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6 HYRJE

1. HYRJE

Gjatë dekadave të fundit, shpeshtësia dhe intensiteti i fatkeqësive natyrore, 
shoqëruar me dëme të mëdha në burime materiale dhe fuqi njerëzore, është 

rritur ndjeshëm në nivel global dhe rajonal. Kjo situatë është përkeqësuar akoma 
më shumë për shkak të degradimit të mjedisit, ngrohjes globale dhe ndryshimeve 
klimatike. Në një pjesë të madhe të rasteve, fatkeqësitë natyrore janë shndërruar 
në katastrofa për shkak të shkallës së ulët të ndërgjegjësimit dhe mungesës së 
informacionit të komunitetit. 

Shqipëria, në të cilën frekuenca e emergjencave natyrore është domethënëse, nuk 
përbën përjashtim nga ky rregull. Fëmijët përfaqësojnë kategorinë më vulnerabël 
në rast të një katastrofe natyrore ose emergjence civile; në shumë raste fëmijëve 
dhe të rinjve u mungojnë njohuritë dhe ata nuk zotërojnë aftësitë e nevojshme për 
t’u mbrojtur nga rreziqet që u kanosen për këtë shkak. 

Përgatitja dhe edukimi për përballimin e fatkeqësive të ndryshme dhe menaxhimin 
e situatave emergjente është detyrë që çdo institucion arsimor duhet të marrë 
në konsideratë, pavarësisht madhësisë dhe vendndodhjes së tij. Ne nuk jemi në 
gjendje të parandalojmë dridhjet e tokës, stuhitë që fryjnë, ose shiun që bie, por 
përmes edukimit të vëzhdueshëm dhe përgatitjes për rreziqet natyrore dhe ato 
të shkaktuara nga vetë njeriu, shkolla mund të ndihmojë që nxënësit, stafi dhe 
komuniteti i saj të menaxhojnë  këto rreziqe dhe të parandalojmë që këto ngjarje 
të shndërrohen në katastrofa. 

Udhëzuesi “Edukimi për menaxhimin e emergjencave dhe sigurinë në shkollë” 
vjen si një material burimor që synon t’u vijë në ndihmë shkollave 9-vjeçare 
për nxitjen e ndërgjegjësimit për fëmijët, stafin e shkollës dhe komunitetin; për 
përgatitjen e tyre për menaxhimin e emergjencave natyrore dhe civile; si dhe 
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përballimin e pasojave të tyre. Ky udhëzues orienton dhe ndihmon shkollën për 
zhvillimin e një kulture të qëndrueshme të sigurisë në shkollë dhe zhvillimin  e 
aftësive për jetën, të nevojshme për të parandaluar dhe menaxhuar rreziqet e 
ndryshme të emergjencave.

Përmes udhëzimeve konkrete dhe të detajuara botimi synon të mbështesë 
shkollën në procesin e planifikimit dhe hartimit të planeve të menaxhimit të 
rreziqeve të emergjencave, si dhe në përgatitjen për përballimin e tyre. 

Përdorues të drejtpërdrejtë të këtij udhëzuesi janë mësuesit, nxënësit, drejtuesit 
e shkollave, prindërit, specialistë të DAR/ZA, aktorë dhe partnerë të tjerë të 
institucioneve të arsimit 9-vjeçar. Udhëzuesi u vjen në ndihmë institucioneve 
arsimore dhe institucioneve të tjera që punojnë në këtë fushë të planifikojnë 
ndërhyrje, të cilat ndihmojnë në edukimin dhe përgatitjen e nxënësve, stafeve të 
shkollave dhe anëtarëve të tjerë të komunitetit për të menaxhuar situatat që mund 
të lindin për shkak të rreziqeve të ndryshme në shkollë.

Falenderojmë UNICEF për ndërmarrjen dhe mbështetjen e kësaj iniciative. 
Një falenderim të veçantë për mësuesit, drejtuesit e institucioneve arsimore, 
specialistët që me sugjerimet e tyre kontribuan në përgatitjen e këtij udhëzuesi.

Autorët
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RRITJA GLOBALE E RREZIKUT TË FATKEQËSIVE NË DEKADAT E FUNDIT

• Numri global i fatkeqësive natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu që nga vitet 1980 
është dyfishuar.

• Më shumë se 680,000 njerëz vdiqën nga tërmetet në periudhën ndërmjet viteve 
2000 dhe 2010, kryesisht për shkak të ndërtimeve jo të sigurta.

•  Çdo vit, një mesatare prej 102 milion njerëzish në mbarë botën preken nga 
përmbytjet, 37 milionë njerëz nga ciklonet, uraganët dhe tajfunet, dhe gati 366,000 
njerëz nga  rrëshqitjet e tokës.

•  Pjesa më e madhe e popullsisë botërore jetojnë pranë brigjeve të lumenjve, në 
brigjet e ekspozuara të deteve dhe në qytetet e vendosura në zonat me aktivitet të 
lartë sizmik.

•  Ndryshimet e klimës rrisin rrezikun për reshje të shumta, të cilat mund të shkaktojnë 
përmbytje dhe rrëshqitje të tokës. Këto ndryshime mund të çojnë në erëra të forta, 
dhe në shumë rajone shkaktojnë valë të nxehti dhe thatësira. Rritja e nivelit të detit 
kërcënon të gjitha zonat e ulëta bregdetare në botë.

(Referuar: UNESCO and UNICEF, 2014, Towards a learning culture on safety and resilience:  
Technical guidance for integrating DRR into the school curriculum, GENEVA, UNICEF

FAKTE
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SHQIPËRIA ËSHTË NJË VEND ME PROPABILITET TË LARTË TË 
GODITJES NGA FATKEQËSITË NATYRORE

• Në shkallë botërore, Shqipëria zë vendin e 41-të për rrezikun 
ndaj rrëshqitjeve të dheut, të 43-të për tërmetet dhe të 58-të për 
thatësirat (OKB, CADRI, Vlerësimi i kapaciteteve, REF, 2011, fq.5).

•  Rreziqet nga fatkeqësitë natyrore në Shqipëri janë: gjeologjike 
(tërmete, rrëshqitje dheu, shkëmbinjsh); hidrometereologjike 
(përmbytje, shira të rrëmbyer, thatësira, stuhi bore, orteqe, stuhi 
ere); biofizike (zjarre në pyje, epidemi), ndërsa ato të shkaktuara 
nga njeriu konsistojnë në: shpërthim digash, përmbytje e fatkeqësi 
teknologjike.

•  Së bashku me disa vende të tjera të Ballkanit Lindor dhe Juglindor, 
ajo ka pësuar pothuajse çdo vit një tërmet me magnitudë > 6.5.

•  Në Shqipëri, si një nga vendet mesdhetare që preket më shumë 
nga zjarret, pyjet zënë rreth 29% të sipërfaqes. Në vitin 2007, 
sipërfaqja totale e djegur arriti në 127 mijë ha.

FAKTE
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2. SHKOLLA, MENAXHIMI 
I RREZIQEVE TË 
EMERGJENCAVE DHE 
ROLI I SAJ EDUKUES

Shqetësimi për sigurinë e fëmijëve në shkollë dhe rëndësia që arsimi ka për 
krijimin e një kulture të re të sigurisë, parashtron nevojën për veprime konkrete 

me qëllim zhvillimin e mekanizmave dhe fuqizimin e kapaciteteve të shkollës dhe 
komunitetit përreth saj. Edukimi për menaxhimin e rreziqeve nga emergjencat 
natyrore dhe civile është një çështje brenda kontekstit të Edukimit për Zhvillim të 
Qëndrueshëm, dhe një element i rëndësishëm për përmbushjen e Objektivave të 
këtij zhvillimi.1  

Ndërkohë që fatkeqësitë natyrore bëhen gjithnjë e më të 
shpeshta, roli i shkollës për edukimin e fëmijëve është një kontribut i 
madh për sigurinë e tyre. 

Shoqëria, dhe mbi të gjitha shkollat, kanë përgjegjësinë e madhe morale për 
krijimin e një mjedisi të sigurt për nxënësit dhe komunitetin e shkollës. Sa më e 
lartë shkalla e edukimit, ndërgjegjësimit dhe vetë-organizimit, aq më i madh është 
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potenciali për të shmangur ose për të zbutur pasojat negative të emergjencave 
natyrore apo të shkaktuara nga njeriu. 

Është e rëndësishme që të gjithë nxënësit të marrin njohuritë e duhura për 
fatkeqësitë e ndryshme natyrore, për mënyrat e parandalimit e mbrojtjes nga 
to, për  rreziqet që vijnë si pasojë e veprimtarisë njerëzore, në mënyrë që të 
jenë të informuar për ndikimin që kanë vendimmarrjet që nuk mbështesin 
zhvillimin e qëndrueshëm dhe cënojnë sigurinë në shkollë. Fokusi në edukimin 
për parandalimin dhe menaxhimin e rreziqeve natyrore dhe emergjencave civile 
në shkollë ka impakt pozitiv në ndjekjen e shkollës dhe reduktimin e braktisjes, 
në arritjet akademike të nxënësve, sikurse dhe në mirëqënien e tyre fizike, 
emocionale e sociale.  

Të mos harrojmë, shkollat janë njëkohësisht qendra të 
komunitetit. 

Përmes edukimit dhe përgatitjes së nxënësve, shkollat shërbejnë si platforma të 
përgatitjes dhe rimëkëmbjes së të gjithë komunitetit rreth e qark tyre. Ky proces 
edukimi e kapërcen teorinë dhe del jashtë mureve të shkollës, sepse prek mënyrën 
individuale dhe kolektive të të vepruarit.

Fëmijët dhe siguria nga rreziqet e fatkeqësive dhe emergjencave
Fëmijët shpenzojnë shumë kohë në shkollë. Studimet2 dhe statistikat që lidhen 
me rastet e emergjencave në shkollë flasin për rëndësinë që ka angazhimi i 
nxënësve të të gjitha grupmoshave për të mësuar dhe për të marrë pjesë në 
mënyrë të vazhdueshme në veprimtaritë e shkollës për reduktimin e rreziqeve të 
fatkeqësive natyrore dhe civile, në bashkëpunim me mësuesit dhe anëtarë të tjerë 
të komunitetit. 

Çfarë ndodh nëse një emergjencë natyrore ose civile ndodh ndërkohë që nxënësit 
dhe mësuesit janë në klasë? Ka shumë mundësi që nxënësit të drejtohen nga 
mësuesi duke e vështruar atë si “i rrituri” që di gjithçka. Ata  mund të presin që 
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mësuesi t’u tregojë “Çfarë po ndodh”, “Çfarë të bëjnë”, t'i ndihmojë ata të jenë 
të sigurtë, dhe kështu me radhë. Dhe në rast se mësuesi është shumë i qartë për 
mënyrën si ai duhet të veprojë në një situatë emergjente, është shumë sfiduese 
për të përgjegjësia që ai ka për një klasë të tërë  në një kohë që gjithçka ndodh 
kaq shpejt, që do të thotë që vendimet dhe veprimet duhet të ndërmerren brenda 
pak sekondave.

Pikënisur nga perspektiva e të drejtave të fëmijëve, edukimi për sigurinë në 
shkollë dhe reduktimin e rreziqeve nga emergjencat natyrore dhe civile i referohet 
përmbushjes së dy të drejtave themelore të nxënësve: 

E DREJTA PËR ARSIM E DREJTA PËR SIGURI
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Karta e Fëmijëve për reduktimin e rreziqeve të fatkeqësive dhe emergjencave, 
një plan ndërkombëtar veprimi për reduktimin e rreziqeve të fatkeqësive dhe 
emergjencave i zhvilluar nga fëmijët për fëmijët3, përcakton pesë parimet bazë të 
veprimit për sigurinë e fëmijëve në shkollë:

1. Shkollat duhet të jenë të sigurta dhe procesi të mësuarit (mësimi) nuk duhet të 
ndërpritet;

2. Mbrojtja e fëmijëve duhet të konsiderohet prioritare si para, gjatë dhe pas një 
emergjence;

3. Fëmijët kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të kenë akses në informacionin për 
të cilin kanë nevojë;

4. Infrastruktura e shkollës duhet të jetë e sigurtë dhe të sigurojë mundësi të 
menaxhimit të rreziqeve të mundshme;

5. Reduktimi i rrezikut të fatkeqësive duhet t’i mundësohet çdo individi, në 
mënyrë të veçantë individëve vulnerabël.

Shkollat gjithëpërfshirëse ofrojnë më shumë siguri
Përvoja dhe studimet kanë treguar se sa më gjithëpërfshirëse të jetë një shkollë, sa 
më e hapur për të marrë në konsideratë këndvështrimet dhe nevojat e gjithsecilit, 
si në aspektin e të nxënit për fatkeqësitë natyrore dhe civile, ashtu dhe në aspektin 
e planifikimit të menaxhimit të rrezikut të emergjencave, aq më të mëdha janë 
mundësitë për të qenë e sigurtë. Nëse procesi i planifikimit  të menaxhimit të 
rrezikut të emergjencave nuk siguron gjithëpërfshirje, mosmarrja në konsideratë e 
nevojave specifike të nxënësve,  si për shembull referuar gjinisë së tyre (p.sh., në 
lidhje me higjenën personale të vajzave dhe djemve), ose referuar shëndetit (p.sh., 
nxënësit në karrige me rrota mund të kenë vështirësi me evakuimin, nxënësit me 
probleme dëgjimi mund të mos e dëgjojnë alarmin ose udhëzimet për evakuimin), 
vendos në pikëpyetje vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e planit të emergjencave.
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Siguria gjithëpërfshirëse në shkollë synon të përmbushë:

• Mbrojtjen e nxënësve dhe stafit mësimor nga vdekja, dëmtimet dhe dëmet në 
shkollë;

• Planifikimin dhe sigurimin e vazhdimësisë së procesit mësimor dhe edukues në 
shkollë;

• Ruajtjen e investimeve në shkollë;

• Reduktimin e rreziqeve dhe përgatitjen për menaxhimin dhe zbutjen e paso-
jave përmes edukimit të vazhdueshëm. 

Koncepti i sigurisë gjithëpërfshirëse në shkollë përfshin tri dimensione:

SIGURIMI I NJË 
INFRASTRUKTURE 
TË QËNDRUESHME 

DHE TË SIGURTË
EDUKIMI PËR 

REDUKTIMIN E 
RREZIKUT DHE 

ZBUTJEN E 
PASOJAVE

MENAXHIMI I 
EMERGJENCAVE 

NË SHKOLLË
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Mos harroni se kujdesi për gjithëpërfshirje është shumë më tepër se sa thjesht 
identifikimi i individëve ose grupeve vulnerabël dhe plotësimi i nevojave specifike 
të tyre. Gjithëpërfshirja përfshin fuqizimin e kapaciteteve për reduktimin e rrezikut 
të emergjencave.

Menaxhimi i emergjencave dhe përfshirja e 
djemve dhe vajzave
Sikurse e parashtruam më lart, mënyra si e ndërtojmë 
dhe si e organizojmë komunitetin në shkollë, cilët 
përfshijmë/përjashtojmë, cilët fuqizojmë/çfuqizojmë, 
përcakton vulnerabilitetin dhe kapacitetet.

Gjinia është ndër aspektet më kritike që mund ta 

NDALUNI DHE MENDONI!

• A ka pabarazi ose qëndrime të ndryshme të cilat mund të vendosin në rrezik 
më të madh vajzat/djemtë në rast të një emergjence? Diskutoni me nxënësit 
çfarë mund të bëhet për të minimizuar rreziqet.

• A përfshihen njësoj vajzat dhe djemtë në vendimmarrjet për menaxhimin 
e rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore dhe emergjencat civile në shkollë? 
Diskutoni me nxënësit se si të gjithë në komunitetin e shkollës duhet të bëhen 
pjesë e edukimit dhe përgatitjes për të përballuar rreziqet e emergjencave.

VEPRIMTARI
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vendosë një individ ose një grup shoqëror në një pozicion vulnerabël gjatë një 
fatkeqësie. Mund të ketë raste që përgjatë një emergjence djemve u jepet më 
shumë përparësi gjatë përpjekjeve për shpëtim, ashtu sikurse njihen raste kur 
djemtë kanë qenë më të ekspozuar ndaj situatave të rrezikshme, për shkak se 
janë konsideruar më të fortë fizikisht dhe si të tillë nuk kanë nevojë të marrin masa 
paraprake për sigurinë. 

Shkolla ka detyrimin të përgatisë dhe të aftësojë në mënyrë të padiferencuar 
djemtë dhe vajzat, në mënyrë që të luajnë role të rëndësishme në të gjitha fazat e 
rrezikut.

Menaxhimi i emergjencave dhe përfshirja 
e fëmijëve me aftësi të kufizuar

Fëmijët me aftësi të kufizuar duhet të jenë pjesë 
e të gjitha veprimtarive që lidhen me sigurinë në 
shkollë, jo vetëm për të ndihmuar në reduktimin 
e vulnerabilitetit të tyre, por gjithashtu për të 
kontribuar me të gjithë potencialin e tyre. Ata mund 

Mbi 1 miliard njerëz në mbarë botën jetojnë me një aftësi të kufizuar. Kjo shifër 
është rreth 15 për qind e gjithë njerëzimit.4 Megjithatë, ato 15 për qind të cilët 
mund të jenë më vulnerabël ndaj pasojave negative të fatkeqësive, shpeshherë 
harrohen dhe rrallë konsultohet me ta për përgatitjen ndaj emergjencave.

FAKTE
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të sjellin këndvështrime interesante dhe të dobishme për mënyrën se si planifikimi 
dhe përgatitja për përballimin e situatave emergjente të jenë gjithëpërfshirëse.

Nxënësit me aftësi të kufizuar mund të përfshihen në të paktën tri prej fushave të 
mëposhtme të veprimtarive për menaxhimin e rrezikut të emergjencave:

1. Sigurimi i materialeve të përshtatshme të të nxënit për emergjencat dhe 
reduktimin e tyre, si dhe përzgjedhja e metodave të mësimdhënies të 
përshtatshme për këtë grup nxënësish. Shkolla mund të përgatisë imazhe 
dhe video, të përdorë programe të veçanta me këngë, pjesë teatrale tj., të 
sigurojë materiale didaktike për emergjencat të përshtatura në gjuhën Braille 
etj.

2. Parashikimi dhe përcaktimi i masave të veçanta për këtë grup nxënësish 
në planin e emergjencave. 

• Shkolla duhet të sigurohet që sistemet e alarmit dhe sistemi i shenjave 
të jenë në funksion të përmbushjes së nevojave të nxënësve me aftësi të 
kufizuar.

NDALUNI DHE MENDONI!

• Keni në shkollën tuaj fëmijë me aftësi të kufizuar? Nëse po, a mundëson 
shkolla kushte për integrimin e këtyre fëmijëve (infrastruktura, mjedisi social, 
materialet e mësimdhënies etj)? 

• A përfshihen fëmijët me aftësi të kufizuar në planifikimin e veprimtarive për 
emergjencat dhe sigurinë në shkollë? 

VEPRIMTARI
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• Shkolla duhet të marrë masa që të verë në dispoziocion të nxënësve më 
aftësi të kufizuar materialet që shpjegojnë procedurat e sigurisë.

• Rrugët e evakuimit duhet të jenë të sigurta dhe të aksesueshme për 
nxënësit me aftësi të kufizuar.

• Nëse është e nevojshme, shkolla mund të krijojë një sistem të mbështetjes 
nga shokët dhe shoqet në rast të një situate emergjente.

• Në procesin e planifikimit, shkolla duhet të marrë në konsideratë nevojat 
mjekësore dhe të lëvizsshmërisë së nxënësve me aftësi të kufizuar.

• Në mjediset ku nxënësit qëndrojnë pas një rasti emergjence, duhen marrë 
në konsideratë nevojat fizike dhe psikologjike të nxënësve të cilët mund të 
dëmtohen për shkak të fatkeqësive.

3. Konsiderimi dhe angazhimi i nxënësve me aftësi të kufizuar si persona 
burimorë.

• Nxënësit me aftësi të kufizuar duhet të jenë pjesë e të gjithë procesit të 
planifikimit.

• Mësuesit, drejtuesit e shkollës dhe nxënësit e tjerë duhet të mësojnë si të 
komunikojnë në mënyrë që të mbështesin nevojat e këtij grupi nxënësish.

• Familjet e nxënësve me aftësi të kufizuar mund të ftohen, në mënyrë që të 
zhvillohen planifikime që mbështesin tërësisht përgatitjen për këtë grup 
nxënësish. 
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Menaxhimi i emergjencave dhe përfshirja e prindërve dhe 
anëtarëve të tjerë të komunitetit

Shkolla nuk mund të jetë e sigurtë nëse mjedisi ku 
ajo bën pjesë dhe komuniteti përreth saj nuk janë 
të sigurtë. Të nxënit rreth katastrofave natyrore 
dhe situatave emergjente të shkaktuara nga 
njeriu, më shumë se çdo lloj tjetër veprimtarie 
në shkollë, mund të krijojë lidhje të forta 
bashkëpunimi ndërmjet shkollës, familjes dhe 
pjesës tjetër të komunitetit.

Në këtë lloj marrëdhënie reciproke, shkolla 
mund të përdorë burimet që ofron komuniteti dhe 
anasjelltas.

SHKOLLA: 

• Fton anëtarë të komunitetit si pjesë e komisionit të menaxhimit të emergjen-
cave.

• Fton ekspertë të ndryshëm (ekspertë të emergjencave civile, zjarrfikësve, pol-
icisë, meteorologë, përfaqësues të Kryqit të Kuq, arkitektë, individë me aftësi 
të kufizuar, përfaqësues të organizatave të ndryshme, persona që kanë përjet-
uar fatkeqësi natyrore ose të tjera) në projekte ose orë mësimore të veçanta.

• Fton ekspertë të komunitetit për vlerësimin e rreziqeve të emergjencave.

• Kërkon mbështetje financiare dhe logjistike.
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Nga ana tjetër, shkolla mund të kontribuojë për përgatitjen e komunitetit. 
Nxënësit mund të shërbejnë si agjentë të ndryshimit duke përcjellë njohuritë te 
familjet e tyre.

SHKOLLA:

• Inkurajon të nxënit e komunitetit për rreziqet dhe nxit ndërgjegjësimin përmes 
zhvillimit të projekteve të përbashkëta për hartën e rreziqeve.

• Mbështet personat vulnerabël pranë saj në rast të një emergjence (njerëz me 
probleme shëndetësore, turistë, persona me aftësi të kufizuar etj). Shkolla 
mund të shërbejë si vendstrehim për komunitetin.
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3. KONCEPTET DHE 
TERMINOLOGJIA

Në mënyrë që shkolla të edukojë në mënyrë të vazhdueshme dhe të aftësojë 
nxënësit dhe stafin e saj për menaxhimin e emergjencave natyrore dhe civile, një 
ndër përvojat e para që të gjithë aktorëve të saj i nevojiten është të kuptuarit e 
përbashkët i koncepteve themelore dhe terminologjisë për emergjencat natyrore 
dhe civile, menaxhimin e tyre dhe sigurinë në shkollë.  

FATKEQËSIA
është një ngjarje, pasojat e së cilës janë shkaktuar nga forca natyrore të 
pakontrolluara ose nga arsye të tjera, të cilat kërcënojnë ose dëmtojnë 
jetën dhe shëndetin e popullatës, të gjësë së gjallë, pasurinë, trashëgiminë 
kulturore dhe mjedisin, në një masë të tillë, që kërkojnë marrjen e masave të 
veçanta dhe përdorimin e burimeve të veçanta njerëzore e materiale-teknike.

FATKEQËSITË NATYRORE
përfshijnë tërmetet, përmbytjet, thatësirat atmosferike të tejzgjatura, 
rrëshqitjet arkitektonike, ortekët, erërat e forta, zjarret në pyje dhe në mjediset 
e banuara, sëmundjet infektive masive, pasojat e të cilave prekin popullatën, 
gjënë e gjallë, pronën, mjedisin, si dhe ngjarje të tjera të shkaktuara nga 
dukuri natyrore.
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RREZIKU
është një gjendje serioze, reale dhe e menjëhershme, që kanos jetën e 
njerëzve, të gjësë së gjallë, dëmtimin e pronës publike, të trashëgimisë 
kulturore dhe të mjedisit, që mund të shkaktohet nga fatkeqësitë natyrore ose 
nga fatkeqësitë e tjera.

EMERGJENCË CIVILE 
është një situatë e shkaktuar nga faktorë natyrorë, ekologjikë, industrialë, 
socialë, veprime terroriste, veprime ushtarake (në gjendje lufte), të cilat sjellin 
dëme të menjëhershme e të rënda për jetën, për shëndetin e popullatës dhe 
të gjësë së gjallë, për pasurinë, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin. 

PARANDALIM 
është një kuadër masash që merren para ndodhjes së një ngjarjeje për 
shamgien ose për zvogëlimin e dëmeve që mund të vijnë nga ngjarja.

MASA MBROJTËSE 
janë masa organizative, teknike dhe çdo masë tjetër për mbrojtjen e 
menjëhershme individuale dhe kolektive të njerëzve, gjësë së gjallë, pasurisë, 
institucioneve, trashëgimisë kulturore dhe të mjedisit, kundër pasojave të 
fatkeqësive natyrore ose fatkeqësive të tjera.
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PLANIZIM E PËRBALLIM I EMERGJENCAVE 
CIVILE 
është përgatitja e autoriteteve publike, e institucioneve dhe organeve të 
qeverisjes qendrore e vendore, e personave juridikë, publikë ose privatë, 
e organizatave publike dhe e popullatës për një emergjencë civile, si dhe 
për rastet e një fatkeqësie natyrore, duke përcaktuar marrjen e masave 
për parandalimin dhe për riaftësimin e gjendjes së shkaktuar nga veprimi i 
rrethanave emergjente.

VULNERABILITETI 
përfshin  karakteristikat dhe rrethanat e një  komuniteti, të një sistemi ose 
të një aseti që e bëjnë atë të ndjeshëm ndaj pasojave të një rreziku. Ka 
shumë aspekte të vulnerabilitetit që lidhen me faktorët fizikë, socialë dhe 
ekonomikë të mjedisit. Shembujt mund të përfshijnë konstruksionet e dobta të 
ndërtesave, mbrojtja e pamjaftueshme e pajisjeve, mungesa e informimit dhe 
ndërgjegjësimit të publikut, njohja e pamjaftueshme e rreziqeve dhe masave 
të gadishmërisë,  si dhe menaxhimi i dobët mjedisor. Vulnerabiliteti ndryshon 
me kalimin e kohës dhe brenda një komuniteti. Ai është i lidhur ngushtë me 
zhvillimin socio-ekonomik, moshën, gjininë, shëndetin dhe aftësinë e kufizuar.

KAPACITETI 
është kombinim i të gjitha pikave të forta, cilësive dhe burimeve në 
dispozicion brenda një komuniteti, shoqërie ose organizate, që mund të 
përdoret për të arritur qëllimet. Kapaciteti mund të përfshijë infrastrukturën 
dhe mjetet fizike, institucionet, aftësitë përballuese të shoqërisë, si dhe 
njohuritë njerëzore, shkathtësitë dhe atributet kolektive të tilla, si marrëdhëniet 
shoqërore, udhëheqja dhe menaxhimi.
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4. PLANIFIKIMI 
I MENAXHIMIT 
TË RREZIKUT TË 
FATKEQËSIVE DHE 
EMERGJENCAVE

Puna për planifikimin e menaxhimit të rrezikut të fatkeqësive dhe emergjencave në 
shkollë duhet të adresojë tre dimensionet e sigurisë gjithëpërfshirëse: (1) Sigurimin 
e një infrastrukture të qëndrueshme dhe të sigurt; (2) Menaxhimin e emergjencave 
në shkollë; (3) Edukimin për reduktimin e rrezikut dhe zbutjen e pasojave. 

Procesi i planifikimit duhet të jetë përshkallëzues me synim (a) ndërgjegjësimin, 
(b) zhvillimin e kapaciteteve për përgatitjen për menaxhimin e situatave 
emergjente dhe zbutjen e pasojave, si dhe (c) krijimin e një kulture bashkëpunimi 
dhe solidariteti midis nxënësve, mësuesve, drejtuesve dhe pjesës tjetër të stafit 
mësimor, prindërve dhe anëtarëve të tjerë të komunitetit. 
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Plani i menaxhimit të rrezikut të fatkeqësive dhe emergjencave

Plani i menaxhimit të rrezikut të emergjencave synon:

• Reduktimin e rrezikut të fatkeqësive dhe emergjencave në shkollë dhe zonën 
pranë saj;

• Menaxhimin e shpejtë dhe efiçent të situatës emergjente në shkollë;

• Sigurimin pa ndërprerje dhe në mënyrë të vazhdueshme të procesit mësimor 
dhe edukues.

Objektivat e planit të menaxhimit të reduktimit të rrezikut të fatkeqësive dhe 
emergjencave janë:

• Hartimi dhe zhvillimi i një sistemi të menaxhimit të rrezikut të emergjencave në 
shkollë;

• Identifikimi i fatkeqësive natyrore të mundshme dhe i rasteve të fatkeqësive të 
shkaktuara nga njeriu në shkollë dhe zonën përreth saj;

• Vlerësimi i vulnerabilitetit dhe kapaciteteve të shkollës;

• Zhvillimi i veprimtarive përgatitore për reduktimin e rrezikut të fatkeqësive dhe 
emergjencave;

• Zhvillimi i një kulture të sigurisë dhe qëndrueshmërisë ndërmjet nxënësve, 
mësuesve, drejtuesve dhe aktorëve të tjerë në shkollë, përmes zhvillimit të 
njohurive, inovacionit dhe edukimit;

• Zhvillimi i veprimtarive për zbutjen e pasojave të emergjencave, të cilat përf-
shijnë sigurimin e jetës dhe reduktimin e dëmtimeve, mbrojtjen e pronës dhe 
materialeve të tjerë të shkollës.
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Përfaqësues të ndryshëm të komunitetit të shkollës mund të marrin pjesë 
në procesin e zhvillimit të planit, si p.sh., zjarrfikësit, qendra shëndetësore, 
përfaqësues të pushtetit lokal, përfaqësues të autoritetit të emergjencave, 
përfaqësues të organizatave partnere në shkollë etj.
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Hapat për planifikimin e menaxhimit të rrezikut të fatkeqësive 
dhe emergjencave

Ndërtimi i planit të shkollës për menaxhimin e rrezikut të fatkeqësive dhe 
emergjencave kalon përmes hapave të mëposhtëm:

0 JENI TË 
PËRGATITUR? 1 PËRGATITJA 

E PROFILIT TË 
SHKOLLËS

2
KRIJIMI I 
KOMISIONIT TË 
MENAXHIMIT TË 
EMERGJENCAVE 3

VLERËSIMI 
I RREZIKUT, 
VULNERABI-
LITETIT DHE 
KAPACITETIT

4
HARTIMI I PLANIT 
TË MENAXHIMIT 
TË RREZIKUT TË 
FATKEQËSIVE DHE 
EMERGJENCAVE

5 SHPËRNDARJA E 
PLANIT

6 ZBATIMI I PLANIT 
DHE ZHVILLIMI I 
STËRVITJEVE 7 RISHIKIMI DHE 

PËRDITËSIMI I 
PLANIT
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NDALUNI DHE MENDONI!

Plani i shkollës tuaj për menaxhimin e rrezikut të fatkeqësive dhe emergjencave 
është produkt i procesit të menaxhimit të rrezikut dhe emergjencave. Ai është 
vetëm fillimi. Menjëherë pasi plani është hartuar, ai duhet zbatuar, rishikuar dhe 
përditësuar, të paktën një herë në vit.

VEPRIMTARI
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PLANIFIKIMI I 
MENAXHIMIT 
TË RREZIKUT TË 
FATKEQËSIVE 
DHE 
EMERGJENCAVE
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JENI TË PËRGATITUR?

Pikënisja e procesit të përgatitjes së planit është vlerësimi nga shkolla i 
përgatitjes për rastet e emergjencave dhe përballimin e pasojave të tyre. Lista 
e kontrollit më poshtë ju ndihmon për të kryer vlerësimin e situatës në shkollën 
tuaj. Nëse një prej përgjigjeve të mëposhtme rezulton të jetë “JO”, kjo 
nënkupton që shkolla juaj duhet të punojë më shumë për përgatitjen në rast 
emergjencash.

Menaxhimi i emergjencave në shkollë PO JO

A ka shkolla juaj një grup ose komision, me përfaqësues të të 
gjithë aktorëve në shkollë, i cili ka rol drejtues në menaxhimin 
e rrezikut të fatkeqësive dhe emergjencave në shkollë?

A ka shkolla juaj një plan që parashikon veprimet në rast 
emergjencash, procedurat standarde për emergjencat?

E ka përditësuar shkolla juaj planin për çdo vit?

A keni kryer të paktën një herë përgjatë vitit një vlerësim të 
emergjencave të mundshme dhe shkallës së vulnerabilitetit?

A keni identifikuar masa për zbutjen e pasojave të 
emergjencave dhe vulnerabilitetit?

A disponon shkolla juaj një plan evakuimi?

A ka shkolla një sistem paralajmërimi?

A keni zhvilluar të paktën dy stërvitje përgjatë vitit të shkuar?

A keni identifikuar një vend të sigurtë brenda shkollës tuaj?

A keni identifikuar një vend të sigurtë jashtë territorit të 
shkollës?
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Menaxhimi i emergjencave në shkollë PO JO

A keni përcaktuar procedura standarde për të gjitha 
emergjencat që mund të ndodhin?

A keni përcaktuar dhe praktikuar procedura për ribashkimin e 
nxënësve me prindërit dhe familjet e tyre?

Siguria e infrastrukturës PO JO

A janë të qëndrueshme godina e shkollës dhe mjediset e 
tjera për rastet e emergjencave?

A disponon shkolla juaj pajisje kundër zjarrit dhe a kujdeset 
për mirëmbajtjen e tyre?

A keni ekspozuar në çdo klasë hartat e evakuimit?

A keni përcaktuar shenja dalluese që tregojnë rrugët e daljes 
në rast emergjence?

A ruhen në një vend të sigurtë materialet e rrezikshme dhe 
që mund të marrin flakë?

A janë brenda ndërtesës së shkollës pajisjet dhe mjetet e 
sigurisë?

A disponon shkolla juaj kutinë e ndihmës së parë dhe a 
kujdeseni për ta mirëmbajtur?

A e keni përfshirë në parashikimet për buxhetin vjetor 
të shkollës, mirëmbajtjen e ndërtesës së shkollës dhe të 
pajisjeve të tjera të sigurisë?
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Reduktimi i rrezikut dhe edukimi për veprim PO JO

A janë udhëzuar nxënësit për reduktimin e rrezikut të 
emergjencave?

A janë të ndërgjegjësuar nxënësit për atë çfarë duhet të 
bëjnë në një rast emergjence?

A keni një plan emergjencash për sigurimin e 
vazhdimësisë së procesit mësimor?

A janë trajnuar nxënësit dhe stafi i shkollës për veprimet 
që duhet të kryejnë në rast zjarri, veprimet për ndihmën e 
parë etj?
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PËRGATITJA E PROFILIT TË SHKOLLËS

Gjatë këtij hapi, shkolla mbledh informacion në lidhje me planimetrinë e 
shkollës, hartën e zonës në të cilën është vendosur shkolla, numrat e kontaktit. 
Për mbledhjen e të dhënave specifike shkollës i duhet të bashkëpunojë me 
institucionet përgjegjëse për këto të dhëna.  Për përmbushjen e këtij hapi ju 
vijnë në ndihmë fletët e punës në vijim (Fletë pune 1 - 4).

FLETË PUNE 1: PROFILI I SHKOLLËS

Emri i shkollës

Adresa e shkollës

Sipërfaqja e ndërtesës së shkollës

Sipërfaqja e shkollës bashkë me oborrin

Vjetërsia e ndërtesës (në vite)

Periudha e rindërtimit (në vite)

Numri i daljeve Dalje kryesore:

Dalje emergjence:

Kapaciteti i projektuar i shkollës (në nr. nxënësish)

Numri total i 
nxënësve

Kati i 1-rë:

Kati i 2-të:

Kati i 3-të:

Numri total i stafit Gjithsej:

Staf pedagogjik:

Staf administrativ: 
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FLETË PUNE 2: PLANIMETRIA E SHKOLLËS

• Siguroni një kopje të planimetrisë së ndërtesës së shkollës, i cili përfshin të 
gjithë ndërtesën dhe planimetrinë e çdo kati. 

• Ky plan do të përdoret për vlerësimin e sigurisë dhe për përgatitjen e një 
plani evakuimi. 

FLETË PUNE 3: HARTA E ZONËS NË TË CILËN ËSHTË VENDOSUR 
SHKOLLA 

• Siguroni një kopje të hartës së zonës në të cilën është vendosur shkolla. 

• Kjo hartë do të përdoret për vlerësimin e sigurisë. 

FLETË PUNE 4: KONTAKTET PËR RASTET E EMERGJENCAVE

Pozicioni Emri Kontakt

Administrata e shkollës

Drejtori i shkollës

Koordinatori për emergjencat

Autoritetet lokale

Shërbimet e emergjencave (p.sh., zjarrfikësja, ambulanca, policia etj)

Shërbime të tjera (p.sh., Kryqi i Kuq etj)
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KRIJIMI I KOMISIONIT TË MENAXHIMIT TË EMERGJENCAVE

Reduktimi i rrezikut të emergjencave është përgjegjësi e të gjithë aktorëve 
në shkollë, dhe jo vetëm e drejtuesve të saj. Komisioni i menaxhimit të 
emergjencave është një autoritet i cili kujdeset dhe merr përgjegjësi për të 
gjitha aspektet e menaxhimit të rrezikut të fatkeqësive dhe emergjencave. 
Anëtarët e këtij komisioni duhet të punojnë së bashku për planifikimin dhe 
zbatimin e veprimtarive të planit të menaxhimit të rrezikut të emergjencave. 

• Përgjegjësinë për ngritjen e këtij komisioni rekomandohet ta ketë drejtori 
ose një ndër nëndrejtorët e institucionit arsimor. Dispozitat normative për 
arsimin parauniversitar, në Nenin 117 Siguria, përcaktojnë një sërë detyrash 
që duhet të përmbushë drejtori i shkollës në lidhje me sigurinë në shkollë5. 

• Në përbërje të këtij komisioni duhet të ketë mësues, nxënës, prindër. 

• Pjesë e komisionit mund të ftohen të jenë përfaqësues të shërbimeve të 
emergjencave (zjarrfikësve, qendrës shëndetësore, Kryqit të kuq etj).

• Partnerë të tjerë si p.sh., përfaqësues të pushtetit lokal, biznesit etj., mund 
të ftohen herë pas here si këshilltarë pranë këtij komisioni.

• Numri i anëtarëve të komisionit varet nga madhësia e shkollës dhe nevojat 
e saj. 

• Përfaqësimi në këtë komision i të gjithë aktorëve është shumë i 
rëndësishëm. Shkolla duhet të bëjë kujdes për balancën gjinore 
të përfaqësimit të anëtarëve të komisionit, si dhe për përfshirjen e 
përfaqësuesve të nxënësve ose anëtarëve të tjerë të stafit me nevoja të 
veçanta. 
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FLETË PUNE 5: KOMISIONI I MENAXHIMIT TË EMERGJENCAVE

Nr. Pozicioni Emri Kontakt

1. Kryetar i komisionit

2. Përfaqësues i nxënësve

3. Përfaqësues i prindërve

4. Kryetar i ekipit për mbrojtjen 
nga zjarri

5. Kryetar i ekipit për ndihmën 
e parë dhe mbështetjen 
psiko-sociale

Rolet dhe përgjegjësitë e Komisionit të menaxhimit të 
emergjencave

Parapërgatitja

Komisioni i menaxhimit të emergjencave:

• Siguron mbrojtjen e nxënësve dhe stafit të shkollës;
• Harton, zbaton, monitoron dhe vlerëson planin e menaxhimit të 

emergjencave;
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• Zhvillon kapacitetet për zbutjen e pasojave të fatkeqësive dhe 
emergjencave;

• Zhvillon vlerësime të vazhdueshme të rrezikut dhe vulnerabilitetit të 
ndërtesës dhe të zonës përreth shkollës;

• Planifikon dhe zbaton veprimtari për zbutjen e pasojave të fatkeqësive 
dhe emergjencave;

• Organizon veprimtari që nxisin krijimin e kulturës së bashkëpunimit 
dhe solidaritetit në shkollë në raste emergjencash, si p.sh., simulime 
evakuimi, kuice, aktivitete sportive etj.;

• Ndërton sistemin e reagimit ndaj emergjencave të shkollës dhe siguron 
përfshirjen e komunitetit në këtë process;

• Siguron dhe mirëmban pajisjet e ndryshme, si pajisjet e ndihmës së 
parë, fikësen e zjarrit etj.;

• Siguron koherencën dhe koordinimin e Planit të menaxhimit të 
emergjencave me planet e zhvillimit të pushtetit lokal;

• Siguron dhe koordinon pjesëmarrjen, bashkëpunimin dhe shkëmbimin 
e përvojave ndërmjet nxënësve dhe aktorëve të tjerë në këtë proces;

• Krijon një sistem alarmi në shkollë;
• Zhvillon takime të paktën tri herë në vit;
• Rishikon dhe përditëson planin të paktën një herë në vit;
• Mban shënime për vendimarrjet që ndërmerr.

Veprimet në rast emergjence

• Komisioni shërben si një grup koordinator në rastin e një emergjence;
• Komisioni ndërmerr vendime në lidhje me procedurat që do të ndiqen 

në rast të një emergjence të tilla, si alarmi fillestar, evakuimi, lëvizja për 
në vendstrehim etj;
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Komisioni për menaxhimin e emergjencave, në varësi të nevojave të shkollës, 
mund të krijojë ekipe të veçanta të cilët përmbushin detyra dhe funksione 
specifike në rastet e emergjencave. 

Shkolla mund të organizojë ekipe për:

• Logjistikën dhe administrimin e saj
• Komunikimin dhe sistemin e alarmit
• Mbrojtjen nga zjarri
• Evakuimin dhe sistemimin në vendstrehim
• Ndihmën e parë dhe mbështetjen psiko-sociale
• Ndërgjegjësimin e të gjithë aktorëve të shkollës

Ekipet mund të japin rekomandimet e tyre në lidhje me llojet e veprimtarive, 
afatet, grupet e punës, në funksion të hartimit të planit vjetor të veprimtarive 
për menaxhimin e rreziqeve të emergjencave. 
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VLERËSIMI I RREZIKUT, VULNERABILITETIT DHE 
KAPACITETIT

Rreziku nga fatkeqësitë dhe emergjencat është i ndryshëm nga njëri qytet në 
tjetrin, nga njëra shkollë në tjetrën. Çdo shkollë duhet të identifikojë rreziqet 
e mundshme të emergjencave që mund të përbëjnë rrezik për shkollën. Pa 
kryer një vlerësim të shkallës së rrezikut, vulnerabilitetit dhe kapaciteteve që ka 
shkolla, planifikimi është arbitrar.

Vlerësimi i rrezikut 
Formula e rrezikut të emergjencave

Fatkeqësia x Vulnerabilitet
Rreziku i emergjencës =

Kapacitetin e sistemit shoqëror

Le të supozojmë që fatkeqësia natyrore është një tërmet me magnitudë 
7.0 i shkallës Rihter,  i cili godet një qytet të madh. Fakti se sa rëndë qyteti 
është prekur nga tërmeti, varet pjesërisht nga vulnerabiliteti i infrastrukturës 
dhe vulnerabiliteti  i popullsisë së qytetit. A janë shtëpitë dhe shkollat 
të qëndrueshme? A janë spitalet të arritshme në këmbë? Pasojat e kësaj 
fatkeqësie zbuten nga kapaciteti i infrastrukturës së qytetit. Për shembull, 
zbatimi në mënyrë rigoroze i rregullave të ndërtimit të godinave mund 
të garantojë që shtëpitë dhe shkollat janë të sigurta ndaj tërmeteve. Një 
komunitet që di se çfarë të bëjë në rastin e një tërmeti ka të ngjarë të jetë më i 
sigurtë se një komunitet i patrajnuar dhe i papërgatitur.
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Natyrisht, kjo formulë na jep vetëm një vlerësim të përafërt të rrezikut që mund 
të vijë nga një fatkeqësi natyrore në një zonë të caktuar, në një kohë të caktuar.

Duke patur më shumë njohuri rreth rreziqeve që na kanosen (për parashikimin 
e të cilave shkenca moderne po evoluon), ne jemi në gjendje të përcaktojmë 
sa i madh është  rreziku që kanos komunitetin në të cilin jetojmë.  Kjo gjë na 
lejon të marrim vendime të rëndësishme se ku dhe si ti investojmë burimet për 
menaxhimin e tyre. 

Formula gjithashtu tregon qartë se dhe në rastin kur 
fatkeqësia  është natyrore, fakti që ajo shndërrohet në emergjencë 
ose jo, varet shumë nga faktorët njerëzorë -  sa dhe si shoqëria/
komuniteti/shkolla është edukuar dhe përgatitur për ta 
parandaluar dhe menaxhuar. 

Formula tregon se rreziku mund të zbutet duke kufizuar ekspozimin ndaj 
rreziqeve, duke zvogëluar vulnerabilitetin, dhe/ose duke zhvilluar kapacitetet. 

Reduktimi i rrezikut ndaj fatkeqësive natyrore dhe emergjencave civile në 
shkollë arrihet përmes:

• Studimit sistematik të shkaqeve të emergjencave;
• Reduktimit të ekspozimit ndaj rreziqeve;
• Zvogëlimit të vulnerabilitetit të njerëzve dhe pasurive; si dhe
• Përgatitjes së individëve dhe komuniteteve për t’u përballur me 

rreziqet.
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NDALUNI DHE MENDONI!

Në thelb të të mësuarit për menaxhimin e rrezikut të emergjencave natyrore 
dhe civile janë pyetje që lidhen me formulën e rrezikut. Kushtojini pak kohë 
pyetjeve të mëposhtme për të menduar rreth tyre. Mos u shqetësoni nëse 
nuk mundeni t’u përgjigjeni menjëherë të gjitha pyetjeve. Veprimtaritë që 
udhëzuesi zhvillon përgjatë tij do t’ju ndihmojnë të gjeni përgjigje:

• Cilat janë rreziqet natyrore ose civile ndaj të cilave ekspozohet më 
shumë komuniteti i shkollës tuaj?

• Me cilat emergjenca civile ose fatkeqësi natyrore është përballur 
komuniteti i shkollës tuaj?

• Cilat kanë qenë pasojat sociale dhe ekonomike të këtyre fatkeqësive?
• Cilat janë pikat e dobta të komunitetit të shkollës tuaj?
• Cilat grupe dhe individë mund të jenë veçanërisht të pambrojtur- ndaj 

kujt janë vulnerabël dhe cilat janë burimet e vulnerabilitetit të tyre?
• Çfarë kapacitetesh, ekspertizë dhe burimesh dispononi në mënyrë që 

të reduktoni rreziqet e fatkeqësive natyrore?
• Cilat kapacitete, ekspertizë dhe burime mund të gjeni në komunitetin e 

shkollës tuaj?
• Si mund t’i përdorni kapacitetet, ekspertizën dhe burimet që dispononi 

për të edukuar dhe përgatitur për menaxhimin e emergjencave 
nxënësit dhe aktorët e tjerë të shkollës tuaj?
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FLETË PUNE 6: MATRICA PËR VLERËSIMIN E RREZIKUT TË FATKEQËSIVE 
DHE EMERGJENCAVE

Matrica për vlerësimin e rrezikut të fatkeqësive dhe emergjencave ndihmon për 
identifikimin e (llojeve) fatkeqësive dhe emergjencave, mundësinë e ndodhjes 
së tyre, vulnerabilitetin dhe rrezikun me qëllim identifikimin e rreziqeve 
prioritare (më të mundshëm për të ndodhur).  Fatkeqësitë/emergjencat mund 
të jenë “natyrore” dhe/ose “të ndikuara nga njeriu”.  

Nr. A 

Fatkeqësia / 
emergjenca
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E lartë

1= E 
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- 5 = 
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Udhëzime për plotësimin e tabelës

Kolona A: Identifikimi i emergjencave

Mendoni për të gjitha emergjencat dhe fatkeqësitë nga të cilat mund të 
rrezikohet shkolla juaj dhe komuniteti nga vijnë nxënësit. Risillni në vëmendje 
të gjitha rastet e emergjencave që mund të kenë ndodhur përgjatë kohërave 
të ndryshme. Për mbledhjen e informacionit në lidhje me rreziqet potenciale të 
zonës, shkolla mund të konsultohet me autoritetet lokale.

Shëno (X) fatkeqësinë ose 
emergjencën që mund të 
prekë shkollën tuaj

Fatkeqësia/emergjenca

Tërmet

Përmbytje

Zjarr

Stuhi bore

Rrëshqitje toke

Mungesë uji (thatësirë) 

Ndotja për shkak të një fabrike kimike
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Kolona B: Vlerësoni mundësinë e ndodhjes së një fatkeqësie ose 
emergjence

Në kolonën B, vendosni mundësinë e ndodhjes për secilën fatkeqësi ose 
emergjencë, duke iu referuar shkallës nga 1deri në 5, ku: 

Shumë e ulët E ulët Mesatare E lartë Shumë e lartë

1 2 3 4 5

Kolona C: Vulnerabiliteti/shkalla e ndikimit

Në kolonën C, vendosni shkallën e ndikimit të secilës prej emergjencave nga 
1deri në 5, ku 1 = e parëndësishme dhe 5 = katastrofike. Kur vlerësoni shkallën 
e ndikimit, merrni në konsideratë të gjitha humbjet me të cilat është përballur 
shkolla /nxënësit/komuniteti juaj. Ndikimi nuk përfshin vetëm humbjen e jetës 
dhe dëmtimin e aseteve. Disa prej ndikimeve mund të jenë:

• Njerëzore: vdekjet, dëmtimet, paaftësia
• Fizike: dëmtime të ndërtesave, pajisjeve
• Socio-kulturore: humbje e miqve, shkatërrim i trashëgimisë kulturore
• Ekonomike: kosto e riparimeve
• Mjedisore: humbje e burimeve natyrore
• Psikosociale: traumë nga humbjet, humbje e shpresës
• Arsimore: ndërprerje e mësimit, ulje e cilësisë së mësimit

Kolona C: Vulnerabiliteti/shkalla e ndikimit

E parëndë-
sishme

E vogël Mesatare E lartë Katastrofike

1 2 3 4 5
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Kolona D: Shkalla e rrezikut

Për të përcaktuar shkallën e rrezikut (kolona D), shumëzoni propabilitetin e 
emergjencës (kolona B) me shkallën e ndikimit të vulnerabilitetit (kolona C). 

Kolona E: Niveli i rrezikut

Përdorni shkallën e mëposhtme për të konvertuar shkallën e rrezikut në nivel 
rreziku, dhe regjistrojeni në kolonën E.

Shkalla e rrezikut 

(Kolona D)

Niveli i rrezikut 

(Inputi në kolonën E)

1 - 3 Shumë e ulët

4 - 8 E ulët

9 - 14 Mesatare

15 - 19 E lartë

20 - 25 Shumë e lartë

Interpretimi dhe përdorimi i rezultateve

Pas plotësimit të matricës së rrezikut të emergjencave, ju duhet ta keni më të 
qartë situatën në lidhje me emergjencat dhe fatkeqësitë e mundshme me të 
cilat mund të përballet shkolla juaj.

Hapi tjetër në vazhdim ka të bëjë me identifikimin e vulnerabilitetit dhe masave 
për zbutjen e pasojave, në mënyrë që të përfshihen në planin e veprimit. 
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Vlerësimi i vulnerabilitetit
Hapi në vazhdim ka të bëjë me vlerësimin e vulnerabilitetit të brendshëm 
strukturor dhe jo-strukturor të shkollës, si dhe atij të jashtëm. Sikurse është 
parashtruar më lart, Vulnerabiliteti përfshin karakteristikat dhe rrethanat e një 
komuniteti, të një sistemi ose të një aseti që e bëjnë atë të ndjeshëm ndaj 
pasojave të një rreziku

Pas prioritizimit të emergjencave (domethënë identifikimit të emergjencave 
më të mundshme për shkollën dhe zonën tuaj), është i nevojshëm vlerësimi 
i rreziqeve të brendshme strukturore dhe jo – strukturore, si dhe vlerësimi 
i burimeve për menaxhimin e emergjencave dhe zbutjen e pasojave. 
Vendndodhja, arkitektura dhe konstruksioni i një ndërtese mund të rrisë ose të 
zvogëlojë vulnerabilitetin e shkollës tuaj në rast zjarri, tërmeti, rrëshqitje dheu, 
dëborë ose stuhi, temperature ekstreme, ndonjë shpërthim etj. Vulnerabiliteti 
jo-strukturor është i lidhur me pajisjet e ndryshme, kompjuterat, dritaret, 
kondicionerët, abazhurët etj.

Rreziqet e jashtme ndodhen jashtë shkollës, por mund të ndikojnë sigurinë 
e nxënësve dhe shkollës në përgjithësi. Kështu p.sh., nëse rruga që nxënësit 
kalojnë nuk është e sigurtë, atëherë kjo përbën rrezik për aksidente; nëse ura 
mbi të cilën kalojnë nxënësit nuk është e sigurtë, atëherë kjo përbën rrezik që 
lumi të kërcënojë jetën e nxënësve etj.

Duket sikur është gabim të pohosh dhe pranosh që shkolla 
është vulnerabël. Çdo institucion ka vulnerabilitetin e tij; është e 
gabuar dhe madje e rrezikshme të mos njohësh vulnerabilitetin 
dhe të mos marrësh masa për veprim  
(Risillni në vëmendje formulën e rrezikut për të kuptuar rëndësinë 
e vlerësimit të vulnerabilitetit).
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Fatkeqësia x Vulnerabilitet
Rreziku i emergjencës =

Kapacitetin e sistemit shoqëror

Komisioni i menaxhimit të emergjencave ose një nga grupet e punës të 
caktuara nga ky komision mund të kryejë vlerësimin strukturor dhe jo-strukturor 
të shkollës. Ky lloj vlerësimi duhet të kryhet nga stafi i shkollës, nxënës, prindër 
dhe përfaqësues të komunitetit. Nëse është e nevojshme shkolla mund të 
kërkojë ndihmën e një inxhinieri, zjarrfikësi, apo dikujt tjetër, në varësi të 
nevojave. Është shumë e rëndësishme që në këtë proces të përfshihen dhe 
përfaqësues të grupeve me aftësi të kufizuar, në mënyrë që të merren në 
konsideratë nevojat e tyre. Dhe në ato raste kur në shkollë nuk ka fëmijë me 
aftësi të kufizuar, nëse shkolla shërben si vendstrehimi për komunitetin, mund 
të ketë individë me aftësi të kufizuar që jetojnë pranë shkollës.

Ky vlerësim duhet të realizohet të paktën një herë në vit, në çdo rast pas një 
fatkeqësie, si tërmet, përmbytje, zjarr etj., si dhe në rastet e ndryshimeve 
materiale në mjediset e shkollës ose jashtë saj, si p.sh., ndryshime në rrugën 
pranë shkollës, ndërtesa të reja pranë saj etj.

Të gjitha rastet që identifikoni shënojini në hartën e shkollës në mënyrë që t’i 
merrni në konsideratë në hartën e evakuimit ose për harta të tjera. Për çdo rast 
vulnerabiliteti të identifikuar, përcaktoni masat që duhen marrë për të zbutur 
situatën.
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Shembull 1: Në rast zjarri

Parandalimi i zjarrit dhe masat për sigurinë ndaj zjarrit 
kërkojnë testime të herëpashershme dhe mirëmbajtje 
të vazhdueshme në shkollë. Vlerësoni që:

• Burimet e zjarrit dhe materiale që digjen 
lehtë të jenë të izoluara dhe të siguruara. 
Këto përfshijnë instalimet elektrike, pajisjet 
elektrike si soba, ngrohëset elektrikë, ose 
lëngje të djegshme.

• Korridoret e daljes të jenë të përcaktuara 
qartë për të lehtësuar evakuimin e sigurtë në 
rast zjarri.

• Sistemet e alarmit të jenë funksionale.
• Fikësit e zjarrit të jenë të mbushur.

Shembull 2: Në rast tërmeti

Për sigurinë nga tërmeti mendoni rreth objekteve 
që mund të rrëshqasin, bien dhe sidomos për ato 
objekte të cilët mund të dëmtojnë. Përcaktoni çfarë 
duhet bërë, kush mund ta bëjë, dhe kur.

Përcaktoni prirotetet:

• Siguroni sendet që mund të dëmtojnë, si 
p.sh., pajisje të rënda, pajisje për ngrohje/
ftohje, rafte librash etj. Kujdes të gjitha dyert 
e daljeve duhet të hapen nga jashtë.

• Siguroni objektet/sendet që kanë vlerë 
ekonomike ose kulturore, si p.sh., 
kompjutera, pajisje audio-vizive etj.
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Vlerësimi i kapaciteteve
Kapacitetet janë tërësia e burimeve që shkolla disponon dhe të cilët mund të 
kontribuojnë për sigurinë e saj. Të tillë mund të jenë: sistemi i menaxhimit të 
rrezikut të emergjencave në shkollë, informacioni dhe aftësitë që kanë nxënësit 
dhe mësuesit, infrastruktura dhe burime të tjera, bashkëpunimi me pushtetin 
lokal etj.  

Vlerësimi i kapaciteteve i jep shkollës mundësinë e identifikimit të burimeve si 
dhe të zonave që kërkojnë zhvillim të kapaciteteve. Shkolla duhet të përcaktojë 
një listë të nevojave, individëve dhe vendeve për të cilat do të ketë nevojë, 
në mënyrë që t’i përdorë për të reduktuar rreziqet dhe për të përshpejtuar 
rimëkëmbjen. Harta e shkollës dhe harta e zonës përreth saj janë mjete të 
domosdoshme për regjistrimin dhe vizualizimin e rreziqeve dhe burimeve në 
komunitet. 

Kapacitetet mund të përfshijnë:

• Burime njerëzore (stafi pedagogjik, administrativ dhe mbështetës, 
nxënësit, anëtarë të komitetit të prindërve etj.);

• Burime proceduriale (nxënësit, mësuesit dhe anëtarë të tjerë të 
shkollës kanë njohuri për procedurat dhe rregullat e sjelljes para, gjatë 
dhe pas një emergjence.

• Burime teknike (sistemet e komunikimit – telefon, celular, radio, 
internet etj.; sisteme alarmi – zile, megafon etj.; mjete të vlefshme 
transporti etj.).

• Burime bashkëpunimi (bashkëpunimi i shkollës me përfaqësuesit 
e komunitetit, të pushtetit lokal, me institucione të ndryshme, me 
biznesin, me organizata jo-fitimprurëse etj.).

• Burime financiare (buxheti në lekë).
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HARTIMI I PLANIT TË MENAXHIMIT TË RREZIKUT TË 
FATKEQËSIVE DHE EMERGJENCAVE

Pas ngritjes së Komisionit për menaxhimin e rrezikut të emergjencave, 
identifikimit të emergjencave të mundshme dhe prioritizimit të tyre, vlerësimit 
të rrezikut, vulnerabilitetit dhe kapaciteteve, hapi i ardhshëm është përgatitja e 
planit të menaxhimit të emergjencave. 

Puna për përgatitjen e një plani të tillë, fillon me identifikimin e masave 
lehtësuese dhe veprimeve që duhen ndërmarrë. Për secilën ndër veprimtaritë 
e planifikuara, përcaktohen afatet, personat/grupet përgjegjëse, dhe burimet e 
nevojshme.

Komponentë të tjerë të planit, të cilët duhen zhvilluar, janë procedurat 
standarde dhe planet për vazhdimësinë.

Përcaktimi i veprimtarive 
Veprimtaritë janë veprimet lehtësuese që ndërmerren për uljen e 
vulnerabilitetit dhe rritjen e kapaciteteve. Jo të gjitha këto veprimtari mund të 
përmbushen njëherësh. Ato së pari duhen prioritizuar bazuar në ndikimin që 
kanë në uljen e vulnerabilitetit dhe rritjen e kapaciteteve, si dhe në mundësitë 
që ka shkolla. Shkolla mund të caktojë një person që të ndjekë këto lloj 
veprimtarish. 

Komisioni i menaxhimit të rrezikut të emergjencave ose ekipi i posaçëm i 
ngritur për këtë qëllim, duhet të përcaktojë masat që duhet të ndërmarrë, 
të vlerësojë burimet e nevojshme për përmbushjen e këtij qëllimi, të caktojë 
personat përgjegjës dhe afatet, si dhe të identifikojë burimet financiare. 
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FLETË PUNE 8: PLANI I VEPRIMTARIVE
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2018
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Kalendari i veprimtarive
Pjesë e rëndësishme e planit është dhe kalendari i veprimtarive i cili mund të 
përfshijë takime, simulime, fushata informimi dhe ndërgjegjësimi, aktivitete të 
ndryshme etj.



52

Minimalisht kalendari duhet të përfshijë:

• Tre takime të Komisionit të menaxhimit të rreziqeve të emergjencave; 
një takim para fillimit të shkollës ose në nisje të saj, një në mes të vitit 
shkollor dhe një takim në mbyllje të vitit shkollor.

• Simulime me skenarë të ndryshëm.

Krijimi i hartave të evakuimit
Hartat e evakuimit të shkollës janë harta që tregojnë rrugët që ndiqen për 
evakuimin brenda dhe jashtë godinës së shkollës. Nxënësit, mësuesit dhe 
persona të tjerë në shkollë duhet të njohin mënyrën si të shkojnë nga shkolla 
në një vendstrehim në rast emergjence. Shkolla mund të krijojë këto lloje 
hartash:

1. Harta e evakuimit të ndërtesës së shkollës. Kjo lloj harte ndërtohet duke 
u mbështetur në planimetritë e secilit kat të ndërtesës së shkollës. Për 
secilin kat të ndërtesës së shkollës duhet të përgatitet një hartë evakuimi. 
Harta duhet të tregojë:

• Hyrjet dhe daljet;
• rrugët e evakuimit nga secili mjedis në ndërtesë;
• vendndodhjen e fikësve të zjarrit;
• vendndodhjen e kutisë/kutive të ndihmës së parë;
• vendet e siguresave, të çelësave të kaldajës etj.
• sallën/hapësirën e grumbullimit dhe qëndrimit në rast emergjence.

2. Harta e zonës përreth shkollës. Kjo hartë duhet të tregojë:

• Daljet nga ndërtesa e shkollës;
• vendndodhjen e strehimeve; 
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• qendra shëndetësore;
• stacion zjarrfikës;
• mjete (p.sh., gjenerator, mjete transporti);
• persona burimorë.

Hartat e evakuimit duhen ekspozuar në muret e klasave dhe në muret e 
shkollës, në mënyrë që nxënësit dhe stafi i shkollës të njihen paraprakisht me 
to dhe të ndihmojnë për evakuimin në rast emergjence. Këto harta mund të 
botohen në gazetën e shkollës si dhe të postohen në websit-in e shkollës. 
Njohja paraprake e rrugëve të shpëtimit shmang panikun dhe konfuzionin që 
mund të krijohet në rast emergjence.

Shkolla duhet të organizojë herë pas here simulime evakuimi në mënyrë që 
të përgatisë nxënësit dhe stafin e saj. Në rast se shkolla bën ndryshime në 
ndërtesën e saj, harta e evakuimit duhet të përditësohet në mënyrë që të 
reflektojë këto ndryshime.

Procedurat standarde të veprimit
Procedurat standarde përshkruajnë veprimet që duhet të ndërmerren në situata 
të ndryshme emergjente. Është shumë e rëndësishme që procedurat standarde 
të njihen dhe të kuptohen nga të gjithë aktorët e shkollës në mënyrë që të 
ketë një të kuptuar të përbashkët të tyre. Shkolla duhet të zhvillojë të paktën 
një herë në vit simulime me nxënësit dhe stafin e saj për njohjen dhe zbatimin 
e procedurave standarde të veprimit në rast emergjencash dhe fatkeqësish të 
ndryshme.
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TË PËRGJITHSHME

• Kur i telefononi policisë, ndihmës së shpejtë, zjarrfikësve dhe 
shërbimeve të tjera, duhet të jeni të përgatitur të përshkruani Çfarë, 
Kur, Ku, Kush jeni ju.

• Regjistrimi i vizitorëve: Për mbrojtjen e nxënësve dhe stafit të shkollës 
nga persona të panjohur, duhet praktikuar hyrja vetëm në njërën 
hyrje të shkollës (nëse shkolla ka dy dyer për hyrje) dhe regjistrimi i 
vizitorëve.

• Emergjenca mjekësore: Kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore në 
rastet kur është e nevojshme.
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VEPRIME NË RAST TËRMETI

Gjatë momentit të lëkundjes: 

• Që në momentin e parë të lëkundjes, mësuesi apo kushdo tjetër i rritur 
udhëzon me zë të lartë “Shpejt në pozicion për tërmet: përkulu, mbulohu dhe 
prit!”. 

• Kur tërmeti ndalon, evakuoni menjëherë ndërtesën.

Në klasa: 

• Personi që është më afër derës duhet ta hapë atë plotësisht. 

• Përkuluni në gjunjë dhe mblidhuni sa më shumë të jetë e mundur. 

• Mbuloni kokën, qafën dhe fytyrën. 

• Futuni poshtë një tavoline nëse keni afër një të tillë. 

• Mbahuni fort te tavolina ose mbulesa në të cilën jeni futur. 

• Qëndroni larg mobiljeve të rënda. 

• Kini kujdes në përdorimin e shkallëve. Shpeshherë shkallët janë pak rezistente 
dhe mund të dëmtohen.

Në laborator: 

• Largoni të gjitha materialet e rrezikshme ose që mund të marrin zjarr para se 
të futeni poshtë tavolinës.

Jashtë në sipërfaqe të hapur: 

• Nëse gjatë tërmetit gjendeni jashtë, qëndroni larg mureve që mund të 
shemben, pemëve dhe shtyllave elektrike.

• Përkuluni, mbulohuni dhe prisni, duke mbrojtur me krahët tuaj kokën dhe 
qafën.

• Në rast se ndodheni në autobus ose në furgonin e shkollës, shoferi duhet të 
ndalojë mjetin larg zonës së rrezikut.
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VEPRIME NË RAST PËRMBYTJE

Para përmbytjes: 

• Jepni njoftime të vazhdueshme për evakuimin para përmbytjes, për mbrojtjen 
e pajisjeve dhe të dokumentacionit. 

• Zhvendosuni në një zonë të sigurt. 

• Praktikoni planet e emergjencës dhe evakuimit për të qenë gjithmonë të 
gatshëm.

• Përgatitni një paketë me ushqime, ujë dhe disa veshje rezervë.

• Mbani gjithmonë kutinë e ndihmës së shpejtë në vende të sigurta bashkë me 
dokumentet e rëndësishme, për t’i marrë me vete në një moment rreziku.

Gjatë përmbytjes: 

• Evakuoni menjëherë të gjitha hapësirat që përfshihen nga përmbytja. 

• Vendosuni në një zonë të sigurt në pjesën e sipërme të ndërtesës.

• Mos provoni të kaloni përmes rrymës së ujit.

• Qëndroni larg vendeve të rrezikshme, si puseta, kanale ujëmbledhës, pasi 
vrulli i ujit mund t’ju marrë duke rrezikuar jetën.

Pas përmbytjes: 

• Kthehuni në godinë pasi të kenë urdhëruar drejtuesit e emergjencës.

• Mos takoni asnjë çelës elektrik pa u bindur për sigurinë e rrjetit.

• Kontrolloni rrëzimin e mureve, shkallëve, dyerve apo kanalet e ndryshme të 
shkarkimeve të ujërave dhe lajmëroni autoritetet për dëmtimet e ndryshme të 
banesës.

• Asnjëherë mos përdorni për pirje ujin që vjen nga rrjeti i ujësjellësit sepse 
mund të jetë i infektuar. Kur është e domosdoshme duhet ta ziejmë atë.

• Mos përdorni ushqimet e lagura nga përmbytja sepse mund të sëmureni.
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VEPRIME NË RAST ZJARRI

Nëse shihni zjarr:

• Nëse zjarri është i vogël, shuajini flakët me fikësen e zjarrit ose 
mbulojini me një mbulesë. 

• Aktivizoni alarmin e zjarrit. 
• Telefononi zjarrfikësen. 
• Evakuoni ndërtesën.

Nëse dëgjoni alarmin për zjarr: 

• Trajtojeni si emergjencë të vërtetë. 
• Ndiqni procedurat e evakuimit të ndërtesës. 
• Kurrë mos e hapni një derë të mbyllur pa kontrolluar më parë nëse 

është e nxehtë.
• Mos e hapni derën e nxehtë.

Nëse jeni në një mjedis me shumë tym: 

• Përkuluni në gjunjë dhe ecni për jashtë. 
• Merrni frymë vetëm me hundë. 
• Mbajeni frymën sa më shumë të jetë e mundur. 
• Vendosni një rrobë mbi gojë dhe hundë.
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VEPRIME NË RAST STUHIE DHE RRUFESH

Nëse jeni brenda një mjedisi: 

• Qëndroni larg telefonit. Linjat e telefonit mund të përcjellin elektricitet.

• Hiqni nga priza kompjuterat dhe pajisje të tjera. 

• Mbyllni dritaret dhe qëndroni larg tyre. 

Nëse jeni jashtë: 

• Qëndroni larg ujit pasi uji përcjell elektricitetin. 

• Shkoni drejt një strukture të qëndrueshme, të mbyllur. 

• Asnjëherë mos qëndroni poshtë një peme. 

• Mos qëndroni shtrirë mbi tokë. 

• Mblidhuni sa më shumë të jetë e mundur.

Nëse rrufeja godet dikë: 

• Kërkoni ndihmë. 

• Njoftoni shërbimin e urgjencës mjekësore.

• Jepini ndihmën e parë. Nëse personi nuk merr frymë, bëni frymëmarrjen 
artificiale. 

• Kontrollojeni për dëmtime dhe djegie të mundshme. 

• Zhvendoseni në një vend më të sigurt. 

• Keni parasysh, personat e goditur nga rrufeja nuk mbajnë ngarkesa elektrike 
dhe mund të mbahen në krah.
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VEPRIME NË RAST RRËSHQITJE TOKE

Nëse jeni brenda një mjedisi: 

• Mos dilni jashtë, por qëndroni aty ku ndodheni sepse brenda ndërtesës jeni 
më të mbrojtur.

• Futuni poshtë ndonjë tavoline, ose nën kolonat mbajtëse sepse mund të 
mbroheni nga sendet që bien nga sipër.

• Largohuni nga dritaret, apo prej dyerve me xhama sepse ato mund t’iu 
dëmtojnë duke rënë.

Nëse jeni jashtë: 

• Largohuni nga ndërtesat, nga pemët, nga linjat telefonike ose elektrike sepse 
mund të bien dhe ju lëndojnë.

• Asnjëherë mos kaloni në një rrugë ku sapo ka ndodhur një rrëshqitje sepse 
materialet janë jo të qëndrueshme dhe rrëshqitja mund të rivihet në lëvizje.

• Mos qëndroni dhe mos bëni veprime në pjesën e poshtme të rrëshqitjes sepse 
materialet e saj edhe pse mund të duken të qëndrueshme, mund të fshehin 
rreziqe.

• Mos hyni në banesat që janë vlerësuar si të rrezikshme prej ekspertëve, sepse 
mund të kenë pësuar dëme dhe mund të shemben.
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Planifikimi kurrikular i reduktimit të rreziqeve të 
emergjencave

Planifikimi kurrikular i reduktimit të rreziqeve të emergjencave është pjesë 
e planit menaxhues të rreziqeve të emergjencave. Nxënësit duhet të marrin 
njohuritë e nevojshme për rreziqet e fatkeqësive të ndryshme, të zhvillojnë 
aftësitë për t’iu përgjigjur këtyre rreziqeve dhe për të përballuar pasojat. 
Veprimtaritë e këtij plani zhvillohen në formë kros dhe ekstrakurrikulare. Më 
shumë informacion në lidhje me këtë do të gjeni në kapitullin “Format e 
përfshirjes në kurrikul të edukimit për emergjencat”.

Plani për menaxhimin e rreziqeve 
të emergjencave është gati!
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SHPËRNDARJA E PLANIT

Pas përfundimit të planit, hapi i ardhshëm është shpërndarja e tij te të 
gjitha aktorët në shkollë. Në mënyrë që të angazhohen për përmbushjen e 
tij, nxënësit, mësuesit, prindërit dhe partnerë të tjerë të shkollës duhet të 
familjarizohen me planin. Anëtarët e stafit të shkollës duhet të njohin cilat janë 
rolet e tyre dhe çfarë pritet të bëhet prej tyre në rast emergjence. Prindërit 
kanë nevojë të sigurohen që shkolla është e aftë të kujdeset për fëmijët e tyre 
në kohë fatkeqësish. 

Pushteti lokal, shërbimet e emergjencës duhet të njohin planin, procedurat dhe 
vendet ku janë vendosur pajisjet, në mënyrë që të asistojnë shkollën në rast 
emergjence.
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ZBATIMI I PLANIT DHE ZHVILLIMI I STËRVITJEVE

Plani i menaxhimit të rreziqeve të emergjencave mbetet vetëm një letër nëse 
nuk zbatohet. Simulimet e herëpashershme që duhet të zhvillojë shkolla janë 
një test për të provuar nëse veprimtaritë e planit janë të mundshme dhe të 
realizueshme.

HAPI 6

Shënoni problematikat e vërejtura gjatë simulimeve:



63

0

1

2

3

4

5

6

7

RISHIKIMI DHE PËRDITËSIMI I PLANIT

Plani i menaxhimit të rreziqeve të emergjencave duhet të rishikohet në mënyrë 
të vazhdueshme. Të paktën një herë në vit plani duhet të rishihet dhe të 
përditësohet. Për më tepër nëse ndodh ndonjë fatkeqësi, si p.sh., tërmet, 
përmbytje etj., plani duhet përditësuar për të reflektuar dëmtimet e shkaktuara

HAPI 7

Shënoni ndryshimet e mundshme dhe reflektojini në plan:
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5. FORMAT E 
PËRFSHIRJES NË 
KURRIKUL TË EDUKIMIT 
PËR MENAXHIMIN E 
EMERGJENCAVE 

Edukimi për menaxhimin e emergjencave synon ta shndërrojë shkollën në një 
komunitet të nxëni të orientuar drejt krijimit të një kulture të sigurisë institucionale. 
Në një shkollë të tillë, drejtuesit e shkollës dhe mësuesit i bëjnë nxënësit pjesë 
të planifikimit dhe zhvillimit të kurrikulës, si dhe të  proceseve vendimmarrëse që 
lidhen me sigurinë e tyre. 

Forma kroskurrikulare e përfshirjes në kurrikul nënkupton që edukimi për 
menaxhimin e rrezikut të fatkeqësive dhe emergjencave të realizohet përmes të 
gjitha lëndëve shkollore apo të një grupi lëndësh, me të cilat kjo fushë edukimi ka 
lidhje më të ngushtë. 

Kjo formë bazohet në trajtimin e veprimtarive të parashikuara me këtë fokus, si 
material plotësues për tema të caktuara mësimore në të gjitha lëndët ose një grup 
lëndësh që nxënësit e një klase studiojnë. Mësuesit e lëndëve të ndryshme është 
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mirë që kur përgatisin planin vjetor lëndor për një klasë të caktuar, të shënojnë 
me një simbol të dhënë, p.sh një yll, një rreth etj., ato tema mësimore në të cilat 
studiohen ose ka mundësi të përfshihen në mënyrë të natyrshme çështje që lidhen 
me fatkeqësitë natyrore dhe rreziqet që vijnë prej tyre, rreziqet që vijnë si pasojë 
e veprimtarisë njerëzore etj., duke bërë të mundur që edukimi për menaxhimin e 
rrezikut që lidhet me to të mos i lihet spontanitetit.

Të mësuarit për fatkeqësitë natyrore dhe emergjencat, përgatitja për parandalimin, 
menaxhimin dhe zbutjen e pasojave të tyre është shumë më tepër se thjesht të 
përftosh njohuri: nxënësit duhet të zhvillojnë aftësi dhe qëndrime që i përgatisin 
ata të përballojnë situatat emergjente.

Një ndër rrugët përmes së cilës shkollat u mësojnë nxënësve për fatkeqësitë 
natyore është ajo e mësimdhënies dhe të nxënit të dinamikave të këtyre dukurive. 
Në tema të veçanta në lëndët e Shkencave të natyrës dhe lëndës së Gjeografisë 
nxënësve u mësohet për tërmetet, rrëshqitjet e tokës, përmbytjet, thatësirat: si 
ndodhin dhe si zhvillohen, kur dhe ku mund të ndodhin, frekuenca e tyre, fuqia, 
modelet, si të masim ndikimin fizik të tyre.

Ndërkohë që kjo rrugë e të nxënit është tepër e rëndësishme, të mësuarit për 
fatkeqësitë natyrore dhe emergjencat shkon përtej lëndës. Sikurse rezulton nga 
formula e rrezikut, emergjencat në një shkallë të konsiderueshme varen nga 
faktorët njerëzorë: vulnerabiliteti dhe kapaciteti. Kjo do të thotë që edukimi për 
emergjencat është i orientuar drejt veprimit. Nxënësit duhet të angazhohen në 
veprimtari të ndryshme që përfshijnë klasën, familjen, komunitetin e shkollës. Në 
këtë mënyrë nxënësit nxiten të ndërmarrin inisiativa për vlerësimin e rreziqeve, 
për vlerësimin e mundësive dhe kapaciteteve, të hartojnë plane veprimi dhe të 
stërviten për zbatimin e këtyre planeve. Të mësuarit  e procedurave dhe praktimi 
i masave të sigurisë parashtron nevojën që nxënësi të familjarizohet me sinjalet 
e rreziqeve të emergjencave, me udhëzimet e procedurave të evakuimit dhe 
stërvitjen. Kështu në lëndën e Biologjisë dhe Edukimit fizik, nxënësit mësojnë të 
japin ndihmën e parë, si të përdorin kutinë e ndihmës së shpejtë, si dhe masa të 
tjera të sigurisë e kujdesit shëndetësor.
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Sikurse e theksuam më lart, të mësuarit për emergjencat nuk është vetëm të 
nxënit e njohurive për to, por në mënyrë të veçantë zhvillimi i aftësive dhe 
qëndrimeve. Në tabelën e mëposhtme prezantohen rezultatet e pritshme (njohuri, 
aftësi, qëndrime) të të nxënit për rreziqet e emergjencave dhe menaxhimin e 
tyre. Ato përfshijnë një set qëndrimesh që i shërbejnë nxënësit të jetë një anëtar 
aktiv dhe i përgjegjshëm i komunitetit të shkollës dhe më gjerë. Qasja e sotme e 
mësimdhënies me në qendër nxënësin e vendos nxënësin në qendër të procesit 
të mësimdhënies dhe të nxënit për rreziqet e fatkeqësive dhe emergjencave dhe 
përgatitjen për menaxhimin e tyre.

Hapa që lehtësojnë të mësuarit për 
emergjencat dhe menaxhimin e tyre:

Rezultatet e pritshme të të nxënit për 
emergjencat dhe menaxhimin e tyre

• Krijoni një klimë të sigurt, 
gjithëpërfshirëse dhe jo kërcënuese.

• Vlerësoni kontributet dhe përvojat e 
secilit.

• Inkurajoni nxënësit të shprehin idetë e 
tyre dhe të ndjehen të lirë.

• Modeloni vlerat dhe qëndrimet që 
dëshironi të kultivoni te nxënësit 
(respekt, sinqeritet, dhembshuri, 
pjesëmarrje).

• Mos u jepni nxënësve mesazhin që prej 
tyre pritet vetëm një përgjigje e drejtë.

• Jeni fleksibil nëse mësimi lëviz në një 
drejtim tjetër nga ai që keni planifikuar, 
për aq kohë sa është produktiv.

Njohuri 

• Njohuri për veten dhe të tjerët.

• Njohuri për fatkeqësitë natyrore.

• Të kuptuarit e koncepteve kyç të 
menaxhimit të rrezikut të emergjencave 
dhe procedurave që lidhen me to.

• Njohuri për masat bazë të sigurisë.

• Njohuri për mekanizmat e 
menaxhimit të emergjencave.

• Njohuri për mjedisin dhe 
marrëdhëniet mjedis/individ/
shoqëri.

• Njohuri për ndryshimet klimatike.
• Njohuri për ndikimin e 

emergjencave në popullatë.
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• Përdorni një sërë metodash të 
ndryshme, duke ndryshuar nga një 
veprimtari në tjetrën. Çdo nxënës ka 
stilin e tij të të nxënit, kështu që një 
metodë mund të funksionojë më mirë 
për disa nxënës sesa për të tjerët.

• Përdorimi i një sërë metodave jo vetëm 
që e bëjnë të nxënit më interesant, 
por gjithashtu krijon hapësirë për të 
përshtatur stilet e ndryshme të të 
nxënit.

• Sigurohuni që rregullisht të ndryshoni 
madhësinë e grupeve (në çift, në 
grupe të vogla, grupe më të mëdha) 
në mënyrë që nxënësit të punojnë me 
sa më shumë shokë/shoqe që të jetë e 
mundur.

• Tregojuni nxënësve se dhe ju si mësues 
jeni kurioz dhe jeni ende një nxënës 
i cili është i hapur për ide të reja dhe 
shkathtësi.

• Njohuri për të drejtat e fëmijëve/të 
njeriut.

Aftësi
• Aftësi të të menduarit kritik.
• Aftësi të përpunimit të 

informacionit.
• Aftësi të vetëmbrojtjes, 

vetëmenaxhimit.
• Aftësi të komunikimit dhe 

marrëdhënieve ndërpersonale.
• Aftësi emocionale.

Qëndrime
• Altruizëm.
• Respekt.
• Mirëkuptim.
• Kujdes.
• Empati.
• Besim.
• Përgjegjshmëri.
• Ndjenjë solidariteti.
• Kujdes për mjedisin.
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Shkolla nuk ka nevojë për një lëndë të veçantë për të mësuar për 
emergjencat. Njohuritë për to mund të përfshihen në çdo lëndë, si për shembull 
në lëndët e Arteve, nxënësit mund të përgatisin një poster për rreziqet e 
fatkeqësive natyrore ose emergjencave civile, në Matematikë mësojnë të përdorin 
statistika në lidhje me fatkeqësitë natyrore, në Aftësim teknologjik mësojnë për 
konstruksionet e ndërtesave etj.

FUSHAT E TË NXËNIT/LËNDËT
Shembuj të trajtimit kroskurrikular
Nxënësit:

GJUHËT DHE KOMUNIKIMI
Gjuhë shqipe • Lexojnë dhe diskutojnë histori të 

ndryshme, fabula, vjersha, tregime mbi 
fatkeqësitë natyrore dhe civile.

• Krijojnë tregime të shkurtra duke 
reflektuar nga fotografi, video ose 
piktura që shfaqin raste fatkeqësish ose 
emergjencash.

• Shkruajnë një model letre për një gazetë 
ose një përfaqësues institucioni për një 
çështje emergjente.

Matematikë • Punojnë për matje të ndryshme që lidhen 
me sigurinë në shkollë ose shtëpi.

• Ndërtojnë grafikë duke përdorur të dhëna 
që lidhen me fatkeqësi të ndryshme 
natyrore (p.sh., numri i përgjithshëm i 
njerëzve të prekur dhe kosto ekonomike).
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SHKENCAT E NATYRËS
Biologji • Mësojnë si një ekosistem i shëndetshëm, 

si p.sh., një pyll mund të mbrojë një 
komunitet nga rrëshqitjet e tokës.

• Hulumtojnë mbi rolin e ligatinave për 
mbledhjen e ujërave të shirave dhe 
parandalimin e përmbytjeve.

• Diskutojnë si shpyllëzimet kanë rritur 
rreziqet e fatkeqësive natyore në 
komunitetin ku jetojnë ose në vende të 
tjerë.

SHOQËRIA DHE MJEDISI
Qytetari • Zhvillojnë takime me përfaqësues 

të pushtetit lokal për të mësuar mbi 
strategjitë e përgatitjes për emergjencat 
dhe strukturat (institucionet) që 
angazhohen.

• Zhvillojnë projekte të ndryshme mbi 
emergjencat, parandalimin, menaxhimin e 
tyre në bashkëpunim me përfaqësues të 
komunitetit të shkollës.

• Angazhohen në nisma të ndryshme 
për ndërtimin e bashkëpunimit me 
komunitetin.

• Organizojnë një debat mbi çështje që 
lidhen me emergjencat dhe përgatitjen 
për parandalimin e menaxhimin e tyre.

• Përgatisin një plan të menaxhimit të 
emergjencave për familjen.
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Gjeografi • Hulumtojnë mbi ndikimet e ndryshme 
të fatkeqësive natyrore (tërmeteve, 
vullkanet, rrëshqitjet, thatësira, uraganet 
etj) në zonat urbane dhe rurale.

• Diskutojnë mbi ndryshimet klimatike, 
pasojat e tyre dhe rolin e veprimtarisë 
njerëzore.

• Mësojnë si përdorimi i tokës pa kriter 
mund të shkaktojë fatkeqësi natyrore.

• Diskutojnë për pasojat e ngritjes së nivelit 
të detit në brigjet detare.

Histori • Hulumtojnë mbi ndikimet e fatkeqësive 
natyrore dhe ndryshimet klimatike 
përgjatë periudhave të mëparshme.

• Studiojnë raste të emergjencave të 
mëdha në vendin tonë ose në botë 
dhe identifikojnë praktika të mira të 
menaxhimit dhe parandalimit të tyre.

EDUKIM FIZIK, SPORTE DHE SHËNDETI

• Mësojnë elementët e ndihmës së parë.

• Mësojnë praktikat e sigurisë dhe 
procedurat që duhet të ndjekin në rast 
emergjence.

• Mësojnë për rreziqet për shëndetin 
që mund të krijohen pas një situate 
emergjente.

• Mësojnë për rregullat e sigurisë dhe të 
higjenës pas një emergjence.
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ARTE

• Krijojnë postera, kolazhe me tema 
të ndryshme për emergjencat dhe 
fatkeqësitë natyrore.

• Krijojnë dhe performojnë këngë, vjersha, 
kërcime që krijojnë ndjenjën e përkatësisë 
në grup dhe ndërgjegjësimin për rrezikun 
e emergjencave.

• Përdorin gjuhën e trupit dhe mimikën 
për të përcjellë përgjigje (reagime) të 
mundshme ndaj një rasti emergjence.

TEKNOLOGJI DHE TIK

• Mësojnë rreth mekanizmave të dukurive 
natyrore gjeosizmike.

• Mësojnë dhe eksperimentojnë për të 
kuptuar parimet bazë të ndërtimeve 
rezistente ndaj fatkeqësive natyrore.

• Mësojnë rreth pasojave të veprimtarisë 
njerëzore në ekosistem.
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MODEL I NJË ORE MËSIMORE
Më poshtë, prezantohet modeli i një ore mësimore në lëndën e Kimisë në lidhje 
me pastrimin e ujit. Përmes veprimtarive nxënësit marrin njohuri dhe zhvillojnë 
aftësitë e nevojshme për përftimin e ujit të pastër në situatat pas një emergjence 
natyrore.

Lënda Kimi

Tema Pastrimi i ujit

Kohëzgjatja 2 orë mësimore (nga 45 minuta secila)

Rezultatet e të 
nxënit

Nxënësi:

• Përshkruan proceset e ndryshme kimike për pastrimin e ujit.

• Demonstron praktikisht proceset e ndryshme të pastrimit të ujit.

• Respekton rregullat e sigurisë përgjatë zhvillimit të eksperi-
menteve për pastrimin e ujit.

Metodologjia 
e zhvillimit të 
temës mësimore

1. Stuhi mendimesh: Ushtrim në grupe të vogla (15 minuta)

Kërkojuni nxënësve të formojnë grupe të vogla (me nga 3-4 nxënës) 
dhe të diskutojnë: 

• Nëse u është dashur ndonjëherë të pastrojnë ujin? – Nëse po, 
kur dhe si? 

• Kur mendojnë se është e nevojshme të pastrohet uji?

• Përmes cilat veprimtarive?

2. Përmbledhje: Me të gjithë klasën (10 minuta)

• Shkruani të gjitha përgjigjet në dërrasë ose në flipchart.

• Shpjegoni pse pastrimi i ujit është i rëndësishëm.

• Shpjegoni disa nga rrugët për pastrimin e ujit.

3. Eksperiment: pastrimi i ujit (25 minuta)

• Demonstroni rrugët kryesore të pastrimit të ujit: filtrimi, zierja, 
përdorimi i tabletave të klorit.
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• Kërkojuni nxënësve të asistojnë në këtë proces; 

• Testoni ujin e pastruar së bashku.

4. Punë në grupe: pastrimi i ujit (30 minuta)

• Kërkojuni nxënësve të formojnë grupe të vogla. Secili nga gru-
pet praktikon një ose dy mënyra të pastrimit të ujit dhe prezan-
ton rezultatet.

5. Përmbledhje: Si u ndjenë nxënësit para dhe pas procesit? Çfarë 
mësuan?

• Diskutoni me nxënësit nëse munden të realizojnë pastrimin e 
ujit pas një emergjence?

• Çfarë materialesh për pastrimin e ujit kanë në shtëpi? 

• A do ti vendosnin mjetet e pastrimit të ujit në çantën e emerg-
jencave? etj.

Materialet • Ujë (të cilit duhet t’i shtohen ndotës që nuk përbëjnë rrezik për 
shëndetin e nxënësve)

• Filtër kafeje, rroba për filtrimin e ujit

• Guriçka

• Furnelë dhe çajnik

• Tableta klori

• Enë plastike

Shënim: Në varësi të materialeve që dispononi, disa nga metodat 
mund të shpjegohen vetëm me gojë.

• Mund të ftoni mësuesin e lëndës së qytetarisë për të diskutuar 
mbi pasojat sociale të mungesës së ujit të pijshëm ose të zhvil-
loni një projekt ndërlëndor.

• Diskutoni mbi mënyra më të avancuara të pastrimit të ujit

Kriteret e 
vlerësimit

• Pjesëmarrja e nxënësve në diskutimin dhe punën në grup;

• Kryerja me sukses e eksperimentit.



74 FORMAT E PËRFSHIRJES NË KURRIKUL TË EDUKIMIT PËR MENAXHIMIN E EMERGJENCAVE

Forma jashtëkurrikulare nënkupton planifikim të veprimtarive në bazë klase dhe 
shkolle, të inicuara nga tematika e menaxhimit të emergjencave, në përputhje me 
kushtet e klasës dhe  shkollës. 

Shkolla mund të organizojë Ditën e Sigurisë në shkollë, e cila mund të jetë 13 
Tetori si Dita ndërkombëtare e reduktimit të fatkeqësive, ose një ditë tjetër në 
të cilën shkolla zhvillon veprimtari të ndryshme, si p.sh., ekspozita, demonstrime të 
ndihmës së parë, gara të ndryshme etj. 

Ju mund t’i nxisni nxënësit të formojnë Klubin e  menaxhimit të emergjencave.  
Nxënësit të cilët janë veçanërisht të interesuar për të mësuar më shumë rreth 
reduktimit të rrezikut të emergjencave mund të shpenzojnë më shumë kohë. 
Ata mund të luajnë një rol të rëndësishëm për  aktivitetet e përgatitjes për 
emergjencat në komunitet. 

Takimet e prindërve 

Mos hezitoni tu kërkoni prindërve të marrin një rol më aktiv në mbështetjen e 
menaxhimit të emergjencave. Ju mund të keni nevojë të uleni me prindërit për 
të eksploruar mënyrat se si të mësuarit për reduktimin e rrezikut të emergjencave 
mund të mbështetet nga familja dhe komuniteti. Në rast të një emergjence, 
organizimi i takimeve me prindërit pas saj mund të jetë mjaft i dobishëm. 
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6. MBËSHTETJA 
E NXËNËSVE PAS 
NJË FATKEQËSIE/
EMERGJENCE

Shkolla mund të luajë një rol të rëndësishëm për sigurimin e mirëqenies 
psikologjike të nxënësve pas një fatkeqësie apo emergjence.

Fatkeqësitë natyrore ose të shkaktuara nga njeriu, mund të kenë ndikim të fortë në 
mirëqenien psikologjike dhe sociale të individëve të prekur - nxënësve, mësuesve, 
prindërve ose anëtarëve të tjerë të komunitetit. Vdekja, lëndimi, shpërngulja dhe 
humbja e shtëpisë dhe mjeteve të jetesës mund të çojnë në dëshpërim, traumë 
dhe ndjesi paniku. Është e rëndësishme që mësuesit, drejtuesit dhe i gjithë stafi i 
shkollës, të jenë të vetëdijshëm për efektet psikologjike të fatkeqësive te nxënësit. 

Proceset “psikologjike” dhe “sociale” te njerëzit janë të ndërlidhura dhe të 
ndërvarura, ashtu sikurse janë shumica e nevojave tona. Kur një nevojë e 
rëndësishme plotësohet (ose jo), kjo mund të ndikojë në të gjitha aspektet e tjera 
të jetës.

Mirëqenia psikosociale varet nga plotësimi i nevojave të ndryshme, duke përfshirë ato:

• Biologjike (ushqim, ujë, kujdes shëndetësor) 



76 MBËSHTETJA E NXËNËSVE PAS NJË FATKEQËSIE/EMERGJENCE

• Materiale (strehim, rroba) 
• Sociale (marrëdhënie, komunitet, shërbimet bazë) 
• Psikologjike (aftësia emocionale, njohëse, personale për të nxënë) 
• Shpirtërore (sensi i kuptimit dhe qëllimit) 
• Siguria

Si i përgjigjen fëmijët fatkeqësive?

Fëmijët e prekur nga fatkeqësitë mund të traumatizohen. Fëmijët përjetojnë 
trauma kur dominohen nga ndjenjat e humbjes. Shembuj të humbjes mund të 
jenë: humbja e një ndjenje sigurie, diçka materiale, ose një person. Përgjigja tipike 
ndaj humbjes është pikëllimi. Disa fëmijë i verbalizojnë ndjenjat e tyre, por shumë 
prej tyre nuk duan. Në shumicën e rasteve, shohim fëmijë që kanë përjetuar 
një ngjarje apo humbje traumatike t’i shprehin ndjenjat e tyre joverbalisht - për 
shembull, nëpërmjet ndryshimeve të sjelljes.

Këto sjellje manifestohen në disa mënyra:

1. “Që e nxjerrin jashtë” - Kjo përfshin fëmijët të cilët,

• shfaqin agresion fizik ose verbal;
• nuk janë të bindur dhe /ose kundërshtojnë; 
• duken të zemëruar (edhe nëse nuk po i nxjerrin në pah ndjenjat e tyre); 
• përfshihen në konflikte ose bulizojnë të tjerët.

2. Ankthi - Kjo përfshin fëmijët që,

• duken të shqetësuar, të tërhequr dhe të varur nga mësuesit në shkollë; 
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• demonstrojnë sjellje regressive të tilla, si urinimi në shtrat ose thithja e 
gishtit; 

• fillojnë t’i mbahet goja ose nuk flasin; 
• frikësohen në situata nga të cilat më parë nuk kishin frikë.

3. Perfeksionizmi - Kjo përfshin fëmijët që,

• bëhen të ‘përsosur’ në sjellje, qëndrime dhe në gjuhën e përdorur; 
• përpiqen vazhdimisht të tejkalojnë arritjet dhe të jenë të mirë.

4. Përgjigjet somatike: 

• Fëmijët e shprehin pikëllimin e tyre somatikisht. Ata shpesh ankohen për 
dhimbje koke, dhimbje në stomak ose dhimbje të tjera të paqarta.

5. Funksionimi kognitiv: 

• Duke përjetuar pikëllim, fëmijët tregojnë gjithashtu ndryshime në 
funksionimin e tyre njohës në drejtim të përqendrimit, të të nxënit, 
arsyetimit dhe rënies së përgjithshme të performancës në shkollë.

Një mënyrë e thjeshtë për të imagjinuar se si fëmijët mund të reagojnë ndaj një 
krize është të mendoni për një trekëndësh të përmbysur. Përgjigjet e fëmijëve ndaj 
ngjarjeve të dhunshme dhe tronditëse, dhe potenciali e tyre për t’u rimëkëmbur 
ndjekin një piramidë të përmbysur, ku në pjesën e gjerë lart qëndrojnë fëmijët 
rezistues dhe në pjesën e ngushtë poshtë qëndrojnë fëmijët e prekur rëndë.
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70% 
e fëmijëve janë rezistentë

20-25% 
e fëmijëve janë të prekshëm

3-5%
e fëmijëve kërkojnë 

ndërhyrje 
të specializuar

Ndihmë me mbështetje psikoksociale - Pse dhe Si?
1. Prindërit mund të jenë të mbingarkuar dhe të angazhuar për ta rikthyer 
jetën e tyre në rrugën e duhur. 

Prindërit e nxënësve mund të preken nga fatkeqësia dhe mund të jenë 
të shokuar, të stresuar ose të traumatizuar. Në këtë situatë, organizimi i 
aktiviteteve për fëmijët, edhe nëse ato nuk janë aktivitete formale shkollore, 
u jep prindërve hapësirë për t’u marrë me pasojat e fatkeqësisë. Gjithashtu, 
prindërit në një situatë pas-fatkeqësish nuk mund të jenë gjykatësit më të 
mirë të mirëqenies psikosociale të fëmijëve të tyre. Për prindërit që janë 
nën stres, tërheqja ose sjellja e keqe e një fëmije mund të kuptohet si e 
qëllimshme. 
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2. Kthimi në normalitet është i rëndësishëm dhe kjo mund të kërkojë kohë

Është e rëndësishme të theksohet se ajo që njerëzit në krizë përjetojnë 
pas një ngjarje traumatike është një reagim normal ndaj një situate shumë 
të parregullt. Ata duhet të sigurohen se situata do të përmirësohet. T’ia 
japësh nxënësve këtë shpjegim të thjeshtë i ndihmon ata të kuptojnë 
dhe të trajtojnë stresin e tyre. Përveç kësaj, është e rëndësishme që 
nxënësit të inkurajohen të rivendosin rutinat “normale” siç janë shkuarja 
në shkollë, loja, sported, angazhimi në hobi etj., pasi normaliteti i ritmit 
të tyre të përditshëm zbut ndikimin e krizës. Nëse është e mundur, duhet 
monitoruar situata e nxënësve që nuk vijnë në shkollë pas një fatkeqësie 
apo emergjence.

Mos u shqetësoni nëse gjërat kërkojnë kohë për t’u kthyer në normalitet. Në 
shumicën e rasteve, simptomat e stresit dhe traumës zhduken gradualisht 
gjatë javëve të para pas një fatkeqësie. Sidoqoftë, dymbëdhjetë javë pas 
fatkeqësisë, njëzet e pesëdhjetë për qind e fëmijëve mund të tregojnë ende 
shenja të rëndësishme të shqetësimit dhe këto shenja mund të vazhdojnë 
deri në një ose dy vjet pas fatkeqësisë. 

3. Merrni pak kohë për të ndihmuar nxënësit të shprehin ndjenjat dhe 
mendimet e tyre për emergjencën e kaluar

Kur fëmijët kthehen në shkollë pas një fatkeqësie apo situate emergjence, 
ata nuk duhet të nxiten menjëherë t’i nënshtrohen orarit të zakonshëm. Në 
vend të saj, atyre duhet t’u jepet kohë për të folur për ngjarjen dhe për të 
shprehur ndjenjat e tyre në orë mësimore, me tërë klasën apo në grupe të 
vogla,  pa detyruar ata që nuk dëshirojnë të flasin.

Fëmijët ndonjëherë janë të prirur për të nxjerrë përfundime të pasakta 
për shkakun e fatkeqësisë, për veprimet e tyre dhe për ndjenjat e tyre të 
momentit. Për shembull, ata mund të besojnë se janë disi të fajësuar për 
atë që ka ndodhur. Hulumtimi dhe korrigjimi i këtyre ideve është pjesë e 
rigjetjes së mirëqenies psikosociale.
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Më poshtë disa këshilla:

• Të kuptohet se nxënësit duan dhe kanë nevojë për sa më shumë të 
dhëna faktike që është e mundur.

• Të lejohen nxënësit të diskutojnë teoritë dhe idetë e tyre për atë 
që ka ndodhur, në mënyrë që ata të mund të fillojnë të “zotërojnë” 
ngjarjet.

• T’u tregohet nxënësve se si dhe ku mund të marrin informacion dhe 
ndihmë.

• Të fillohen diskutime në grupe rreth ngjarjeve shqetësuese që shumë 
mund ose nuk mund t’i kenë përjetuar, sepse edhe ata që nuk 
kanë përjetuar ngjarje të tilla, do të kenë dëgjuar për ta. Kjo do t’i 
ndihmojë fëmijët e prekur të ndihen më pak të vetmuar.

• Në të njëjtën kohë, mos t’u kërkohet nxënësve të tregojnë historitë e 
tyre individuale. Ringjallja e ngjarjeve shqetësuese zakonisht është e 
dobishme për folësin vetëm nëse bëhet vullnetarisht, në një mjedis 
ku fëmija ndihet i sigurt dhe të rriturit janë të trajnuar profesionalisht 
për të mbështetur fëmijët. 

• Përgjigjuni vetëm pyetjeve që nxënësit ju kërkojnë.

4. Nuk është asgjë e re: Edukimi i mirë është pothuajse punë psiko-sociale

Për mësuesit, puna psikosociale nuk është asgjë e re pasi praktikat e mira 
të mësimdhënies dhe të nxënit janë praktika të mira psiko-sociale. Mësuesit 
duhet të punojnë për të krijuar një mjedis të përshtatshëm mbështetës ku 
nxënësit ndjehen të sigurt. Për shembull, nxënësit në rast të një emergjence 
mund të kenë vështirësi të përqendrohen në mësime. Mësuesit mund t’i 
ndihmojnë nxënësit të përqendrohen duke planifikuar veprimtari mësimore 
me rezultate të qarta, një fillim dhe një fund të qartë të shoqëruar me një 
rishikim të asaj që është mësuar. Përdorimi i një sërë teknikash e metodash 
mësimore do të ndihmojë në përshtatjen me të gjithë stilet e të nxënit të 
nxënësve. 
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5. Kur duhet të kërkohet ndihmë nga jashtë institucionit? 

Mësuesit ka shumë të ngjarë që nuk janë psikologë të trajnuar për t’u marrë 
me traumën. Ata nuk janë këshilltarë dhe nuk mund të kërkohet që të 
merren me të gjitha problemet psiko-sociale që ndodhin në klasën e tyre. 
Pra, sa herë që mendohet se kanë nevojë për ndihmë, duhet t’u drejtohen 
profesionistëve të trajnuar që në nivel shkolle janë: psikologu shkollor dhe 
punonjësi social i shkollës.
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7. SHTOJCË 1

VEPRIMTARI JASHTËKURRIKULARE PËR NXËNËSIT 

Veprimtaritë e mëposhtme mund të zhvillohen me nxënësit si pjesë e kurrikulës 
me zgjedhje ose në kuadër të veprimtarive të tjera jashtëkurrikulare si p.sh., Klubi i 
emergjencave.

VEPRIMTARI 1 -  
Harta e rreziqeve të emergjencave dhe “detektivët” e rrezikut

• Vizatoni një hartë të lagjes, fshatit ose qytetit tuaj. Përfshini vendet ku ju 
qëndroni pjesën më të madhe të kohës: shtëpinë dhe shkollën.

• Përfshini sa më shumë pika orientimi dhe vende, si lumë, mal, kodër, 
bregdet, ura, rrugë, tunele, si dhe godina të rëndësishme (si stacion treni, 
zjarrfikëse, spitale, stacion policie, stacion elektrik). 

• Pasi keni krijuar hartën, është koha të bëheni një “detektiv” i rrezikut të 
emergjencave: Zbulo se me cilën fatkeqësi/emergjencë mund të përballet 
shkolla juaj. Ndahuni në grupe dhe intervistoni persona të ndryshëm 
(mësues të shkollës, nxënës, anëtarë të tjerë të komunitetit) në lidhje me 
faktorët ndaj të cilëve është e ekspozuar lagjja/fshati/qyteti juaj?

• Shënoni zonat ose ndërtesat që mund të jenë në rrezik nga fatkeqësi/
emergjenca të ndryshme. Grupe të ndryshëm nxënësish mund të punojnë 
për skenarë të ndryshëm (p.sh., një rrëshqitje e vogël).

• Diskutoni mbi vulnerabilitetin: Çfarë i bën disa njerëz në komunitetin e 
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shkollës më të prekshëm se të tjerët? Çfarë i bën disa zona dhe ndërtesa 
më të rrezikuara se të tjerat? Cilat aktivitete në shkollën tuaj rritin 
cënueshmërinë?

• Shënoni në hartë zonat dhe ndërtesat për të cilat njerëzit do kenë nevojë 
gjatë një situate emergjente, si spital/qendër shëndetësore, shtëpi për 
pleqtë etj.

• Mendoni për kapacitetet. Shënoni ndërtesa dhe elementë të infrastrukturës 
që janë të rëndësishme për rastet e shpëtimit, si zonat e evakuimit, zonat 
e sigurisë, spitalet, zjarrfikëset, vendstrehime etj. Diskutoni sa të rrezikuara 
nga fatkeqësitë dhe sa të aksesueshme janë këto zona. 

• Harta e rrezikut është gati! 

VEPRIMTARI 2 -  
Përgatitja e çantës së emergjencave 

Nëse lind nevoja që nxënësit të evakuojnë shkollën ose 
shtëpinë, atyre ju duhet një çantë emergjencash. Zhvilloni 
me nxënësit këtë veprimtari. Drejtojuni pyetjet:

• Cilën nga sendet e mëposhtme do të zgjidhnit?         
• Ka sende të tjera që mendoni janë të nevojshme?
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Sendet më të domosdoshme që duhet të përfshijë çanta janë: 

• Sende të ndihmës së parë;
• Ujë dhe ushqim;
• Dokumente të rëndësishme;
• Një peshqir dhe një palë rroba;
• Një sapun, furçë dhe pastë dhëmbësh;
• Një dritë me bateri.

Mos harroni! Nuk mund të fusni gjithçka në 
çantë pasi bëhet shumë e rëndë. 
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8. SHTOJCË 2

USHTRIME DHE VEPRIMTARI PSIKO-SOCIALE PËR NXËNËS TË 
NDIKUAR NGA FATKEQËSITË/EMERGJENCAT
Në këtë pjesë sugjerohen disa veprimtari të cilat mund të zhvillohen në klasë dhe/
ose si veprimtari jashtëkurikulare, për të mbështetur mirëqenien psiko-sociale të 
nxënësve pas një fatkeqësie. 

1. Veprimtaritë hyrëse dhe mbyllëse

Këto lloj veprimtarish zhvillohen në fillim dhe në fund të ditës, periudhës apo vitit 
shkollor. Ato lejojnë që të gjithë nxënësit në klasë të ndajnë me njëri tjetrin se si 
ndjehen, si dhe ti japin mësuesit një ide se si nxënësit po ndjehen emocionalisht. 
Në këto lloj veprimtarish është mirë që mësuesi të fillojë i pari ndërhyrjen. Për 
shembull. ju mund të thoni: “Mirëmëngjes. Ndjehem i lumtur këtë mëngjes, sepse 
unë kam rastin të jem me ju përsëri pas fatkeqësisë apo situatës së emergjencës 
së ndodhur”. Ose: “Mirëmëngjes. Unë ndjehem i lodhur këtë mëngjes, sepse 
kam qenë e përqendruar në situatën që po kalojmë pas fatkeqësisë”. Mësuesi 
lëviz rreth klasës dhe u lejon nxënësve të transmetojnë si ndjehen. Mos i detyroni 
nxënësit të cilët nuk duan të marrin pjesë. Në fund të procesit, falenderoni 
nxënësit për ndarjen e ndjenjave të tyre. E njëjta veprimtari mund të përsëritet 
para përfundimit të ditës. Mundohuni t’i afroheni veçmas nxënësve që vazhdimisht 
shprehin ndjenjat negative dhe pyetini nëse mund t’i ndihmoni.
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2. Ushtrime relaksuese

Ushtrimet relaksuese janë të mira për trajtimin e stresit. Ankthi, frika dhe 
nervoziteti janë reagime normale mes fëmijëve pas një fatkeqësie dhe ushtrime 
të tilla mund të japin lehtësim të stresit dhe emocioneve negative. Ushtrimet 
relaksuese nuk mund të vijnë natyrshëm tek të gjithë, prandaj praktikimi i 
vazhdueshëm i tyre do të përmirësojë efektin e tyre. Ushtrimet relaksuese 
zakonisht kanë tre komponentë: frymëmarrjen, vizualizimin dhe lëvizjet fizike.

Më poshtë është një sugjerim për një ushtrim relaksimi duke përdorur të tre këto 
elemente:

A. Diskutoni simptomat e stresit me nxënësit. Diskutoni se çfarë ndodh kur 
ne jemi të tensionuar dhe të stresuar (rritet frekuenca e zemrës, muskujt 
janë të tensionuar, kemi dhembje koke, dhembje trupi, pamundësi për të 
fjetur);

B. Pyetini nxënësit se çfarë shkakton stres për ta pas ndodhjes së fatkeqësisë 
(kujtime, erë, tinguj të caktuar, tronditje);

C. Tregojuni atyre se ushtrimet e relaksimit mund të jenë shumë të dobishme 
në një situatë kur stresi dhe emocionet negative duket se të turbullojnë. 
Theksoni që relaksimi duhet të ndiqet si çdo aktivitet tjetër;

D. Kërkojuni të gjithëve që të ngrihen (ndoshta të formojnë një rreth, 
sigurohuni që nxënësit të kenë hapësirë të mjaftueshme, madje mund të 
dilni jashtë nëse koha është e bukur);

E. Kryeni këto hapa: 

- Kërkojuni nxënësve të mendojnë për ngjyrën e tyre të preferuar ose 
një ngjyrë që i bën ata të lumtur;

- kërkojuni atyre të mbyllin sytë dhe ta përfytyrojnë atë ngjyrë; 

- tani kërkoni që ata të marrin frymë ngadalë dhe thellë përmes 
hundës, dhe ta nxjerrin nga goja;
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- përsëriteni frymëmarrjen brenda dhe jashtë disa herë derisa nxënësit 
të kenë një ritëm të mirë; 

- kërkojuni nxënësve të imagjinojnë se çdo herë që marrin frymë, ajri 
që thithin ka ngjyrën e tyre të preferuar;

- u thoni atyre të ndiejnë se si ajri i gjallë hyn në hundë, në mushkëri 
dhe më pas në të gjithë trupin, duke sjellë ndjenja pozitive dhe 
energji pozitive;

- përsëriteni disa herë;

- më pas, i kërkoni nxënësve që të shtrydhin duart e tyre në grusht, 
sikur të ishin duke shtrydhur një top. Theksoni që muskujt e tyre janë 
të tensionuar në këtë moment. Kërkojuni atyre të relaksohen dhe t’i 
lirojnë duart. I bëni ato të kuptojnë se si duart e tyre ndjehen më mirë 
kur janë të relaksuara;

- kërkojuni nxënësve të bëjnë një grusht kur marrin frymë dhe t’i 
çlirojnë duart kur nxjerrin frymën. Përsëritni këtë disa herë;

- kërkojuni nxënësve të ngrenë krahët mbi kokën e tyre kur marrin 
frymë, duke i shtrirë aq lart sa munden. Kur nxjerrin frymën kërkojuni 
t’i ulin duart. Përsëriteni; 

- më pas kërkojuni nxënësve që të tensionojnë muskujt e këmbëve 
kur të marrin frymë dhe t’i qetësojnë kur nxjerrin frymën. Kujtojuni 
nxënësve  se sa mirë ndjehen kur pjesët e trupit janë të relaksuara; 

- pas kësaj, kërkoni nga nxënësit që të relaksojnë gjithë trupin e 
tyre, duke marrë frymë dhe duke nxjerrë frymë. Kërkojuni atyre 
të përqëndrohen në frymëmarrjen e tyre dhe në atë se sa janë të 
relaksuar;

- kërkojuni nxënësve që të fillojnë ngadalë të lëvizin me gishtërinjtë e 
tyre dhe pastaj krahët dhe këmbët përpara se të hapin sytë. Jepuni 
nxënësve kohë që të “zgjohen”. Falënderojini të gjithë për përpjekjet 
e tyre dhe kaloni në veprimtari të tjera.
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3. Çfarë ndodhi?

Duke folur për atë që ndodhi është shpesh hapi i parë i shërimit psikosocial. 
Megjithatë, nuk mund të jetë e lehtë për fëmijët e traumatizuar, prandaj, për këtë 
mund të ndihmojnë ushtrimet e drejtuara. Nxënësit mund të përshkruajnë atë 
që dëgjuan, pane dhe ndjenë. Si mësues, është e rëndësishme që të vërtetoni 
përvojat e nxënësve, duke përfshirë “pohimet e tyre” për atë që dëgjuan, ndjenë 
dhe panë. Nxënësit gjithashtu mund të mësojnë se është normale që të gjithë të 
përjetojnë të njëjtën situatë në mënyra të ndryshme.

Lënda/ët Të gjitha

Titulli/tema Çfarë ndodhi?

Koha 45 minuta

Data Pas një fatkeqësie apo situate emergjence

Rezultatet e të 
nxënit

• Nxënësit ndihmohen të rishikojnë dhe shprehin eksperiencat e 
tyre shqisore gjatë fatkeqësisë apo situatës së emergjencës

• Nxënësit ndajnë historinë e tyre rreth fatkeqësisë apo situatës 
së emergjencës

Veprimtaritë/
koha

1. Përmbledhje (10 minuta) 

• Vendosni një tabak letre në mur dhe ndani atë në pesë seg-
mente. 

• Vizatoni një simbol për secilën nga pesë shqisat (vesh, sy, hun-
dë, gojë, dorë) në çdo kuti.

• Tregojuni nxënësve se klasa do të flasë për atë që ndodhi gjatë 
fatkeqësisë duke kaluar nëpër secilën shqisë.

2. Diskutim në klasë (25 minuta)

• Fillimisht kërkojuni nxënësve të ndajnë atë që kujtojnë për fat-
keqësinë apo emergjencën. 
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• Pastaj kaloni në secilën shqisë dhe pyetini nxënësit, çfarë 
dëgjuan, ndjenë, nuhatën, dëgjuan, panë, etj. 

• Verifikoni përvojat e tyre dhe korrigjoni çdo perceptim të 
gabuar. 

• Shkruani përgjigjet poshtë në segmentin e duhur të letrës. 

• Respektoni faktin që disa fëmijë nuk duan të ndajnë përvojat e 
tyre. Gjithmonë tregojuni se jeni në dispozicion që të dëgjoni 
përvojat e tyre, nëse duan ta bëjnë këtë në një moment të 
mëvonshëm. 

3. Përmbledhje (10 minuta) 

• Këtu janë disa pyetje të mundshme për përmbledhjen:

• Si u ndjetë që ndatë përvojat tuaja rreth fatkeqësisë? 

• Pse mendoni se është e rëndësishme për të ndarë përvojat dhe 
ndjenjat tona pas një fatkeqësie?

• Si na ndihmojnë shqisat tona të nxjerrim një pamje të asaj që 
ndodhi? 

• A ka përvoja të tjera që shqisat tuaja ju kanë ndihmuar të mbani 
mend? (orientojini nxënësit drejt përvojave pozitive, si ditëlind-
je, ngjarje të veçanta etj.).

Materialet • Letër/tabak të madh muri

• Markera me ngjyra

Variacion/shtesë Pas ushtrimit, kërkoni nga nxënësit të bëjnë një vizatim për atë që 
kanë përjetuar, ta marrin në shtëpi dhe ta ndajnë me prindërit e tyre.

Kriteret e 
vlerësimit

Veprimtaritë psikosociale nuk duhet të përdoren për vlerësimin e 
nxënësve.
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4. Vizatimi i ndjenjave

Pas një fatkeqësie apo situate emergjence, fëmijët mund të ndeshen me një sërë 
emocionesh. Kur janë të traumatizuar, perceptimi i ndjenjave dhe emocioneve të 
tyre mund të jetë i vështirë. Duke i njohur dhe shprehur ato, komunikimi ndërmjet 
nxënësve, prindërve dhe mësuesve bëhet më i lehtë. Ky është hapi i parë i 
nxënësve për të mësuar se si të merren me emocionet e vështira. Gjithashtu, duke 
njohur emocionet në vetvete, nxënësit do të mësojnë të jenë të ndjeshëm ndaj 
emocioneve të të tjerëve.

Lënda/ët Të gjitha (vizatimet mund të jenë më të sofistikuara kur kjo 
është pjesë e një programi Arti)

Titulli/tema Vizatimi i ndjenjave

Koha 45 minuta

Data Pas një fatkeqësie

Rezultatet e të 
nxënit

• Ndihmesë për nxënësit për të njohur ndjenjat e tyre.

• Vendosja e nxënësve përballë ndjenjave të nxënësve të tjerë.

Veprimtaritë/
koha

1. Hapja (10 minuta) 

• Flisni për morinë e emocioneve njerëzore dhe nënvizoni 
se secili ka ndjenja të ndryshme në kohë të ndryshme. 

• Theksoni se pas një fatkeqësie është normale që të kesh 
një sërë emocionesh të ndryshme, nganjëherë shumë në 
të njëjtën kohë. 

• Nënvizoni se është normale të kesh të tilla ndjenja. 

• Bëni një ndalesë në lidhje me ndjeshmërinë, duke 
vënë në dukje se të gjithë kanë ndjenja që duhet të 
respektohen. 
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2. Vizatimi (20 minuta) 

• Kërkojuni nxënësve të bëjnë një vizatim të një ndjenje 
që kanë pasur pas fatkeqësisë ose të një ndjenje që 
mendojnë se dikush në klasën / familjen e tyre kishte pas 
fatkeqësisë. 

3. Prezantimi dhe përmbledhja (15 minuta) 

• Pyesni nxënësit të cilët janë të gatshëm të ndajnë 
vizatimin e tyre me të tjerët. 

• Shënoni emocionin që përshkruajnë në tabelë.

• Pas prezantimit, diskutoni numrin e ndjenjave të 
ngjashme / të ndryshme. 

• Përsëri, verifikoni ndjenjat e nxënësve dhe tregoni 
nevojën për të respektuar ndjenjat e njerëzve të tjerë. 
Këtu janë disa pyetje të mundshme për përmbylljen e 
veprimtarisë: 

• Si ndjeheni kur flisni për emocionet tuaja? 

• Sa shpesh ndodhin/përsëriten disa ndjenja? A ndodhin 
më shpesh apo më pak me kalimin e kohës?

Materialet • Letër 

• Ngjyruesit me ngjyra, ngjyrat, ngjyrat e ujit etj.

Variacion/shtesë Nxënësit mund të formojnë grupe dhe t’i prezantojnë ndjenjat e tyre 
duke kryer pantomime.

Kriteret e 
vlerësimit

Veprimtaritë psikosociale nuk duhet të përdoren për vlerësimin e 
nxënësve.
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5. Angazhimi i prindërve në çështjet psikosociale

Në shumicën e rasteve, prindërit janë kujdestarët parësorë që presim të 
ndihmojnë me rimëkëmbjen psiko-sociale të fëmijëve. Roli i tyre është kritik, 
sidomos kur veprimtaritë shkollore ndërpriten nga një fatkeqësi. Si mësues, mund 
të dëshironi të punoni me prindërit menjëherë pas një fatkeqësie apo situate 
emergjence. Për shembull, mund të organizoni një takim të prindërve ose t’i 
vizitoni veçmas. Ju mund të dëgjoni historitë e prindërve, të pranoni shqetësimet 
që ata kanë për situatën e krijuar dhe gjendjen emocionale të fëmijëve të tyre. 
Ju mund t’iu sugjeroni veprimtari psikosociale të cilat mund t’i kryejnë në shtëpi 
për të mbështetur fëmijët e tyre derisa shkolla të jetë e mbyllur. Ofroni llojin e 
ndihmës që mundeni, siç është kontakti me shërbimet e specializuara. Kini kujdes 
që të mos ofroni ndonjë mbështetje që nuk mund ta jepni. Edhe kur shkolla të jetë 
rihapur, është e dobishme të mbahen kontakte të ngushta me prindërit e nxënësve 
për të qenë në gjendje të mbështesni nxënësit që kanë vështirësi të përballojnë 
përvojën traumatike.

6. Veprimtari artistike dhe shprehëse

Angazhimi i nxënësve në veprimtari artistike dhe shprehëse është një mënyrë e 
rëndësishme për të mbështetur mirëqenien e tyre psikologjike pas fatkeqësive 
apo situatave të emergjencave. Shpesh, fëmijët më të vegjël kanë vështirësi të 
shprehin emocionet verbalisht, madje edhe fëmijët më të rritur dhe adoleshentët 
preferojnë më shumë veprimtari shprehëse sesa ato verbale. 

Shfaqjet me kukulla 

Kukullat janë mjete shumë të mira që nxënësit të shprehin veten e tyre dhe mund 
të përdoren në mënyra të ndryshme. Në mjediset pas fatkeqësisë apo situatës së 
emergjencës, ato mund të përdoren për të ndihmuar nxënësit të tregojnë historitë 
dhe të shprehin ndjenjat e tyre. Kur nxënësit i bëjnë kukullat vetë, ata fitojnë edhe 
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më shumë pronësi të procesit dhe kjo i bën të shpalosin më mirë krijimtarinë e 
tyre. 

Këshilla

• Ofrojuni  nxënësve mënyra të ndryshme për përdorimin e kukullave – 
ushtrime në çift ose në grup, të shprehurit para një auditori etj. 

• Nxënësit më të rritur mund të përdorin shfaqjet me kukulla ose teatrin për 
të përcjellë mesazhe te nxënësit më të vegjël ose komuniteti në lidhje me 
sigurinë, higjienën, reduktimin e rrezikut pas një fatkeqësie apo situate 
emergjence. 

Sugjerime për përmbledhjen

• Pse keni zgjedhur të luani këtë karakter?  
• Si u ndjetë kur po luanit me kukulla? 
• Çfarë ndjenjash përpiqej të shprehte karakteri juaj dhe pse? 
• Si keni arritur te kjo histori? 
• Pse keni zgjedhur këtë audiencë? 
• Si reagoi audienca? Çfarë do të bënit ndryshe nëse do ta bënit përsëri?

Kartolina, letra, fotografi 

Prezantimi i tregimeve përmes shkrimit ose vizatimit është gjithashtu një veprimtari 
shumë e popullarizuar psiko-sociale. Nxënësit, në varësi të rrethanave, mund 
të duan të ndajnë letrat ose kartolinat e tyre me miqtë, shokët ose prindërit. Ju 
gjithashtu mund të organizoni një shkëmbim letrash ose vizatimesh mes fëmijëve 
që janë prekur nga fatkeqësia ose kanë përjetuar situatën e emergjencës, dhe 
atyre të një zone që e kanë kaluar dhe janë rikuperuar tashmë. Kjo u jep nxënësve 
shpresën se gjërat do të përmirësohen pas një kohe.
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Sugjerime për përmbledhjen

• Kujt ia dërgove kartolinën / letrën / e-mailin tuaj? Me kë e ndatë vizatimin 
tuaj?

• Si u ndjetë kur e ndatë historinë tuaj me të tjerët?
• Ishte e vështirë të ndaje historinë tënde me të tjerët? Pse?
• A u përgjigj personi tjetër? Si u ndjetë kur morët përgjigje?

Këngët dhe tregimet 

Një qasje shumë krijuese për t’i inkurajuar nxënësit që të ndajnë historitë e tyre 
dhe/ose njohuritë rreth reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë realizohet përmes 
këngëve ose tregimeve. Këngët dhe tregimet tradicionale ose moderne mund të 
përshtaten duke krijuar tekste të reja ose duke ndryshuar stilin, për të përfshirë 
mesazhe mbi parandalimin dhe reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë.

Sugjerime për përmbledhjen

• Çfarë ndjenjash shpreh kënga/përralla juaj? 
• Si arritët te ky tekst/histori? 
• Si u ndjetë kur krijuat tekstin/historinë? 
• Si e vendosët se kush duhet ta tregonte/këndonte atë? 
• Si reagoi audienca?
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9. SHTOJCË 3

Dispozitat Normative
NENI 115

Komisionit i shëndetit, sigurisë, mirëmbajtjes dhe mjedisit (më tutje: 
“komisioni”)

1. Drejtori i institucionit arsimor ngre komisionin, që kryesohet prej tij ose 
një nëndrejtor i ngarkuar prej tij (nëse ka) dhe përbëhet nga mësues të 
zgjedhur nga këshilli i mësuesve, prindër të caktuar nga këshilli i prindërve 
dhe nxënës nga qeveria e nxënësve.

2. Komisioni: a)mbikëqyr rregullisht në institucionin arsimorkushtet e ruajtjes 
së shëndetit, të higjienës, pastërtisë, mjedisit, të sigurisë së nxënësve dhe 
punonjësve dhe ruajtjen e mirëmbajtjen e mjediseve dhe tëpajisjeve; b)
identifikon nevojat për mirëmbajtje të institucionit, që plotësohen nga 
njësia bazë e qeverisjes vendore; c) përcakton nevojat për ndreqje të 
vogla, shërbime, zëvendësime të pjesëve për shkak të dëmtimeve; ç)
organizon veprimtari ndërgjegjësuese me nxënës, mësues dhe prindër 
për kushtet e ruajtjes së shëndetit, të sigurisë, mirëmbajtjes së mjediseve 
e pajisjeve të institucionit; d)harton raporte për drejtorin e institucionin 
arsimor për kushtet e parashikuara në pikën a) të këtij neni dhe propozon 
përmirësime.

a) Komisioni përcakton procedurat ditore dhe javore të higjienës, 
pastërtisë dhe mirëmbajtjes së institucionit arsimor.  

b) Komisioni drejton hartimin e rregullores që përmban: a) veprimet 



96 SHTOJCË

konkrete që kryhen në raste emergjence; b) procedurat e pranimit 
të njerëzve të panjohur në mjediset e institucionit; c) procedurat e 
mirëmbajtjes rutinë ditore dhe javore të institucionit arsimor; ç) të tjera, 
me propozimin e mësuesve, prindërve dhe nxënësve.

NENI 116

Shëndeti 

1. Drejtori i institucionit arsimor: a) njofton menjëherë urgjencën 
shëndetësore kur nevojitet ndihma e saj; b) dërgon menjëherë me mjete 
të transportit të rastit nxënësin ose punonjësin mësimor, kur urgjenca 
shëndetësore e porosit të veprojë kështu.

2. Kur një nxënës sëmuret ose pëson aksident, mësuesi kujdestar ose një 
drejtues i institucionit arsimor njofton menjëherë prindin. 

3. Institucioni arsimor ka të paktën një kuti të ndihmës së parë, përherë 
funksionale.Të paktën një mësues për 400 nxënës ka certifikatën për 
administrimin e ndihmës së parë.Për aksidente të vogla, nxënësi i dëmtuar 
merr ndihmën e parë në shkollë.

4. Kur nxënësi regjistrohet në konviktin e shkollës, paraqet vërtetimin 
mjekësor se nuk vuan nga ndonjë sëmundje ngjitëse. 

Drejtori i institucionit arsimor nuk pranon që të hyjnë në mjediset 
mësimore punonjësit ose nxënësit që kanë sëmundje ngjitëse.

Drejtori njofton shërbimin shëndetësor kur dyshohet për përhapjen e një 
sëmundjeje ngjitëse në institucion.

5. Pirja e duhanit dhe alkoolit ndalohet në të gjitha mjediset e institucionit.

Institucioni arrin marrëveshje me institucionet e tjera për mospirjen e 
duhanit në mjediset ku nxënësit kryejnë veprimtari.
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6. Drejtori siguron dokumentet, sipas legjislacionit në fuqi, për ruajtjen e 
shëndetit të nxënësve nga artikujt që tregtohen për ta brenda territorit 
të institucionit ose pranë institucionit, por që shesin kryesisht vetëm për 
nxënësit e instituciont arsimor.

7. Drejtori njofton autoritetet përkatëse kur krijohen zhurma që 
shpërqendrojnë vëmendjen e nxënësve.

NENI 117 

Siguria 

1. Në një vend të dukshëm në shkollë afishohen numrat e emergjencës 
(numrat e policisë, të zjarrfikëseve, të urgjencës). 

2. Punonjësit arsimor dhe nxënësit janë udhëzuar dhe stërvitur për radhën e 
veprimeve në godinën e institucionit për ngjarje të jashtëzakonshme, si: 
rënie zjarri, përmbytje, tërmete etj. 

3. Institucioni arsimor: a) ka pajisjet e  mjaftueshme për mbrojtjen kundër 
zjarrit; 

b) ka shenja dalluese që tregojnë rrugën për të dalë në ngjarje të 
jashtëzakonshme. 

4. Korridoret, shkallët dhe sheshpushimet në godinën e institucionit 
arsimor nuk janë të zëna me objekte që pengojnë lëvizjen në ngjarje të 
jashtëzakonshme.

5. Drejtori i institucionit arsimor publik komunikon menjëherë me njësinë e 
qeverisjes vendore kur është në rrezik siguria në institucion për shkak të 
problemeve në mirëmbajtjen e tij.

6. Mësuesit dhe instruktorët janë përgjegjës për sigurinë e mjeteve dhe të 
pajisjeve që përdoren nga nxënësit.Në një vend të dukshëm për nxënësit 
vendosen rregulloret e sigurisë në mjediset e shkollës. Nxënësit i kanë 
përvetësuar rregulloret.
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7. Kur drejtori i institucionit arsimor gjykon se rrezikohet siguria në një mjedis 
ose në të gjithë godinën, vendos ndërprerjen e funksionimit të mjedisit 
ose të institucionit dhe njofton DAR/ZA-në. Drejtori i institucionit arsimor 
publik njofton menjëherë bashkinë/komunën dhe DAR/ZA-në.

8. Drejtori harton raportin për çdo rast emergjence në institucion.

9. Drejtori i institucionit arsimor publik formulon periodikisht ose në kohë 
reale me sistem elektronik, për njësinë përkatëse të qeverisjes vendore, 
kërkesën e detajuar për mirëmbajtjen e institucionit, bazuar në pyetësorin 
e mirëmbajtjes.

10. Drejtori njofton menjëherë policinë dhe bashkinë/komunën për vjedhje 
ose tentativë vjedhjeje në pronën e institucionit.
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10. SHTOJCË 4

Numrat e emergjencës: 

Policia

129
Policia rrugore

126
Zjarrfikësit

128
Urgjenca mjekësore

127
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