
 

Nr.......Prot.         Tiranë, më 20.05.2016 

 

Lënda: Rezultatet e pyetësorëve në DAR Qarku Tiranë 

 

Hyrje 

Pyetësori u zhvillua me 1394 nxënës të klasave X, XI dhe XII me nje zgjedhje rastësore të tyre, 
në të gjithë shkollat e mesme të Qarkut të Tiranës, me datë 16.05.2016. Qëllim i këtij studimi 
është evidentimi i shtrirjes se problematikave në institucionet arsimore të Qarkut të Tiranës siç 
janë: dhuna në shkolla, menaxhimi i mësimdhënies/nxënies, zhvillimi i kurseve private nga 
mësuesit me nxënësit dhe përdorimi i celularit në orën e mësimit nga mësuesit.  

Gjetjet kryesore 

 Nisur nga deklarimet e të anketuarve, vihet re që nxënësit kanë njohuri mbi dhunën ku 
95.8 % e tyre kanë zgjedhur alternativën Po, 2.3 %  Jo dhe 2 % alternativën “nuk e di”. 
 

 Pyetjes a mendoni se ka dhunë në shkollën tuaj i përgjigjen 13.7 % Po, 69.3 %  Jo dhe 
17% “nuk e di”. Shkollat që kanë numrin më të madh të nxënësve që shprehen që në 
shkollat e tyre ka dhunë janë: Isa Boletini 21 nxënës,  Kashar Qendër 19 nxënës, Myslim 
Shima 16 nxënës, Surrel 15 nxënës etj. Shkolla ku nuk ka raste te shfaqjes së dhunës 
janë: Shaban Sheshori, Kllojkë, Shëngjergj. 
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 Lidhur me shkaqet kryesore të dhunës në shkollë 28.3 % pohojnë se janë konfliktet 

nxënës – nxënës, mësues – nxënës, 25.7 % zhurmat në klasë, 23.6 % moszbatimi i 
rregullores, 15.3 % mungesa e komunikimit dhe 7.2 % mospërgatitja në mësime. 
 

 83.5 % e nxënësve shprehen se nuk janë dhunuar nga mësuesit apo drejtuesit e shkollës, 
8.2 % pohojnë që janë dhunuar  psikologjikisht, 6.4 % kanë përjetuar dhunë emocionale, 
1.6 % janë dhunuar fizikisht dhe vetëm 0.3 % janë ngacmuar seksualisht.  
 

 Nga të dhënat e pyetësorëve, 20 nxënës kanë deklaruar që janë dhunuar nga një mësues i 
shkollës dhe kanë dhënë emrat e 15 mësuesve si dhunues. Kashar Qendër 5 mësues nga 8 
nxënës, Isa Boletini 4 mësues nga 5 nxënës, Sadik Stavileci 2 mësues nga 2 nxënës, 
Vaqarr 2 mësues nga 2 nxënës dhe Zall-Bastar 1 mësues nga 2 nxënës. 
 

 Për problemin e kurseve private në shkollë 81.1 % e nxënësve shprehen se nuk 
zhvillohen kurse private me nxënësit, 16.1 % kanë zgjedhur alternativën “nuk e di” dhe 
2.8 % pohojnë që zhvillohen kurse private. 
 
 
 

 
 
 
 

 Tre nxënës kanë dhënë emrat e tre mësuesve që zhvillojnë kurse private, konkretisht 2 
mësues në shkollën Kashar Qendër dhe 1 mësues në shkollën Sadik Stavileci. 
 

 Lidhur me menaxhimin e orës së mësimit 53.3 % e nxënësve shprehen se mësuesit e 
menaxhojnë orën e mësimit shumë mirë, 39.6 % mirë, 5.4 % mjaftueshëm dhe 1.7 % 
dobët. 
 

Po, 2.8 % 

Jo, 81.1 % 

Nuk e di, 
16.1 % 



 
 
 

 33 nxënës janë shprehur për 18 mësues që nuk menaxhojnë orën e mësimit, konkretisht 
sipas shkollave: Kashar Qendër 15 nxënës për 9 mësues, Sadik Stavileci 5 nxënës për 4 
mësues, Isa Boletini 3 nxënës për 3 mësues, Pezë e madhe 9 nxënës për një mësues dhe 
Mersim Duqi 1 nxënës për një mësues. 
 
 

 Për fenomenin e përdorimit të celularit në orën e mësmit janë këto të dhëna 64.8 %  e 
nxënësve të pyetur pohojnë që mësuesit nuk e përdorin celularin në orën e mësimit, 
28.3% e nxënësve shprehen që mësuesit e përdorin celularin me raste ndërsa 6.9 % 
shprehen që mësuesit e përdorin celularin në orën e mësimit. 
 

 
 
 

 39 nxënës kanë dhënë emrat për 17 mësues si përdorues të celularit në orën e mësimit 
sipas shkollave: Kashar Qendër 14 nxënës për 4 mësues, Pezë e madhe 7 nxënës për 5 
mësues, Isa Boletini 8 nxënës për 3 mësues, Sadik Stavileci 6 nxënës për 2 mësues, 
Vaqarr 2 nxënës për 2 mësues dhe Farkë e Shëngjergj 1 nxënës për një mësues. 
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 Lidhur me komunikimin etik dhe profesional 73.5 % e nxënësve zgjedhin opsionin që 
mësuesit përdorin komunikim etik dhe profesional, 7.5 %  dhe 19 % e nxënësve pohojnë 
që jo gjithmonë mësuesit përdorin një komunikim etik dhe profesional. 
 
Drejtoria Arsimore e Qarkut të Tiranës do të monitorojë problematikat e nxjerra nga ky 
pyetësor në institucionet arsimore përkatëse dhe pas verifikimit do të marrë masat e 
duhura. 


