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NË KËTO BOTIME

VËSHTRIMI
i përgjithshëm

PROGRESI
i projektit

-	PRAKTIKA dhe PROGRAME
KREATIVE për parandalimin
dhe ndërhyrjen e bullizmit
- TEST për të parandaluar bullizmin
- MJETET EDUKATIVE “SAFER”
për studentët, mësuesit dhe
komunitetin

Takimi i parë

Bashkëfinancuar nga
Programi Erasmus+
i Bashkimit Evropian

G A ZE T Ë - B OTI M I 2&3 - QE RS HOR , 2 0 2 2

VËSHTRIM
i përgjithshëm
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Mirësevini në botimin e 2-të & 3-të
të gazetës SAFER!
Kompetencat sociale dhe të drejtat themelore
për parandalimin e bullizmit është një projekt
trevjeçar i financuar nga Programi Erasmus +
(KA3- Përfshirja shoqërore dhe vlerat e përbashkëta: kontributi në fushën e arsimit dhe trajnimit)
të Bashkimit Evropian që synon të zhvillojë dhe
zbatojë një metodë inovative për parandalimin e

dhunës në shkollë dhe bullizmit për nxitjen e arsimit gjithëpërfshirës.
Projekti koordinohet nga Fondazione Hallgarten
Franchetti Centro Studi Villa Montesca në Itali
dhe partneriteti është mes “Giunti Psychometrics
Srl” (Itali), “The Cyprus Observatory on School Violence - Cyprus Pedagogical Institute” (Qipro), the
“Center for Intercultural Dialogue” (Maqedonia Veriore), “the Association Roditeli” (Bullgari), “Universidade do Algarve” (Portugali), “the European Anti-Bullying Network” (Belgjikë) dhe “the Regional
Directorate of Primary and Secondary Education
of Crete” (Greqi). Projekti do të zhvillojë materiale
trajnimi për mësuesit, prindërit, studentët dhe
anëtarët e komunitetit edukativ.
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PROGRESI
i projektit
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Që nga takimi i parë i konsorciumit në prill
2021, partnerët kanë arritur një progres të
dukshëm në lidhje me rezultatet e pritura të
projektit. Në këtë botim, do të mësoni më
shumë rreth:

Praktika të mira
dhe programe kreative
kundër dhe për
ndërhyrje
të bullizmit

Pyetësorin
SAFER

Α. PRAKTIKA dhe

PROGRAME KREATIVE 		
kundër dhe për ndërhyrje
të bullizmit: Çfarë përmban
hulumtimi i ri i SAFER?

Rëndësia e bullizmit në dy dekadat e fundit ka
prodhuar qindra, nëse jo edhe mijëra punime mbi
këtë temë. Atëherë përse tjetër hulumtim? Për arsye se puna e bërë nga ana e projektit SAFER fillon
nga një këndëvështrim tjetër: nga këndvështrimi
i vetë shkollave, me aktorët e tyre kryesorë (nxënësit, mësuesit, prindërit dhe komunitetin). Ne
mund të themi që analiza e praktikave më të mira
ka përdour një qasje gjithëpërfshirëse të shkollave dhe komunitetit (WSCA), që është inovacioni
kryesor i projektit SAFER.
Më tutje, pjesë e madhe e hulumtimeve të
mëparshme u stimuluan nga përkufizimi i dhënë
nga Olweus. Megjithëse ai përkufizim është e
dëshmuar të jetë shumë i dobishëm si katalizator
për hulumtim, në studimin aktual ne kemi propozuar një përkufizim të rishikuar dhe le të themi më

MJETET
EDUKATIVE “SAFER”
për studentët,
mësuesit
dhe komunitetin

të përhapur të bullizmit, që merr parasysh përparimet e fundit teorike dhe provat empirike, në
të njejtën kohë duke e nxitur rritjen dhe fitimin e
kompetencave sociale dhe qytetare; promovimi i
vlerave të përbashkëta pozitive dhe demokratike
dhe dialogu ndërkulturor; pronësia e të drejtave
fundamental. Idea ishte të zgjedhim praktika që
parandalojnë dhe sfidojnë bullizmin në mënyrë
tërësore, duke mbështetur të rinjtë në shtëpi, në
shkollë, në klasë dhe në komunitetin e tyre.
Ne kemi analizuar 24 praktika të suksesshme në
7 shtetet që janë të përfshira në projektin SAFER
(parandalim, ndërhyrje dhe programe të përziera)
që marrin parasysh disa qasje të ndryshme, poashtu duke i përzier disa nga ato. Praktikat parashikojnë, programin kundër bullizmit në shkollë, qasjen
e moshatarëve, të mësuarit socialë dhe emocional, fushatat e ndërgjegjësimit kundër bullizmit,
krijimin e një ambienti pozitiv në shkollë, promovimin e dinjitetit dhe respektit për të gjithë,
përfshirjen e komunitetit, sjelljet prosociale dhe
njohjen e socialo morale, poashtu dhe zhvillimin
e vetëdijes për emocionet, vlerat dhe respektin e
ndërsjelltë që nxitet përmes pjesëmarrësve të studentëve në grupën që bashkëpunojnë.
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Përshkak që literatura për bullizmin e vendos në
pah që shkollat janë duke u munduar të gjejnë
mënyrën më të mirë për të adresuar dhe trajtuar
këtë çështje, këto praktika mund të i japin të gjithë
shkollave një ndihmë të vlefshme kur ato kërkojnë
të identifikojnë një program kundër bullizmit që
ta implementojnë. Në përgjithësi, mësuesit përballen me nje sërë ndërhyrjesh konfuze, shumë
prej të cilave nuk janë vlerësuar apo kanë prodhuar vetëm përfitime margjinale në reduktimin
e bullizmit. Me mbështetjen e hulumtimit SAFER,
ata mund të gjejnë mënyrën më të përshtatshme
për situatën e tyre të bullizmit dhe secili/a program/praktikë mund të jetë më efektive, për kë
dhe në çfarë situata.
Më në fund, ky raport përputhet me atë që tregojnë tani dëshmitë:
-	se qasjet e shumëanshme për reduktimin e
bullizmit në shkolla kanë më shumë gjasa të
kenë sukses sesa programet me një komponent
-	që ngacmimi është më shumë se një ndërveprim ndërmjet individëve, ai është një

fenomen socio-ekologjik që ndodh për
shkak të asaj që ndodh në grupet e bashkë
moshatarëve, familjet, shkollat, komunitetet
dhe mjedisin më të gjerë shoqëror.
Të gjithë këta aktorë mund të gjejnë, në Raportin
e praktikave më të mira SAFER, disa shembuj të
riprodhueshëm, konkretë të dobishëm dhe sigurisht këshilla për reflektim dhe diskutim.

Maria Rita Bracchini
Fondazione Villa Montesca
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B. Pyetësori SAFER
Me qëllim të mbledhjes së informacionit mbi bullizmin drejtpërdrejt nga nxënësit, u vendos që të
hartohet, miratohet dhe administrohet një pyetësor në shkollat bullgare, të qipros, greke, italiane,
maqedonase dhe portugeze, që janë pjesëmarrëse në eksperimentin SAFER.
Pjesa e parë e pyetësorit përmban pyetjet TPB
(Test për Parandalimin e Bullizmit). TPB është një
mjet i krijuar për të vlerësuar ambientin emocional në klasa dhe për të ndihmuar në parandalimin
e bullizmit dhe bulizmit në internet. Ky test u zhvillua nga Nicola Botta, Anna Accetta dhe Isa Zappullo për Giunti Psychometrics. Është një pyetësor ‘gjysmë-projektiv’ (d.m.th. një test në të cilin
shfaqet një imazh evokues dhe shfaqen çelësat e
paracaktuar) që mat aspekte të ndryshme të përshtatjes psikosociale dhe keqpërshtatjes tek fëmijët, adoleshentët dhe të rinjtë e moshës 9 deri në
18 vjeç. Testi përmban ‘fotografi grafike’ që përshkruajnë imazhe neutrale që përfaqësojnë episode
të jetës së përditshme në kontekste të ndryshme
socio-relative: imazhet janë bërë qëllimisht për
t’u interpretuar në mënyra të ndryshme. Për çdo
‘foto’ të shfaqur, vajza/djali duhet të zgjedhë nga
pesë alternativa thënien që ajo/ai mendon se
përshkruan më së miri atë që përfaqëson stimuli

i imazhit. Përgjigjet nxjerrin në pah një perceptim
pak a shumë problematik të kontekstit në të cilin
jeton vajza/djali dhe një rrezik të mundshëm të
sjelljes jopërshtatëse në nivel grupi (agresion, intolerancë, zemërim, etj.). Pyetësori është anonim
dhe raporti përbëhet nga një dokument i përmbledhur që tregon rrezikun më të madh ose më të
vogël të zhvillimit - në nivel klase ose grupi shkolle
- ngacmimi ose dinamika e bullizmit kibernetik.
Testi bazohet në një shembull prej 922 subjektesh
(522 djem dhe 400 vajza) nga mosha 9 deri në 18
vjeç.
Pjesa e dytë e pyetësorit përbëhet nga një “pyetësor biografik”. Ky pyetësor është gjithashtu
anonim. Është një pyetësor i zhvilluar posaçërisht
për projektin SAFER nga Prof. Stefano Taddei dhe
Dr Bastianina Còntena nga Universiteti i Firences
së bashku me Giunti Psychometrics dhe partnerët
e projektit SAFER. Ai përbëhet nga një sërë pyetjesh që nxisin vajzat dhe djemtë të reflektojnë
mbi jetën e përditshme (në shkollë ose në dinamikën e shkollës shtesë) dhe të kërkojnë përgjigje
bazuar në përvojën e tyre të përditshme.
Pyetësori biografik përbëhet nga dy seksione.
Seksioni i parë na bën të ‘bëjmë një fotografi’ – bazuar në një këndvështrim ‘subjektive’ nga vajzat/
djemtë – të ‘perceptimit dhe përfshirjes ose jo të
tyre në dinamikat e bullizmit’ si në shkollë ashtu
edhe jashtë saj. Përveç nxjerrjes në pah të përvojës së ngacmimit, pyetjet synojnë të eksplorojnë
praninë ose mungesën e sjelljes pro-sociale që
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mund të ndihmojë për të luftuar bullizmin ose, në
të kundërtën, praninë e faktorëve të rrezikut që
duhen marrë parasysh: pyetjet eksplorojnë dimensione specifike, të tilla si niveli i ndjeshmërisë ndaj
tjetrit, prania ose mungesa e pritshmërive pozitive
ndaj ngacmimit, karakteristikat e faktorëve të situatës që mund të favorizojnë ose kundërshtojnë
bullizmin, variablat sociale dhe dinamikat e grupit
që mund të favorizojnë një mjedis të favorshëm
për vetë ngacmimi, si p.sh. madhësia dhe përbërja
e grupeve të miqësisë të cilave ata i përkasin, dinamika ndërpersonale, pavarësisht nëse i kushtojnë vëmendje rrezikut të humbjes së reputacionit,
ndikimit të hierarkive, pranisë ose mungesës së
“pro-bullizmit” specifik. Normat e grupit si përforcimi i ngacmimit, shmangia, mosmbrojtja e viktimës. Në interpretimin e përgjigjeve, çdo pyetje
dhe çdo përgjigje futen në një rrjet interpretues

që përdor dimensionet e treguara më sipër. Pjesa
e dytë analizon të njëjtat dimensione, por duke i
përballur vajzat/djemtë me dy “histori” në të cilat
tregohen disa dinamika tipike të bullizmit. Pas leximit të tregimeve, pyetjet synojnë të nxjerrin në
pah interpretimin që vajza/djali zbaton në kontekstin e përshkruar, duke u përpjekur gjithashtu
të stimulojë një proces të vogël identifikimi me
personazhet e tregimeve. Historitë mund të shihen gjithashtu si një mundësi e mirë për të zhvilluar një debat mbi çështjet e bullizmit. Situatat e
ndryshme të adoptuara në tregime dhe pyetjet që
u bëhen vajzave/djemve vendosen gjithashtu në
rrjetin e interpretimit të miratuar në pjesën e parë.

Paolo Lippi
Giunti Psychometrics
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C. Mjetet edukative SAFER
për nxënësit, mësuesit dhe
komunitetin

Projekti SAFER ka për qëllim zhvillimin e një qasjeje të re pedagogjike në fushën e parandalimit
dhe luftimit të fenomenit të bullizmit. Kjo qasje
përkufizohet si “Qasja e të gjithë shkollës dhe komunitetit”. WSCA synon të ndajë të kuptuarit e
nevojave dhe aftësive të komunitetit në mënyrë
që të mos i lëmë shkollat vetëm në parandalimin
e situatave të ngacmimit. Për të ofruar një fuqizim
dhe integrim konkret dhe efektiv të burimeve nga
i gjithë komuniteti, duke promovuar në të njëjtën
kohë, një infrastrukturë sociale më të fortë, SAFER
propozon disa mjete praktike didaktike drejtuar
mësuesve, edukatorëve të komunitetit dhe studentëve. Struktura e Manualeve është dorëzuar
pas një diskutimi intensiv gjatë Komitetit Shkencor MË SAFER mbajtur në Firence majin e kaluar.
Anëtarët vendosën të propozojnë instrumente aktive për të vë në theks vendosjen e marrëdhënieve
brenda komunitetit dhe ndërmjet shkollës dhe institucioneve të tjera arsimore (formale dhe jo formale). Qëllimi është që të bëhen më efektive aktivitetet e parandalimit, mbrojtjes, zbutjes, reagimit
dhe rimëkëmbjes për të rritur ndërgjegjësimin
individual dhe kolektiv për efektet dhe ndikimin
e bullizmit te nxënësit. Kuptimi dhe përmbushja
e nevojave aktuale të të gjithë komunitetit, ndërtimi i materialeve mbi jetën reale të studentëve,
edukatorëve dhe anëtarëve të Komunitetit është
ndikimi kryesor i pritshëm i mjeteve.
Projekti SAFER do të realizojë dy mjete Didaktik
dhe Doracakë. E para do t’u drejtohet pedagogëve
(në tërësi). Ai do të përmbajë vizion metamorfik të
bullizmit dhe bulizmit kibernetik, duke informuar
se çfarë po ndryshon në fenomen. Manuali do të
eksplorojë gjithashtu mitet e zakonshme rreth
bullizmit dhe bulizmit në internet, për të ofruar një
udhëzues rreth stereotipeve dhe ideve të rreme.
Një pjesë e tërë do të fokusohet në një qasje të tërë
për parandalimin e dhunës dhe bullizmit të bash-

këmoshatarëve nëpërmjet promovimit të kompetencave sociale/qytetare, vlerave të përbashkëta
pozitive dhe të drejtave themelore. Doracaku do
të propozojë ushtrime dhe aktivitete për t’u përdorur në mjedisin edukativ në shkolla dhe në institucione të tjera arsimore/edukative (joformale).
Mjeti për nxënësit është konceptuar si një mjet i
bartshëm për aktivitete autonome që do të realizohen nga fëmijët dhe adoleshentët me synimin
për të krijuar një thirrje për veprim dhe ndërgjegjësim më të mirë për masat që duhet të ndërmerren për mbështetjen e viktimave.
Të dy mjetet arsimore janë BHA (Burime të hapura arsimore) dhe mund të shkarkohen në faqen e
internetit SAFER, duke filluar nga fillimi i shtatorit
2022.

Fabrizio Boldrini
Fondazione Villa Montesca
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TAKIMI
i parë
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Takimi i parë i ekipit të projektit SAFER u organizua nga Giunti Psychometrics, në Firence, Itali,
më datat 3 dhe 4 maj 2022. Gjatë takimit, partnerëve iu dha mundësia e çmuar, për herë të parë,
të njihen me njëri-tjetrin, të komunikojnë ballë
për ballë dhe të ndajnë ekspertizën dhe shqetësimet e tyre për fenomenin e bullizmit. Partnerët
prezantuan dhe finalizuan progresin e arritur deri
më sot, për çdo paketë pune, sipas përgjegjësive
të secilit partner. Më tej, partnerët diskutuan dhe
planifikuan në detaje hapat e ardhshëm të projektit në lidhje me të gjitha paketat dhe zbatimin e
fazës së pilotimit.

Cyprus Observatory
on School Violence Team

Slogani që do të përdoret gjatë kohëzgjatjes së pro-

“Bëhu HERO,redukto
bullizmin në ZERO”
jektit është
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Zbuloni më shumë rreth projektit SAFER
www.safer-erasmus.eu
https://www.facebook.com/preventingbullyingsafer
https://www.instagram.com/safer_project/

Të drejtat autoriale për foto janë të Anton Vassilev, Association Roditeli, Bullgari

