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Hyrje 

Ndërsa shumica dërrmuese e fëmijëve në 

moshë për të ndjekur arsimin e detyrueshëm 

në Shqipëri shkojnë në shkollë, disa mbeten 

të përjashtuar nga arsimi për shkak të 

faktorëve të ndërlikuar dhe të mbivendosur, 

si migracioni, varfëria e skajshme, aftësi të 

kufizuar, mentaliteti prindëror ose praktikat 

kulturore, çështjet gjuhësore apo rrethanat e 

vështira familjare.  

Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, UNICEF-i ka 

punuar me partnerë të ndryshëm për 

çështjen e fëmijëve jashtë shkolle. Që nga 

viti 2013, në kuadër të projektit "Çdo Fëmi 

në Shkollë", UNICEF-i dhe Observatori për të 

Drejtat e Fëmijëve në partneritet me 

Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) kanë 

mbështetur identifikimin e fëmijëve (6 deri 

në 8 vjeç), të cilët nuk fillojnë arsimin e 

detyrueshëm në kohë dhe regjistrimin e tyre 

në shkollë. 

Fëmijët jashtë shkolle 

Fëmijë jashtë shkolle janë ata fëmijë në 

moshë për të ndjekur arsimin e detyrueshëm, 

të cilët nuk janë regjistruar në shkollë dhe nuk 

e ndjekin atë. Në disa raste, fëmijët nuk 

regjistrohen kurrë në shkollë kur arrijnë 

moshën e arsimit të detyrueshëm. Disa fëmijë 

regjistrohen me vonesë dhe, për shembull, 

hyjnë në klasën e parë të arsimit fillor në 

moshën 7 ose 8 vjeç, në vend të 6 vjeç, siç 

parashikohet nga legjislacioni. Fëmijë të tjerë 

e ndjekin shkollën për disa vite, por e braktisin 

atë para se të përfundojnë klasën e nëntë.  

Një sërë faktorësh mund të ndikojnë në 

vendimin e prindërve për të mos i regjistruar 

fëmijët e tyre në shkollë ose për t’i lënë ata që 

ta braktisin atë. Tek rriten, fëmijët po ashtu 

kanë më shumë pushtet në procesin e 

vendimmarrjes për të qëndruar në shkollë apo 

për ta braktisur atë. Mos regjistrimi në shkollë 

ose braktisja e saj, zakonisht, është më shumë 

një proces sesa një vendim pas një ngjarjeje të 

vetme (ose të jashtëzakonshme). Ky proces 

ndikohet nga një gamë faktorësh të 

përmbledhur në Figurën 1 më poshtë. Jo të 

gjithë fëmijët që paraqesin një ose më shumë 

prej këtyre veçorive do të jenë 

domosdoshmërisht jashtë shkolle ose do të 

braktisin arsimin, në varësi të vendosmërisë 

së tyre dhe faktorëve mbrojtës nga mjedisi, 

familjet dhe miqtë e tyre. Mjedisi dhe 

praktikat shkollore dhe cilësia e përgjithshme 

e sistemit arsimor dhe shërbimet e tjera 

sociale luajnë, gjithashtu një rol të 

rëndësishëm në ndihmesën e fëmijëve për të 

ndjekur shkollën rregullisht në vend të 

përshpejtimit të procesit të braktisjes së tyre. 

Figura 1. Faktorët e mosregjistrimit dhe 
braktisjes së shkollës  

 

Burim: Përshtatur nga Lyche (2010)1  

Fëmijët jashtë shkolle në Shqipëri  

Fëmijët jashtë shkolle në Shqipëri përfshijnë 

fëmijët Romë dhe Egjiptianë nga familje të 

angazhuara në migracion sezonal (të 

brendshëm dhe të jashtëm), të kthyerit, 

kujdestarët e rinj në moshë, fëmijët që 

ndihmojnë në të ardhurat familjare, vajzat e 

                                                           
1 Lyche (2010) Taking on the Completion 

Challenge. A Literature Review on Policies to 
Prevent Dropout and Early School Leaving. OECD 
Education Working Paper No. 53. 
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martuara në moshë të hershme, dhe fëmijët 

me aftësi të kufizuara2. Shkallët e larta të 

papunësisë, perspektiva e ulët e jetës, 

mungesa e njohurisë së gjuhës së mësimit, 

ngacmimi/ bullying dhe diskriminimi në 

shkollë ndikojnë negativisht në motivimin për 

arsimim tek familjet dhe të rinjtë. Disa fëmijë 

përballen gjithashtu me pengesa 

administrative (fëmijët pa dokumente 

zyrtare), veçanërisht kur regjistrohen në 

klasën e parë. 

 

Mekanizmat kombëtare për 
identifikimin dhe regjistrimin në kohë 
të çdo fëmije në moshë për të ndjekur 
arsimin e detyrueshëm  

Në vazhdim të “Nismës Zero Braktisje të 

Shkollës” të UNICEF-it (2011-2013) dhe punës 

për ndërtimin e dëshmive dhe 

avokimit/përkrahjes së shumë organizatave të 

shoqërisë civile dhe donatorëve, në vitin 2013 

u arrit një Marrëveshje Bashkëpunimi 

ndërmjet katër ministrive (Ministria e Arsimit, 

Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e 

Shëndetësisë dhe Ministria e Punës, Çështjeve 

Sociale dhe Shanseve të Barabarta) për të 

organizuar procesin e identifikimit dhe 

regjistrimit të fëmijëve që kanë arritur 

moshën e shkollimit të detyrueshëm në arsim 

për një periudhë katërvjeçare, deri në vitin 

2017. Kjo ishte përpjekja e parë sistematike e 

Shqipërisë për t’iu përgjigjur çështjes së 

fëmijëve jashtë shkollës. Në vitin 2015, 

marrëveshja u shndërruar në rregullore 

zyrtare dhe të gjitha qarqet në Shqipëri, sot, 

                                                           
2
 Zeneli (20) The Challenge of Documenting OOSC 

Progress and Experience in Albania: Review of the 
Pilot Project in the Regional Education Directorate 
of Durrës Region. Tirana: Observatory for 
Children’s Rights 

janë të angazhuar zyrtarisht në identifikimin e 

fëmijëve të moshës 6 deri në 8 vjeç, që nuk 

janë regjistruar ende në shkollë. 

Marrëveshja përshkruan rolet dhe 

përgjegjësitë e Drejtorive Rajonale të Arsimit 

(DAR), Zyrave Arsimore (në qytete) dhe 

shkollave me aktorë interesi nga qeveria 

lokale, përkatësisht: Zyrat e Regjistrimit, 

Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Qendrat 

Shëndetësore. 

Procesi i identifikimit bazohet në mbledhjen 

dhe triangulimin e listave të fëmijëve në 

moshë për t’u regjistruar në klasën e parë, të 

marra nga qendrat shëndetësore, Zyrat e 

Gjendjes Civile (Ministria e Punëve të 

Brendshme). Lista e konsoliduar e fëmijëve në 

moshë për t’u regjistruar në klasë të parë 

krahasohet më pas me listën e fëmijëve të 

regjistruar tashmë në klasën e parë të ofruar 

nga shkollat. Pastaj, përpilohet një listë e 

fëmijëve të moshës shkollore që nuk janë 

regjistruar ende dhe kjo u dërgohet bashkive 

dhe autoriteteve policore për të ndjekur 

çështjen me familjet përmes vizitave në 

shtëpi. Kur lokalizohen fëmijët, familjet nxiten 

t’i regjistrojnë ata në një shkollë pranë 

vendbanimit. 

 

UNICEF-i dhe Observatori për të Drejtat e 

Fëmijëve zhvilluan një sërë aktivitetesh për të 

kontribuar në zhvillimin dhe monitorimin e 

Marrëveshjes së vitit 2013 dhe Rregulloren e 

vitit 2015 në nivel lokal dhe kombëtar: 

Projekti Pilot Durrës 

UNICEF-i dhe Observatori për të Drejtat e 

Fëmijëve zbatuan një projekt pilot dyvjeçar 

(2016-2017) në qarkun e Durrësit për të 

mbështetur dhe monitoruar zbatimin e 

Marrëveshjes së vitit 2013 dhe Rregulloren e 

vitit 2015. Përveç aktorëve përkatës rajonalë 

dhe bashkiakë të identifikuar në Rregullore: 

Zyra Rajonale e Arsimit/Zyra Arsimore, 



4 

Prefektura, Bashkia, shkollat, Zyra e 

Regjistrimit, Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve, 

Qendrat Shëndetësore dhe policia, në 

projektin pilot morën pjesë edhe 10 shkolla. 

U hartuan udhëzime për të gjithë 

pjesëmarrësit për të ndërtuar kapacitetet e 

tyre në lidhje me zbatimin e Rregullores. U 

organizuan sesione trajnimi, tryeza të 

rrumbullakëta dhe mbledhje pune 

(workshop), përfshirë: 

 Evente me shumë palë të interesuara për 

(i) të shpjeguar rolin dhe përgjegjësitë e 

secilit institucion sipas Rregullores dhe 

proceset e tyre të zbatimit, (ii) të 

monitoruar progresin dhe sfidat gjatë 

zbatimit të mekanizmit dhe (iii) të ndarë 

mësimet dhe praktikat e mira. 

 Trajnime dhe evente me fokus shkollën 

për të rritur ndërgjegjësimin e drejtorëve 

dhe mësuesve për: (i) fëmijët jashtë 

shkolle dhe Rregulloren për identifikimin 

dhe regjistrimin e nxënësve në shkolla, (ii) 

braktisjet, përfshirë sistemet e 

paralajmërimit të hershëm që mund të 

zbatohen në nivel shkolle për të 

identifikuar dhe mbështetur nxënësit me 

rrezik për të braktisur shkollën, (iii) 

mungesat në shkollë dhe mekanizmat e 

menaxhimit të transferimit nga shkolla, 

dhe (iv) përmirësimin e angazhimit 

prindëror dhe marrëdhëniet shkollë-

shtëpi. U krijua një proces mentorimi të 

kolegëve në mënyrë që secila shkollë pilot 

të mund të trajnonte një shkollë tjetër në 

qark për Rregulloren, parandalimin e 

braktisjes së shkollës dhe grumbullimin e 

të dhënave më gjerësisht. 

Një vit pas implementimit, Prefektura e 

Durrësit organizoi takime të mësimit të 

ndërsjelltë me Zyrat Rajonale të Arsimit dhe 

Zyrat Arsimore të 10 qarqeve të tjera të 

Shqipërisë dhe Ministrinë e Arsimit për të 

diskutuar përparimin e zbatimit dhe sfidat e 

mbetura. 

Rritja e Ndërgjegjësimit në mbarë 
vendin dhe zhvillimi i kapaciteteve 

Duke u bazuar tek materialet dhe duke 

mësuar nga projekti pilot Durrës, UNICEF-i 

dhe Observatori për të Drejtat e Fëmijëve e 

zgjeruan mbështetjen e tyre për zbatimin e 

Marrëveshjes së vitit 2013 dhe të Rregullores 

2015 në mbarë vendin përmes: 

 Zhvillimit dhe shpërndarjes së një 

doracaku për profesionistët në nivel 

lokal. Objektivat e doracakut ishin të rrisin 

mirëkuptimin e zyrtarëve vendorë mbi 

çështjen e fëmijëve jashtë shkolle dhe të 

rrisin ndërgjegjësimin mbi rolet dhe 

përgjegjësitë e tyre në lidhje me 

Marrëveshjen e vitit 2013 dhe Rregulloren 

e vitit 2015.3 Doracaku u përkrah dhe u 

miratua nga të katër ministritë 

pjesëmarrëse dhe u botua në faqen e tyre 

të internetit. 

 Shpërndarjes se një fletëpalosjeje 

informuese për familjet mbi regjistrimin 

në klasë të parë, duke dhënë informacion 

mbi (i) datat e regjistrimit për në klasë të 

parë, (ii) dokumentet e nevojshme për 

regjistrimin e fëmijës në shkollë dhe si të 

veprojnë kur fëmijët nuk kanë certifikatë 

lindjeje ose vaksinimi, (iii) skemat e 

transportit falas dhe librave shkollorë 

falas dhe kriteret e tyre të 

përzgjedhshmërisë. 

 

                                                           
3
 Observatory for Children’s Rights and UNICEF 

(2016) Udhëzues për monitorimin e fëmijëve 
jashtë sistemit arsimor (f JSA) dhe fëmijëve që 
rrezikojnë të braktisin shkollën. 
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 Shpërndarjes së spoteve mediatike në 

TV, gazeta dhe webfaqet e kanaleve 

televizive, për të njoftuar hapjen e 

procesit të regjistrimit për nxënësit e 

klasës së parë për dy vite shkollore me 

rradhë (2016-17 dhe 2017-18). 

 Kalendare zyre (2017) me informacion të 

ngulitur mbi në datat kur secili institucion 

duhet të shkëmbejë informata ose të 

ndërmarrë veprime sipas Rregullores 

2015 për identifikimin dhe regjistrimin e 

fëmijëve të moshës shkollore. Kalendari iu 

shpërnda të gjitha Zyrave Rajonale të 

Arsimit, por gjithashtu Prefekturave, 

komunave, qendrave shëndetësore dhe 

stacioneve policore. 

 Njoftime me SMS në Grup dërguar 

zyrtarëve lokalë me përgjegjësi sipas 

Rregullores për identifikimin dhe 

regjistrimin e fëmijëve të moshës 

shkollore. SMS-të dërgohen para afatit të 

përfshirë në Rregulloren 2015 për të 

siguruar shkëmbimin në kohë të listave të 

fëmijëve, vizitave në shtëpi dhe (ri) 

regjistrimit në shkollë.  

Përveç kësaj, UNICEF-i dhe partnerët ofruan 

edhe këshilla teknike për Ministrinë e Arsimit 

dhe Sportit në lidhje me rishikimin e 

legjislacionit (përkufizimi i mungesës në 

shkollë dhe braktisjes së saj) dhe Sistemin 

Informativ të Menaxhimit të Arsimit (reagimi i 

EMIS/SIMA-as ndaj çështjes së fëmijëve jashtë 

shkolle dhe parandalimit të braktisjes së 

shkollës). 

 

Arritjet 

Shqipëria ka bërë disa përparime në vitet e 

fundit për të siguruar që të gjithë fëmijët që 

kanë mbushur moshën e arsimit të 

detyrueshëm të regjistrohen në kohë në 

shkollë.  

Korniza ligjore 

Marrëveshja e vitit 2013 dhe Rregullorja e vitit 

2015 janë dy themelet e qasjes së Shqipërisë 

ndaj zvogëlimit të numrit të përgjithshëm të 

fëmijëve jashtë shkollës. Fëmijët kanë më pak 

gjasa ta braktisin shkollën kur e fillojnë atë në 

kohë. Megjithatë, Marrëveshja e vitit 2013 

duhej të zbatohej vetëm deri në vitin 2017.  

Shqipëria është gjithashtu në proces për të 

finalizuar një “Rregullore mbi Administrimin e 

Arsimit Parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë”, i cili duhet të miratohet në fillim 

të vitit 2018. Ky fragment i legjislacionit 

dytësor (akt nënligjor), ndër të tjera, trajton 

specifikisht fëmijët jashtë shkolle, braktisjen, 

mungesën dhe transferimin nga shkolla, ç’ka 

do të sigurojë një kornizë të përgjithshme për 

legjislacionin dytësor në të ardhmen. Kjo 

mund të adresojë potencialisht edhe vakumin 

ligjor të mbarimit të periudhës së zbatimit të 

Marrëveshjes së vitit 2013. 

Bashkëpunimi ndërsektorial 

Aktivitetet e kryera nga UNICEF-i dhe 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve 

kontribuan në ndërtimin e një mirëkuptimi të 

përbashkët brenda autoriteteve rajonale, 

bashkive dhe shkollave lokale, për 

kompleksitetin e faktorëve të përfshirë në 

çështjen e fëmijëve jashtë shkolle dhe 

nevojën për njohjen, përtej faktorëve 

personal dhe familjar, e përgjegjësisë së 

sistemit (arsimit, shëndetësisë, mbrojtjen e 

fëmijëve, mbrojtjen sociale) kur nuk i 

përgjigjet në mënyrë e duhur këtyre nevojave.  

Ndërsa sektorët e ndryshëm të mëparshëm 

gjykonin se fëmijët jashtë shkolle ishin vetëm 

problem i shkollave dhe Ministrisë së Arsimit, 

është vërejtur një farë ndryshimi në qëndrim 

dhe ka një kuptim më të mirë të përgjegjësisë 

së tyre të përbashkët mbi identifikimin dhe 

raportimin e fëmijëve jashtë shkolle. 

Përmes zbatimit të pilotit dhe punës në nivel 

kombëtar doli nevoja që Zyrat Rajonale të 
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Arsimit të emëronin një pikë fokale për 

fëmijët jashtë shkolle. Shumica e Zyrave 

Rajonale sot kanë përfshirë fëmijët jashtë 

shkolle në përshkrimin e punës së zyrtarit 

përgjegjës për arsimin e Romëve dhe Arsimin 

e Nevoja të Veçanta. Kjo lehtëson 

komunikimin ndërsektorial në lidhje me 

zbatimin e Rregullores. 

Në Durrës, bashkëpunimi ndërsektorial është 

përmirësuar. Profesionistët kuptojnë nevojën 

për të vepruar në interesin më të mirë të 

fëmijës, pavarësisht nga dobësitë e 

mundshme të kornizës, sistemeve dhe 

proceseve ligjore. 

Regjistrimi i fëmijëve jashtë shkolle 

Pas zbatimit të mekanizmave në Durrës, në 

vitin 2016 u identifikuan jashtë shkolle 33 

fëmijë, të cilët ishin në moshë për t’u 

regjistruar në klasën e parë dhe 13 u 

identifikuan në vitin 2017. Aktualisht, qarqet e 

tjera po përpilojnë të dhënat. 

Në Durrës ka dëshmi të raportuara se numri i 

fëmijëve të regjistruar gjatë seancës së parë 

të regjistrimit (seanca e parë e regjistrimit 

ndodh në qershor dhe i dyti në shtator) është 

rritur në vitin 2017 krahasuar me vitin 2016, 

me sa duket si rezultat i fushatës informuese 

të kryer nga projekti. Ky është një rezultat 

inkurajues për fëmijët, që do të fillojnë vitin 

shkollor në kohë, por edhe për profesionistët 

e përfshirë në zbatimin e Rregullores, pasi ka 

gjasa që më pak fëmijë të identifikohen jashtë 

shkolle pas fillimit të vitit shkollor, ç’ka do të 

zvogëlojë ngarkesën e tyre të punës. 

 

Praktikat shkollore 

Shkollat e trajnuara nën pilotin e Durrësit 

konfirmuan dobishmërinë e Rregullores 2015, 

e cila u jep atyre qasje në listat e fëmijëve që 

jetojnë në zonat e tyre të mbulimit. Shkollat 

gjithashtu janë bërë më të vetëdijshme se si 

mund t’i ndihmojnë fëmijët të (ri) regjistrohen 

në shkollë dhe të qëndrojnë në të. 

Përmirësimi i EMIS/SIMA 

Mbështetja teknike e UNICEF-it ndihmoi në 

përfshirjen e disa treguesve në EMIS/SIMA, të 

cilët do të kontribuojnë në sigurimin e të 

dhënave më të sakta për fëmijët jashtë 

shkolle dhe braktisjen, kur EMIS/SIMA të jetë 

plotësisht funksional. Janë përfshirë, 

gjithashtu, edhe disa tregues për të 

identifikuar studentët në rrezik për të 

braktisur shkollën. UNICEF-i dhe Observatori 

për të Drejtat e Fëmijëve kanë trajnuar 

shkollat pilote për futjen e të dhënave në 

EMIS/SIMA për të mbështetur zbatimin e 

Marrëveshjeve të vitit 2013 dhe 2015 dhe u 

ka ushqyer autoriteteve vendore dhe 

Dy fëmijë (6 dhe 8 vjeç) në familjen e 

Sonilës u identifikuan jashtë shkolle 

përmes zbatimit të Rregullores 2015. 

Gjatë vendosjes së kontaktit me 

familjen, përfaqësuesit e shkollës dhe 

bashkisë zbuluan se fëmijët e tjerë të 

familjes nuk po e ndiqnin rregullisht 

shkollën. Drejtori i shkollës dhe ekipi i tij 

ishin pajisur nga piloti për të ndërtuar 

një marrëdhënie konstruktive me 

familjet, dhe kjo bëri që dy vajzat e 

Sonilës, të moshës 11 dhe 14 vjeç, të 

ndiqnin klasën e dytë. Megjithatë, rruga 

është e gjatë, pasi shërbimet sociale 

bashkiake kanë fonde të kufizuara për 

të mbështetur nevojat e të gjitha 

familjeve në lagje. Disa djem të familjes 

aktualisht po punojnë për të 

mbështetur familjen dhe vajzat 

adoleshente më të mëdha po kujdesen 

për vëllezërit dhe motrat më të vegjël.e 

household are currently working to 

support the family and older teenage 

girls are caring for younger siblings. 
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kombëtare çështje të përpunimit teknik dhe 

të të dhënave për të mbështetur 

përmirësimin e EMIS/SIMA në nivel kombëtar. 

Përmirësimet e EMIS/SIMA-s kanë lehtësuar 

ndarjen e informacionit rreth fëmijëve në të 

gjitha ministritë dhe nëpër të gjithë 

profesionistët e sektorëve të ndryshëm në 

nivel lokal. 

 

Sfidat 

Zbatim i pjesshëm 

Pavarësisht publikimit dhe shpërndarjes së 

Marrëveshjes së vitit 2013 dhe Rregullores së 

vitit 2015, mekanizmi për identifikimin e 

fëmijëve në moshë për t’u regjistruar në klasë 

të parë është zbatuar vetëm pjesërisht në 

nivel kombëtar. Në nëntor 2017, vetëm 2 

qarqe kishin trianguluar listat e fëmijëve dhe 

kishin kryer vizita në shtëpi për të identifikuar 

fëmijët jashtë shkolle. Shumica e qarqeve të 

tjera i kishin krahasuar listat e fëmijëve nga 

Shëndetësia, Punët e Brendshme dhe Arsimi, 

por oficerët e policisë nuk kishin kryer ende 

vizitat në shtëpi. Disa qarqe nuk kishin 

përfunduar as triangulimin e listave të 

fëmijëve. Megjithatë, zyrtarisht Marrëveshja e 

vitit 2013 duhet të kishte përfunduar në vitin 

2017. Zbatimi i saj i pjesshëm deri më sot 

tregon nevojën për shtyrjen e periudhës së 

zbatimit të Marrëveshjes. 

Vonesat në raportim nga agjencitë dhe 

shkollat e ndryshme ndikojnë negativisht në 

arsimimin e fëmijëve. Jo vetëm që disa fëmijë 

nuk do të identifikohen dhe do të humbasin 

regjistrimin në kohë në klasë të parë, por nuk 

është as në të mirën e fëmijëve të identifikuar 

shumë vonë gjatë vitit akademik që të fillojnë 

shkollën disa muaj pas bashkëmoshatarëve të 

tyre. 

Çështje të lidhura me EMIS/SIMA 

Ndërkohë që është zhvilluar një program 

komjuterik EMIS/SIMA, Shqipëria ende nuk ka 

siguruar burimet e nevojshme që do të 

garantonin që sistemi të jetë i qasshëm nga të 

gjitha shkollat çdo vit. Si rezultat, EMIS/SIMA 

ishte funksionale në vitin 2016, por jo në vitin 

2017, gjë që përbën një pengesë të madhe jo 

vetëm për zbatimin e Rregullores 2015 për 

identifikimin e fëmijëve jashtë shkolle, por 

edhe për menaxhimin e sistemit arsimor në 

tërësi . Deri më sot, EMIS/SIMA mbulon 

vetëm shkollat publike. Një sistem EMIS/SIMA 

funksional është parakusht për një 

mekanizëm tërësor identifikimi të fëmijëve 

jashtë shkolle dhe të fëmijëve në rrezik për ta 

braktisur atë.  

Boshllëqe në kapacitete 

Institucionet e përfshira në Rregulloren 2015 

po përballen me kufizime të ndryshme të 

burimeve. Qendrat shëndetësore, për 

shembull, nuk kanë burime njerëzore apo 

pajisje informatike (IT) për të përpiluar listat e 

fëmijëve në kohë dhe në mënyrë elektronike. 

Shumë shkolla po ashtu nuk kanë 

infrastrukturën informatike dhe kapacitetin 

informatik për të përballur kërkesat e 

raportimit të EMIS/SIMA-s. Numri i fëmijëve 

për t’u vizituar në shtëpi është, gjithashtu, një 

barrë e rëndë për kohën e oficerëve të 

policisë, veçanërisht pasi shumica e mijëra 

fëmijëve të mundshëm jashtë shkolle nuk janë 

fizikisht të pranishëm në Shqipëri. Së fundmi, 

Ministria e Arsimit dhe Sporteve dhe Zyrat 

Rajonale të Arsimit shfaqin kapacitete të 

dobëta monitoruese. 

Pasaktësia e të dhënave mbetet një sfidë e 

madhe. Gabimet njerëzore gjatë regjistrimit të 

dhënave të fëmijëve, qoftë manualisht ose në 

mënyrë elektronike, të tilla si gabimet 

drejtshkrimore të emrave dhe gabimet në 

datat e lindjes, kanë bërë të nevojshme 

kontrollin manual të qindra të dhëna të 
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fëmijëve, një aktivitet i panevojshëm që 

kërkon shumë kohë.  

Këto mangësi kapacitetesh rezultojnë në më 

shumë punë për të gjithë ata që janë të 

përfshirë në identifikimin e fëmijëve. Si 

shembull, nga rreth 7.000 fëmijë të 

identifikuar si potencialisht jashtë shkolle në 

qarkun e Durrësit në shtator 2017, vetëm 13 

nuk ishin në shkollë. Të gjithë fëmijët e tjerë 

ose ishin regjistruar në shkolla të tjera në 

Shqipëri - gjë që tregon për pasaktësinë e të 

dhënave të ofruara nga shumica e 

institucioneve - ose ishin jashtë vendit.  

 

Përfundim 

Gjatë katër viteve të fundit, “Çdo fëmijë në 

shkollë” ka synuar të mbështesë punën 

ndërsektoriale për të gjithë fëmijët në moshë 

shkollore për t'u regjistruar në kohë, 

nëpërmjet ngritjes së vetëdijes dhe ndërtimit 

të kapaciteteve të zyrtarëve në nivel lokal, 

qarku dhe kombëtar. Mbështetja e 

profesionistëve nga sektorë të ndryshëm për 

të punuar së bashku në nivel vendor dhe 

kombëtar ka rezultuar e vështirë, por të gjithë 

e pranojnë nevojën për punë të sistemuar në 

ekip dhe për shkëmbim informacioni rreth 

fëmijëve. Qasja shqiptare ka frymëzuar vende 

të tjera të Evropës dhe Azisë Qendrore që të 

angazhohen në më shumë punë 

ndërsektoriale lidhur me identifikimin e 

fëmijëve jashtë shkolle.4 Ndërkohë që janë 

arritur disa përparime dhe legjislacioni është 

përmirësuar përkohësisht, nevojitet më 

shumë kohë dhe përpjekje nga profesionistët 

në të gjithë sektorët përkatës anembanë 

vendit, për të përftuar mirëkuptimin dhe 

                                                           
4
 Shih UNICEF and UIS (2016) Monitoring 

Education Participation: Framework for 
Monitoring Children and Adolescents who are Out 
of School or At Risk of Dropping Out. 

aftësitë që të gjithë fëmijët të regjistrohen në 

shkollë në kohë. Më shumë përpjekje 

nevojiten edhe për parandalimin e braktisjes 

së shkollës, që të gjithë fëmijët të përfundojnë 

arsimin e detyruar dhe, nëse është e mundur, 

arsimin e mesëm të lartë ose një ekuivalent të 

arsimit profesional. Mbështetja e 

profesionistëve dhe praktikuesve është 

thelbësore, por kërkohet më shumë punë me 

prindërit dhe anëtarët e komunitetit, si dhe të 

bëhet realitet në Shqipëri qëllimi që çdo 

fëmijë të regjistrohet, të marrë pjesë dhe të 

mësojë në shkollë. Së fundi, MASH ka 

përmirësuar sistemin e saj EMIS/SIMA, duke 

përfshirë funksionalitetet e tij për 

identifikimin e fëmijëve jashtë shkolle dhe në 

rrezik për ta braktisuar atë, por janë të 

nevojshme burime shtesë për të siguruar që 

EMIS/SIMA është funksional dhe i 

qëndrueshëm me kalimin e kohës. 
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