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SAFER - Kompetencat sociale dhe të drejtat 
themelore për parandalimin e bullizmit është një 
projekt trevjeçar i financuar nga Programi Eras-
mus + (KA3- Përfshirja shoqërore dhe vlerat e për-
bashkëta: kontributi në fushën e arsimit dhe tra-
jnimit) të Bashkimit Evropian që synon të zhvillojë 
dhe zbatojë një metodë inovative për parandalim-
in e dhunës në shkollë dhe bullizmit për nxitjen e 
arsimit gjithëpërfshirës.

Projekti SAFER fillon nga Qasja e Gjithë Shkollës 
dhe kalon në Qasjen e Gjithë Shkollës dhe Ko-
munitetit (WSCA), duke pasur si grupe të synuara 
studentë 8-14 vjeç, mësues dhe staf të shkollës, 
prindër dhe anëtarë të komunitetit arsimor. Qasja 
inovative e propozuar ndërhyn në katër nivele të 
ndryshme të parandalimit dhe ndërhyrjes: niveli i 
nxënësit, niveli i klasës, niveli i shkollës, niveli 
i shkollës në lidhje me komunitetin ku ndod-
het shkolla dhe ku nxënësit kanë marrëdhënie 
shoqërore.

Të dhënat e

disponueshme nga të gjitha

vendet e BE-së tregojnë se 32%

e nxënësve janë ngacmuar në

një formë nga bashkëmoshatarët

e tyre në shkollë në një ose

më shumë ditë në muajin

e kaluar.

WSCA bazohet në:

• rritjen e përvetësimit të
 kompetencave shoqërore dhe   
 qytetare 
•  promovimi i vlerave të
 përbashkëta pozitive dhe
 demokratike dhe ndërkulturore  
 pronësinë e dialogut mbi të
 drejtat themelore,

në mënyrë që të parandalohet dhe trajtohet 
bullizmi në një mënyrë tërësore, duke mbështe-
tur të rinjtë në shtëpi, në shkollë, në klasë dhe 
në komunitetin e tyre.

 

pritet të arrijë

20
shkolla

7
shtete

200
mësimdhënës

500
anëtarë të

komunitetit

1000
student

në një shikim



ZHVILLIMI 

I projektit

Takimi fillestar i projektit SAFER u zhvillua në 8 Prill 
dhe për shkak të pandemisë COVID-19, u zhvillua 
online. Gjatë takimit partnerët dhanë përshkrime 
të shkurtra të organizatave të tyre dhe koordina-
tori i projektit paraqiti një skicë të projektit, de-
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REZULTATET -  Materiale edukative

 Studentët
 a. Programi i
  mbështetjes së
  studentëve
 b. Një doracak ushtrimesh
  dhe dorëshkrim mbi
  aktivitetet
 c. “Zërat e studentëve”:
  një hapësirë private
  e shkollës në faqen
  e internetit të
  projektit

 Prindërit dhe Anëtarët
 e Komuniteteve
 Edukative
 a. Udhëzues
 b. Fletët e të dhënave
  informative në kuadrin
  e WSCA antibullizëm
 c. Dokumenti i lejës për
  veprim antibullizëm
 d. Materiale të tjera
  formuese dhe
  informuese

 Mësuesit dhe
 stafi i shkollës
 a. Programi i
  mbështetjes së
  mësuesve
 b. Pako mësimesh
 c. Udhëzues për
  mësues
 d. Mjetet
  mbështetëse

tyrat e radhës dhe objektivin e Pakos së Punës 
3, që është krijimi dhe zbatimi i KUADRIT WSCA 
ANTIBULLIZËM . Përgjegjësitë e secilit partner u 
prezantuan dhe u diskutuan gjatë takimit virtual.



[2] Giunti Psychometrics Srl

Giunti Psychometrics është një kompani botuese 
që është pjesë e Grupit Botues Giunti, me seli 
në Firence (Itali). Grupi Giunti është grupi i tretë 
botues më i rëndësishëm italian, aktiviteti i të cilit 
filloi në 1841 (Paggi, Bemporad dhe më në fund 
Giunti): në 1883 botoi “Pinocchio” e famshëm nga 
Collodi.

Giunti Psychometrics ka hartuar dhe botuar tes-
te, libra dhe kurse online që trajtojnë temat e bul-
lizmit në format e tij të ndryshme, të seksologjisë 
dhe edukimit seksual si për psikologët ashtu edhe 
për mësuesit, dhe botime dhe kurse për dallimet 
gjinore dhe identitetin seksual. Ky sfond dhe kjo 
njohuri specifike janë baza për interesin përkatës 
në aktivitetet e projektit SAFER, një projekt që do 
të lejojë Giunti Psychometrics të trajtojë me një 
perspektivë ndërkombëtare çështjet për të cilat ka 
punuar për shumë vite.

Tako partnerët e

SAFER
Partnerteti SAFER përbëhet nga 8 partnerë nga 
7 shtete evropiane. Më poshtë gjeni një përshkrim 
të shkurtër të secilit partner dhe çfarë përfaqëson 
organizata e tyre nga projekti SAFER.

[1]   Fondazione Hallgarten Franchetti 
 Centro Studi Villa Montesca   
 (FCSVM)

Qendra Studimore e Fondacionit Hallgarten 
Franchetti Villa Montesca luan një rol të rëndë-
sishëm në fushën e arsimit dhe është i njohur në 
të gjithë Evropën për historinë dhe thirrjen e tij, 
duke pasqyruar karakterin e dy njerëzve që e fry-
mëzuan atë; Baroni Leopoldo Franchetti dhe gruaja 
e tij e re Alice Hallgarten. Fondacioni vazhdon sot 
misionin e paraardhësve të tij, përmes promovi-
mit dhe mbrojtjes së një edukimi të hapur, falas 
dhe demokratik, si dhe përhapjes së kulturës së 
arritshme dhe gjithëpërfshirëse, së bashku me për-
ditësimin e praktikave arsimore që duhet të jenë 
gjithëpërfshirëse sepse studentët e të gjithëve pre-
jardhjeve kanë të drejtë për arsimim cilësor.

Në këtë kuadër, Fondacioni FCSVM, duke qenë 
gjithashtu themelues i Rrjetit Evropian Antibul-
lizëm (EAN), kujdeset për çdo formë diskriminimi 
ndër të cilat bullizmi, që merr shumë forma, është 
një nga më të rrezikshmet. Fondacioni promovon 
si aplikues dhe koordinator i projektit SAFER sepse 
synon zhvillimin dhe zbatimin e një metode të re 
për parandalimin e bullizmit që është e fokusuar 
në nxitjen e arsimit gjithëpërfshirës dhe në rrit-
jen e fitimit të kompetencave shoqërore dhe vler-
ave themelore, jo vetëm në nivelin e nxënësit dhe 
shkollat por edhe në nivelin e komunitetit.
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[3]  The Cyprus Observatory on School 
Violence (C.O.S.V.) - 
Cyprus Pedagogical Institute 

Observatori i Qipros për Dhunën në Shkollë 
(C.O.S.V.) funksionon nën kujdesin e Institutit Ped-
agogjik të Qipros, që është departamenti zyrtar 
i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës Sportit dhe 
Rinisë, i cili drejton zhvillimin profesional të më-
suesve. 

Qëllimi kryesor i C.O.S.V. është zbatimi i një mje-
disi shkollor të sigurt dhe miqësor për të gjithë 
anëtarët e komunitetit të shkollës. C.O.S.V. fuqizon 
mësuesit dhe studentët në parandalimin dhe re-
agimin ndaj dhunës në shkollë me seminare tra-
jnimi të mësuesve në shërbim në baza shkollore 
dhe siguron mbështetje për shkollat në hartimin 
dhe zbatimin e politikave të tyre. Për më tepër, 
përmes inicimit të garave kombëtare mes shkol-
lave, inkurajon, promovon dhe shpërndan “Prak-
tikat e Mira”. Së fundi, bashkëpunon me të gjithë 
palët e interesit e përfshirë në parandalimin e 
dhunës në shkollë. 

Një nga programet me kohëzgjatje dyvjeçare, të ci-
lin C.O.S.V. ofron në bazë të shkollës, është “Njohja 
dhe Menaxhimi i Bullizmit Shkollor”. Projekti SAF-
ER i shërben në mënyrë të përkryer qëllimit kryesor 
të COSV, i cili është të fuqizojë mësuesit, të bash-
këpunojë me akterët e tjerë në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar, të bëjë politika dhe t’u sigurojë 
shkollave materiale mësimore, korniza dhe pro-
grame që parandalojnë dhe trajtojnë fenomenin e 
dhunës dhe bullizmit në shkollë në Qipro.

[4]  Center for Intercultural Dialogue
 (CID)

Qendra për Dialogun Interkulturor (CID) është 
një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse e ud-
hëhequr nga të rinjtë, e cila punon në nivel kom-
bëtar në Maqedoninë e Veriut që nga viti 2006. 
Misioni i saj është të sigurojë zhvillimin e qëndrue-
shëm të komunitetit duke krijuar mundësi për an-
gazhim cilësor të shoqërisë civile, duke avancuar 
mundësitë e të mësuarit, dhe përfshirja aktive e të 
rinjve dhe qytetarëve të tjerë.

Si partner në projektin SAFER, CID do të përdorë 
përvojën e saj për të vazhduar punën në paran-
dalimin e dhunës dhe bullizmit në shkollë, duke 
promovuar mësimin ndërkulturor dhe duke nxitur 
arsimin gjithëpërfshirës. Ne presim që përmes pro-
jektit SAFER të arrijmë të rrisim ndërgjegjësimin 
mbi implikimet negative të bullizmit dhe gjuhës 
së urrejtjes, dhe do të edukojmë të rinjtë që të jenë 
shumëfishues të cilët do të promovojnë të drejtat 
e njeriut dhe vlerat pozitive të tilla si diversiteti so-
cial dhe kulturor midis studentëve.
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[5] Association Roditeli

Association Roditeli (AR) u themelua 20 vjet më 
parë me misionin për të inkurajuar prindërit të 
jenë prindërit më të mirë që mund të jenë, për t’i 
mbështetur ata në të gjitha aspektet e prindërim-
it dhe për të mbështetur fëmijët që të bëhen të 
rriturit më të mirë që mund të bëhen. Objektivat 
kryesore të organizatës janë zhvillimi dhe pro-
movimi i idesë së prindërimit pozitiv si vlerë krye-
sore në shoqëri dhe familje si mjedis natyror për 
rritjen dhe edukimin e fëmijëve.

Për AR, projekti SAFER përfaqëson mundësinë 
për të arritur më shumë fëmijë dhe prindër dhe 
për të parandaluar bullizmin dhe ngacmimet on-
line në mënyrë më efektive, proaktive dhe në sh-
kallë më të gjerë. Është një mundësi shumë e mirë 
për të ndarë përvojën tonë 10 vjeçare dhe për të 
përmirësuar mjetet tona duke shkëmbyer me 
partnerët tanë. Ne besojmë se përmes projektit 
SAFER ne do të përpunojmë strategji të reja efek-
tive për të ndërlidhur dhe përfshirë në mënyrë ak-
tive prindërit dhe palët e interesuara përgjegjës 
për zhvillimin dhe zbatimin e politikave që lidhen 
me të drejtën, sigurinë dhe mirëqenien e fëmijës.

[6] Universidade do Algarve (UAlg)

Universiteti i Algarve (UAlg) është një institucion 
publik i arsimit të lartë portugez i themeluar në 
1979, i vendosur në rajonin më jugor të Portugal-
isë, Algarve.

Me më shumë se 8000 studentë të regjistruar në 
2019/20, aktivitetet kryesore të UAlg janë mësim-
dhënia dhe kërkimi në fusha të ndryshme shken-
core: shkencë dhe teknologji, menaxhim dhe 
ekonomi, shkenca tokësore dhe detare, shkenca 
sociale, dhe kohët e fundit sferën e shëndetit.

Roli në projektin SAFER është të udhëheqë doku-
mentin e punës të vlerësimit të zbatimit të pro-
jektit dhe të koordinojë zbatimin e anti-bullizmit 
WSCA në 4 shkolla portugeze. Ne presim që të 
jemi në gjendje të kontribuojmë në përpjekjet 
aktuale për zvogëlimin e bullizmit, së bashku me 
përpjekjet e tanishme në sistemin tonë arsimor, 
dhe të ndihmojmë në parandalimin e sjelljeve 
diskriminuese. Shpresojmë të bëjmë një ndryshim 
në të dyja, politikat parandaluese dhe ndërhyrëse, 
që do të kontribuojnë në zvogëlimin e bullizmit. 
Gjithashtu, ne presim që të përmirësojmë ndërg-
jegjësimin, burimet dhe rezultatet për një shkollë 
më të mirë, më ekuivalente dhe të shëndetshme.



[8]   Regional Directorate of Primary and  
 Secondary Education of Crete

Drejtoria Rajonale e Arsimit Fillor dhe të Mesëm 
të Kretës (RDPSEC) është një shërbim publik i de-
centralizuar administrativ nën Ministrinë e Arsim-
it dhe Çështjeve Fetare të Greqisë. Fushëveprimi 
kryesor i Drejtorisë Rajonale përfshin ndër të tjera 
zbatimin dhe koordinimin e politikave arsimore të 
Ministrisë së Arsimit, menaxhimin dhe koordin-
imin e funksionimit administrativ dhe arsimor të 
njësive shkollore dhe strukturave të tjera arsimore 
rajonale, së bashku me mbikëqyrjen e zbatimit të 
projekteve të ndryshme arsimore.

Angazhimi i RDPSEC në projektet evropiane që 
kanë të bëjnë me përfshirjen, tolerancën dhe pro-
socialitetin (IMERS HORIZON 2020 - ALICE Erasmus 
KA3) ka rezultuar në fitimin e përvojës dhe eksper-
tizës së rëndësishme të RDPSEC në këtë fushë, si dhe 
zbatimin e programeve të ngjashme, gjë që e bën 
atë strategjike partner për projektin SAFER.

[7] European Anti-Bullying Network

European Anti-Bullying Network(EAN) është një 
rrjet aktiv i organizatave që punojnë në dhe jashtë 
Evropës për të luftuar fenomenin e bullizmit, 
ngacmimit kibernetik dhe dhunës në shkollë 
duke bashkuar palët e interesuara që punojnë në 
parandalimin dhe ndërhyrjen. Sot numëron 21 or-
ganizata anëtare nga 14 vende evropiane

Projekti SAFER përfaqëson një mundësi që EAN të 
jetë pjesë e zhvillimit të një kuadri të ri për të trajtu-
ar fenomenin, atë të Qasjes së Gjithë Shkollës  dhe 
Komunitetit (WSCA). EAN pret që projekti të japë 
një kontribut të rëndësishëm inovativ në diskursin 
e përgjithshëm dhe do të udhëheqë përpjekjet për 
të mbështetur dhe përhapur gjerësisht WSCA në të 
gjithë Evropën.
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