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Masat edukative në kuadrin e shkollës  
 
Zonjë, Zotëri, të dashur prindër,  
 

Ne kemi vënë re në shkolla të ndryshme të kantonit fenomene të grupit në të cilat 

një nxënës lëndohet nga veprime të përsëritura. Me qëllim që t’i përballojmë në 

mënyrë efikase këto situata, një ekip i mësuesve të kësaj shkolle është trajnuar në 

«metodën e shqetësimit të përbashkët (« la méthode de la préoccupation 

partagée ») (MPP), sipas autorit suedez Anatol Pikas. Kjo masë edukative synon t’u 

japë fund këtyre problemeve duke shpërbërë fenomenin e grupit. 

Kur një nxënës shqetësohet rregullisht, anëtarët e grupit MPP bisedojnë 

individualisht me nxënësit që kanë dijeni për situatën për gjetjen e zgjidhjeve në 

mënyrë të kujdesshme dhe jo të qortueshme. Këto bisedime vazhdojnë deri në 

zgjidhjen e situatës.  

Në kuadrin e përdorimit të kësaj metode, fëmija juaj ndoshta do të jetë pjesë e një 

prej këtyre takimeve. Këto nuk çojnë në asnjë dënim dhe nuk kanë pasoja në jetën 

shkollore të nxënësve. Për të qenë më efikas dhe më të shpejtë, për këto takime 

nuk lajmëroheni as ju, as nxënësit. Qëllimi është që të veprohet shpejt për të thyer 

dinamikën e grupit negativ. Pra nuk bëhet fjalë për të gjetur përgjegjësit dhe viktimat, 

por për t’i dhënë fund fenomenit. Megjithatë, në rast nevoje ose mungese rezultati, 

mund të merren masa të tjera nga ana e Drejtorisë. 

Më shumë informacion gjenden në faqen e internetit të Njësisë për Promovimin e 

Parandalimin e shëndetit në mjediset shkollore që paraqet dispozitat kantonale. 

https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/harcelement-

intimidation-et-violences--entre-eleves/   

Të bindur se përdorimi i kësaj metode dhe krijimi i këtij ekipi MPP, në shkollën fillore 

të Payerne-Corcelles, do të përmirësojë mirëqënien e nxënësve, ju falenderojmë 

për vëmendjen që i kushtoni kësaj letre dhe ju lutemi të pranoni, Zonjë, Zotëri, të 

dashur prindër, përshëndetjet tona më të mira. 

      

           

            Christian Chevalier    

                  Drejtor 
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