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Lista e shkurtimeve

DPAUP
DRAP
INSTAT
MASR
Observatori
OECD
QShA
SAPU
SMIA
SQMBNj
UNICEF
ZVA

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar
Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar
Instituti i Statistikave
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve
Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Qendra e Shërbimeve Arsimore
Sistemi Arsimor Para Universitar
Sistemi i Menaxhimit të Informacionit Arsimor
Softueri Qeveritar Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
Zyra Arsimore Vendore
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Ky raport vlerësues është realizuar në
kuadër të zbatimit të nismës “Çdo fëmijë
në shkollë”, mbështetur nga Fondi i
Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
(UNICEF) dhe me vëmendjen e
Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
(MASR), zbatuar nga Observatori për të
Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve
(Observatori).
Përmbajtja e këtij raporti është
përgjegjësi e Observatorit. Opinionet e
shprehura këtu janë të autorëve/autoreve
dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht
opinionet e UNICEF-it.
Raporti përmban të dhëna dhe
rekomandime në lidhje me sistemin e
menaxhimit të informacionit arsimor në
Shqipqëri, sipas të dhënave të siguruara
nga institucionet arsimore, si dhe raporte
të tjera vlerësuese të realizuara me këtë
qëllim.
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Në Shqipëri, reforma e digjitalizimit të sistemit arsimor parauniversitar është e
mbështetur në eksperiencat më të mira në drejtim të nxitjes të shoqërisë së dijes dhe
inovacionit. Kjo reform është e bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare dge
rajonale, duke e përqasur arsimin sa më pranë digjitalizimit dhe inovacionit. Në këtë
kuadër, është shumë relevante dhe e rëndësishme pasja e një baze të plotë të dhënash
për arsimin arsimor paraniversitar, të aksesueshme nga të gjithë nivelet institiucionale
të arsimit, si Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR), Zyrat Arsimore Vendore
(ZVA), shkollat e arsimit parauniversitar.
Sistemi i Menaxhimit të Informacionit Arsimor (SMIA) është një sistem i bazuar në
praktikën ndërkombëtare arsimore, që mundëson bazën e plotë të të dhënave në
sistemin arsimor parauniversitar, publik e privat në vend. Në Shqipëri ky sistem është
i njohur si Sokrates, dhe ofron funksionalitete të reja në drejtim të administrimit të të
dhënave të shkollave në nivel rajonal. Informacioni do të jetë i aksesueshëm lehtë dhe
shpejtë për një menaxhim modern të shkollës. Sistemi Sokrates përfaqëson një mjet
efikas për kërkim dhe investigim analitik në drejtim të menaxhimit, planifikimit dhe
vlerësimit të sistemit arsimor në të gjitha nivelet. Ky sistem bën bashkë internetin dhe
dijen duke krijuar një cilësi të re në shkollat e vendit.
Sokrates i jep administratës drejtuese të shkollave gjithë atributet për një vendimmarrje
transparente të shpërndarjes së mësuesve të bazuar në numër nxënësish në nivel rajonal
si dhe ne kualifikimet qe ata mbartin. Një aspekt i rëndësishëm i këtij sistemi është dhe
amza digjitale, që i jep mundësi çdo nxënësi të përfitojë shërbime që lidhen
drejtpërdrejtë me sistemin arsimor si, marrja e dëftesave vjetore, lista e notave etj.
Sipas raportit vlerësues të Strategjisë së Arsimit Parauniversitar 2014-2020, duke
njohur rëndësinë e SMIA, MASR-ja po finalizon pilotimin e SMIA-n në nivele të
ndryshme, duke e parë si një nga elementët kyc për përsosjen e qeverisjes, udhëheqjes
dhe menaxhimit të kapaciteteve dhe burimeve të Sistemit Arsimor Para Universitar
(SAPU).
SMIA nuk është ende funksional, ndërkohë që ka procese paralele të mbledhjes së të
dhënave nga Njësia Statistikore e MASR-së dhe Qendra e Shërbimeve Arsimore
(QShA), megjithëse vetëm statistikat nga MASR-ja konsiderohen zyrtare dhe i
raportohen Institutit të Statistikave (INSTAT-it). MASR-ja mbledh dhe përpunon të
dhëna në tabela Excel-i dhe përgatit raporte statistikore vjetore për shkollat,
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regjistrimin e nxënësve, mësuesit, si dhe disa tregues që mundësojnë krahasimin
ndërkombëtar. Nga ana tjetër, QShA-ja mbledh të dhëna për çdo nxënës nga shkollat
publike nëpërmjet një sistemit Sokrates, si dhe punon për të mbuluar edhe sektorin
privat po ashtu. Të dhënat për stafin arsimor ruhen në një sistem të veçantë,-konkretisht
Softueri Qeveritar Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (SQMBNj),-i cili zbatohet për
të gjithë shërbimin publik, dhe aktualisht dy sistemet nuk janë të lidhura. Të dhënat e
pamjaftueshme ose të paplota mund të cenojnë rëndë cilësinë e vendimmarrjes në të
gjitha nivelet e sistemit arsimor. Me organizimin e ri të ZVA-ve, përgjegjëse për
zotërimin e të dhënave është Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar
(DPAPU-ja). Megjithatë, QShA-ja është përgjegjëse për menaxhimin e sistemit
Sokrates, i cili duhet të zëvendësojë gradualisht sistemin klasik të mbledhjes së të
dhënave. Për ngritjen e një SMIA të mirëzhvilluar dhe efikase nevojiten përpjekje
madhore. QShA-ja është themeluar në vitin 2015 dhe është përgjegjëse për zhvillimin,
administrimin dhe analizimin e rezultateve të vlerësimeve kombëtare dhe
ndërkombëtare, duke kontribuar në hartimin e ligjeve dhe akteve nënligjore të
rëndësishme dhe administron bazat e të dhënave arsimore të Shqipërisë. Gjithsesi
QShA ka burime të kufizuara njerëzore dhe financiare. Si rezultat, QShA-ja përpos
stafit të saj, mbështetet me ekspertë të jashtëm çdo vit për të realizuar fushën e
aktiviteteve të mandatuara.
Vlerësimi i sistemit arsimor është thelbësor për përmirësimin e performancës arsimore.
Shqipëria ka filluar të krijojë disa nga komponentët integral për vlerësimin e sistemit.
Për shembull, MASR-ja ka ngarkuar me detyrë sektorin e saj të statistikave dhe
Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë për monitorimin e performancës së sistemit arsimor.
QShA-ja po punon gjithashtu për integrimin e bazave të të dhënave të ndryshme dhe
zhvillimin e SMIA-së, i cili do të përfshijë informacione që lidhen me nxënësit,
mësuesit, kurrikulat dhe shkollat në arsimin parauniversitar.
Strategjia e arsimit në Shqipëri përfshin një plan zbatimi që përshkruan aktivitetet
kryesore, rezultatet e pritshme, pikat kryesore të kontaktit dhe afatet kohore. Përkundër
kësaj, plani i zbatimit nuk përkthen në mënyrë sistematike veprimet në hapa të qartë
për zbatim. Për shembull, vetëm tre nga gjashtë nën-veprimet e propozuara për të
zhvilluar infrastrukturën e të dhënave në Strategjinë e arsimit janë përfshirë si hapa në
planin e zbatimit: zhvillimi i softuerit, kryerja e analizës së të dhënave dhe përgatitja e
raporteve të synuara për audienca të ndryshme. Veprimet e tjera që Strategjia e arsimit
i përshkruan si hapa të rëndësishëm të nevojshëm për krijimin e SMIA-së, siç është
instalimi i infrastrukturës, implementimi i tij dhe ekipet e trajnimit përgjegjës për
mirëmbajtjen dhe përpunimin e të dhënave, nuk janë përfshirë në planin e zbatimit.
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Sokrates aktualisht është në fazën pilot dhe pritet që të jetë funksional vetëm nga mesi
i vitit 2020. SMIA ka potencialin për të krijuar një platformë të përbashkët për hedhjen
e të dhënave dhe praktikave të standardizuara për shkollat. Sidoqoftë, nuk ka një plan
të qartë për të trajnuar zyrtarët e shkollës se si të përdorin SMIA-në dhe, më e
rëndësishmja, sektori Monitorimit, Prioriteteve dhe Statistikave të MASR-së nuk është
përfshirë në procesin e planifikimit. Zhvillimi i SMIA-së në izolim nga aktorët e tjerë
kryesor të arsimit rrit rreziqet e anashkalimit të përdorimit të këtij sistemi dhe
vazhdimit të mbledhjes së të dhënave arsimore paralelisht duke përdorur Excel dhe
email. Në të ardhmen, MASR-jaduhet të marrë në konsideratë që sektori i Monitorimit,
Prioriteteve dhe Statistikave të jetë përgjegjës për administrimin e SMIA-së. Kjo do të
ndihmojë pozicionimin e Sokrates si një burim qendror, i unifikuar i të dhënave të
arsimit kombëtar dhe do të sigurojë që sektori të mos vazhdojë mbledhjen e të dhënave
përmes Excel dhe email paralelisht, ndërsa SMIA moderne menaxhohet nga një
agjenci tjetër.
Sipas Rishikimeve dhe Vlerësimit të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim
(OECD) për sistemin arsimor në Shqipëri, rezulton se Shqipëria ka bërë përparim në
zgjerimin e qasjes në arsim dhe përmirësimin e rezultateve të mësimit. Sidoqoftë, një
pjesë e madhe e nxënësve në Shqipëri vazhdojnë të përballen me vështirësi, që vijnë
si pasojë e karakteristikave personale dhe familjare, të tilla si prejardhja etnike dhe
gjuhësore, të cilat vazhdojnë të ndikojnë në rezultatet arsimore. Sistemi arsimor
shqiptar kërkon reforma të forta dhe strategjike për të përmirësuar cilësinë dhe barazinë
dhe për të siguruar që të gjithë nxënësit janë në shkollë dhe përfitojnë dije.
Sipas Rishikimeve dhe Vlerësimit të OECD-së për sistemin arsimor1, Shqipëria duhet
të ndërmarrë masa për forcimin e kapaciteteve për kryerjen e vlerësimit të sistemit për
menaxhimin e informacionit arsimor duke bashkërenduar më mirë aktorët që
kontribuojnë në këtë proces. Këto masa kryesisht duhet që të përfshijnë:
a) Zhvillimin e një kornize kombëtare indikatorësh që duhet të përfshihen në
SMIA;
b) Vendosja e SMIA-së si burimi qendror i të dhënave të arsimit.
Zhvillimi i një strategjie të re arsimore paraqet një mundësi për Shqipërinë që të
përfshijë në të një vlerësim periodik dhe të qendrueshëm të SMIA-së, për të siguruar
që baza e të dhënave arsimore po funksionin në mënyrën e duhur.
SMIA në Shqipëri nuk është ende funksional, ndërkohë që ka procese paralele të
mbledhjes së të dhënave nga Njësia Statistikore e MASR-së dhe Qendra e Shërbimeve
1

OECD Rishikime dhe Vlerësim i sistemit arsimor: Shqipëri (2020), fq 16
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Arsimore (QShA). Nga ana tjetër, QShA-ja mbledh të dhëna për çdo nxënës nga
shkollat publike nëpërmjet një sistemit Sokrates, si dhe punon për të mbuluar edhe
sektorin privat po ashtu. Të dhënat për stafin arsimor ruhen në një sistem të veçantë,konkretisht Softueri Qeveritar Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (SQMBNj),-i cili
zbatohet për të gjithë shërbimin publik, dhe aktualisht këto dy sisteme nuk janë të
lidhura. Të dhënat e pamjaftueshme ose të paplota mund të cenojnë rëndë cilësinë e
vendimmarrjes në të gjitha nivelet e sistemit arsimor.
Vlerësimi i sistemit arsimor është thelbësor për përmirësimin e performancës arsimore.
Strategjia e arsimit në Shqipëri përfshin një plan zbatimi që përshkruan aktivitetet
kryesore, rezultatet e pritshme, pikat kryesore të kontaktit dhe afatet kohore. Veprimet
e tjera që Strategjia e arsimit i përshkruan si hapa të rëndësishëm të nevojshëm për
krijimin e SMIA-së, siç është instalimi i infrastrukturës, implementimi i tij dhe ekipet
e trajnimit përgjegjës për mirëmbajtjen dhe përpunimin e të dhënave, nuk janë
përfshirë në planin e zbatimit.
Qendra Shërbimeve Arsimore (QShA) do shërbejë si administrator softwari. Sistemi
ka disa problematike, që fillojnë nga rregjistrimi i sistemit si databazë shtetërore dhe
në bazë të kuadrit ligjor kjo databazë administrohet nga Agjencia Kombëtare e
Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), e cila po përmirëson databazën, proces i cili nuk
ka përfunduar akoma. Problem tjetër lidhet me mbushjen e të dhënave të sistemit dhe
cili do jetë personi që do e administrojë sistemin në shkollë. Sistemi është në fazën e
fundit të përmirësimit. Punonjësi i ministrisë do ketë user-in personal, nga ku mund të
aksesojë të dhënat. Në sistem janë përfshirë të dhënat për fëmijët e komunitetit Rom,
Egjiptian dhe fëmijët me aftësi të kufizuar. Çdo fëmijë do ketë kodin e tij unik, që e
shoqëron nga klasa e parë deri në mbylljen e arsimit parauniversitar. Mësuesit në
shkolla do trajnohen për përdorimin e sistemit dhe sistemi do ketë një proces validimi,
pra një fazë pilot e cila do të shërbejë si kohë për bashkëpunimin dhe bashkërendimin
e proceseve ndërmjet QSHA, MASR, ZVA, DRAP.
E rëndesishme të theksohet është komunikimi mes institucioneve përgjegjëse për të
bashkërenduar detyrat e përgjegjësitë për secilin institucion, me qëllim lehtësimin e
punën mes institucioneve dhe zhvillimin e mëtejshëm me sukses të sistemit SMIA në
Shqipëri.
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Sipas raportit vlerësues të Strategjisë së Arsimit Parauniversitar 2014-2020, ndër
rekomandimet kryesore për digjitalizimin dhe inovacionin në sistemin arsimor
shqiptar renditen:
- Ngritja e SMIA-së, që bazohet në të dhëna personale të nxënësve dhe të tjera që
ofrohen dhe përditësohen nga shkollat, duke gjeneruartë gjitha llojet e raporteve
statistikore duke u integruar me të dhënat e mësuesve nga SQMBNj. Kjo është
konsideruar me një prioritet të lartë, me vështirësi mesatare dhe kosto të ulëta
për t’u arritur.
- Koordinimi ndërmjet të gjitha institucioneve arsimore për ta bërë sistemin
Sokrates tërësisht funksional në vitin 2020, i menaxhueshëm nga QShA-ja, në
bashkëpunim me autoritetet arsimore vendore dhe shkollat.
- Monitorim gjithëpërfshirës i performancës në sektorin e arsimit. Aktualisht,
SMIA-ja nuk funksionon plotësisht, ndërsa treguesit kombëtarë të performancës
në arsim nuk janë përcaktuar qartësisht. Gjithashtu, nuk ekziston një proces
konsultimi me palët kyçe të interesit në sistemin arsimor, çka do të çonte në
vlerësim të besueshëm të performancës, dhe do të nxiste llogaridhënien dhe
përgjegjësinë e ndarë për rezultatet.
Sipas Rishikimeve dhe Vlerësimit të OECD-së për sistemin arsimor në Shqipëri,
ndër rekomandimet kryesore për digjitalizimin dhe inovacionin në sistemin arsimor
shqiptar renditen:
- Rishikimi i kornizës së vlerësimit të shkollës. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë
duhet të rafinojë kornizën e treguesit të vlerësimit të shkollës në një grup
thelbësor prej afro 10 deri 15 treguesish. Këto duhet të përfshihen fusha që janë
më të rëndësishmet për cilësinë e shkollës, përfshirë cilësinë e mësimdhënies;
përparimi i njohurive të nxënësve; cilësia e udhëheqjes mësimore; dhe praktikat
e vetëvlerësimit të shkollës. Treguesit gjithashtu duhet të adresojnë më mirë
barazinë, përfshirë progresin dhe rezultatet për grupe të ndryshme nxënësish. Të
njëjtët tregues thelbësorë duhet të përdoren për të gjitha inspektimet në shkollë
për të lehtësuar krahasimet nëpër shkolla.
- Mbështetja e shkollave për të përdorur më mirë të dhënat. QShA duhet t'u
sigurojë shkollave të dhëna të plota nga provimet dhe vlerësimet kombëtare për
t'i ndihmuar ato të krahasojnë rezultatet e nxënësve të tyre dhe të vlerësojnë
praktikat e tyre mësimore. Për të inkurajuar shkollat të përdorin të dhënat në
kartën e performancës së shkollës, ministria nuk duhet të rendis më shkollat
publike sipas vlerësimit të kartës së performancës. Përkundrazi, karta e
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performancës së shkollës duhet të jetë një mjet i brendshëm i vetëvlerësimit. Në
kartën e performancës duhet të ketë tregues të rëndësishëm për cilësinë e
shkollës që adresojnë faktorët kontekstual që ndikojnë në performancë. Të
dhënat në SMIA, duhet të përdoren dhe për kartën e performancës për të
zvogëluar barrën e raportimit në shkolla. Ministria dhe QShA duhet të krijojnë
një portal në SMIA në mënyrë që shkollat të aksesojnë në këto të dhëna. Portali
duhet të lejojë që shkollat të përcaktojnë performancën e tyre kundër shkollave
me karakteristika të ngjashme. Kjo do të sigurojë një krahasim të drejtë të
shkollave si dhe do të zbulojë nëse shkollat me prejardhje të ngjashme po arrijnë
rezultate të ndryshme.
- Forcimi i kapaciteteve për të vlerësuar performancën e sistemit. Vlerësimi i
sistemit është thelbësor për përmirësimin e performancës arsimore, duke
siguruar informacionin e nevojshëm për të zhvilluar politika efektive.
- Integrimi i proceseve të vlerësimit në strategjinë e ardhshme arsimore. Duke
marrë parasysh buxhetin e kufizuar të arsimit në Shqipëri, është thelbësore
vendosja e qëllimeve të qarta dhe hartimit të planeve të orientuara drejt
rezultateve të arritshme. Kjo do të kërkojë një sistem SMIA me të dhëna të
besueshme dhe të përditësuara që do të ndihmojnë në hartimin e politikave
arsimore dhe në monitorimin e progresit.
- Modernizimi i SMIA. Sistemi i integruar dhe gjithëpërfshirës SMIA jo vetëm
është një bazë qendrore burimore e mbledhjes dhe ruajtjes së të dhënave, por
gjithashtu lejon përdoruesit të analizojnë të dhënat në lidhje me inputet, proceset
dhe rezultatet e arsimit. Në Shqipëri, proceset e tanishme për mbledhjen dhe
menaxhimin e informacionit në lidhje me sektorin e arsimit janë të vjetëruara
dhe nuk janë të arritshme nga një burim i unifikuar. Sistemi i ardhshëm i
Sokrates paraqet një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të të dhënave të
arsimit të vendit duke kombinuar informacionin administrativ me rezultatet e të
nxënit dhe duke lejuar shkollat të futin të dhëna drejtpërdrejt, duke zëvendësuar
procesin aktual të mbledhjes së të dhënave në nivelin shkollor përmes postave
elektronike dhe skedarëve Excel. Disa nga veprimet e rekomanduara për
modernizimin e SMIA-së janë:
o Adresimi i boshllëqeve në zhvillimin e Sokrates dhe vendosja e tij si një
burim qendror i të dhënave të arsimit. Boshllëqet lidhen kryesisht me
mungesën e protokolleve për përcaktimin, mbledhjen dhe verifikimin e të
dhënave dhe aftësive të limituara të stafit mësimor për të zbatuar
plotësisht këtë sistem. Në këtë sistem, duhet të krijohet pashaporta e
secilit tregues, në mënyrë që të gjithë aktorët e arsimit të kenë një kuptim
të përbashkët të përkufizimeve të të dhënave dhe të raportojnë saktë
informacionin. Ndërsa QShA aktualisht ka infrastrukturë dhe aftësi
teknike për të zhvilluar Sokrates, Shqipëria duhet të marrë në konsideratë
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pozicionimin e SMIA-së në sektorin e Monitorimit, Prioriteteve dhe
Statistikave të MASR, i cili është më afër udhëheqjes qendrore. Kjo do të
forconte mandatin e sektorit për të monitoruar sistemin arsimor dhe do të
ndihmonte që Socrates të zhvillohej në një mjet të përgjegjshëm që
plotëson nevojat e të dhënave të hartuesve të politikave.
o Zhvillimi i Sokrates në një mjet funksional për të informuar
vendimmarrjen. Në këtë sistem, Shqipëria duhet të rishqyrtojë vendimin
për të përdorur një identifikues unik të nxënësve në vend të numrit të
identifikimit nga gjendja civile. Ka disa avantazhe në përdorimin e
numrave të identifikimit të gjendjes civile sepse ato lidhin të dhënat e
arsimit me sektorë të tjerë, siç është regjistri i popullsisë, dhe mund të
zvogëlojnë barrën dhe gabimet e regjistrimit të të dhënave, pasi
informacioni mund të merret automatikisht. MASR gjithashtu mund të
modernizojë mënyrën e shpërndarjes së të dhënave në mënyrë që
përdoruesit të mund ta përdorin më lehtë këtë informacion.
o Krijimi i kornizës së treguesve kombëtar në Sokrates. Strategjia aktuale e
arsimit në Shqipëri 2014-2020 përfshin një kornizë kombëtare
indikatorësh që identifikon burimet e të dhënave që lidhen me arsimin.
Sidoqoftë, aktualisht nuk ka indikatorë që lidhen me mësimin e nxënësve
dhe disa prej treguesve nuk janë përcaktuar qartë. Në Sokrates duhet të
zhvillohet korniza e treguesve kombëtare për t’u përafruar me strategjinë
e re arsimore.
Krijimi i një njësie analitike brenda secilës Drejtori Rajonale të Arsimit
Parauniversitar (DRAP). Pasi SMIA të zhvillohet plotësisht, MASR-ja mund të
krijojë një njësi analitike brenda secilës nga katër DRAP-të për të shndërruar
rolin e statistikës nga mbledhës të të dhënave në analistë të të dhënave. Kjo njësi
e re mund të jetë e ngarkuar me kryerjen e analizave për të identifikuar nevojat
me përparësi të lartë, duke raportuar pranë DPAP-së.
Trajnimi i stafeve shkollore për përdorimin e SMIA-së. QSjA-ja të trainojë dhe
certifikojë 1-2 individë brenda secilës shkollë për të futur të dhëna në SMIA-në
përmes një portali të mbrojtur me fjalëkalim.
Vendosja e mekanizmave të rregullt të sigurimit të cilësisë për të dhënat e SMIAsë. Në mënyrë periodike duhet të planifikohen vizita në disa shkolla për të
monitoruar nëse mbledhja e pavarur e të dhënave përputhet me mbledhjen e të
dhënave të shkollës, dhe nëse përputhen me informacionin që hidhet në SMIA.
Këto procedura mund të rrisin nivelin e besimit në sistemin Sokrates.
Një organ i qeverisë qendrore duhet të marrë përsipër rolin e verifikimit të
saktësisë së të dhënave të hedhura në Sokrates për të siguruar qëndrueshmëri
në nivelin kombëtar. Një opsion mund të jetë që zyra e pavarur e Kontrollit të
Lartë të Shtetit të marrë këtë rol pasi ajo ka një mandat të gjerë për të promovuar
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përgjegjshmërinë në të gjithë sektorin public. Një tjetër opsion do të ishte krijimi
i një ekipi të vogël brenda Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë, me një mandat
specifik për sigurimin e cilësisë së të dhënave të SMIA-së.

