregojmë
arritjet të cilat janë rezultat i zbatimit të këtyre koncepteve arsimore në
praktikë. Arritjet më të mëdha të projektit kanë të bëjnë me lidhjen dhe
bashkëpunimin e të rinjve me përkatësi etnike të ndryshme që rezultoi me krijimin dhe realizimin e një aksioni social në bashkësi, i ndihmuar dhe nga shfrytëzimi i mediumeve sociale. Të rinjtë me përkatësi
të ndryshme etnike që në shkollë mësojnë në gjuhë të ndryshme dhe që
deri atëherë nuk kishin pasur mundësi të takohen dhe të njihen, tani
kanë mundësi që jo vetëm të njihen, por dhe të bashkëpunojnë, të këmbejnë dhe të promovojnë ide të përbashkëta për lëvizje të lirë dhe për
bashkëjetesë. Aspekt jo më pak rëndësishëm i këtij projekti ishte dhe
shfrytëzimi i mediumeve sociale për ndihmesën e tërë procesit. Të rinjtë
kishin mundësi të mësojnë dhe t’i shfrytëzojnë mediumet sociale për
të promovuar ide dhe aksion dhe të veprojnë si gjeneratorë të ndryshimeve në mjedisin e tyre social. Kjo për ta ishte një përvojë krejtësisht e
re, pasi ata i shfrytëzonin të gjitha njohuritë dhe përvojën paraprake për
krijimin e diç krejtësisht të re që ishte e përbashkët për grupin. Në vend
që, si më parë, të gjithë këto aftësi t’i shfrytëzojnë për përdorim vetjak
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dhe personal të mediumeve sociale, kjo ishte mundësi që t’i përdorin
mjetet dhe kreativitetin e tyre për veprim social.
Ky projekt konfirmoi se bashkëpunimi dhe përvoja e përbashkët
janë të domosdoshme për vendosjen e kushteve për arsim ndërkulturor,
se besimi dhe ndjenja e sigurisë janë të domosdoshme për vendosjen e
kushteve për dialog dhe se imagjinata, mbështetja dhe rrjetëzimi janë
procese të fuqishme që e mundësojnë ndryshimin.
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Hyrje
Periudha e rinisë është periudhë e fillimit të procesit të krijimit
të kompetencave vetjake dhe shoqërore dhe e vetëvlerësimit. Në këtë
periudhë realiteti shoqëror më tepër se kurdo, komunikon, ndikon dhe i
jep formë potencialit të të rinjve duke krijuar kështu përgjegjësi dhe role
shoqërore përkatëse. Kjo periudhë siguron dhe infiltrim dhe realizim të
kapacitetit të të rinjve përmes pjesëmarrjes në procese zhvillimi simulues dhe praktika komunikimi, të cilat më vonë vetëm do ta transferojnë
atë që është mësuar dhe arritur në sferat reale të jetës dhe punës gjatë
veprimtarisë.
Zhvillimi i të rinjve nuk parasheh prodhim shoqëror të realizuar
me sukses, por proces zhvillues i cili nënkupton dhe, para së gjithash, e
shfrytëzon fleksibilitetin e individit të ri që t’u përgjigjet sfidave aktuale
të mjedisit, duke i angazhuar dhe investuar kapacitetet personale dhe
duke e zhvilluar ndjenjën e vetë-përmbushjes dhe vetë-arritjes.
Zhvillimi pozitiv i të rinjve është në ndërlidhje me bashkësinë e
cila ka qëndrim aktiv kundrejt individit të ri ose grupit dhe e cila reagon
në potencialin që ai/ajo e mbart në vete dhe e investon atë në pajtueshmëri me zhvillimin shoqëror. Ky mjedis është instrumenti për zhvillim
i individit të ri, duke i ofruar forma përkatëse dhe zgjedhje për zhvillim
dhe për vetë konfirmim përmes pjesëmarrjes në proceset e inicimit, planifikimit, zhvillimit dhe marrjes së vendimeve për probleme që kanë të
bëjnë me zhvillimin e mjedisit, anëtar i të cilit është edhe ai. Kjo marrëdhënie dyanësore, angazhon në mënyrë të vazhdueshme ekzistencën
aktuale të të riut dhe shfaq kapacitete të reja zhvillimi, të cilat janë hyrje
në një fazë të re zhvillimi me një përgjegjësi më të madhe shoqërore.
Ekzistimi i pronësisë te të rinjtë në kontekstin ontogjenenetik (prejardhjes) dhe atë shoqëror të zhvillimit personal, dhe ndjenja e
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ndikimit dallohen përmes pjesëmarrjes së tyre aktive në proceset dhe
ndryshimet në shoqëri, para së gjithash, në raport me çështje që janë
aktuale për ata vetë (Galbrajt, 1995). Një ndryshim i tillë i distribucionit
të influencës prodhon një vetë-pranim të ndryshëm te të rinjtë dhe demargjinalizimin e tyre në mjedis, me çka u mundëson të afrohen kah
qendra e influencës dhe e ndikimit në bashkësi dhe në shoqëri. Në këtë
mënyrë, të rinjtë nga role shoqërore të margjinalizuara dhe periferike
kalojnë në role të participimit të plotë në projektet në shkolla, bashkësi
dhe kulturë (Mitra & Sabo, 2001; Zeldin, 2004: 75-90).
Parakusht i rëndësishëm për punën demokratike të të rinjve në
bashkësi dhe participimi i njëjtë i tyre në ndryshimet aktuale dhe ato
të ardhme është që njeriu i ri të ketë një vend të sigurt për aktivitet në
shoqëri, mundësi që të zhvillojë ndjesi të përkatësisë, koncepte të vlerësuara në të cilat do të punojë, ndjenjën e shpresës dhe të mbështetjes së
të rriturve të cilët kuptojnë si t’i ndihmojnë, me qëllim që ai të realizohet
(Malekof, 1997: 16). Participimi në iniciativa në të cilat të rinjtë kanë të
njëjtin status në marrjen e vendimeve si të rriturit, mundëson dhe njohje më të afërt të të rriturve me resurset të cilat i posedojnë të rinjtë dhe
që mund t’i shfrytëzojnë, tejkalimin e paragjykimeve për të rinjtë dhe
për kompetencën e tyre dhe valorizim të motivacionit dhe kontributit
në bashkësi (Zeldin, 2004: 75-90). Përmes participimit në zhvillimin e
bashkësisë, të rinjtë i forcojnë kapacitetet e veta qytetare, ekziston një
kuptim i ndërsjellë më i mirë midis të rinjve dhe të rriturve dhe shoqëria
i forcon dhe i promovon pozitat e të rinjve (Frank, 2006).
Ekzistojnë disa aspekte të zhvillimit pozitiv të të rinjve, që
janë të rëndësishme për participim real dhe aktiv në problemet e bashkësisë:
- Hulumtimi i identitetit – të rinjtë e shohin veten si agjentë të ndryshimeve efektive dhe këtë ndjenjë më shpesh e fitojnë kur i prezantojnë zbulimet e veta para të rriturve të rëndësishëm ose nëse
i ndajnë idetë e tyre në debate shoqërore kyçe.
- Ekzistimi i ndjenjës së udhëheqjes dhe të qenit i rëndësishëm – kur
kërkohet prej të rinjve të marrin role drejtuese përmes të cilave
ata zhvillojnë aftësi komunikimi ndërpersonale, aftësi të punës
në ekip dhe punës në grup, planifikim financiar, menaxhment
jofitimprurës, ndërmjetësim, planifikim organizativ, mbikëqyrje,
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evoluim, ndërtim të ekipit, relacione me bashkësinë, aksion dhe
praktikë konkrete.
- Lidhje me bashkësinë (kapital social) – gjatë involvimit në pozita
të liderit në raport me punën në bashkësi, aspekt i rëndësishëm
i zhvillimit të tyre të plotë është vendosja e relacioneve dhe rrjeteve në bashkësi. Përmes saj forcohet dhe realizohet kapitali
social. Kjo lidhje u mundëson të rinjve takime me njerëz të rëndësishëm, prezantim të punës dhe iniciativave të tyre dhe motivim e
kontribut dukshëm të pranuar. Me kalimin e kohës, një praktikë
e tillë siguron kalim nga një imazh i instrumentalizuar i participimit, në ndjenjë të zhvilluar të përkatësisë (Zeldin, 2004: 75-90).
Që të mundësohet një participim përkatës i të rinjve në programet e bashkësisë, është e nevojshme që ata të ndërmarrin përgjegjësi
dhe të kenë mundësi të shprehen, të ndërtohen kapacitetet rinore, të
stimulohen dhe promovohen stilet e punës të të rinjve, të përfshihen
të rriturit në proces dhe të adaptohet konteksti socio-politik (Frank,
2006).
Participimi i të rinjve do të realizohet nëse ekzistojnë mundësi për:
- Mësim aktiv vetë-orientues;
- Role dhe përgjegjësi të reja (anëtarësi, kontribut, veprimtari shërbimi, voluntarizëm);
- Mbështetje emocionale e vazhdueshme nga ana e të rriturve dhe e
moshatarëve;
- Mbështetje e vazhdueshme motivuese dhe standarde të larta nga të
rriturit (të cilët do të çmohen dhe mbështeten prej të rriturve);
- Qasje e vazhdueshme në mbështetjen strategjike dhe rrjetëzimi social (prani mentorësh, reflektim, qasje te resurset (Zeldin, 1995 :
449-469).
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Prania e të rinjve në internet
Arkitektura e Internetit, fleksibiliteti i tij, rrjetëzimi, ndërveprimi dhe anarkizmi janë karakteristika të afërta me arkitekturën e
zhvillimit të të rinjve e cila është joformale, e orientuar kah bashkëmoshatarët dhe anti-autoritative. Një ngjashmëri e tillë mundëson që të
rinjtë të ndjehen me influencë dhe të aftë gjatë shfrytëzimit të internetit
(Livingstone, 2009).
Të rinjtë shpesh e shfrytëzojnë Internetin për t’u informuar, për
zbavitje, komunikim me moshatarët, krijimin e përmbajtjeve dhe pjesëmarrje në sajte politike e publike (PEW, 2005; Livingstone, 2007). Duke
i shfrytëzuar teknologjitë e reja të rinjtë krijojnë stile të reja të komunikimit dhe ndërveprimit me bashkësinë aktuale, stile të reja të mësimit
aktiv dhe participues (Buckingham, 2008). Për ta, interneti është “medium për zgjim social” përmes të cilit praktikohet përgjegjësia sociale,
qytetare dhe ekologjike. Ai përfaqëson hapësirë për vetë-prezantim të
reales “unë” dhe/ose të imagjinares “unë” përmes të cilit kanalizohen të
gjithë emocionet, nevojat dhe dëshirat, qofshin ato pozitive apo negative. Ai u ofron mundësi të rinjve të takohen me modele, përvojën pozitive të të cilëve, do ta transferojnë në realitetin e tyre dhe në këtë mënyrë
e lehtësojnë perceptimin dhe pranimin e disa përgjegjësive të cilat u
imponohen me rritjen. Të gjitha praktikat komunikuese që të rinjtë i
zhvillojnë në mjediset onlajn, do të ndihmojnë në procesin e socializmit
të tyre dhe në krijimin e pikëpamjeve të tyre për botën (Suler, 2005 sipas
Живановиќ, 2009).
Hapësira digjitale u mundëson të rinjve të piqen dhe të zhvillohen (Boyd, 2006). Interneti u mundëson që ta shprehin, ta hulumtojnë
dhe të eksperimentojnë me identitetin e tyre, t’i gjejnë miqtë e tyre të
cilët u krijojnë ndjenjën e përkatësisë dhe të mbrojtjes; i lidh grupmoshat
e ndryshme, mjediset e ndryshme kulturore dhe nacionalitetet; e mënjanon simbolin gjeografik dhe i lidh të rinjtë me ngjarjet globale. Këtu
e gjejnë kontekstin dhe kontaktet përmes të cilave në mënyrë mjaft të
“sigurt” e realizojnë, formojnë dhe kontrollojnë identitetin vetjak (Livingstone, 2008). Kur hyjnë në internet, të rinjtë janë ata të cilët e zbulojnë identitetin e tyre, eksperimentojnë me të, zbulojnë se kush janë dhe
Identitetet te të rinjtë janë fluide dhe komplekse dhe mund të kuptohen me vështirësi (Osgerby, 1998; Lee, 2005). Ata nuk përfaqësojnë entitete
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kush duan të jenë (Castells, 2001, Ibid). Eksperimentimi me identitetet
onlajn, përmes proceseve të kompensimit social dhe veçantisë të vetkonceptit, ka reperkusione reale të kompetencës sociale të të rinjve në
botën reale. Gjatë kompensimit social, eksperimentimi me identitetet
onlajn mund ta përmirësojë, por dhe ta ulë kompetencën sociale të
të rinjve në jetën dhe situatat reale. Përmes veçantisë së vet – konceptit, eksperimentimi onlajn mund t’u sigurojë mjedise të relacioneve të
ndryshme për testim dhe zhvillim të identiteteve të reja, të cilët kontribuojnë për vetë-realizim të plotë, por dhe mund ta ulë lidhjen sociale
të të rinjve me realitetin (Valkenburg & Peter, 2008).
Prania e hapësirës onlajn të rinjve u garanton vend në botën
digjitale përmes të cilës sigurojnë takime, kontakte dhe dukshmëri.
Shfaqja e botës digjitale u mundëson kritikë përkatëse në lidhje me
rritjen dhe njëkohësisht e zhvillon rëndësinë e tyre kulturore dhe si
gjeneratë. Dhe me të vërtetë, me përdorimin e mjeteve interaktive onlajn, të rinjtë ia dalin mbanë ta tërheqin vëmendjen e opinionit të gjerë
publik në kulturën dhe realitetin e tyre, gjë që është e pamundur në
kuadër të mediumeve masive tradicionale. Nga ana tjetër, përdorimi i
përditshëm i këtyre onlajn mjeteve u mundëson që t’i diktojnë kushtet
për shfrytëzimin dhe aplikimin e tyre (Raynes-Goldie & Wolker, 2008).
Në të njëjtin moment, ato janë edhe konsumatorë të përmbajtjeve onlajn, edhe gjeneratorë dhe shpërndarës (propagandues) të saj. (Lenhart,
2007, sipas Живановиќ, 2009).

Të rinjtë dhe faqet për rrjetëzim social
Mediumet sociale (blogjet, sajtet për rrjetëzim social, sajtet për
shpërndarje të përmbajtjeve, forumet, wiki faqet etj.) zënë vend qendror
në jetën e të rinjve.
Sajtet për rrjetëzim social përfaqësojnë ueb-shërbime të cilat
u mundësojnë individëve të konstruktojnë profile publike ose gjysmë
– publike në kuadër të një sistemi të kufizuar, të artikulojnë listë të
shfrytëzuesve të tjerë me të cilët ndajnë relacione të caktuara dhe ta
ndajnë këtë listë të lidhjeve në kuadër të sistemit. Këto janë bashkësi
sociale, por procese sociale të cilat realizohen përmes interaksionit dhe bisedimeve të vazhdueshme me të tjerët dhe mjedisin (Buckinham, 2008).
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egocentrike imagjinare përmes anëtarëve të të cilëve kanë mundësi të
shprehen dhe të lokalizohen në aspektin kulturor.
Qasshmëria, të adaptuarit dhe afërsia komunikuese e sajteve për
rrjetëzim social i kanë karakteristikat e afërta me zhvillimin e të rinjve
(Bryant et all., 2006). Të rinjtë jo vetëm që participojnë dhe e ndërtojnë
popullaritetin e rrjeteve sociale, por ata janë dhe pjesë e kulturave të reja
participuese, të ndryshme të cilat karakterizohen me kufizime relativisht
të vogla të ekspresionit artistik dhe të angazhimit të fuqishëm qytetar, si
dhe këshillim (mentorim) joformal përmes të cilit ata që kanë më tepër
përvojë i përcjellin informatat dhe përvojat e tyre tek ata që janë me më
pak përvojë (Jenkins, 2006 sipas Lenhart et all., 2007).
Këto sajte e artikulojnë socializmin e bashkëmoshatarëve, u
mundësojnë të rinjve të shoqërohen me shokët dhe nxënësit e klasës, u
sigurojnë hapësirë të punojnë në identitetin dhe statusin vetjak, të krijojnë kuptime të fakteve sociale dhe ta komentojnë jetën publike (Boyd,
2006, 2007, 2008). Ata ndikojnë në vetëbesimin e të rinjve dhe në kompetencën e tyre sociale në situata reale (Valkenburg, Peter & Schouten,
2006). Miqësitë të cilat të rinjtë i krijojnë në sajtet për rrjetëzim social,
u mundësojnë një rrjedhë më të madhe të informatave të reja, heterogjenitet dhe dallueshmëri më të madhe dhe një involvim emocional
më të madh sesa miqësitë ekzistuese lidhëse dhe me këtë ato përfaqësojnë mundësi për lidhje me pjesën tjetër të botës dhe ngjarjet botërore
(Bryant et all., 2006).
Sajtet për rrjetëzim social janë gjenerata e fundit e hapësirave
publike të ndërmjetësuara (Kuzevski, 2009). Karakteristikë për hapësirat publike të ndërmjetësuara është se ato janë të përhershme (informacioni qarkullon), të lehta për hulumtime, të përsëritshme (mund t’i
nënshtrohen multiplikimit dhe kopjimit) dhe krijojnë publik të padukshëm (Boyd, 2007, Ibid). Pjesëmarrja në hapësira të tilla publike të
ndërmjetësuara mundëson zhvillim të identitetit, statusit dhe pozitës,
qëndrueshmërinë e bashkësisë dhe aktivitet qytetar përmes qasjes dhe
rrjedhës së lirë në diskutim, përgjigje në kohë reale, ndikim të ulët institucional dhe mundësi për ndjekjen e mendimit publik në aksion (Ibid).
Nga perspektiva e pjesëmarrjes aktive qytetare, rrjetet sociale janë më
efektive nëse janë ndihmues të aksionit qytetar, dhe jo vende të vetë veprimit (Raynes-Goldie & Wolker, 2008).
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Facebook-u, një nga sajtet më aktuale për rrjetëzim social, është
krijuar në vitin 2004 dhe sot shënon një rritje të pabesueshme të pjesëmarrësve në 995 milionë shfrytëzues. Në vitin 2005 Facebook-u u hap
për publikun e gjerë, fillimisht kah studentët dhe nxënësit e shkollave
të mesme, kurse më vonë dhe për të gjithë të interesuarit. Përmbajtja
e Facebook –ut është krijuar nga ana e pjesëtarëve të tij të cilët japin
shumë informata personale dhe autentike për vete dhe ato i paraqesin
publikisht ose për një rreth të kufizuar të miqve. Këto informata, të postuara nga ana e shfrytëzuesve, shpesh ndryshojnë në rrjetin e miqve që
e kanë ndërtuar dhe në rrjetin e miqve të miqve. Posedon dhe mundësi
për rregullim të karakterit publik të informatave të publikuara, si dhe
aplikime e shërbime të tjera për redaktimin e profilit dhe aktivitetin onlajn të rrjetit (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007; Boyd, 2007).

Të rinjtë kundër diskriminimit përmes rrjeteve sociale
Më shumë se më parë, problemi i aktivizmit rinor në rrjetet sociale
shndërrohet dhe në një problem të kulturës shkollore, si sferë e cila
është rezultat i bashkëpunimit midis shkollës dhe bashkësisë më të
gjerë. Vetëdija e shkollës për problemet e bashkësisë dhe, njëkohësisht,
angazhimi i kapaciteteve në aktualizimin e tyre përmes inkuadrimit të
nxënësve, është një hap kyç në formimin e të rinjve si qytetarë aktiv
dhe përgjegjës. Në përputhje me të, përmes iniciativave të aktivizmit
rinor digjital, çështjet bëhen probleme aktuale të bashkësisë për zgjidhjen e të cilave është e nevojshme prania e të rinjve dhe ajo kontribuon
në përfshirjen e tyre autentike, forcimin dhe marrjen e përgjegjësisë për
gjendjen në bashkësi. Vetëm në këtë mënyrë, aktivizmi rinor digjital do
të referojë në një ndryshim të caktuar social dhe të të rinjve si iniciatorë
të ndryshimeve.
Përvojat e deritanishme me iniciativat për aktivizëm rinor përmes mediumeve sociale imponon një metodologji të caktuar të punës, artikuluar nëpër etapat e mëposhtme:
1. Punëtori për njohje të ndërsjellë dhe njohje të kontekstit shkollor.
2. Punëtori për detektim, zgjedhje, aktivim dhe përpunim të temave
aktuale, relevante në nivel të bashkësisë shkollore, të cilat më tej
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shqyrtohen në një kontekst më të gjerë lokal.
3. Punëtori për artikulimin e temës përmes zbatimit të aksioneve
konkrete në shkollë. Transformimi i temave aktuale në aksione
të vogla participimi, por efektive në nivel të bashkësisë shkollore. Njohja me parimet e participimit dhe ndërveprimit. Dizajni i aksioneve të cilat do ta tërheqin dhe përfshijnë bashkësinë
shkollore.
4. Punëtori për aktivizim dhe artikulim onlajn të problemeve aktuale në kuadër të mediumeve të qasshme sociale. Këto punëtori u realizuan disa herë:
a) Punëtori për mediumet sociale dhe aktivizëm rinor: mjete
dhe modele të cilat do t’i përfshinin temat dhe lëmenjtë e mëposhtëm: Hyrje në aktivizmin digjital, rëndësia
dhe zbatimi; Njohja dhe prezantimi i teknologjive dhe
softuer falas për artikulim onlajn; Njohja me aksione
konkrete rinore dhe prezantimi në disa mënyra si të
realizohet ato (modeli moshatar i pjesëmarrjes aktive
qytetare në net përmes shembujve pozitivë nga bashkësia rinore).
b) Punëtori për planifikim dhe organizim të Facebook fushatave dhe aksioneve, të cilat i njohin të rinjtë me aspektet
e mëposhtme: Njohja me konceptin ekzistues të aktivizmit rinor onlajn dhe mënyrat se si mund të realizohet
ai; Inkuadrimi direkt në planifikimin dhe organizimin
e Facebook kampanjave në temat që i zgjodhën si më
të përshtatshme; Nxitja, mbajtja dhe moderimi i Facebook diskutimeve për temat e sipërpërmendura; Prezantimi i mundësive të mundshme për involvim dhe
aktivizim të Facebook rrjeteve ekzistuese të miqve në
promovimin e temave të ndryshme dhe të rëndësishme
për të rinjtë.
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6. Punëtori për studimin e mundësisë së transferimit të diskutimit
onlajn në veprim. Këto punëtori gjeneruan ide për qëndrueshmërinë e sajteve dhe mundësi për aktualizim dhe organizim të
aktivitetit onlajn, i cili do të kontribuojë në drejtim të aksionit
real ose ndryshimit në bashkësinë shkollore.
Si rezultat i përvojës së deritanishme me iniciativat e aktivizmit
digjital rinor, mund të dallohen disa aspekte të rëndësishme të procesit
të punës, të cilat duhet të merren parasysh gjithmonë kur organizohen
projekte ose iniciativa të tilla:
1. Lidhje dhe transferim: Programet gjithmonë duhet të kenë si qëllim bashkimin e realitetit onlajn me atë oflajn, pasi kontakti
onlajn është më efektiv nëse i paraprin ose ndiqet nga oflajn
kontakt/aksion/veprim.
2. Moderim dhe koordinim: Kur bëhet fjalë për grupe të rinjsh të
shkollave tek të cilët ekziston kontakt midis anëtarëve të grupit,
është i nevojshëm modelimi dhe koordinimi i aktiviteteve onlajn nga ana e moshatarëve në konsultim dhe me mbështetjen
e të rriturve. Është i dëshirueshëm formimi në kohë i grupeve
koordinuese onlajn të tipit të mbyllur ose me qasje të kufizuar,
si dhe i rregullores së administrimit të anëtarësisë dhe pjesëmarrjes. Kur programi vjen nga konteksti real dhe në fillim varet nga një grup i caktuar i iniciatorëve të ndryshimeve, është
e nevojshme që të përcaktohen qartë rolet dhe përgjegjësitë në
raport me tërë procesin.
3. Krijimi i besimit dhe dëshirës për bashkëpunim. Nëse bëhet fjalë
për grup pune të përbërë prej nxënësve të shkollave të ndryshme, por që punojnë në të njëjtën temë, është e dëshirueshme
që të bëhet bashkimi i grupeve që në fillim dhe krijimi i një
atmosfere mirëbesimi dhe bashkëpunimi.
4. Njohja e gjuhës së komunikimit digjital. Në programet për aktivizëm digjital rinor veçanërisht duhet të theksohet rëndësia
e krijimit dhe praktikimit të aftësive për përdorim të drejtë,
korrekt dhe objektiv të gjuhës së komunikimit onlajn. Është e
nevojshme që të njihet gjuha e urrejtjes dhe korrigjimi përkatës
në diskutimet onlajn.
77

6_RZ_a.indd 77

19.12.2012 8:45:04 Uhr

Radmilla Zhivanoviq

5. Kushtet tekniko-pedagogjike për aktivizëm digjital. Ekzistimi i
kushteve përkatëse për realizimin e një tipi të tillë të aktiviteteve
onlajn në kuadër të shkollës. Krahas kushteve teknike (Posedimi i teknologjisë përkatëse dhe Internetit), duhet të gjendet, të
adaptohet dhe të zbatohet kjo metodologji pune në programet
zyrtare shkollore dhe në aktivitetet jashtëmësimore.
6. Përdorimi i mediumeve sociale në programet zyrtare. Njohja dhe
inkuadrimi i mjeteve dhe mënyrave sociale të Internetit për artikulime onlajn në përbërje të programeve mësimore zyrtare.
Në këtë mënyrë ajo që përçohet si njohuri përmes programeve
zyrtare, artikulohet si praktikë në kontekstin real. Duke i përdorur mjetet e aktivizmit digjital, nxënësit dhe mësuesit e konceptojnë dhe e realizojnë përgjegjësinë shoqërore dhe zbatimin
e programit mësimor. Programi mësimor zyrtar mundet që në
mënyrë të detajuar ta hulumtojë dhe të përpunojë tema të rëndësishme për të rinjtë, të adresojë ndodhi konkrete në mjedisin
shkollor dhe të gjejë mënyra për promovimin e inkuadrimit në
bashkësinë shkollore dhe, para së gjithash, të nxënësve. Programi mësimor mund që në mënyrë më aktive t’i përpunojë
sferat e njohurive digjitale dhe mediatike si dhe t’u ofrojë nxënësve mundësi për njohje nga afër me mjetet dhe mënyrat e artikulimit onlajn. Si fillim, shkollat duhet t’i stimulojnë nxënësit
që të bëjnë transmetim dhe artikulim të aktiviteteve të projektuara shkollore në mjedisin onlajn.
7. Metodologjia dhe strategjia. Është e nevojshme një metodologji
dhe qasje strategjike në zbatimin e mjeteve përkatëse për promovim onlajn dhe artikulim në faqet e Facebook-ut në rrjetin e
miqve. Vetëdija e të rinjve për ndryshimet sociale të shkaktuara
nga aktivizmi digjital, akoma është në nivel të ulët dhe është e
nevojshme një njohje më e afërt me mënyrat, përmbajtjet dhe
mundësitë e aplikimit.

78

6_RZ_a.indd 78

8. Mbështetje. Është i nevojshëm një ekip të rriturish i cili do të njihet
me kulturën e të rinjve në mjedisin shkollor aktual dhe, njëherazi, do të posedojë njohuri teknike dhe praktikë në zbatimin e
mjeteve dhe qasjeve kundrejt aktivizmit digjital. Njëkohësisht,
efekt më i madh arrihet nëse mbështetjen e japin ekspertëmoshatarë nga sfera përkatëse me një përvojë të caktuar në organizimin dhe zbatimin e aktivizmit digjital.

19.12.2012 8:45:05 Uhr

Aktivizmi digjital: Mundësi dhe/ose sfidë për zhvillim pozitiv të të rinjve

9. Lidhje dhe shkëmbim. Lidhja e iniciativave shkollore me onlajn
iniciativat rinore ekzistuese dhe/ose me iniciativat aktuale
qytetare në bashkësi.

Konkluzion
Projektet për shfrytëzim aktiv dhe konstruktiv të mediumeve
sociale e trasojnë rrugën drejt një përdorimi tjetër, jo aq aktual të mediumeve sociale nga ana e të rinjve. Përvoja e projektit dhe evoluimi i të
rinjve dhe pikëpamjet e tyre në procesin e punës tregojnë se qëndrueshmëria e diskutimeve onlajn dhe gjetja e një transmetimi efektiv të aksionit në kontekstin nga oflajn në onlajn dhe anasjelltas janë probleme
mbi të cilat duhet të punohet.
Facebook-u dhe të gjitha sajtet për rrjetëzim social ofrojnë
një mbajtje të lehtë, njohje dhe navigacion të rrjetit ekzistues tashmë
të përpunuar të kontakteve. Përvoja me navigacionin e profileve personale, ose hapësira virtuale “personale” ofron një bazë të mirë mbi të
cilën mund të organizohen dhe krijohen përvoja të ndryshme të identitetit midis të cilave do të vendosej dhe përvoja e aktivistit rinor onlajn.
Facebook-u ose hapësira onlajn në të cilën i riu shfaqet, aktivizon dhe
gjeneron gjurmë digjitale, janë ata që i japin formë identitetit rinor dhe
të cilët krijojnë një prani të konsiderueshme dhe legjitimitet në hapësirën onlajn. Në këtë rast, praktikimi i aktivizmit onlajn për të riun do
të thoshte një perspektivë tjetër, të ndryshme të ekzistimit në oflajn dhe
onlajn, e cila është aftësuese, motivuese dhe e cila krijon autenticitet dhe
shkëmbim të njeriut të ri me bashkësinë e tij më intime dhe më të gjerë.
Vetëm në këtë mënyrë, duke i pasur në dorë mjetet të cilat në mënyrë të
pashmangshme i përkasin, njeriu i ri e konfirmon veten dhe e kupton
veçantinë, aktivitetin, kontributin dhe rëndësinë e tij në shoqëri.
Iniciativa të tilla për momentin e bëjnë problematike çështjen
e formimit të bindjeve kundrejt të mësuarit dhe përpiqen t’i përgjigjen
pyetjes: A është aktivizmi rinor, në emër të pjesëmarrjes qytetare, qasje
e njohur dhe e praktikuar nga ana e të rinjve ose cilido qoftë aktivitet
tjetër onlajn, apo aktivizmi rinor onlajn është qasje strategjike shkencore kundrejt temave të caktuara, paraprakisht të vetëdijesuara dhe të
shfaqura si problematike të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë i prekin të
rinjtë?
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Atë që e konfirmojnë iniciativat e tilla është fakti se ne shpesh
supozojmë se aktivizmi rinor vjen vetë dhe ka mundësi të pakufizuara.
Shpesh, aktiviteti onlajn nuk shndërrohet në aksion real dhe vetëm një
numër i kufizuar dinë si ta shfrytëzojnë për një participim të vërtetë
onlajn i cili çon në ndryshime të caktuara sociale (Terruelle, 2012).
Nuk duhet të harrohet se aktivizmi rinor kërkon njohje dhe aplikim
të mjeteve efektive digjitale për detektim, konceptim dhe artikulim të
temave të rëndësishme. Njeriu i ri nuk konfirmohet vetëm përmes navigacionit teknik dhe njohjes së sajteve për rrjetëzim social, por edhe
përmes mundësisë për seleksionim, artikulim, organizim dhe aplikim
të mendimeve dhe veprimtarive. Aktivizmi digjital njëherazi nënkupton dhe një mundësi për zhvillim pozitiv të të rinjve, por dhe një sfidë
të varur nga konteksti i realizimit, kapacitetet rinore dhe strukturat për
mbështetje.
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Metodologjia që shfrytëzohej në projektin “Pjesëmarrja e të
rinjve me prejardhje të ndryshme etnike në debatin për të drejtat e njeriut,
duke shfrytëzuar mediumet sociale” Art për ndryshime sociale” që QAЕ
Multimedia e ka implementuar vitet e kaluara.
Ideja kryesore e kësaj metodologjie është që të hulumtojë se ku
mund të shfrytëzohet procesi kreativ ose artistik i cili do të mundësojë
që të rinjtë t’i japin të drejtë vetes dhe të pajisen me mjetet e nevojshme
që të integrojnë vetveten në një shoqëri qytetare dhe demokratike.
Të rinjtë janë përballur me sfida të ndryshme e të shumëllojshme të cilat i sjell koha sot. Nga njëra anë, globalizimi me të cilin po
përballemi të gjithë, kurse, nga ana tjetër, specifikat lokale të cilat i sjell
shoqëria maqedonase. Sidoqoftë, këta sfida dhe ndikime të këtyre faktorëve të jashtëm, social dhe politik, e rrënojnë vetëbesimin dhe vetërespektin e tyre, si dhe besimin se mund të japin kontribut për të ardhmen
e shoqërisë së tyre.
Kreativiteti, respektivisht arti, si dhe shfrytëzimi i rrjeteve sociale në mënyrë kreative ofrojnë mënyra konstruktive që të rinjtë të fillojnë t’i tejkalojnë këto sfida dhe probleme.
Prandaj, metodologjia e cila është përdorur në projektin “Pjesëmarrja e të rinjve me prejardhje të ndryshme etnike në debatin për të
drejtat e njeriut, duke shfrytëzuar mediumet sociale” fokusohet në përdorimin e strategjive të dhëna të cilat ofrojnë mënyra konstruktive që
të rinjtë të fillojnë t’i tejkalojnë problemet e tyre, si dhe të përballen me
efektet e tranzicioneve të shpejta sociale të cilat ndonjëherë përshkallëzohen dhe me konflikte të llojeve të ndryshme. E gjithë metodologjia
është kontekstualizuar për punë në mjedise multietnike dhe multikulturore të cilat paraqesin një pamje të realitetit maqedonas.
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Kjo metodologji ka për qëllim që t’u ndihmojë të rinjve të cilët
kanë qenë të konfrontuar me këto sfida dhe probleme, të punojnë në
grupe, të udhëhequr nga dy liderë dhe të gjejnë zgjidhje në mënyrë kreative.
Postulatet kryesore të kësaj metodologjie janë puna në grupe të
përbëra nga rreth 20 pjesëmarrës, dy liderë, sesione pune prej një orë e
gjysmë dhe përzgjedhje e strategjive dhe ushtrimeve që shpjegohen më
poshtë.

Strategji dhe përgatitja e punës në grupe të përziera
		
etnike e kulturore
Përgatitja e punës me grupe të përziera në aspektin etnik dhe
kulturor shtron shqyrtimin e strategjive për zgjedhje të aktiviteteve dhe
ushtrimeve të cilat do të mundësojnë mësim efektiv. Përgjithësisht, vëmendja duhet të drejtohet kah disa strategji për zgjedhje efikase dhe
përfshirje të aktiviteteve dhe ushtrimeve në programin e mësimit në
mjedis multikulturor dhe për tema multikulturore.

Strategji të cilat mund të shfrytëzohen për punë me grupe të
përziera të rinjsh:
I.

Vendosja e rregullave bazë

II. Ndërtimi i marrëdhënies së respektit në grup
III. Participimi i grupit në përcaktimin e temave
IV. Kuptimi i stereotipave, paragjykimeve dhe
diskriminimit
V. Participimi i të rinjve në hapësirën publike
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I. Vendosja e rregullave bazë

Disa rregulla bazë ose norma shoqërore mund të ndihmojnë
që puna në grup të jetë efektive dhe efikase. Një pjesë e këtyre rregullave kanë të bëjnë me respektimin e qëndrimeve dhe mendimeve të të
tjerëve, krijimin e atmosferës së dialogut, duke dëgjuar dhe duke i dhënë
mundësi çdonjërit që të shprehet në gjuhën në të cilën e bën atë më
mirë.

Ushtrim:

Rregullat tona bazë për komunikim

Qëllime:
– përcaktimi i rregullave për komunikim të ndërsjellë të cilat do të
mundësojnë mësim efektiv dhe efikas dhe respektim të grupit të punës;
– krijimi i një atmosfere të sigurt për dallimet të cilat janë përfaqësuar
në grup.
Kohëzgjatja: 15 minuta
Materiale pune: Letër, markerë me ngjyra të ndryshme.
Udhëzim: Vendosini karriget në rreth me qëllim që të gjithë
pjesëmarrësit të mund të vendosin midis tyre kontakt vizual. Inicioni
temën për rregullat për dëgjim aktiv përmes pyetjeve si: Çfarë dua që të
bëjnë të tjerët kur unë flas? Çfarë bëj unë kur të tjerët flasin? Çfarë do të
thotë të bëhet dialog dhe diskutim?
Shënoni idetë e tyre në letër.
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Nëse në grup nuk shfaqen ide si: Të shoh ndërkohë që flet; Nuk
ndërpres; Nuk ndërhyj me temat e mia; Pyes për atë që nuk e kam të
qartë; Nuk kritikoj; Nuk jap këshilla dhe zgjidhje; – udhëzojini ju që të
mendojnë në këto tema.
Harmonizoni qëndrimet rreth rregullave më të rëndësishme
për komunikim të cilat duhet të respektohen gjatë punës. Ato vendosini
në vend të dukshëm në hapësirën e punës dhe gjithmonë kur do të
shkelen, i kujtoni pjesëmarrësit për rregullat e vendosura në mënyrë të
ndërsjellë.
Reflektim: Si ndjehemi gjatë kohës së ushtrimit? Çfarë mësova?
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II. Ndërtimi i marrëdhënies së respektit në grup

Hapi kyç në diskutimet për çështje të multikulturës është ndërtimi i respektit. Pjesëmarrësit duhet të bisedojnë për atë se si ata e përjetojnë respektin dhe si duhet të integrohen në punën e përbashkët.

Ushtrim:

Njohje e bashkësisë: emri dhe shpjegimi
për emrin e vet

Qëllime:
– njohje e ndërsjellë e nxënësve;
– vendosje e dinamikës së grupit;
– krijimi i një atmosfere kooperative për mësim dhe për ndarje të
ndërsjellë.
Kohëzgjatja: 20 minuta
Material pune: Nuk ka
Udhëzim: Vendosini karriget në rreth me qëllim që të gjithë
pjesëmarrësit të mund të vendosin midis tyre kontakt vizual. Secili prej
tyre le ta thotë emrin e tij dhe le të rrëfejë diçka për kuptimin e emrit
të tij, për nofkën e tij, si dhe pse ia kanë vënë dhe si sillet ndaj tyre.
Një xhiro mbaron kur të gjithë nxënësit do ta tregojnë emrin e tyre dhe
rrëfimin për të. Bëjeni ushtrimin në disa xhiro duke treguar emrat tuaj,
çfarë hobi keni etj.
Reflektim: Si ndjehemi gjatë kryerjes së ushtrimit? Çfarë mësova?
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Ushtrim:

Njohje e bashkësisë: Kush jam unë?
Kush janë njerëzit rreth meje?

Qëllime:
– ndërtimi i marrëdhënieve në grup;
– afirmimi i kualiteteve individuale/interesave të nxënësve;
– forcimi i ego-forcave pozitive te nxënësit.
Kohëzgjatja: 15 minuta.
Materiale pune: letër format A4 (nëse mundet në më shumë
ngjyra), distinktiv për emrat, lapsa me ngjyra të ndryshme.
Udhëzim: Çdo nxënësi i jepet një fletë e zbrazët dhe distinktiv
me emrin e tij. Jepuni udhëzim që ta shkruajnë emrin e tyre në mes të
fletës, pastaj në anën e majtë, në pjesën e sipërme le të shkruajnë katër
gjëra të cilat duan t’i bëjnë, në anën e djathtë të pjesës së sipërme, le
të shënojnë katër këngëtarë ose grupe të preferuara, pastaj në pjesën e
poshtme të fletës, në anën e majtë, le të shënojnë katër filma të preferuar,
kurse në anën e djathtë të pjesës së poshtme të fletës le të shënojnë katër
mbiemra që më mirë i përshkruajnë ata si persona. Pasi të mbarojnë,
të gjithë me fletët në gjokset e tyre le të shëtisin lirshëm nëpër hapësirë dhe t’i lexojnë karakteristikat e ndërsjella pa folur. Jepuni kohë të
mjaftueshme që të kenë mundësi që të takohen me të gjithë. Nëse dikush
nuk e ka të qartë se çfarë shkruhet, duhet ta pyesë bashkëbiseduesin për
çfarë ai mendon më saktë.
Lërini që të gjenden ato dyshe/treshe të cilat kanë ngjashmëri.
Lëruni kohë të mjaftueshme që të bisedojnë për atë që e kanë të përbashkët, por dhe për atë që i dallon, i individualizon.
Reflektim: Si ndjehemi gjatë kohës së ushtrimit? Çfarë mësova
për vete dhe për të tjerët rreth meje?

92

7_Prakt_a.indd 92

19.12.2012 9:30:56 Uhr

Praktikat

Ushtrim:

Ndërtimi i grupit dhe forcimi i ego-forcave
te pjesëmarrësit

Qëllime:
– forcimi i dinamikës grupore;
– afirmimi i kualiteteve individuale të pjesëmarrësve;
– forcimi i atmosferës kooperative për mësim dhe ndarje të ndërsjellë të mendimeve.
Kohëzgjatja: 10 minuta
Materiale pune: Nuk ka.
Udhëzim: Çdo nxënës duhet të zgjedhë nga rrethi një person
të cilit do t’i thotë ndonjë kompliment. Ushtrimi mund të përsëritet në
disa rrethe.
Vërejtje. Atmosfera në të cilën do të zhvillohet ushtrimi duhet
të jetë spontane dhe duhet pasur kujdes të mos lihet mënjanë ndonjë
pjesëmarrës, veçanërisht të rinjtë që janë introvertë.
Reflektim: Si ndihemi gjatë kryerjes së ushtrimit? Çfarë mësova për vete dhe për të tjerët rreth meje?

Ushtrim:

Afrimi

Qëllime:
– të zhvillohet ndjenja e përkatësisë në grup, pavarësisht nga përkatësia konkrete në një bashkësi etnike;
– nxitje e bashkëpunimit midis anëtarëve të grupit;
– nxitja e nxënësve që të sjellin vendime në bazë grupi për probleme
me interes të përbashkët.
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Kohëzgjatja: 15 minuta.
Materiale për punë: letër format A4 në të cilën janë shkruar
fjalë (nëse mundet në më shumë ngjyra), 6-8 shami
Udhëzim: Në disa fletë letre shkruani fjalë të cilat së bashku formojnë një fjali, e cila mendoni se është një nga motot kryesore të grupit.
Fletët vendosini në vende të ndryshme të hapësirës. Ndajeni grupin në
ekipe me nga dy anëtarë, me çka secili ekip duhet të gjejë vetëm një fjalë.
Nëse është e mundur krijoni grupe të përziera nga ana etnike dhe gjinore.
Njërit anëtar të grupit lidhjani sytë me shami dhe jepuni instruksione që
të punojnë në grup në gjetjen e fjalës së dhënë paraprakisht. Mund të
shfrytëzohen vetëm instruksione për lëvizje drejt, majtas, djathtas, lart,
poshtë, prapa, stop, vazhdo. I përkujtoni që të kujdesen dhe për anëtarët
e tjerë me sy të lidhur që, gjithashtu, lëvizin nëpër hapësirë.
Pasi të mblidhen të gjitha fjalët, formojeni fjalinë. Në fund, uluni në rreth dhe inicioni diskutim për fjalinë e shkruar, për rëndësinë e
saj për vete dhe për shoqërinë, nëse i’u besojnë partnerëve dhe pse, me
çfarë pengesash u ndeshën.
Reflektim: Çfarë bëmë sot? Si ndjehemi gjatë kohës së punëtorisë? Çfarë mësova? Vallë a mundem, dhe si ta zbatoj në jetën e përditshme
atë që e mësuam?
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III. Participimi i grupit në përcaktimin e temave

Hulumtimi i përcaktimit të multikulturës, dimensionet e kulturës dhe konsistenca me të cilën përcaktohet kultura jonë dhe kulturat
e të tjerëve – janë aspekte të rëndësishme të krijimit të programit për
arsim multikulturor. Në procesin e mësimit, pjesëmarrësit duhet të udhëhiqen me vëmendje nëpër një sërë hapash që të krijojnë një kuptim
më të mirë për kompleksitetin e multikulturës, dhe pastaj të përballen
me sfidën që ta zbatojnë për vete dhe në raportet me të tjerët. Një sfidë
plotësuese për edukatorët është rishqyrtimi i konceptualizimit vetjak në
arsimin multikulturor në bazë të perceptimeve të tyre për dimensionet
e kulturave të veta.

Ushtrim:

Përcaktimi i interesave për punë të
pjesëmarrësve, në raport me arsimin
multikulturor

Qëllime:
– gjetja i interesave të grupit;
– nxitja për vendimmarrje participuese në grup;
– nxitja për ndjenjën e ndarjes së përgjegjësisë për cilësinë e punës.
Kohëzgjatja: 15 minuta.
Materiale pune: letër, markerë me ngjyra të ndryshme, një top
i vogël ose mandarinë/mollë/portokall, fletë format A4, stilolapsa etj.
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Udhëzim: Ndani grupin në mënyrën siç vijon: nxënësit le të
qëndrojnë në rreth në pozicion në këmbë dhe ia japin topin (mandarinën) njëri – tjetrit. Ai që do ta kapë topin e thotë emrin e tij dhe
ngjyrën e preferuar. Pasimi i topit të jetë sipas zgjedhjes së rastit dhe
pasi të gjithë ta thonë emrin e tyre dhe ngjyrën e preferuar, ndahen në
grupe, në mënyrë të tillë që ata që kanë të njëjtën ngjyrë të preferuar të
formojnë një grup.
Secili prej grupeve në një fletë format A4 i shënon interesat e
anëtarëve të tij në lidhje me arsimin multikulturor.
Pasi të mbarojnë të gjitha grupet, le të zgjedhin zëdhënës dhe
një nga një le t’ua transmetojnë idetë e tyre grupeve të tjera. Ato shënojini në një letër të madhe. Nëse shfaqen tema të ngjashme – grupojini.
Njëkohësisht, inicioni dhe diskutim për aspektet specifike të temave, si
për shembull: muzikë moderne ose/dhe tradicionale. Në fund, sistematizojini temat të cilat janë me interes për nxënësit.
Mendoni se cilat janë aspektet më të rëndësishme për secilën
nga temat dhe si munden ato përmes punëtorive t’u transmetohen
nxënësve.
Reflektim: Çfarë bëmë sot? Si ndjehemi gjatë kohës së punëtorisë?

Ushtrim:

Njohja e bashkësisë: thellësia dhe gjerësia e
multikulturës – bakllava dhe sarmë

Qëllime:
– shkëmbim informatash për ushqimet e preferuara dhe përmes saj
njohje me kuzhinat nacionale dhe kulturën për ushqimin;
– njohje me karakteristikat e përbashkëta dhe dalluese, receta, përbërës, erëza të kuzhinave në Maqedoni.
Kohëzgjatja: 20 minuta.
Materiale pune: nuk ka.
Udhëzim: Secili nxënës i rrethit të tregojë për kuzhinën e vet
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tradicionale, për atë se cili është ushqimi i preferuar i tij etj. Pastaj nxitet
debat për ngjashmëritë dhe ndryshimet në kuzhinat e grupeve të ndryshme etnike.
Reflektim: Çfarë bëmë sot? Si ndihemi gjatë kohës së punëtorisë?
Çfarë mësova? A mund, dhe si ta zbatoj atë që e mësova në jetën e përditshme?

Ushtrim:

Lojë “shi vere”

Qëllime:
– këmbim informacioni për stilet e preferuara muzikore, si dhe për
muzikën tradicionale;
– njohja e vlerave të përbashkëta që i promovon muzika në Maqedoni.
Kohëzgjatja: 20 minuta.
Udhëzim: Ndajini nxënësit në katër grupe, në përputhje me
stinët e vitit dhe secili prej grupeve le të diskutojë në temat e mëposhtme:
Vera – Çfarë kuptimi ka muzika për ju?
Vjeshta – Si na bashkon dhe si na ndan muzika?
Pranvera – Çfarë mund të kuptojmë për dikë nëse e njohim
muzikën që e dëgjon/do?
Dimri: A është gjuha e muzikës universale?
Pastaj secili nga grupet le t’i prezantojë mendimet e veta.
Reflektim: Çfarë bëmë sot? Si ndihemi gjatë kohës së punëtorisë? Çfarë mësova? A mundet dhe si ta zbatoj atë që e mësova në jetën e
përditshme?
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IV. Të kuptuarit stereotipave, paragjykimeve
dhe diskriminit

Futja e koncepteve të paragjykimeve dhe diskriminimit përmes
procesit të vetëreflektimit është një nga mënyrat efikase të qasjes gjatë
punimit dhe ndërgjegjësimit për këto tema. Është e rëndësishme që në
këtë qasje t’u jepet mundësi nxënësve që t’i ndajnë rrëfimet e tyre dhe
përvojat me stereotipa, paragjykime ose diskriminim, si viktimë ose si
kryes. Gjuha dhe mënyra e shprehjes është aspekti vital i arsimit multikulturor dhe ndërtimi i ndërgjegjes për dallimet dhe njëtrajtshmërinë e
dallimeve. Në kuadër të këtyre punëtorive, nxënësit duhet të nxiten të
flasin për atë se si i përkufizojnë fjalët stereotipa, paragjykime, diskriminim, racizëm, seksizëm, klasizëm dhe homofobi. Në këto diskutime
nuk mund të anashkalohen pyetje për ndikimin dhe diskriminimin institucional dhe është e rëndësishme që ato të adresohen gjatë vazhdimit
të punës së përbashkët në grup.

Ushtrim:

Vetëdijesimi për rëndësinë e identitetit,
afirmini i individit

Qëllime:
– afirmimi i identiteteve të veçanta të individëve të grupit;
– ushtrimi i të dëgjuarit aktiv dhe kuptimi i dallimeve;
– të kuptuarit e identiteteve të cilat i kemi në jetën tonë.
Kohëzgjatja: 30 minuta.
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Materiale pune: letër format A4, stilolapsa.
Udhëzime: Punë e pavarur për të gjithë pjesëmarrësit: “Mendoni për jetën tuaj dhe për identitetet e shumta që i keni si djalë/vajzë,
vëlla/motër, shok/shoqe etj. dhe pastaj shpërndahuni nëpër grupet ku
përkisni, p.sh. grua, komb, religjion, ekip basketbolli etj. Zgjidhni tri
kategori që janë më të rëndësishme për ju. Për çdonjërën nga tri kategoritë e zgjedhura shkruani për një gjë që ju bën krenar/e dhe një për të
cilën nuk jeni i/e lumtur”. Pasi të mbarojnë, nga grupi duhet të zgjedhin
një person dhe me të të flasin për listën e tyre. Inkurajojini të ushtrojnë
dëgjim aktiv dhe në fund shumojini gjërat e përbashkëta dhe gjërat dalluese për çdo individ.
Reflektim: Si ndjehesha ndërkohë që flisja? Çfarë ishte e këndshme dhe prej çfarë jam i kënaqur? Çfarë ishte e vështirë/rëndë? Çfarë kam
hetuar diçka të re?

Ushtrim:

Përralla: Çdo të thotë të jesh djalë ose vajzë?

Qëllime:
– kuptimi i identiteteve gjinore;
– formimi i njohurive për rëndësinë e ndarjes së roleve gjinore për
procesin e stereotipizimit;
– formimi i njohurive për rëndësinë e procesit të vlerësimit të gjinisë
dhe rolit të gjinive si më shumë ose më pak të vlefshme në shoqëri.
Kohëzgjatja: 20 minuta.
Materiale pune: letër format A4, stilolapsa.
Udhëzime: Ky ushtrim shfrytëzohet si vetëreflektim dhe gjatë
kësaj nxënësit ndajnë informata të shkurtra për atë se si identitetet e
tyre gjinore ishin shënuar gjatë fëmijërisë dhe për atë se çfarë mesazhesh
merrnin për atë çka do të thotë që jesh djalë apo vajzë. Jepuni drejtim
nxënësve që të shkruajnë për atë se si i vishnin kur ishin të vegjël, cilat
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ngjyra i mbanin, cilat profesione dhe sporte i dëshironin dhe cilat u
ishin të ndaluara. Gjithashtu, le të mendojnë dhe për mesazhet kryesore që i merrnin prej prindërve të tyre për sjellje tipike si për djem dhe
vajza. Mundësojuni që secili të kalojë në analizë introspektive dhe pas
rreth 15 minutash le t’i ndajnë dhe me pjesëmarrësit e tjerë. Kini kujdes
që mënyra e shprehjes të jetë në vetën e parë. Një aktivitet i tillë e mban
fokusin në pyetje nga përvoja vetjake, në vend të perceptimeve të tyre
për përvojat e “njerëzve të tjerë”. I njëjti ushtrim mund të shfrytëzohet
dhe për shqyrtimin e koncepteve të racës, orientimit seksual, klasës socio-ekonomike, religjionit dhe identifikuesve të tjerë.
mësova?

Reflektim: Çfarë bëmë sot? Si ndjehemi gjatë punëtorisë? Çfarë

Ushtrim:

Hulumtimi dhe deficionet e stereotipave,
paragjykimeve dhe diskriminit

Qëllimi: Hulumtime për kuptimin e nxënësve për stereotipat,
paragjykimet dhe diskriminimin.
Kohëzgjatja: 20 minuta.
këngë”.

Materialet e nevojshme: film dokumentar “E kujt është kjo

Udhëzim: Shikojeni filmin me grupin dhe inicioni diskutim
për përshtypjet prej tij dhe për stereotipat dhe paragjykimet kundrejt
popujve të ndryshëm të Ballkanit. Komentojini dhe reaksionet e ngjarjet të lidhura me stereotipa dhe paragjykime në film. Inicioni diskutim
nëse muzika i bashkon apo i ndan njerëzit, por dhe për atë se sa është
e rëndësishme muzika për të gjithë. Mendimi kritik për të gjitha mediumet dhe informatat është një aspekt thelbësor i mësimit multikulturor.
Në këtë kontekst, është e rëndësishme që me këtë aktivitet t’i testojmë
nxënësit për kuptimin e tyre për racë, gjini dhe klasë socio –ekonomike,
gjë që çon në dialog për stereotipat, keqinformimet dhe paragjykimet
dhe si informohen për ta në mësim.
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Reflektim: Çfarë bëmë sot? Si ndjehemi gjatë punëtorisë? Çfarë
mësova? A mundet dhe si ta zbatoj atë që e mësova në jetën e përditshme?

Ushtrim:

Hulumtimi dhe deficionet e stereotipave,
paragjykimeve dhe diskriminit

Qëllimi: Zbulimi i situatave në të cilat e dënojmë, përkatësisht e
zbulojmë rëndësinë e participimit të dallimeve, pa vlerësime.
Kohëzgjatja: 45 minuta.
Materialet e nevojshme: letër flipchart, markerë.
Udhëzim: Ndajini nxënësit në grupe të vogla. Njëri prej grupeve le të përbëhet prej meshkujsh, kurse tjetri prej femrash. Në letrën
flipchart anëtarët e çdo grupi të vogël shkruajnë: Çfarë është e huaj për
gjininë time? Kanë tre minuta për punë dhe pastaj secili prej grupeve le
ta vendos letrën në një vend të dukshëm dhe kthehen në plenum. Loja
mund të përsëritet disa herë sipas cilësive të tjera të përbashkëta (p.sh.
sipas përkatësisë nacionale, për çka në grupe të vogla shkruajnë në letër
flipchart: Çfarë është e huaj tek nacionalitetet e tjera?). Kur anëtarët e
grupeve të vogla do të kthehen për herë të fundit në plenum, jepuni
udhëzim që të shëtisin nëpër hapësirë dhe t’i lexojnë të gjithë pllakatet.
Pastaj të gjithë le të kthehen në vendet e tyre në plenum dhe inicioni
diskutim për përshtypjet e tyre.
Reflektim: Si ndjehemi pas këtij ushtrimi? Cilat koncepte, sipas teje, nënkuptojnë nënçmim? Cilat koncepte nënkuptojnë kuriozitet?
Cilat koncepte mund t’i pranosh lehtë? Çfarë është e rëndë për ju për ta
pranuar? Si e shikoni lidhjen e këtij ushtrimi me përvojën tuaj në jetën e
përditshme?
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Ushtrim:

Zhvillimi i tolerancës kundrejt dallimeve

Qëllime:
– studimi i qëndrimeve personale për tolerancën dhe dallimeve
– zhvillimi i tolerancës kundrejt qëndrimeve që dallohen prej
tonëve.
Kohëzgjatja: 20 minuta.
Udhëzim: Para fillimit të barometrit, edukatori në hapësirë
shënon dy pole të kundërta midis të cilëve nxënësit mund të lëvizin, në
varësi të asaj nëse pajtohen ose jo me një thënie të caktuar. Pasi nxënësit
të shpërndahen në hapësirë, thirrni disa që të shpjegojnë pse e kanë
zgjedhur vendin ku rrinë.
Materiale pune: thëniet e propozuara mund të lidhen me aspekte të ndryshme të tolerancës për dallimet, si:
– Në rast se jam i/e rrezikuar, a do të përdor dhunë për t’u mbrojtur?
– Më mirë dhunë se qyqar.
– Dhuna është e kundërta e mospërdorimit të dhunës.
– Mospërdorimi i dhunës nuk i shfrytëzon dobësitë e kundërshtarit.
– Parimi i aksionit të padhunshëm është me qëllim që kundërshtarit
t’i qasemi me besim.
Reflektim: Çfarë bëmë sot? Si ndjehemi gjatë punëtorisë? Çfarë
mësova? A mundet dhe si ta zbatoj atë që e mësova në jetën e përditshme?
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V. Participimi i të rinjve në hapësirën publike

Ushtrim/
ligjëratë:

Mediumet sociale

Qëllimi:
– njohja me konceptin e mediumeve sociale
– njohja me atë se si dhe sa i transmetojnë informacionet që i marrin
nga burimet e tyre primare të informimit;
– nxitja e gazetarisë qytetare.
Kohëzgjatja: 60 minuta.
Materialet e nevojshme: materiale të përgatitura për konceptin
e medieve sociale, projektor LCD, disa kompjuterë.
Udhëzim: Inicioni diskutim për llojet e mediumeve sociale që
i njihni, si: Facebook, Twitter, Blog, MySpace, Hi5, Google+, YouTube,
Flickr etj. Pastaj kthehuni tek dallimet midis mediumeve tradicionale
dhe atyre sociale, si dhe në mënyrën e krijimit të autoritetit social. Në
ligjërimin e mëtejshëm kushtoni vëmendje në tipat e aktivizmit rinor si:
involvimi i të rinjve; të rinjtë si faktor kyç; ekskluzivisht për aktivizmin
rinor dhe për dallimet midis tyre. Hapni diskutim për përvojat e tyre në
përfshirje në aksione të ndryshme, projekte etj.
Temat dhe mesazhet të cilat i kanë përpunuar si pjesë e ushtrimeve paraprake, shfrytëzojini si material pune në këtë ushtrim. Ndajini
pjesëmarrësit sipas mesazheve të ndryshme dhe në një periudhë prej
20 minutash le të krijojnë në Facebook një grup i cili do të jetë i lidhur
me temën e zgjedhur dhe do t’i promovojë qëndrimet e atij grupi. Le t’u
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kushtojnë vëmendje aspekteve të mëposhtme:
– Emri i grupit në Facebook.
– Si do të duket Facebook grupi
– Fotografi? Video? Tekst?
– Si të ndikoni mbi bashkësinë?
– Kujt do t’i drejtoheni?
– Në ç ‘mënyrë do të mbahet në të ardhmen?
Në fund, secili prej grupeve le ta prezantojë punën e bërë.
Reflektim: Çfarë bëmë sot? Si ndjehemi gjatë punëtorisë? Çfarë
mësova? A mundet dhe si ta zbatoj atë që e mësova në jetën e përditshme?

Ushtrim/
ligjëratë:

Onlajn aktivizmi

Qëllime:
– njohja me konceptet e aktivizmit onlajn dhe oflajn;
– njohja me dallimet e tyre;
– nxitja e pjesëmarrjes qytetare te të rinjtë.
Kohëzgjatja: 60 minuta.
Materiale pune: materiale të përgatitura për konceptin aktivizëm onlajn, si dhe pajisje teknike e përbërë nga projektor LCD dhe
kompjuter.
Vërejtje: për këtë sesion shpesh është e nevojshme që të angazhohen ekspertë për medie sociale.
Udhëzim: Inicioni diskutim për atë se si punon Interneti dhe ç
‘është ndikimi social. Përpiquni prej tyre t’i merrni informatat për strukturën dhe dinamikën e bashkësisë së internetit. Pastaj inicioni diskutim
për mënyrën se si Facebook dhe Google bëjnë para nga shërbimet falas.
Jepuni disa shembuj të cilat mendoni se janë të njohur, si Wikileaks,
Anonymous, #protestoj/protestat e Londrës.
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Reflektim: Çfarë bëmë sot? Si ndjehemi gjatë punëtorisë? Çfarë
mësova? A mundet dhe si ta zbatoj atë që e mësova në jetën e përditshme?

Ushtrim/
ligjëratë:

Aktivizëm nga xhepi yt:
aktivizmi digjital dhe shfrytëzimi i telefonit
celular për krijimin e përmbajtjeve

Qëllime:
– njohja me shprehitë mediatike të nxënësve;
– njohja me atë se sa dhe si transmetojnë informatat që i pranojnë
përmes burimeve të tyre primare të informimit;
– njohja me konceptin e aktivizmit digjital;
– nxitja e gazetarisë qytetare.
Kohëzgjatja: 60 minuta.
Materiale pune: materiale të përgatitura për konceptin e aktivizmit digjital, si dhe pajisje teknike, si: smartphone, projektor LCD,
kompjuter.
Vërejtje: Për këtë sesion shpesh është e nevojshme që të angazhohen ekspertë për mediumet sociale.
Udhëzim: Ideja e këtij sesioni është që ta mbulojë përdorimin
e përgjithshëm të telefonave celularë për krijimin e përmbajtjeve dhe
paraqitjen e telefonit celular si mjet për prodhim efektiv të përmbajtjeve.
Në këtë proces është e rëndësishme që të shpjegohet procesi i prodhimit
dhe editimit të fotografive, audiove dhe videove; si transmetohet një ngjarje, që ndodh drejtpërdrejtë përmes celularit dhe të jepen shembuj për
mënyrat e mundshme të transmetimit të iniciativave nga bota virtuale
në atë reale.
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Ushtrim/
ligjëratë:

Planifikimi dhe organizimi i fushatave
dhe aksioneve në Facebook

Qëllime:
– njohja me konceptin Facebook fushatës (kampanjës);
– njohja me mënyrat e ndryshme të shfrytëzimit kreativ të Facebook-ut;
– nxitja e aktivizmit digjital konstruktiv;
– nxitja e pjesëmarrjes qytetare te të rinjtë.
Kohëzgjatja: 60 minuta.
Materiale pune: Material i përgatitur për konceptin e
fushatave dhe aksioneve në Facebook, si dhe projektor LCD dhe disa
kompjuterë.
Vërejtje: Për këtë sesion shpesh është e nevojshme që të angazhohen ekspertë për mediumet sociale.
Udhëzim: Filloni me pyetje, si: A keni profil në Facebook?
Për çfarë i përdorni? Çfarë ju pëlqen më shumë që të bëni në Facebook?
Sa miq keni? A ndani përmbajtje të ndryshme? Të cilit tipi janë ato?
Këto informata më shpesh shërbejnë për të zbuluar se si janë njohuritë e
nxënësve për temën. Ndajini në disa grupe dhe secili prej tyre le të hapë
një faqe në Facebook në të cilën do të punohet si më poshtë:
– Përcaktojeni qartë qëllimin e faqes së Facebook-ut;
– Plotësoje pjesën Info;
– Ftoji miqtë;
– Mendo për fushatë tizer (ngacmuese);
– Gjej një ngjarje aktuale dhe fokusohu në të që nga fillimi;
– Ndaj! Bëj link!
– Bëj pyetje;
– Hap debate;
– Posto fotografi, video, tekst;
– Ji konsistent, mos lejo që të shuhet!
– Përdore mundësinë – dërgo një mesazh privat te mbështetësit;
– Mos i shqetëso ata që nuk janë të interesuar.
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Inicioni diskutim për rregullat e komunikimit në hapësirën Facebook, si për shembull:
– Bëje atë që e bën më mirë, për tjerat, vendos link!
– Kaloje filtrin e informatave te miqtë dhe mbështetësit e Facebook-ut.
– Lexuesit/mbështetësit tanë dinë më tepër se ne.
– Bëni që mbështetësit tuaj të ndihen si “nikoqirë”.
Kaloni në shpjegimin e tipave të fushatave, si:
– Fushata “shkrim letrash” dhe aspektet e rëndësishme, si: pse do të
fillojmë me këtë tip fushate?
– Fushata për mbledhje të fondeve, ç ‘është ajo?
Ndajini nxënësit në dy grupe dhe jepuni detyrë të punojnë në
këto dy lloje fushatash, ku do të kushtojnë vëmendje në:
– Përcaktojeni dhe hulumtojeni mirë problemin që e adresoni.
– Shkruani një informatë të shkurtër që t’i njihni të tjerët me problemin.
– Shkruani një letër (ekzemplar) të cilën do ta ndani me të tjerët.
– Hulumtoni mirë se kujt do t’ia dërgoni letrat.
– Ndajeni informacionin me publikun.
– Dërgojini letrat me postë.
– Ndiqini aktivitetet e mëtejshme.
Inicioni diskutim për shembuj fushatash të cilat i shfrytëzonin
mediumet dhe rrjetet sociale për mbledhjen e mjeteve financiare dhe
inicioni diskutim për aspektet e rëndësishme të participimit në hapësirën vizuale, si: gjuha e urrejtjes, gjuha e diskriminimit, gjuha e mostolerancës, nxitja e dhunës.
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Ushtrim:

Të rinjtë dhe paraqitja publike

Qëllimi: Lidhja e pikëpamjeve vetjake për opinionin publik dhe
për vendin që në të e zënë të rinjtë.
Kohëzgjatja: 60 minuta.
Materiale pune: nuk ka.
Udhëzime: Punohet në grupe të vogla (tre deri në katër vetë).
Në grupin e tyre të vogël pjesëmarrësit duhet të bisedojnë për atë se si
e shohin veten në opinionin publik. Pas bisedës çdo person prej trupit
të tij duhet të bëjë statujë me të cilën do të tregojë se ai e sheh veten në
publik. Statujat e të gjithë nxënësve paraqiten në plenum.
Paraqitje e statujave në plenum: Një nga një anëtarët e një grupi
dalin në rreth, vendosen me statujën e vet në atë pozicion. Kur të gjithë
statujat e grupit janë të vendosura, anëtarët e grupeve të tjera i shohin
duke shëtitur rreth tyre dhe duke folur me zë të lartë për asociacionet.
Procedura përsëritet për secilin grup.
Reflektim: Si ndihesh tani? Si ndihesha ndërkohë që po e konceptoja statujën? Ç ‘ishte e vështirë dhe ç ’ishte e lehtë? Çfarë u përfaqësonte
kënaqësi? Si ndihesha në momentin kur i shikoja statujat? Çfarë konstatova? Si e shoh veten në publik?

Ushtrim:

Aktivizëm në rrugë

Qëllime:
– nxitja e aktivizmit te të rinjtë;
– dhënie mbështetje për thënien publike të qëndrimeve të të rinjve.
Kohëzgjatja: 60 minuta.
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Materiale pune: flip-chart, 10 letra të mëdha, markerë me
ngjyra të ndryshme.
Udhëzime: Hapni diskutim për problemet më të rëndësishme
me të cilat ndeshen të rinjtë kur duhet t’i paraqesin hapur qëndrime
e tyre. Shënojini thëniet e tyre në flip-chart. Nga pohimet e paraqitura, inicioni diskutim për temat e përgjithshme që i përfshijnë. Ndajini
nxënësit në grupe në përputhje me numrin e temave dhe jepuni instruksion të shkruajnë disa mesazhe kryesore për temat, si për shembull: Kur
flas për nevojat e mia në publik... Mesazhet e nxjerra le t’i shkruajnë në
hamera të mëdhenj. Lejojuni nxënësve të shkruajnë në gjuhën të cilën e
flasin më mirë. Caktoni takim jashtë në rrugë ku publikisht do të defilojnë me mesazhet e tyre në bashkësinë e tyre.
Reflektim: Si ndihesh tani? Si ndihesha ndërkohë që e bëja ushtrimin? Çfarë ishte e vështirë dhe çfarë ishte e lehtë? Çfarë ju paraqiste
kënaqësi? Si e shoh veten në publik?

Ushtrim:

Si organizohet flesh mob

Qëllime:
– përfitim njohurish për organizimin e ngjarjeve të tilla publike;
– nxitja e aktivizmit te të rinjtë;
– dhënie mbështetje për thënien publike të qëndrimeve të të rinjve.
Kohëzgjatja: 60 minuta.
Materiale pune: Varet nga tema e ngjarjes
Vërejtje: Për këtë sesion shpesh është e nevojshme që të angazhohen ekspertë për mediumet sociale.
Udhëzime: Flesh mob është rutinë e organizuar e një grupi realizuesish të cilët punojnë së bashku dhe në mënyrë masive dhe që kanë
për qëllim ta befasojnë dhe ta argëtojnë publikun me shfaqje spontane
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në një periudhë të shkurtër kohe. Ngjarjet flesh mob mund të përfshijnë
valle, këngë dhe mund të kenë tematikë të ndryshme. Disa hapa janë të
rëndësishme në procesin e krijimit të flesh mob-it:
1. Harmonizojeni qëllimin e flesh mob-it – suksesi nuk varet vetëm
nga origjinaliteti, atraktiviteti, por dhe nga aktualiteti i temës
së ngjarjes. Mënjanoni kopjimin e evenimenteve që tashmë
janë shfaqur.
2. Shqyrtoni dhe evenimente të tjera flesh mob në YouTube –mediumet e sotme sociale ofrojnë një bollëk shembujsh për evenimente flesh mob prej ku mund të merrni inspirim për ngjarjen
tuaj. Si dhe të gjitha shfaqjet e tjera, koha dhe realizimi janë të
një rëndësie kyçe për suksesin e evenimentit.
3. Organizojeni mirë evenimentin – mobilizoni një grup realizues
duke shfrytëzuar mediumet dhe rrjetet sociale. Pyetni miqtë
tuaj dhe familjen nëse duan të jenë pjesë e tij.
4. Jepini instruksione publike grupit tuaj të realizimit – suksesi i
evenimentit flesh mob varet nga fakti që çdo pjesëmarrës të di
me saktësi se çfarë duhet të bëjë.
5. Zgjidhni kostume ose mënyra të tjera për transmetimin e mesazhit – shfrytëzoni veshje të thjeshta e sende të cilat njerëzit
i kanë në gardërobën ose shtëpinë e tyre si mjet për përçimin
e mesazhit.
6. Mësoni për kufizimet e hapësirës publike ku do të jepni shfaqje
– bëni një kontroll përkatës për vendin ku duhet të bëhet flesh
mob-i pasi duhet të ketë disa kufizime sigurie, ligjore apo
fizike në këtë vend.
7. Organizoni një xhirim cilësor të evenimentit – është e rëndësishme
që ta përcaktoni personin që do të xhirojë dhe që do t’ia arrijë që ta kap disponimin e turmës dhe elementet e ngjarjes.
Përfundimisht vlen ta keni të xhiruar të gjithë evenimentin,
kështu do të mund ta dërgoni në YouTube. Kush e di? Ndoshta
do të shërbejë si inspirim për flesh bandat e tjera në të ardhmen.
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8. Vetëm përpara! Besoni se evenimenti do të shkojë sipas planit! Si
organizator qëndroni përgjegjës për qetësinë publike dhe për
realizimin e qetë të evenimentit.
9. Mbaroni sikur të mos ketë ndodhur gjë! Përgatituni që të inkuadroheni prapa në turmë sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Pasi
të jetë gati evenimenti flesh mob, mos u lejoni pjesëmarrësve
të rrinë përreth dhe të bisedojnë ose të fillojnë të flasin me
turmën. Ata duhet të përzihen me turmën sikur të mos ketë
ndodhur asgjë.
Një vend onlajn për organizimin e flesh mob-it është përmes
Flashmob.com (në http//www.flashmob.com/). Mundësi tjetër është:
Improveverywhere, (http// improveverywhere.co,/missions).
Ky ndoshta është flesh mob-i më i shpeshtë që realizohet dhe
shpesh e krijon spektaklin më të madh.
1. Zgjidhni një këngë. A dëshironi që ajo të jetë diçka ritmike dhe që
mund të vallëzohet apo...? A dëshironi këngë nga një interpretues i njohur ose një stil të caktuar muzike, siç është opera?
2. Gjeni koreograf. Nëse nuk ka të tillë në grupin tuaj, pyetni dikë
që di se si t’ju ndihmojë që vallëzimin ta shndërroni në diçka
spektakulare.
3. Zgjidhni një vend për vallëzim. Zgjidhni një lokacion ku ka një
numër të madh kalimtarësh.
4. Mblidhni një grup kërcimtarësh. Vallëzim flesh mob mund të
bëhet nga çdo numër i njerëzve, por përpiquni që të synoni të
paktën 50 -75 syresh. Kjo mund të tingëllojë si një organizatë
e madhe, por sa më shumë njerëz që të ketë, aq më efektive
bëhet loja.
5. Ndahuni në grupe më të vogla dhe ushtroni! Në këtë mënyrë nuk
është e thënë se duhet të ketë shumë njerëz në të njëjtën hapësirë ose në të njëjtin vend njëherësh, por megjithatë, mund ta
zbavitni publikun nga perspektiva të ndryshme.
6. Zgjidhni një lider të mirë ose disa...Ai duhet të jetë valltari më i
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mirë i grupit, personi i cili e vendos ritmin dhe i siguron numrat e ardhshëm për valltarët e tjerë.
7. Silluni sikur të mos ketë ndodhur asgjë! Sapo të mbarojë kënga,
valltarët duhet të largohen dhe të sillen si anëtarë të thjeshtë të
turmës, përkatësisht sikur të mos ketë ndodhur asgjë.
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