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Fjala e Zëvendësministres së Arsimit dhe Sportit, znj. Nina Guga  

Mbajtur në Kolegjin Universitar “Logos”, në kuadër të “Ditës Ndërkombëtare të 

Eliminimit të Dhunës kundër gruas” 

Datë 25 nëntor 2021, ora 14:00 

 

I nderuar z. Ilia Ninka, Rektor i Kolegjit Universitar “Logos”! 

Të nderuar profesorë, studiues dhe studentë të Kolegjit Universitar “Logos”! 

Kam kënaqësinë të jem sot, midis jush, në kuadër të “Ditës ndërkombëtare të eliminimit të 

dhunës kundër gruas”, për të folur për këtë temë sa të rëndësishme, aq edhe delikate.  

 

Institucione shtetërore të pushtetit qëndror dhe vendor, organizata jofitimprurëse dhe forume të 

ndryshme në vendin tonë kanë kontribuar për të ndryshuar shumë mentalitete të gabuara në 

lidhje me gruan, pozicionin e saj në familje dhe në shoqëri apo edhe në lidhje me aftësinë në 

ndërtimin e kapaciteteve, në synimin për të krijuar një shembull pozitiv dhe frymëzues për 

vendin e figurën e saj në shoqëri dhe familje. Me përkushtim dhe profesionalizëm, këto 

institucione kanë mbrojtur të drejtat e grave, fokusuar kryesisht në të drejtën për të qenë e lirë 

dhe e pa dhunuar, si dhe në të drejtën për të qenë e barabartë në aspekte të ndryshme të 

pjesëmarrjes në jetën publike. Është bërë shumë, sigurisht! Por ka ende, për fat të keq, shumë 

punë për të bërë, dhe duhen edhe shumë e shumë përpjekje të përbashkëta, në mënyrë që këto 

pabarazi gjinore dhe kjo dhunë e ushtruar te gratë të eliminohet dhe të mos jetë më pjesë e 

shqetësime të shoqërisë. Duhet të punojmë të gjithë për ta bërë jetën e grave cilësisht më të 

mirë!   

 

Në këtë kuadër, dëshiroj të ndalem në politikat dhe arritjet e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, 

realizuar në kuadër të minimizmit të pabarazisë/çështjeve gjinore dhe eliminimit të dhunës 

kundër grave, mbështetur edhe në Strategjinë Kombëtare të Barazisë Gjinore. 

 

 Lidhur me reduktimin e dhunës me bazë gjinore dhe eliminimin e dhunës në familje, si dhe 

ndërgjegjësimin e shoqërisë për të mos pranuar dhe mos toleruar ushtrimin e dhunës me bazë 

gjinore dhe dhunën në familje, nga MAS është arritur përmirësimi i kurrikulave shkollore në 
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arsimin parauniversitar, bazuar në analizën gjinore të tyre, duke synuar përfshirjen e burrave dhe 

djemve në parandalimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Aktulaisht sot kemi një 

kurrikul të përmirësuar, si dhe një numër orësh ekstra-kurrikulare dedikuar kësaj çështjeje. 

Kurrikula e reformuar nga MAS bazohet në kompetencat kyçe. Ndërmjet shtatë kompetencave 

kyçe, dy prej tyre “Kompetenca personale” dhe “Kompetenca qytetare” orientohen në mënyrë të 

drejtpërdrejtë dhe specifike drejt edukimit për parandalimin e dhunës, nëpërmjet ndryshimit të 

sjelljes dhe qëndrimeve në shkollë dhe në komunitet, si dhe në barazinë gjinore. Akoma, në 

shkollat e arsimit parauniversitar zhvillohen lëndë, të cilat në mënyrë të qartë dhe të drejtpërdrejtë 

trajtojnë dhe aftësojnë nxënësit në drejtim të parandalimit të dhunës dhe respektit reciprok. Lënda e 

Qytetarisë, e cila zhvillohet nga klasa e parë deri në klasën e nëntë të arsimit bazë, Fusha “Shoqëria 

dhe mjedisi” në AML, ka në fokus pikërisht edukimin qytetar të fëmijëve. 

 Në kuadër të programit të bashkëpunimit mes MAS, Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së 

Arsimit Parauniversitar dhe UNICEF për “Parandalimin e dhunës në shkollë” janë hartuar një set 

materialesh (manual, module, broshura) të miratuara nga MAS për drejtuesit e shkollave, mësuesit, 

nxënësit dhe prindërit në 20 shkolla të ndryshme në Zyrat Vendore Arsimore (ZVA). Kjo paketë 

mbështetet dhe orienton përfshirjen në kurrikul dhe në veprimtarinë e shkollës të masave për 

parandalimin e dhunës me bazë gjinore në shkollë dhe në komunitet.  

 Kemi arritur përmirësime të kapaciteteve profesionale të mësuesve dhe psikologëve të 

shkollave për aplikimin në praktikë të kurrikulave të përmirësuara, të përgatitura për angazhimin e 

burrave dhe djemve kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. 

 Gjatë viteve të implementimit dhe zbatimit të kurrikulës së re janë trajnuar të gjithë 

mësuesit në arsimin parauniversitar. Trajnimi ka synuar aftësimin e mësuesve në zhvillimin e 

kompetencave kyçe për të nxënit gjatë gjithë jetës përmes kurrikulës shkollore në përgjithësi dhe 

lëndëve të veçanta që ata zhvillojnë. Pjesë e trajnimeve kanë qenë edhe çështjet që përgatisin 

nxënësit të përfshihen në mënyrë efektive në jetën familjare, shoqërore dhe në punë, duke 

parandaluar të gjitha shfaqjet e diskriminimeve dhe paragjykimeve me bazë gjinore. Për vitin 

shkollor shkollor 2019-2020 institucionet arsimore përgjegjëse për arsimin parauniversitar dhe 

drejtoritë e shkollave janë orientuar që të realizojnë trajnime me mësues dhe prindër për barazinë 

gjinore dhe mosdiskriminim për shkak të orientimit seksual. Çdo shkollë ka caktuar një mësues 

përgjegjës që koordinon veprimtarinë ndërgjegjësuese në zbatim të planit të veprimit, në 

bashkëpunim edhe me shërbimin psik-social.  
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 Në periudhën 2018-2020 janë trajnuar mbi 350 mësues të 20 shkollave të arsimit bazë për 

parandalimin e dhunës në shkollë dhe ndërhyrjet për përmirësimin e sjelljeve.  

 MAS ka mundësuar rritjen e numrit të lëndëve specifike ndërgjegjësuese për çështjet e 

dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, si dhe angazhimit të djemve dhe burrave kundër 

dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje në programet mësimore universitare të fakulteteve 

të Shkencave Sociale (në degët ku mungojnë), Mësuesisë, Gazetarisë, Drejtësisë dhe Infermierisë.  

 Institucionet arsimore të arsimit të lartë që ofrojnë programe studimi në mësuesi, gazetari, 

drejtësi apo infermieri dhe, sipas raportimve përkatëse, kanë përshtatur në kurrikulat e tyre çështje 

të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. 

 

Dua t’ju falënderoj për ftesën në këtë takim ndërgjegjësues dhe të një rëndësie të veçantë, si 

dhe të shpreh angazhimin si profesioniste dhe si qytetare për këtë çështje që na shqetëson.  

Ftesa ime është që të gjithë bashkë duhet të punojmë për të pasur një shoqëri ku njerëzit janë të 

barabartë dhe mbi të gjitha të respektojë të drejtat e njëri-tjetrit.  

 

Faleminderit! 
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