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Zvogëlimi i pengesave
në mësim
Që nga viti 2009, DRC mbështet punën
e Qendrës Mësimore në Lagjen Rome
në
Mitrovicë,
përmes
partnerëve
implementues, punë kjo e bërë më parë
nga ish partneri implementues Karitasi
dhe partneri I tanishëm, RADC. Aktivitetet
e Qendrës Mësimore tani për tani janë të
mbështetura vetëm nga ana e SIDA-së.
Gjatë tri viteve të fundit, Qendra Mësimore
ofron program të kopshtit për fëmijë,
mësim parashkollor, dhe mbështje për
nxënësit në detyra të shtëpisë për fëmijët
dhe rinjtë e Lagjës së Romëve.
Programet e kopshtit për fëmijë dhe
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parashkollorë përgatisin fëmijët për tu
kyqyr në mësim fillor. Fëmijët të cilët
janë në moshë të shkollës fillore marrin
mbështetje në detyra të shtëpisë në mënyrë
që të rritet mundësia për pjesëmarrje më
të suksesëshme në sistemin e rregulltë
shkollor në Mitrovicë.
Gjatë viteve në shpërngulje, shumë fëmijë
kanë mbetur mbrapa në arsimim në
krahasim me bashkëmoshatarët e tyre, dhe
për këtë arsye ende është e nevojshme
mbështetja që këta fëmijë të arrijnë nivelin
e duhur të leximit, shkrimit dhe aftësive
matematikore.
Përderisa egziston nevoja për mbështetje
speciale, puna në Qendrën mësimore do të
vazhdojë të mbështesë insitucionet lokale
të arsimimit në përpjekjet e tyre për të
siguruar qasje të barabartë në mundësitë
për arsimimin e fëmijëve nga Lagja e
Romëve.
Për fat të mirë, Komuna e Mitrovicës
është zotuar të mbështesë Qendrën.
Megjithatë, kufizimet buxhetore deri më
tani kanë qenë pengesë për komunën për
të kontribuar financiarisht, sidoqoftë ata
mbesin mbështetës të punës të Qendrës.

Qendra
Mësimore

258 fëmijë të regjistruar
3 mësuesë
6 ndihmës mësues
4 klasë

258 fëmijë nga Lagja e Romëve janë
regjistruar në Qendrën Mësimore. Qendra
posedon katër klasë dhe biblotekën e
pajisur me kompjuterë.
Tre mësues nga komunitetet Shqipëtar
dhe Serb dhe 6 ndihmës mësuesi nga
Lagja e Romëve punojnë me fëmijët në
kopësht fëmijësh, parashkollorë dhe
sigurojnë ndihmë në detyrat e shtëpisë,
në gjuhët Shqipe dhe Serbe varësisht ku
fëmijët ndjekin shkollën.
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48%

52%

Barazia gjinore e fëmijëvë në
Qendrën Mësimore
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Njohja me komunitetin
Për të shërbyer më mirë nevojave arsimore
të komunitetit, Qendra Mësimore ka bërë
një studim në Tetor, 2013 me familjet në
Lagjën e Romëve, shumica e të cilëve janë
të kthyer nga kampet e kontaminuara me
plumb në Mitrovicën e veriut.
Gjatë mbledhjes së shënimeve, ndihmësit
e mësuesve dhe vullnetarët nga
komuniteti kanë vizituar 246 shtëpi dhe
kanë evidentuar gjithësejt 626 fëmijë deri

STATISTIKA
55.4 %

Fëmijët në Lagjën
e Romëve të
moshës 3-15 janë
të regjistruar ne
Qendrën Mësimore
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73 %

E fëmijëve të
regjistruar në
Qendrën Mësimore
vijojnë procesin
shkollor dhe
parashkollor

në moshën 18 vjeçare. Në këtë mostër,
439 fëmijë i përkasin grup-moshës 3-15
vjeçare të Qendrës Mësimore. Diçka më
shumë se gjysma e këtij numri janë të
regjistruar në Qendrën Mësimore.
Sa i përket vijimit në shkollim të rregullt,
nga gjthësejt 359 fëmijë të moshës
shkollore (5-15 vjet) 147 nga Qendra
Mësimore janë të regjistruar në shkollat
fillore në Mitrovicën e veriut (96.3%)
dhe vetëm 3.3% vijojnë shkollimin në
Mitrovicën e jugut.

NEVOJAT E PAREALIZUARA
ARSIMORE

196

fëmijë të moshave 3-15 vjeqare nuk
vijojnë në Qendrën Mësimore

92

fëmijë të moshave 5-15 nuk vijojnë
shkollimine rregullt e as Qendrën Mësimore

Përfshirja e fëmijëve në shkolle të fëmijëve
nga Qendra është 32 përqind më e madhe
në dallim prej atyre ata që nuk janë
regjistruar në Qendrën Mësimore.

PRIORITETET E ARDHËSHME
Sigurimi i regjistrimit të 49 fëmijëve të cilët do
të arrijnë moshën parashkollore të vitit 2014.
Të synohen 92 fëmijët të cilët nuk vijojnë
shkollimin e rregullt e as Qendrën
Mësimore, dhe inkujarimi i prindërve
që ti përfshijnë fëmijët në shkollë.
Fokusimi në rritjen e pjesëmarrjes,
mbikëqyrë braktisjen ose e vijimin e
parregulltë dhe të rris përpjekjet për t’i
kthyer fëmijët në Qendrën Mësimore.
Bashkëpunim i ngushtë me shkollat në
Mitrovicën veriore dhe jugore, për ndjekjen
e performancës së fëmijëve në shkolla.
Mbajtja e të dhënave të fëmijëve me
nevoja të veçanta dhe të sigurohet që
rastet e tilla janë referuar institucioneve
përkatëse.
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Fuqizimi i fëmijëve
Në Qendrën Mësimore, fëmijët janë marrë lëvdata për përpjekjet e tyre gjithashtu
të inkurajuar që të shprehen përmes ndihmon në ndërtimin e vetëbesimit dhe
aktiviteteve artistike. Vizatim, ngjyrosje, të aftësisë që të flasin në klasë dhe të marrin
këndim dhe vallëzim duke stimuluar pjesë në mënyrë aktive në punën në klasë.
mendimin kreativ dhe të pamvarur dhe Aktivitete ekstra-kurrikulare janë organizuar
promovuar imagjinatën.
rregullisht për t’i dhënë fëmijëve mundësinë
Në mënyrë që fëmijët të shfaqin punën e për të qenë kreativ dhe për tu argëtuar.
tyre dhe performojnë përa prindërve dhe
bashkëmoshatarëve të tyre dhe për të ‘Ndërtimi i vetë-respektit dhe besimit

përmes artit, këngës dhe valleve’

Aktivitetet mujore ekstra-kurrikulare
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Performimi i këngëve, valleve dhe
recitimi së bashku me fëmijët nga
shkollat tjera me rastin e Ditës Botërore
të Fëmijëve.
Vizatimi dhe fotografimi për të
dokumentuar gjendjen e ndotjes së
mjedisit dhe pjesëmarrja në filmimin
e dokumentarit të shkurtër që kanë të
bëjë me mbrojtjen e mjedisit në Lagjën
e Romëve.
Organizimi i eksurzioneve, vizita
muzeut dhe monumenteve që fëmijët
të mësojnë për historinë e Kosovës.

6.9

Mesatarja e madhësisë së familjeve të fëmijëve të
cilët vijojnë Qendrën Mësimore

KYQJA E PRINDËRVE
Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm në
shtëpi është gjithëashtu i rëndësishëm
sikurse ofrimi i një arsimimi cilësor. Një pjesë
e angazhimit të komunitetit në Qendrën
Mësimore është gjithëashtu përfshirja e
prindërve në aktivitetet të ndërlidhur me
shkollimin
Takimet prindër dhe mësues, si dhe
aktivitetet ekstra-kurrikulare në të cilat
prindërit luajnë dhe punojnë me fëmijët
e tyre janë mënyrat me të cilat Qendra

Mësimore mundohet t’i kyq prindërit.
Rritja e numrit të prindërve, nënat dhe
baballarët, që shoqërojnë fëmijët e tyre
në këto aktivitete që është një përmirësim
i dukshëm në përfshirjen e prindërve në
aktivitetet shkollore.
Krahas ndryshimeve pozitive në ecurinë e
fëmijëve në shkollë, angazhimi në rritje I
prindërve në shkollimin e fëmijëve të tyre
është një tjetër tregues i ndryshimeve
pozitive në Lagjen e Romëve.
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Për më shumë informatë na kontaktoni:

RADC

DRC Mitrovicë/a

Implementuar nga

Mbështetur nga

www.radcenter.org

www.drc-kosovo-org
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