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Hyrje 
 
Raporti përmbledhës me mendime dhe rekomandime të shprehura nga 

nxënësit e shkollave të mesme është produkt i nxjerrur nga iniciativa e të rinjve nga 
Programi Hope Fellowships. Disa të rinj të cilët kemi ndjekur një modul trajnimi në 
fushën e avokimit në kuadër të programit Hope Fellowships, më pas në mënyrë të 
organizuar kemi iniciuar një projekt vetëdijësimi për parandalimin e dhunës në 
shkolla të mesme të Kosovës. Me qenë se grupi është një organizim joformal, 
shpesh gjatë implementimit të projektit kemi parapëlqyer të prezantohemi si Grupi i 
Avokuesëve të Rinjë. 

 
Raporti është pjesë e një projekti më të zgjeruar, në kuadër të të cilit janë 

zhvilluar disa aktivitete me qëllim që të arrijmë në masën sa më të madhe të 
ndikojmë në grupin e synuar. Në brendësinë  e projektit është planifikuar që si 
objektivë themeltare (nismëtare) të jetë takimi me nxënës, për të nxjerrur 
informacionin bazë mbi të cilën do të realizojmë synimin e përgjithëshëm. Takimet 
janë organizuar në disa qendra (qytete) të Kosovës, në mënyrë që të marrim një 
gjendje sa më gjithëpërfshirëse. Këto të dhëna të cilat prezantohen në bazë të këtij 
raporti janë  produkt që janë prezantuar nga nxënësit në ato takime të quajtura 
Fokus Grupe. Këto takime, neve si Grup na kan ndihmuar që të gjejmë rrugën të 
cilën duhet të ndjekim me qëllim që projekti të jetë sa më efektiv.  

 
Projekti ka qenë një fushatë vetëdijësimi për luftimin e Dhunës në Shkolla, e 

cila në kuadrin e implementimit përfshinë shumë aktivitete tjera. Ndërsa përmes këtij 
raporti do prezantohen vetëm të dhënat (gjeturat) që kan dalur si rezultat i takimeve 
bashkëbiseduese me nxënës të shkollave të mesme. Por që një pjesë e raportit 
përfshinë edhe shpjegime teorike lidhur me fenomenin dhunë në shkolla, sikur që 
një pjesë është edhe një përmbledhje e opinioneve të nxënësve të cilat në kombinim 
me përkufizime teorike sjellin disa rekomandime të përpunuara nga Grupi I 
Avokuesëve të Rinj. Prandaj rekomandimet janë një frytë i një pune të përbashkët të 
Nxënësve dhe Grupit, të cilat mund të jenë të dobishme edhe për organet tjera 
gjegjëse që merren me trajtimin e dhunës në shkolla. 

 
Iniciativa ka lindur vetëm si një gatishmëri e vullnetshme për të bërë diç në 

trajtimin e dhunës në shkolla. Duke parë që fenomeni ka filluar të merr një formë 
tjetër të veprimit dhe shtrirje më të gjerë, Grupi ka shpreh vullnetin që të merrmi me 
këtë dukuri. Kjo na ka nxitur që të lëmë ide tjera të shumta për veprim avokues që 
janë shpalosur nga aktivistët e Grupit, në mënyrë që të japim një kontribut sado 
modest që të jetë ai, në parandalimin e dhunës në shkolla. Me qenë se ideja ka 
qenë fushatë vetëdijësimi, me kompetencë deklarojmë që projekti ka tejkaluar 
planifikimet dhe pritjet tona. Duke u bërë kështu një projekt shumë më madhorë se 
vetëm një fushatë.  
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 Falenderime 

  Falënderimet kryesore dhe mirënjohjet më të mëdha për realizimin e Projektit 
Vetëdijësues për parandalimin e dhunës në shkolla duhet të adresohen tek Programi 
Hope Fellowships nga Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, të cilët me mbështetje 
financiare nga Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara USAID, 
krijuan Grupin tonë përmes trajnimit dy mujor në fushën e avokimit dhe që në të 
njejtën kohë u bënë mbështetësi kryesor financiar i projektit. Andaj pa mbështetjen e 
Programit Hope Fellowships, jo vetëm projekti dhe ky raport nuk do të ishte i 
mundur, por as Grupi i Avokuesëve të Rinj nuk do të kishte mundësinë e krijimit. 
Përveç kësaj personelin e Hope Fellowships duhet falënderuar edhe për bështetjen 
dhe këshillat që i kan dhënë Gupit gjatë tërë implementimit të projektit. 
 
 Falënderim i veçant i dedikohet edhe tre donatorëve tjerë, të cilët i dhanë 
përkrahje financiare realizimit të këtij projekti, e të cilëve u jemi shumë mirënjohës. 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, përkatësisht Departmenti i Rinisë i cili 
ndihmoi financiarisht implementimin e Projektit si dhe Agjencinë Qeveritare 
Gjermane GTZ misioni në Kosovë, përkatësisht Programin për Fuqizimin dhe 
Zhvillimin e Rinisë në Kosovë (EDYK) të cilët poashtu ndihmuan realizimin e 
projektit, Ministrinë e Arsimit, të Shkencës dhe Teknologjisë e cila bëri të mundur 
shtypjen e këtij materiali në formën e publikimit të cilin e keni në dorë. 
 
 Raporti përmbledhës me mendime dhe rekomandime të nxënësve, është 
bërë i mundur falë punës së palodhshme të aktivistëve të Grupit Avokuesit e Rinj, të 
cilët kan mbajtur takime me nxënës nëpër disa qytete të Kosovës, por edhe punën 
tjetër që kan bërë gjatë tërë realizimit të projektit. Takimet me nxënës janë mbajtur 
në 7 qytete të Kosovës, në: Prishtinë, Prizren, Pejë, Mitrovicë, Ferizaj, Graçanicë 
dhe Lipjan. Ku me këtë rast falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit nxënës në ato 
takime. Të cilët nuk kan përtuar të marrin pjesë në Fokus Grupe të japin kontributin 
e tyre shumë të vlefshëm, edhe për kundër faktit që ato janë mbajtur gjatë muajëve 
të verës, kohë e pushimeve dhe ditëve me vapë. 
 
 Aktivistët e Grupit Avokuesit e Rinjë, që morren pjesë në Focus Grupe janë: 
Fokus Grupi në Prishtinë: Teuta Peja, Muhamet Bytyqi dhe Sara Kelmendi; Prizren: 
Isuf Halimi, Njomza Berisha dhe Alfred Kinolli; Pejë: Isuf Jahmurataj, Besiana 
Morina dhe Fatbardha Abazi; Mitrovicë: Albert Behrami dhe Burim Fazliu; Ferizaj: 
Ilknur Ibrahimi, Irena Kastrati dhe Fitim Sadiku; Graçanicë: Ardiana Bytyqi, Fitore 
Rubovci dhe Fitim Sadiku dhe Lipjan: Fitim Sadiku, Muhamet Bytyqi dhe Fitore 
Rubovci.  
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Qasja dhe metodologjia 
 

 Raporti është një përmbledhje e të dhënave të cilat janë nxjerrur nga tereni, 
saktësisht nga takimi nga afër me grupin e synuar. Në këtë formë kemi menduar se mund 
të nxjerrim të dhëna të vlefshme por në të njejtën kohë edhe shumë të sinqerta nga vet 
nxënësit. Kjo na ka ndihmuar që ne të krijojmë një orientim të qartë se si do të procedojmë 
më tutje lidhur me trajtimin e fenomenit. Andaj kjo pjesë e realizimit të raportit është një 
fromë empirike e mbledhjes së të dhënave. Megjithëse nuk është formë hulumtimi 
anketues dhe as intervistues, të dhënat që janë nxjerrur gjatë takimeve janë të karakterit 
empirik. Pasi që ato të dhëna janë të papërpunuara si të tilla. Por që në pjesën tjetër të 
argumtimit edhe teorik bëhën më komplete. 
  
 Përpunimi i raportit po ashtu përmbanë konkludime të cilat janë rezultat i atyre të 
dhënave faktike të nxjerrura nga tereni të kombinuara në bazë të argumentimeve studimore 
të tjera. Qofshin studime të sistemeve jashtë vendit, të cilat mund të kontribuojnë në 
përmbledhjen tonë në bazë të metodologjisë krahasimtare qoftë edhe të atyre studimeve 
që lidhen me trajtimin e dhunës dhe sigurisë në sistemin tonë arsimor dhe shkollor. Andaj 
edhe konkludimet që dalin nga ky raport, e që mëtojmë të jenë rekomandime të dobishme, 
janë të kombinuara nga ky bashkëdyzim dhe të zbërthyera për zbatim në trajtimin e 
problemit dhunë në shkollat tona  në Kosovë. 
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Përkufizime teorike të fenomenit Dhunë në Shkolla 
 
Dhuna në Shkolla është një dukuri shoqërore mjaft shqetësuese. Në varësi të preokupimit 
studimor  nga të inkuadruarit në çështje të analizimit të efekteve dhe pasojave negative që 
sjellë dhuna në shkolla, hasim edhe përkufizime të ndryshme. Por ajo që i bashkon po thuaj të 
gjithë është angazhimi i koordinuar dhe i përbashkët që të luftohet fenomeni kontra produktiv, 
siç është dhuna në shkolla. Në varësi të prejardhjes akademike të studiuesëve të fenomenit 
gjejmë edhe përkufizime të ndërlidhura me efekte të po të njejtës fushë.  
 
Megjithëatë definicionet me relavnte janë ato që vijnë nga fusha psikologjike dhe të tjera të 
ndërlidhura më atë, sikur që mund të jetë Psikologjia sociale (një fushë studimi mjaftë e re e 
cila merret me studimin e sjelljes njërëzore brenda grupit), pastaj sociologjia, disa lëmi nga 
fusha e drejtësisë etj. Ajo që është më e dobishme të përfshijë raporti është pikërisht për sjelljet 
agresive të të rinjve në shkolla. Dhuna është një sjellje agresive me synimin që të shkaktoj 
dëmtim fizik ose psikik tek tjetri1. Kjo lloj sjellje kur fillon e aplikohet në mbredinë e 
institucioneve arsimore merr formemën e dhunës në shkolla ose sjelljeve të shumta agresive të 
nxënësve në shkolla. Kjo trajtë bëhet shumë shqetësuese kur pikërisht nxënësit janë ata që 
projektojnë këto qëllime dashakeqëse për bashkëmoshatarët e tyre. Dhe në këtë kontekst 
nevoja e përkushtimit rritet dhe bëhet domosdoshmëri. 
 
Dhuna në shkolla merr forma dhe trajta të ndryshme. Për fatin e keq ndonjëherë nxënësit edhe 
mbase nuk mund ta kuptojnë se deri ku është i precizuar kufiri i lejueshëm i sjelljeve normale, 
ose se deri në çfarë mase tejkalohet ky kufi dhe mandej kemi të bëjmë me sjellje të dhunshme 
në shkollë. “Dhuna në shkolla përfshinë shumë më tepër se vetëm përdorimin e armëve. Ajo 
gjithashtu përsfhinë ndeshjen (goditjen) në korridore; thirrje të emrave që shpiejnë në luftim në 
tribuna lojërash brenda shkolle; frikësimi dhe rrëmbimi i ushqimit dhe parave të viktimave, 
vetëvrasja e cila mund të shkretoj jo vetëm individualisht dhe familjen e tij ose saj, por shkollën 
si të tërë; forma të ngacmimit seksual që disa mësimdhënës dhe administrator herë pas here 
nuk i kan vërejtur ose i kan pranuar si “natyrale” sjelljet në mes të fëmijëve dhe adoleshentëve; 
dhe dhuna sistematike e mishëruar në politikat shtrëguese të shkollës”2. Zakonisht nxënësit 
janë të prirur të kuptojnë si formë të papranueshme të dhunës vetëm sjelljet agresive që 
përcillen me konflikt të hapur fizik, si torturim me armë, përleshje vizike etj. Derisa këto forma 
tjera që njëherit janë nxitësit për dëmtime fizike të të tjerëve janë të nënvleftësuara, qoftë nga 
nxënësit, qoftë nga prindërit e tyre sikur që edhe nga personeli shkollor. 
 
Sjellja agresive në përgjithësi është një fenomenë shumë i studiuar tek shkenctarët e shumtë të 
lëmive sociale. Njerëzit që shkaktojnë sjellje agresive, duke përfshirë në veçati të rinjët në 
shkolla, e bëjnë si arsye për shprazur një energji të akumuluar nga rrethana të ndryshme 
socioekonomike dhe personale, në formen e shkatimit të sjelljeve të dhunshme brenda grupit. 
Studiuesi i njohur i psikologjisë sociale David Mayers, përmend disa arsye të shkaktimit të 
sjelljeve agresive. Një nga ato ai përmend “shpërblimin që sjellë agresiviteti”3, duke aluduar në 

                                                 
1 Understanding Violence. Contributors: Elizabeth Kandel Englander - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of 
Publication: Mahwah, NJ. Publication Year: 1997. Page 1. 
2 Preventing Violence in Schools: A Challenge to American Democracy. Contributors: Joan N. Burstyn - author, Geoff Bender - author, 
Ronnie Casella - author, Howard W. Gordon - author, Domingo P. Guerra - author, Kristen V. Luschen - author, Rebecca Stevens - 
author, Kimberly M. Williams - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. Publication Year: 
2001. Page 3. 
3 David Mayers, Socialpsikologjia, pwrktheu Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003. 
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përfitimet e mundshme që mund nxjerr shkaktuesi i sjelljeve të dhunshme brenda shoqërisë, si 
frikësimin të tjerëve për realizimin e qëllimeve të caktuara, madje edhe dëmtimin fizik ose 
psikik. Sipas tij kjo zakonisht ndodhë nga ndikimi i tre faktorëve të jashtëm të cilët ndikojnë në 
ndërtimin e bindjeve dhe qëndrimeve të caktuara, të cilat më pastaj shfaqen edhe në sjellje të 
caktuar, që zakonisht është agresive. Mayers, në këtë rast përmend tre faktorë që ndikojnë në 
këtë sjellje të fëmijëve: familja, subkultura dhe masmedia4. Zakonisht fëmijët mund të jenë të 
nxitur për të shkaktuar akte të dhunëshmë karshi bashkëmoshatarëve të tyre edhe në  bazë të 
ndikimit nga këta faktorë.  Meqenë se dy rrafshet e fundit duken shumë të pranueshme, familja 
në këtë rast kërkon me tepër elaborim, pasi të ralla mund të jenë rastet kur familjarët mund të 
nxisin fëmijët e tyre për të bërë akte agresive dhe të dhunshme në rrethin shoqërorë ku ata 
kalojnë shumë kohë. Por, që në specifikën e shoqërisë tonë kjo mbase edhe mund të jetë 
shumë e pranishme. Andaj Mayers, thotë që fëmijët që kan prindër ndëshkues kan prirje për t’u 
sjellë  agresivisht me të tjerët. Prindërit e tyre zakonisht i dsiplinojnë me britma, shuplaka ose 
rrahje – duke bërë agresionin një mënyrë për tu përballur me gjërat5.  
 
Një studim tjetër po ashtu me rëndësi i bërë nga studies amerikan në lidhje me luftimin e 
sjelljeve të dhunshme të nxënsëve në shkolla, përmënd një gjendje ku të rinjët shpesh janë në 
mesin e tre kulturave të ndryshme ose kodesh të të sjellurit, asaj të shtëpisë, asaj të rrugës dhe 
asaj të shkollës. “Përfundimisht rruga ka një imazh mistik që fëmijëve u pëlqen, ata e dinë që 
kjo kulturë do t’i çojë drejt vdekjes, por në të njejtën kohë ajo i pajisë me një ndjenjë mirëqenie 
psikologjike dhe sociale”6. Kultura e të sjellurit në formën e grupeve dhe bandave të rrugës, 
tërheq të rinjët që aspirojnë të realizojnë qëllime në formën më të rrezikshme, pavarësisht se 
këtë rrezikshmëri nuk mund ta ndjejnë në momentet përfshirëse. Ky duket të jetë një elaborim 
që i atribuohet kulturave të tjera, sikur ato amerikane, ku këto nënkultura janë të pranishme dhe 
të përhapura në masë të madhe. Sido që të jetë ne si shoqëri nuk duhet nënvleftësuar asnjë 
fenomenë të tillë kjo edhe për faktin shumë të rëndesishëm që në këtë botë të digjitalizimit të 
informacionit, mundësia e komunikimit dhe njohjes më këto “kultura” është mbase shumë e 
lehtë, për këdo që dëshiron këtë synim. Po njejtë familjarizimi me ato sjellje dhe të praktikuarit 
në formën origjinale nën kushte të tjera kulturore, mjedisore sociale, ekonomike etj. 
 
Stresi sipas Mayers, është një nga pikëpamjet më me ndikim në nxitjen dhe manifestimin e 
sjelljeve agresive krahas asaj Instinktive dhe  Mësimit Shoqërorë. Stresi shkaton inat dhe 
dhunë, kjo nga fakti që parashikimet nuk përputhen me realizimin e synimeve7. Fëmijët dhe 
adoleshentët që parashikojnë arritje të qëllimeve të caktuara, brenda suazave ekzistuese, pa i 
matur mirë ato, mund të dështojnë së realizuari, dhe kjo shakton një stres të tepruar e cila nuk 
ka se si të manifestohet ndryshe, përveç se në sjellje të dhunshme. Andaj në këtë kontekst 
duhet që përgjegjësit institucional të kenë parasyshë që të ndëryjnë në sistemin arsimor i cili do 
të ndikonte në kontrollimin ose më sakt kujdesin mase të mirëfillt për të kontrolluar qasjet e 
nxënësve duke bërë që ato të kanalizohen në rrugën e duhur.  Ndryshimi i sjelljes së një 
sistemi është shumë më i vështirë se sa ndryshimi i një sjellje të një individi8. Andaj përkushtimi 
duhet që të bëhet në atë fromë që sistemi arsimorë në përgjithësi të jetë orientues i kanalizimit 

                                                 
4 Socialpsikologjia, autor. David G. Mayers, përkthyer nga Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003, fq.356.   
5Socialpsikologjia, autor. David G. Mayers, përkthyer nga Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003, fq.357.  
6 Education Digest (Nëntor 1992) f.50-53, Cituar nga Studimi Akademik, Autor. Jill Lewis, Ed.D, botoi Qendra per Arsim Kosovar, 
2005, fq. 384. 
7 Socialpsikologjia, autor. David G. Mayers, përkthyer nga Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003, fq.357 
8 Preventing Violence in Schools: A Challenge to American Democracy. Contributors: Joan N. Burstyn - author, Geoff Bender - author, 
Ronnie Casella - author, Howard W. Gordon - author, Domingo P. Guerra - author, Kristen V. Luschen - author, Rebecca Stevens - 
author, Kimberly M. Williams - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. Publication Year: 
2001. Page 2 



të potencialeve rinore të kahjen e duhur. Kjo përmes një kujdesi të shtuar dhe profesional, 
individual dhe kolektiv, veçanrisht në politikat e luftimit të sjelljeve që shpiejn në negativitet 
social. Sistemi i  marrëdhënieve ekziston në mes fëmijëve (nxënësve) – familjes (prindërve) 
dhe sistemeve të shkollimit pamarrë parasysh kualitetin e tyre ( i mirë ose i keq), natyrën e 
kontaktit në mes njësive (pozitive vs. negative, angazhuar vs. disangazhuar) ose madje 
mungesë e kontakteve9. Ky lloj funksionimi duhet të ndikoj që të përmirësohet kjo lidhje në mes 
të këtyre akterëve dhe të mbajë në kontroll së paku minimal kujdesin e nevojshëm për njohje të 
rreziqeve të mundshme si pasojë e gjendjes që kalojnë nxënësit. Kështu që ndalimi i dhunës 
në shkolla varet, jo vetëm duke ndryshuar shkollën por duke ndryshuar këto sisteme10. 
 
Në fund të përfundojmë më pyetjen që një student i kishte drejtuar Presidentit Clinton në vitin 
1993, “Nëse ne mundemi të dërgojmë njeriun në Hënë, pse nuk mund të ndalim dhunën në 
shkollat tona”11. 
 
 
Trajtimi i fenomenit – Deklarimi, Shkaktarët, Pasojat dhe Zgjidhja 
 
 Në kuadër të projektit vetëdijësues për parandalimin e dhunës në shkolla, organizimi i 
implementimit të projektit ka shkuar në bazë të katër segmenteve. Kjo që synimi i projektit të 
realizohet në masën sa më të madhe.  
Struktura e organizimit dhe implementimit të  prjektit është zhvilluar në këtë formë:   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 1 
 
 
 
Figura shpjeguese e aktiviteteve implementuese të projektit jep një pasqyrë të rrjedhës në 
tërësi të projektit. Me qenë se raporti përmbanë vetëm dy segmentet e tërësisë së realizimit të 
                                                 
9 Preventing Violence in Schools: A Challenge to American Democracy. Contributors: Joan N. Burstyn - author, Geoff Bender - author, 
Ronnie Casella - author, Howard W. Gordon - author, Domingo P. Guerra - author, Kristen V. Luschen - author, Rebecca Stevens - 
author, Kimberly M. Williams - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. Publication Year: 
2001. Page 2 
10 Po aty. Faqe. 4 
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11 S. Goodwillie, ed., Voices from the Future: Our Children Tell Us about Violence in America ( New York: Crown Publishers, 1993), 
cituar nga. Schools, Violence and Society. Contributors: Allan M. Hoffman - editor. Publisher: Praeger. Place of Publication: Westport, 
CT. Publication Year: 1996. Page Number: 3 
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projektit. Pra raporti është i nxjerrur nga pjesa e parë dhe e dytë e fazës implementuese. Por 
që nevoja që projekti të shkohet në këtë trajtë ka qenë shumë e domosdoshme. Për faktin që 
ne si Grup kemi pas material të mfajtueshëm vetëm sa për të patur arsye që të trajtohet apo të 
avokohet në parandalimin e saj. Nevoja ka qenë që së pari të njihemi më për së afërmi më 
fenomenin dhunë në shkolla, dhe më pastaj të vazhdojmë me trajtimin. Kjo ka ngjarë në atë 
mënyrë, që së pari të kemi të çartë në si grup implementues se si t’i qasemi trajtimit dhe 
njëkohësisht si dhe kujt t’i adrehohen rekomandimet. 
 
Sikur vërehet nga figura fenomeni Dhunë në Shkolla është në mesin e të katër aktiviteteve që 
ne kemi ndërmarrë. Logjika  e veprimit dhe trajtimit të fenomenit është në atë formë që të niset 
nga të njohurit (kuptuarit) e dhunës në shkolla, të vazhdohet nëpër trajtimin e saj duke 
identifikuar faktorët e shkaktimit të dhunës, informimin e akterëve pjesëmarrës në aktin dhunë 
në shkolla për pasojat negative që generon kjo sjellje tek qendrimi dhe vetëbesimi i 
adoleshentëve për të vazhduar në shkollimin cilësorë  dhe të përmbyllët po ashtu deklarimin e 
zgjidhjeve për dhunën në shkolla. 
Deklarimi i problemit është bërë në fazën e parë të iplementimit të projektit. Duke takuar 
nxënësit në formë direkte dhe përmes një bashkëbisedimi të arrijmë të nxjerrim informacione 
shumë origjnale prej tyre për gjendjen reale dhunë në shkolla. Disa nga mendimet e shprehura 
qofshin ato objektive apo subjektive janë prezentuar përmes këtij raporti. Disa nga mendimet e 
tyre janë në formën e brengave apo shqetësimeve, disa janë sugjerime që adresohen tek 
personeli shkollor, sikur që disa janë të lidhura edhe me ambientin fizik të shkollës.  
 
Shkaktarët ose faktorët që mund të e ndikojnë shfaqjen dhe shtrirjen e dhunës në hapsirat 
shkollore janë po ashtu produkt i këtyre takimeve, për këtë fakt pjesa e  të deklaruarit të 
problemit sikur që edhe pjesa e faktorëve janë të ndërlidhuar në mes vete pandashmërisht. 
Pasi bashkëbisedimi ka sjellur produktin e tillë. Pjesëmarrësit në takime përmes të deklaruarit 
të problemit kan shfaqur mendimet e tyre të sinqerta rreth masës së ekzistimit të dhunës e që 
në të njejtën kohë kan shprehur edhe opinione faktorëve që mund të nxisin sjellje jo normale në 
mesin e nxënësve. 
Andaj raporti paraqet vetëm gjysmen e aktiviteteve që janë zhvilluar gjatë dy fazave të para të 
projektit. Derisa i tërë raporti i kompletuar do të përpunohet dhe publikohet pasi të jetë 
përfunduar edhe pjesa e fundit, që mendojmë njëherit se është pjesa më e rëndësishme, për të 
gjetur zgjidhjet kyqe për të trajtuar dukurinë shqetësuese dhunë në shkolla.  
 
 
Mendimet e nxënësve rreth gjendjes së dhunës në shkolla 
 
Të hulumtuarit opinionit publik është një koncept shumë rëndësishëm për trajtimin e 
fenomeneve të ndryshme shoqërore. Për realizimin e një hulumtimi të caktuar empirik përdoren 
teknika dhe metoda të ndryshme. Ato janë të shumta që nga mënyra e përzgjedhjes së grupit 
të synuar, mostrat për të përzgjedhur anëtarët e grupit të synuar,  bashkëbisedimi në formë të 
intervistimit apo të anketimit, bashkësidemie përmes grupeve të fokusit etj. Por megjithatë, 
asjnëherë nuk mund të pretendohet që vërtetësia e informacionit në formën e tillë të marrjes së 
mendimeve është absolute. Pasi probabiliteti që ato të dhëna të pasqyrojnë gjendjen reale të 
fenomenit në shoqëri lënë vend për luhatje. Në të shumtën e rasteve shprehja e mendimeve 
nga njerëzit është më shumë çështje subjekitve. 
 
Matjen e ekzistences së fenomenit dhunë në shkolla, si dhe marrjen e mendimeve e kemi 
realizuar përmes metodës së takimeve me disa nga anëtarët e pjesës së synaur në formën e 
krijimit të Grupeve të Fokusit. Në grupe të fokusit janë nxitur debate në formë bashkëbisedimi, 
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janë shprehur edhe mendime sugjeruese, por edhe faktike. Kjo formë ndikon që pjesëmarrësit 
të zveshen nga çdo paragjykim i mundshëm. Inkurajohen nga organizatorët që ata të shprehin 
pa ndonjë rezervë mendimet e tyre dhe në formën sa më të çiltër dhe të sinqertë të 
mundëshme. Këtë kan arritur të shprehin pjesëmarrësit në Fokus Grupe. 
 
Gjatë implementimit të projektit janë organziuar dhe mbajtur shtat grupe të fokusit, në shtat 
qytete të ndryshme të Kosovës. Që në fillim duhet thënë se të gjithë pjesëmarrësit në të gjitha 
grupet e fokusit, kan arritur të shfaqin një kontruktivitet të theksuar në debatim. Por me që 
mendimet e dalura nga të gjitha grupet do të paraqiten në formë të përmbledhur, duhet të 
shprehim një falenderim për pjesëmarrësit në Fokus Grupin në Prizren. Pjesëmarrësit në 
Grupin e Fokusit në Prizren ka qenë shumë të hapur, shumë çiltër në mendime duke reflektuar 
kështu edhe një kulturë të larë të intelektualitetit për moshën në të cilën kan qenë 
pjesëmarrësit. Në të njejtën kohë ne kemi organizuar edhe një Fokus Grup me të rinjët nxënës 
të komunitetit serb në Graçanicë. Të cilët po ashtu duhet falenderuar për pjesëmarrjen dhe 
dhënje të kontributit. Ku mund të konstatojmë që gjendja e dhunës në shkolla si dhe faktorët që 
ndikojnë në shfaqjen e saj është e njejtë sikur dhe në pjesën tjetër të qytetarëve shumicë. 
 
Para se të bëjmë një përmbledhje të rekomandimeve të përpunuara nga produktet ideore të 
dalura nga nxënësit, do të bëjmë disa përkufizime gjenerale të mendimeve të nxënësve. Kjo 
pasi është e dobishme që dihen qëndrimet e shprehura të nxënësve në formën orgjinale. 
  
- zakonisht konfliktet fillojnë për shkaqe të uleta xhelozie (përshkak të femrave) kur kjo ndodhë 
ndërmjet meshkujve. Sikur që janë paraqitur edhe raste të kundërta, kur femrat janë aktere 
dhune përshkak të meshkujeve. 
- mundësia  e  lehtë e përdorimit të narkotikeve në shkolla nga nxënësit. Vet efekti i përdorimit 
të tyre ndikon në sjelljen jo normale  të nxënësve, derisa mungesa e tyre për një kohë e rritë 
edhe më tepër këtë devijim të sjelljes. 
- mundësia  e lehtë  e hyrjes së çdo kujt në oborre dhe brenda objektit të shkollës, si dhe 
ambient fizik jo përshtatshëm. 
- manifestim i joprofesionalizmit, sjelljeve jo pedagogjike, dhe jo përkushtimit nga ana e 
profesorëve mësimdhënës dhe stafit tjetër të institucionit arsimor. 
- struktura të ofrimit të sigurisë jo të kënaqshme, në shkollat që tashmë eksiztojnë këto trupa, 
pasi që ato nuk janë profesionale, dhe shpesh bien nën nivelin e detyrës për të cilën janë të 
thirrur (p.sh. shoqërimi i pjesëtarëve të Policisë me nxënës agresiv, të dhunëshëm, jo të 
dëgjuesëhm ndaj rregullave të shkollës, jo cilësorë në procesin e mësimdhënies etj., zakonisht 
për interesa personale, dhe jo për procesin e përgjithëshëm të mirëvajtjes së procesit 
mësimorë dhe të sigurisë.)  
- rregulli dhe diciplina jo adekuate në shkolla, fajtore stafi udhëheqës dhe professional nuk janë 
të përgjegjshëm. 
- rregullorja e shkollës është vetëm sipërfaqësisht prezente apo vetëm në letër, ajo nuk 
rrespektohet nga askush. Derisa për nxënësit ajo është e njohur vetëm sa i përket të drejtave 
që i gëzojnë nxënësit, por jo edhe sa i përkëtë përgjegjësive. 
- hapsira të ngushta shkollore, numri i madh i nxënësve në një klasë deri në 47/klasë dhe  
- mungesë e aktiviteteve të mirëfillta shkollore, të inicuar nga vet nxënësit ose mësimdhësnësit 
  
Këto kan qenë disa nga mendimet e përmbledhura nga të gjitha fokus grupet. Në një formë ky 
është brumi i gjendjes ekzistuese të dhunës në shkolla. Me këtë duke i zbulluar edhe faktorët të 
cilët mund të ndikojnë në gjendje, dhe në anën tjetër edhe përkushtimet orientuese për zgjidhje 
dhe trajtim të fenomenit.  
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Nevoja për trajtim më të përkushtuar dhe institucional 
 
Dhuna në shkolla i përketë të gjithëve. Në kuptimin përfshirjes së shumë akterëve qoftë 
përfshirë të drejt për drejt qoftë indirekt, madje edhe atyre që fare nuk janë të përfshirë në këto 
fenomene, por që kontributi i tyre mund të ndikojë shumë në ndryshimin e gjendjes dhe 
përmirësimin e saj. Jo vetëm nga faktet e prezantuara dhe në këtë raport të cilat janë marrur 
nga vend burimet origjinale (nxënsëit), dhe jo vetëm nga fakti që në vendet tjera ekziston nje 
përkushtim shumë më i madh, i shumë akterëve, ku disa materiale, madje edhe shkencore i 
kemi konsultuar edhe ne, por për një arye të vetme se kjo dukuri po shfaqet çdo ditë në shkollat 
tona. Raste të dhunës në shkolla mund të hasen për çdo ditë, mund të vëresh edhe raportime 
mediale të shpeshta, kjo që dhe neve si Grup, na ka shtyrë që të merremi me këtë fenomen për 
këtë kohë që kemi shpenzuar në këtë qëllim. Kjo është dukuri që na përketë neve si shoqëri, e 
krijuar nga vet “ne”, dhe duhet që përkushtimi të jetë i yni. Mund të analizojmë raste të 
ndryshme nga vende të ndryshme, mund të hulumtojmë dokumente dhe strategji të ndryshme 
që vendet e ndryshme kan praktikuar dhe rezultatet e arritura nga këto aktivitete. Ajo që vlen 
në këtë rast është një përkushtim shumë më këmbëngulës nga institucionet relevante, por 
edhe nga akterë të tjerë. 
 
Duke parë edhe nga afër ne si Grup i realizimit të këtij projekti dhe këtij raporti, tendencat e 
shtrirjes së këtij fenomeni, e konsiderojmë tepër alarmante që angazhimi institucional të jëtë 
shumë më aktiv dhe i përgatitur. Pasi përveç përhapjes në shtrirje të fenomenit, duken 
tendenca që ajo të merr edhe forma të reja. Në kuptimin e përdorimit të mjeteve të ndryshme 
komunikuese (internetit), mund të ndodhë që kjo  qasje aktuale të jetë dikur e vonuar ose 
madje edhe jo adekuate. Andaj në bëjmë thirrje që të krijohet një qasje e përgjegjshme 
institucionale dhe joinstitucionale, në mënyrë që gjendja të jetë nën kontroll të vazhdueshëm, 
nën monitorim profesional, dhe nën përkujdesje të mirëfilltë në aspektin e krijimit të sigurisë 
shkollore. 
 
   
Përmbledhje rekomandimesh për luftimin e dhunës në shkolla 
 
Në bazë të tërë gjetjeve faktike që kemi realizuar gjatë takimeve në teren, sikur që edhe disa 
konsultime me literaturën relavante në raport me trajtimin dhe luftimin e dhunës në shkolla, tani 
do të përmbledhim disa nga rekomandimet që vlejnë të përfillen në trajtimin pozitiv të zvogëlimit 
të sjelljeve agresive dhe të dhunshme në ambientet shkollore nga nxënësit dhe të tjerët. 
 
Do ta fillojmë me prezantimin e një qasje të përgjithëshme sa i përketë sistemit arsimor të 
mesëm dhe institucional. Duke prezantuar Trekëndëshin  e bashkëpunimit në mes tre akterëve 
shumë të rëndësishëm në krijimin e gjendjeve shumë më të kënaqshme në relacionin  e 
trajtimit dhe pakësimit të akteve të dhunshme brenda dhe jashtë shkollave 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura. 2 
 
Ky trekëndësh tregon figurativisht nevojen e funksionalizimit të raporteve në mes këtyre tre 
akterëve të rendësishëm. Mbase për mes këtij Trekëndëshi manifestohet edhe gjendja 
ekzistuese. Vijat  e ndrëprera janë të tilla që  tregojnë gjendjen aktuale e bashkëpunimit. 
Meqenë se nuk mund të themi se ajo nuk ekziston fare, pasi kontaktet janë të vazhdueshme 
dhe permanente në mes këtyre tre akterëve. Por që efektiviteti i tyre nuk është racional, pasi ai 
kontakt është vetëm “fizikisht”, por jo edhe i mirëfilltë. Këta akterë si pasojë e neglizhencës dhe 
mos gatishmërisë ka ndikuar që figurativisht secili akter të krijojë një hapsirë veprimi të vetin, pa 
dëshirën që dikush tjetër të inkuadrohet në atë sistem vetanak. Andaj kjo ndërlidhje duhet të 
forcohet shumë më tepër, në mënyre që sistemi të bëhët shumë më funksional dhe që 
përgjegjësia të jetë e shpërndarë në mënyrë të ekuilibruar, brenda sferës së secilit aktor. Kjo 
qoftë për përgjegjësinë e ndryshimit të gjendjes në aspektin pozitiv, qoftë në gjendjen aktuale 
që nuk është e dëshiruar, ose madje për më keq nëse vazhdon të jetë e tillë. Nëse brenda këtij 
trekëndshi krijohet një sistem shumë më i mirëfilltë i kontaktimit shumë më efektiv, do të 
sigurohet një sistem arsimor shumë më i sigurt në kuptimin e dhunës, shumë më cilësorë në 
kuptimin e mësim-nxënjes dhe mësim-dhënies, dhe për më tepër një sistem arsimor i cili mund 
të premtoj për të ardhmen. 
 
Tani në mënyrë më të specifikuar do të përshkruajmë disa rekomandime që dalin nga ky 
trekëndësh dhe rrethana tjera, sociale, kulturore, edukative, ekonomike etj. 
 
 
Bashkëpunim më i mirë  Profesor-Prindër 
 

• Takim njoftues në fillim vitin shkollor  Prindër – Kujdestar klase 
 
Në çdo fillim viti shkollor, veçanarisht kur nxënësit vijnë nga niveli i arsimit të mësëm të ulët, në 
nivelin e arsimit të mesëm të lartë, duhet që kujdestarët e klasëve të cilët marrin nën 
përdujdesje një klasë të caktuar, të organizojnë një takim informues (njohtues) me prindërit ë 
tyre nxënësve, në mënyrë që të lidhin kontakte te rrgullta me ta për çdo nevojë eventuale. 
 

• Takime të rregullta informuese  
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Kujdestarët e klasëve të organizojnë mbledhje të rregullta me Prindërit, nëse nuk ekzistojnë, 
forma të tjera të mundëshme më efektive (psh, kontakte te rregullta përmes formave 
elektronike të postës). Pra që për çdo detal të procesit të mirësjelljes, mësim-nxënjes dhe të 
tjera Prindërit të jenë të informuar me kohë. 
 

• Përkushtim dhe përkujdesje me  e madhe e Prindërve 
 
Për më tepër ky përkushtim duhet të vijë, posaçësrisht nga vetiniciativat  e prindërve. Kjo për 
faktin se femijët janë të tyre dhe një arsimim cilësorë iu shpërblehet para së gjithash Prindërve. 
Sikur që edhe mos krijimi i  ambienteve të përshtatshme, paqësore, dhe cilësore, do të sjellë 
pasoja për fëmijtë e tyre që njëherit do të pësojnë edhe vet prindërit. 
 
     
Krijimi i Trupave Profesionale të Sigurisë 
 

• Personel i sigurisë në shkolla 
 
Në mënyrë që shkollat të ofrojnë një ambient më të sigurt, duhet që shkollat të krijojnë Trupa 
profesionale të sigurisë të cilat do të angazhoheshin për të ofruar siguri për nxënësit në shkolla. 
Këto trupa do të funksiononin si personel shkollor. Do të punonin gjatë gjithë kohës sa zgjatë 
procesi mësimorë mbrenda ditës së punës.  
   

• Personel pa uniformë 
 
Këto Trupa do të ofronin shërbimin si personel i shkollës, në një uniform të mundëshme civile, e 
identifikuar me shkollën si përsonel i sigurisë, por jo si uniformë që do të simbolizonte trupa që 
ofrojnë siguri të përgjithëshme. Pra që mos të kontraktohen Kompani Sigurimi që bartin uniform 
unikate dhe të identifikueshme, sikur që edhe mbrenda objektit të shkollës mos të ofrohet siguri 
nga Policia e Kosoves, pasi ajo mund të dëmtojë dinjitetin “nxënës”.   
 

• Personel i trajnuar dhe profesional  
 
Trupat e sigurisë do duhej të trajnoheshin për ofrimin e sigurisë së nxënësve mbranda 
objekteve shkollore. Në mënyrë që të dinin se si të trajtonin rastet e nxënësve që shkaktojnë 
akte të dhunëshme, që shfaqin sjellje kërcnuese dhe agresive etj. 
  

• Mbikqyrje rigoroze dhe professional 
 
Ky Trup i sigurisë do të duhej të bënte një mbikqyrje shumë të rrept dhe rigoroze. Në kuptimin 
që mos të lejohej që nxënësit të hynin në shkollë pa dokumente identifikuese (nëse ekzistojnë) 
ose pa uniform shkollore, pastaj një kontroll sa i përketë posedimit të mundëshëm të armëve të 
ndryshme, si dhe nëse nxënësit mund të posedojnë lëndë narkotike mbrenda shkollës. 
 
  
Rregullorja Shkollore 
 

• Rregullorja prezente ne Klasë 
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Rregullorja shkollore duhet që të jetë prezente gjatë tërë vitit shkollorë mbrenda klasës. Në 
mënyrë që nxënësit të jenë të familjarizuar gjatë tërë vitit shkollorë me efektet dhe pasojat që 
rrjedhin nga ajo rregullore. 
 

• Nxënësit të njihen me të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë  
 
Nxënësit duhet që të jenë të njohtuar paraprakisht dhe drejtë, me çdo të drejtë, përgjegjësi, si 
dhe obligime që rrjedhin nga ajo rregullore. Në këtë mënyrë do të ndikonte që nxënësit të 
kursehen nga sjelljet që bien ndesh me parimet e kësaj rregullore. 
 

• Të rrespektohet për të gjithë njësoj dhe nga të gjithë 
 
Kriteret që dalin nga kjo rregullore duhen të jenë të zabtuara, në mënyrë të paanëshme, të 
drejtë, në mënyrë rigoroze dhe në mënyrë racionale. Pasi nëse ndodhë që ajo të mos 
rrespektohet për të gjitha rastet njejtë në varësi të veprës mos rrespekues, ndikon që të tjerët të 
most a përfillin atë. Kjo pasi ka raste kur nxënësit nuk marrin dënimin e merituar, për shkak të 
lidhjeve të ndryshme që mund të ekzistojnë në mes stafit udhëheqës dhe dhe nxënsit 
problematik. Kështu që ajo duhet të përfillet njësoj për të gjithë. 
 
 
Punësimi I Psikologëve dhe Pedagogëve në Shkolla 
 

• Punësimi  i psikologëve  
 
Disa shkolla vetëm e kan të punësuar personelin për këshilla psikologjike, ndaj nxënësve. Kjo 
sigurisht që ka efekt shumë të mirëpritur. Andaj edhe në bazë të disa përparësive që kan 
dhënë rezultate në shkollat që tashmë kan këtë personel, është mase e domosdoshme që 
edhe shkollat tjera të cilat nuk e kan bërë këtë, të punësojnë psikologët në shkolla. 
 

• Takime të shpeshta me nxënësit problematik 
 
 Psikologët do të mund të vëshgonin të mënyrë të vazhdueshme secilin nxënës problematic. 
Përmes fromave të vazhdueshme të kaontaktit dhe këshillimit psikologjik, psikologët do të 
ndikonin që nxënësi të përmirësohet në kuptimin e heqjes dorë nga ato sjellje. Sikur që në të 
njejtën do të nfohtoheshin edhe prindërit për gjendjen reale në aspektin psikik të fëmijëve të 
tyre, në mënyrë që edhe ata të ndikonin në përmirësimin e atyre sjelljeve. 
 

• Trajtim psikologjik profesional dhe adekuat 
 
Psikologët duhet të trajtojnë rastet e tilla në mënyrë shumëprofesionale dhe adekuate. Kjo për 
faktin që nxënësit mos të kenë gjykime të ndryshme negative për psikologun. Në mënyrë që 
ata të jenë të lirëshëm të kontaktojnë për cdo nevojë eventuale. 
  

• Këshillim pedagogjik për personelin 
 
Pedagogët janë mase të domosdoshëm që të jenë personel I rregullt I shkollës. Për faktin që 
edhe nga ana e mësimdhënësve ka raste kur sjellen në mënyrë jo pedagogjike. Qoftë në 
aspektin e mësimdhënies, qoftë në nxitjen e sjelljeve të agresive nga ana e nxënësve, duke I 
trajtuar ata në mënyrë ofendues, jo të barabartë etj. 
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Trajnime për Personelin 
 

• Trajnime profesionale për personelin për trajtim të nxënësve agresiv  
 
Personeli I mësimdhënies dhe personeli udhëheqës, duhet që të trajnohen vazhdimisht për tu 
pajisur me dije shtesë për trajtim adekuatë të nxënësve me prirje për sjellje aggressive. Në 
mënyrë që ata të jenë cdo herë në mbiqyrje.  
 

• Trajnime për zgjidhje të konflikteve 
 
Po ashtu këkrohet që përsoneli të jetë I aftësuar për t’I  nxitur nxënësit që të zgjidhin konfliktet 
në mënyrë paqësore. Vazhdimisht t’iu japin këshilla relavante që do t’iu shërbenin në krijimin e 
ambienteve atraktive nga vet nxënësit dhe për nxënësit. 
 
 
Trajnime për Nxënësit 
 

• Trajnime për vetëdijësimin e nxënësve për  luftimin e  dukurive negative si 
 
Po njejtë dhe nxënësit duhet të jenë pjesë e trajinimeve të vazhdueshme, në fusha të 
ndryshme në mënyrë që të jënë cdo herë koherent me nevojat për trajtim te vacant të sjelljeve 
devijante në shkolla. Duhet që përmes orëve shtesë mësimore, organizime të orëve 
këshillimore nga asociacione profesionale të iu mbajnë leksione këshilluese, debate të 
ndryshme mbrenda shkollës etj, në mënyrë që ata të jënë të përgatitur të luftojnë dhe 
ballafaqohen me sjelljet negative. 
  

• Dhunën në Shkolla  
 
Nxënsit duhen që po ashtu të jenë të njohur shumë shpësh orë mësimore për pasojat që mud 
të sjellë dhuna në shkolla në përcaktimet vendimtare të të ardhmes së tyre. Qoftë të 
organizohen trajnime të veçanta nga institute të ndryshme trajtim të dhunës në shkolla. 
 

• Sjelljet agresive dhe jo Sociale, Alkooli, lëndët Narkotike etj. 
 
Këto janë po ashtu disa nga fushat shumë të ndieshme ku nxënësit kan nevojë të këshillohen 
vazhdimisht për pasojat e që sjellin përdorimi I lëndëve narkotike, alkoolit dhe së bashku me të 
shoqërohen edhe  shumë sjellje aggressive. Andaj ata duhen të jenë të njohtuar dhe informuar 
vazhdimisht me këto pasoja. Kjo edhe për faktin që kjo dukuri është prezente dhe ndoshta në 
rritje, kështu që kjo duhet nën kontroll dhe në funksion të luftimit edhe nga nxënësit. 
 
 
Funksionaliteti I Këshillave të Nxënësve 
 

• Këshillat e nxënësve më funksionale  
 

Duhet që të fuqizohen më tepër Këshillat e nxënësve mbrenda shkollave, në mënyrë që ato të 
jenë më funksionale. Përmes trajimeve të ndryshme për udhëheqësit e nxënësve, të ndikohet 
në ngritjen e kapaciteteve udhëheqëse dhe demokratike të këtyrë këshillave. Në këtë mënyrë 
do të rritej edhe besimi tek ata përfaqësues nga vet nxënësit. 
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• Aktivitete më të shumta shkollore 

 
Këto këshilla duhet të jenë shumë më aktive. Në kuptimin që mbrenda veprimtarisë së tyre të 
organizohen edhe shumë aktivitete tjera shkollore duke I bërë nxënësit që të jenë më aktiv, po 
ashtu. Të organizojnë aktivitete të ndryshme garuese, në mënyrë që nxënësit të jenë më të 
përkushtuar në aktivitet të tilla atraktive, më mirë se sa të merren me dukrui negative.   
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Introduction  
 
 
The summary report with high school student’s thoughts and recommendations is 

a product of the youth initiative created by Hope fellowships program. We are a group of 
young people, who have finished a training module in the advocacy field within the 
Hope Fellowships program and then in an organized manner we initiated an awareness 
project to prevent violence in high schools of Kosovo. Though this group is an informal 
organization, we preferred to be presented as Youth Advocacy Group.  

 
The report is part of an enlarged project where we developed some activities, the 

aim of which was to achieve the influence in the target groups. In this project the 
essential objective were planned to be the meeting with pupils to gather base 
information on which the general aim would be realized. To achieve a more 
representative situation, the meetings were realized in various cities of Kosovo. The 
data compiled in this report are product of information presented by pupils in the 
meetings called Focus Groups. These meetings have helped our group to find the way 
of realizing an effective project.  

 
The project was an awareness campaign to fight violence in schools. Through 

this report are going to present the data from the meetings with high school students. 
One part of this report also includes theoretical definitions related to violence in school: 
a summary of pupils’ opinions combined with theoretical definitions are compiled as 
recommendations by the Youth Advocacy Group. Therefore, the recommendations are 
result of collaboration between pupils and our group, and they also can be useful for 
institutions that are working on treatment of violence in schools.  

 
The Initiative was established as a voluntary readiness to do something on 

treating violence in schools. Seeing that this phenomenon has taken another shape and 
larger extension, our group has had the will to address it. This has stimulated us to 
exclude other ideas for advocacy proposed by group’s activists and give our modest 
contribution on preventing violence in schools. Considering that the idea was to do an 
awareness campaign, we declare with competence that the project has over fulfilled our 
plans and expectations, becoming a bigger project rather than just a campaign.  
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Approach and methodology 
  

          The report is a summary of data collected during the implementation of the project, 
respectively they are gathered from our meetings with target groups. In this way we thought we 
could find important data, but at the same time obtain sincere opinions from students. This has 
helped us to create a clear orientation on how to proceed with further activities. The method of 
gathering the information in this report is of an empirical method.  
 
          The report’s compilation also contains conclusions, which are the result of those facts 
and data gathered in different schools and combined with other analyzed and studied 
arguments. Those can be both, studies of other countries systems that can contribute on 
gathering data using the comparison methodology or studies related to the treatment of 
violence in schools in our education system. So the conclusions of this report, the aim of which 
is to be useful recommendations, are combined by this union and synthesized for 
implementation and treatment of violence problem in Kosovo’s schools.  
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Theoretical definitions of the violence in schools phenomenon  
 
Violence in schools is a social phenomenon of much concern. Depending on the topic of study 
and on method of treating the issues while analyzing the effects and negative consequences 
that are followed by violence in schools, we can find different definitions. But, what unites all of 
them is the coordinated and common engagement to fight a non-productive phenomenon, 
such as violence in schools. Depending on academic origin of the phenomenon’s analyst, we 
can find definitions related with effects from the same field.  
 
The most relevant definitions are those based on psychological fields, and others related with 
those, such as Social Psychology (a broad field of study that is concerned on studying human 
behavior within groups), sociology, and some of justice fields. What is important to be 
concluded in this report is the aggressive behavior of young people in schools. Violence is an 
aggressive behavior, the purpose of which is to cause physical or psychological damage12. 
When this behavior starts to be applied within the education institutions, it takes the 
dimensions of violence in schools or the dimensions of pupils’ aggressive behaviors. These 
dimensions can become alarming when pupils are those who project these bad intentions on 
their fellow pupils and in this context the need for attention becomes indispensable.  
 
Violence in schools takes different shapes. Unfortunately, sometimes pupils cannot understand 
the limits of a normal and permitted behavior, or they do not know when the limits where an 
aggressive behavior are exceeded, and then we have to deal with violent behaviors.   
 
“Violence in schools includes much more than just the arm’s use. It also includes fights in 
school’s corridors; using different offensive names that can cause fights inside school; bullying 
and extorting food and money from victims, suicide that can affect not only individuals and his 
or her family, but the school as well; forms of sexual provocation that some teachers and 
administrators sometimes do not realize about or they accept as “natural” behaviors among 
children and adolescents; and systematic violence in school’s policies”13.Usually pupils are 
more inclined to understand the aggressive behavior that is accompanied with physical conflict 
(as arm torture, physical fights etc.) as an unaccepted form of violence. While these various 
sorts of violence that are stimulators of physical damages, are underestimated not only by 
pupils and their parents, but by the school’s staff as well.  
 
In general, aggressive behavior is an analyzed phenomenon by many scientists from social 
fields. People who cause aggressive behavior, in particularly young people in schools, do this 
as a reason to release an energy accumulated by various social - economic and personal 
circumstances. The well-known analyst of social psychology David Mayer has mentioned 
some reason that cause aggressive behavior. One of them is the “the reward that aggression 
brings”14, and this means the possible benefits that the person responsible for those violent 
behaviors can achieve inside the society as: threatening of other people to realize the 
determinate goals, even physical or psychological damage. According to him, this usually 
                                                 
12 Understanding Violence. Contributors: Elizabeth Kandel Englander - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of 
Publication: Mahwah, NJ. Publication Year: 1997. Page 1. 
13 Preventing Violence in Schools: A Challenge to American Democracy. Contributors: Joan N. Burstyn - author, Geoff Bender - 
author, Ronnie Casella - author, Howard W. Gordon - author, Domingo P. Guerra - author, Kristen V. Luschen - author, Rebecca 
Stevens - author, Kimberly M. Williams - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. 
Publication Year: 2001. Page 3 
14 David Mayers, Socialpsikologjia, pwrktheu Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003. 
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happens by the influence of three outside factors that affect the creation of our beliefs and 
attitudes, which later can be expressed in our behaviors (usually aggressive). Mayers 
mentioned three factors that influence children’s behavior: family, subculture and media15. 
Usually children can be stimulated by these factors to cause violent acts against their 
colleagues. Considering the fact that the last dimensions seem to be very acceptable, it is 
rational to elaborate further the family factor, because cases where family members stimulate 
their children to act aggressively and violently in their social area are very rare. On the other 
hand, this may be possible in the specific development that our society is facing. Mayers says 
that children who have parents that practice punishment are more likely to behave 
aggressively with others. Their parents usually educate them practicing shouts or by hitting. In 
this way children transform aggression in a manner to face situations16.  
 
In another important study realized by an American scientist related to pupils’ violent 
behaviors, he mentions a situation when young people are in the middle of three different 
cultures or behavior codes: home culture, street and school culture. “Definitely, street has a 
mystic image that children like. They know that this culture will send them straight to the death, 
but in the same time it fulfills them with a well-being psychological and social feeling”17. The 
behavior culture presented in the street group attracts young people who want to realize their 
goals in a dangerous manner, and they cannot feel this danger in the moments of involvement. 
This seems to be an elaboration that belongs to other cultures, like American culture, where 
these subcultures are developed and distributed in a broad scale. However, our society must 
not underestimate any of this kind of phenomena, because in this digitalized world of 
information the possibility of communication and knowledge with this “cultures” is probably very 
easy for everyone who wants to achieve this goal. At the same time, it’s easy to adopt those 
behaviors and practices, but in different cultural, social and economic conditions.  
 
Together with instinctive behavior and social learning, according to Mayers, stress is one of the 
most influencing factors on the expression of behavior. Stress causes anger and violence, 
because our predictions do not match with the realization of our goals18. Children and 
adolescents who predict determined goals and achievement without thinking maturely can fail 
in realizing them, and this causes stress manifested in violent behaviors. In this context the 
institution responsible should try to make an authentic intervention to control the pupil’s 
approaches and to channel them in the right direction.  Changing the behavior of a system is 
more difficult than changing the behavior of an individual19. Therefore the commitment should 
be by the education system in general channeling young orientations in the right way. This can 
be done through professional care, individual and collective, especially on fighting those 
behaviors that cause social negativity. “Relationship systems exist between the child-family 
and schooling systems regardless of their quality (good or bad), the nature of the contact 
between the units (positive vs. negative, engaged vs. disengaged), or the even [sic] lack of 
contact”20. This kind of functioning between these units influences the improvement of this 
                                                 
15 Socialpsikologjia, autor. David G. Mayers, përkthyer nga Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003, fq.356 
16 Socialpsikologjia, autor. David G. Mayers, përkthyer nga Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003, fq.356 
17 Education Digest (Nëntor 1992) f.50-53, Cituar nga Studimi Akademik, Autor. Jill Lewis, Ed.D, botoi Qendra per Arsim Kosovar, 
2005, fq. 384. 
18 Socialpsikologjia, autor. David G. Mayers, përkthyer nga Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003, fq.356 
19 Preventing Violence in Schools: A Challenge to American Democracy. Contributors: Joan N. Burstyn - author, Geoff Bender - 
author, Ronnie Casella - author, Howard W. Gordon - author, Domingo P. Guerra - author, Kristen V. Luschen - author, Rebecca 
Stevens - author, Kimberly M. Williams - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. 
Publication Year: 2001. Page 2 
20 Preventing Violence in Schools: A Challenge to American Democracy. Contributors: Joan N. Burstyn - author, Geoff Bender - 
author, Ronnie Casella - author, Howard W. Gordon - author, Domingo P. Guerra - author, Kristen V. Luschen - author, Rebecca 



relationship and makes possible to have a minimal care on knowing the possible danger that 
results from the situations that pupils experience. So, preventing violence in schools depends 
not only by changing the school, but these systems as well21. 
 
In the end I want to give you a question that was made to President Clinton in 1993 by a 
student: “If we can put a man on the moon, why can't we stop violence in our schools”22. 
 
 
The phenonemnon’s treatment – Declaration, responsible factors, consequences and 
solutions 
 
 In the awareness project on preventing violence in schools, the implementation of the 
project has followed four segments. The aim of this was to realize the purpose of the project in 
a higher mass. The structure of organization and implementation of the project was developed 
in this form:   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure. 1 

 
 
The figure of implemented activities of the project explains the whole project’s development. 
Despite this, the report contains only two segments of the project’s realization and it is 
compiled based on the first and second implementation phases. The need to treat the project 
in this way was indispensable, because we as group have had enough information to treat or 
advocate on preventing this phenomenon. Firstly we needed to gather information about 
violence in schools by being close to the problem and then to work on treating it. What has 

                                                                                                                                                                           
Stevens - author, Kimberly M. Williams - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. 
Publication Year: 2001. Page 2 
 
21 Preventing Violence in Schools: A Challenge to American Democracy. Contributors: Joan N. Burstyn - author, Geoff Bender - 
author, Ronnie Casella - author, Howard W. Gordon - author, Domingo P. Guerra - author, Kristen V. Luschen - author, Rebecca 
Stevens - author, Kimberly M. Williams - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. 
Publication Year: 2001. Page 2 
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cituar nga. Schools, Violence and Society. Contributors: Allan M. Hoffman - editor. Publisher: Praeger. Place of Publication: Westport, 
CT. Publication Year: 1996. Page Number: 3 
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helped our implemented group was the clear orientation on how to approach and treat the 
problem, and where to address the recommendations.  
 
As can be seen in the figure, violence in schools is in the middle of four activities that we have 
undertaken. The acting and treating logic of the phenomenon starts from knowing 
(understanding) violence in schools, then continues with the treatment of it by identification of 
responsible factors of violence and by informing the participants of violent acts for the negative 
consequences that this behavior generates on attitudes and self-esteem of adolescents to 
continue a qualitative education and it ends with declarations for violence in schools solution.  
The declaration of the problem was done in the first phase of the project’s implementation. 
While meeting pupils in a direct way and through conversations we have gathered original 
information about the real situation of violence in schools. Some of the opinions expressed 
subjectively or objectively are presented through this report. Some of their thoughts are 
expressed as concerns, and some as suggestions to the school’s staff, mainly related to the 
environment of schools.   
 
Factors that can influence the expression and extension of violence in education institutions 
are also products of these meetings, but the declaration part of problem and the responsible 
factors are closely related. The participants of these meetings through declaration of problem 
have also expressed their sincere thoughts according to the measurement of violence. At the 
same time, they have expressed the opinions about the factors that can stimulate unnatural 
behaviors among pupils.  
 
This report presents only half of the activities developed during two phases of the project. 
While the complete report is going to be compiled and published after the compilation of the 
last part, which is considered as the most important part on finding the key solutions to treat 
this concerning phenomenon. 
 
 
Pupils’ opinions about the situation violence in schools  
 
The investigation of public opinion is important in treating social phenomena. To realize 
empiric research various techniques and methods are used, starting from methods of selecting 
target groups, selection of representative groups, interviews or questionnaires, conversation 
with focus groups. However, we cannot pretend that the information gathered through these 
methods of collecting opinions is absolutely true, because the real situation that they present 
can make us have doubts.  The expression of opinions is mostly a subjective issue.  
 
The measurement of the violence in schools and the opinions are realized through meetings 
with focus group members. Focus groups stimulated debates, expressed thoughts and factual 
thoughts as well. This method’s effect is to become released from each possible prejudice. 
Pupils were encouraged to express their opinions without any hesitation and in a sincere way 
and this were achieved successfully by focus groups participants.    
 
During the project’s implementation were organized and were held seven focus groups in 
seven different cities in Kosovo. It is important to mention that all participants in all focus 
groups have expressed an emphatic constructivism. Considering the fact that all opinions are 
going to be presented in a general manner, we want to express special thanks for focus group 
in Prizren. The participants in this group were very open-minded and sincere in all their 
opinions. Despite their young age they have reflected a highly intellectual approach.   
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A focus group was also organized with pupils from the Serbian community in Graçanicë, where 
the violence situation in schools and the factors that stimulate it are the same as in the major 
community. We want thank them for their participation and contribution.  
 
Before we will give a summary of recommendations gathered from pupils’ ideas, we will 
present some of their general opinions. It is useful to be known the original opinion of pupils.  
- Usually conflicts start because of jealousy (mostly the females are responsible) between 
male pupils, but there are also opposite cases when females practice violence and responsible 
for this are male pupils.  
- The use of narcotics in school is easy and the effect of their use influences pupils to act in an 
abnormal way, while the lack of narcotics increases even more the deviant behavior.  
- The possibility that any/all people have to enter in a school’s yard or inside the building 
creates an inappropriate environment. 
 - Lack of professionalism, the non pedagogic behaviors and the lack of devotion demonstrated 
by teachers and the other part of education institution’s staff can negatively affect pupils.  
- Security structure in our schools is unsatisfactory, as this is composed by unprofessional 
people who often break their duty rules (accompany of policemen with aggressive and violent 
pupils who often break the school’s rules. This accompany is based on personal interests and 
not on improvement of the education processes).   
 - Order and discipline are not good and responsible for this are the leading staff of school  
- School regulations are superficially applied or exist only on paper that nobody respects. 
While the things that pupils know about school regulation are only rules that protect their rights, 
but they do not have any idea about their responsibilities.   
- Lack of scholastic spaces, large number of pupils per class in 47 classes  
- Lack of activities initiated by pupils or teachers.  
These were some of selected opinions gathered from all focus groups. Actually, this is the real 
violence situation in schools. In this way we have concluded about the factors that have 
influenced this situation and the orientation that we must follow to find a treatment and a 
solution of the problem.   
 
 
Need for committed institutional treatment 
 
Violence in schools is a problem that belongs to all people, directly and indirectly. It even 
belongs to people that are not related to this phenomenon, but their contribution can affect the 
improvement of this situation.  
 
Contributions must be made not only due to the facts in this report gathered from original 
sources (pupils) or because countries have a higher commitment, but for one reason: to 
prevent the existence and increase of this phenomenon in our schools.  Violent cases in 
schools can be seen every day, even in media reports and this is what has stimulated us as a 
group to spend our time on addressing this problem. This is a phenomenon that belongs to us 
as society; it was created by “us” and the solution must be ours. We can analyze different 
cases from different countries; we can investigate various cases and strategies that different 
countries have applied and results they have achieved by applying them.  However, what we 
need is a higher devotion of relevant institutions and from other protagonists as well. Seeing 
closely the expanding tendencies of this phenomenon during this project and report, our group 
finds a very alarming situation that needs more active and prepared institutional engagement.  
 



Despite the fact that this phenomenon is expanding, there are some tendencies to take new 
dimensions, and they are different communication devices (such as internet). The approach 
can be late or even inadequate. Therefore, we appeal to all responsible institutions to create a 
general approach to have the situation under control, under professional monitoring and exact 
care on the subject of school security.  
 
 
Recommentations summary to fight the violence in schools 
 
Based on all findings during the meetings, and in consultations of relevant materials related to 
the treatment of violence in schools, we summarize some of the recommendations that are 
useful to treat the aggressive and violent behaviors in schools.  
 
We will start with a general approach presentation of the middle and institutional education 
system, by presenting the Collaboration Triangle between three important protagonists on 
creating better situations for treatment and to decrease violent acts inside and outside schools.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figure. 2 
 
 
This triangle shows the need of relationships function between these three important 
protagonists. Through this Triangle is manifested the existing situation. Broken lines show the 
actual conditions of collaboration.  We cannot say that collaboration doesn’t exist, because the 
contacts are continuous and permanent between these three protagonists. But, their 
effectiveness is lessened, because their contact is only “physical”.  Their negligence has 
figuratively influenced on each protagonist to create a personal area of action, without any 
willingness to include others in their personal systems. This relationship must be empowered 
much more to create a more functional system and the responsibility distributed in a balanced 
manner within the area of each protagonist. If we had created a better and more effective 
contact system, we would have a more secure education system, more qualitative in the 
process of learning and teaching, and an education system that can offer more in the future.  
 
Now in a more specified way we will give an account of some recommendations that are 
product of this triangle and other social, culture, education and economic circumstances.  
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Better Collaboration between Teachers and Parents 
 

• Informative meetings in the beginning of academic year between parents and class tutor  
 

In the beginning of each academic year, especially when pupils come from the lower 
secondary education into upper secondary education, the class tutors that monitor the classes, 
must organize an informative meeting with pupils’ parents so they can create regular contacts.  
 

• Regular and informative meetings  
 
The class tutors must organize regular meetings with parents, if it is impossible to create more 
effective methods of communication (such as regular contacts through email). In this way, the 
parents will be informed on time for every detail of the pupil’s behavior and learning.  
 

• Parent’s higher devotion and care  
 

This devotion must come from their initiatives, because the children are theirs and a quality 
education is a reward for parents. Even the unsuitable, not peaceful and qualitative 
environments will bring consequences for their children and for parents as well.  
 
   
  The creation of professional security guards  
 

• The security staff in schools  
 

To be a secure environment, schools must create professional security guards, which are 
going to be engaged to offer the pupils’ security in schools. These security guards will function 
as school staff and will work all day.  
 

• Staff without uniforms  
 
These guards will work as school’s staff, in a civil and identified uniform as a school’s security 
staff, but not in uniforms that symbolizes the general security guards. This means not to 
contract security companies that wear unique and identified uniforms and the Kosovo Police 
mustn’t offer security, because it can damage the pupils’ dignity.  
 

• Trained and professional staff   
 
It is necessary that security guards be trained in fields of offering security within the school’s 
building, so they can have knowledge how to treat cases that stimulate violent acts, express 
aggressive and dangerous behaviors. 
  

• Rigorous and professional supervision  
 

This security guard will do a rigorous supervision: to not allow the pupils to enter in schools 
without identity cards (if they exist) or without a school’s uniform, and a control for a possible 
possession of different kind of arms and narcotic substances within school.  
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School’s regulation 
 

• Current regulation in class  
 
The school’s regulation must be applied during the whole academic year within classes, so 
pupils are more familiar with effects and consequences that come from this regulation.    
 

• Pupils should know their rights, duties and responsibilities  
 

Pupils should be informed about each right, responsibility and duty that is in a school’s 
regulation. This will be a way to protect pupils and not let them be victims of behaviors that are 
contradictory with regulation’s principles. 
 

• The same level of respect by all 
 

The principles that are part of this regulation must be applied in an impartially, righteous, 
rigorous and rational way. If these principles are not respected in all cases of deviant acts, this 
will affect others to not consider it. This happens when pupils do not get the deserved 
punishment because of different possible relationships between leading staff and deviant 
pupils. The regulation must be respected in the same level by all pupils.  
 
 
The employment of psychologists in schools  
 

• The employment of psychologists  
 
Some schools have already employed the staff for psychological advice. The effect of this is 
very good. Therefore, based on the advantages that schools which posses this staff have, it is 
indispensable for other schools to contract psychologists.  
 

• Frequent meetings with deviant pupils 
  

Psychologists can observe in a continuous way each pupil with deviant behaviors through 
continuous contact and psychological counseling. Psychologists can affect in the improvement 
of each pupil’s behavior and parents must be informed of the real psychological situation of 
their children so they can affect their improvement as well.  
 

• Professional and adequate psychological treatment  
 

Psychologists should treat cases in a professional and adequate way, so pupils cannot create 
negative prejudices about psychologists and are ready to contact them for any eventual need.  
 

• Pedagogic counseling for school’s staff 
 

Pedagogues are necessary to be the regular school’s staff, because there are cases when 
teachers didn’t behave in a pedagogic way in the aspect of teaching, or they have stimulated 
aggressive behaviors and have treated pupils in a very offended or unequal way.  
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Staff Trainings  
 

• Staff professional trainings on how to treat aggressive pupils 
 

The teaching and the lead staff should be trained continuously to get extra knowledge on how 
to treat the pupils with aggressive behaviors so they can always be under control.  
 

• Conflict solution trainings  
 
The staff needs to be able to help pupils solve conflicts peacefully. They should continuously 
give relevant advice that is useful for pupils to create attractive environments for them.  
 
 
Pupils’ trainings 
 

• Trainings for pupils’ awareness on fighting the negative phenomena  
 
Students should be part of trainings in fields that are important for treatment of deviant 
behavior.  Through extra class hours, organization of counseling from professional 
associations, debates within school etc., they can be prepared to face the negative behaviors.  
 

• Violence in Schools  
 
Pupils should be informed about consequences that can cause the violence in school in their 
future decisions. It is necessary that different institutes to organize special trainings how to 
treat the violence in schools   
 

• Aggressive and antisocial behaviors, alcohol, narcotic substances etc. 
 
These are areas pupils need counseling on the consequences of narcotic substances and 
alcohol, which can also provoke aggressive behavior. Therefore, they must be informed about 
the consequences, because this phenomenon is present and perhaps increasing.  
 
 
The functioning of pupils’ councils  
 
 

• More functional pupils’ councils  
 

The pupil’s councils should empower within schools, so they can be more functional. Through 
trainings for pupils’ leaders to be influenced, increase leadership and democratic capacities of 
the councils. This also is going increase the faith of pupils in their representatives.  

 
• More scholastic activities  

 
These councils should be more active, because it is necessary to organize other scholastic 
activities in order to stimulate pupils to be more active. To organize competitive activities so 
pupils can be more devoted in attractive activities and leave behind the negative phenomena.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izveštaj  mislenja i rekomande Učenika Srednjih Škola u vezi Nasilja u Školi  
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Uvod 
 
Izveštaj od misljenja učenika iz srednjih  škola  je produkt izvucen od iniciative 

mladih od Programa Hope Fellowships .  
Neki od naš mladih koji su pratili jedan modul treninga u okviru Programa 

Hope Fellowships, a potom na organizovanom način smo inicirali jedan projekat 
svesnog     zaustavljenja nasila u srednjim školama Kosova. I ako naša grupa je ne 
formalna organizacija, cešto za vreme implemntacije projekta hteli smo da se 
prezentujemo kao Grupa za Avokacije Mladih. 

 
Raport je jedan deo  opsirnog projekta u kome su razvijene neke aktivnosti sa 

ciljem da postignem što više uticaj na namerne  grupe. U unutrsnosti projekata je 
planiran temelni cilj. Da bude susret sa učenicima da imamo osnovne informacije na 
bazi da realizujemo naš glavni cilj. Susreti su organizovani u nekih centrima Kosova 
, u smislu da imamo sveobuhvatno stanje. Ovi podači koji prezentiramo je produkt 
koje je perezentiran od učenika na onih susreta zvanih Focus Grupa. Ovi susreti, 
nama kao grupa  omugucilo pronalazenje puta koje treba da pratimo sa ciljem da 
projekt bude što efektni.  

Projekat je bio  kampnja svesnosti za borbu protiv Nasilja u Školi koji u okviru 
implementacijue obuhvata i druge aktivnosti. Dok preko ovog izveštaja biće 
preostavljeno samo nasilje (koje se dogodilo) koji je proizislo kao rezultat zajednički 
sastanaka sa učenicima srednjih škola. Ali jedan deo izveštaja obuhvata i teorisko 
objasnjenje vezano za fenomenom nasilja u školi,  kao jedan deo sadržaja je i 
misljenje učenika koji u kombinaciju teoretskog ogranicenja daje nekoliko 
rekomandacije preradjene od Grupe Novih Avokacije. Zato rekomandacije su plod 
jednog zajedničkog rada učenika i grupe koji mogu da budu korisni i za druge iste 
organe koji se bave sa trertiranje nasilja u školi. 

Iniciativa se rodila samo kao spremnost i volja da se uradi nešto na treningu 
povodom nasilja u školi. Videci da je pojava pocela da dobija jednu drugu formu i da 
se prosirila , Grupa je izrazila vloju da se bavi sa ovom pojavom. Ovo naš je nateralo 
da ostavimo druge ideje i veće da delujemo za delovanje, koje su pokrenuto od 
aktivista grupe  u smislu da nam daju doprinos što manji da bude onaj, za 
zaustavljenje nasila u školi. I ako ideja je bila kao savesna kampanja, sa izjavljenim 
kompencama da ja projekt prekuraio naša planiranja i očekivanja. Stvaranje  
ovakvog  projekta je veči nega sama kampanja.  
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 Zahvalnost 

 Glavni zahvalnost i velike  zahvalnice za realizaciju Projekta Svesnosti za 
obustavlenje nasilje u školi treba  odabrati kod  Programa Hope Felloëships od 
Nacionalni Albanski – Američki Savet, koji ima  podršku  i finansira od  Agencie za  
Internacionalni Razvoj Ujedininih Država  USAID, stvorili našu  Grupin preko 
dvomescni trening u sferu avokaciju i u ištovremenu stvoreni glavni  finansku 
podršku projekta. Zato bez podrške Programa Hope Fellowships, ne samo ovaj 
nego drugi  projekat   ne bi bio moguć, ali ni Grupa Mladih Avokacije  ne bi imao 
mogućnost stvorenja. Osim toga ličnostima Hope Felloships treba zahvaliti i za  
podršku i saveta koji su dali Gupi tokom sve implementacije projekta. 
 
 Glavno Zahvalnost dedikuje i tri drugih donatora, koji su dali financijku  
podršku na realizizaciju ovag  projekta, i kojima smo mnogo zahvalni . Ministarstvo 
za Kulturu, Omladinu i Sport, odnosno Departmant za Omladinu koji je financiski 
pomagao implementaciju Projekta i Nemačku Agencijku Vladu  GTZ Misija na 
Kosovu, odnosno Program za Jačanje  i Razvitka Omladinu na  Kosovu (EDYK) koji  
omogucili realizaciju  projekat, Ministrarstvo za Obrazovanje, Nauka, i Tehnologiju 
koja ja omogucila štampanje ovaj materjala u formi publikacija  koji imate na ruci. 
 
 Sakupljeni Raport sa misljenje i rekomandacije učenika,  je omogucen, 
zahvaljen neumorni rad aktivista Grupa mladih Avokues  koji su odrzali susret sa 
učenicima u nekim gadova Kosova, ali i drugi aktivnost što su raelizovani tokom celu 
projekta. Susret sa učenicama su održani  u 7 gradova, u: Prištini, Prizren, Pec, 
Mitrovicu, Urosevac,  Gračanicu i  Lipljan. Ovom prilikom mi zahvaljuemo svim 
učenicima  na ovim susretima koji nisu  uspeli  da učestvuju u  Fokus Grupama i da 
daju svoj mnogo vazniji doprinos,  i ipak što su te susreta održani tokom letnjih 
meseci, vreme odmora i toplih dana. 
 
 Aktivista Grupa Mladi Avokanti, koji ucestvovali u  Focus Grup su: Fokus 
Grupa u Prištini: Teuta Peja, Muhamet Bytyči i Sara Kelmendi; Prizren: Isuf Halimi, 
Njomza Berisha i Alfred Kinolli; Pec: Isuf Jahmurataj, Besiana Morina i Fatbardha 
Abazi; Mitrovica: Albert Behrami i Burim Fazliu; Urosevac: Ilknur Ibrahimi, Irena 
Kastrati i Fitim Sadiku; Gračanica: Ardiana Bytyqi, Fitore Rubovci i Fitim Sadiku i 
Lipjan: Fitim Sadiku, Muhamet Bytyqi i Fitore Rubovci.  
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Pristup i metodologia 
 

 Raport je  jedan sadržaj  podataka koji su uzeti od terrena, tačno  od  susreta sa 
ciljnom grupom. Na ovaj način mislili smo da izucimo vazne  podatke  ištovremeno  od 
samih učenikla. Ovo nam je pomoglao da mi stvorimo  jasno oprdeljenje i kako naštaviti 
dalje o vezi  tretiranje ovog fenomena. Ovaj deo realizacije projekta  je empirički oblik 
sakuplenje podataka. Ipak ovo nije istrazni model anketiranje i ne itervistan, podači koji su 
izvuceni tokom susreta su empirijsi karakter zato su te podatke nisu dobro pripremljeno. Ali 
u drugom deo teortsku argumentaciju to ce buti još kompletiji.  
 Preradjivanje  raporta  takodje sadrži konkluizije koji su  rezultat onih faktičkih 
podataka izvucena od terrena kombinovano sa bazom drugih argumentisovanih studija. 
Bile su sistem studije inostranih zemlja, koji mogu doprinositi u našem sadržaju u bazi 
metodologije u poredjenju sa  one studije koje su vezano sa tretiranje nasilje i bezbednost 
u našom prosvetnom  sistemui u školi. Zatim i konkluzije koj izilaze iz ovaj raport, i što 
mislimo da su  usmeravanja dobitna i  to u kombinaciji      zajednice i odvajanje  za 
upotrebu na tretiranje problema nasilje u našim školama u Kosovu. 
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Teoretska definicija  fenomena Nasilje u Školi. 
 
Nasilje u Školi je jedan drustvena pojava i vrlo ozbiljna O zavisnost studijsko preokupacije od 
prisutniih u stvari analiziranje efektata i negativne posledice što donosi nasilja  u školi, mi 
nalazimo  i drugacije ogranicenosti. Ali ono što ujedinjuje možda  sve je koordinirana  
angazovanost i zajednička da bi suzbio kontra produktivni fenomen, kako je nasilje u školi. U 
zavisnost o akademsko poreklo istraživači fenomena nalazimo i ogranicenje veziano sa 
efektima od iste delatnosti.  
Samim tim naj relavnte definicije su one što dolaze od psiholoske  polja i ostalo vezivano sa 
onim, kao što može da bude Socialna Psihologija (jedno studisko polje dosta novo koja se bavi 
sa studije ludska ponašanje unutar grupa.), zatim  sociologia, neki predmet sa   polja  prava itd. 
Ono što je naj vaznije da raport obuhvati je tačnost za agresivno ponašenje mladih u školama. 
Nasilje je jedno agresivno ponašenje sa ciljem da učini fizičko ostečenje ili psihičko kod 
drugih23. Ovaj način ponašanja  pocinje da se upotreblava u unutrasnost prosvetne institucije 
uzima oblik nasilja u školi  ili veči agresivnih ponašenje nasilje učenika u školi. Ovaj oblik može 
da bude vrlo nezgodan kada sami učenici su oni koji prouzrokovaju ove zlonamerne oblike sa 
svojim vršnjacima. I iz ovog kontesksta potreba za preduzimanje mera povecava se i njena 
neobhodnost. 
 
Nasilje u školi uzima razlicit formu i karakter. Na zalost ponekad učenici i ako ne mogu da 
razume dokle je preciziran dozvoljeni nivo normalno ponašanja, ili u  kojoj meri preteruju  
granicu i posle imamo da se bavimo sa našilno  ponašanje u školi. “Nasilje u školi  obuhvata 
mnogo više ne samo upotrbu oruziji. Ona takođe obuhvata  dogovor u hodnicima; pozivanje na 
imenima što vodi u sukobima među učenicima  unutar škole; fiksiranje i uzimanje hrane i novca  
zrtvama, samoubistvo koja mogu da puštose ne samo individa  i svoju ili svoje familiju, nego i 
školu u celini; seksualno forma seksualno zlostavljanje  koji neki naštavnici  i administratori s 
vremena na vreme nisu primetili ili su ga prihvatili kao “prirodno” ponašenje  iz među deca i  
adolesentima; i sistematicna nasilja  je stvorena u zategnute politike u školi .”24 Narovno  
učenicisu prinudjeni  da svate neprihvatliv oblik nasilje samo  agresivno ponašanje koje 
pretvara i u otvoren fizički obracun, kao maltretiranje  oruzijem, fizički sukob itd. Dokle ove 
druge  forme nasilje  koje takođe su uzrok za fizičko ostečenje drugima su ponizeni, i od strane 
učenika, i od strane njihovi roditeli  takođe i od školskog personela. 
Agresivno ponašanje u celini je jedan fenomen koji je mnogo studiran i od mnogih stručnjaka 
socialne delatnosti. Ljudi koji  uzrokuju agresivno ponašanje, imajuci u vidu posebne slucajeve, 
razlog za opravdanje je izbacivanje  akumulisane energije u razicitim okolnostima  
socioekonomskih i personalnih, u oblika pocinjavanje našilnog ponašanja  unutar grupa. 
Poznati strucnjak socialne psikologije David Mayers25, spomenuo je nekie razloge  cinjenja  
agresivnog ponašanje. Jedno što onaj spominje je “ nagrada što donosi agresivnost”, on aludira 
na mogučno profit koji dobije počinioc našiljnog ponašanja unutar drustva, kao  osveženje 
drugima  za realizaciju posebni ciljeva, ipak i psihičko ili fizičko ostecenja. Po njegovoj  izjavi 
ovo se događaj od uticaj tri spoljnih faktora koji utiče na sagradnju  ubedjenja i posebnih 
stavova, koji posle prikazuju i na posebno ponašanje, koja je redovno  agresivna. Mayers, u 

                                                 
23 Understanding Violence. Contributors: Elizabeth Kandel Englander - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of 
Publication: Mahwah, NJ. Publication Year: 1997. Page 1. 
24 Preventing Violence in Schools: A Challenge to American Democracy. Contributors: Joan N. Burstyn - author, Geoff Bender - 
author, Ronnie Casella - author, Howard W. Gordon - author, Domingo P. Guerra - author, Kristen V. Luschen - author, Rebecca 
Stevens - author, Kimberly M. Williams - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. 
Publication Year: 2001. Page 3. 
25 David Mayers, Socialpsikologjia, pwrktheu Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003. 
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ovom pominje tri faktora  koji utiče na ovo decije ponašanje: familia, subkultura i neznanje26. 
Prilicno deca mogu da budu namestena  za delovanje našilnog akta pored svojih sunarodnjake 
i na bazi uticaja ovih faktora.  Zato ova dva zadnja faktora vide mnogo prihvatljivo, familia u 
ovom priliku trazi veću istraživanja, zato ima retko slucajeva  od onih roditelja što namestanje  
njihove deca da cine agresivne delo i nasilje u drustenu okolinu gde oni zive dugo vreme. Ali, u 
našoj drustevnoj specificnosti ovo možeda bude vrlo retko prihvatljivo. Mayers, rece da ona 
deca koji imaju roditelji što kaznjavaju, imaju volju da se ponašaju agresivno prema drugima. 
Njihovi roditelji cešto disiplinuje sa samarima, batinama ili   – tako da cini agresivnost da 
sauocava i prihvata  sa stvarnoscu 27.  
 
 
Jedna druga studija išto sa večim značajem sačinjenom od jednog američkog strucnjaka u vezi 
sužbijanja našilnog ponašanje učenika u školi , pominje jedno stanje gde mladi su retko su u 
sredini sa tri razlicite kulture ili ponašanje kodeksa, ono od kuče, ono sa ulice, i od škole. 
“Zaklučno, ulica ima jedan mistički imidj koji se svidja deci,  oni dobro znaju  da ova kultura 
prenosi na  pravac smrti, ali ištovremeno ona snabdeva sa jedno osečanje socialno i psihičko 
napetost.”28. Kultura ponašenja u grupima i ulicnih bandi , vuče mlade koji upijaju da postignu 
naj opasnije ciljeve, nezavisno što ovau opasnost ne mozemo da osetimo na sveobuhat 
momenat. 
Ovaj treba da bude jedan eloboracija koji se dodeluje drugim kulturama, kao na primer ono 
američko, gde ove podkulture su prisutne i prosirene na veči nivo. Bilo kako bilo mi kao drustvo 
ne treba  ponizovati ni jedan fenomen kao takav   za vrlo vazan dokaz da u ovaj digitalni svet i 
informacije , mogučnost komunikacije i poznavanja  sa ovom “kulturom” je vrlo lako, za svakoga 
koji hoče ovu nameru. Išto da familarizam sa ovo ponašanje i praksu na originalnu formu pod 
drugim umetničkim uslovima , socialne sredine, ekonomske itd. 
 
Stres na osnovu Mayers, je jedan od očiglednosti sa večim utičajem u prosirenju  i pojavi 
ponašanje pored onog instiktivnog i Drustveno Naštavnog. Stres uzrokuje našile i inat, ovo od 
fakta koji predvidja objektivno ostvarivanje 29. Deca i adolesenti koji predvidjuju da postignu 
posebno ciljeve, unutar sadasnje situacije, bez dobrog odmeravanja  , mogu da postignu 
rezultat koji prouzrokuje  jedan preterani stres koji nema drugo manifeštovanje  osim u našillno 
ponašenje. Onda u ovom kontestu treba da odgovorne institucije  imaju u vidu da intervenisu u 
prosvetni sistem koji ce utičati u kontroli ili naj tačnije  brinuti  na najbolji način da kontrolise 
pristup učenika tako da  mere  budu na odgavarajuci put.  Promena ponašanja jednog sistema 
je teza od promene ponašanja jednog individa30. Onda  uslovnost treba da se stvori na onaj 
način kakav prosvetni sistem da  u celosti  bude opredeljen omladinskom potencialu u 
odgavarajucem smeru.  
Ovo preko jedne povišene zabrinutnosti   profesionalne, individualn, i kolektivni, posebno u 
politikama borbe protiv ponašanja koja utiče  na socialnu negativnost .  Odnos sadasnjeg 
sistema izmedju dece (učenicima) – familia (roditelji) i sistem skolovanja bez obzira na njihov 
kvalitet (dobar  ili los), priroda kontakata medju jedinice ( pozitivno, negatrivno, angazovan, ne 

                                                 
26 Socialpsikologjia, autor. David G. Mayers, përkthyer nga Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003, fq.356.   
27Socialpsikologjia, autor. David G. Mayers, përkthyer nga Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003, fq.357.  
28 Education Digest (Nëntor 1992) f.50-53, Cituar nga Studimi Akademik, Autor. Jill Lewis, Ed.D, botoi Qendra per Arsim Kosovar, 
2005, fq. 384. 
29 Socialpsikologjia, autor. David G. Mayers, përkthyer nga Enian çela, Tiranë, Uegen, 2003, fq.357 
30 Preventing Violence in Schools: A Challenge to American Democracy. Contributors: Joan N. Burstyn - author, Geoff Bender - 
author, Ronnie Casella - author, Howard W. Gordon - author, Domingo P. Guerra - author, Kristen V. Luschen - author, Rebecca 
Stevens - author, Kimberly M. Williams - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. 
Publication Year: 2001. Page 2 



angozavan vs. Disangazhuar) ili nedostatak kontakta31. Ovaj vrsta funksije treba da utiče da se 
po  boljsava ovaj savez izmedju ovih aktera  i da drže pod kontrolu na minimalu porebnu 
briznosti za poznavanje mogučih opsnosti kao posledica stanje kojom učenici prolaze.  
Tako da  zaustavljenjem nasilja u školi zavisi, ne samo promene u  školu vec i promene ovog 
sistema32. 
 
I na kraju da zavrsavamo sa pitanjem koji je jedan posredio Presidentu Clinton u 1993 godini 
“Ako mi mozemo da saljemo coveka u Mesec, zašto ne mozemo da sprečimo nasilje u našim 
školama”33. 
 
 
Tretiranje  fenomena  – Izjava, Uzroči , Posledice i  Resenje 
 
 U okviru projekta samosvesnosti za zaustavljenje nasilja u školi , organizacija 
implemintacija ptojekta postignuta  na bazi četiri segmenata.Ovo je cilj projekta da se realizuje 
što na većem nivou. 
Struktura organizovanja i implementacija projekta je razvijena u ovoj formi:   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 1 
 
 
 
Figura objasnjava aktivnosti  implementacije projekta, daje jedan pregled projekta u celosti. I 
ako izveštaj sadrži samo dva segmenta od okupno realizovanog projekta.Zato izveštaj je uzet 
od prvog i drugog dela faze implementacije. Ali potreba da projekat da ide na ovaj način bilo je  
vrlo neophodno. Za dokaz da mi kao Grupa imali smo dovoljni materjal samo da imamo 
opravdanje da se tretira ili avokcira na njeno zaustavljene. Potrebe su bili da prvo  upoznajemo 
što blize  sa fenomenom nasilja u školi, a potom da naštavljamo sa tretiranjm. Ovo se desilo na 
                                                 
31 Preventing Violence in Schools: A Challenge to American Democracy. Contributors: Joan N. Burstyn - author, Geoff Bender - 
author, Ronnie Casella - author, Howard W. Gordon - author, Domingo P. Guerra - author, Kristen V. Luschen - author, Rebecca 
Stevens - author, Kimberly M. Williams - author. Publisher: Lawrence Erlbaum Associates. Place of Publication: Mahwah, NJ. 
Publication Year: 2001. Page 2 
32 Po aty. Faqe. 4 
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taj način što nam se pomaglo da prvo mi imamo jašno kao impementarna grupa  kako da 
pristupuimo tretiranju  i ištovremeno kome da saljemo rekomandacije. 
 
Kako se vidi iz figure fenomen Nasilje u Školi je medju cetiri aktivnosti što smo preduzeli. 
Logika delovanja i tretiranje fenomena je u tom obliku da počinje od poznavanja(razumevanja) 
nasilja u školi , da se  naštavlja  njenim  tretiranjem, tako identifikuje faktora, uzroke nasilja, 
upoznavanje učesnika u akt nasilja u školi za negativne posljediče što generise ovo ponašenje 
kod stava  i samotvorenosti  adolesentima da naštavlja  uspesno skolovanje i da se zatvara 
takodje izjava resavanje našillje u školi. 
 
Izjava problema je stvorena u prvoj fazi  implementacija projekta. Tokom kontaktiranje sa 
učenicima na direktan način i sa jednom dobrom saradnjom  da postignemo, da imamo  što 
orginalnije informacije za realno stanje nasilja u školi. Nekoliko od njihovih misljenja bilo to 
objektivno ili subjektivno  prezentirani preko ovom izveštaju. Nekoliko od njihovih misljenja su u 
formi briznosti ilismirenosti, neke su sugestije koje se salju kod školskih zvaničnika, a neke su 
vezane sa fizički ambient škole. 
 
Uzroči  ili faktori koji mogu da utiče u pojavljivanje  i sirenje nasilja u školskim proštorima su 
takodje proizvod ovih susreta,  za ovu realnost deo izjave problema kao i deo faktora su vezani  
medjusobno neodvojeno. Pošto  zajednički razgovor je  doveo do ovog  produkta. Učesniči u 
susretima izmedju izjavljenih  problema dali su njihova ozbiljna  misljenja o nivo poštojeceg 
nasilja i  ištovremeno dali su svoje opcije  faktorima koji mogu da uzrokuju ne normalno 
ponašanje medju učenikama. 
 
Ovaj izveštaj prezentuje samo polovinu aktivnosti što smo uradil tokom dve prve faza projekta. 
Ovaj izveštaj predstavlja samo polovinu aktivnosti koje su razvijene tokom dve prve  faze 
projekata. Dokle  celi izveštaj kompletira ce se, preradjuje  i predstaviti nakon što ce biti  
zavrsen i zadnji deo, što mislimo da ovaj deo  je najvaznija, za pronalazenja glavnih izbora za 
tretiranje ovo ne zgodne  pojavae nasila u školi. 
 
 
Misljenje učenika oko stanje nasilja u školi 
 
Istrazivanja  javnog mnjenja  je jedan koncept vrlo vazan za tretiranje različitih drustveni 
fenomena. 
Za realizaciju jednog posebnog empirijkog  istrazivanja upotrebljene su  razlicite metode i 
tehnike. One su mnogobrojne  i od način izbornih  grupa, model namernih grupa, zajednički 
razgovori u formi intervjua  ili ankete  itd. Ali nikada ne mozemo da pretendujemo da stvarnot 
informacije na ovaj način uzmanje misljenja je absolutna. Propbilitet za one podatke predstavlja 
realno stanje fenomena  u društvu  i imaju proštor za nesigurnost. Na mnogim slučajeva nada i   
misljenje od ljudi je vrlo subjektivno. 
Merenje ekzistencije fenomena nasilja u školi, kao i oduzimanje misljenje  realizovali smo 
tokom susreta sa nekim od clanova Fokusni Grupa. U fokus grupi su bili debati u formi 
zajedničkih razgovora, su dali misljenje i sugestije, ali i faktičnost. Na ovaj način utičemo da 
učesniči budu vrlo iskreni otvoreni od svih osudjenika. Inkurisanje od organizatora da oni 
objavljuje bez neke rezeve svoje misljenje što iskreni način. Ovo su postigli i objavili učesniči u 
Fokus Grupe. 
Tokom sprovogjenja ovog projekta organizovane su sedam fokusnih  grupa u sedam različitih 
gradova na Kosovu. Što na početku treba reci da svi učesniči iz svih grupa fokusa otvoreno 
razgovarali i da se vidi misljenje svih grupa u sadržaju treba zahvaliti učesničima iz fokus grupe 
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iz Prizrena. Učesniči fokus grupe iz Prizrena bili su otvoreni ,jasni  sa izrazenim misljenjima i 
jednom visokom intelektualnom kulturom za njihov učesnički uzrast.Uišto vreme organizovali 
smo i fokus grupu sa učenicima iz srbske zajednice  u Gracanici. Injima se zahvaljujemo za 
ucesce i doprinos. Zato mozemo da konstatujemo da stanje nasilja u školi i faktori koji uticu su 
isti kao sredinama gde zivi jedna večinska zajednica. 
 
Pre nego  uradimo jedno sakuplenje informacija  preradjivana od idejnog produkta proizilazi od 
samih učenika, cinimo neke generalno  preogranicenje misljenje učenika. Ovo je korisno zato 
što  znaje stavova dirnutih  učenika na originalnoj formi . 
  
- Redovno svadje počinje   zbog devojke koje se desava  izmedju muskarcima. Kao što su I  
suprotni slucajevi, kada devojke su akteri nasilja zbog muškarca. 
- Naj laksi mogučnost  upotreba droge u školima od sami učenika. Sam efekat upotreba ovih 
narkotika  ima utičaj na ne normaljno ponašenje  kod učenika, dokle nestasice ovih droga za 
duže vreme povecava  više  ovo delikuentno ponašanje. 
- Naj laksi mogučnost  ulaza  svakome  u dvoriste unutar školskog objekta , ne podoban fizički 
ambient. 
- Pojava neprofesionalizam,   ne pedagosko ponašanje, i neodgovornost od strane profesora iI 
drugog stafa u školskom institucije. 
- sigurna davanje struktura ne zadovoljno , u školi gde sada vec poštoji ovi tela, pošto su one 
nisu profesionalno, i retko pada pod nivou delatnosti za kome su pozvani (na primer pratnja   sa 
policijskog clana sa agresivnog učenika, siledjija, ne odgovorni prema školskog  uredba  losi 
učenici u školi itd,  redovno  za lični  interes, I ne zo opsti proces naštava.  
- Red I ne adekuatna disiplina u školi, kriva rukovodjeni profesionalni staf nisu odgovorni. 
Školska uredba  je samo kao predstavnik prisutna ili samo na papir, ona ne postuje  nikoga. 
Dokle za učenika on je poznato samo za one pravo koje što imaju učenici, a ne I za njihove 
odgovornosti. 
- nedovoljni proštor u školi, veliki broj djaka u jendom uceonici do 47 /učinici.  
- Nedostatak dobrotvorne aktiviteta  u školi, inicirane od sami učenika ili naštavnici. 
  
Ove su bile neko od sakupleni misljenja od svih fokus grupa. Na jedan način ovo je test  stanje 
nasila u školi. Sa ovom sa otrikvanje i faktori koji mogu da utiče u stanju, i na drugu stranu i 
neophodnost za resavanje i tretiranje ovog fenomena. 
 
 
Potrebe za tretiranje što  boljih uslova i institucionalno  
 
Nasilja u školi pripada svima. Na razumevanja mnogih akteri koji su obuhvaceni  direktno ili 
indirektno,  i onima što nikada nisu obuhvaceni u ovima fenomena, ali njihov doprinos mogu da 
utiče na promenu stanja njenog pobolsanje. Ne samo od prezentiranih dokaza na ovaj izveštaj 
koji su  uzeto od originalni izvora (učenika), i ne samo od značaj što u drugim mestima poštoji 
jedna veca preukopacija , mnogih aktera , gde neki materjali ,  i naučni su potvrdili i mi, ali za 
samo jedno opravdanje da ovo pojava  prikazuje predstava svaki dan u našim školama. Silni 
slučajeva u školi mozemo da vidimo svaki dan, mozes da primetis i cescih vesti medija, ovo da 
i nama kao Grupa, naš natero da se bavimo sa ovom fenomenom za ovo vreme što smo 
potrosili za ovaj  nameran problem. Ovo je pojava što pripada nama, kao društvo je stvorena od 
sam ‘naš”ne, i treba da bude naša preokupira. Mozemo da analiziramo razlicite slučajeva u 
drugim zemljama, mozemo da istrazujemo dokumenti razne  strategijeu zemljama gde  su 
upotrebili postignuti rezultati od ovih aktiviteta. Ono što vredi u ovom slučaju je jedan  ozbiljnije  
bavljenje od institucije za ovu problematiku, i od drugih aktera. 



 
Vidjeno sa blizine mi kao Grupa  realizovanja ovog projekta i ovom izveštaja, tendencije 
prosirenja ovog fenomena, posvecujemo mnogo alarmantno da  angazujemo institucije da 
bude što aktivnije i pripremlen. Zato osim prosirenje fenomena , vide tendencije da ona uzima 
novi oblik. U smislu upotreblavanje različitih komuniketivnih oprema (interneta), mogu desiti da 
pristup nekad da bude sa zakasljenje ili ne adekvatna. Onda mi popzivamo da se stvori jedan  
pristup odgovorne institucije i neinstitutcije, na način da stanje bude pod redovnom kontroli, pod 
profesionalnom posmatranje, i pod iskreno posmatranje u aspekta stvaranje bezbednost u 
školi. 
   
Skupljenje rekomandacije za suzbijanje nasila u školi 
 
U bazi svih pronadjenih dokaza mi što smo pripemili tokom susreta na teren, kao i neke 
konsultacije sa relevantnom  literaturom izveštaju sa tretiranjem i suzbijanje nasila u školi, sada 
da skuplemo nekih od rekomandacije što vredi da postuju na pozitivno tretiranje, smanjanje 
agresivno ponašanje i nasilje u školskim proštorima od učenika i ostali. 
 
Počnemo sa prezentacijom jedno opšte prezentacije što pripada prosvetni sistem srednji i 
institucije.  Prezentacije trougao saradjivanja  izmedju tri aktera mnogo važnji u stvaranje stanje 
mnogo povoljni u relaciji tretiranja i smanjenja našiljnih akata unutar i van škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura. 2 
 

 42 

Ovaj trougao pokazuje potrebu funksionalizacije  izveštaja medju tri vaznih aktera. Lako preko 
ovaj Trougao manifestuje se i  sadasnje stanje. Empirijske linije su takve da pokazuje sadasnju 
stanje saradjivanja, ne možemo da kazimo da ona ne poštoji  uopste, zato što kontakti su 
naštavili da budu permanentni izmedju ovih tri aktera.  Ali njihov efektivnost nije racionlan, 
pošto onaj kontakt je samo “fizički”, ali i ne dobrotvorno Ovi akteri kao posledice 
neangozavanja i ne spremnosti uticlao da figurativno svaki akter da stvori jedan proštor za 
svoje delovanje, bez volja da neko drugi inkorporira jedan poseban sistem . Onda ovo 
vezivznje treba što cvršto da bude , na način da ovaj sistem bude više funkcionalan i 
odgovonost prosire na dobar način, unutar sfere sfakog aktera. Ovo bilo za  odgovornosti  
promenu stanje u pozitivni aspekt, bilo na aktualno stanje što nije pozeljeno, možda i jos lose 
ako naštavi da bude takva. Ako unutar ovog trougla stvara jedan sistem mnogo dobrotvorni, što  
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efektivno kontaktiranja, biće osiguran jedan prosvetni sistem mnogo sigurniji u smislju nasilja , 
mnogo kvalitetniji u smislu  učenik-ucitelj  i što više jedan edukativni sistem koji možeda 
obedjuje za budučnost. 
 
Sada na specifikan način prepisujemo  neke rekomandacije što izadje od ovog trougao  i drugih 
okolnosti , socialni, kulturno, edukatino, ekonomsko itd. 
 
 
Bolja saradjivanja   Profesor- Roditelj 
 

• Poznavanje  susreta u početku novu školske godine   Roditelj  – Razredni staresina 
 
U svakom početku skolsku godinu , verovatno kada učenicidolaze od srednjo nisko nivoa 
obrazovanja, na srednjo više  nivoa obrazovanja, treba razredni staresini  koji uzimaju pod  
odgovornost jedno posebno učeonicu, da organizuje  informativni susret  (upoznavanje) sa 
roditelji učenicima, na način da stvaraju sa njim redovni kontakata  za svaku eventualjno 
upotrebu. 
 

• Redovni informsativni sastanci 
 
Razredni staresini da organizuje redovni sastanka Roditeljima, ako ne poštoji druge metode  
mogučih efektivni (na primer, cesti kontakti preko elektronske poste i drugo)  Zato za svaki 
detal procesa ponašanja, ucenje-učenik i drugo, Poditelji da budu informisani na vremu . 
 
Briga i poznja veča od strane roditelja  
 
Da paznja bude što veča  treba da dodje, od roditeljske samoiniciative. Ova je  zbog  toga jer  
deca su njihovi I jedno dobro vaspitanje nagradjuju se  najpre od Roditelji. Kao i nemogučnost 
stvaranja kvalitetnog ambijenta  odrazava se kao posledica na dece a to ce platiti i sami 
roditelji.   
 
     
Stvaranje Profesionalne Sigurnosti Tela 
 

• Lično  obezbedjenje u školi 
 

Usmislu da škole ponude jedan siguran ambijent škole treba da formiraju profesionalne trupe 
koje ce se angazovati da obezbede sigurnost učenika u školi.  Ova tela ce  funksionisati kao 
školski lica . Oni ce raditi za sve vreme dok  traje školska naštava tokom radnog dana.  
   

• Lica bez uniforme 
 
Ovi Tela ce se ponašati kao školski lica , u jednoj civilnoj uniformi, identificiran sa skolom kao 
sigurnost personel, ali ne kao uniforma koja simbolizuje tela što nude opste obezbedjenje. Zato 
da ne bi kontaktirali sa Kompanije za  Sigurnost da imaju iste uniforme  i identiofikovane, kao i 
unutar školskog objekta da ne bude obezbedjenje od Policije Kosova, kao što je to  ne prijatno  
i možeda osteti autoritet “učenik”.  
 

• Treniran i profesionalna lica   
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Bezbednosne Trupe treba da treniraju za  ponude  sigurnost učenika  unutar školskog objekta. 
Na način da znaju kako treba tretirati slucajevima učenika koji uzrokuje našiljnicki akt, koje ce 
prikazuje kao agresivna ponašenje itd. 
  
 
Rigorozno i profesionalno nadgledanje 
 
Ove bezbednosne trupe rad jedno rigorozno i ostro nadgledanje, U smislu da ne dozvoljava 
učenicima da udje u školi dez identifikovani dokumentama(ako poštoji ) ili bez školske 
uniforma,  posle toga jedna kontrola što se tice posedovanje ralicitih oruzja, i ako učenici 
poseduje narkotično materje unutar škole. 
 
        
   Školska Uredba 
 

• Prisutna uredba kod učenika  
 
Školska uredba treba da bude prisutna tokom cele  školske godine unutar učeonice. Na ovaj 
način učenicida bude familjozirani tokom ceo školskog godina sa efektima i poslledice koja 
proizidje iz te uredba. 
 

• Učenicida se upoznaju sa njihovim pravima, zadacima i odgovornost.  
 
Učenicida se upoznaju predhodno i tačno, sa svakim pravima, odgovornosti koje proisticu  iz te 
uredbe. Na ovaj način to ce utičati da ce se  učenici stedeti od ponašanja koja su suprotno sa 
principama ove uredbe. 
 

• Da se postuje od svih i jednako za sve . 
 
Kriteri koji proizilaze  iz ovoe uredbe treba da bude sprovodjene, u smislu bezstranacki, 
iskreno, na rigorozni načini i racionalno. Cak iako se desi da se ona ne postuje u svim 
slucajevima i što  zavisno od nepoštovanja dela utiče da i drugi ne postuju drugog. Ovo se 
dogadja kada u slucaju učenik ne dobije zasluzenu kaznu, zbog razlicite veze koje mogu da 
poštoji medju rukovodeci staf i problematičnih učenika. Tako da ova uredba treba da se  
postuje išto za svakoga. 
 
 
Zaposljenje Psikologa i Pedagozi u Školima 
 

• Zaposlenje psikologa 
 
U nekim školama vec imaju zaposljenog psihologa za savet i ovo sigurno ima ocekivan efekat. 
Zato i na bazi nekih prednosti  koji su imali rezultati u školima koje omaju ovaj personal sada 
vec imaju taj personal,  neophodne mere su da i drugi školama koje nemaju moraju zaposliti 
školskog psihologa . 
 

• Cesti susreti sa problematičnim učenicima. 
 

Psihologi mogu da uvidjaju na kontinuiran  način svakog problrmaticnog učenika.Preko 
kontinuelni kontaktnih formama i psiholoskog savetovanja , psihologi mogu da utiče na učenike 
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i udaljavanje od loseg ponašanja. Kao što se ištovremenu upoznaju roditelji sa realnom 
stanjem njihove dece sa psihičkim stanjem, da oni preduzimaju mere za  utičaj na poboljsanje 
ovakvog  ponašenja. 
 

• Psihično profesionalno i adekvatno tretiranje ,   
 

Psihologi treba da tretiraju ovakve slucajeve na naj profesionalni način  i adekuvatn. Ovo zato 
što učenicida nemaju  druge osude negativne za psikologa. Na onaj načinšto oni budu slobodni 
da kontaktiraju za svako eventualno upotrebu. 
  

• Pedagoski savet za personel 
 
Pedagozi su neophodne koje treba da budu lično i redovno u školi zato što ima slucajeva kada 
se i naštavnici ne ponašaju pedagoski. Sa bilo kog aspekta bilo naštavnika ili učenika  tretiranje 
mora biti na ravnopravan način.  
 
 
Treninzi za  Personel 
 

• Profesionalni trening za personel koji treba tretirati agresivne učenike  
 
Lica i ucitelji  i rukovodioci, treba trenirati   bez prestanka da se snabdevaju sa dodatnim 
znajnem za adekuatno  tretiranje učenika sa agresivnim ponašenjem. I  da oni svaki put bude 
pod  nadgledanjem ili kontrolom. 
 

• Treniranje za resavanje konflikta 
 
Tako se traži se da budu sposobna  i da izvuku učenika i rese konfliktu mirnom smislu. 
Redovno da im daju savete koja  ce sluziti na stvaranje atraktivne proštorije od samih učenika i 
za  učenika. 
 
 
Trening za učenike 
 

• Treniranje za  savesne  učenike  za suzbijanjae negativne pojave kao  
 
Ištovremeno i učenici treba da bude deo  stalnih treninga na razlicitim poljima i da uvek budu u 
korak sa potrebama za poseban trening u školama. Treba da preko dodatnih casova 
obrazovanja organizovati casove saveta od strane ličnog udruženja i da naprave leksikon 
saveta, razne debate unutar školeu smislu da budu spremni za borbu protiv negativnog 
ponašanja. 
  

• Nasilje u školi   
 
Učenici takodje  trebaju  da bude upoznati cešto i  da se upoznaju sa posledičama što donose 
nasilja u školi na odlucno opredelenje prema njihovoj budučnosti. Bilo da se organizuju posebni 
treninzi od razlicitih instituta  tretiranje nasilje u školi. 
 

• Agresivno ponašanje i ne socialno,  Alkool, Narkoticni predmetiitd 
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Ove su takodje neke od mnogih osetlivih grana gde učenici imaju potrebu da se savetuju  
redovno za posledice što donosi upotreba  narkotika, alkohol  i zajedno  sa svim tim udruzeno 
dovodi do mnogo agresivnog ponašanja. Oni treba da se upoznaju i informisati  redovno sa 
ovim  posledicama. Ovo je zbog toga što je ova pojava prisutna a možda i uporastu  i treba da 
bude pod kontrolomi u funkciji suzbijanja od samih učenika.  
 
 
Funksionalnost i Saveti Učenika  
 

• Naj funksionalni savet učenika  
 

Treba da pojacamo što više Savet učenika unutat škole, na način da bude još funksionalniji. 
Preko različitih treninga za   rukovodioce učenika, da utiču na postizanje rukovodeceg 
kapaciteta i demokratskih  saveta. Na ovaj način ce se povecati i verovanje kod onih 
prestavnika od samih učenika. 
 

• Više školske aktivnosti  
 

Ovi saveti treba da bude mnogo više aktivni. U smislu da unutar njenih delovanja   organizuje i 
mnogo druge školske aktivnosti  da budu što aktivni. Da organizuje različiti aktivnost- 
takmičenja, na kome bi učenici pokazali za interesovanost koi su atraktivni  bolje nego da se 
bave negativnim delatnostima.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport Rekomandimesh nga Tryeza e Rrumbullakët 
 

Dhuna në Shkolla – Zgjidhjet për Parandalimin e saj 
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1. Hyrje  
 
 
Raporti është një vazhdimësi e projektit mbi vetëdijesimin e nxënësve për luftimin e dhunës në 
shkolla, e cili projekt është përpiluar dhe implementuar nga aktivistët e Grupit Avokuesit e Rinj, 
grup i krijuar nga Programi Hope Fellowships, përmes një cikli trajnimi dy mujor, në fushën e 
avokimit. Pjesë të tjera të projektit janë realizuar në mënyrën e planifikuar në bazë objektivave 
dhe aktiviteteve kohore. Derisa pjesa e fundit e aktiviteteve të projektit, diskutimi i aktorëve 
relevant për trajtim të dhunës në shkolla në mënyrë që të ofrohen pikëpamjet përvojat më të 
mira të cilat kishin me mundur më kontribuar në ndërtimin e shkollave demokratike dhe pa 
dhunë. 
Në bazë të objektivave të planifikuara në projekt, organizimi i një Tryeze të Rrumbullakët që do 
të bashkonte shumë përfaqësues nga institucione dhe mekanizma të rëndësishëm në Kosovë 
do të, është paramenduar që do të ishte shumë frytdhënëse në nxjerrjen e konkluzave 
dobiprurëse. Tryeza si e tillë është organizuar në aftin e planifikuar kohor dhe në përbërjen 
kualitative dhe sasiore të planifikuar po ashtu. Ku si rezultat në bazë të raportit ofrojmë 
mendimet, sugjerimet, këshillimet dhe  përvojat  e prezantuara në  Tryezë që do të shpinin 
drejtë zgjidhjes së problemit Dhunë në Shkolla. 
Në Tryezë pjesëmarrësit kanë qenë nga Institucione të ndryshme të lidhura me sistemin e  
Arsimit të Mesëm në Kosovë. Përfaqësues dhe kontribut dhënës nga: Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë; Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë;  Drejtor, 
Nxënës, Psikolog, Mësimdhënës dhe Përfaqësues të Këshillave të Prindërve nga Shkollat e 
Mesme në Kosovë; Shkollat e Mesme Private në Kosovë; dhe subjekte tjera relevante si 
organizata joqeveritare të angazhuara në çështje të sigurisë në shkolla dhe cilësisë në arsimin 
e mesëm, siç janë Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) dhe Qendra për Arsim e Kosovës 
(KEC). Pjesëmarrësit duke kontribuar në mënyrë të pakursyer, kanë paraqitur pikëpamjet e tyre 
shumë frytdhënëse në mënyrë që akterët e arsimit të mesëm të kenë parasysh këto, në 
trajtimin e dhunës në shkolla. 
Përmes këtij raporti do pasqyrojmë në mënyrë të përmbledhur të gjitha mendimet relevante të 
shprehura nga pjesëmarrësit në Tryezë. Kështu që me disa ndërhyrje nga organizatorët e 
Tryezës dhe përgatitësit e raportit, në përpilimin e atyre konkludimeve, të cilat si të tilla të 
kompletuara paraqiten në raportin të cilin po  ofrojmë për publikun e gjerë. 
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2. Falënderime 
 
Ky raport të cilin po e prezantojmë të kompletuar, sikur që edhe shumë aktivitete të tjera të 
Projektit si të tërë, do të ishte e pamundur të realizoheshin pa mbështetjen financiare nga ana e 
Donatorëve. Andaj falënderime para së gjithash duhet drejtuar këtyre institucioneve. Sikur që 
falënderime dhe mirënjohje duhet drejtuar edhe pjesëmarrësve në Tryezë të cilët kontribuuan 
që ky raport të jetë i mundshëm në formën përmbajtjesore të tillë. Po ashtu kontribut të veçantë 
dhanë edhe aktivistët  e Grupit të cilët kan qenë të angazhuar në mënyrë të pakursyer në 
realizimin sa më të mirëfilltë të kësaj Tryeze.  
Mirënjohje të veçantë i atribuohet Personelit të Programit Hope Fellowships nga Këshilli 
Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, të cilët mundësuan trajnimin Grupit, të cilët në  një formë edhe 
e hodhën në dritë këtë formacion, dhe më pas mbështetën projektin që nga iniciativa ideore 
dhe deri tek realizimi i tërësishëm i projektit. Ky Program përmes mbështetjes financiare nga 
USAID-i misioni në Kosovë ishte mbështetësi kryesorë i projektit. Më pastaj falënderim dhe 
mirënjohje për mbështetjen e ofruar  projektit  u dedikohen Agjencionit Gjerman për mbështetje 
teknike GTZ misioni në Kosovë, i cili mbështeti po ashtu një pjesë të obligimeve rreth 
organizimit të Tryezës. Mirënjohje dhe falënderim  për mbështetje në disa nga aktivitetet e 
projektit i drejtohen Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, përkatësisht Departamentit të 
Rinisë. Derisa për mundësinë  e publikimit të këtij Raporti në formën e tillë, si dhe për 
procedurat tjera paraprake rreth përkthimit në dy gjuhët tjera, u jemi shumë mirënjohës dhe 
falënderues Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. 
Falënderim për pjesëmarrësit nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, znj. Merita 
Jonuzi e cila ishte në cilësinë e panelistes në Tryezë, z. Sabri Zadriu, z. Sahit Berisha; nga 
Ministria e Punëve të Brendshme z. Ruzhdi Rexha, z. Fadil Jashari dhe z.Ahmet Gashi; 
Ministria e Drejtësisë z.Armen Mustafa; Shërbimi Policor i Kosovës Toger. Salih Dragidella në 
cilësinë e panelistit, Forumi për Iniciativa Qytetare FIQ, z.Nazim Haliti në cilësinë e panelistit, 
Shkolla e Mesme Teknike “28 Nëntori” në Prishtinë, z. Hajdar Binaku (drejtor), znj. Fitore Azemi 
(psikologe), Xhevad Isufi (nxënës), Donjeta Morina (nxënëse),  Luan Zejnullahu (nxënës), 
Vahide Kastrati (nxënëse); Shkolla e Mesme Profesionale “Adem Gllavica” në Lipjan, z. 
Hajrush Stublla (drejtor), z. Fatmir Sopa (Këshilli i Prindërve dhe mësimdhënës), Edona 
Hashani (nxënëse) dhe Qëndrim Krasniqi (nxënës); Gjimnazi “Sami Frashëri” në Prishtinë, 
z.Shemsedin Gashi (zv.drejtor), znj.Fatmire Bellopoja, Fitore Bajraktari (nxënëse), Armend 
Ibrahimi (nxënës); Shkolla Amerikane e Kosovës (ASK), z. Ardian Hoxha (kryedrejtor); Qendra 
për Arsim e Kosovës (KEC) z.Petrit Tahiri; z. Jusuf Thaqi (psikolog i pavarur); znj. Besa Beqiri 
(psikologe Shkolla Gjon Sereçi në Ferizaj) dhe Albana Bytyqi (psikologe Shkolla Pjetër Bogdani 
në Prishtinë). 
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3. Qëllimi i Tryezës së Rrumbullakët 
 
Ashtu siç është precizuar në kuadër të planifikimeve projekt tryeza e rrumbullakët organizuar 
me përfaqësues nga institucionet relevante rreth dhunës në shkolla, është një nga objektivat e 
realizimit të qëllimit të përgjithshëm, që ka qenë vetëdijesimi i nxënësve që të ndikojnë në 
pakësimin e akteve dhe sjelljeve të dhunshme në hapësirat shkollore. Kjo objektivë ka për 
qëllim që të ndihmojë në realizimin e pjesës së mbetur të strukturogramit dhe realizimit të 
synimeve përmes projektit. Derisa disa aktivite të tjera kanë arritur të konkretizojnë disa nga 
synimet. 
Tryeza ka pasur për qëllim që të ofrojë një mundësi për të bashkuar disa nga përfaqëuesit e 
institucioneve relevante, të cilat kanë ndikim direkt ose të tërthortë qoftë në ofrimin e kushteve 
për parandalim, qoftë vetëdijesimin dhe ndërmarrjen e masave të duhura për pakësimin e  
këtyre sjelljeve. Përmes këtij takimi  është synuar që të arrihet një kornizë rekomanduese që do 
të mund të përdorej në periudha të më tutjeshme veprimi, qoftë nga këto mekanizma, qoftë nga 
struktura tjera që do të angazhoheshin në këtë fenomen.  
Zgjidhja e problemit, është zakonisht pjesa ku duhet të investohet shumë dije dhe mund, në 
mënyrë që të arrihet tek rezultati i synuar. Kështu që pas realizimit të disa aktiviteteve në 
kuadër të projektit dhe në të njëjtën kohë hulumtimi i gjendjes ekzistuese, është konsideruar si 
një nevojë e domosdoshme që të nxirren disa rekomandime te dobishme nga këto institucione 
dhe mekanizma në mënyrë që trajtohet problemi drejtë dhe në mënyrë pragmatike. Zgjidhjet 
për parandalimin e dhunës në shkolla, të dala nga kjo tryezë mund të kontribuojnë  që në një 
periudhë afatshkurtre, pas futjes në zbatim të sjellin rezultate të kënaqshme. Konsiderojmë se 
njohja me këto zgjidhje, për këdo që dëshiron të ketë më tepër angazhim në këtë fenomen 
mund të i ndihmojë pozitivisht. Sikur që edhe njohja me disa nga faktorët nxitës të këtyre 
sjelljeve, do të i plotësonte nevojat dhe kureshtjet e individëve dhe strukturave të interesuara.   
 
 
4. Brenga e përgjithshme për fenomenin Dhunë në Shkolla 
 
Dëshira e Grupit Avokusit e Rinj për t’u marr me trajtimin e dhunës në shkolla ka qenë ajo që 
na ka shtyrë që të implementojmë këtë projekt që sa do pak do të ndikonte në zvogëlimin e 
akteve të dhunshme në shkolla, përmes vetëdijesimit të nxënësve. Për më tepër se vetëm kjo 
dëshirë, gjatë realizimit të projektit kemi vërejtur që qasja në mënyrë të mirëfilltë ndaj këtij 
fenomeni është një domosdoshmëri. Kjo qasje dhe qëndrim është përforcuar edhe më tepër 
gjatë takimit tonë të përbashkët në Tryezë, ku kjo u pasqyrua në mënyrë të njëzëshme nga 
pjesëmarrësit. 
 
Të gjithë pjesëmarrësit duke shpalosur idetë e tyre, konformw trajtimit të dhunës në shkolla, 
shfaqen edhe brengat njëkohësisht se ky fenomen për çdo ditë e më tepër po bëhet më 
shqetësuese. Prandaj mund të konsiderojmë se kjo brengë ekziston tek të gjithë faktorët e 
mundshëm që janë të lidhur më fenomenin dhunë në shkolla. Qoftë në aspektin e pjesëmarrjes 
direkte sikur që janë nxënësit, të cilët po ashtu shprehën brengën  e tyre për këtë fenomen 
shkaktimit negative që sjellin këto dukuri tek nxënësit. Por qoftë edhe nga pjesëmarrësit tjerë 
prezent që në një farë forme përfaqësojnë qëndrimet e po thuaj të gjithë grupi të cilit i përkasin, 
për shembull, prindërve, mësimdhënësve, institucioneve të ndryshme etj. Nga ky kontekst 
është vërejtur që e njëjta bindje qëndron tek e tërë shtresa që janë të ndërlidhur me dukurinë 
dhunë në shkolla. Për këtë qëllim, mendojmë që kjo brengë duhet të ndyshojë së paku në 
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formën e optimizmit, përmes ndërmarrjes së veprimeve konkrete nga institucionet dhe nga 
mekanizma tjerë të dobishëm.  
 
 
5. Faktorët kontekstual të nxitjes së dhunës në 
 
Tryeza e rrumbullakët shërbeu që përveç, mbledhjes së disa përfaqësuesve relevant 
institucionesh dhe të tjerë, po ashtu nxiti debate shumë frytdhënëse në lidhje me temën dhe 
qëllimin  e synuar. Pjesëmarrësit duke dhënë mendimet e tyre për ekzistimin e fenomenit 
dhunë në shkolla, shpalosen edhe shumë ide lidhur me faktorët e mundshëm që ndikojnë në 
inicimin dhe shkaktimin e akteve të dhunshme nga shkollarët. Duke dashur që të nxirren 
rekomandime të vlefshme dhe në pajtueshmëri me rrethanat, paraprakisht u paraqiten 
mendimet për njohjet me faktorët, dhe mbi bazën e tyre edhe orientimi i duhur në zgjidhjen e 
problemit. Disa nga faktorët më me ndikim sipas pjesëmarrësve janë:  
  
 
5.1 Faktorët Psiko-social 
 
Faktorët psiko-social janë një nga shkaqet që nxisin dhunën në shkolla ndërmjet të rinjve. 
Rrethanat historike të një të kaluare shumë të afërt, sikur që edhe rrethanat tjera të pasuara më 
vonë në periudhën post-konfliktuoze renditen si elemente që për çdo psikikë të njeriut  normal 
do të shkaktonte pasoja reale. Në këtë kontekst këto pasoja duhet të shihen më një vështrim 
shumë më të përkushtuar, pasi ato mund të jenë vështirë të identifikueshme për rrethana të 
ndryshme momentale. Andaj kur jemi tek faktorët psikik dhe social, sipas pjesëmarrësve, janë 
faktorë që ndikojnë edhe tek sjelljet agresive të nxënësve. Streset post-traumatike janë 
shkaktarë të ngulitur në psikiken e njeriut, që duhet një periudhë e gjatë kohore për  tu çliruar 
tërësisht nga ato. Këta njëherit janë faktorë që ndikojnë edhe sot në sjelljet devijante të të rinjve 
dhe pjesë tjetër të shoqërisë. 
 
  
5.2 Faktorët Ekonomik 
 
Faktorë  tjetër i shfaqur nga pjesëmarrësit në tryezë është përmendur edhe faktori  ekonomiko-
social. Duke qenë një shoqëri e re në ndërtimin politik dhe në ringritjen e mirëqenies 
ekonomike, pasojat e mungesës së mirëqenies së qytetarëve janë çdo herë evidente. Edhe në 
rastin  e të rinjve dhe në veçanti atyre të cilët janë pjesë e shkollës gjendja e vështirë 
ekonomike ne familje dhe në shoqëri, ndikon në mënyrën se si i qasen procesit të shkollimit 
dhe sjellje shoqërore në përgjithësi. Kjo mund të ndikojë në demotivimin e tyre për perspektivë 
premtuese nga shkollimi. Sikur që ndikim direkt mund të ketë edhe në ndërtimin e një 
komunikimi më të mirëfilltë me prindërit e nxënësve nga ana e personelit mësimor. 
 
 
5.3 Faktorët Infrastrukturorë 
 
Faktorë po ashtu me rëndësi që gjithsesi është përmendur nga shumë pjesëmarrës në tryezë 
janë edhe faktorët  infrastrukturorë të objekteve shkollore. Shumë shkolla nuk ofrojnë kushte as 
minimale për zhvillim të një procesi mësimorë të mirëfilltë. Kjo nuk vlen për shumicën e 
shkollave. Është një pakicë ë tyre që nuk plotësojnë kushtet e mirëfillta për proces mësimor 
dhe për rrethanat e shoqërive tona ballkanike. Por pjesa infrastrukturore e pa kompletuar, në 
kuptimin e kabineteve të fushave të ndryshme, kur nxënësit përveç që do të ishin më të 
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përkushtuar duke mësuar nga puna praktike, do të ishin më pak të infiltruar në raste të sjelljeve 
devijante dhe të dhunshme edhe për faktin që nuk do të kishin mundësi të humbin kohën së 
koti. Kjo është potencuar shumë herë nga të pranishmit, që mungesa e këtyre aktiviteteve  
është dhunë nxitëse. Sikur që edhe nga nxënësit pjesëmarrës në tryezë është konfirmuar 
njëzëri, që nxënësit nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për aktivitete atraktive dhe “çlodhëse”, 
në këtë mënyrë kjo bëhet faktorë që mund të shkaktoj inicime të rasteve ku nxënësit  sillen në 
mënyre jo normale. 
 
 
5.4 Faktorët Ligjorë 
 
Infastruktura ligjor është një komponentë tjetër që përbënë korpusin e faktorëve që ndikojnë në 
gjendjen e tanishme sa  përket dhunës në shkolla. Sado që kjo u përmend nga përfaqësuesti e 
ministrisë së Arsimit, se ekzistojnë një numër i tërë i rregullativave që sigurojnë mbrojtjen e 
fëmijëve në shkolla, ato si duket janë të pakëta. Dhe madje ndonjëherë jo të zbatuara mirëfilli. 
Një memorandum mirëkuptimi në mes disa instiucioneve shtetërore, ka hapur rrgën për krijimin 
e strategjive të mirëfillta për parandalimin dhe luftimin e dhunës në shkolla. Një e tillë tani më 
vetëm është hartuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, por që kërkohet ende shumë për t’u 
bërë që të krijohen edhe strategji nga ministri dhe instucione tjera që do të siguronin një 
ambient shumë më të përshtatshëm dhe atraktiv për proceset mësimore dhe në të njejtën kohë 
me më pak dhunë nga ana e nxënësve. 
 
 
5.5 Faktorët Organizativ (Menaxhues) 
 
Mënyra se si menaxhohet sot shkolla publike në Kosovë, lënë vend për shumë përmirësime. 
Kjo për mungesën e dy pjesëve përbërëse të sjelljes organizative në shkolla. Në njërën anë 
është komponenta ligjore dhe në anën tjetër është komponenta e kapaciteteve menaxhuese. 
Disa shkolla mund të kenë potencial menaxhues shumë të mirëfilltë edhe nën këto kushte 
ligjore. Derisa tjera lënë vend  për dyshim për të ardhmen edhe po të ketë ndryshime në 
strukturën ligjore sa i përket qeverisjes së shkollës. Por domosdo që mënyra menaxhuese 
aktuale e shkollave publike, është një faktorë që radhitet në grupin e faktorëve që ndikojnë në 
rritjen e dhunës në shkolla, ose nuk ndikojnë fare në pakësimin ose luftimin dhunës në shkolla.   
 
 
5.6 Faktori i sigurisë 
 
Faktori I fundit në këtë relacion ndërlidhës është përmendur faktori siguri në shkolla. Për nga 
rëndësia nuk mund të konsiderohet I fundit. Por që në kët renditje ëshët e radhitur si e tillë. 
Siguria bnë shkolla është e kënqashme aktualisht. Në këtë drejtim kjo paraqet një faktorë që 
hynë në këtë grup faktorësh tjerë. Andaj mënyra se si ofrohet siguria në shkollat publike nuk 
është e harmonizuar në tërësi. Disa shkolla ofrojnë siguri nga ana e Policisë së Kosovës e disa 
të tjera nuk kan fare siguri në shkolla. Kjo qasje së pari jo e koordinuar mund të ndikojnë në 
tërë këtë fenomenë të shfaqjes së dhunës në shkolla. Prandaj shkolla është  e pasigurt për 
nxënësit që frekuentojnë në procesin mësimorë, sikur që ndonjehër edhe për vet personelin e 
shkollës.  
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6. Rekomandimet relevante për trajtimin e dhunës në shkolla 
6.1 Shkolla ambient atraktiv për nxënësit 
Duhet angazhuar që  Shkollës në Kosovë t’i kthehet ajo “shenjtëria” që ka pas dikur. Një 
mundësi e tillë është atëherë kur kemi një angazhim nga organet relevante përmes disa 
fushatave, që në vete bartin mesazhe për të mirat që ofron Shkolla. Dhe në të njëjtën kohë 
përmes ofrimit të kushteve shumë të mirëfillta si për nxënësin edhe për personelin dhe me ketë 
ofrimi i sigurt i cilësisë si në mësim-nxënie dhe në mësim-dhënie.  
 
 
6.2 Komunikim Institucional ndërmjet akterëve shkollor 
 
Ajo që mund të thuhet se do ti kontribuon rritjes së efikasitetit në shkolla sa i përket 
sigurisë,nivelit të mësimit etj kërkohet të ketë një bashkëpunim sa më të mirë të akterëve 
relevant për shkollën. Komunikimi kërkohet të jetë i realizuar ndër mjet: Profesorëve,Nxënësve 
dhe Prindërve. Kjo është konstatuar  se në shkollat tona në Kosovë mungon. 
 
 
6.3 Trajnime për personelin shkollorë  
 
Janë të domosdoshme cikle të ndryshme të trajnimeve për personelin mësimor. Trajnimet 
duhet të kenë karakter njoftues me proceset pedagogjike, teknika të të mësuarit,të ligjërimit, e 
të cilat duhet aplikuar gjatë orës mësimore. Një fazë e trajnimeve do ti pajisë me më shumë 
teknika të dobishme për një mësim-dhënie më efikase dhe më cilësore 
 
 
6.4 Trajnime për nxënësit për ballafaqim me kriza psikike  

 
Me atë nxënës që kanë probleme duhet të realizohen ligjërata psiko-sociale, që nga të cilët 
duhet të  identifikohen shkaktarët të cilët e kanë sjell gjerë në atë gjendje, e cila manifestohet 
me shprehje të dhunës tek nxënësit tjerë. 
 
 
6.5 Decentralizimi ose “autonomi të shkollës”  
 
Si rekomandim shumë i rëndësishëm është konstatuar se shkolla duhet të decentralizohet. 
Decentralizimi duhet të jetë i realizuar në atë financiar po ashtu edhe në atë menaxhues. 
Shkollës duhet t’i ofrohet një Autonomi nga e cila shkolla të jetë e lirë të vendos për mënyrën e 
organizimit të punës dhe veprimtarisë së saj brenda për brenda. Ky decentralizim i shkollës  në 
raport me MASHT-in duhet të jetë një ndarje e detyrave. Nga  MASHT-i duhet kërkuar të krijoj 
politika zhvillimore, kurse pjesën e menaxhimit duhet kaluar tek shkolla. Por decentralizimi i 
shkollave çdo herë duhet të  monitorohet dhe vlerësohet nga MASHT-i.  
 
 
6.6 Decentralizim (pavarësi) financiar 
 
Është konstatuar se autonomia financiare është një faktorë shumë i rëndësishëm në  ngritjen e 
nivelit të shkollave në çdo aspekt. Është potencuar se autonomia financiare e shkollës do t’i 
ndihmonte që të hartoj dhe realizoj shumë projekte që do ishin  shumë frytdhënëse për 
shkollën dhe ambientin mësimor. 
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6.7 Trajnime për stafin menaxherial 
Është konstatuar se stafi aktual menaxhues është një staf i rrjedhur nga stafi i mësim-
dhënsëve, që për shumë procese të ardhshme për shkollën janë të pa pajisur me njohuri 
menaxheriale. Është rekomanduar që stafi i drejtues i shkollës duhet të jetë i trajnuar për 
menaxhimin e shkollës me anë të seminareve,trajnimeve, etj. 
 
 
6.8 Ligjërata dhe fushata vetëdijesuese për dukuritë negative 
 
Dukuritë negative është konstatuar se janë prezente tek nxënësit, duke i ndarë si kryes apo si 
viktima të dukurive negative. Është potencuar se nxënësit kanë shumë nevojë për fushata me 
karakter njoftues dhe vetëdijësues për dukuritë negative. Fushatat e këtij lloji duhet të 
realizohen në çdo shkollë duke bartur njoftime dhe mesazhe për një vetëdijesim të nxënësve 
se çka janë dukuritë negative, cilat janë pasojat, nëse  përfshihen  si  akter në këto sjellje.  
                                                                                                                                                
 
6.9. Mbyllja e lokaleve (kafiterive) në afërsi të objekteve shkollore 
 
Rekomandim tjetër i cili ndikon drejtëpërdrejt  është konstatuar edhe afërsia e lokaleve dhe 
veprimtaria e tyre në afërsi të shkollave. Lokalet në afërsi të shkollave janë konsideruar si 
lokacion ku nxënësit ndeshen me dukuritë negative siç janë: droga, alkooli, duhani. Prandaj  
është konsideruar se mbyllja e këtyre lokaleve do të ndihmonte uljen e numrit të nxënësve të 
cilët do të jenë pjesë e dukurive negative të potencuara më lartë.                                          
 
 
6.10 Përfshirja e psikologëve në shkolla 
 
Rëndësinë e psikologëve në shkolla e konsiderojnë si një kuadër shumë të dobishëm në 
parandalimin e shumë problemeve mes nxënësve. Puna e psikologut duhet të fokusohet në  
mundësinë e nxënësve që për çdo problem të natyrës këshilluese  të drejtohen tek Psikologu. 
Rëndësia e psikologut në shkollë është vërtetuar me prezencën e psikologëve në disa shkolla, 
kur dihet se jo të gjitha shkollat  kanë të punësuar psikolog. Është konstatuar se shumë 
probleme nuk kanë ndodhur si rezultat i këshillimeve me psikologun  nga nxënësit.   
                                               
 
6.11 Nevoja për bashkëpunim në mes nxënësve dhe Shërbimit Policor të Kosovës  

 
Për të arritur tek një parandalim i dukurive negative është konstatuar se bashkëpunimi i 
nxënësve dhe Policisë së Kosovës, duhet të jetë i nivelit më të lartë. Bashkëpunimi i tyre është 
konstatuar se duhet të ketë për bazë gatishmërinë e nxënësve për të lajmëruar Policinë për 
çdo nxënës që për ambientin e shkollës është i papërshtatshëm. Ky bashkëpunim mund të 
realizohet kur nxënësit informojnë rregullisht Policinë. 
  
 
6.12. Menaxhim më efektiv dhe efiçient të shkollave 
 
Kanë dalë disa mendime se shkollave në Kosovë u mungon menaxhimi i një cilësie të mirë. 
Është konstatuar se shkollat duhet të kenë një menaxhim më të mirë dhe më profesionist të 



 56 

bazuar në aftësitë  menaxheriale dhe organizative, nën kushtet dhe rrethanat aktuale.  
                                            
 
6.13 Përmirësimi i komunikimit nxënës-nxënës 
 
Një rekomandim i dalë është edhe  rritja e bashkëpunimit nxënës-nxënës, nga se rritja e 
bashkëpunimit dhe organizimi i nxënësve me veprimet e tyre të distancimit të tyre nga dukuritë 
negative është i një rëndësie të veçantë për një shkollë pa dhunë.                                
 
 
6.14 Roli më i madh i mediave 
 
Janë potencuar mendime për mediat në raport me dhunën, se ato duhet të jenë më të 
kujdesshme në skemën e tyre programore  të përmbajnë më shumë programe edukative dhe 
arsimore për dukuritë negative. Kjo është arsyetuar me faktin se programet me karakter 
njoftues për dukuritë negative do janë një mënyrë për të bartë mesazhe tek të rinjtë se ka 
dukuri negative, por ju nuk duhet të bini preh e tyre.       
                                                                                                                  
 
6.15 Roli i MASHT në hartimin e politikave dhe strategjive për sistemin arsimor dhe 
parandalim të sjelljeve delikuente  
 
Është nevojë imediate që MASHT-i të filloj hartimin e politikave afatmesme dhe atyre afatgjate 
për sistemin arsimor, e në kuadër të saj edhe për parandalimin e sjelljeve delikuente tek 
nxënësit. Pra MASHT-i duhet të merret më intensivisht me hartimin e politikave arsimore.          
  
 
6.16 MASHT të bëjë monitorimin dhe vlerësimin e menaxhimit të shkollave 
 
Është rekomanduar se sistemi i shkollimit në Kosovë do jetë shumë i suksesshëm, nëse 
MASHT-i do të vendoset në pozicionin e monitorimit dhe vlerësimit të menaxhimit të shkollave.         
 
 
6.17 Hartimi i politikave dhe strategjive të realizohet nga ekspert të fushave përkatëse   
 
Përfaqësuesit relevant të pranishëm  propozuan që bartës të hartimit të politikave, strategjive 
dhe planeve të ndryshme të veprimit të realizohen nga njerëz profesionistë dhe të lëmisë 
përkatëse. Kjo u arsyetua me faktin se është  eksperti i fushave që lidhen me përmirësimin e 
cilësisë në sistemin arsimor dhe në ofrimin e strategjive të mirëfillta për parandalim të dhunës 
në shkolla, i cili kontribuon në mënyrë profesionale, përmes ofrimit të qasjeve dhe 
metodologjive profesionale. 
 
 
6.18 Të realizohet një hulumtim i përgjithshëm për të nxjerrë faktorët që ndikojnë në 
shfaqjen e dhunës në shkolla  
 
Është rekomanduar që çdo hartimi të strategjive, planeve dhe politikave për dhunën në shkolla, 
ti paraprijë një hulumtim i përgjithshëm mbi shkaktarët e dhunës në shkolla të Kosovës. Ky 
konstatim është  arsyetuar me faktin se gjatë hartimit të strategjive, politikave dhe planeve 
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duhet të jenë të njohura të gjithë faktorët që ndikojnë në dhunën në shkolla. Hulumtimi do jetë 
një ndihmesë e madhe për organet që do e hartojnë strategjinë. 
  
 
6.19 Niveli pedagogjik i mësim-dhënësve të jetë më i lartë 
 
Është rekomanduar që me anë të trajnimeve, seminareve të fillohet dhe të investohet në 
mësim-dhënës në ngritjen e nivelit Pedagogjik. Ky rekomandim është potencuar nga të gjithë 
pjesëmarrësit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommendation report of the roundtable 
 

“Violence in Schools –The Solution to Prevent it” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 58 

November 7, 2008, Pristina 



 59 

1. Introduction 
2. Acknowledgments  
3. The purpose of this round-table 
4. General concernment about Violence in Schools phenomenon  
5. Contextual factors that stimulate violence 

5.1 Psycho-social factors  
5.2 Economic factors  
5.3 Infrastructure factors 
5.4 Legislation factors  
5.5 Organization (management) factors  
5.6 The security management 

6. Relevant recommendations on treating the violence in schools 
 6.1 School – an attractive environment for students 
 6.2 Institutional communication between scholastic protagonists 
 6.3 Trainings for school’s staff   
 6.4 Trainings for students on how to face psychological crises  
 6.5 Decentralization or “school’s autonomy”  
 6.6 Financial decentralization (independence) 
 6.7 Trainings for managerial staff  
 6.8 Discourses and awareness campaigns for negative phenomena 
 6.9. The closure of bars near the school’s building 
 6.10 The inclusion of psychologist in schools      
 6.11 Need for collaboration between pupils and Kosovo Police 
 6.12. A more effective and efficient school management 
           6.13 The improvement of communication between pupils 
 6.14 The role of media        
           6.15 The role of MASHT on compiling policies and strategies for Education System and 
           for delinquent behavior’s prevention 
            6.16 MASHT should do the monitoring and evaluation of school’s management 
            6.17 The compilation of policies and strategies must be realized by experts from  
           adequate fields  
            6.18 The realization of a general research to conclude about factors that influence on  
           the manifestation of violence in schools 
            6.19 The pedagogic level should be higher  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

 
 
Introduction 
 
 
The report is a continuation of the project to educate High School students on preventing 
violence in schools, which was compiled and implemented by Youth Advocacy Group activists, 
a group created by the Hope Fellowships Program through a two-month training in advocacy. 
Other parts of the project are realized in a planned way based on the objectives and 
chronological order of activities. While the last part of the project’s activities was the relevant 
protagonists’ debate on treating violence in schools, the aim of which was to offer different 
points of view and best experiences that can contribute to built democratic schools without 
violence.  
 
Based on the objectives of this project, the organization of a roundtable with many 
representatives from institutions and important institutions in Kosovo was decided to be useful 
to find conclusions. The roundtable was organized on time and in a qualitative and quantitative 
composition. This report is result of the roundtable’s opinions, suggestions, advice and 
experiences that can direct us to find solutions to violence in schools.  
The representatives in this round-table were from different institutions related to the Secondary 
System of Education in Kosovo. Representatives that gave their contributions are from: Ministry 
of Education, Science and Technology; Ministry of Internal Affairs; Ministry of Justice; Directors, 
High School students, Psychologists, Teachers and Representatives from Parents’ Councils of 
High Schools; Private High Schools; non-governmental organizations engaged on safety in 
schools issues and in the quality of secondary education, such as: Forum for Civil Initiatives 
and Kosovo Education Center (KEC). Contributing in a very devoted way, the participants have 
expressed their useful points of view, so the protagonist of secondary education can consider 
them on treating the violence in schools.    
 
Through this report we will present a summary of all relevant opinions expressed by the 
participants of the roundtable. During the compilation of these conclusions, the organizers and 
individuals that prepared the report have made some superficial changes. Completed and 
presented in this report, we are offering them to the open society.   
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Ministry of Justice - Armen Mustafa; Kosovo Police Service - lieutenant Salih Dragidella as 
panelist; Forum for Civil Initiatives - Nazim Haliti as panelist; Technical High School “28 Nëntori” 
in Prishtinë - Hajdar Binaku (director), Fitore Azemi (psychologist), Xhevad Isufi (student), 
Donjeta Morina (student),  Luan Zejnullahu (student), Vahide Kastrati (student); Proffesional 
High School “Adem Gllavica” in Lipjan - Hajrush Stublla (director), Fatmir Sopa (Parents and 
Teachers Council), Edona Hashani (student) and Qëndrim Krasniqi (student); Gymnasium 
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The purpose of this round-table 
 
As emphasized in the project’s planning, the roundtable was comprised with representatives 
from relevant institutions related to the violence in schools. One of the objectives and the 
general aim, is students’ awareness to influence decreasing violent acts and behavior in 
scholastic environments. This objective’s purpose is to help in the realization of the other part of 
the structure and realization of aims through this project, while some activities have already 
achieved to fulfill some of them.   
 
The round-able’s aim was to offer a possibility to gather some of representatives from relevant 
institutions, which have direct and indirect influence on the prevention or awareness, and on 
taking correct steps to decrease these behaviors. Through this meeting it was aimed to achieve 
a recommendations frame that can be used in further action periods by these mechanisms or 
other structures that will be engaged on this phenomenon.  
 
The problem’s solution is where knowledge and hard- work should be invested, in order to 
achieve the results that we aim for. Therefore, the realization of some activities within the 
project and at the same time the investigation of the existing situation was considered as an 
indispensable need to gather useful recommendations from these institutions in order to treat 
the problem in a pragmatic way. Solutions to prevent violence in schools that are product of this 
roundtable can contribute long-term and bring positive results after applying them. Knowing 
these solutions can help everyone that wants to be more engaged in this problem. Knowing 
causal factors of these behaviors will fulfill the needs and the curiosity of interested individuals.  
 
 
4. General concern about Violence in Schools  
 
The will of the Youth Advocacy Group to treat violence in schools has been the factor that has 
stimulated us to implement this project, that will we hope, decrease violent acts in schools 
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through pupil’s awareness. During the this project, it was clear that a detailed and well-
prepared approach to this phenomenon is not just a goal, but an indispensable part. This 
approach and attitude was empowered further during our roundtable and was reflected in a 
unanimously by all participants.  
 
While expressing their ideas on treating violence in schools, all participants have also 
expressed their concern about the fact that this phenomenon is increasing and is becoming 
more alarming. Therefore, we conclude that this concern exists to all possible factors related to 
violence in schools. Students as direct participants have also expressed their concern about 
this phenomenon and the consequences that it brings among pupils. These concerns were also 
expressed from other participants that have represented their attitudes. Almost all of them 
belong to the group of parents, teachers and different institutions. The same conviction is 
present in all social parts that are related to violence in schools. This is the reason why we think 
that this concern should change at least in an optimistic dimension through taking concrete 
decisions from institutions and other important bodies.  
 
 
5. Contextual factors that cause violence in schools  
 
The roundtable was an opportunity to gather representatives from relevant institutions and to 
have productive debates related to the topic and our aim. While expressing their opinions about 
the existence of violence in schools, participants have also expressed many ideas related to 
the possible factors that influence the initiation and the cause of violent acts. Useful 
recommendations related to our development circumstances, were previously presented, and 
based on them conclusions were given about the right direction toward the solution of the 
problem. Some of the factors that have more influence, according to the participants are:  
 
 
5.1. Psycho-social factors  
 
Psycho-social factors are one variable responsible for violence in schools. The historical 
circumstances of the past, as well as the other circumstances created later in the post-conflict 
period, are elements that cause real consequences for the psyche of all people. In this context, 
these consequences should be seen in a more devoted point of view, because they can be 
hardly identified in different circumstances. Therefore, when we are dealing with psychological 
and social factors, according to the participants, we should consider the fact that these factors 
also influence the aggressive behaviors among pupils. The post traumatic stresses are the 
responsible factors, deep-rooted in the human psyche and it needs a long period to be totally 
released from them. These are also factors that influence the deviant behaviors among young 
people and other parts of society.  
 
 
5.2. Economic factors  
 
Another factor that was mentioned by participants is the economic and social factor. While 
being a new society and making efforts to develop the political dimension and to increase 
economic well-being, the consequences of lack of people’s well-being are more and more 
evident. The economic problems in families and in society influence young people, on how they 
approach education and the social behavior in general. This fact can influence them and their 
motivations for a better future perspective that they can profit from education.  
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5.3. Infrastructure Factors 
 
An important factor mentioned by all participants is infrastructure in school buildings. A lot of 
schools do not offer even minimal possibilities to develop a good education process. This is not 
a fact that is valid for the major part of schools. The schools that do not offer the conditions for 
a normal education process and suitable for Balkan societies are in the minority. There are 
missing cabinets of different fields, where pupils can be more devoted into the process of 
learning while applying the practice and less infiltrated into the deviant and violent behaviors. 
The lack of these activities was emphasized as a violence stimulator by many participants. The 
pupils that attended the round-table unanimously confirmed that pupils generally do not 
possess the necessary environment for attractive and relaxation activities and the lack of this 
environment is a factor causing the initiation of cases where pupils act in an abnormal way.  
 
 
5.4. Legislation factors  
 
The legislation is another component that composes the range of factors that influence the 
violent situation in schools. The representatives from the Ministry of Education mentioned that 
there are a number of regulations that provide the security of children in schools, but they aren’t 
enough and sometimes aren’t applied in the right manner.  
 
A memorandum of understanding between some of state’s institutions has created the 
possibility of compiling strategies to prevent and fight violence in schools. A strategy is already 
compiled by the Ministry of Internal Affairs, but it still requires much work to create strategies 
from other ministries and institutions, which will provide a proper and attractive environment for 
education processes and in the same time less violence among pupils.  
 
 
5.5. Organization factors  
 
The way that public schools in Kosovo are managed needs improvement, because of the lack 
of two components. The first one is the legislation component and the second one is the 
component of the managing capacities. Some schools may have a good managing potential, 
even in these legislation circumstances. While for some other schools are existing doubts about 
their future management, even if there are changes in the legislation structure. However, the 
actual management of public schools is one of the factors that influence the increase of violent 
acts in school, or at a minimum it doesn’t decrease it.  
 
 
5.6. The security factor  
 
The last factor in this relation that was mentioned is the security factor in schools. We cannot 
consider it less important only because it is ranked the last one. Security in schools now is 
pleasing, so it presents a factor that is included in another group of factors. Therefore, the way 
that the security in public schools is offered, it is not totally harmonized. In some schools, the 
security is provided by Kosovo Police and other schools do not even have a security structure. 
This uncoordinated approach can affect in the whole expression of violence in schools. 
Therefore, the school is unsafe for students that are part of the education process and for the 
school’s staff as well.  
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6. Relevant recommendations on treating violence in schools 

6.1. School - an attractive environment for students  

We should be engaged to get back the “saintliness” that the school in Kosovo used to have. We 
can achieve this only when we will gain the engagement of the relevant institutions through 
some campaigns that will transmit messages about benefits of school. At the same time it is 
necessary to offer better conditions for students and staff, and to offer a better quality of 
learning and teaching processes.   
  

6.2. Institutional communication between scholastic protagonists 

To contribute to increasing school’s efficacy in security, the teaching conditions etc., is 
necessary for better collaboration between relevant protagonists. Communication is ncessary 
between teachers, pupils and parents. This was concluded to be missing in Kosovo’s schools.  
  

6.3. School’s staff trainings 

Different trainings for teaching staff are indispensable and necessary. Trainings should be of an 
informing nature about pedagogic processes, teaching techniques, and techniques of 
discourse, which should be applied during the teaching process. A phase of trainings can 
enrich them with a lot of useful techniques for a more efficacy and qualitative teaching process.  
  

6.4. Trainings for pupils to face psychological crises   

Pupils who have problems should receive psycho-social help where they can identify the 
factors that cause a violent situation.  
  

6.5. Decentralization or “autonomy of school”  

The decentralization of school is concluded to be a very important recommendation. The 
decentralization should be realized in the financial aspect and in the managing aspect as well. 
Autonomy should be offered to schools and then schools will be able to decide about the 
organization manner of work and about the development within the school. This 
decentralization should offer a separation of duties: MASHT should create development 
policies, while the managing part should be done by schools. However, MASHT should monitor 
and evaluate the schools’ decentralization.  
  

6.6.   Financial decentralization (independence)  

It was concluded that the financial autonomy is an important factor influencing the improvement 
of school in all aspects. It was also emphasized that the financial autonomy will help schools to 
compile and realize important projects for the school and the education environment.  
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6.7.     Trainings for managerial staff  

It is concluded that teaching staff composes the actual managerial staff, which do not have any 
managerial knowledge for many future processes in school. It was recommended that the 
leading staff of school should be trained through seminars and trainings, to manage the school. 
 
6.8.  Discourses and awareness campaigns about negative phenomena  

Negative phenomena are appearing among pupils. They commit them or become victims. It is 
emphasized that they are in need of campaigns to inform them about negative phenomena. 
These campaigns should be realized in each school, transmitting information and messages to 
educate pupils about negative phenomena and about consequences that they bring for all 
those involved.  
 
 
6.9. The closure of bars near the school’s building 
 
Another recommendation that directly influences was said to be the proximity of bars near 
schools. Bars near schools are considered to be as location where pupils face the negative 
phenomena, such as drugs, alcohol and smoking. It is recommended that closure of bars will 
decrease the number of pupils that can be part of the negative phenomena mentioned above.   

 
 

6.10. The inclusion of psychologist in schools 
 
Psychologists in schools are considered as very useful personnel on prevention of many 
problems among pupils. The psychologist’s work should focus on offering the possibility for 
pupils to express each problem in the counseling process.  However, not all schools have 
contract psychologist and the importance of them was proved with engagement of 
psychologists in some schools. It is concluded that many problems have been avoided thanks 
to the counseling therapies that psychologist had with pupils.  
 
 
6.11. The need for collaboration between pupils and Kosovo Police 
 
Collaboration between pupils and Kosovo Police should be more frequent if we want to 
decrease problems. It was also said that their collaboration should be based on the readiness 
of pupils to inform the police about each unsuitable pupil for the school’s environment. This 
collaboration can function when pupils regularly inform the police.  
 
6.12. A more effective and efficient school management 
 
There are some opinions that schools in Kosovo do not possess quality management. It is 
concluded that schools should have better and more professional management, based on 
managerial and organization abilities, applicable to the current situation.  
 
6.13. The improvement of communication between pupils  
 
Another recommendation is to increase the collaboration between high school students, 
because this collaboration and the students’ organization to escape from negative phenomena 
are important to achieve a school without violence.  
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6.14. The role of media 
 
Opinions were expressed about media and violence. Media should be more careful about their 
programming, so they can include more education programs about negative phenomena. This 
was said based on the fact that the programs of an informative nature about negative 
phenomena will transmit the message to young people about the existence of these negative 
phenomena and will teach them not to become victims or part of those.  
 
 
6.15. The role of MASHT on compiling policies and strategies for the education system 
and prevention of delinquent behavior  
 
It is an immediate need to start compiling medium-term and long-term policies for the education 
system, including the prevention of delinquent behavior among High School students. 
Therefore, MASHT should start intensively the compilation of education policies.  
 
6.16. MASHT should do the monitoring and evaluation of school’s management  
 
It was recommended that the education system in Kosovo will be more successful, if MASHT 
will monitor and evaluate the management of schools.  
 
 
6.17. The compilation of policies and strategies must be realized by experts from 
appropriate fields  
 
The representatives attending the roundtable proposed that the compilation of policies, 
strategies and action plans should be done by professionals from appropriate fields. This was 
concluded based on idea that experts in fields related to the improvement education quality and 
strategies to prevent violence in schools can contribute through offering professional 
methodology.   
 
 
6.18. Conducting general research to determine factors that influence violence in 
schools 
 
It is recommended that each strategy or plan and policy about violence in schools be based on 
general research about the responsible factors of violence in schools of Kosovo. This 
conclusion was explained based on fact that to compile strategies, policies or plans should be 
known all factors that influence the violence in schools. This research will be an important help 
for institutions that are going to compile the strategy.  
 
 
6.19. The pedagogic level of teachers should be higher 
 
It is recommended to invest on increasing the pedagogic level of teaching through trainings, 
seminars, etc. This was a recommendation emphasized by all participants.  
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1. Uvod  
 
Izveštaj je jedan produzetak projekta o samo svesnih  učenika za suzbijanje nasila u školi, koji 
projekt je sagradjen i implementiran od aktivista Grupa Mladi Avokanti, grupa stvotrena od 
Programa i Hope Fellowships, preko dvomesecni cikla treniranja, u avokacijskom polja. Drugo 
deo projekata su realizovani planirani u bazi objekiva i vremenski aktivnosti. Dok zadjni deo 
aktivnosti projekta, diskusija relevantnih aktera, za tretiranje nasilje u školi  na način da se 
priblizavaju tackoglediste i naj dobra  iskustva koja bi mogla da doprinmese na sagradnju 
demokracije u školi bez nasilja. 
Na osnovu planiranje objektiva u projektu, organizovanje jadnog Okrugli Što koja bi objedinjuje 
mnogi predstavnika od institucije i vaznih mekanizma u Kosovu da bude tako osmisljena  kao 
vrlo plodna. Stol kao takva je organizovana na planirani rok i na kualitativnom sadrzinom i 
kolicinom, planirano takodje. Gde kao rezultat na osnovu raporta dajemo mislenje, sugestije, 
saveti i iskustva prezentirana u okrugli što  koje qe dovesti direkrno u resavanje problem nasilja 
u školima. 
U okrugli što učenici su bili iz razne institucije vezano sa sistemom Srednjeg Orazovanja na 
Kosovu. Predstavnici i doprinosni davaoci od: i davaoci doprinosa iz  Ministarstvo za 
Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju; Ministarstvo za Unutrasnje Poslova; Ministatsvo za Pravde; 
Direktori, Učenici, Psihologi, Učitelima, i Prestavnici od  Roditeljski Saveta od Srednih Škola na 
Kosovu; Srednih Privatnih na Kosovu; i drugi relevantnih  subjektata  kao neovladini 
organizacija angazovani u bezbenosni svrhe u školi i kvalitet u srednjom obrazovanjem, kao što 
su Forum za Gradjansko Iniciative (FGI) i Centar za Obrazovanje na Kosovu(KEC). 
Predstavnicit tokom doprinosu na neostedliv način, predstavili svoje  tacke vidjenja mnogo 
plodne u smislu da akteri obrazovanja imaju u vidu ovo, na tretiranje nasilje u školi. 
Preko ovog Izveštaja ocigledno je  do  na skupljeni način svih relevantnih misljenja  izrazene  
od predstanika Okruglogstola. Tako da sa neke intervsanje od orgasnizatora okruzni što i on 
što priprema Izveštaj, o pripremi one konkluzije, koja kao takve kopletirane predstvljaju u 
Izveštaj kojim  nudimo sirom javnoscu. 
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2. Zahvaljenje  
 
Ovaj Izveštaj kojim prezentiramo kompletiran, kao i mnogo druge aktivnosti  Projekta kao celi, 
bilo bi nemoguče da realizujemo bez finansijke podrške od strane Donatora. Onda zahvalnost 
pre svega treba    usmeriti ovoj instituciji. Kao što zahvaljenje i pohvalu treba smeriti i 
učesnicima u okruzni što koji su doprineli da ovaj Izveštaj bude moguč na  formu obicnog 
sadrzaja  kako poseban doprinos dali su i aktivisti  Grupa koji su bili angažovani na  način na 
realizaciju što dogrotvorno ovaj što.  
Posbno pohvalu atribuje Personela Programa Hope Fellowships od Albanskog – Američkog 
Nacionalnog Saveta, koji su omogučili treniranje Grupa, koji na jedan način i bacili svetlost na 
ovo formaciji, a posle  su podržali projekat i od idejne iniciative do celokupno realizaciju 
projekta. Ovaj projekat preko finansijkog podržavanja od USAID- a  misija na Kosovu bio glavni 
podrzioc projekta. Posle toga Zahvalu i Pohvalu za ponudjenu  podržavanju projekta dedikuje 
Nemačku Agenciju za Tehničko Podržavanju GTZ misija na Kosovu, koji je  podržali  tako jedni 
deo troskovi oko organiziranje okruzni što. Pohvalu i zahvalu  za podržavanje u nekim od 
aktiviteta projekta   usmeruje Ministarstvo za Kulturi, Omladini i Sport, prilično  Departmanza 
Omladinu. Dok za mogučnost publikacije ovog Izveštaja u ovom obiku kao i drugih predhodni  
procedura  oko prvod na dva drugih jezika, mi smo mnogo zahvalni i zahvaljeni Ministarstvo za 
Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju. 
Zahvaljenje za učesnicima od Ministarstvo za Obrazovanje Nauku i Tehnologiju, g.Merita 
Jonuzi  koja je bila kao panelista u okruzni što, g.Sabri Zadriu, g.Sahit Berisha; od  Ministarstvo 
za Unutrasnje Poslova g.Ruzhdi Rexha, g.Fadil Jashari i g.Ahmet Gashi; Ministarstvo Pravde  
g.Armen Mustafa; Kosovkog Policijkog Sluzba Toger. Salih Dragidella kao panelista, Forum 
Iiniciatva za Gradjane FIQ, g.Nazim Haliti kao  panelista, Srednja Tehnička Škola “28 Nëntori” u  
Prištini, g.Hajdar Binaku (direktor), g.Fitore Azemi (psikolog), Xhevad Isufi (učenik), Donjeta 
Morina (učenica),  Luan Zejnullahu (učenik), Vahide Kastrati (učenica); Srednja Profesionalna 
Škola “Adem Gllavica” u Lipljanu , g.Hajrush Stublla (direktor), g.Fatmir Sopa (Savet roditelja i 
nastavnik), Edona Hashani (učenica) i Qëndrim Krasniqi (učenik); Gimnazija “Sami Frashëri” u 
Prištinii, g.Shemsedin Gashi (zamenik direktor), g.Fatmire Bellopoja, Fitore Bajraktari (učenica), 
Armend Ibrahimi (učenik); Americka Škola u Kosovu (ASK), g.Ardian Hoxha (glavni direktor ); 
Centar za Obrazovanju Kosova (KEC) g.Petrit Tahiri; g. Jusuf Thaqi (nezavisni psiholog ); 
gj.Besa Beqiri (psiholog Škola Gjon Sereçi u Ferizaj) i Albana Bytyqi (psiholog Škola Pjetër 
Bogdani u Prištini). 
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3. Cilj Okružnog stola 
 
Tako kako je precizirana u okviru planiranje projekat okruzni što organizovan sa predstanika od 
relevantne institucije o nasilje u školi  je jedan od faktor realizacije opšti objektiva, što je bio 
učenika da utiče na smanjenje delovanja nasljnički ponasanja u školskim prosrorija. Ovaj cilj 
ima za cilj da pomaže na realizaciju i preostalo delo od strukturograma i realizaciju  vidjenja  
preko projekta. Dokle neki drugi aktinosti postigli na konkretzaciju nekih od predvidjenja . 
Okruzni što je imao za cilj da ponudi jednu mogučnost za ujedinjuje nekih od predstavnika iz 
relevantne institucije, koji imaju direktni utičaj ili indirektni bilo na davanje uslova za 
sprecavanju, bilo na samo svesnost  i preduzimanje potrebnih  mera za smanjivanje ovih 
ponasanja. Prema  ovom susretu je predvidjeno da prestigne jedan rekomandni ram koji bi 
mogao upotrebiti na buducih perioda delovanja, bilo ovih mekanizma, bilo od drugih struktura 
koji bi angažovani na ovaj fenomen. 
Rešenja problema je redovno  deo gde treba investirati mnogo znanje i muka, na način da se 
postgne  predvidjeni rezultat. Ovako posle realizacije neki aktivnosti  u okvira projekta i 
ištovremeno istrazivanje poštojace stanje, je smatrano kao jedna neophodna upotreba   da se 
izvukne neke dobotvorne preporuke  od ovih institucija i mehanizma u način da se problem 
tretira pravo i na pragmatični način. Izbori za sprečavanje nasila u školi ,doneto na ovaj što 
mogu da doprinosu na jadan kratkoročni period, posle uvodjenja u upotrbu da snose ohrabreni 
rezultati. Smatramo da upoznavanja sa ovih izbora, za svakog ko zeli da ima više angažovanje 
na ovaj fenomen  može da mu pomogne pozitivno. Kao što i upoznavanje sa nekih od faktora 
izvučenih  ponašanja, bi popunjavao upotrbe, i individa i interesovanih struktura.   
 
 
 
4. Opšta briga za fenomen Nasilja u Školi 
 
Želja  Grupa Novih Avokanta  da se bavi  sa tretiranje  nasilja u školi bilo  ono što nas dovodi 
da implementiramo ovog projekta što ce uticati na smanjenje nasiljnog akta u školi preko samo 
svesnih učenika. Za što više sa ovom zelje, tokom realizaciju projekta   usli smo mnogo dublje 
u smislu dobrobit ovog fenomena koji je  jedana neobhodnost  Ovaj prištup i stav je cvrstan što 
više tokom nasog zajednog susreta u okruzni što, gde ovo je ocigledno na unanimski način od 
učesnicima. 
 
Svi učesnici dali su svoja predlaganja  i deja, konform tretiranje nasilja u školi, prikazuje i brige 
ištovremeno da ovaj fenomen za svaki dan i što više da bude smirujuci. Zato mozemo da 
konstatujemo da ova briga poštoji kod svih mogučih faktora koji su vezani sa fenomenom 
nasilja u školi. Bilo na direktni učesnika i aspekt kao što su učenici, koji išto tako objavili svoju 
brigu za ovaj fenomen negativni uzrok koje snosi  ove pojavnosti kod učenika. Ali  bilo i od 
drugih učesnika prisutni  na neki način predstavlaju stavovi  i to za celu grupe kojom pripadaju, 
na primer, roditeljima,  učenicama, nastavnicima, i druge institucije etj. Od ovaj kontest je 
primeteno što ista ubedjenja štoji kod celog sloja što su  povezani sa fenomenom nasila u školi. 
Za ovo nameru, mislimo da ova briga treba promeniti naj manje na optimalni oblik, preko 
poduzimanje konkretne delovanje  od  institucije i od drugih korisnih mekanizma.  
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5. Kontstualni faktori koji prouzrokuju nasilje  
 
Okruzni što je sluzio osim, susreta nekih relevantih učesnika instintucije i drugih , takodje   
debati mnogo plodnih u vezi sa temom i ciljem i namerom  Učesnici tokom davanje svojih 
misljenja za poštojanje fenomena nasilje u školi, otvaraju  i mnogo ideje vezane sa mogučim 
faktorima koji utiče na iniciranje i prouzrokuje nasiljnih akta od učenika. Tokom želje  da izvuku 
vazne preporuke i u saglasnoscu     sa okolnostima, predhodno su pojavljuje misljenje za 
poznanovanja sa faktorima, i na svoje baze i dovoljnog orientiranjem na resavanje problema. 
Neki od faktora sa večim utičaj prema učesnicima su:  
  
 
5.1 Psiho-socialni Faktori  
 
Psiho-socialni Faktori su jedni od uzroka shto uzrokuju silu u školi, izmedju mladih. Ištoričke 
okolnosti jendne mnogo bize proslosti, kao što su i druge okolnosti sačinjeno kasnije u perodi 
post – konfliktuozni  redovani kao elementi za svako psihijsko stanje normalnog čoveka 
prousrokuje realne poslediče. Na ovaj kontest poslediče treba vidjaju sa   jednim uvidjaju vrlo 
oprezni, pošto one mogu biti vrlo teško identifikovano za momentalno razne okolnosti. Onda 
kad smo kod psiho – socialni fakori, prema učesnicima, su faktori što utiču i kod agresivno 
ponasanja kod učenica. Post- traumatski stresovi su uzroči  na psiku čoveka, što treba jedan 
duži period da se oslobodi potpuno od one. Ovi takodje su faktori što utiče i dan danas na 
devijanstvo ponašanje kod mladima i jedno drugi deo društva. 
 
 
 5.2 Ekonomski Faktori  
 
Sljedeči Faktor od učesnicima u okružni što je pomenuta i fakfor ekonomski – socialni. Treba 
biti jedno društvo u političkoj  izagradnji i ekonomski razvijeno  a   i  poslediče nestasiče 
dobrotvornost gradjana su uvek evidentne. I na slučaj mladima  i konkretno onima koji su deo 
škole teško ekonomsko stanje u familiu i u društvo, utiče na način  kako ce utičati na  
školovanja i društveno ponašanje u cellosti. Ovo modu da utiče na njihovom nemotivišanje za 
perspektivu  obečanja  od skolovanja. Kao što direktni  utičaj mogu da ima i na izgradnju 
jednog komunikaciju  što dobri sa roditeljima učenicama od strane ličnog obrazovanja. 
 
 
5.3 Infrastrukturalni Faktori  
 
Važni faktori takodje koji svakako od mnogih učesnika u okružni što su i infrastrukturni faktori 
kod školskih objektima. 
Mnoge škole ne nude ni minimalne uslova za razvoj jednog učenja procesa obrazovanja. Obvo 
važi za mnoge škole. Je jedna manjina od  njih što ne popunjavaju trazene uslova za proces 
učenja i za nase društvene okolnosti  u balkanu. Ali nekomprletirani deo ifrastrukturi, u smislu 
kabineti različitih polja, kad učenici  osim što ce biti od značaja da učenja od praktikog rada, 
malo manje bili infiltrani na u devijantih ponašanje i silnim i ne bi mogli da gube vreme. Ovo je 
pomenuta mnogo puta od prisutnih, da nestasica ovih aktivnosti je provokativna sila. Kao što i 
učenici učesnici  u okruzni što je konfirmiran jednoglasni, da učenici nemaju dovoljni proštor za 
atraktine aktivnosti i “relaksni” na ovaj način ovo stvara faktor koji mogu da učini iniciranje 
slucajeva kada učenici poasaju na nenormalni način. 
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5.4 Pravni Faktori 
 
Zakonska infrastruktura je jedna od sledecog komponenta što stvaraju korpus faktora što 
utičaju na sadasnju stanju što se tiče nasilja u školi. Tolko što je ovo spomenuta od 
predstavnici Ministarstvo Prosveta, da poštoji jedan ogroman broj  pravilnosti što osiguravaju 
zastitu deca u školi, koko se vidi ti one su malo. I ponekad ne sprovodjeni na praksu. Jedan 
memorandum razumevanja medju neke državne institucije, otvorio je put za stvaranje strategiju 
za sprečavanje i suzbijanje nasilja u školi. Jedna  takvi sada vec je nacertana od Ministarstva 
Unutrasnjih Poslova, ali treba  još da se radi u tom pravcu, da se stvoraju i strategiju od 
ministarstvo i druge institucije što bi osigurali jedan ambient mnogo povoljni  i atraktivni za 
proces učenja i u ištovremenu što manje nasilja od strana učenika. 
 
 
5.5 Organizativni Faktori  
 
Način kako se maendjira danas javna škola u Kosovu, stvaraju proštor za mnogo popravku. 
Ovo za nestanku  dva dela stvorenja od organizovanje ponasanja u školi. Na jednu stranu je 
zakonska kompetencija i na drugu stranu je  komponenta menadjerskog kapaciteta. Neke škole 
mogu da imaju potencial menadjerialni mnogo dobri i pod ovih  zakonskih uslova. Dokle druge 
stvaraju proštor za sumnju za budučnost i ako imaju promene u zakonsku strukturi što se tice 
vladovanje škola. Ali svakako sadašnji  menadjerski način u javne škole, je jedan faktor što 
redovajuna grupu faktori što utiče na povečanje  nasilja u školi, ili ne utiče nistana smanjenje ili 
sužbijanje nasilje u školi.   
 
 
5.6 Menadjiranje Sigurnosti   
 
Posljednji faktor na ovu povezanost je spomenut faktor bezbednosti u školi. Za vaznost ne 
možemo da rečimo da je posljednji. Ali u ovom pravcu ovo predstavlja jedan faktor što 
inkorporuje na ovom grupu drugih faktora. Zato način kako se nude sigurnost u javnih škola nije 
harmonizovan u celini. Neke škole daju sigurnost od strane Policije Kosova i neki druge nemaju 
ni malo bezbednost u školi. Ovaj prištup, prvo  ne  kordirano moze da ima utičaj u celom ovaj 
fenomen pojava nasilja u školi. Zato  škola je ne sigurna za učenika što frkuentuje na nastavni 
proces, kao ponekad i samo za sam personel škole.  
 
 
6. Relevantne preporuke za tretiranje nasilje u školi 
6.1 Škola atraktivni proštor za učenika  
 
Treba angaziranje da školima nea Kosovu da mu vrati ono “svetinstvo” što je imala nekad. 
Jedno ovakvo mogučnost je onda  kad kad imamo jedno angažovanje da od relevantne organa  
preko neko kampanja, što u sebi snose poruke za dobrote što ponude škola. U ištovremenu 
preko ponude dobrih  uslova  za učenike i personel sa ovom ponudjenje bezbednosti i kvalitet 
kao  učenje –učenik. 
 
 
6.2 Institucionalni  Komunikim izmedju školski akteri  
 
Ono što moze da se rece  da ovo može doprineti povečanje efikasnosti u školi što se tice  
bezbednosti, nivo učenja itd, tražuje se da ima jedno dobro  saradjivanje relevantni akteri za 
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školi. Saradjivanje traže da bude realizovan izmedju: Profesori , Učenici, i Roditelji. Ovo je 
konstatovano da se u nasim školima na Kosovu nedostaju.  
 
6.3 Treniranje za školski personel 
 
Neophodne su različite cikle  treniranje za lično ucenje. Treniranje treba da ima karakter 
upoznovanja sa pedagoskim procesom, tehnika učenja, predavanja, i koje treba upotrebi tokom 
školski časa. Jedna faza treniranja ce se opremit što više tehnika  u korist  jednog učenje – 
davanje što efikasnije i kvalitetnije. 
 
 
6.4 Treniranje za učenike  koji se sukoblavaju sa psihičkom krizom 

 
Sa onim učenicima što imaju problema treba  realizovati predavanje psiho – socialno od koga 
treba identificirati uzroke koji su doveli do ovog stanja, što se manifestuje sa pojavom   te 
Nasilja kod drugih učenika. 
 
 
6.5 Decentraliziacije i “autonomija škole”  
 
Kao mnogo važnije  prepotučenje  je konstatiran da škole treba decentralizuje. 
Decentralizovanje treba da bude realizovan  na ono finansijski  takodje i na ono menadjerialno. 
Školi treba da ponudjuje jedna Autonomija od cega škola da bude slobodna na odlučivanje za 
način radnog organizovanja i njenog delatnosti unutar njega. Ova decentralizacija škole u 
raport sa Ministarsvom za Obržovanje, Nauku i Tehnologiju, treba da bude jedno odvojenosti 
njihovih zadataka. Od Ministarsvom za Obržovanje, Nauku i Tehnologiju, potraziti na stvaranje 
političkih razvijanja, pošto menadjerialni deo treba prenositi kod škole. Ali decentralizovanje 
škola svaki put trebamonitoruje posmatrati i procenovati od Ministarsvo za Obrzovanje, Nauku i 
Tehnologiju .  
 
 
6.6  Financijka (nezavisnost) Decentralizacija   
 
Konstatovana da je finansijka autonomija je jedan mnogo važnji faktor na u podizanje nivo 
škola u svakom aspektu. Potencirano je da finansijska autonomija škole ce pomagati za nacrt i 
realizovanje mnogih projekat što bi bili plodovan za školu i nastavnu sredini. 
 
 
6.7 Treniranje za menadjeriali  staf 
 
Konstatovano je da aktualna menadjerialni staf je jedan staf važniji od stafa nastavnika, što za 
mnogih buduči procesa  za školu su sprmni sa menadjerialna poznanja. Preporučeno je  da 
rukovodni  staf škole treba da bude treniran za menadjiranje škole sa seminarima, treninzima,  
itd. 
 
  
6.8 Predavanje  i kampanja  samo svesnosti za negativne pojave 
  
Negativne pojave su konstatovani da su prišutne kod učenici, odvajanja kao zrtve ili počinioca 
negtivne pojave. Je potnčirano da učenici imaju mnogo potrebe za kampanju sa obavestajni 
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karakter i svesnosti za negativne pojave. Kampanje ovih tipa treba realizovati u svakoj školi  
dok treba obaveštenje i poruke za jedanog svesnog   učenika što su negativne pojave, koji su 
poslediče, ako se obuhvačeni kao akteri u ove ponašanje.                                                      
 
 
6.9. Zatvaranje lokala (kafiča)   u  blizini školskih proštora  
 
Sledeca preporuka koja utiče direktno je konstatovana i blizina lokala i njihovog delovanja u  
blizini škole. Lokali u blizini škole su konstatovana kao proštorija gde učenici se sukobljavaju sa 
negatvne pojave kao što su:  droga, alkohol, duvan. Zato je konstatovano zatvarenje ovih 
lokala,  i to ce pomagati  na smanjenje broja učenika koji bi bili deo negativne pojave 
potencijalni  unapred.                                             
 
 
6.10  Obuvhvatanje psihologa u školi        
 
Uvaznost psihloga u školi je smatrano kao jedan vrlo vazan kadar na sprečavanje mnogih 
problema medju učenicima. Rad psihologa treba opredeliti na mogučnost učenikama za svaki 
problem u prirodi savetovanja da se obrati kod Psihologa. Vaznost Psihologa u školi je 
potvrdjeno sa prisuštovanjem psihologa u nekih škola, kada se zna da ne sve škole imaju 
zposljen psiholog. Konstatirano je da mnogi problemi nisu dogodili( sprecili) kao uspeh  
savetovanje psihologa sa učenicima.                                               
 
 
6.11 Potrba za saradnje izmedju  učenika i Kosovskog Policijkog Sluzba. 
 
Za postizanje do jednog sprečavanje negativne popjave je konstatovano da saradjivanje 
učenika i Kosovske Policije, treba da bude na najveci nivo. Njihovo saradnju je konstatiran da 
treba imati za osnovu   pripravnost učenika da pozove Policiju za svaki učenik koji za školski 
proštor je nepodoban. Ova saradnja mogu realizovati kada učenici informisu redovno Policiju. 
 
  
6.12. Menadjiranje škole naj efektivnije      
 
Ima neka misljenja da školima na Kosovu nedostaje jedan menadjiranja dobrog kvaliteta. 
Konstatovano da škole treba imati jedan dobro menadjiranja  i sa strucnjacima bazirano na 
sposobnost menadjiranja i organizativna, pod uslova  i aktuelno okolnosti .    
                                          
 
6.13 Popravlanje  komunikacije    učenik - učenik     
 
Jedna preporuka izjavljena je i povečanja saradnja  učenik – učenik, što  povečanje saradnje i 
organizovanje učenika sa njihovim delovanjem  distanciranje od negativne pojave  je jedno  
posebo vaznosti  za jednu školu bez nasila.                                                                
 
 
6.14 Velika uloga media  
       
Potencirane su misljenja za media na odnos sa nasilja, da se one treba da bude što pazljivi sa 
svojom programskom semu da sadrži što više vaspitanje programa i prosveta za negativne 
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pojave. Ovo je opravdano sa faktom da programi sa objavni karakter za negativne pojave ce 
biti na jedan način za unošenje poruke kod mladima da ima negativne pojave, ali vi ne treba da 
budete nijhova žrtva.                                                                   
 
 
6.15 Uloga Ministarstvo za Obrazovanje Nauku i Tehnologiju za nacrt  politika i strategiju  
za obrazovni sistem i sprčavanje delekuentnih pojava 
 
Je odmah potreba  da Ministarstvo za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju da počne sa nacrt 
kratkoročne politike i onima dugorocne za sistem obrazovanja, i na okvir ovoga i sprečavanje 
delikuentne ponašenje kod učenika. Zato Ministarstvo za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju 
treba da se bavi što intenzivnije sa nacrt politike obrazovanja.             
 
 
6.16 Uloga Ministarstvo za Obrazovanje Nauku i Tehnologiju da cine popsmatranje i 
ocenovanje menadjiranje škola 
 
Preporučeno jeda sistem skolstva u Kosovu bice uspesan, ako Ministarstvo za Obrazovanje 
Nauku i Tehnologiju ce se staviti u poziciju posmatraca i ocenivanja menadjiranje škola.       
 
 
6.17 Nacrt politike i strategiju  da sprovede od struktura od adekvatnih polja.  
 
Relevantni predstavniči prisutni predlazuje da podnosioc nacrta politike, strategije različite 
planove delovanja da realizuju od stručni ljudi i adekvatne struke. Ovo je opravdano sa faktom 
da je stručnjak iz polja što se povezuje sa pobolsanjem kvalitet u sistem obrazovanja i na 
ponudjenje strategije dobrotvorne zahvalnosti na sprečavanje nasilja u školi, koji doprinose na 
profesionalni način, preko ponude pristupanje i profesionalne metodologije. 
 
 
 6.18 Da realizujje jedno opšte istrazivanje za pronadjenje  faktori ili uzroči koji utiče na 
pojavljivanje nasilja u školi 
 
Preporučeno je da svaki nacrt strategije, plana i politike o nasilja u školi, da                 
predhodno jedno opšta istrzivanja o uzorocima nasilja u školima Kosova. Ova konstatacija je 
opravdana sa faktom tokom nacrta strategiju, politike i planove treba da bude poznato cinioci 
što utiče u nasilje u školi. Istraziovanja mogla bi da budeu jedno veliko velika olaksenje za   
organe što ce nacrtati strategiju.  
 
 
6.19 Pedagoski nivo prosvetnih radnika da bude na visokom nivou  
 
Preporučeno je sa treninzima, seminari, da počne i investirati u učenje – davanje   na podižanje 
Pedagoskog nivoa. Ovo preporučenje je potencirana od svih učesnika. 
 
 

 
 
 

 


