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Rezultatet mësimore  
• Të fillohet të kuptohen Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijës (KDR) 

• Të kuptohet lidhja ndërmjet Qëllimeve Globale dhe Konventës 

• Të konsiderohet ardhmëria e fëmijërisë, në të cilën janë respektuara të gjithë të drejtat e fëmijës 

• Të flitet  zëshëm për të drejtat e tyre dhe të ndërmerren veprime për Ditën botërore të fëmijëve 

 

Burimet 
• Kopje të materialeve të ndara për fëmijët – varësisht nëse është fjala për aktivitet grupor ose individual 

Shënime për mësuesit/edukatorët  

Këtu mund të klikoni për qasje në më shumë resurse mësimore të fokusuara në lidhjen ndërmjet të drejtave të fëmijëve dhe 
Qëllimeve Globale: 

Si ta përgatitini Planin mësimor Secila ditë të jetë Dita botërore e fëmijës 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/make-every-school-safe-to-learn/ 

 
Mund të gjeni një plan mësimor në http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-

global-goals/ si dhe videon në https://vimeo.com/138852758 që ua prezanton nxënësve 

Qëllimet Globale. 
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Hapi 1: Përcaktimi i skenës për fëmijërinë  

Nga nxënësit kërkohet të mendojnë se çka nënkupton për ta fëmijëria si dhe të gjurmojnë interpretime të ndryshme të 
fëmijërisë. 

 

Hapi 2: Hyrja në Konventën për të drejtat e fëmijës  

Nxënësve iu prezantohen 5 të drejta të fëmijës. 

 

Hapi 3: Kuptimi i progresit dhe sfidave  

Aktiviteti atraktiv që iu ndihmon nxënësve të kuptojnë ca nga progresi dhe sfidat, të cilat ngelin në fëmijëri. 

 

Hapi 4: Shprehja e së ardhmes së fëmijërisë  

Nxënësit ftohen ta parashikojnë të ardhmen e fëmijërisë, që ata dëshirojnë ta shohin për të gjithë fëmijët dhe të 

zgjedhin mënyrë kreative për ta shprehur atë. 

 
Hapi 5: Përvetësoni dhe gëzoni të drejtat tuaja! 

Ide për nxënësit që ta kremtojnë Ditën botërore të fëmijëve dhe të ndërmarrin veprime në shkollë përmes #KidsTakeover 
(#Fëmijëtmarrinpërsipër). 

 

 
Si ta përdorni këtë plan mësimor  

 
Ky plan mësimor do të mund të përshtatet dhe zgjerohet për t’u përputhur me kontekstin e ambientit tuaj 

shkollor. Në vijim është dhënë një udhëzues hap pas hapi përmes së cilit nxënësit do ta krijojnë vizionin e tyre 

për të Ardhmen e Fëmijërisë. Ka sugjerime opsionale për të shpirë më tej dhe për ta zgjeruar mësimin 

gjithandej.  

 

 

 

Vështrim i Planit mësimor  
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Shënime për mësuesin/edukatorin 

Hapi i parë është diskutim me nxënësit për atë se çka nënkupton fëmijëria për ta. Ai mund të jetë një hap i 

shkurtër nismëtar për mësimin tuaj, ose mund të dëshironi të zhvilloni një diskutim më të gjerë, i cili iu 

referohet të gjitha çështjeve të sugjeruara në vijim. 

Pyetni nxënësit: Çka nënkupton për ju nocioni fëmijëri? 

Definicioni i marrë nga fjalori Oksford: Gjendja ose periudha e të qenit fëmijë. 
 

Pyetni nxënësit t’i shënojnë disa ide në një copë letre. Nëse nuk dëshirojnë,  ata nuk e kanë patjetër t’i ndajnë ato ide 

me askënd tjetër në klasë. 

Zhvilloni diskutim në klasë dhe merrni informacione kthyese dhe ide nga anëtarë të ndryshëm të klasës. 

Më pas prezantoni ilustrimet nga Shtojca 1, 2, 3 dhe 4 ose pamje tjera të fëmijërisë nga artistë të ndryshëm anekënd 

botës. Pyetni nxënësit -  A janë të gjitha këto imazhe të fëmijërisë? Çfarë ngjashmëri shihni ndërmjet fëmijërisë dhe 

përshkrimit të artistit? Çfarë dallime shihni? 

 

Pyetjet tjera për të gjeneruar diskutim përfshijnë: 

• Kur fillon dhe kur përfundon fëmijëria? 

• Çka nënkupton fëmijëria? 

• A mendoni se fëmijëria është njësoj për të gjithë fëmijët gjithandej? 

• Si mund fëmijëria në (emri i shtetit tuaj) të dallojë dhe/ose të jetë ndryshe me fëmijërinë në (emri i një shteti 

tjetër nga ai ku jepni mësim). 

• Çka është me rëndësi për një “fëmijëri të mirë”? 
 

Shënime për mësuesin/edukatorin 

Nocioni fëmija i referohet secili njeri nën moshën 18 vjeçare. 

Pas një diskutimi në klasë, kërkoni nga një nxënësit t’iu referohen ideve të tyre mbi fëmijërinë, të cilat i kanë shkruar 

në fillim të mësimit. A ka ndryshuar ndonjëra nga idetë e tyre mbi fëmijërinë? A ka diçka tjetër, që ata duan ta 

shtojnë? A kanë nxitur ide të reja në mendjen e tyre ndonjëri nga diskutimet në klasë? 

Identifikoni disa tema kryesore, për të cilat secili në klasë beson se janë të rëndësishme për fëmijërinë. 

Vazhdoni më tej: 

• Dollar Street është burimi i madh për të gjurmuar sesi duken shtëpitë të ndryshme të fëmijëve anekënd 

botës. Hulumtoni me nxënësit tuaj për të gjetur ngjashmëri ndërmjet tyre dhe fëmijëve 

tjerë.https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix 

 

 

 

Më tej shpjegojuni nxënësve se ata nuk janë të vetmit që kanë menduar për fëmijërinë dhe çfarë do 

të thotë të jesh fëmijë. Tridhjetë vite më parë, Kombet e Bashkuara (gati të gjitha qeveritë në botë) 

kanë rënë dakord për një dokument ligjërisht të detyrueshëm të quajtur Konventa për të Drejtat e 

Fëmijëve. Kjo Konventë përfshin 54 nene, të cilat i përcaktojnë të drejtat e fëmijëve dhe mënyrën 

sesi qeveritë duhet të punojnë së bashku për t'i bërë ato të qasshme për të gjithë fëmijët. Në vitin 

2019 e festojmë 30 vjetorin e Konventës. 

Paraqitni Shtojcën 5. Kërkojuni nxënësve t'iu referohen ideve të tyre iniciale rreth fëmijërisë të thurura në fillim 

të mësimit. A mund të shohin se ku ndërlidhen diskutimet e tyre fillestare mbi fëmijërinë me Konventën për të 

Hapi 1: Përcaktimi i skenës për fëmijëri 10 
min. 

Hapi 2: Hyrja në Konventën për të drejtat e fëmijës  10 
min. 

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix
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Drejtat e Fëmijëve? 

Kaloni ca kohë duke lexuar me zë të lartë dhe duke diskutuar disa nga nenet me klasën. Shpjegojuni 

nxënësve, që ndonëse të gjitha të drejtat janë njësoj të rëndësishme, dhe të gjitha ndërlidhen mes vete, 

megjithatë ju do të filloni duke u fokusuar në 5 tema. 

 
• E drejta e dëgjimit dhe marrjes seriozisht - (Neni 12, Neni 13 E drejta e fëmijës për të kërkuar, pranuar dhe 

përcjellë informacione, Neni 14 Liria e mendimit, ndërgjegjja dhe religjioni dhe Neni 15 Liria e grumbullimit shoqëror) 

• E drejta e trajtimit të drejtë - (Neni 2 Parimi i mosdiskriminimit) 

• E drejta e arsimit - (Neni 28 dhe Neni 29 Qëllimet e arsimit) 

• E drejta e jetesës dhe zhvillimit të shëndetshëm - (Neni 6 dhe Neni 24 Të drejtat e kujdesit cilësor të shëndetit) 

• E drejta e lojës - (Neni 31 E drejta e kohës së lirë, lojës dhe kulturës) 

 
Pyetni të identifikojnë sesi arrijnë qasje në këto të drejta  gjatë fëmijërisë së tyre, duke u ndërlidhur me përshkrimet 
paraprake. 

 
Shënime për mësuesin/edukatorin: Nëse ju dëshironi të eksploroni në detaje Konventën për të Drejtat e Fëmijëve 

dhe të drejtat që janë veçanërisht të rëndësishme në kontekstin tuaj, ju lutemi referojuni: 

https://home.crin.org/rights-gallery-the-convention 

 
 

 

Shpjegojuni nxënësve se megjithëse është bërë shumë përparim në tridhjetë vitet e fundit për të përmirësuar 

përvojën e fëmijërisë për të gjithë fëmijët kudo që janë ata, megjithatë ka ende shumë probleme me të cilat 

përballen fëmijët. 

Opsioni 1: Nxënësit hulumtojnë disa nga përparimet dhe sfidat me të cilat fëmijët përballen gjatë fëmijërisë. 

Dorëzoni Shtojcën 7. Pastaj nxënësit vendosin se cili fakt i përparimit korrespondon me cilën të drejtë të fëmijës. 

Ata pastaj e përsërisin këtë me faktin përkatës të sfidës. Pas kësaj ata ose mund ta presin dhe ngjisin ose 

shënojnë statistikën e tyre në Modelit e tyre të nxënësit në Shtojcën 9.  

Opsioni 2: Kërkojuni nxënësve ta hulumtojnë progresin dhe sfidat që ekzistojnë në raport me të drejtat e fëmijës. 

Ju mund të dëshironi ta paraqisnin Shtojcën 8 dhe Shtojcën 10 për ta mbështetur hulumtimin e nxënësve. Më 

pas nxënësit mund ta plotësojnë vetë Shtojcën 9, duke i shënuar faktet dhe të dhënat kryesore në trekëndëshat e 

përparimit ose sfidës, për secilin nen që ka të bëjë me të drejtat e fëmijës. 

Pasi që nxënësit ta kenë përfunduar hulumtimin e tyre, kërkojuni atyre të rikthehen për të zhvilluar një diskutim në 

klasë. Pyetni nxënësit: 

A kanë gjetur ndonjë statistikë ose të dhënë, që i ka befasuar ata? 

Shpjegojuni nxënësve që bota gjithnjë ndryshon: A mendojnë ata që fëmijëria ka ndryshuar me kalimin e kohës? A ka ndonjë 
sfidë të re me të cilën tani fëmijët përballen gjatë fëmijërisë në krahasim me periudhën 30 vjet më parë? A ka ndonjë të drejtë 
për fëmijë, për të cilën ata mendojnë se iu mungon atyre? 

 
Shënime për mësuesin/edukatorin: Në këtë pjesë fëmijët mund t’i iniciojnë çështjet digjitale/internetin, p.sh. “E 

drejta për qasjen në internet”, “E drejta për t’u mbrojtur në internet” etj. Edhe pse Konventa nuk adreson në 

mënyrë të qartë botën digjitale, megjithatë shumë nene janë mjaft të gjera për ta përfshirë atë, p.sh. neni 17 

(qasja në informacion) dhe neni 13 (liria e shprehjes). 

 
Më tej pyetni nxënësit: Si do të mund t’i shndërrojmë të gjitha sfidat e kuqe dhe faktet e këqija të lajmeve mbi 

këto të drejta të fëmijëve në histori të gjelbra pozitive? Çfarë plani do të duhet  të kemi për ta bërë atë? Lërini 

nxënësit të diskutojnë disa ide fillestare dhe më pas ta shpalosni Shtojcën 11. Si mund të na ndihmojnë Qëllimet 

Global për të siguruar që janë përmbushur të drejtat e fëmijëve?  

 

Shpjegojuni nxënësve që ashtu si Konventa edhe Qëllimet Globale janë nënshkruan nga shumë qeveri (193), andaj 

ato mbajnë përgjegjësi që të sigurojnë se ato qëllime edhe përmbushen. Secili prej Qëllimeve Globale ka një numër 

Hapi 3: Kuptimi i progresit dhe sfidave 20 
min. 

https://home.crin.org/rights-gallery-the-convention
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objektivash të përqendruara të veprimit, me çka synohet të përmbushet Qëllimi. Këto objektiva të Qëllimit Global do 

të ndihmojnë gjithashtu në zbatimin e Konventës. Ashtu si të drejtat e fëmijëve edhe Qëllimet Global janë të 

ndërvarura, por secili Qëllim, si edhe çdo nen janë njësoj të barabartë. Ndonëse mund të ketë ngelë sfida për fëmijët, 

Qëllimet Global paraqesin një plan veprimi për të ndihmuar në respektimin e të drejtave të fëmijëve gjithandej botës.  

 

Ju mund të dëshironi që t’i shënoni Qëllimet Globale te lista e tyre e të drejtave të fëmijës, si aktivitet i gjithë 

klasës, aktivitet individualisht ose grupor. Më pas kërkojuni nxënësve ta shkruajnë numrin përkatës të Qëllimit 

Global që korrespondon me trekëndëshin e tyre për të drejtat fëmijës së tyre, duke përdorur modelin në 

Shtojcën 9. Për shembull për aktivitetin e plotë të nxënësit, shihni Shtojcën 12. Ju lutemi vini re që shumë 

Qëllime Globale mbulohen me secilën të drejtë të fëmijës, kështu që nxënësit do të mund të dëshirojnë ta 

përfundojnë aktivitetin e tyre me Qëllime të Ndryshme Globale të paraqitura në shembull.  

 

Vazhdoni më tej  
Kjo mund të jetë një mundësi e mirë për ta prezantuar këtu kuisin Factfulness të Hans Roslingut, që nxënësit të marrin pjesë 
në http://forms.gapminder.org/s3/test-2018 dhe të japin ide të bazuar në fakte jo vetëm për çështjet që lidhen me fëmijërinë, 
por edhe për çështjet globale.   
 
 

 
 

Shpjegojuni nxënëse se tani kanë arritur një kuptim më të madh të disa prej sfidave me të cilat përballen fëmijët, 

ata do të krijojnë vizionin e tyre për një fëmijëri të ardhme, ku të gjithë fëmijëve iu respektohen të drejtat e tyre. Lejoni 
nxënësit ta zgjedhin mënyrën se si do të donin ta shprehin të ardhmen e tyre të fëmijërisë. Disa ide përfshijnë: 

 

• Shkrimi i një artikulli në gazetë në lidhje me sfidat me të cilat përballen fëmijët rreth gëzimit të të drejtave të tyre, ose një 

titull imagjinar “Lajmi i së ardhmes” që daton 30 vite pas nesh, ku të gjithë fëmijët anekënd botës kanë qasje të 

barabartë në të gjitha të drejtat e tyre, si dhe shënoni sesi është arritur ajo. 

• Thurja i një poezie mbi vizionin e tyre për një të ardhme të fëmijërisë. 

• Vizatimi/pikturimi i një panorame të botës ku të gjithë fëmijët kanë mundësinë të gëzojnë fëmijëri, në të cilën iu 

respektohen të drejta - ju mund të dëshironi t'i referoheni ilustrimeve në Shtojcat 1, 2, 3 dhe 4. 

• Shkrimi i një rap kënge ose këngë tjetër, e cila e përshkruan vizionin e nxënësit për të ardhmen e fëmijërisë. 

• Shkruani një kapitulli/paragrafi të shkurtër mbi vizionin e tyre për të ardhmen e fëmijërisë,  që më pas mund të 

përpilohet së bashku për të bërë një libër klase. 

Hapi 4:Shprehja e së ardhmes së fëmijërisë 20 
min. 



CCuullttuurraall OOrrggaanniizzaattiioonn 
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Dita Botërore e Fëmijëve është përvjetori i aksionit të UNICEF-it “Për fëmijët nga 

fëmijët.” Çdo vit më 20 nëntor - me rastin e përvjetorit të Konventës për të Drejtat e 

Fëmijëve - në mbarë botën fëmijët marrin përsipër role në institucione politike, 

afariste, media, sport, institucione argëtuese, shkolla dhe institucione të tjera, të cilat 

zakonisht drejtohen nga të rriturit.  

 
 #KidsTakeover (#Fëmijëtmarrinpërsipër) paraqet një mënyrë për ta mbështetur dhe ngritur 

vetëdijen e fëmijëve për çështjet më delikate më të cilat përballen ata. Në këtë mënyrë 

manifestohen të drejtat e fëmijëve dhe mënyrë për të treguar se çdo fëmijë ka të drejtë të 

dëgjohet, të marrë pjesë dhe të luajë një rol në jetën qytetare të shoqërisë së vet. 

 

Në Ditën Botërore të Fëmijëve ka shumë mënyra që mundësojnë të bashkoheni në festimin 

global të të drejtave të fëmijëve. Këtu janë dhënë disa ide! 
 
 
 

 
, 

 

 

UUnniitteedd NNaattiioonnss 
EEdduuccaattiioonnaall,, SScciieennttiifificc aanndd 

Hapi 5: Përvetësoni dhe gëzoni të drejtat tuaja! 
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• Pyesni vetë nxënësit: Cilat mundësi dhe procese do të donin t’i kishin në shkollë për të demonstruar të 

drejtën e tyre për t’u dëgjuar dhe për t’u marrë seriozisht. 

• Mësuesit e studentëve: Nxënësit ndajnë ekspertizën, aftësitë ose idetë e tyre duke organizuar një seminar 

për nxënësit tjerë – ose edhe për mësuesit. 

• Këshillat ose komisionet e nxënësve: Nxënësit kanë mundësinë të flasin me përfaqësuesit e këshillit të 

nxënësve dhe të diskutojnë çështje ose ide.  

• Dita e dyerve të hapura: Mësuesit lënë derën e tyre të hapur, që çdo nxënës të hyjë dhe të diskutojë ndonjë 

çështje që ka të bëjë me të drejtat e fëmijëve. 

• Ftoni një gazetë lokale ose radio stacion në shkollën tuaj: Që nxënësit të kenë mundësinë t’i 

përshkruajnë festimet dhe mësimet e tyre për një audiencë më të gjerë. 

• Informoni komunitetin më të gjerë shkollor: Ftoni prindërit ose kujdestarët të vijnë në shkollë për të 

dëgjuar një prezantim të dhënë nga nxënësi mbi Konventën. 

• Bëni ftesë për një debat në shkollë: Organizoni një debat në shkollë mbi një temë për të drejtat e fëmijëve. 

• Mentorët e nxënësve: Bashkoni nxënësit më të vjetër me ata më të rinj për zhvilluar mentorim të ndërsjellë. 

• Ndërmerrni veprimet në komunitetin tuaj: Mbështetni nxënësit t’i ushtrojnë të drejtat e tyre në bashkësinë 

e tyre lokale, duke shprehur pikëpamjet e tyre për përfaqësuesit e qeverisë lokale. 

• Bëni shkollën tuaj blu: Kërkoni nxënësve dhe mësuesve të vishen me blu ose të dekorojnë shkollën tuaj 

më 20 nëntor për ta kremtuar Ditën Botërore të Fëmijëve!  

 
 

Fushata Fëmijët marrin përsipër nuk janë vetëm një marifet. Vlerësoni sesi pasi të kalojë Dita Botërore e 

Fëmijëve në shkollën tuaj të mund të përvetësohen vendimet dhe veprimet e nxënësve, dhe si kjo të mund të 

ndihmojë në zgjerimin e mundësive për pjesëmarrjen e fëmijëve mbi bazë të vazhdueshme. Më e 

rëndësishmja, ju lutemi të përfshini fëmijë dhe të rinjtë gjatë gjithë procesit, me çka që nga planifikimi 

deri në realizim të qëndrojnë besnikë ndaj frymës nga fëmijët për fëmijët. 

 

Për të siguruar një përvojë pozitive, të sigurt dhe respektuese për të gjithë të përfshirë, fushata #KidsTakeover 

(#Fëmijëtmarrinpërsipër) duhet t’i ketë në konsideratë udhëzimet e hollësishme të siguruara nga UNICEF-i. 

https://uni.cf/kidstakeoversafeguarding 

 
 
 

 

Ndani me ne fotografi të nxënësve tuaj, ashtu që do ta fuqizojmë zërin e tyre! Na dërgoni në Postën 

elektronike lesson@project-everyone.org, ose në Twitter @TheWorldsLesson @UNICEF përdorni 

#ForEveryChild #KidsTakeover #WorldChildrensDay për të na treguar se çka thonë nxënësit tuaj në 

lidhje me Të Ardhmen e Fëmijërisë! 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Ndani me ne punën kreative “të nxënësve tuaj”! 

mailto:lesson@project-everyone.org
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Ilustrim nga: Vijaya Rajendra Barge 

Shtojca 1: Ilustrime të fëmijërisë  
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 Shtojca 2: Ilustrime të fëmijërisë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustruar nga Alfie Luna Montesinos 
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Ilustruar nga: Aneta Paçolska 

Shtojca 3: Ilustrime të fëmijërisë  
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Ilustruar nga: Kris Gadbury 

Shtojca 4: Ilustrime të fëmijërisë  
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Neni 1 
 

Secili person nën 

moshën 18 vjeçare i 

gëzon të gjitha të drejtat e 

kësaj Konvente. 

Neni 2 
 

Të gjithë fëmijët i 

gëzojnë të gjitha këto të 

drejta pavarësisht se ku 

jetojnë, çka iu punojnë 

prindërit e tyre, cilën 

gjuhë e flasin, cili është 

religjioni ose kultura e 

tyre, pavarësisht se a 

janë djem ose vajza, a 

kanë pengesa, a janë të 

pasur ose të varfër. Asnjë 

fëmijë nuk guxon të 

trajtohet padrejtësisht mbi 

asnjë baze. 

 

 

Neni 3 
 

Të gjithë të rriturit duhet ta 

bëjnë atë që është më e 

mirë për fëmijët. Kur 

njerëzit e rritur marrin 

vendime, ata duhet të 

mendojnë se çfarë ndikimi 

kanë vendimet e tyre ndaj 

fëmijëve. 

 

 

Neni 4 
 

Qeveritë duhet t’i 

përdorin të gjitha 

burimet e mundshme për 

zbatim të të drejtave të 

kësaj Konvente. 

 

Neni 5 
 

Qeveritë duhet t’i 

respektojnë të drejtat dhe 

detyrimet e familjeve për 

orientim të fëmijëve të 

tyre, ashtu që derisa rriten, 

të mësojnë t’i përdorin të 

drejtat e tyre në mënyrë të 

duhur. 

 

Neni 6 
 

Të gjithë fëmijët kanë të 

drejtë të jetojnë, 

mbijetojnë dhe të 

zhvillohen. 

Shtojca 6: Kartat e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (e thjeshtësuar 
për fëmijë) 



Writing the Future of Childhood: 

For Every Child, Every Right 
14 

United Nations 

Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

 

 

Neni 7 
 

Fëmijët kanë të drejtën e 

emrit dhe ai duhet 

zyrtarisht të pranohet nga 

qeveria. Ata kanë të 

drejtën e nënshtetësisë 

(t’i takojnë një shteti).  

 

 

Neni 8 
 

Fëmijët kanë të drejtën e 

identitetin – regjistrim 

zyrtar për atë se kush 

janë. Prandaj askush nuk 

guxon t’ua merr atë të 

drejtë. 

Neni 9  

Fëmijët nuk guxon 
të ndahen nga 

prindërit, përveç 
nëse ajo është për të 
mirën e tyre. Fëmijët 
prindërit e të cilëve 
janë ndarë, duhet të 
ngelin në kontakt me 

të dy prindërit, 
përveç nëse një gjë 
e tillë është në dëm 

të fëmijëve. 
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Neni 10 
 

Nëse fëmija jeton në shtet 

tjetër nga prindërit e tij/saj, 

ai/ajo ka të drejtë të 

bashkohet me prindërit 

e vetë në të njëjtin shtet. 

 

Neni 11 
 

Qeveritë duhet të 

pengojnë marrjen e 

paligjshme të fëmijëve 

nga vendi i tyre. 

 

Neni 12 
 

Fëmijët kanë të drejtë 

ta japin mendimin e 

tyre, ndërsa të rriturit 

duhet ta dëgjojnë dhe 

marrin me seriozitet. 

 

 

Neni 13 
 

Fëmijët kanë të drejtë të 

mësojnë për gjërat, dhe 

ta thonë para të tjerëve 

atë që e mendojnë, duke 

folur, vizatuar, shkruar 

ose në ndonjë mënyrë 

tjetër, përveç nëse ajo i 

dëmton njerëzit tjerë. 

 

Neni 14 
 

Fëmijët kanë të drejtë ta 

zgjedhin religjionin ose 

besimin e tyre. Prindërit 

duhet t’i udhëzojnë se çka 

është më e mirë, e çka 

është më e keqe, 

gjegjësisht si dhe çka 

është më e mirë për ta.  

. 

 

Neni 15 
 

Fëmijët kanë të drejtë të 

zgjedhin shokë dhe t’iu 

bashkëngjiten grupeve 

ose t’i formojnë ato, 

nëse një gjë e tillë nuk 

është e dëmshme për të 

tjerët. 

 Neni 17  

Neni 16  Neni 18 
 

Fëmijët kanë të 

drejtën e privatësisë. 

Fëmijët kanë të drejtë të 

marrin informacione, të 

cilat janë të rëndësishme 

për mirëqenien e tyre. Ato 

mund t’i marrin nga radioja, 

gazetat, librat, gazetat, 

kompjuterët dhe burimet 

tjera. Të rriturit duhet të 

përkujdesen, që 

informacionet që i marrin 

fëmijët të mos jenë të 

dëmshme për ta. Po ashtu 

duhet t’iu ndihmojnë t’i 

 

Fëmijët kanë të drejtë të 

edukohen nga 

prindi/prindërit, nëse një 

gjë e tillë është e 

mundshme. Qeveritë 

duhet t’iu ndihmojnë 

prindërve përmes 

shërbimit të mbështetjes, 

posaçërisht nëse të dy 

prindërit janë në punë.  

 

Shtojca 6: Kartat e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (e thjeshtësuar 
për fëmijë) 
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gjejnë dhe kuptojnë 

informacionet e 

nevojshme.  
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Shtojca 6: Kartat e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (e thjeshtësuar për 
fëmijë) 

 
 

 
Neni 19 

 
Neni 20 

 
Neni 21 

Qeveritë duhet të mbajnë 

llogari, që fëmijët të 

gëzojnë kujdes të mirë dhe 

t’i mbrojnë nga dhuna, 

abuzimi dhe neglizhimi 

nga secili që kujdeset për 

ta. 

Fëmijët kanë të drejtën e 

kujdesit të posaçëm 

dhe ndihmës, në rast se 

nuk mund të jetojnë me 

prindërit. 

Kur fëmijët adoptohen, 

më me rëndësi është që 

atyre t’iu ofrohet kujdesi 

më i mirë. 

 
Neni 22 

 
Neni 23 

 
Neni 24 

Fëmijët kanë të drejtë të 

mbrojtjes së posaçme 

dhe ndihmës, nëse janë 

refugjatë, si dhe kanë të 

drejtë t’i gëzojnë të gjitha 

drejtat e kësaj Konvente. 

Fëmijët kanë të drejtë për 

arsim të specializuar 

dhe mbrojtje, në rast se 

kanë pengesa, si dhe 

kanë të drejtë t’i gëzojnë 

të gjitha të drejtat e kësaj 

Konvente për të pasur një 

jetë të përmbushur. 

Fëmijët kanë të drejtë për 

mbrojtje më të mirë 

shëndetësore, ujë të 

sigurt për pije, ushqim të 

shëndoshë, mjedis të 

pastër dhe të sigurt si dhe 

informacione, të cilat do 

t’u ndihmojnë të ngelin të 

shëndoshë. 

 
Neni 25 

 
Neni 26 

 
Neni 27 

Fëmijët të cilët jetojnë të  

strehuar ose në vend 

tjetër larg shtëpisë, kanë 

të drejtë që rregullisht të 

kontrollohet mënyra e 

këtillë e jetesës, që të 

shihet a është në rregull. 

Qeveritë duhet të japin më 

shumë të holla për 

fëmijët e familjeve të 

varfra 

. 

Fëmijët kanë të drejtë 

për ushqim, veshje dhe 

vend të sigurt për jetesë 

dhe përmbushje të 

nevojave themelore 

fizike dhe mendore. 

Qeveritë duhet t’iu 

ndihmojnë familjeve dhe 

fëmijëve, të cilët nuk kanë 

mundësi për këtë. 

. 
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Shtojca 6: Kartat e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (e thjeshtësuar për 
fëmijë) 

 
 

 
Neni 28 

 
Fëmijët kanë të drejtë për 

arsim. Përmes disiplinës 

në shkollë duhet të 

respektohet dinjiteti i 

fëmijëve. Arsimi fillor 

duhet të jetë falas. Fëmijët 

duhet të nxiten të shkojnë 

në shkollë për arsim më të 

lartë.  

 
Neni 29 

 
Arsimi duhet t’iu 

ndihmojë fëmijëve, t’i 

përdorin dhe zhvillojnë 

talentet dhe aftësitë tyre. 

Po ashtu arsimi duhet t’ua 

mësojë respektin e të 

drejtave të njerëzve tjerë, 

që të jetojnë në paqe dhe 

ta ruajnë mjedisin jetësor.  

 

 

 
Neni 30 

 
Fëmijët kanë të drejtë ta 

praktikojnë kulturën, 

gjuhën dhe religjionin  e 

tyre – madje edhe nëse 

ato nuk janë të njëjta me 

pjesën më të madhe të 

njerëzve me të cilët 

jetojnë. 

 

 
Neni 31 

 
Fëmijët kanë të drejtë 

për pushim, lojë dhe 

relaksim, si dhe 

përfshirje në aktivitetet 

kulturore dhe artistike. 

 

 

 
Neni 32 

 
Fëmijët kanë të drejtë për 

mbrojte nga puna, që i 

dëmton dhe është e keqe 

për shëndetin e  tyre. Nëse 

punojnë, atëherë kanë të 

drejtë për kushte të sigurta 

dhe pagesë të drejtë.  

 

 
Neni 33 

 
Fëmijët kanë të drejtë 

për mbrojte nga lëndë të 

dëmshme dhe tregtia me 

drogë.  

 

 
Neni 34 

 
Fëmijët kanë të drejtë të 

jenë të mbrojtur nga 

abuzimi dhe eksploatimi 

seksual. 

 

 
Neni 35 

 
Qeveritë duhet të jenë 

të sigurta se fëmijët 

nuk janë të kidnapuar, 

nuk shiten dhe nuk 

bëhet trafikim me ta.  

 

 
Neni 36 

 
Fëmijët kanë të drejtë 

për mbrojtje për çfarëdo 

qoftë lloji të eksploatimit 

(shfrytëzimit).  
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Neni 37  

 
Fëmijët të cilët do ta 

shkelin ligjin nuk duhet 
të vriten, torturohen, 

trajtohen mizorisht, të 
burgosen për gjithë jetën, 
e as të vendosen në burg 

me persona të rritur. 
Burgu duhet të jetë 

opsioni i fundit dhe për 
qëndrim sa më të 

shkurtër. Fëmijët në burg 
duhet të kenë ndihmë 
juridike dhe të mund të 
ngelin në kontakt me 

familjen e tyre.  

 

 
Neni 38 

 
Fëmijët kanë të drejtë për 

mbrojtje dhe liri gjatë 

gjendjes së luftës. Askush 

nuk guxon që fëmijët t’i 

detyrojë të shkojnë në 

ushtri ose të marrin pjesë 

në luftë. 

 

 
Neni 39 

 
Fëmijët kanë të drejtë për 

ndihmë, nëse janë të 

lënduar, neglizhuar ose 

keqtrajtuar, me qëllim që 

ta rikthejnë shëndetin dhe 

dinjitetin.  

 
Neni 40 

 
Fëmijët kanë të drejtë për 

ndihmë ligjore dhe 

trajtim të drejtë në sistem 

juridik, që i respekton të 

drejtat e tyre. 

 

 
Neni 41 

 
Nëse ligjet e vendit i 

mbrojnë më mirë të 

drejtat e fëmijës e sesa 

ajo që është përcaktuar 

në nenet e kësaj 

Konvente, atëherë duhet 

të zbatohen ato ligje. 

 

 
Neni 42 

 
Fëmijët kanë të drejtë t’i 

njohin të drejtat e tyre. 

Të rriturit duhet t’i njohin 

këto të drejta dhe t’iu 

ndihmojnë fëmijëve t’i 

mësojnë ato. 



Writing the Future of Childhood: 

For Every Child, Every Right 
20 

United Nations 

Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

 

 
Nenet 43-54 

 
Këto nene shpjegojnë 

mënyrën sesi qeveritë 

dhe organizatat 

ndërkombëtare, siç është 

UNICEF-i do të punojnë, 

me qëllim që të sigurojnë, 

që të gjithë fëmijët t’i 

gëzojnë të drejtat e tyre. 
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Shtojca 7: Buletini i nxënësve  
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Martesat e fëmijëve janë ulur në rreth 80% të vendeve gjatë 25 viteve të fundit  
 
Më shumë se 1 në çdo 3 nxënës midis moshës 13 dhe 15 vjeçare përjetojnë bulizmin  
 
Rreth 40 shtete i janë bashkëngjitur iniciativës Qytete miqësore për fëmijët, me çka ofrojnë mundësi të dëgjohet zëri i 
tyre 
 
346 milion të rinj nuk kanë qasje në internet 
 
Në vitin 2017 kishte 160 milion më shumë fëmijë dhe adoleshentë të regjistruar në entet parashkollore, shkolla fillore 
dhe ato të mesme në të gjithë botën sesa kishte vetëm 10 vjet më parë  
 
Në nivel global, 264 milion fëmijë dhe adoleshentë nuk kanë mundësi të hyjnë ose ta përfundojnë shkollën 
 
Në vitin 2016, ka pasur 98 milion më pak djem dhe vajza të eksploatuara sesa në vitin 2000 
 
Në vendet më të varfra në botë, rreth 1 në çdo 4 fëmijë janë të angazhuar në punë 
 
Vdekjet e fëmijëve nga sëmundjet e parandalueshme janë përgjysmuar që nga viti 2000 
 
Mbi 1.5 milion fëmijë vdesin çdo vit nga sëmundjet që mund të parandalohen nga vaksinimi 
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Për më shumë të dhëna për shumicën e të drejtave të fëmijëve ju lusim vizitoni visit www.data.unicef.org 
 

• 346 milion të rinj nuk kanë qasje në internet. * 

• OBSH (ILO) raporton se rreth 152 milion fëmijë midis moshës 5 dhe 17 vjeçare janë në të angazhuar në punë. ** 

• Në vendet më të varfra në botë, rreth 1 në çdo 4 fëmijë janë të angazhuar në punë. * 

• 114 milion të punëtorëve fëmijë janë nën moshën 14 vjeçare. ** 

• Në vitin 2016, ka pasur 98 milion më pak djem dhe vajza të eksploatuara sesa në vitin 2000. ** 

• 93% e fëmijëve kanë thënë që loja i bën ata të ndjehen më të lumtur. *** 

• Loja është njëra nga mënyrat më të rëndësishme me të cilat fëmijët e vegjël fitojnë njohuri dhe aftësi thelbësore. * 

• Çdo ditë, do të mbijetojnë 18,000 fëmijë nga shkaqe të parandalueshme, të cilët përndryshe do të kishin vdekur * 

• Përpos në tre shtete Polio është zhdukur nga të gjitha vendet e botës. **** 

• Vdekjet e fëmijëve nga sëmundjet e parandalueshme janë përgjysmuar që nga viti 2000. **** 

• Për çdo vit vaksinimi shpëton 2-3 milion fëmijë nga sëmundje vdekjeprurëse të fëmijëve siç janë fruthi, diarreja dhe 
pneumonia. * 

• Vaksinimet e fruthit parandaluan rreth 17.1 milion vdekje midis viteve 2000 dhe 2014. * 

• Që nga viti 2000, 2.5 miliardë fëmijë janë vaksinuar dhe numri i rasteve të poliomielitit ka rënë në më shumë se 99 për qind, 
duke rënë në vetëm 22 raste në 2017. * 

• Për çdo ditë vdesin rreth 15,000 fëmijë nën moshën 5 vjeçare. *  

• 31% e shkollave nuk kanë ujë të pastër. * 

• Mbi 1.5 milion fëmijë vdesin çdo vit nga sëmundjet që mund të parandalohen nga vaksinimi. * 

• Në vitin 2017 kishte 160 milion më shumë fëmijë dhe adoleshentë të regjistruar në entet parashkollore, shkolla fillore dhe 
ato të mesme në të gjithë botën sesa kishte vetëm 10 vjet më parë. * 

• Në nivel global, 264 milion fëmijë dhe adoleshentë nuk kanë mundësi të hyjnë ose ta përfundojnë shkollën. * 

• 63 milion fëmijë të moshës së shkollës fillore (zakonisht të moshës 6-11 vjeç) nuk janë në shkollë. * 

• 61 milion adoleshentë të shkollës së mesme të ulët (zakonisht 12-14 vjeç) nuk janë në shkollë. * 

• Adoleshentët e moshës së shkollës së mesme të lartë, nga 15-17 vjeç, përbëjnë grupin më të madh të atyre që janë jashtë 
sistemit shkollor. Rreth 139 milion (53 për qind e totalit) nuk janë në shkollë. * 

• Më shumë se gjysma e të gjithë fëmijëve jashtë sistemit shkollor janë në Afrikën e Sub-saharës. * 

• Gati 1 në çdo 4 fëmijë jashtë sistemit shkollor jetojnë në vendet e prekura nga krizat. * 

• Rreth 617 milion fëmijë dhe adoleshentë në të gjithë botën nuk janë në gjendje të arrijnë nivelet minimale të aftësive në 

• lexim dhe matematikë. *  

• 1 në çdo 4 fëmijë jashtë sistemit shkollor në botë jetojnë në vendet e prekura nga krizat. * 

• Më shumë se 100 milion të rinj nuk mund të lexojnë. * 

• Që nga viti 2015, më shumë se 20 vende kanë ndërmarrë veprime për t'i dhënë fund martesës së fëmijëve. **** 

• 25 milion martesa për fëmijë janë shmangën në dekadën e fundit. * 

• Martesat e fëmijëve janë ulur në rreth 80% të vendeve gjatë 25 viteve të fundit. ***** 

• Çdo vit, 12 milion vajza martohen para moshës 18 vjeçare. * 

• 75% e fëmijëve nga 2 deri në 4 vjeç rregullisht i nënshtrohen disiplinës së dhunshme nga kujdestarët e tyre. * 

• Më shumë se 1 në çdo 3 nxënës midis moshës 13 dhe 15 vjeçare përjetojnë bulizmin. * 

 
 

 
1 Shënim për të burimet e të dhënave: *=Të dhënat e UNICEF-it  www.unicef.org, **= Organizatës Botërore të Shëndetësisë (ILO) 

www.ilo.org, ***= Koalicioni Real Play, www.realplaycoalition. com, ****= Të dhënat e OKB-së– www.un.org, *****= Jo nuse vajzat 

www.girlsnotbrides.org 

Shtojca 8: Fakte rreth gjendjes së fëmijërisë 1
 

http://www.data.unicef.org/
http://www.unicef.org/
http://www.ilo.org/
http://www.realplaycoalition.com/
http://www.realplaycoalition.com/
http://www.un.org/
http://www.girlsnotbrides.org/
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Udhëzime: Plotësoni trekëndëshat e përparimit 

(gjelbër) dhe sfidues (të kuq) të së Drejtës së 

Fëmijëve. Pastaj, vendosni se cilat Qëllime 

Globale ndërlidhen me ato të drejta të fëmijëve 

dhe shkruajini ato në unazën e jashtme të rrethit. 

Shtojca 9: Modeli i nxënësve  
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E drejta e trajtimit të drejtë  
E drejta e trajtimit të drejtë 
 
E drejta e dëgjimit dhe marrjes seriozisht 
E drejta e dëgjimit dhe marrjes seriozisht 
 
E drejta e arsimit 
E drejta e arsimit 
 
E drejta e lojës 
E drejta e lojës 
 
E drejta e jetesës dhe zhvillimit të shëndetshëm 
E drejta e jetesës dhe zhvillimit të shëndetshëm  
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Lidhje të internetit për të drejtën e arsimit  

 
• https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/  

• https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls 

• http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf 

• https://www.unicef.org/mena/reports/education-under-fire 

• http://datatopics.worldbank.org/education/country/afghanistan  

 

 
Lidhje të internetit për të drejtën e trajtimit të drejtë  

 
• https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/ 

• https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/  

• https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls 

• https://www.unicef.org/mena/reports/child-marriage-middle-east-and-north-africa 

• https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report  

 

 
Lidhje të internetit për të drejtën e lojës 

 
• https://www.realplaycoalition.com/value-of-play-report/ 

• https://www.antislavery.org/slavery-today/child-slavery/ 

• https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm 

• https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html  

 

 
Lidhje të internetit për të drejtën e shëndetit  

 
• https://www.gatesfoundation.org/  

• https://www.who.int/gender/documents/gender_health_malaria.pdf  

• https://www.who.int/  

• https://www1.wfp.org/  

• https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report  

 

 
Lidhje të internetit për të drejtën e të dëgjuarit dhe marrjes me seriozitet 

 
• https://sdg-tracker.org/ 

• https://www.unicef.org/  

• https://www.globalcitizen.org/en/ 

Shtojca 10: Ueb faqe të dobishme për të dhëna të hulumtimeve mbi të 
drejtat e fëmijës  

 

https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf
https://www.unicef.org/mena/reports/education-under-fire
http://datatopics.worldbank.org/education/country/afghanistan
https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/
https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls
https://www.unicef.org/mena/reports/child-marriage-middle-east-and-north-africa
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report
https://www.realplaycoalition.com/value-of-play-report/
https://www.antislavery.org/slavery-today/child-slavery/
https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.who.int/gender/documents/gender_health_malaria.pdf
https://www.who.int/
https://www1.wfp.org/
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report
https://sdg-tracker.org/
https://www.unicef.org/
https://www.globalcitizen.org/en/
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QËLLIMET GLOBALE 
Për Zhvillim të Qëndrueshëm  

 
1 JO VARFËRI 2 ZERO URI 3 SHËNDET DHE MIRËQENIE TË MIRË 4 ARSIM CILËSOR  5 BARAZI 
GJINORE 6 UJË DHE PAJISJE SANITARE TË PASTRA 7 ENERGJI TË QASSHME DHE TË PASTËR 8 PUNË 
ADEKUATE DHE RRITJE EKONOMIKE 9 INDUSTRI, INOVACION DHE INFRASTRUKTURË 10 ZVOGËLIM I 
PABARAZIVE 11 QYTETE DHE BASHKËSI TË QËNDRUESHME 12 KONSUMIM DHE PRODHIM I PËRGJEGJSHËM
 13 VEPRIMET KLIMATIKE 14 JETA NËN UJË 15 JETA NË TOKË 16 PAQE, DREJTËSI DHE 
INSTITUCIONE TË FUQISHME  17 PARTNERITETE PËR QËLLIMET 

Shtojca 11: Pllaka e Qëllimeve Globale  
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QËLLIMI 10 QËLLIMI 5 QËLLIMI 17 QËLLIMI 16 QËLLIMI 13 QËLLIMI 12 QËLLIMI S QËLLIMI 4
 QËLLIMI 11 QËLLIMI 9 QËLLIMI 6 QËLLIMI 3 QËLLIMI 2 QËLLIMI1 QËLLIMI15 QËLLIMI 14 
QËLLIMI 7  

Shtojca 12: Shembull i aktivitetit të plotë të nxënësit  
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