
 

 

 

 

 

 

Titulli i Projektit: “Çdo Fëmijë në Shkollë” Faza 2 

        Afati i zbatimit të Projektit: Qershor 2015- Nëntor 2016  

 

I. Përmbledhje e Projektit 

Gjatë fazës së parë të projektit “Çdo fëmijë në shkollë”, kemi arritjen e marrëveshjes ndërmjet katër 

ministrive për fëmijët dhe adoleshentët jashtë sistemit arsimor dhe nxënësit në rrezik braktisje si 

dhe Rregullorja për bashkëpunim ndërmjet tre ministrive “Rr3M”. Gjatë fazës së dytë të projektit 

do të hartohet baseline report për të monitoruar reflektimin e ndryshimit të situatës së femijëve që 

braktisin shkollën nën kontekstin e zbatimit të “M4M” dhe “Rr3M”. Gjatë kësaj faze parashikohen 

gjithashtu trajnime të dedikuara në zbatimin e nismës në zonat pilot të projektit në shkolla të 

përzgjedhura sipas kritereve të caktuara në metodologjine përkatëse (janë përzgjedhur 10 shkolla në 

Bashkinë e re Durrës). Duke analizuar gjetjet e intervistave dhe fokus grupeve me grupet e interesit 

përkatës, përfishirë OJF-të, janë parashikuar të organizohen trajnime me aktorët kryesorë. 

Përmbledhja e konkluzioneve që do të dalin do të kontribuojnë në përcaktimin e shkaqeve të 

braktisjeve ose në rrezik braktisje të fëmijëve, në bazë të së cilave do formulohen dhe 

rekomandimet përkatëse për përmirësimin e situatës në mënyrë që të gjithë aktorët të kontribojnë në 

eleminimin apo zbutjen e faktorëve që çojnë nxënësit të braktisin shkollën apo që përbejnë rrezik 

braktisje. Në këtë raport baseline do të përshkruhen fazat e monitorimit të proçesit të ndryshimit të 

reflektuar nga të gjitha grupet e interesit si dhe ministritë përkatëse të përfshira në këtë proçes. 

 

II. Objektivat dhe Qëllimi i projektit  

Përshkrimi i situatës aktuale të sistemit arsimor të Shqipërisë lidhur me çështjen e fëmijëve 

që kanë braktisur shkollën dhe ata që rrezikojnë të braktisin. – (Shtator 2015- Qershor 2016)  

Nisma “Çdo fëmijë në shkollë” është nën vëmendjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, mbështetet 

nga UNICEF, si edhe zbatohet nga Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve. 

Në 2 gusht 2013 u arrit të nënshkruhej Marrëveshja “Për identifikimin dhe rregjistrimin në shkollë 

të gjithë fëmijëvë të moshës së detyrimit shkollor”. Kjo marrëveshje 4 Ministrore (M4M) u 

nënshkrua nga 4 ministri: 

- Ministria e Arsimit dhe Sportit; 



- Ministria e Shëndetësisë; 

- Ministria e Punëve të Brendshme; 

- Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. 

Më pas u pa e nevojshme që kjo marrëveshje të shoqërohej me një urdhër të përbashkët për 

miratimin e Rregullores 3 Ministrore (Rr3M) ne 5 janar 2015 për zbatimin e M4M “Për 

identifikimin dhe rregjistrimin në shkollë të gjithë fëmijëvë të moshës së detyrimit shkollor”. Kjo 

Rregullore përbëhet nga 20 pika, ku secila prej tyre është një detyrë dhe përgjegjësi më vete për 

Ministritë përkatëse dhe institucionet e tyre vartëse.  

Duke pasur parasysh dhe objektivin e BE që përcakton se për vitin 2020 të tentohet që në nivel 

kombëtar të kemi një tregues të largimit të hershëm nga shkolla të fëmijëve me status më pak se 

njëzet përqind, fillimisht duhet të analizohet situata aktuale deri në vitin 2015. Kjo analizë në nivel 

kombëtar (të dhenat në nivel kombëtar të nxjerra nga Ministria e Arsimit dhe Sportit) dhe nëse do të 

arriheshin edhe veçmas për Bashkinë Durrës), në këtë konteks mund të perdoren edhe të dhena të 

tjera statistikore (direkte ose indirekte), që përcaktojnë apo ndihmojnë në evidentimin e fëmijëve 

jashtë sistemit arsimor apo tregues të tjerë të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të cilat mund të 

përdoren në analiza krahasimore për të ndihmuar më mirë politik-bërjen për marrjen e vendimeve 

më të drejta. 

Analiza e shkaqeve sociale dhe ekonomike do të na ndihmojnë në lidhje me shtimin ose pakësimin 

e  fenomenit të braktisjes së shkollës nga fëmijët. Më në detaje duhet të analizohet situata 

ekonomike e rajonit, kushtet social- ekonomike të familjeve me fëmijë të këtij grupimi, si dhe 

kualiteti i mësimdhënies në shkolla që ndikojnë në zhvillimin e gjithanshëm të fëmijës. 

Të dhënat për fëmijët që braktisin shkollën ose që e rrezikojnë braktisjen e saj (lista e treguesve të 

arsimit të marra nga drejtoritë arsimore ose nga databaza e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit). Të 

dhena indirekte të cilat ndihmojnë në përllogaritjen e fëmijëve të cilët kanë braktisur shkolleën ose 

rrezikojnë atë nëse kanë mundësi; të dhena nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe të dhena nga 

Ministria e Shëndetësisë. Në vijim do kryhet proçesi i kryqëzimit të këtyre të dhënave për të rritur 

cilësinë dhe saktesinë e përdorimit të tyre në këtë studim.  

Zhvillimi i kuadrit institucional aktual- Qershor 2015- Tetor 2015 

Kuadri institucional aktual në lidhje me temën e braktisjes së shkollës nga fëmijët bazohet në këto 

dokumenta baze: “M4M”, “Rr3M”, si dhe nje dokument ndihmës të përgatitur nga Observatori. 

Marrëveshja katër Ministrore është një marrëveshje bashkëpunimi për identifikim dhe regjistrimin 

në shkollë të të gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor. Kjo marrëveshje ndan dhe përfshin 

përgjegjësinë e të katër instucioneve për ndjekjen e arsimit bazë për fëmijët e moshës së detyrimit 

shkollor, e firmosur më datë 10/9/2013 vlen të shikohet ecuria e zbatimit të saj përgjatë vitit 2014 

dhe 2015. 

Udhëzimi tre Ministror përmban rregulloren për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë 

fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor. Kjo rregullore  është  firmosur më datë 5/1/2015 nga 

Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Shëndetësisë. 



Së fundmi baseline report bazohet tek udhëzuesi për monitorimin e fëmijëve jashtë sistemit arsimor 

dhe fëmijëve që rrezikojnë të braktisin shkollën. Ky udhëzues është përgatitur në bazë të studimit 

dhe eksperiencës së Observatorit në lidhje me këtë çeshtje nga dy materialet bazë, “M4M” e 2013 

dhe “Rr3M” te 2015, si dhe dokumenta të tjera me materiale shtesë ku një ndër më të rendesishmit 

është studimi UNICEF “Rekomandimet për Sistemin SMIA”. Ky udhëzues ka për qellim final 

krijimin e raportimit nëpërmjet një databaze të hartuar për fëmijët që braktisin shkollën, integrimin 

e fëmijëve në shkollë, si dhe bazë për kurrikulat e trajnimeve. Ky udhëzim është hartuar gjatë 

periudhës Korrik/ Gusht 2015. 

III.  Vlerësimi i Metodologjisë së përcaktuar që do të ndiqet nga Observatori gjatë 

monitorimit të proçeseve të ndryshimit të legjislacionit dhe zbatimit aktual të tij. – Qershor- 

Shtator 2015 

Metodologjija e përgatitur nga eksperti ka për qëllim të përgjithshëm vlerësimin e praktikave në 

bazë shkolle për zbatimin e “M4M” për fëmijët jashtë sistemit arsimor dhe nxënësit në rrezik 

braktisje. 

Qëllimet primare të metodologjisë janë tërheqja e informacionit nga Observatori për zbatimin e 

“M4M” gjatë proçesit të rregjistrimit të fëmijëve të klasës së parë. Identifikimi i shkollave të cilat i 

kanë reflektuar ndryshimet një vjeçare të legjislacionit përkatës është një proçes tepër i rëndësishëm 

dhe bazë për nxjerrjen e konkluzioneve për të ardhmen. Analiza e përgjithshme e situatës së 

fëmijëve të cilët braktisin shkollën është element tjetër i rëndesishëm i metodologjisë. Instrumentat 

bazë që metodologjia sugjeron për zbatimin nga Observatorit janë intervistimet dhe fokus grupet.  

Observatori kreu intervistime në nivel të shkollave fillore dhe arsimit të mesëm të ulët, qeverisjes 

vendore/ bashkive dhe grupeve të tjera të interesit të përcaktuar sipas metodologjisë. Në rastin 

konkret u punua si fazë pilotimi në territorin e Bashkisë së re Durrës.  

Moduli i intervistës për vlerësimin me bazë shkolle ka për qëllim që me grupet e ndryshme të  

interesit të tërheqë informacionin bazë që ato kanë në lidhje me ndryshimet e fundit legjislative si 

dhe rëndesinë e çështjes në lidhje me fëmijët që braktisin shkollën dhe ato që janë të rrezikuar, si 

dhe nëse është zbatuar ose jo Rr3M. Intervistat përfshinë  trupin pedagogjik të shkollës, nxenës, 

prindër, përfaqësues të DAR dhe punonjës të tjerë të qeverisjes vendore që kanë lidhje me 

identifikimin e problemit.  

Grupi i pyetjeve ka lidhje me disa fenomene bazë që ndikojnë në rregjistrimin e fëmijëve në klasë të 

parë, ku më kryesorët janë: proçesi i rregjistrimit të nxënësve, evidentimi dhe trajtimi i mungesave 

të paarsyshme dhe trajtimi i nxënësve me aftësi të kufizuara.  

Pas intervistimeve dhe përpunimit nga Observatori të informacionit paraprak të tyre për të testuar/ 

saktësuar këtë informacion u aplikua metoda e fokus grupeve. Në këto fokus grupe u analizuan 

rezultatet e pyetësorit si dhe u shkua më tej për të nxjerrë informacione shtesë në lidhje me shkaqet 

dhe problematikat që has çeështja e braktisjes së shkollës nga fëmijët. Për këtë u organizuan katër 

fokus grupe në të cilën u diskutuan sipas temave më të rëndësishme të konsideruara nga 

monitoruesi/ Observatori. Fokus grupi i parë analizoi fenomenin e braktisjes së shkollës direkt me 

nxënësit dhe me ballafaqimin e të dhënave paraprake. Fokus grupi i dytë analizoi mungesat e 

paarsyshme të nxënësve si një nga premisat më të rëndësishme që çon fëmijët në braktisjen e 



shkollës. Në këtë fokus grup u morën mendime nga drejtues të shkollave. Fokus grupi i tretë 

analizoi problemin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe predispozitat e tyre për të lenë shkollën. 

Në këtë fokus grup morën pjesë psikolog, drejtues shkollash me eksperiencë perkatëse dhe 

perfaqësues të instucioneve të personave me aftësi të kufizuara. Fokus grupi i katërt analizoi 

zbatimin e Rregullores Tre Ministrore për nxënësit të klasës së parë duke u përfaqësuar në të gjitha 

nivelet e qeverisjes vendore si dhe institucionet të tjera që janë përgjegjëse në menyrë direkte ose 

indirekte për zbatimin e kësaj rregullore.   

 

IV. Gjetjet e analizës së të  dhenave gjatë zbatimit të fazës së dytë - Tetor 2015- Qershor 2016 

Së pari, Observatori mblodhi të dhena statistikore dhe të dhena të tjera ndihmëse ose indirekte në 

lidhje me evidencat për fëmijët që braktisin shkollën si dhe ata që janë në rrezik. Burimet e 

informacionit janë INSTAT, DAR, zyrat e gjendjes civile si dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit. Si 

të dhena të tjera shtesë u përdorën të dhënat e Observatorit. Këto të dhëna dhe treguesit përkatës 

kanë për qëllim që të nxjerrin përqindjen e rregjistrimit në shkollë. Të dhena të tjera të nivelit 

kombëtar mundet të gjenden në këto Institucione. 

Se dyti, u vlerësua ecuria e proçesit të zbatimit të marrvëshjeve të palëve të përfishira gjatë fazës së 

parë të projektit. Kjo u arrit nëpërmjet kontakteve me Ministritë e linjës si dhe me shkollat pilot të 

përfshira në Bashkinë Durrës.  

Se treti, u testua udhëzuesi i përgatitur prej saj që është bazë për trajnimet, pyetësorët për grupet e 

ndryshme të interesit. U përzgjodhën dhe u trajnuan intervistuesit e terrenit, të cilët kryen 

intervistimet, si dhe përzgjodhi dhe trajnoi moderatoret e fokus grupeve. Ky proçes u krye për të 

mbuluar të 10 shkollat e Bashkisë së re Durrës. 

1. Proçesi u zhvillua  mbi bazën e metodologjisë së zgjedhjes së kampionit për çdo tip pyetësori/ 

grup interesi nga target grupet. 

2. Proçesi i intervistimit dhe puna në terren ishte një nga pjesët më të rëndësishme pasi nga ky 

proçes varet cilësia e vjeljes së informacionit.   

3. Më pas u krye përpunimi i të dhënave të pyetësorit nga grupi teknik i projektit si dhe përgatitja e 

rezultateve për çdo tip pyetësori. 

 

Gjetjet gjatë proçesit të intervistimit 

Proçesi i intervistimit u krye gjatë muajit Tetor (ndërmjet datave 8-28). Në 10 shkollat pilot të 

Bashkisë Durrës, sipas ndarjes së re territoriale ishin parashikuar që të realizoheshin 90 intervista 

me përfaqësues të shkollave (9 intervista për shkollë). 10 shkollat pilot të përzgjedhura për 

monitorimin e zbatimit të Rregullores 3 Ministrore “Për identifikimin dhe rregjistrimin në shkollë të 

fëmiëjvë të moshës së detyrimit shkollor” janë: 

- Shkolla Demokracia me 767 nxënës,  

- Shkolla Eftali Koci me 685 nxënës,  

- Shkolla Kushtrimi i Lirisë me 892 nxënës,  



- Shkolla Bedrie Bebeziqi me 476 nxënës, 

- Shkolla e Re me 968 nxënës,  

- Shkolla Isuf Ferra me 552 nxënës, 

- Shkolla Hasan Koci me 779 nxënës, 

- Shkolla Bajram Curri 2 me 2607 nxënës, 

- Shkolla Kulle me 480 nxënës 

- Shkolla St .Zoot Xhafzotaj me 596 nxënës.  

Keto intervista u kryen nga Regana Hysenbelli, intervistuese e trajnura nga Observatori. Më pas 

të dhenat e intervistave u hodhën në databazën e ngritur në Excel. Nga materiali i përpunuar u 

evidentuan këto gjetje kryesore për çdo shkollë: 

Në shkollën "Demokracia" intervistat u kryen të gjitha në të njëjtën zyrë. Mënyra e realizimit të 

intervistave në këtë shkollë ishte mjaft mirë e organizuar. Intervistat përfunduan në orën 11:30. 

Tendenca qendron në paraqitjen e shkollës sa më mirë dhe përgjigjet në përgjithësi që japin të 

intervistuarit nuk ilustrohen me raste konkrete. Në disa intervista ndesheshin kontradikta psh 

nëndrejtori përgjigjet se nxënësit me AK bëjnë program të përgjithshëm, ndërsa mësuesja 

deklaronte se bënte program individual në bashkëpunim me prindin e fëmijës.  

Gjetje 1:“Demokracia” është një shkollë në të cilën mungesat dhe braktisjet ishin në nivele 

minimale për të mos thënë që nuk kishte. Psikologia bënte pjesë vetëm në njërën nga 10 shkollat e 

përzgjedhura. Shumë të intervistuar përfshirë dhe nje mesuese nuk dinin në lidhje me Rr3M dhe 

ndonjëherë shmangeshin në pyetje të caktuara si pasojë e moskuptimit të pyetjeve. 

Gjetje 2: Shkolla Eftali Koçi është një shkollë me problematika qoftë të nxënësve braktisës qoftë të 

nxënësve me aftësi të kufizuara. Intervistat ishin mjaft të vakta dhe të mos koordinuara e cila ndikoi 

në ripërsëritjen e tyre. Nga intervistat dolën problematika të shumta që kishin nxënësit me aftësi të 

kufizuara përsa i përket mungesës së mësuesve ndihmës ose rasteve që prindrit nuk paraqisnin 

raport mjekësor. 

Gjetje 3: Shkolla Kushtimi i Lirisë është vlerësuar si një ndër shkollat më të mira të Durrësit, madje 

ka patur një pyetësor të veçantë duke qenë se niveli i braktisjes dhe problematikave është 0. 

Intervistat u kryen në mënyrë mjaft të shpejtë duke qënë se shumë pyetësorë s’kualifikoheshin gjatë 

rrugës për shkak të mungesës së problematikave. Mund të themi se kjo vjen për shkak të kërkesës se 

lartë të regjistrimit të fëmijëve në këtë shkollë. Ishin mjaft mirë të organizuar dhe i vetmi problem 

që paraqitej ishin nxënësit me AK duke mos patur mësues ndihmës, pasi dhe kushtet u’a kishin 

krijuar me klasa në katë të parë të përbëra dhe me anekse ku këto nxënës mund të pushonin. 

Gjetje 4: Bedrie Bebeziqi është një shkollë që ndodhet në qendër të Durrësit. Ajo është një shkollë e 

vogël e rrethuar nga 3 shkolla të tjera. Problematikat përqëndroheshin kryesisht në çështje 

infrastrukture dhe nxënësit me AK duke qënë se në këtë shkollë ishin dy fëmijë të specifikuar me 

sindromën DOËN dhe pjesa tjetër autik ose të pa specifikuara. Braktisja dhe mungesat ishin në 

nivele të ulta pothuajse të pakonsiderueshme. Psikologia e shkollës sherbente dhe në tre shkolla të 

tjera. 

Gjetje 5: Shkolla e Re, është një shkollë që ndodhet në zonën e ish kënetës, është një shkollë me 

numër të madh nxënësish rreth 1000 dhe është një shkollë e ndërtuar 2 vitet e fundit kryesisht me 

kontribut vullnetar. Zona e ish kënetës është një zonë që ka të ardhur nga të gjitha krahinat që 



mbartin problematika sociale dhe ekonomike nga vendet që vijnë, kjo është një nga arsyet e nivelit 

të ulët kulturor që mbart kjo zonë. Problematikat ishin kryesisht për çështje ekonomike që si pasojë 

ka sjell dhe numrin e lartë të nxënësve që kanë braktisur shkollën e janë larguar jashtë, por 

gjithashtu nuk mund të lemë pa përmendur dhe problematikat si pasojë e paragjykimeve apo nivelit 

ulët kulturor. Në rastet e fëmijëve me AK, kishte raste që dhe vetë prindëri nuk paraqisnin raporte 

mjekësore apo kishin probleme me mësuesit si pasojë e mungesës së bashkëpunimit. Problematikat 

e kësaj zone vijnë nga shumëllojshmëri kulturash madje dhe debatet midis nxënësve ishin për 

çështje origjine apo përplasje veri-jug, si dhe problemet e rënda ekonomike pasi kjo zonë është ndër 

më të varfrat dhe pjesa më e madhe familjeve janë në skamje. 

Gjetje 6: Hasan Koçi është një shkollë që ndodhet në Shkozet në periferi të Durrësit. Ajo është një 

shkollë me një numër të lartë nxënësish që kryesisht vijnë nga të gjitha qytetet. Hasan Koçi është 

një shkollë me numër të konsiderueshëm barktisësish, por që janë të mbartur ndër vite kryesisht të 

komuniteteve egjiptiane dhe që rikthehen në shkollë në një moshë madhore ku nuk përshtaten dot 

me klasën në të cilën janë të mbartur. Problemet kryesisht vijnë dhe si pasojë se kjo zonë ka mjaft të 

ardhur dhe niveli ekonomik dhe kulturor është shumë i ulët. Gjatë intervistave u vënë re si dhe në 

shkolla të tjera që përfshirja e prindërve nuk është konkrete duke qënë se problemet ezaurohen 

brenda stafit. Psikologia mbulon gjithashtu dhe shkollën Isuf Ferra. 

Gjetje 7: Shkolla Bajram Curri 2 ndodhet në zonën e plazhit. Kjo është një shkollë qendër 

komunitare me një numër të lartë nxënësish që kryesisht janë të ardhur. Bajram Curri 2 zhvillon 

mësimin mbasdite në ambjentet e shkollës Bajram Curri 1. Nxënësit e kësaj shkolle vlen për t’u 

përmendur për arritjet dhe vendet e para në shumë aktivitete. Fëmijët për shkak të orarit i shihje të 

përgjumur dhe jo aktiv në orët e fundit. Problematik tjetër ishte dhe këtu mbartja e nxënësve ndër 

vite dhe heqja e shansit të dytë. Këto nxënës rikthehen në mosha të mëdha në krahasim më klasën 

që kanë ngelur por që këto emra nuk mund të hiqen derisa të mbushin detyrimin arsimor deri në 

moshën 16 vjeçare. Gjithashtu vetë nxënësit ndihmonin ata me aftësi fizike të kufizuara çdo 

mëngjes të shkonin në klasat përkatëse duke krijuar një integrim më të mirë të tyre. 

Gjetje 8: Isuf Ferra është një shkollë që ndodhet në zonën e Nishtullës. Ajo është një shkollë me një 

numër të lartë nxënësish të komunitetit Rom dhe nxënës që vijnë nga të gjitha qytetet. Isuf Ferra 

gjithashtu është një shkollë me numër të konsiderueshëm barktisësish, por që janë të mbartur ndër 

vite kryesisht të komunitetit Rom, por jo vetëm kjo për shkaqe ekonomike që detyrojnë këta nxënës 

të braktisin shkollën. Nga intervista rezultoi se mësuesit nuk kishin djeni për Rr3M. Problematikë 

tjetër ishte infrastruktura dhe shumica e mungesave në shkollë ndodhte gjatë dimrit ku fëmijët nuk 

mund të përballonin ardhjen në shkollë. Dihet që tek kjo zonë problematikat më të mëdha janë ato 

të komunitetit Rom. 

Gjetje 9: Shkolla 9-vjeçare St.Zoteknike që ndodhet në Xhafzotaj është një shkollë me një numër të 

lartë nxënësish që vijnë nga të gjitha qytetet. Kishin raste braktisje të shkollës dhe nga komuniteti 

Rom. Një problematikë tjetër ishte mungesa e rojes së shkollës, që u’a kishin ndërprerë fondin. 

Shkolla ishte e ndërtuar kohët e fundit, por kishte filluar të prishej nga cilësia jo e mirë dhe 

mungesa e rojes.  

Gjetje 10: Shkolla e mesme e bashkuar (Kulle) ndodhet në Kulle të Sukthit. Ajo është një shkollë 

me një numër të lartë nxënësish, me problematika mjaft të larta ndër to mungesë mësuesi të 



edukimit fizik, mungesë psikologu, mungesë roje, mungesë mjetesh duke përfshirë dhe banka që 

kanë gati 20 vjet pa u ndryshuar, mungesë uji dhe energji elektrike, mungesë rrethimi dhe mungesë 

paisjesh kompjuterike. Gjithashtu problematikë në braktisje ishin komuniteti Rom që kishte një 

numër të lartë nxënësish që nuk frekuentonin dhe që largoheshin, ose ishin të mbartur ndër vite. Në 

shkollë kishte fëmijë të sëmurë ndër to dhe një me sindromën Doën dhe nevoja e psikologut ishte e 

domosdoshme.  

  

Organizimi i proçesit të Fokus Grupeve 

Gjatë proçeseve të organizimit të fokus grupeve u testuan së pari përgjigjet e pyetësorëve apo 

gjetjeve të rrjedhura prej tyre në çdo mbledhje duke u mbajtur minutat e takimit. Gjatë fokus 

grupeve u testuan gjithashtu indikatorët e vlerësimit të situatës para nismës në fazën fillestare të 

projektit dhe në mbarim të projektit që do të bëhet vlerësimi përfundimtar i situatës pas nismës së 

Rr3M. Me pas u mlodh ekipi teknik ku u analiziuan informacioni i mbledhur për çdo fokus grup 

dhe përputhshmërinë e tij me qëllimin fillestar të hartimit të tij do të hedhë gjetjet paraprake. 

 

Gjetjet gjatë zhvillimit të Fokus Grupeve  

Sipas metodologjisë dhe kalendarit të aktiviteteve gjatë muajit Nëntor 2015 u organizuan 4 fokus 

grupe me grupe të percaktura interesi:                                 

Fokus grupi I: me personat me aftësi të kufizuar 

Fokus grupi u organizua në Durrës në 5 Nëntor 2015. 

Në këtë fokus grup morën pjesë përfaqësues nga shkolla “Bedrie Bebeziqi”, prindër të fëmijëve me 

aftësi të kufizuara, psikologia e shkollës, shkolla “Kushtrimi Lirisë” me përfaqësues drejtoreshën 

dhe prindër, shkolla “E Re”dhe Shkolla “Demokracia”, prindër, mësues ndihmës etj.   

Çështja që u diskutua ishte: 

A vijnë rregullisht këta fëmijë dhe cilat janë problematikat që hasen? 

Fokus grupi II: lidhur me zbatimin dhe njohjen e Rr3M  

Ky fokus grup u organizua me datë 9 nëntor në zyrat e DAR Durrës me përfaqësues të njësive 

vendore– në kuadër të nismës së zbatimit të Rr3M. 

Në takim ishin të pranishëm ekspert i metodologjisë, përfaqësues DAR Durrës, drejtorët e 10 

shkollave pilotë, si dhe përfaqësues nga Drejtoria Rajonale e Shëndetit, Prefektura, Policia. 

 Çështjet e diskutuara ishin:  

Vështirësitë që janë hasur në zbatimin e Rregullores 3 Ministrore 



 Një ndër konstatimet lidhet me faktin se të gjitha drejtoritë janë shprehur se për herë të parë 

Rr3M e kanë marrë në datën 2 Tetor 2015, që ishte dhe takimi i parë i zhvilluar me 

iniciativën e Observatorit. 

Një ndër vështirësitë kryesore të mos vënies në dijeni lidhet me faktin se ky Urdhër ka ardhur me 

vonesë. 

 Çështje tjetër e trajtuar lidhet me fëmijët Rom që kanë lindur në shtëpi nuk figurojnë në 

gjendjen civile, nuk dihet si do veprohet me këtë kategori dhe kush do merret me këto 

fëmijë që nuk janë të rregjistruar në gjendjen civile. 

Fëmijë që janë 8, 9, 10 vjeç dhe nuk janë rregjistruar akoma, duhet t’i mundësohet marrja e 

edukimit nëpërmjet shansit të dytë. 

Ofron si kufi regjistrimi brenda muajit shtator, fëmija duhet të pranohet. Argumenti qëndron në 

faktin se e ka grupin parashkollor në shkollë. 

Ka fëmijë që rezultojnë të regjistruar jashtë vendit por banojnë në Durrës, nuk dihet si do veprohet. 

 

 Lëvizja demografike është një nga vështirësitë pasi prindi nuk ka leje vendbanimi. 

Regjistrimi i fëmijëve deri në datat e regjistrimit të statistikave në DAR pra deri me 20 tetor 

Ka patur vështirësi pasi nuk ka ardhur databaza apo listat nga Ministria dhe Rregullorja nuk është 

zbatuar. 

 

Policia pohon se nuk ështe futur në veprim sepse nuk i kanë ardhur listat me fëmijët jashtë shkolle 

nga institucionet përkatëse. 

 

Fokus grupi III: Lidhur me fenomenin e braktisjes së shkollës 

Ky fokus grup u realizua në shkollën 29 Tetori me pjesëmarrje nga shkollat “Bajram Curri 2”, Isuf 

Ferra dhe shkolla Demokracia  

Në takim u analizua nxjerrja e shkaqeve të braktisjes sipas mendimeve të drejtuesve. 

Kemi dy kategori : 

1.  Nxënës braktisës. 

2.  Largimet për arsye emigrimi. 

Shkaqet kryesore të braktisjes së shkollës nga pikëpamja e mësuesve janë: 

1. Paragjykimet e prapambetura të komuniteteve, i heqin vajzat që mbas klasës së 6 për shkak 

të zhvillimit fizik. 

2. Prindër që humbasin vendet e punës dhe fillojnë të pijnë. 

3. Prindër që punojnë diku tjetër dhe fëmijët i lejnë vetëm ose me të afërmit. 

4. Janë nxënës të trashëguar vit pas viti dhe kur rikthehen nuk përshtaten për shkak të moshës. 

5. Pamundësia e prindërve për të kontrolluar fëmijët (rastet kur fëmija del mbi prindërin.). 



6. Mos regjistrimi i Romëve të cilët nuk figurojnë në gjendjen civile. 

7. Prindërit janë në proçes divorci. 

8. Ardhja e nxënësve nga emigracioni, kthehen me 1 prind dhe nuk posedojnë dokumentacion. 

9. Mos interesimi i pushtetit vendor, kemi shkuar dhe nuk kemi marrë një përgjigje se ku janë 

fëmijët që figurojnë në lista por jo në shkollë. 

 

Shkaqet kryesore të braktisjes së shkollës sipas pikëpamjes së mësuesve janë: 

1. Gjendja ekonomike. 

2. Prindër në punë gjatë gjithë ditës, fëmijët punojnë ose fëmijët më të rritur mbajnë më të 

vegjëlit. 

3. Mungesa e njërit prind. 

4. Niveli i ulët i kulturës së prindërve. 

5. Prindër në emigracion, fëmijën e mban gjyshja. 

6. Familje jo e shëndoshë.(prindi nuk kërkon llogari e ka në emigracion ose e ka humbur), këto 

fëmijë duke neglizhuar mbushin moshën dhe më pas nuk përshtaten. 

7. Prindër pa përgjegjësi (braktisje e fshehtë). 

8. Fëmijë që priren nga prindëri dmth i kanë të gjitha kushtet e plotësuara dhe neglizhojnë, 

shikojnë sesi prindërit e tyre me arsimin jo përkatës punojnë dhe sigurojnë të ardhurat dhe 

marrin shembullin e tyre. 

9. Rastet kur shkollat ku nxënësit shkojnë i pranojnë pa flet-largimi nga shkolla e mëparshme. 

10. Raste kur fëmija ka ardhur nga jashtë dhe nuk kupton gjuhën, ndihet i diskriminuar. 

11. Niveli ekonomik i rënduar, prindëri nuk merret me fëmijën pasi mendon sesi të sigurojë të 

ardhura. 

 

Shkaqet kryesore të braktisjes së shkollës sipas pikëpamjes së prindërve janë: 

- Arsye diskriminimi. 

Shkaqet kryesore të braktisjes së shkollës sipas pikëpamjes së nxënësve janë: 

1. Nënvlerësimi shkollës. 

2. Neglizhenca prindërit. 

3. Fëmijët që nuk kanë shtyllë mbështetëse në familje dhe diskriminohen për këtë shkak. 

 

Detyrat që duhet të realizohen në funksion të përmbushjes së këtyre mangësive sipas drejtorisë janë: 

1. Evidentimi i rasteve. 

2. Gjetja e arsyeve, të dhënave të prindërve. 

3. Ngritja e grupit të punës. 

4. Përzgjedhja e prindërve me arsimin përkatës. 

5. Përfshirja e prindërve Rom. 

6. Përfshirja e shkollës si qëndër komunitare. 

7. Një mundësi zgjidhje është motivimi i mësuesve të cilët kanë nxënës braktisës me pagë 

ekstra. 

8. Ngritja e grupeve të punës sipas vendbanimeve, duke qënë se vijnë nga zona të thella dhe 

janë të pa regjistruar. 

9. Bashkëpunime me shoqatat duke organizuar kampe verore e duke tërhequr fëmijë nga rruga. 

10. Zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme jashtëshkollore duke i stimuluar (ekskursionet). 

11. Duke përdorur autoritetin e të afërmve ose prindërve të tjerë. 

12. Rol koordinatori duke forcuar bashkëpunimin ndërmjet aktorëve kryesorë. 

13. Tërheqja e fëmijëve që tashmë janë braktisës në aktivitetet e shkollës. 

14. Bashkëpunimi me pushtetin lokal. 

15. Në rastet e kryetareve të komuniteteve apo kryepleqëve të përdorësh influencën e tyre. 

 



Detyrat që duhet të realizohen në funksion të përmbushjes së këtyre mangësive sipas mësuesve 

janë: 

1. Afrimi me fëmijë duke i krijuar një ambjent të ngrohtë. 

2. Për fëmijët që regjistrohen për herë të parë dhe nuk kanë kushte ekonomike, plotësimi 

nevojave nga ana stafit në mënyre që të frekuentojnë shkollën. 

3. Aktivitete më të shpështa për të afruar fëmijët. 

4. Kontakti i vazhdueshëm me prndërin,por ka raste që nuk gjen bashkëpunim 

Detyrat që duhet të realizohen në funksion të përmbushjes së këtyre mangësive sipas prindërve janë: 

1. Të kapen dëshirat e fëmijëve me tendencë braktisje e të krijohen aktivitete me gjërat që 

pëlqejnë. 

2. Bashkëpunimi Prindër-Shkollë. 

3. Fond të veçantë për aktivitete duke qënë se zona ka nivel të ulët ekonomik. 

 

Detyrat që duhet të realizohen në funksion të përmbushjes së këtyre mangësive sipas qeverisë së 

nxënësve janë: 

1.  Kontakti se ku ndodhen nëpërmjet rrjeteve sociale 

 

Fokus grupi IV: në lidhje me mungesat e paarsyeshme  

Ky fokus grup u mbajt me shkollat “Eftali Koçi”, shkollën “Hasan Koçi”, shkollën “Mesme e 

bashkuar (Kulle)”, shkolla “St.Zooteknik Xhafzotaj”  

Në takim u analizua nxjerrja e shkaqeve të mungesave sipas mendimeve të drejtuesve. 

1. Neglizhenca prindërore(nuk paraqesin justifikim). 

2. Nuk shkojnë për vizitë të marrin raport mjekësor. 

3. Arsye moshe(nisen për në shkollë , por nuk vijnë në shkollë dhe ndërkohë nuk paraqet 

justifikim pasi prindëri e di që fëmija është brenda ambjenteve të shkollës). 

4. Rastet e prindërve të divorcuar ku  fëmija mbart problematikat e familjes. 

5. Arsyet ekonomike. 

6. Problemet e ndryshme sociale. 

 

Shkaqet kryesore të mungesave të paarsyeshme sipas pikëpamjes së mësuesve janë: 

1. Humbja kohës në internet. 

2. Arsye ekonomike,prindërit punojnë gjithë ditën nuk kanë mundësi të kontrollojnë fëmijët. 

3. Fëmijë të papërgjegjshëm. 

4. Fëmijë që i tërheq shoqëria tek shkollat e tjera. 

5. Fëmijë me probleme sociale,ekonomike apo familje me nivel të ulët arsimor. 

6. Komunitetet rome apo egjiptiane edhe këto si shkak kanë problemet sociale. 

7. Mësuesit që janë liberal me nxënësit(problematikë e mësuesit). 

 

Shkaqet kryesore të mungesave të paarsyeshme sipas pikëpamjes së prindërve janë: 

- Vetë fëmija nuk e pëlqen shkollën, edukata që i është dhënë. 

 

Shkaqet kryesore të mungesave të paarsyeshme sipas pikëpamjes së nxënësve janë: 

1. Prindër që nuk interesohen për fëmijët. 



2. Mosha adoleshencës,tendenca për lenie të orëve të mësimit. 

3. Nxënës të dobët në mësime. 

4. Nxënësi nuk vjen rregullisht kur është përsëritës. 

 

Treguesit e regjistrimit dhe të fëmijëve jashtë sistemit arsimor 

Treguesi A: Regjistrimi në arsimin fillor dhe të mesëm sipas moshës. 

Treguesi B: Regjistrimi në programet arsimore në fëmijëri të hershme ose parashkollor sipas 

moshës. 

Treguesi C: Numri i fëmijëve dhe adoleshentëve që kanë braktisur shkollën, sipas moshës. 

Treguesi D: Regjistrimi total sipas nivelit arsimor dhe klasës. 

Treguesi E: Numri total i përsëritësve për klasë. 

Treguesi F: Të dhëna për popullsinë sipas moshës. 

1. Norma e regjistrimit sipas moshës në arsimin fillor dhe të mesëm. 

2. Norma e regjistrimit sipas moshës në programet e zhvillimit arsimor në fëmijëri të hershme ose 

në  arsimin parashkollor ose fillor 

 

Konkluzionet kryesore– Qershor- Shtator 2016 

Konkluzionet e evidentuara pas përpunimit të të dhenave të mbledhura përfshihen në dy kategori të 

ndryshme: 

- Konkluzione nga të dhenat sasiore/ statistikore; 

- Konkluzione nga të dhënat cilësore (të intervistimeve dhe fokus grupeve). Kombinimi dhe 

interpretimi i këtyre të dhënave është proçesi më i rëndësishëm që do të monitorohet deri në 

fund të fazës së dytë të projektit. Këto konkluzione paraprake do të ndahen me institucionet 

qendrore dhe zyrën e UNICEF me qëllim finalizimin dhe mundësimin e publikimit të tyre 

zyrtar. 

 

Rekomandimet për fazën përfundimtare Qershor- Shtator 2016 

Rekomandimet kryesore që do të paraqiten për fazën përfundimtare kanë të bëjnë me: 

 Përmirësimin e situatës së fëmijëve jashtë sistemit arsimor dhe fëmijëve që rrezikojnë të 

braktisin shkollën duke tentuar uljen e përqindjes së braktisjes deri në objektivat e BE-së ku 

“fëmijët me largim të hershëm nga shkolla” të jenë më pak se njëzet përqind deri në vitin 

2020- për Shqipërinë. 



 Nevoja e refreskimit të informacionit në mënyrë periodike (një herë në vit) në lidhje me 

implementimin e “M4M” dhe “Rr3M”.  

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit midis aktorëve, të cilet influencojnë direkt në 

përllogaritjen e femijëve që janë jashtë sistemit arsimor si dhe indikatoreve të tjerë ndihmës 

të ngjashëm. 

 Përmirësimi i raportimit të statistikave në lidhje me fëmijët që janë jashtë sistemit arsimor 

apo që rrezikojnë të braktisin shkollën. 

 



ANEKSI 

Listat e pyetesoreve 
Listat e Focus Grupeve 
Perzgjedhja e Mostres 

DREJTORI I SHKOLLËS (intervistë) 

Braktisja e shkollës 

Pyeten vetëm ato shkolla që kanë nxënës braktisës. 

 

1. Sa nxënës e kanë braktisur shkollën tuaj gjatë vitit të kaluar mësimor? _____ 

2. Sa përqind janë këta nxënës në shkollën tuaj? _____ 

3. A keni nxënës që janë kthyer në shkollë pasi e kanë braktisur atë?  Po  Jo 

Pse ka ndodhur kjo? 

4. Cilët janë shkaqet kryesore që nxënësit braktisin shkollën te ju? 

[Rrumbullakosni një ose disa nga përgjigjet e mëposhtme të drejtorit dhe shkruani  përgjigje 

të tjera që mund të shtojë ai.] 

a) Nxënësit nuk jetojnë me prindërit biologjikë.  

b) Nxënësit i përkasin një pakicë etnike  

c) Nxënësit kanë vështirësi të shkojnë në shkollë për shkak të largësisë së madhe nga 

vendbanimi. 

d) Nxënësit kanë vështirësi në mësime. 

e) Nxënësit kanë probleme të sjelljes.  

f) Familjet e nxënësve kanë vështirësi ekonomike, prandaj djali u duhet si krahë pune. 

g) Familjet e nxënëseve ka shumë fëmijë prandaj u duhet vajza për t’u kujdesur për fëmijët 

e tjerë. 

h) Paragjykime të prapambetura për vajzat.  

i) Të tjera shto .... 

5. Cilët janë nxënësit më në rrezik për të braktisur shkollën te ju?  

{Rrumbullakosni një ose disa nga përgjigjet e mëposhtme të drejtorit dhe shkruani  përgjigje 

të tjera që mund të shtojë ai.] 

a) Nxënësit nuk jetojnë me prindërit biologjikë.  

b) Nxënësit i përkasin një pakicë etnike  

c) Nxënësit kanë vështirësi të shkojnë në shkollë për shkak të largësisë së madhe nga 

vendbanimi. 

d) Nxënësit kanë vështirësi në mësime. 

e) Nxënësit kanë probleme të sjelljes.  

f) Familjet e nxënësve kanë vështirësi ekonomike, prandaj djali u duhet si krahë pune. 

g) Familjet e nxënëseve ka shumë fëmijë prandaj u duhet vajza për t’u kujdesur për fëmijët 

e tjerë. 

h) Paragjykime të prapambetura për vajzat.  

i) Të tjera shto .... 

6. Cila është përvoja në shkollën tuaj për të parandaluar braktisjen e nxënësve?  

7. Ju lutem, ndonjë episod të punës tuaj për pakësimin e braktisjes së shkollës që ju ka bërë 

përshtypje.  
 

 

DREJTORI I SHKOLLËS (intervistë) 

Mungesat e paarsyeshme 

1. Sa është përqindja e mungesave vjetore e të gjithë nxënësve kundrejt të gjitha orëve 

mësimore? ___ 
2. Cila është përvoja e shkollës tuaj kur një nxënës mungon gjatë gjithë ditës? 



3. Cila është përvoja e shkollës tuaj kur një nxënës largohet disa orë nga mësimet? 

4. Cila është përvoja e shkollës tuaj për mungesat e paarsyeshme të nxënësve?  

[Shihni a i njeh dhe a i zbaton i intervistuari nenin 89 të Dispozitave Normative (DN)  
Neni 89 thotë: 1) Mungesat e nxënësit janë të arsyeshme kur justifikohen me raport mjekësor ose  

prindi ka kërkuar leje paraprakisht dhe më pas ka paraqitur një shënim sqarues. 2) Prindi e paraqet 

arsyetimin për mungesat e fëmijë së tij te mësuesi përkatës kujdestar. Arsyetimet me shkrim të 

prindit ruhen nga mësuesi kujdestar për 1 (një) vit shkollor. 3) Mësuesi kujdestar ka të drejtë të 

vlerësojë si të arsyeshme/të paarsyeshme mungesa deri në dy ditë  gjatë një muaji. Për mungesa më 

të gjata se dy ditë,  vlerësimi bëhet me shkrim nga drejtori/nëndrejtori i shkollës dhe i dorëzohet 

mësuesit kujdestar. 4) Brenda javës së parë të çdo muaji, mësuesi kujdestar i dorëzon 

drejtorit/nëndrejtorit të shkollës tabelën e mungesave mujore të klasës, të ndara në: gjithsej, të 

arsyeshme, të paarsyeshme, mungesa 1-3 orëshe. 5) Drejtori/nëndrejtori përpilon tabelën e të 

dhënave mujore të shkollës dhe rendit klasat sipas dy treguesve: a) “Numri i mungesave për nxënës” 

e rrumbullakosur me një shifër pas presjes; b) “Përqindja e mungesave 1-3 orëshe kundrejt të gjitha 

orëve” e rrumbullakosur me një shifër pas presjes”. 6) Renditjet e klasave afishohen në një vend të 

dukshëm për nxënësit e shkollës. 7) Drejtoria e shkollës zhvillon mbledhje të posaçme për mungesat 

e nxënësve në tërësi ose për klasa të veçanta, sipas gjendjes së mungesave] 

5. Cila është përvoja e shkollës tuaj për të parandaluar mungesat e paarsyeshme? 

6. Si veproni me nxënësit e klasave I-III kur mungojnë për një periudhë në shkollë?  

[Shihni a i njeh dhe e zbaton i intervistuari te DN, nenin 88/1] 
Neni 88/1 thotë:  Kur nxënësi i klasave I-III, mungon për një periudhë të vitit mësimor, mësuesi:  a) 

zbaton një program individual për nxënësin gjatë kohës që kthehet në shkollë;  b) në bashkëpunim 

me prindërit, hartojnë planin e punës së prindërve me fëmijën gjatë periudhës që fëmija mungon në 

shkollë dhe gjatë pushimeve verore. Në fillim të vitit pasues, mësuesi vlerëson arritjen nga nxënësi të 

objektivave bazë të programeve lëndore të klasës paraardhëse, dhe, sipas rastit, vazhdon me 

program individual. 

7. Ju lutem, ndonjë episod të punës tuaj për pakësimin e mungesave të paarsyeshme në shkollë 

që ju ka bërë përshtypje.  

 

DREJTORI I SHKOLLËS (intervistë) 

Regjistrimi i nxënësve  

1. Cila është përvoja e shkollës tuaj kur një nxënës nuk regjistrohet në klasën pasuese? (P.sh. 

ka mbaruar klasën e 7-të dhe duhet të regjistrohet në klasën e 8-të) 

2. Cilat janë shkaqet kryesore që këta nxënës nuk regjistrohen? 

[Rrumbullakosni një ose disa nga përgjigjet e mëposhtme të drejtorit dhe shkruani  përgjigje 

të tjera që mund të shtojë ai.] 

a) Nxënësi e braktisi shkollën. 

b) Nxënësi transferohet në një shkollë tjetër. 

c) Familja e nxënësit transferohet në një vendbanim tjetër. 

d) Shto ... 

3. Ju lutem, ndonjë episod të punës tuaj për regjistrimin e nxënësve në klasën pasuese. 
 

DREJTORI I SHKOLLËS (intervistë) 

Nxënësit me aftësi të kufizuara 

Intervista zhvillohet vetëm me ato shkolla që kanë nxënës me AK. 

1. Cila është përvoja juaj me Komisionin për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara (AK) në shkollë? 

Përse ka qenë e dobishme kjo përvojë? 

2. A i jeni drejtuar ndonjëherë Komisionit Multidisiplinar për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara 

(AK) pranë DAR/ZA-së? Nëse “PO” pse ka qenë e nevojshme për ju?  
[DN, Neni 93, 2: Komisioni, me kërkesën e ... drejtorit të (shkollës), ku fëmija është regjistruar, 

vlerëson nevojat arsimore e shoqërore të fëmijës dhe ecurinë e tij.   



DN, Neni 93, 10: Komisioni njofton me shkrim drejtorin e (hskollës) se cilët nga fëmijët me AK do të 

mësojnë me plan mësimor dhe programe lëndore të zakonshme, të përshtatura ose individuale.] 

3. Si mësojnë te ju fëmijët me AK? [Përgjiggjja: Fëmijët me AK mësojnë me plan mësimor) dhe 

programe lëndore: a) të zakonshmme; b) të përshtatra; c) individuale.] 

4. Cilat janë sukseset e shkollës tuaj me nxënësit me AK? 

5. Cilat janë vështirësitë e shkollës tuaj me nxënësit me AK? 

6. Ju lutem, ndonjë episod të punës tuaj me fëmijët me AK që ju ka bërë përshtypje. 

7. Si mendoni ju se mund të përmirësohet puna me fëmijët me AK? 

 

DREJTORI I SHKOLLËS (intervistë) 

Psikologu/punonjësi social 

1. A është i rëndësishëm shërbimi psikologut/punonjësit social në shkollën tuaj? Ku më shumë 

është i dobishëm? Ku më pak? 

2. Si konkretisht bashkëpunoni me të? 

3. Ju lutem, ndonjë episod të bashkëpunimit tuaj me psikologun/punonjësin social që ju ka bërë 

më shumë përshtypje. 
4. Si mendoni ju se mund të përmirësohet bashkëpunimi me psikologun/punonjësin social që 

punon në shkollën tuaj? 
 

DREJTORI I SHKOLLËS (intervistë) 

Regjistrimi i fëmijëve në klasën e parë 

[Zbatimi i Marrëveshjes së 3 Ministrive] 

 

1. A e keni Rregulloren e firmosur nga 3 Ministrat për regjistrimin e nxënësve të klasës së 

parë?   Po  Jo 

2. A është e qartë ajo për ju? Cilat janë paqartësitë kë keni? 

3. Cila është përvoja e shkollës tuaj në zbatimin e kësaj Rregulloreje?  Cilat janë vështirësitë që 

keni hasur? 

4. Cilat janë përmirësimet që propozoni? 
[- Drejtorët e shkollave, brenda 3 ditëve pune pas datës së fillimit të vitit shkollor, t’u dërgojnë 

njësive arsimore vendore përkatëse, në  format elektronik dhe me shkresë zyrtare, listën emërore të 

fëmijëve që janë të regjistruar në klasën e parë, duke pasur parasysh përbërësit: Emri, i fëmijës 

mbiemri, emri i babait, emri i nënës, numri personal, gjinia, datëlindja, vendlindja dhe vendbanimi.] 

- Mësuesit e shkollave publike përkatëse të merren me regjistrimin e fëmijëve të zonës së tyre që janë 

identifikuar nga punonjësi i policisë së zonës dhe personi përgjegjës i nënndarjes administrative. 

- Drejtori i shkollës publike të njoftojë njësinë arsimore vendore përkatëse për efektivitetin e 

përpjekjeve për regjistrimin e këtyre fëmijëve.] 

5. Ju lutem, ndonjë episod të punës tuaj për zbatimin e kësaj Rregulloreje që ju ka bërë 

përshtypje.  
6. Si mendoni ju se mund të përmirësohet puna për zbatimin e Rregullores së tri ministrive? 

 

 

MËSUESI KUJDESTAR (intervista) 

Braktisja e shkollës 

Intervista zhvillohet me një mësuese filloreje dhe një tjetër e arsimit të mesëm të ulët. 

Klasat përkatëse i cakton drejtori i shkollës. 

1. Sa nxënës e kanë braktisur klasën tuaj gjatë vitit të kaluar mësimor? ___ 

2. A keni nxënës që janë kthyer në shkollë pasi e kanë braktisur atë?   Po  Jo 

Pse ka ndodhur kjo? 



3. Cilët janë shkaqet kryesore që nxënësit tuaj kanë braktisur shkollën? 

[Rrumbullakosni një ose disa nga përgjigjet e mëposhtme të mësuesit dhe shkruani  

përgjigje të tjera që mund të shtojë ai.] 

j) Nxënësit nuk jetojnë me prindërit biologjikë.  

k) Nxënësit i përkasin një pakicë etnike  

l) Nxënësit kanë vështirësi të shkojnë në shkollë për shkak të largësisë së madhe nga 

vendbanimi. 

m) Nxënësit kanë vështirësi në mësime. 

n) Nxënësit kanë probleme të sjelljes.  

o) Familjet e nxënësve kanë vështirësi ekonomike, prandaj djali u duhet si krahë pune. 

p) Familjet e nxënëseve ka shumë fëmijë prandaj u duhet vajza për t’u kujdesur për fëmijët 

e tjerë. 

q) Paragjykime të prapambetura për vajzat.  

r) Të tjera shto .... 

 

4. Cilët janë nxënësit tuaj më në rrezik për të braktisur mësimet?  

[Rrumbullakosni një ose disa nga përgjigjet e mëposhtme të mësuesit dhe shkruani  

përgjigje të tjera që mund të shtojë ai.] 

a) Nxënësit nuk jetojnë me prindërit biologjikë.  

b) Nxënësit i përkasin një pakicë etnike  

c) Nxënësit kanë vështirësi të shkojnë në shkollë për shkak të largësisë së madhe nga 

vendbanimi. 

d) Nxënësit kanë vështirësi në mësime. 

e) Nxënësit kanë probleme të sjelljes.  

f) Familjet e nxënësve kanë vështirësi ekonomike, prandaj djali u duhet si krahë pune. 

g) Familjet e nxënëseve ka shumë fëmijë prandaj u duhet vajza për t’u kujdesur për fëmijët 

e tjerë. 

h) Paragjykime të prapambetura për vajzat.  

i) Të tjera shto .... 

5. Çfarë bëni ju në klasën tuaj që të parandaloni braktisjen e nxënësve?  

6. Ju lutem, ndonjë episod të punës tuaj për pakësimin e braktisjes së shkollës që ju ka bërë 

përshtypje.  
 

MËSUESI KUJDESTAR (intervista) 

Mungesat e paarsyeshme 

Intervista zhvillohet me një mësuese filloreje dhe një tjetër e arsimit të mesëm të ulët. 

Klasat përkatëse i cakton drejtori i shkollës. 

1. Si veproni ju kur një nxënës i klasës tuaj mungon gjatë gjithë ditës? 

2. Si veproni ju  kur një nxënës largohet disa orë nga mësimet? 

3. Si veproni ju për mungesat e paarsyeshme të nxënësve? 

[Shihni a i njeh dhe a i zbaton i intervistuari nenin 89 të DN. Ky nen është cituar i plotë te 

Drejtori i shkollës] 

4. Si i parandaloni ju mungesat e paarsyeshme në klasën tuaj? 

5 Ju lutem, ndonjë episod të punës tuaj për pakësimin e mungesave të paarsyeshme që ju ka 

bërë përshtypje.  
 

MËSUESI KUJDESTAR (intervista) 

Regjistrimi i nxënësve  

Intervista zhvillohet me një mësuese filloreje dhe një tjetër e arsimit të mesëm të ulët. 

Klasat përkatëse i cakton drejtori i shkollës. 

1. Si veproni ju kur një nxënës i klasës tuaj nuk regjistrohet në klasën pasuese? (P.sh. ka 

mbaruar klasën e 7-të dhe duhet të regjistrohet në klasën e 8-të) 



2. Cilat janë shkaqet kryesore që këta nxënës nuk regjistrohen? 

[Rrumbullakosni një ose disa nga përgjigjet e mëposhtme të mësuesit dhe shkruani  

përgjigje të tjera që mund të shtojë ai.] 

a) Nxënësi e braktisi shkollën 

b) Nxënësi transferohet në një shkollë tjetër. 

c) Familja e nxënësit transferohet në një vendbanim tjetër. 

d) Të tjera ... 

3. Ju lutem, ndonjë episod të punës tuaj, që ju ka bërë përshtypje, kur një nxënës i juaj nuk 

regjistrohet në klasën pasuese.  
 

Nxënësit me AK 

Intervista zhvillohet me një mësuese filloreje dhe një tjetër e arsimit të mesëm të ulët. 

Klasat përkatëse i cakton drejtori i shkollës.  

1. Sa nxënës me aftësi të kufizuara keni në klasën tuaj? ___ 

2. Çfarë lloj aftësish të kufizuara kanë nxënësit në klasën tuaj? 

(Rrumbullakosin përgjigjen e mësuesit.) 

Fëmijët me aftësi të kufizuara për nga lloji i aftësisë së kufizuar 

1a. Të parit: nxënësi nuk ka vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të 

paaftësisë. 

1b. Të parit: nxënësi ka disa vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të 

paaftësisë. 

1c. Të parit: nxënësi ka shumë vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të 

paaftësisë 

2a. Të dëgjuarit: nxënësi nuk ka vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të 

paaftësisë. 

2b. Të dëgjuarit: nxënësi ka disa vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të 

paaftësisë. 

2c. Të dëgjuarit: nxënësi ka shumë vështirësitë marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak 

të paaftësisë. 

3a. Aftësi motore  të zhvendosjes së trupit (p.sh., ecja ose ngjitja e shkallëve): nxënësi nuk 

ka vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të paaftësisë.. 

3b. Aftësi motore  të zhvendosjes së trupit (p.sh., ecja ose ngjitja e shkallëve): nxënësi ka 

disa vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të paaftësisë. 

3c. Aftësi motore  të zhvendosjes së trupit (p.sh., ecja ose ngjitja e shkallëve):  nxënësi ka 

shumë vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të paaftësisë. 

4a.Aftësi motore të lëvizjeve fine (p.sh., të shkruarit ose kopsitja e rrobave): nxënësi nuk ka 

vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të paaftësisë.. 

4b. Aftësi motore të lëvizjeve fine (p.sh., të shkruarit ose kopsitja e rrobave): nxënësi ka disa 

vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të paaftësisë. 

4c. Aftësi motore të lëvizjeve fine (p.sh., të shkruarit ose kopsitja e rrobave): nxënësi ka 

shumë vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të paaftësisë. 

5a. Intelektuale: nxënësi nuk ka vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të 

paaftësisë.. 

5b. Intelektuale: nxënësi ka disa vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të 

paaftësisë. 

5c. Intelektuale: nxënësi ka shumë vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak 

të paaftësisë. 

6a. Komunikimi (të kuptuarit dhe të kuptohesh nga të tjerët): nxënësi nuk ka vështirësi të 

marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të paaftësisë.. 

6b. Komunikimi (të kuptuarit dhe të kuptohesh nga të tjerët): nxënësi ka disa vështirësi të 

marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të paaftësisë. 

6c. Komunikimi (të kuptuarit dhe të kuptohesh nga të tjerët): nxënësi ka shumë vështirësi të 

marrë pjesë dhe të mësojë në klasë për shkak të paaftësisë. 



7a. Sjellja dhe socializimi: nxënësi nuk ka vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë 

për shkak të paaftësisë.. 

7b. Sjellja dhe socializimi: nxënësi ka disa vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë 

për shkak të paaftësisë. 

7c. Sjellja dhe socializimi: nxënësi ka shumë vështirësi të marrë pjesë dhe të mësojë në klasë 

për shkak të paaftësisë. 

3. Kush e ka përcaktuar llojin e AK të këtyre nxënësve? 

4. A keni për ta mësues ndihmës? Po   Jo 

5. Me çfarë programi mësojnë këta nxënës? 

6. Si i mësoni këta nxënës? 
 

MËSUESI KUJDESTAR (intervista) 

Psikologu/punonjësi social 

Intervista zhvillohet me një mësuese filloreje dhe një tjetër e arsimit të mesëm të ulët. 

Klasat përkatëse i cakton drejtori i shkollës. 

1. A është i rëndësishëm shërbimi psikologut/punonjësit social në klasën tuaj?  

Ku është më shumë i dobishëm?  

Ku është më pak i dobishëm? 

2. Si konkretisht bashkëpunoni me të? 

3. Si mund të përmirësohet bashkëpunimi me psikologun/punonjësin social? 
 

MËSUESI KUJDESTAR (intervista) 

Regjistrimi i fëmijëve në klasën e parë 

[Zbatimi i Marrëveshjes së 3 Ministrive] 

Klasën e cakton drejtori i shkollës. 

1. A keni dijeni për Rregulloren e regjistrimit të fëmijëve në klasën e parë të firmosur nga 3 

ministra? Po  Jo 

2. A keni marrë pjesë në zbatimin e saj? Si konkretisht? 

3. Cilat janë vështirësish që keni hasur? 
 

PSIKOLOGU/PUNONJËSI SOCIAL NË SHKOLLË (intervistë) 

Kur një psikolog/punonjësi social punon në dy shkolla, pyetet për problemet e secilës shkollë. 

1. Si punoni ju në këtë shkollë për të kryer detyrën tuaj? 

2. Cilët ju vlerësojë më të dobishëm: a) drejtuesit e shkollës; b) mësuesit; c) nxënësit;  

ç) prindërit? 

3. Me cilët keni më shumë sukses, me: a) nxënësit; b) mësuesit; c) prindërit? 

4. Me cilët keni më shumë, me: a) nxënësit; b) mësuesit; c) prindërit? 

5. Me cilët keni më shumë sukses, me nxënësit: a) që janë në rrezik të braktisin shkollën; b) që 

mungojnë pa arsye; c) që sillen keq me shokët/shoqet; ç) që abuzojnë me alkool, drogë; d) 

që kanë vështirësi në të nxënë?  

6. Me cilët keni më shumë vështirësi, me nxënësit: a) që janë në rrezik të braktisin shkollën; b) 

që mungojnë pa arsye; c) që sillen keq me shokët/shoqet; ç) që abuzojnë me alkool, drogë d) 

që kanë vështirësi në të nxënë?  

7. Tregoni ndonjë episod që ju ka lënë mbresë gjatë punës tuaj. 
[DN, Neni 46/1: Psikologu/punonjësi social ka këto detyra kryesore në institucionin arsimor: a) Në 

bashkëpunim me mësuesit dhe prindërit, identifikon e vlerëson, sa më herët, nxënësit me probleme të 

sjelljes ose me vështirësi në të nxënë, dhe harton e zbaton për këta nxënës plane individuale 

parandaluese ose rehabilituese. b) Ndihmon punonjësit arsimorë, prindërit dhe nxënësit në 

parandalimin ose eliminimin e abuzimeve të punonjësve arsimorë ndaj nxënësve, të nxënësve ndaj 

nxënësve dhe abuzimeve të vetë nxënësve nga duhani, alkooli, droga etj. c) Informon, nëpërmjet bisedave 



e leksioneve, punonjësit e institucioneve arsimore për zhvillimet moshore tipike të nxënësve dhe 

problemet tipike që nxënësit hasin gjatë të mësuarit dhe të nxënit. ç) Ndihmon mësuesit kujdestarë dhe 

mësuesit lëndorë për integrimin e fëmijëve me  aftësi të kufizuara në klasat e institucioneve arsimore të 

zakonshme. d) Këshillon nxënësit për karrierën e tyre. dh) Administron dhe interpreton teste psikologjike 

(nga psikologu). e) Plotëson  dosjet individuale për rastet e nxënësve që kanë përfituar nga shërbimi 

psiko-social. ë) Raporton me shkrim te drejtuesi i njësisë së shërbimit psiko-social çdo fakt  për  abuzim 

të nxënësve nga punonjës arsimor dhe prindër të nxënësit.] 

8. A keni ndonjë propozim se si mund të jetë më rezultative puna juaj? 
 

KRYETARI I QEVERISË SË NXËNËSVE BASHKË ME NJË ANËTAR TË SAJ (intervistë) 

1. Cilat janë dukuritë në shkollën tuaj që kanë shqetësuar më shumë Qeverinë e Nxënësve: a) 

Braktisja e shkollës nga nxënësit; b) Mungesat e paarsyeshme të nxënësve; c) Kushtet e 

mësimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara; ç) Ndonjë tjetër? 

 

2. Cilat janë dukuritë në shkollën tuaj ku puna e Qeverisë së Nxënësve ka pasur më shumë 

sukses: a) Braktisja e shkollës nga nxënësit; b) Mungesat e paarsyeshme të nxënësve; c) 

Kushtet e mësimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara; ç) Ndonjë tjetër? 

3. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Qeveria e Nxënësve në pakësimin e braktisjes e 

shkollës nga nxënësit.  

4. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Qeveria e Nxënësve në pakësimin e mungesave të 

paarsyeshme të nxënësve. 

5. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Qeveria e Nxënësve në përmirësimin e kushteve të 

nxënësve me aftësi të kufizuara. 

6. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Qeveria e Nxënësve në përmirësimin e nxënësve me 

vështirësi në të nxënë. 

7. Tregoni ndonjë episod të punës tuaj që ju ka lënë më shumë mbresë. 
 

KRYETAR I KËSHILLT TË PRINDËRVE TË KLASËS (intervistë) 

Klasat përkatëse i cakton drejtori i shkollës. 
[DN, 104, 4/c Këshilli i prindërve të klasës komunikon me prindër të nxënësve që rrezikojnë braktisjen e 

shkollës, ose mbetjen në klasë, ose që kryejnë shkelje të disiplinës] 

1. Cilat janë dukuritë në klasën tuaj që kanë shqetësuar më shumë Këshillin e Prindërve të 

Klasës: a) Braktisja e shkollës nga nxënësit; b) Mungesat e paarsyeshme të nxënësve; c) 

Kushtet e mësimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara; ç) Ndonjë tjetër? 

2. Cilat janë dukuritë në klasën tuaj ku puna ë Këshillit të Prindërve të Klasës ka pasur më 

shumë sukses: a) Braktisja e shkollës nga nxënësit; b) Mungesat e paarsyeshme të nxënësve; 

c) Kushtet e mësimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara; ç) Ndonjë tjetër? 

3. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Këshilli i Prindërve të Klasës në pakësimin e braktisjes 

e shkollës nga nxënësit.  

4. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Këshilli i Prindërve të Klasës në pakësimin e 

mungesave të paarsyeshme të nxënësve. 

5. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Këshilli i Prindërve të Klasës në përmirësimin e 

kushteve të nxënësve me aftësi të kufizuara. 

6. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Këshilli i Prindërve të Klasës në përmirësimin e 

nxënësve me vështirësi në të nxënë. 

7. Tregoni ndonjë episod të punës tuaj që ju ka lënë më shumë mbresë. 
 

KRYETARI I KËSHILLIT TË PRINDËRVE TË SHKOLLËS  (intervistë) 



1. Cilat janë dukuritë në shkollën tuaj që kanë shqetësuar më shumë Këshillin e Prindërve të 

Shkollës: a) Braktisja e shkollës nga nxënësit; b) Mungesat e paarsyeshme të nxënësve; c) 

Kushtet e mësimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara; ç) Ndonjë tjetër? 

2. Cilat janë dukuritë në shkollën tuaj ku puna ë Këshillit të Prindërve të Shkollës  ka pasur më 

shumë sukses: a) Braktisja e shkollës nga nxënësit; b) Mungesat e paarsyeshme të nxënësve; 

c) Kushtet e mësimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara; ç) Ndonjë tjetër? 

3. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Këshilli i Prindërve të Shkollës në pakësimin e 

braktisjes e shkollës nga nxënësit.  

4. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Këshilli i Prindërve të Shkollës në pakësimin e 

mungesave të paarsyeshme të nxënësve. 

5. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Këshilli i Prindërve të Shkollës në përmirësimin e 

kushteve të nxënësve me aftësi të kufizuara. 

6. Tregoni konkretisht si ka kontribuar Këshilli i Prindërve të Shkollës në përmirësimin e 

nxënësve me vështirësi në të nxënë. 

7. Tregoni ndonjë episod të punës tuaj që ju ka lënë më shumë mbresë. 
 

NXËNËS QË KA BRAKTISUR SHKOLLËN DHE ËSHTË KTHYER NË SHKOLLË (intervistë) 

1. Para ca kohësh ti e braktise shkollën. Pse u detyrove ta bësh këtë? 

2. Tani je përsëri në shkollë. Si ndodhi kjo? 

3. Kur u ktheve në shkollë, ke pasur disa vështirësi në mësimet që ke munguar. Si arrite ta 

marrësh veten? 
 

NJËSIA ARSIMORE VENDORE (intervistë) 
1. Cila është procedura që ndiqni ju për të marrë informacion dhe raportuar për braktisjet 

nga çdo shkollë? 

2. Cila është procedura që ndiqni ju për të marrë informacion dhe raportuar për mungesat e 

nxënësve të çdo shkolle? 

3. Cila është procedura që ndiqni ju për të marrë informacion dhe raportuar për mungesat e 

paarsyeshme të çdo shkolle?  

4. Cila është përvoja juaj në funksionimin e Komisioni Multidisiplinar për Fëmijët me 

Aftësi të Kufizuara [Nëse përgjigjet se ende nuk është ngritur, pyeteni për vështirësitë që 

kanë hasur për ta ngritur.] 

5. Cila është përvoja juaj me funksionimin e njësisë së shërbimit psiko-social? [Kjo Njësi 

ngrihet nga DAR/ZA] 

6. Si veproni ju me shkollat që kanë përqindje të lartë të braktisjes në krahasim me shkollat 

e tjera të të njëjtit lloj? 

7. Si veproni ju me shkollat që kanë shumë mungesa për nxënës në krahasim me shkollat e 

tjera? 

8. Ka dalë një Marrëveshje e firmosur nga 3 Ministra dhe një Rregullore  firmosur po prej 

tyre. Cila është përvoja juaj në zbatimin e tyre?  A keni pasur vështirësi në zbatimin e 

tyre? 

[Pjesë nga Rregullorja që i takon detyrave të njësisë arsimore vendore: 
- Njësitë arsimore vendore, brenda datës 5 mars, të dërgojnë, me shkresë zyrtare, te qendrat 

përkatëse shëndetësore datën e fillimit të vitit të ardhshëm shkollor. 

- Çdo njësi arsimore vendore, brenda datës 10 prill, me qëllim evidentimin e familjeve të fëmijëve 

që janë në rrezik të mos ndjekin klasën e parë: a) të bashkëpunojë me Njësinë e Mbrojtjes së 

Fëmijëve në nivel lokal; b) të bashkëpunojë me të gjitha shkollat dhe grupet e tjera të interesit. 

- Njësia arsimore vendore, brenda muajit maj, t’u dërgojë në format elektronik dhe me shkresë 

zyrtare, të gjitha shkollave në juridiksionin e saj, listën e parashikuar në pikën 8, të plotësuar me 

të dhënat e parashikuara në pikën 6.  



- Çdo njësi arsimore vendore, bazuar në raportimet e shkollave sipas pikës 10, brenda 5 ditëve 

pune nga njoftimet e shkollave sipas pikës 10, të hartojë në format elektronik këto dokumente: 

Listën e fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonës që i takon çdo shkolle të arsimit 

bazë në juridiksion; b) Listën e fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonave që 

mbulojnë nënndarjet administrative përkatëse, sipas modelit të paraqitur te Shtojca; c) Listën e 

fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonave që mbulojnë komisariatet përkatëse të 

policisë, sipas modelit të paraqitur te Shtojca. 

- Çdo njësi arsimore vendore t’i dërgojë menjëherë, në format elektronik dhe me shkresë zyrtare, 

kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore përkatëse dhe shefit të Komisariatit përkatës të Policisë 

dhe, për dijeni, Prefektit përkatës, listën e fëmijëve që ende nuk janë regjistruar në klasën e 

parë, të parashikuara në pikën 12/b, c dhe në Shtojcën me të dhënat për çdo fëmijë. 

- Çdo njësi arsimore vendore, brenda datës 15 tetor, t’u dërgojë, në format elektronik ose/edhe 

me shkresë zyrtare, shkollave që kanë raportuar fëmijë të paregjistruar, listën e fëmijëve me të 

dhënat e plotësuara nga përgjegjësi i  njësisë së qeverisjes vendore dhe punonjësi i policisë së 

zonës dhe që i takojnë shkollës.  

 

SHKOLLAT E MIRA 

Te shkolla “Kushtrimi i Lirisë”, si shkollë me tregues të mirë, intervistat me drejtorin dhe mësuesin 

kujdestar, përgjithësisht, nuk do të ndjekin pyetjet sipas intervistave me drejtorët e shkollave të 

tjera. 

Pyetjet kryesore do të jenë: 

1. Si keni arritur që shkolla juaj të mos ketë nxënës braktisës? 

2. Si keni arritur që shkolla juaj të ketë numër shumë të ulët të mungesave? 

3. Tregoni përvoja të tjera të suksesshme të shkollës tuaj në përmirësimin e rezultateve të 

nxënësve. 

 

 

 

 

 

 

 


