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I.
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
“Çdo fëmijë në shkollë” është një sismë e cila zbatohet nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
dhe të Rinjve në partneritet me UNICEF dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS). Të dhënat
periodike tregojnë se shkalla e regjistrimit të fëmijëve në moshë shkollore është mbi 99% në
vendin tonë, por gjithashtu raportohen edhe fëmijë që nuk regjistrohen në shkollë ose nuk arrijnë
të përfundojnë arsimin bazë. Në vitin 2019, sipas Institutit të Statistikave të UNESCO-s (UIS),
7000 fëmijë të moshës shkollore në mbarë vendin raportohen të jenë jashtë sistemit shkollor të
detyrueshëm 9-vjeçar 1(OSC (2019) Case study on cross- sectoral cooperation to identify and
reintegrate Out of School children- Albania) duke evidentuar nevojën për ndërhyrje dhe
përmirësim të sistemit mbështetjes për fëmijët që kanë braktisur apo janë në rrezik braktisje të
shkollës.
Studimet tregojnë se braktisja e shkollës ka ndikim negativ jo vetëm për fëmijët dhe familjen por
edhe për shkollat dhe komunitetet. Sipas Baker “Ndikimi negativ i braktisjes së shkollës rezulton
në një fuqi punëtore më pak të arsimuar, kosto të lidhura me norma më të larta të aktivitetit
kriminal, humbjen e bizneseve si rezultat i vjedhjes së dyqaneve nga të rinjtë dhe shpenzime më
të larta të qeverisë për shërbimet sociale (Baker et al. 2001).
Përveç faktorëve individualë, familja, shkolla dhe faktorë të tjerë kontekstualë janë evidentuar si
faktorë rreziku për braktisjen e shkollës. Faktorët e familjes përfshijnë varfërinë, konfliktin
familjar, edukimin e prindërve, qëndrimet e prindërve ndaj arsimit dhe përfshirjen e prindërve në
shkollën/arsimimin e fëmijës së tyre (Malcolm et al. 2003; Romero dhe Lee 2008).
Faktorët shkollorë përfshijëne kurrikulën, mësimdhënin e dobët, mjedisin negativ të shkollës,
konfliktin ndërpersonal ose marrëdhëniet e dobëta me mësuesit, pakënaqësinë me shkollën,
praktikat disiplinore të shkollës dhe kërcënimet ndaj sigurisë fizike si ngacmimi.(Corville-Smith
et al. 1998; Malcolm et al. 2003).
Faktorë të dukshëm komunitar përfshijnë lidhjet delikuente të bashkëmoshatarëve (Henry dhe
Huizinga 2007), punësimin dhe mundësitë e tjera në komunitet, karakteristikat e lagjes dhe nivelin
e organizimit, nivelet e mbështetjes sociale, normat e komunitetit dhe dhunën në komunitet.
(Boëen et al.2002; Lyon dhe Cotler 2007; MacDonald dhe Marsh 2007).
Arsyet pse fëmijët lënë shkollën para përfundimit të klasës së 9-të, në Shqipëri janë të shumta si:
gjendja e rëndë ekonomike; probleme shëndetësore dhe aftësia e kufizuar; niveli i ulët arsimor i
prindërve; largësia e shkollave nga qendrat e banuara; emigracioni i prindërve; lëvizjet
demografike të popullsisë; mentaliteti; gjakmarrja; probleme sociale; shfrytëzimi i fëmijëve për
punë brenda e jashtë familjes; papërgjegjshmëria e mësuesve dhe e drejtuesve të shkollave; puna
e pakualifikuar dhe e pamjaftueshme me prindërit për të regjistruar fëmijët në shkollë; moszbatimi
i akteve ligjore e nënligjore në fuqi; mosfrekuentimi i kopshtit nga parashkollorët; rrethanat
familjare, ekonomike dhe sociale të prindërve romë e egjiptianë etj. Në disa raste ekstreme,
braktisja e shkollës vjen prej fëmijëve të abuzuar, të trafikuar ose të shfrytëzuar 2.(Udhëzues
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trajnimi për institucionet arsimore në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të nismës “Çdo fëmijë në
shkollë”, mbështetur nga MASR-ja dhe UNICEF-i, zbatuar nga Observatori për të Drejtat e
Fëmijëve dhe të Rinjve)
Edhe pse shkalla e regjistrimit të fëmijëve në moshë shkollore në vendin tonë është mbi 99%, ka
prova se shumë fëmijë nuk regjistrohen në shkollë ose nuk arrijnë të përfundojnë arsimin bazë.
Arsyet pse fëmijët lënë shkollën para përfundimit të klasës së 9-të janë të shumta: presioni për të
kontribuar në të ardhurat e familjes, presioni për t’u martuar dhe për të krijuar familje, presioni
shoqëror prej kontingjenteve që e kanë braktisur shkollën, presioni i familjes për të kontribuar në
punët e shtëpisë dhe për t’u kujdesur për motrat dhe vëllezërit më të vegjël apo të afërmit, largësia
nga shtëpia në shkollë, veçanërisht në nivelin e mesëm të ulët etj. Në disa raste ekstreme, braktisja
e shkollës vjen prej fëmijëve të abuzuar, të trafikuar ose të shfrytëzuar3.
Raportet tregojnë se fëmijët jashtë shkollës në Shqipëri përfshijnë fëmijë të pakicave etnike romë
dhe egjiptianë; fëmijët e vegjël që kontribuojnë në të ardhurat e familjes dhe fëmijët me aftësi të
kufizuara.
Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm normash, proçedurash, kriteresh e përgjegjësish institucionale
dhe komunitare për reduktimin e braktisjes së shkollës dhe për rritjen e shkallës së arsimimit të
fëmijëve dhe të të rinjve mbetet një sfidë për Shqipërinë edhe pse janë bërë hapa para në
konsolidimin e sistemit arsimor, rritjen e kualifikimeve dhe trajnimeve të stafit pedagogjik,
informimin e prindërve dhe mbështetjen financiare të familjeve ku fëmijët janë në risk braktisje.
Nga monitorimi i raporteve evidentohet mungesa e statistikave të sakta dhe jo të besueshme për
fëmijët jashtë shkolle për çdo bashki dhe shifrat e raportuara nuk marrin në konsideratë fëmijët që
janë larguar nga vendi, por janë ende të regjistruar në gjendjen civile.
II.

KUADRI LIGJOR PER MBESHTETJEN E FEMIJEVE QË KANE
BRAKTISUR APO JANE NE RREZIK BRaKTISJE TE SHKOLLËS.
E drejta për arsim është një e drejtë e cila garantohet me kushtetutë në Republikën e Shqipërisë.
Të gjithë qytetarëve të RSh-së dhe shtetasve të huaj që banojnë në Shqipëri, në moshën e
përcaktuar me ligj, u sigurohet ndjekja e institucioneve arsimore pa asnjë lloj diskriminimi për
shkak të gjinisë, racës, ngjyrës, etnisë, gjuhës, orientimit seksual, bindjeve politike ose fetare,
gjendjes ekonomike apo sociale, përkatësisë farefisnore, moshës, vendbanimit, aftësisë së
kufizuar, gjendjes shëndetësore, ndonjë statusi tjetër të qytetarit, ose për arsye të tjera që
përcaktohen në legjislacionin shqiptar.
Ligji “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, (nr. 69 datë
21.06.2012) ( i azhornuar më 2021) në parimet e përgjithshme të tij përcakton se “Në institucionet
arsimore zbatohet parimi i gjithëpërfshirjes së nxënësve dhe çdo nxënësi i sigurohet e drejta për
arsimim cilësor, si dhe shanse të barabarta për arsimim.
Po ky ligj në nenin 63 të tij i kushton vëmendje të veçantë përfshirjes në arsimin publik të të gjithë
fëmijëve me aftësi të kufizuara ku theksohet se përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në
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institucionet arsimore të specializuara për ta është përgjithësisht e përkohshme. Përfshirja dhe
integrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara në kopshtet dhe shkollat e zakonshme të arsimit bazë
është parësore.
Po ky ligj në nenin 68 sanksionon se: “Mosregjistrimi dhe mungesat e paarsyeshme të fëmijës në
mësim për më shumë se 25 për qind të orëve mësimore gjatë një viti shkollor vlerësohen si rast i
neglizhencës prindërore dhe trajtohen në përputhje me ligjin nr. 10 347, datë 4.11.2010 “Për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”4. Neni 24, i ligjit të ri: “ Në rast se një fëmijë, brenda moshës
për të cilën parashikohet arsimi i detyrueshëm, shmang arsimimin, me qëllim kryerjen e
aktiviteteve të ndaluara, sipas ligjit, personeli arsimor njofton menjëherë prindin ose kujdestarin,
si dhe njësinë e mbrojtjes së fëmijës, të cilët marrin masa të menjëhershme që fëmija të rikthehet
në shkollë.”
Ligji nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” përcakton një sërë detyrimesh të MASRsë dhe të institucioneve në varësi të saj, ndër të tjera të mundësojnë aksesin e fëmijës në arsimin
parashkollor, si dhe arsimin e detyrueshëm falas për të gjithë fëmijët, edhe në rastet kur fëmijët
mund të kenë kaluar moshën për arsimin e detyrueshëm, por kanë qenë në pamundësi për ta
ndjekur atë.
Ndërsa në pikën 4 të nenit 18 të këtij ligji sanksionohet se: “Në rastet kur identifikohen fëmijë që
nuk frekuentojnë arsimin e detyrueshëm, për shkak të mosregjistrimit në zyrat e gjendjes civile
ose arsye të tjera, punonjësi i njësisë së vlerësimit të nevojave dhe referimit, pranë pushtetit vendor
merr masa të menjëhershme për regjistrimin të fëmijës në shkollë, sipas legjislacionit në fuqi.5
Udhëzimi i MASR-së Nr. 17, datë 09.05.2018 “Për proçedurat e ndjekjes së arsimit të detyruar nga
nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasa të arsimit bazë dhe për arsimimin me kohë të
pjesshme në arsimin bazë”, lehtëson proçedurat e regjistrimit/rikthimit në shkollë të fëmijëve që,
për rrethana të përcaktuara në udhëzim, nuk e kanë ndjekur arsimin bazë për të paktën dy vite
shkollore, e kanë braktisur shkollën, identifikohen si të paregjistruar në shkollë ose janë fëmijë në
situatë rruge. Nga lehtësirat e krijuara nga ky udhëzim përfitues janë fëmijët dhe të rinjtë romë
dhe egjiptianë.
Vendimi 666 date 10/10/2019 “Kuotat financiare te ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin
e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në
institucionet arsimore publike, ndihmon në sigurimin e bursave, mbështetjen financiare të fëmijëve
që janë regjistruar në arsimin bazë, por në pamundësi financiare nuk ndjekin arsimin bazë dhe janë
në rrezik të braktisjes së saj.
Kuadri institucional që trajton, monitoron dhe organizon proçesin e identifikimit dhe regjistrimin
e fëmijëve që arrijnë moshën shkollore të detyrueshme në arsim në lidhje me braktisjen e shkollës
nga fëmijët; bazohet në Marrëveshjen e Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Ministrisë
së Brendshme, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Punës Sociale Çështjet dhe Shanset e
Barabarta të nxjerrë në vitin 2013; dhe të rinovuar në vitin 2018.

4
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Dokumenti M4M është një marrëveshje bashkëpunimi katër Ministrore 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. Kjo marrëveshje është firmosur më 10/09/2013.
Dokumenti Rr3M është një marrëveshje bashkëpunimi tre Ministrore, që 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 dhe rinovuar në 2019; nga Ministria e Arsimit dhe
Sportit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Shëndetësisë
“Udhëzuesi për monitorimin e fëmijëve jashtë sistemit arsimor dhe fëmijëve që rrezikojnë të
braktisin shkollën”të përgatitur nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve, e firmosur
më datë 10/9/2013. Ky udhëzues Ky udhëzim është hartuar gjatë periudhës Korrik/ Gusht 2015
dhe ka pasur për ka për qëllim krijimin e raportimit nëpërmjet një databaze të hartuar për fëmijët
që braktisin shkollën, integrimin e fëmijëve në shkollë, si dhe bazën për kurrikulat e trajnimeve.
Legjislacioni ka parashikuar edhe sanksione financiare për prindërit shkaktarë të mosarsimimit të
fëmijëve. Monitorimet tregojnë se moszbatimi i ligjit ka një ndikim të ndjeshëm në braktisjen
shkollore, pasi prindërit e fëmijëve që nuk e frekuentojnë dhe e braktisin shkollën, nuk vihen para
përgjegjësisë ligjore. Një çështje tjetër me rëndësi është rritja e bashkepunimit ndërinstitucional
ne nivel qendror dhe lokal për identifikimin e fëmijëve në rrezik braktije shkollore.
III.

DETYRAT DHE PERGJEGJESITE E AKTOREVE NE NIVEL
INSTITUCIONAL

Marrëveshjet e bashkëpunimit ndërministror ndër të tjera përshkruajnë rolet dhe përgjegjësitë e
aktorëve kryesore, veprimtaritë përkatëse për realizimin me sukses te funksionimit të skemës për
identifikimin dhe rregjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor si
dhe adresimin e problemit të fëmijëve jashtë shkolle. Monitorimi i zbatimit të M4M dhe U3M
është një aspekt i rëndësishëm për të katër ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të varësisë në
nivel qendror dhe vendor. Njësia Arsimore Vendore si institucioni përgjegjës në nivel bashkie,
luan një rol kyç monitorimin në vazhdimësi të punës dhe rezultatet e arritura nga shkollat.
3.1
Roli dhe përgjegjësitë e Ministrive të përfshira në M4M dhe në U3M
Ministritë nënshkruese të M4M dhe të U3M kanë detyrim reciprok të shkëmbejnë informacione
në format shkresor dhe/ose elektronik për problemet që lindin gjatë zbatimit të Marrëveshjes dhe
të Rregullores. Ministri i Arsimit dhe Sportit drejton Komisionin Ndërministror (KN) të ndjekjes
së arsimit nga të gjithë nxënësit, dhe shqyrton zbatimin e Marrëveshjes në mes ministrive dhe të
Rregullores përkatëse.
3.2
I.

Roli dhe përgjegjësitë e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit
Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS), dërgon në format elektronik, datën e fillimit të vitit
të ardhshëm shkollor te Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) dhe te njësitë arsimore
vendore.
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II.
III.
3.3
I.

II.

III.

MAS-i harton listën e fëmijëve që duhet të ndjekin klasën e parë në vitin e ardhshëm
shkollor për çdo njësi arsimore vendore (brenda datës 10 maj)
MAS-i dërgon listat e parashikuara te njësitë arsimore vendore përkatëse të dhënat për
fëmijët ende të paidentifikuar si dhe ata që janë transferuar (brenda muajit tetor).
Roli dhe përgjegjësitë e njësive arsimore vendore dhe e shkollave publike e private
Çdo njësi arsimore vendore bashkëpunon me Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve me qëllim
evidentimin e familjeve të fëmijëve që janë në rrezik të mos ndjekin klasën e parë; me
shkollat që kanë pasur probleme në ndjekjen e klasës së parë (brenda datës 10 prill).
Drejtorët e shkollave publike dhe ato private, brenda 3 ditëve pune pas datës së fillimit të
vitit shkollor, t’u dërgojnë NjAV-ve përkatëse, në format elektronik dhe me shkresë
zyrtare, listën emërore të fëmijëve që janë të regjistruar në klasën e parë, duke pasur
parasysh përbërësit e parashikuar.
Çdo NjAV, bazuar në raportimet e shkollave, brenda 5 ditëve pune nga njoftimet e
shkollave, 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.
✓ Listën e fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonave që mbulojnë
nënndarjet administrative përkatëse.
✓ Listën e fëmijëve të paregjistruar në klasën e parë, sipas zonave që mbulojnë
komisariatet përkatëse të policisë.

VI. Çdo NjAV t’u dërgojë menjëherë, në format elektronik dhe me shkresë zyrtare, kryetarit
të bashkisë 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
shtojcën me të dhënat për çdo fëmijë.
VII.

Çdo NjAV, brenda datës 15 tetor, t’u dërgojë, në format elektronik ose/edhe me
shkresë zyrtare, shkollave publike dhe atyre private, që kanë raportuar fëmijë të
paregjistruar, listën e fëmijëve me të dhënat e plotësuara nga përgjegjësi i nënndarjes
administrative dhe nga punonjësi i policisë së zonës dhe që i takojnë shkollës.

VIII.
Shkollat publike, brenda muajit tetor, të regjistrojnë nxënësit e paregjistruar, që i
përkasin zonës së tyre, bazuar në shkresën zyrtare të dërguar nga NjAV-ja.
IX. Çdo NjAV, brenda datës 20 tetor, të hartojë listën e fëmijëve që nuk janë identifikuar nga
përgjegjësit e nënndarjeve administrative ose nga punonjësit e policisë së zonave apo që
rezultojnë të transferuar, dhe ta dërgojë në MAS.
X. Çdo NjAV të njoftojë menjëherë shkollat publike përkatëse bazuar në listën e cila përmban
fëmijët e paidentifikuar dhe që rezultojnë të transferuar për arsye ndryshimi të vendbanimit
dhe ata që rezultojnë të transferuar.
XI. Mësuesit e shkollave publike përkatëse të merren me regjistrimin e fëmijëve të
paidentifikuar ose të transferuar.
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XII.
3.4
I.

Drejtori i shkollës publike të njoftojë NjAV-në përkatëse për efektivitetin e
përpjekjeve për regjistrimin e fëmijëve të parashikuar në pikën 20 të U3M.
Roli dhe përgjegjësitë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendrave shëndetësore
Qendrat shëndetësore, brenda datës 2 prill, të dërgojnë në format elektronik ose me shkresë
zyrtare, listën e fëmijëve që duhet të ndjekin klasën e parë përkatësisht te Drejtoria
përkatëse Rajonale e Shëndetësisë / Drejtoria përkatëse e Shëndetit Publik / Autoriteti
Shëndetësor Rajonal i Tiranës.
Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë / Drejtoria e Shëndetit Publik / Autoriteti Shëndetësor
Rajonal i Tiranës, brenda datës 10 prill, të hartojnë në format elektronik listën
përmbledhëse të të dhënave të paraqitura nga qendrat shëndetësore dhe t’ia dërgojnë
Ministrisë së Shëndetësisë (MSh).
MSh-ja të dërgojë te MAS-i, brenda datës 15 prill, në format elektronik, listën
përmbledhëse të të dhënave të paraqitura nga QSh-të në shkallë vendi.

II.

III.
3.5
I.

Roli dhe përgjegjësitë e Ministrisë së Punëve të Brendshme
MPB-ja, brenda datës 10 prill, të dërgojë në MAS, në format elektronik, listën e fëmijëve
që duhet të fillojnë klasën e parë në vitin e ardhshëm shkollor.

3.6
I.

Roli dhe përgjegjësitë e bashkive
Kryetari i bashkisë, brenda 4 ditëve pune nga marrja në dijeni e shkresës zyrtare të dërguar
nga NjAV-ja, duke pasur parasysh adresat e fëmijëve, të përcjellë për plotësim shtojcën te
personi përgjegjës i nënndarjes administrative.

II. Personi përgjegjës i nënndarjes administrative, brenda 6 ditëve pune nga marrja në dijeni
e kërkesës nga kryetari i bashkisë, të kryejë verifikimet në terren, të plotësojë shtojcën për
çdo fëmijë dhe ta dërgojë te kryetari përkatës i njësisë bazë të qeverisjes vendore.
III. Kryetari i bashkisë të përcjellë menjëherë shtojcën e plotësuar te NjAV-ja, nga e cila ka
ardhur kërkesa, si dhe të informojë Prefektin me shkresë zyrtare për ecurinë e procesit.
3.7

Roli dhe përgjegjësitë e komisariateve të policisë
I. Shefi i Komisariatit të Policisë, brenda 4 ditëve pune nga marrja në dijeni e shkresës zyrtare
të dërguar nga NjAV-ja, duke pasur parasysh adresën e fëmijës, të përcjellë për plotësim
shtojcën e parashikuar në pikën 14 të U3M te punonjësi i policisë së zonës.
II. Punonjësi i policisë së zonës, brenda 6 ditëve pune nga marrja në dijeni e kërkesës nga
shefi përkatës i Komisariatit të Policisë, të kryejë verifikimet në terren, të plotësojë shtojcën
për çdo fëmijë dhe ta dërgojë te shefi i Komisariatit të Policisë.

III. Shefi i Komisariatit të Policisë të përcjellë menjëherë shtojcën e plotësuar te NjAV-ja, nga
e cila ka ardhur kërkesa, si dhe të informojë Prefektin me shkresë zyrtare për ecurinë e
procesit.
3.8

Roli i Prefektit
I. Prefekti të organizojë monitorimin e procesit dhe, në rast konstatimi të rasteve të
mosplotësimit të detyrave, të marrë masat e nevojshme për zbatimin e detyrimeve.
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Monitorimi dhe vlerësimi i funksionimit të skemës ka nxjerë probleme të natyrës së afateve të
ngushta dhe mungesës së përcjelljes së informacionit. Parandalimi i braktisjes është përgjegjësi jo
vetëm e institucioneve të lartëpërmenduara por edhe gjithë aktorëve të tjerë, duke përfshirë
mësuesit, nxënësit, prindërit, anëtarët e komunitetit, punonjësit e institucioneve arsimore vendore,
përgjegjëse për arsimin parauniversitar, psikologët dhe punonjësit socialë.

IV.

TE DHENA PER NUMRIN E FEMIJEVE JASHTE SHKOLLE NE NIVEL
KOMBETAR

Braktisja e shkollës mbetet një problem i rendësishëm në vendin tonë. Sipas raportit të Misistrisë
së Arsimit, Sportit dhe Rinisë 16.697 nxënës nga arsimi i detyruar në vend kanë braktisur shkollën
gjatë periudhës 2010 – 2019. Megjithëse shifrat zyrtare të MASR tregojnë një rënie të ndjeshme
të braktisjes kundrejt nxënësve të rregjistruar, Figura 1. nga pikëpamja e shpërndarjes gjeografike
të fenomenit, fenomeni i braktisjes së shkollës është pothuajse në të njëjtat nivele si në zonat rurale,
ashtu dhe ato urbane dhe gati me diferenca të papërfishme të braktisjes mes gjinisë. Figura 1.
Sipas të dhënave të INSTAT shkalla e pjesëmarrjes ne arsim e fëmijëve në nivelin 9-vjeçar që i
përkasin grupmoshës zyrtare te shkollimit gjatë vitit 2019 ishtë 93,9%, ndërsa në vitin 2018 ky
tregues ishte 95.6. Kjo statistike tregon se në vitin 2019 nga 100 fëmijë që kanë moshën dhe
detyrimin për të ndjekur arsimin 9-vjecar, shkojnë në shkollë vetëm 94 fëmijë nga më shumë se
95,6 qind që ishte pjesmarrja në vitin 2018.
Figura 1 “Nxënës braktisës në vitet 2011 – 2018”
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Grafiku 2 “Braktisja shkollore sipas gjinisë”
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Studime dhe raporte të ndryshme që analizojnë shkaqet dhe profilin e fëmijëve që rriskojnë të
mbeten jashtë shkollë evidentojnë se grupet më të rrezikuara të fëmijëve, janë (a) fëmijët me aftësi
të kufizuara, (b) fëmijët e kthyer nga emigracioni, (c)fëmijët me probleme të ndryshme sociale,
(d) fëmijët nga komunitetet rome dhe egjiptiane, ((e) fëmijët që punojnë për t’u ardhur në ndihmë
familjeve të tyre, (f) fëmijët viktima të dhunës dhe të trafikimit, (g) të mbijetuarit e abuzimit
seksual, (j)fëmijët e braktisur etj.
Të dhënat në Shqipëri kanë një mungesë të theksuar për tregues të braktisjes për secilën kategori
të mësipërme, sipas qarqeve dhe bashkive. Sipas një studimi të bërë në disa zona pilot (Shkodër,
Tiranë, Berat) braktisja shkollore shënon shifra më të larta në zonat me varfëri më të lartë, tek
fëmijët e komunitetit romë e egjyptian dhe në zona me terren e infrastrukturë të vështirë6.
Sipas Ministrisë së Arsimit rrethet me numrin më të lartë të braktisjes në vitin shkollor 2017 –
2018 janë: Korça 2.33%, Dibra 1.33% dhe Kruja 1.21%, ndërkohë që qytete si Vlora, Përmeti,
Hasi, Kolonja, Peqini, etj. e kanë nivelin e braktisjes zero.
Siaps një Raport monitorimi nga Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi mësohet se Fëmijët
me aftësi të kufizuara të cilët janë në moshë për ndjekjen e arsimit parauniversitar, por nuk janë të
përfshirë në arsim, janë raportuar në DRAP Fier, DRAP Lezhë, dhe DRAP Durrës.7 Grafiku 3.
Grafiku 3 “Fëmijët me AK jashtë sistemit shkollor”
Fëmijët me AK jashtë sistemit shkollor
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Po në këtë raport monitorimi mësohet se fëmijët romë dhe egjiptianë që nuk janë të përfshirë në
arsimin parauniversitar në DRAP Durrës për vitin shkollor 2018 – 2019 është 318 fëmijë romë dhe

6

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (2015). Udhëzues trajnimi për institucionet arsimore në nivel vendor, në kuadër të
zbatimit të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”, mbështetur nga MAS-i dhe UNICEF-i.
7 Komisioneri pwr mbrojtjen nga Diskriminimi (2020) “Raport monitorimi me fokus tw veccantw fwmijwt nw arsim”
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211 fëmijë egjiptian. Për vitin shkollor 2019 – 2020 raportohen 211 fëmijë romë dhe 225 fëmijë
egjiptian.
DRAP Fier, Korçë dhe Lezhë pohojnë se nuk kanë fëmijë romë apo egjiptianë të moshës për
ndjekjen e arsimit parauniversitar që të mos jenë të regjistruar.
Përsa i përket braktisjes së raportuar sipas gjinisë në vitet 2017 -2020 në bashkitë shkodër dhe
Korcë evidentohet se braktisja është problem shqetësues në Bashkinë Korcë. Nga Raporti “Fëmijët
në bashkinë Shkodër 2017 – 2020” mësohet se numri i fëmijëve që kanë braktisur shkollën sipas
viteve dhe gjinisë është si në figurën më poshtë:
Fëmijët që kanë braktisur shkollën në Shkodër
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Grafik 1: Fëmijë që kanë braktisur shkollën 2017-2021, Shkodër
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Grafik 2: Fëmijë që kanë braktisur shkollën 2017-2021, Korçë

Të gjitha të dhënat e mësipërme tregojnë për një tendencë ulje të fëmijëve jashtë shkolle por
gjithashtu probleme me raportimin periodikë të të dhenave në lidhje me braktisjen shkollore sipas
bashkive dhe kategorive të identifikuara në risk braktisjeje shkollore.
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V. METODOLOGJIA
Krijimi i profilit të fëmijëve nga të dhënat e mbledhura me fëmijët është realizuar duke ndjekur
mënyrën e mëposhtme:
1. Analizë e raporteve ekzistuese/ shfletim literature
2. Pyetësor me fëmijët që kanë braktisur shkollën ose janë në rrezik për të braktisur shkollën.
3. Tryezë e rrumbullakët/ ëorkshop për validimin e rezultateve
Pyetësori me fëmijët
Pyetësori është i ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë të dhënat janë plotësuar nga intervistuesi dhe
mblidhen të dhëna lidhur me statusin e fëmijës në lidhje me braktisjen e shkollës dhe arsyet e
braktisjes. Në bazë të të dhënave të mbledhura intervistuesi e vendos fëmijën në një nga grupet.
•
•
•

fëmijë që nuk janë regjistruar në shkollë
fëmijë që janë në rrezik të braktisjes së shkollës
fëmijë që kanë braktisur shkollën

Të dhënat rreth situatës familjare dhe arsyeve të braktisjes mblidhen në këtë pjesë të pyetësorit.
Në pjesën e dytë të pyetësorit përfshihen një sërë pyetjesh informacioni për të cilat mblidhet nga
përgjigjet e fëmijës për secilën. Mbështetur në modelin social ekologjik8 fenomeni i braktisjes së
shkollës nuk mund të vlerësohet nga një perspektivë individuale ndaj dhe pyetësori për fëmijët do
të ketë disa seksione:
1. Faktorë individual
Mosha
Etnia
Klasa
Punësimi i fëmijëve
Përbërja familjare
Performanca në shkollë
Shëndeti mendor dhe fizik
2. Faktorët familjarë
Arsimimi i pridërve
Punesimi i prinderve
Përfshirja e prindërve në arsimimin e fëmijëve
Emigrimi. Migrimi i brendshëm
Madhësia e familjes

8

The Social-Ecological Model: A Frameëork for Prevention; Ajayi, K. V., Odonkor, G., Panjëani, S., Aremu, O., Garney, Ë., & Mckyer, L. (2021). SocialEcological Barriers to Student-parents’ Academic Suçess: A Systematic Revieë.; Trach, J., Lee, M., & Hymel, S. (2018). A social-ecological approach
to addressing emotional and behavioral problems in schools: Focusing on group processes and social dynamics. Journal of Emotional and Behavioral
Disorders, 26(1), 11-20.
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Varfëria
Kujdesi
Mbështetja
Atmosfera pozitive famljare
Siguria
3. Faktorë të lidhur me shkollën
Kujdesi nga mësuesit
Mbështetja nga mësuesit
Mbështetja nga shokët
Siguria në shkollë
Mjedis i dhunshem ne shkolle dhe bullizmi
Kushtet dhe infrastruktura fizike
Mundësia për të ndjekur shkollën gjatë pandemisë
4. Faktorë të lidhur me komunitetin dhe kontekstualë
Dhuna në komunitet
Siguria në komunitet
Mbështetja nga njerëz të komunitetit
Kujdesi nga anëtarë te komunitetit
Pyetësori është zhvilluar në trajtën e një nterviste ballë për ballë dhe ka disa seksione ku femija
përgjigjet vetë për të vlerësuar pjesë të ndryshme të mjedisit ku ai/ajo jeton. Kjo për faktin se u
mendua që fëmijët që kanë braktisur shkollën ose janë në rrezik për braktisje mund të mos jenë
familjarë me plotësim pyetësorësh dhe është më e lehtë të pyeten nga një intervistues i trajnuar
dhe informacioni i mbledhur më i saktë.
Në pyetësor janë parashikuar disa tema të tjera analize përveç të dhënave socio demografike të
fëmijëve. Një përmbledhje e temave kryesore shfaqet më poshtë:
Tema

Familja

Shkolla

Siguria

Nidhem i sigurt në shtëpi

Ndihem i sigurt në shkollë

Kujdesi

Në familjen time ka njerëz që
kujdesen për mua

Mbështetja

Nëse unë kam një problem,
njerëzit në familjen time do të
më ndihmojnë.

Dhuna

Në shkollën time mësuesit
kujdesen për mua
Në shkollën time nxënësit e tjerë
kujdesen për mua
Nëse unë kam një problem në
shkollë, mësuesit e mi do të më
ndihmojnë.
Nëse unë kam një problem në
shkollë, fëmijët e tjerë do të më
ndihmojnë.

Sa shpesh ndodhin grindje mes
fëmijëve në shkollën tuaj?
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Komuniteti
Ndihem I sigurt në
lagjen ku banoj
Të rriturit në lagjen
time kujdesen për
fëmijët

Nëse unë kam ndonjë
problem, ka njerëz në
lagjen time të cilët do
të më ndihmojnë.
Sa shpesh ndodhin
zënka mes banorëve
në lagjen tuaj?

Ju kanë gjuajtur/goditur fëmijët e
tjerë në shkollën tuaj (duke
përjashtuar grindjet apo zënkat
gjatë lojës)
Jeni quajtur/thirrur me emra të
pisët/fyes (të papërshtatshëm) nga
fëmijët e tjerë në shkollën tuaj
Shokët e klasës ju kanë
përjashtuar.

Varfëria

Shkallë që mat varfërinë e
familjes së fëmijës dhe
perceptimin e tij për varfërinë e
familjes

Pjesëmarrësit
Pyetësori u plotësua me ndihmën e skuadrës në terren të Observatorit për të drejtat e fëmijëve.
Ekipi I përzgjedhur për pyetësorët u trajnua paraprakisht për plotësimin e pyetësorit dhe për
hedhjen e të dhënave. Gjithsej u mblodhën 141 intervista nga Tirana, Berati, Durrësi, Dibra, dhe
Korça.
Numri I fëmijëve jashtë shkolle ose në rrezik për të braktisur shkollën nuk është I qartë si nga të
dhënat administrative ashtu edhe nga të dhënat e shoqatave që punojnë me këtë grup fëmijësh. Për
këtë arsye metoda e përzgjedhur për përzgjedhjen e fëmijëve do të jetë nëpërmjet kampionit të
shtresëzuar dhe të qëllimshëm. Të qëllimshëm pasi u përzgjodhën fëmijët që kishin braktisur
shkollën gjatë vitit mësimor 2020-2021 dhe i shtresëzuar pasi intervistuesit u orientuan që brenda
grupit të tyre të intervistave të ruanin përfaqësimin e grupeve të ndryshme të fëmijëve si psh të
varfër, romë. Egjyptianë, që punojnë etj.
Analiza e të dhënave
Në pyetësor janë parashikuar edhe shumë pyetje të hapura të cilat do të na mundësojnë të për të
marrë mendime konkrete e specifike të fëmijëve.
Analiza do të jetë e ndarë në dy pjesë
-

Analizë përshkruese e të gjithë pyetjeve në të gjithë seksionet e pyetësorit.
Dhe pjesa e dytë do të jetë analizë statistikore për të ndërtuar profilin e fëmijëve që braktisin
shkollën sipas grupeve. Pasi krijohen profilet analizohen variable e tjerë demografikë dhe
të problemeve sociale për të kuptuar më tej situatën e këtyre fëmijëve

Tryezë e rrumbullakët/ workshop
Me qëllim validimin e informacioneve që u mblodhën nga pyetësorët gjysëm të strukturar me
fëmijët dhe informacioneve shtesë për mënyrën se si funksionon sistemi i mbështetjes për fëmijët
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që kanë braktisur apo janë në rrezik braktisje të shkollës u organizua një takim online me
përfaqësues.
-

Mësues
Punonjës social e psikologë shkollorë
Përfaqësues nga shërbimi social
Përfaqësues të pushtetit vendor
Njësi të mbrojtjes së fëmijëve
Përfaqësues nga Ministria e arsimit sportit dhe rinisë
Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që janë të angazhuar në mbështetje të
këtij grupi

Në këtë ëorkshop u paraqitën dhe u diskutuan gjetjet e studimit me fëmijët. Pjesëmarrësit u
angazhohen në diskutime rreth pikave të forta dhe të dobëta të sistemit të ngritur dhe mënyrës se
si mund të përmirësohet duke detajuar role dhe përgjegjësitë e secilit aktor.

Përpunimi i të dhënave
Të dhënat janë hedhur dhe përpunuar në SPSS. Një trajnim i posaçëm u organizua me skuadrën e
hedhjes së të dhënave për plotësimin e databazës pa gabime dhe mungesa. Analiza është e
natyrës përshkruese. Janë përdorur dy metoda të tjera statistikore. Fillimisht është përdorur Tëo
step Cluster për të krijuar 4 profile të fëmijëve jashtë shkolle dhe më pas 4 profilet e krijuar janë
analizuar për diferencat mes tyre nëpërmjet analizës së variancës ANOVA.
Konsiderata Etike
Intervistimi i fëmijëve u bë nga ekspertë të trajnuar dhe në prani të Njësisë së mbrojtjes së
fëmijës ose prindit. Paraprakisht ju kërkua prindërve leje për intervistimin e fëmijës dhe u
dakordësua edhe me fëmijën. Pyetësori nuk mbledh të dhëna personale dhe as të identifikueshme
për asnjë nga pjesëmarrësit.

Limitet
Ky studim ndërthur metodologjinë sasiore, pyetësorët me fëmijët, dhe cilësore ëorkshop me
profesionistët, duke bërë të mundur triangulimin e të dhënave mes literaturës, perceptimeve të
fëmijëve dhe perceptimeve të ekspertëve. Megjithatë fakti që studjohet vetëm ky grup, krahasimi
me grupe të tjera fëmijës për të dhëna të ngjashme ëhstë i vështirë. Së dyti në kushtet kur nuk ka
një rregjisër të plotë dhe të dakordësuar dhe as kontakte të fëmijëve jashtë shkolle, është menduar
kampionimi i qëllimshëm e i shtresëzuar i cili të bën të mundur të mbledhësh nformacionin që
duhet por nuk të mundëson përgjithsueshmërinë.
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VI.

REZULTATET E STUDIMIT

Në këtë seksion paraqiten të rezultatet e përpunuara nga pyetësorët me fëmijët
6.1

Të dhëna demografike

Në Këtë studim kanë marrë pjesë 141 fëmijë nga 6 qytete Tiranë, Berat, Durrës, Bulqizë,
Peshkopi dhe Korçë. 53% e fëmijëve janë vajza dhe 47% djem, pjesa më e madhe e tyre janë të
komunitetit rom dhe egjyptian respektivisht 27% dhe 31%

Egjyptian
djalë

30.5

53
Rome

vajzë

47

Shqiptare

27.0
21.3

Grafik 4: Etnia

Grafik 3: Gjinia

Mosha e fëmijëve pjesëmarrës varion nga 7 në 17 vjeç, me një mesatare prej 11.9 vjeç. Si edhe
vihet re në grafik përqëndrimi më I madh moshor vihet re mes moshave 10-15 vjeç.

Grafik 5: Qyteti ku jeton fëmija

Grafik 6: Mosha e fëmijëve
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Shpërndarja e fëmijëve sipas klasës (%)
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Grafik 7: Shpërndarja e fëmijëve sipas klasës
Shpërndarja e fëmijëve sipas klasës që ata ndjekin është më përfaqësuese për klasën e: III; IV; V
dhe të VII. Pjesa më e madhe e fëmijëve të intervistuar vijnë nga familje të varfëra. 82% e fëmijëve
jetojnë në kushte varfërie, 38% e fëmijëve i përkasin komunitetit rom; 21% e të intervistuarve
jetojnë në situatë rruge dhe 15% e fëmijëve të intervistuar jetojnë në familje me mjedis të
dhunshëm.
Fëmijët sipas grupeve (%)
Fëmijë nga familje e varfër

82

Fëmijë nga familje rome

18

38

Fëmijë në situatë rruge

62

21

Fëmijë nga familje me mjedis të dhunshëm

79

15

Martesë e hershme

85

10

Fëmijë me aftësi ndryshe

90

5

95

Fëmijë nga familje migratore 3
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Grafik 8: Grupi i fëmijëve sipas përkatësisë në grupe

Situata e braktisjes së shkollës nga fëmijët e intervistuar tregon se 29% e tyre e kanë braktisur
plotësisht shkollën për vitin 2020-2021 krahasuar me 44% që e kanë frekuentuar pjesërisht atë.
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A ka përfituar familja ndihmë në përputhje me
VKM nr 666 për frektuentimin e shkollës?

28

A merr familja e fëmijës ndihmë ekonomike?

72

43

Po

57

Jo

Grafik 9: Përqindja e fëmijëve që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe ata që përfitojnë nga VKM nr.666

Fëmijët e intervistuar vijnë nga familje të varfëra port nga të dhënat mësohet se vetëm 43% e
këtyre familjeve trajtohen me ndihmë ekonomike dhe vetëm 28% e këtyrë familjevë kanë përfituar
nga VKM nr. 666.
Nëse jo cila ka qenë arsyeja e mos përfitimit?
35
30
25
20
15
10
5
0

33
28

8
3
Mungesë informacioni

Vështirësi në procedura

Nuk është raportuar në
kohë

Arsye tjetër

Grafik 10: Arsyet e mos përfitimit nga VKM nr. 666

6.2

Frekuentimi i shkollës

Statusi i braktisjes së shkollës (%)
E ka frektuentuar shkollën pjesërisht gjatë vitit
2020-2021

44

E ka braktisur shkollën plotësisht gjatë vitit 20202021

29

E ka frektuentuar rregullisht por është në rrezik
për braktisje të shkollës

19

Grafik 11: Statusi i braktisjes së shkollës
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Mungesa i informacionit evidentohet si një nga arsyet kryesore për mospërfitimin nga VKM 666.
33% e fëmijëve pohojnë se nuk kanë informacion për një vendim që u mundëson atyre përfëtim
ekonomik për frekuentimin e shkollës.
Për pjesën dërrmuese të fëmijëve nuk ekziston një arsye e vetme e mos frekuentimit të shkollës.
Ne i pyetëm fëmijët të zjgidhnin nga një listë me 9 mundësi që përshkruanin më mirë arsyet e
braktisjes së shkollës. Si ehde vihet re në tabelë arsyeja kryesore pse fëmijët nuk frekuentojnë
shkollën është pamundësitë ekonomike të familjes së tyre. 49% e fëmijëve e kanë zgjehdur si
shkakun kryesor. 15% e fëmijëve shprehen se nuk ju pëlqen shkolla, edhe pse kjo përgjigje është
e lidhur shpesh edhe me alternativat e tjera. 10% e fëmijëve shprehen se nuk i lë familja dhe 7%
sepse punojnë, më pak fëmijë nuk e frektuentojnë shkollën pasi kujdesen për familjarë të sëmurë
apo fëmijë të tjerë apo se mësimi u bë online vitin që shkoi respektivisht nga 5%. Për 4 fëmijë
lidhet me faktin që shkolla ëhstë larg dhe për dy fëmijë të tjerë vështirësia për tu rregjistruar në
shkollë është problemi.
Tabela 1: Arsyet kryesore të mos frekuentimit të shkollës
Arsyet e mos frekuentimit të shkollës
Familja nuk ka të ardhura të mjaftueshme
Nuk i pëlqen shkolla
Nuk e lë familja
Punon
Kujdeset për familjarë të sëmurë
Mësimi u bë online dhe nuk kishte mundësi ta ndiqte
Kujdeset për motrat dhe vëllezërit
E ka shkollën larg
Ka probleme me rregjistrimin në shkollë, nuk rregjistrohet dot
Gjithsej

%
49
15
10
7
5
5
5
3
1
100

nr
65
20
13
9
7
7
7
4
2
134

Në një tjetër pyetje të hapur u mbajt shënim arsyeja specifike e braktisjes së shkollës për secilin
fëmijë. Këtë tabelë e gjeni në aneks. Në mënyrë të përmbledhur analiza e të dhënave për sa i përket
faktorëve të rrezikut për mosregjistrimin, mosvijimin dhe braktisjen e shkollës nga fëmijët
evidenton si faktorë kyesorë ato:
 Individualë (probleme me të nxënin)
 Familjarë (mentaliteti, pamundësia ekonomike, mosangazhimi i prindërve në
arsimimin e fëmijës, martesa të hershme)
 Komunitarë (largësia e shkollës nga vendbanimi, mungesa e dokumentave dhe
mosregjistrimi i si qytetar)
 Shkollorë (frikë nga shkolla, rezultate të ulta që bëhen shkak bullizmi, ngelje e
vazhdueshme që çon në braktisje)
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6.3

Situata familjare

Problemi i braktisjses së shkollës është shumë faktorësh, megjithatë familja, përbërja dhe
funksonimi I saj janë me shumë rëndësi për procesin. Në këtë seksion trajtohen të dhëna lidhur me
përbërjen familjare, madhësinë e familjes, nivelin arsimor të prindërve dhe punësimin e tyre,
statusin e emigrimit të prindërve varfëria dhe dhuna në marrëdhëniet familjare.
Mesatarisht fëmijët jetojnë në familje me 4 deri 6 anëtarë, numri më I vogël I anëtarëve është 2
dhe numri më I madh është 12 anëtarë.
Një e treta e prindërve të fëmijëve të intervistuar janë pa arsim, një në dy prindër ka arsim tetëvjeçar
dhe më pak se një në 10 prindër ka arsim të mesëm dhe vetëm dy fëmijë kanë prindërit me arsim
të lartë (edhe nënën edhe babain9)
Niveli arsimor i prindërve (%)
Arsimi babait

28

Arsimi nenes

58

36

52

Nuk e ka ndjekur fare shkollën

Ka arsim deri tete vjeçar

Ka arsim të mesëm

11

2

9

2

Ka arsim të lartë

Grafik 12: Niveli arsimor i prindërve
Të dhënat tregojnë se punësimi i prindërve është gjithashtu një faktor kontribues në mungesën e
stabilitetit financiar të familjes. Një përqindje e lartë e fëmijëve i kanë prindërit pa punë, 27% e
baballarëve dhe 47% kanë nënën, ose me punësim jo të rregullt, sa herë që ju krijohet mundësia,
47% e baballarëve dhe 24% e nënave. Një në dhjetë fëmijë ka një ose të dy prindërit të punësuar
Punësimi i prindërve (%)

Punesimi babait

Punesimi nenes

16

19

Po, me kohë të plotë

11

47

10

27

24

47

Po, me kohë të pjesshme

Punësim jo i rregullt

Pa punë

Grafik 13: Punësimi i prindërve

me kohë të pjesshme dhe të punësuar me kohë të plotë 16% e baballarëve dhe 19% e nënave.
9

Një prej fëmijëve është grupuar me fëmijët e varfër dhe tjetri me aftësi ndryshe
21

Rreth një në tre fëmijë ka babin të punësuar larg shtëpisë dhe një në 5 fëmijë ka nënën të
punësuar larg shtëpisë. Mungesa e prindërve gjithashtu është një fakotr kontribues në

A ka punuar larg shtëpisë për më shumë se një muaj
Babai

71

Nëna

11
83

Jo

18
8

Po, brenda Shqipërisë

9

Po, jashtë Shqipërisë

Grafik 14: Punësimi i prindërve larg shtëpisë

21% (n=30) e fëmijëve punojnë dhe 79 nuk janë të punësuar. Në një analizë të kryqëzuar rezulton
se me rritjen në moshë rritet edhe numri i fëmijëve të punësuar. Vetëm një 16 vjeçar punon me
pagesë, 15 fëmijë të tjerë nga mosha 10-17 vjeç punojnë me raste dhe 14 të tjerë nga mosha 8-17
vjeç punojnë pa pagesë për të ndihmuar familjen. Referuar tabelës 2 fëmijët punojnë mesatarisht
3.5 orë në ditë, ku fëmijët më të rritur punojnë më shumë orë.
A punon fëmija për të ndihmuar familjen?
79

11

Po, punon me pagesë

Po, punon me raste

10

Punon por pa pagesë, ndihmon familjen

Nuk punon

Grafik 15: Punësimi i fëmijës

Tabela 2: Mosha mesatare e fëmijëve që punojnë sipas punësimit
A punon fëmija për të
ndihmuar familjen?
Po, punon me pagesë

16.0

1

16

16

Mesatarja
e orëve të
punës
4.0

Po, punon me raste
Punon por pa pagesë, ndihmon
familjen

13.6

15

10

17

4.0

12.7

14

8

17

Nuk punon

11.5

111

7

17

Mosha
Numri i
mesatare fëmijëve

22

Mosha
Mosha
minimale maksimale

2.6

Gjithsej

11.9

141

7

3.5
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Nga analiza e të dhënave rezulton se pjesa dërrmuese e fëmijëve, 82% vijnë nga familje me
probleme me varfërinë.
Një faktor tjetër me shumë rëndësi është edhe mbështetja apo nxitja e prindërve që fëmijët të
ndjekin shkollën. Vetëm 7% e fëmijëve janë shprehur se prindërit e tyre i ndihmojnë gjithmonë në
bërjen e detyrave dhe ndjekjen e shkollës, 19% shprehen ndonjëherë, 29% rrallë dhe 45 % e
fëmijëve shprehen se asnjëherë prindërit nuk i mbështesin për detyrat apo ndjekjen e shkollës.
Gjatë 12 muajve të fundit sa shpesh prindërit e kanë mbështetur dhe
ndihmuar për të bërë detyrat apo për të ndjekur shkollën? (%)
Gjthmonë
Ndonjëherë

7
19

Rrallë

29

Asnjëherë

45

‘Grafik 16: Mbështetja e prindërve për shkollën

6.4
Situata e shkollës
Shkolla është një tjetër sistem me rëndësi jo vetëm për edukimin e fëmijëve por edhe për
mbështetjen e tyre psiko – sociale. Në këtë sesion përshkruhen disa komponentë lidhur me
mjedisin shkollor dhe marrëdhëniet me shkollën.
87% e fëmijëve shkojnë në shkollë në këmbë dhe shpenzojnë mesatarisht 12 minuta për të shkuar
dhe ardhur nga shkolla (2-25 minuta)
Ndërkohë 16 fëmijë shkojnë në shkollë me transport ku për pjesën më të madhe transportin e
paguan familja dhe më pak komuna ose bashkia.
32% e fëmijëve shprehen se kanë shumë dëshirë të shkoj në shkollë, 30% shprehen se ju pëlqen
disi të shkojnë në shkollë dhe 37% nuk ju pëlqen të shkojnë në shkollën e mes tyre 9% e urrejnë
të shkojnë në shkollë.
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A keni dëshirë të shkoni në shkollë (%)
Më pëlqen shumë të shkoj në shkollë

32

Më pëlqen disi të shkoj në shkollë

30

Nuk më pëlqen shumë të shkoj në shkollë

28

E urrej të shkoj në shkollë

9

Grafik 17: Dëshira për të shkuar në shkollë
Angazhimi I fëmijëve në jetën sociale të shkollës është gjithashtu I kufizuar, 67% e tyre nunk janë
angazhuar në asnjë aktivitet që është organizuar në shkollë, vetëm 10% e tyre janë të angazhuar
në më shumë se tre aktivitete shkollore.
A jeni angazhuar në aktivitete shkollore%
Jam angazhuar në tre ose më shumë aktivitete
Jam angazhuar në dy aktivitete

10
9

Jam angazhuar në një aktivitet

12

Nuk jam angazhuar në asnjë aktivitet

67

Grafik 18: Angazhimi në aktivitetet shkollore

Shërbimi social në shkolla gjithashtu nuk ëhstë i plotë. Vetëm 30% e fëmijëve shprehen se në
shkollat e tyre ka punonjës socialë dhe 67% që ka psikologë. Shërbimi psiko – social brenda
shkollës dhe sidomos punonjësi social është i domosdoshëm për evidentimin dhe trajtimin e
problemeve sociale me të cilat jetojnë fëmijët që braktisin shkollën.

A ka në shkollën tuaj psikologë dhe punonjës socialë?
71
67
30

26

Po

Punonjës socialë

Grafik 19: Punonjës socialë dhe spikologë në shkollë
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Edhe ky shërbim duket se nuk arrin në nivelin e duhur tek këta fëmijë pasi gjysma e fëmijëve në
shkollat e të cilëve ekziston shërbimi psikosocial nuk e kanë takuar asnjëherë psikologun apo
punonjësin social. Vetëm 28% e kanë takuar disa herë dhe akoma më pak, 7$ kanë komunikim të
shpeshtë me shërbimin psikosocial të shkollës.
A komunikoni shpesh ju me psikologun/punonjësin social të shkollës
tuaj?
Nuk ka psikolog/ punonjës social në shkollën time

11.3

E di që ka psikolog/ punonjës social por nuk e kam
takuar

49.6

E kam takuar disa herë

28.4

Po, komunikoj shumë shpesh

7.1

Grafik 20: Frekuenca e komunikimit me shërbimin psiko social në shkollë
20% e fëmijëve janë shprehur se punonjësi social ka shkuar disa herë në familjen e tyre dhe 15%
që ka shkuar vetëm një herë. Edhe nga diskutimet me grupin e fokusuar u diskutua që shërbimi
psiko- social në shkolla është i pamjaftueshëm dhe ndonjëherë edhe jo efektiv. Ndërkohë që
punonjësi social në rastin konkret duhet të jetë pjesë e strukturës së shkollës së bashku me
psikologun.
A ka ardhur ndonjëherë punonjësi social në shtëpinë tuaj? %
Jo nuk ka ardhur asnjëherë
Po një herë
Po disa herë

64

15
20

Grafik 21: Vizitat nga punonjësi social në banesë
Gjatë vitit 2020-2021 një pjesë e procesit mësimor u spostua online dhe frekuentimi i mësimit
është i lidhur ngsushtë me mundësitë për pajisje dhe për internet që mund të ketë fëmija në
dispozicion. Të dhënat tona tregojnë se 45% e këtyre fëmijëve nuk e kanë frekuentuar fare mësimin
online gjatë vitit që shkoi ndërkohë 26% e kanë ndjekur jo rregullisht dhe vetëm 9% e kanë ndjekur
mësimin online rregullisht.
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Gjatë vitit mësimor 2020-2021 a ka ndjekur fëmija mësim online?
Nuk e kam frekuentuar

45

Në shkollën e tij/saj nuk ka pasur mësim online

19

Po, por jo rregullisht

26

Po, rregullisht

9

Grafik 22: Frekuentimi i mësimit online
Vetëm 7% e fëmijëve kishin telefonin e tyre nëpërmjet të cilit mund të ndiqnin mësimin online,
27% e ndiqnin nëpërmjet telefonit të familjarëve dhe 2% nëpërmjet telefonit të shokëve/shoqeve.
E njëjta situatë paraqitet edhe për lidhjen me internet ku 31% nuk kanë pasur internet mjaftueshëm,
45% kanë pasur pjesën më të madhe të kohës dhe vetëm 25% kanë pasur internet gjatë gjithë
kohës. Vetëm &% kishin internet me lidhje fikse, 8% të tjerë lidheshin nëpërmjet ëifi dhe pjesa
tjetër merrte internet nga paketat e telefonisë celulare.
Fëmijët u pyetën edhe për mendimin që ata kanë lidhur me kushtet e përshtatshme fizike të shkollës
së tyre dhe vetëm 44% shprehen se janë plotësisht dakord me pohimin “Shkolla ime ka kushte
shumë të mira fizike të përshtatshme për nevojat e mia”

Shkolla ime ka kushte shumë të mira fizike të përshtatshme për
nevojat e mia.
44
26
19
4

7

Nuk jam dakord

2

3

4

Plotesisht dakord

Grafik 23: Vlerësimi i fëmijëve për kushtet fizike të shkollës

6.5

Varfëria

Në këtë pyetësor kemi përdorur një shkallë të posaçme për matjen e varfërisë përpunuar nga
kombinimi i dy shkallëve për matjen e varfërisë në familje nga studimi ndërkombëtar i mirëqenies
subjektive të fëmijëve10. Shkalla përbëhet nga 13 variable (Kompjuter, përfshirë laptopë dhe
tablet, Televizor, Frigorifer/ngrirës, Radio, Telefon, fiks ose celular, Makinë familjare / furgon /
motorcikletë etj., Ujë të rrjedhshëm, Elektricitet, Lavatriçe, Udhëtim me familjen gjatë vitit të
fundit, ushqim për të ngrënë çdo ditë) dhe testimi i saj tregoi që ka një qëndrueshmëri shumë të
10

ISCIWEB: https://isciweb.org/the-data/publications/country-reports/country-reports-of-the-third-wave-20162019/
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mirë të brendshme (Alfa e Kronbahut = 0.720). Mesatarja e materialeve që zotëron një familje
është 8.
Përqindja e fëmijëve sipas numrit të materialeve që zotëron familja e tyre %

19.9
13.5

13.5

13.5

12.1

10.6

5.0

4.3

2.8

2.8
0.7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Grafik 24: Shkalla e varfërisë së familjes
Në grafikun numër 10 vihet re se familjet me 1-4 materiale që mund të konsiderohet nivel i ulët
zotërimi ose nivel i lartë i varfërisë janë rreth 19%, 59% e familjeve gjenden në kufijtë e 5-8
zotërimeve që mund të konsiderohet një nivel i moderuar i varfërisë dhe 22% zotërojnë 9 deri 12
nga lista e zotërimeve dhe nuk janë të varfër.

6.6

Dhuna dhe bullizmi

Të dhënat tregojnë se fëmijët jashtë shkolle janë fëmjë që i vijnë nga grupe vulnerabël. Jo rrallë herë ata
përballen me probleme të dhunës dhe bullizmit. Ndërkohë që për shkak të dinamikës së problematikave ku
ata jetojnë zakonisht mund të jenë të ekspozuar nga dhuna edhe në marrëdhëniet familjare, shkollë e
komunitet. 15% e fëmijëve që kanë plotësuar këtë pyetësor janë klasifikuar nga intervistuesi/a si fëmijë që
vjen nga situatë dhune. Fillimisht ne i pyetëm fëmijët për perceptimet e tyre për dhunën që ndodh në
shkollën e tyre dhevetëm 22% e fëmijëve janë shprehur se nuk ndodhin asnjëherë grindje mes fëmijëve në
shkollët e tyre, 34% janë shprehur se ndodhin më pak se një herë në javë e të tjerët më shpesh se aq.

Sa shpesh ndodhin grindje mes fëmijëve në shkollën tuaj?
Çdo ditë
Shumicën e ditëve

4
10

Të paktën një herë në javë

14

Më pak se një herë në javë

34

Asnjëherë

22

Grafik 25: Frekuenca e grindjeve mes fëmijëve në shkollë

Forma më e shpeshtë e bullizmit me të cilën janë hasur pothuaj një në dy fëmijë nga grupi i
fëmijëve pjesëmarrës janë përballur me dhunën verbale nga bashkëmoshatarët, po thuaj po aq janë
ndjerë fëmijët të përjashtuar nga bashkëmoshatarët. Fëmijët janë përballur më rrallë me dhunën
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fizike, 22 % e tyre janë shprehur se një herë në javë ose më pak janë përballur edhe me dhunën
fizike.
Bullizmi
Ju kanë gjuajtur/goditur fëmijët e tjerë në shkollën tuaj (duke
përjashtuar grindjet apo zënkat gjatë lojës)

67

Shokët e klasës ju kanë përjashtuar.

57

Jeni quajtur/thirrur me emra të pisët/fyes (të papërshtatshëm)
nga fëmijët e tjerë në shkollën tuaj
Asnjëherë

Më pak se një herë në javë

16
13

55

Të paktën një herë në javë

61

7

20

7

9

Shumicën e ditëve

6

Çdo ditë

Grafik 26: frekuenca e sjelljeve bullizuese ndaj fëmijëve në situatë rruge

6.7

Siguria kujdesi dhe mbështetja

shkolla

komunitet

Tre komponentë me shumë rëndësi për mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijëve, pjesë e nevojave
bazë për zhvillimin e tyre janë siguria fizike, kujdesi nga familjarët dhe mësuesit dhe mbështetja
nga familjarët shkolla, bashkëmoshatarët dhe komuniteti.
Fëmijët ndjehen më të sigurtë kanë përkujdes dhe janë më të mbështetur në sferën e tyre familjare
dhe më pak në komunitet.
Mes variableve me % më të lartë të përgjigjes “”Nuk jam dakord” fëmijët janë përgjigjur për
mbështetjen nga bashkëmoshatarët dhe nga banorët e komuniteit ku jetojnë.
Mbështetje nga banorët e lagjes time

7

Siguri në lagjen time

22

4

12

Siguri në shkollë 3

15

Mbështetje nga fëmijët e tjerë në shkollë

20

15

29

Kujdes nga mësuesit

5

12

32
20

13

Nuk jam dakord

2

3

4

20
29

27

30
34
30

Plotesisht dakord

Në grafikun e mëposhtëm paraqiten vlerat mesatare për secilin prej treguesve.

14
23

24

Grafik 27: Të dhëna përshkruese siguria, kujdesi dhe mbështetja
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4

Kujdes nga familja 14

23
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Mbështetje nga mësuesit

13

17

31

21

Mbështetje nga familja 1 4

21

30

12

Siguri në familje 2 6

familje

33

43
48
53

Kujdes nga familja
5.0
4.3
4.2
Mbështetje në komunitet
Mbështetje nga familja
4.0
3.2
3.0
2.0
Siguri në komunitet
3.8 Harmoni në familje
3.6
1.0
0.0
Siguri në shkollë 3.7

4.0 Siguri në familje
3.0

Mbështetje nga fëmijët

3.6
3.5

Kujdes nga mësuesit

Mbëhstetje nga mësuesit

Grafik 28: Treguesit për sigurinë kujdesin dhe mbështetjen në familje shkollë e komunitet
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6.8

Profili i fëmijëve jashtë shkolle

Analiza klaster është një metodë me të cilën grupe të mëdha të të dhënave grupohen në grupe të
grupeve më të vogla të ngjashme të dhënash. Kjo metodë është shumë efikase kur kemi disa
modele në të dhënat tona dhe identifikimi i profileve të ngjashme e redukton kompleksitetin e
analizës11.
✓ Për ndërtimin e profileve të fëmijëve jashtë shkolle u përdor metoda e cluster analysis për
tetë variable binarë (të koduar 1=po dhe 2=jo):
✓ Fëmijë nga familje e varfër
✓ Fëmijë nga familje rome
✓ Fëmijë nga familje migratore
✓ Fëmijë me aftësi ndryshe
✓ Martesë e hershme
✓ Fëmijë në situatë rruge
✓ Fëmijë nga familje me mjedis të dhunshëm
Nëpërmjet Two step cluster u krijuan 4 profile të fëmijëve jashtë shkolle nga kombinimi i 8
variableve më sipër:
Profili 1: Fëmijë romë/egjyptianë dhe të varfër 27% (n=38)
Profili 2: Fëmijë nga mjedis i dhunshëm dhe të varfër 20.6% (n=29)
Profili 3: Fëmijë në situate rruge, romë/egjyptianë dhe të varfër 16.3% (n=23)
Profili 4: Fëmijë të varfër 36.2% (n=51)
Ndryshimet mes profileve Analiza ANOVA
Analiza e variancës ANOVA tregon nwse ka ndryshime nw vlerat mesatare të një variabli të
vzhduar mbi një variable kategorik. Në Rastin konkret vlerësojnë nëse niveli I raportimit të
fëmijëve për dimensionin e sigurisë, përkujdesjes dhe mbështetjes ndryshojnë mes grupeve të
ndryshme të fëmijëve.
Tabela 3: Rezultatet e analizës së variancës ANOVA
Fëmijë
romë/egjyptianë dhe të
varfër

M

Siguri
Përkujdesje
Mbështetje

SD

Fëmijë nga mjedis i
dhunshëm dhe të
varfër

M

SD

Fëmijë në situate
rruge, romë/egjyptianë
dhe të varfër

M

SD

Fëmijë të varfër

F (141)
M

SD

3.7

0.6

3.4

0.8

3.5

0.7

3.6

0.9

0.883

4.2

0.7

3.9

0.9

3.7

0.8

3.7

0.9

4.04*

3.7

0.7

3.5

0.8

3.3

0.8

3.3

0.9

3.15*

*

p < .005
Fëmijët nuk dallojnë sa I takon niveli mesatar të sigurisë që ata ndiejnë në familje shkollë dhe
komunitet, të paktën jo në nivelin statistikishtë të rëndësishëm. Gjithsesi nivelin më të ulët të
sigurisë e perceptojnë fëmijët që vijnë nga një mjedis I dhunshëm, ndjekur nga fëmijët në situate

11

Desjardins, G. (2021, July). Two-stage cluster analysis in distance learning: A way to reduce gaps in the scientific
literature in DOL. In International Congress on Research Methodology-Qualis (Vol. 7, p. 9).
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rruge, fëmijët e varër dhe më pas nivelin disi më të lartë të sigurisë e vërejmë të fëmijët romë dhe
egjyptianë.

Grafik 29: Anova mesataret e grupeve për nivelin e sigurisë

Ndryshime statistikisht të rëndësishme vihen re në perceptimin për mbështetjen dhe përkujdesin.
Nivelin më të ulët të përkujdesit e perceptojnë fëmijët e varfër dhe fëmijët në situate rruge
ndërkohë nivelin më të lartë e ndiejnë fëmijët nga komuniteti rom dhe egjyptian e i varfër. Analiza
mes grupeve tregoi gjithashtu që diferencën e bën grupi i fëmijëve romë/egjyptianë dhe të varfër
të cilët kanë mesatare më të lartë se grupet e tjerë.

Grafik 30: Anova mesataret e grupeve për nivelin e përkujdesit

E njëjta situate paraqitet edhe në dimensionin e mbështetjes ku nivelin më të ulët të mbështetjes e
gjejmë mes fëmijëve të varfër dhe nivelin më të lartë mes fëmijëve të varfër dhe romë/egjyptianë.
Si përfundim të analizës së profileve mund të themi se varfëria është emëruesi i përbashkët i të
gjithë profileve që janë krijuar, megjithatë të gjithë elementët e tjerë duhen mbajtur në konsideratë.
Psh në e fëmijëve të komunitetit rom dhe egjyptian që përjetojnë nivel më të lartë të përkujdesit
dhe mbështetjes një argument shpjegues do të ishte vetë përkatësia kulturore dhe komunitare që
ata kanë që i bën fëmijët të jenë më të lidhur dhe të ndihen të përkujdesur e mbështetur sipas
mënyrës që është e përshtatshme në mjedisin e tyre kulturor.
Fëmijët nga mjedise të dhunshme më shpesh përjetojnë nivel të ulët sigurie por edhe përkujdesi e
mbështetje se të gjithë fëmijët e tjerë.
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Studime të tjera që krahasojnë profilet e fëmijëve në situate rruge dhe fëmijëve të tjerë do të ishin
me interes për të kuptuar më shumë rreth dinamikave që ata përjetojnë dhe mënyrës së sim und të
ndikohet për përmirësimin e situates së tyre.

Grafik 31: Anova mesataret e grupeve për nivelin e mbështetjes

6.9

Rezultatet e fokus grupit me specialistët

Në zbatim të nismës “Çdo fëmijë në shkollë” zbatuar nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve,
në partneritet me UNICEF dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS); u organizua një fokus
grup për validimin e të dhënave të mbledhura (literaturë, studime, raporte, pyetësorët me fëmijët)
për mënyrën se si funksionon sistemi i mbështetjes për fëmijët që kanë braktisur apo janë në rrezik
braktisje të shkollës; evidentimin e profilit të fëmijëve jashtë shkolle bazuar në anketimin e rreth
140 fëmijëve në bashkitë Kamëz, Berat, Durrës, Bulqizë, Peshkopi dhe Korçë.
Takimi u zhvillua online më datë 7 dhjetor 2021; Ora: 14:00 në zoom. Nëpërmjet këtij fokus grupi
synohej:
➢ Prezantimi i gjetjeve nga të dhënat e mbledhura, parësore dhe sekondare;
➢ Identifikimi i praktikave lokale përsa i përket zbatimit të vendimit 666.
➢ Evidentimi i problematikave të hasura nga secili aktor për zbatimin e përgjegjësive dhe
roleve të përcaktuara në skemën e identifikimit të fëmijëve jashtë shkolle ose në rrezik
braktisje shkollore
Takimi filloi me prezantimin i gjetjeve nga të dhënat e mbledhura sekondare bazuar në raportet e
dhjetë viteve të fundit ku monitorohet situata e fëmijëve jashtë shkolle. Gjetjet evidentojnë pasojat
në nivel individual, familjar, shkollor dhe komunitar të braktisjes shkollore ; profilin e fëmijës
braktisës dhe statistikat në nilel kombëtar të fëmijëve jashtë shkolle apo në rrezik braktisje.
Nga ky prezantim u konkludua se : (1) braktisja shkollore mbetet një problem real për Shqipërinë ;
(2) ka mospërputhje të të dhënave zyrtare me situatën reale të fëmijëve jashtë shkolle ; (3)
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bashkëpunimi mes aktorve përgjegjës për evidentimin e fëmijëve jashtë shkolle paraqet probleme
komunikimi, koordinimi dhe monitorimi.
Prezantimi i gjetjeve nga anketimi solli të dhëna mbi profilin e fëmijëve braktisës në shqipëri ku
emëruesi i përbashkët i tyre ishtë varfëria. Po ashtu u gjet se kategoria rome dhe egjiptiane ishte
më e rrezikuar nga fenomeni i braktisjes shkollore. Gjetje me shumë interes u vlerësua edhe
ndikimi i faktorëve shkollor si kurrikula, komunikimi, kultura e ndëshkimit në nxitjen e fenomenit
të braktisjes shkollore. Të dhënat evidentuan mungesën e informimit të fëmijëve për mundësine e
aplikimit për bursë dhe mungesën e komunikimit me sektorin psiko social në shkollë.
Prezantimi u pasua me diskutime nga pjesëmarrësit. Kështu përfaqësues të institucioneve të
NJMF-së, bashkisë, NJZVA-zë pranuan që në Qytetin e Korcës situata e braktisjes shkollore është
shumë shqetësuese kjo referuar shifrave në rritje të këtij target grupi ; moskordinimit të punës dhe
informacionit mes mësuesit, sektorit psiko – social në shkollë, njësisë së mbrojties së fëmijëve në
bashki dhe drejtorisë arsimore. U pranua që shkollat nuk raportonin shifrat reale të fëmijëve të
braktisur « Shkolla në hartimin e kartës së performancë së shkollës nuk e raporton braktisjen reale
shkollore ». Kështu raste të fëmijëve në konflikt me ligjin, apo fëmijë lypës raportohen ndjekës në
shkollë ndërkohë që ka të dhëna qe nuk e frekuentojnë atë për periudha të gjata kohore.
Po nga ky diskutim ngrihen paqartësi mbi kuptimin dhe funksionimin e skemës në lidhje me « kush
e ndjek rastin dhe ku nis dhe përfundon përgjegjësia e secilit aktor »
Legjislacioni shqiptar parashikon sanksione në lidhje me prindin i cili e pengon fëmijën të ndjekë
arsimin e detyruar. Zbatimi i këtij sanksioni nuk kishte ndihmuar asnjë nga aktorët në ndryshimin
e realitetit të përditshëm. Kjo pasi fëmijët që braktisnin shkollën apo ishin në rrezik braktisje i
përkasin familjeve në kushte varfërie dhe vihet re mungesë informacioni në lidhje me aktorin që e
ka përgjegjësinë mbi vënien e gjobës dhe mbledhjen e saj. Praktika e ndalesës së ndihmës
ekonomike (praktikuar së fundmi nga njëra bashki) u pa si një shkelje ligjore pasi nuk ishte e
mbështetur në ligj.
Shifrat që raportonin secili përfaqësues i bashkisë Korcë tregonin diferenca të mëdha të rasteve që
trajtonin me rastet që kishin risk braktisje. Kështu Njësia për Mbrojtien e fëmijëve raporton 5 raste
ndërkohë që përfaqësues të shkollave raportonin mbi 100 raste të fëmijëve që e kishin braktisur
shkollësn.
Po nga ky diskutim evidentohet se nuk ka komunikim dhe konsultim mes aktorëve për përpilimin
e listës së fëmijëve në rrezik braktisje, psh sektori psiko-social nuk përfshihet në këtë konsultim.
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Përsa i përket evidentimit të vështirëssive në zbatimin e skemën së identifikimit të fëmijëve jashtë
shkolle ose në rrezik braktisje shkollore diskutimet evidentuan njohje dhe zbatim të mirë të ligjit
666.
Praktika e përditshme i kishte ballafaquar aktorët e skemës me probleme në lidhje me plotësimin
e dokumentacionit për pasojë mos marrjen e bursës nga ana e fëmijëve në rrisk braktisje. Kjo sepse
një pjesë e mirë e fëmijëve në risk braktisje qëndronin me familjarë të cilët nuk kanë kujdestarinë
ligjore, duke u bërë pengesë faktike në plotësimin e dokumentacionit. Konkretisht 85 fëmijë të
Bashkisë Korcë që mund të përfitonin nga skema e bursës nuk e përfitojnë atë pasi kujdestarët e
tyre nuk kanë statusin e kujdestarit ligjor të fëmijës.
Një praktikë e mirë e rekomanduar nga pjesëmarrësit është përfshirja e sektorit psiko social në
ndihmën e përgatitjes dhe plotësimit të dokumentacionit në rastet kur prindërit apo kujdestarët
ligjor kishin pamundësi në leximin, kuptimin dhe përgatitjen e tyre.
Po i njëjti shqetësim ndahet edhe pjesëmarrësit e bashkive të tjera duke vënë theksin te rëndësia e
vlerësimit profesional dhe në grup pune i listës së fëmijëve që mund të përfitojnë nga skema e
bursave.
Problemi bëhet edhe më i vështirë për komunitetin rom dhe egjiptian jo vetëm për probleme me
kujdestarinë ligjore, por edhe probleme me rregjistrimin e fëmijëve, mungesën apo skadencën e
dokumentave të identifikimit, probleme me cërtifikatat familjare dhe identifikimin e prindërve.
Diskutime pati edhe mbi cështjen e efikasitetit të vlerësimit të fëmijëve si kontigjent në risk
braktisjeje dhe mungesës së monitorimit të shpërndarjes së fondit nga bashkia. Kështu përfaqësuesi
i Bashkisë së Beratit ngre shqetësimin se nuk mund të jetë vetëm mësuesja, aktori që përzgjedh
dhe rekondon nxënësit për përfimin e bursës.
Nga diskutimet ngrihet problemi i vështirësive të klasifikimit/ kategorizimit se kush është realisht
fëmijë braktisës apo risk braktisje shkollore. Klasifikimi perceptohet nga pjesëmarrësit i gjerë dhe
konfuz bashkëshoqëruar kjo me paqartësinë e identifikimit të njësisë kyçe për vlerësimin e këtij
statusi.
Nga këndvështrimi politikbërës, përfaqësuesi i Ministrisë së Financave e shikon problemin e
musfonksionimit të skemës së identifikimit të fëmijëve në risk braktisje te :
➢ Bashkia e cila nuk miraton në kohë reale bursat për fëmijët që mund të përfitojnë nga ky
vendim. Bashkia miraton buxhetin përkatës 3 – 6 muaj vonesë dhe fondin e parashikuar për këtë
kategori e përdorin deri në masën 40%.
➢ Abuzimin me termin « braktisës shkollor » nga aktorët përgjegjës duke qartësuar që kjo
skemë burse është për më të varfërit e familjeve të varfëra,
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➢ Mbivendsja e skemave ndihmëse për fëmijët e varfër dhe familjes e tyre si në rastin e
fëmijëve me aftësi ndryshe që nuk duhet të trajtohen më vendimin 666.
Po nga ky përfaqësues evidentohet roli i rëndësishëm që luajnë Njësitë Vendore Qëndrore në
funksionimin e skemës së identifikimit të fëmijëve në risk braktisje shkollore.
Rekomandimet e dala nga diskutime dhe që do të ndikonin në përmirësimin e skemës së
identifikimit të fëmijëve “braktisës shkollorë” janë:
➢ Fuqizimi i rolit të bashkisë në planifikimin, miratimin e buxhetit për bursat shpërndarjen
dhe monitorimin e efikasitetit të këtij buxheti;
➢ Konsolidimi i skemës së raportimit periodik mes zyrës arsimore, drejtorëve të shkollave
dhe njësisë qendrore vendore.
➢ Vlerësimi multisistematik i listës potenciale për përfitimin e bursës nga fëmijës “braktisës
shkollor”
➢ Rritja e kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve;
➢ Përmirësimi i koordinimit dhe shkëmbimit të informacionit mes aktorëve në nivel lokalë
për informimin dhe ndërgjegjësimit e opinionit publik mbi cështet e braktisjes shkollore.
➢ Mbështetja te sektori psikosocial në shkolla në identifikimin dhe vlerësimin e fëmijëve në
risk braktisje shkollore.
Takimi dhe diskutimet profesionale, sjellja e problematikave të praktikës në zbatimin e skemës
evidentoi gjetje me shumë interes dhe ndihmoi në rekomandime me vlerë për proçesin e
identifikimit të fëmijëve në rrisk braktisje shkollore.

6.10

Konkluzione dhe rekomandime

Të dhënat periodike tregojnë se shkalla e regjistrimit të fëmijëve në moshë shkollore është mbi
99% në vendin tonë, por gjithashtu raportohen edhe fëmijë që nuk regjistrohen në shkollë ose nuk
arrijnë të përfundojnë arsimin bazë duke evidentuar nevojën për ndërhyrje dhe përmirësim të
sistemit mbështetjes për fëmijët që kanë braktisur apo janë në rrezik braktisje të shkollës. Këto të
dhëna mbështeten veçanërisht në diskutimet në fokus grup me ekspertët e fushës.
Studimi tregon se fëmijët jashtë shkollës në Shqipëri përfshijnë fëmijë të pakicave etnike romë
dhe egjiptianë; fëmijë që jetojnë në familje të varfëra dhe që nuk përfitojnë nga VKM 666 për
trajtimin me bursë për frekuentimin e shkollës.
Evidentohet mungesa e statistikave të sakta dhe jo të besueshme për fëmijët jashtë shkolle për çdo
bashki dhe shifrat e raportuara nuk marrin në konsideratë fëmijët që janë larguar nga vendi, por
janë ende të regjistruar në gjendjen civile, fëmijët në situatë rruge apo në konflikt me ligjin.
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Evidentohet mungesa e një bashkëpunimi të qëndrueshëm mbi bazë proçedurash, kriteresh e
përgjegjësish institucionale dhe komunitare për reduktimin e braktisjes së shkollës;
Në mënyrë të veçantë shërbimi psiko social në shkolla, njësitë e mbrojtjes në bashki edhe shërbimi
social shtetëror duhet të jenë më të përfshirë në identifikimin e rasteve të fëmijëve braktisës ose
në rrezik braktisjeje.
Nga diskutimet në grupin me ekspertët u identifikua gjithashtu fakti se ka një mungesë qartësie
lidhur me mënyrën se si bëhet vlerësimi i fëmijëve jashtë shkolle dhe si përputhet kjo skemë
mbështetje me skema të tjra mbështetje si psh në rastin e fëmijëve me aftësi të kufizuara të cilët
mbështeten nga një skemë tjetër.
Vetë procedura e verifikimit çdo muaj të mungesave të fëmijëve dhe marrjen ose jo të bursës e bën
kompleks menaxhimin e saj. Ndërkohë që edhe vetë njësitë e pushtetit vendor kanë procedurat dhe
afatet e tyre zyrtare e burokratike të menaxhimit financiar dhe ndodh që fëmijët e marrin ndihmën
financiare me shumë vonesë duke reduktuar efektin që ajo mund të ketë tek rikthimi në shkollë.
Pjesa dërrmuese e fëmijëve janë shprehur se nuk kanë përfituar për shkak të vështirësive
burokratike që vështirosojnë edhe më shumë aksesin e këtyre kategorive ndaj shërbimeve dhe
mundësive financiare.
Shkallë e ulët e informimit të prindërve në lidhje mbështetjen financiare të familjeve ku fëmijët
janë në risk braktisje.

Rekomandimet kryesore:

 Fuqizimi i rolit të bashkisë në planifikimin, miratimin e buxhetit për bursat shpërndarjen
dhe monitorimin e efikasitetit të këtij buxheti;

 Konsolidimi i skemës së raportimit periodik mes zyrës arsimore, drejtorëve të shkollave
dhe njësisë qendrore vendore.

 Vlerësimi multisistematik i listës potenciale për përfitimin e bursës nga fëmijës “braktisës
shkollor”

 Rritja e kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve;
 Përmirësimi i koordinimit dhe shkëmbimit të informacionit mes aktorëve në nivel lokalë
për informimin dhe ndërgjegjësimit e opinionit publik mbi cështet e braktisjes shkollore.

 Mbështetja te sektori psikosocial në shkolla në identifikimin dhe vlerësimin e fëmijëve në
risk braktisje shkollore.
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VII.

7.1

Anekse

Aneks 1: Arsyet individuale specifike për mos frekuentimin e shkollës

Arsyet individuale të mos frekuentimin e rregullt të shkollës
Ekonomia dhe papunësia
Babai e nderpreu nga shkolla si shkak i mentalitetit dhe per mundesi
ekonomike.
Bashkeeton tek famila e burrit
C’rregullim sjellje nuk frekuenton qendron ne rruge dhe konflikohet me
bashkemoshataret
Deri para 3 muajve lypte ne pedonalen e qytetit
Duke qene se familja nuk ka te ardhura te mjaftueshme, ndonjeher femija
mundohet qe ti ndohmoje, nqs gjen ndonji pune te pershtatshme per pak ore
E mitura ka shkuar qe parashkollor vetem 1 jave dhe me pas nuk shkoi me,
kerkoi te rikthet ndersa mamaja nuk dinte dtl e femijes qe kishte mbushur
moshen 8 vj i kerkohet te shkoje ta regjistroje ne klasen e 1
Familja jeton ne njesine 3 dhe nuk shkon ne Elbasan per te terhequr
dokumentacionin e shkolles se te miturit
Familja nuk ka te ardhura ekonomike dhe ndodhen ne km larg
Familjes I mungojne te ardhurat e mjaftueshme per te plotesuar jetesen dhe
mjetet shkollore
Femia jeton ne ne famile me probleme te theksuara soc-eko. Babai I ka
braktisur dhe eshte larguar ne Tirane. Per te siguruar ushqime perditshem
femijet lypin ne rruge, jane te nglizhuar nga nena. Arsimimi I femijeve nuk
eshte prioritet I saj.
Femija e ka ndjekur shkollen rregullisht, vetem ne disa raste te eralla kur
kane patur probleme familjare
Femija eshte lypes
Femija eshte regjistruar nga pmf ne shkolle dhe nuk shkon pasi sipas tij nuk
I pelqen shkolla dhe nuk ndihet mire atje
Femija jeton ne nje kontekst te nderlikuar, familje e varfer qe ka kaluar nje
divorc dhe e ema ka nderrur disa here bashkejetuesit e saj. Po ashtu
karakterizohen nga zhvendosja e here pas hershme ne zona te ndryshme
banimi.
Femija ka ndjekur vetem 2 muaj ne shkollen Gjergj Fishta sipas saj dhe pse
eshte klase e trete ajo nuk di as te shkruaj as te lexoj dhe mesuesja nuk e
mbeshteshte sipas femijes ishte e keqe
Femija lyp ne lokalet e qytetit
Femija nuk e ndjek rregullisht shkollen sepse ka nenen e semure me oksigjen
dhe here pas here i duhet qe te kujdeset per nenen
Femija nuk eshte rregjistruar asnjehere ne shkolle. Vuan nga probleme te
shendetit mendor, kushte ekstreme social-ekonomike
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Femija punon, ushtron lypsi, largohet nga banesa me ore te tera, kalon nga
banesa e mamase tek e babait
Femije ne situate rruge, largohet vazhdimisht nga shtepia.
I mungonin veshjet, mjetet didaktike per shkolle
I mungonin veshjet, bashkejton me nje djale 20 vjec te dashurin e saj ne
familjen e tij.
Ka braktisur shkollen
Ka frekuentuar
Ka qene larguar ne Kosove me nenen
Ka raste qe femija nuk e ndjek rregullisht shkollen per arsye se nga gjendja e
veshtire ekonomike eshte I detyruar qe kohet e fundit te punoje me raste si
kamerier
Ka shume probleme, aftesi te kufizuara me doren
Kujdesej per nenen e verber dhe nuk plotesonte nevojat per veshje
Kujdeset per te atin eshte semure rende me tumor
Kujdeset per vellain 9 muajsh I cili eshte I doagnostikuar me semundje
gjenetike
Larguar ne Greqi me babain
Mamaja e ndalon qe te shkoje ne shkolle kur babai i vajzesj (prinderit jane
ne proces divorci) I shkon ne oborr te shkolles ta takoje, atehere mamaja ja
nderpret shkollen me dite me qellim qe mos ta takoje babai se ka frike se ja
merr dhe nuk ja kthen.
Mamaja shpreshhere e kyc ne shtepi dhe largohet duke mos i lejuar te shkoje
ne shkolle.
Martese ne moshe te hershme
Mospasja e aksesit ne mesionline ka qene arsyeja kryesore
Mungesa e nje telefoni, aksesit ne ëifi dhe te nje deshire te pakultivuar ne
familje per shkollen
Mungesa e veshjeve per shkolle
Mungese interneti dhe mentaliteti I familjes
Mungese te ardhurash
Mungese te ardhurash dhe mentaliteti
Mungese te ardhurash mungese intermneti
Mungese te ardhurash, mentaliteti
Ndihmon te atin ne pune ne nje fasoneri I pasiguruar kur ai eshte I semure
dhe e ka te pamundur te punoj
Nena eshte martuar per te 3 here dhe ka 2 motra te vogla qe kujdeset kur
nena kryhen pune te rastesishme
Nga situata e pandemise prinderit kishin frike nga infektimi
Nuk e ka ndjekur shkollen rregullisht per arsye familjare (vdiq babai)
Nuk e linte babai te frekuentonte shkollen
Nuk e pelqen shkollen dhe nuk deshiron ta ndeke ate megithese p.soc,
mesuesit dhe prinderit perpiqen qe ai te kthehet ne shkolle
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Nuk e pelqen shkollen pasi ka veshtiresi ne shikim e cila e pengon dhe ndihet
keq me shoket e klases, per kete nuk shkon ne shkolle, por qendron rrugeve
Nuk I pelqen shkolla
Nuk I perlqente shkoll
Nuk ka interes per shkolle, kerkon pune per te ndihmuar familjen
Nuk kane pasur kushtet ne banese, kane ushtruar lypjen.
Pamundesi fizike dhe prinder te semure
Pamundesia ekonomike per veshmbathje, mjete shkollore, etj
Pamundesia ekonomike, mungese teknologjie nga mesimi online
Pamundesia per ta ndjekur online, mungese cel, tableti dhe interneti
Prinderit shesin ne treg rroba te perdorura dhe nuk ka kush e shoqeron per
ne shkolle shpesh here
Probleme so-ekonomike te familjes
Probleme soc-ekon
Rrezik per braktisje
Shkolla ku eshte I regjistruar femija eshte larg baneses
Shkolla ndodhet 30 larg cadrave, prinderit shpesh nuk i cojne me pretendise
duhet te vije ti marre bashkia me transport falas
Shkolla nuk ofron infrastukturen e duhur per kategorite me aftesi ndryshe
Sipas halles nuk meson aq i ka kapacitetet
Ska te ardhura te mjaftueshme
Ushtron lypesi se bashku, me mamane e saj e cila eshte shfrytezuesja
Vajza e ka perseritur edhe nje here klasen e dhjete, pasi ka qene ne nje
shkolle ne fshat dhe vjet qe familja ka ardhur ne qytet vajza u riregjistrua
per se dyti ne klase te 10, por ka shume mangesi ne mesime dhe kjo ka bere
qe here pas here te mos ta frekuentoje rregullisht pasi ndjehet jo ne nivelin e
duhur e dijeve te nxena me bashkemoshataret e saj ne klase
Vajza eshte e martuar dhe eshte shtatezane dhe nuk lejohet nga familja te
shkoje ne shkolle
Vajza eshte larguar nga familja dhe jeton me bashkeetuesin
Vajza ka qene me mase mbrojtje ne shtepine e femijes Shkoder, u rikthye ne
familje dhe pas disa kohesh u martua dhe aktualisht ehste shtatezane ne
muajin e 8
Vajza leviz shpesh ne elbasan e peshkopi. Nuk ka dokumentacion, shprehet se
nuk i pelqen te shkoje ne shkolle
Vajza nga familje rome nuk e lejon babai te shkoje ne shkolle
Vajza punon me mamane ne larjen e xhamave te makinave dhe shpesh
mungon ne shkolle
Vajza referon se bullizohet ne shkolle nga nxenes te tjere
Vajza shfrytezohet per lypje bashke me nenen nga pamundesia ekonomike.
Babai i ka braktisur
Varferia
Varferia, punonte ne rruge, rroba te palara
39

Veshtiresite ekonomike, veshmbathje, mjete mesimore

7.2

Aneksi 2: Pyetësori

Numri i pyetësorit:_____________

Plotësohet nga intervistuesi pa pyetur fëmijën
A1. Mosha: __________________
A2. Gjinia

1. Vajzë

2. Djalë

A3. Etnia juaj është:
1. Shqiptare; 2. Rome;

3. Egjyptian; 4. Vlleh;

5. Tjetër………………….

A4. Vendbanimi _______________________
A5. Shkolla__________________________________
A6. Klasa __________________________________
A7. A ka shkolla që ndjek fëmija punonjës social?

1. Po

2. Jo

A8. A ka shkolla që ndjek fëmija psikolog?

1. Po 2. Jo

A9. Në cilin grup përfshihet fëmijë i intervistuar? (zgjidh nje ose me shume)
1. Fëmijë nga familje e varfër
2. Fëmijë nga familje rome
3. Fëmijë nga familje migratore
4. Fëmijë me aftësi ndryshe
5. Martesë e hershme
6. Fëmijë në situatë rruge
7. Fëmijë nga familje me mjedis të dhunshëm
8. Arsye tjetër ____________________________________________________
A10. Fëmija i intervistuar:
a. E ka braktisur shkollën plotësisht gjatë vitit 2020-2021
b. E ka frektuentuar shkollën pjesërisht gjatë vitit 2020-2021
c. E ka frektuentuar rregullisht por është në rrezik për braktisje të shkollës
d. Arsye tjetër _________________________________________________
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A11. A merr familja e fëmijës ndihmë ekonomike?

1. Po

2. Jo

A12. A ka përfituar familja ndihmë në përputhje me VKM nr 666 për frektuentimin e
shkollës?
1. Po
1. Jo

Nëse po, për sa kohë_____________________

A13. Nëse jo cila ka qenë arsyeja e mos përfitimit?
1. Mungesë informacioni
2. Vështirësi në procedura
3. Nuk është raportuar në kohë
4. Arsye tjetër……………………………

A14. Koment në lidhje me përfitimin e ndihmës nga VKM nr. 666 për këtë fëmijë
(mjaftueshmëria, mundësia për të përfituar, burokracia etj)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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PLOTËSOHET NGA INTERVISTUESI MBI PYETJET QË I BËHEN FËMIJËS
Prezantim me pyetësorin
Ne jemi një grup studiuesish të interesuar të dimë mendimet/opinionet dhe pikëpamjet e fëmijëve
të moshës suaj rreth shkollës dhe jetës në përgjithësi.
Ne do t’ju jemi shumë mirënjohës nëse ju do t’i përgjigjeni këtij pyetësori për ne. Përgjigjet e këtij
pyetësori do të ndihmojnë më shumë të rriturit, për atë se çfarë fëmijët mendojnë për jetën e tyre.
Ne nuk ju kërkojmë të shkruani emrin dhe askush tjetër nuk do të dijë përgjigjet tuaja.
Nuk ka përgjigje të saktë ose të gabuar, ne jemi të interesuar vetëm për të ditur zgjedhjet, mendimet
dhe ndjenjat tuaja.
Ju nuk jeni të detyruar t’i përgjigjeni një pyetjeje, të cilës nuk dëshironi t’i përgjigjeni.

P1. Sa njerëz jetojnë zakonisht në familje (shkruani numrin duke përfshirë edhe fëmijën)?
__________
P2. Rrethoni të gjithë anëtarët e familjes me të cilët jeton fëmija:
Mami
Babi
Njerku
Njerka
Gjyshi

Gjyshja
Motër/a
Vëlla/i
Fëmijë të tjerë
Të rritur të tjerë

P3. Cili prej pohimeve përshkruan më së miri arsimimin e prindërve të fëmijës

1.
2.
3.
4.
5.

Nëna
Nuk e ka ndjekur fare shkollën
Ka arsim deri tete vjeçar
Ka arsim të mesëm
Ka arsim të lartë
Tjetër____________

1.
2.
3.
4.
5.

Babai
Nuk e ka ndjekur fare shkollën
Ka arsim deri tete vjeçar
Ka arsim të mesëm
Ka arsim të lartë
Tjetër____________

P4. A punojnë prindërit e fëmijës?
Nëna
1. Po, me kohë të plotë
2. Po, me kohë të pjesshme
3. Sa herë që mundet (me orë ose me
ditë, jo punësim i rregullt
4. Tjetër ________________

Babai
1. Po, me kohë të plotë
2. Po, me kohë të pjesshme
3. Sa herë që mundet (me orë ose me
ditë, jo punësim i rregullt
4. Tjeter __________________
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P5. Gjatë vitit të fundit ndonjëri prej prindërve jetoi ose punoi larg shtëpisë për më shumë
se 1 muaj?
Jo
Nëna
Babai

Po, brenda
Shqipërisë
2.
2.

1.
1.

Po, jashtë
Shqipërisë
3.
3.

P6. A punon fëmija për të ndihmuar familjen?
1.
Po, punon me pagesë
2.
Po, punon me raste
3.
Punon por pa pagesë, ndihmon familjen
4.
Nuk punon
(Kalo tek pyetja p8)
P7. Sa orë në ditë punon? (shkruaj vetëm nr) ______________

P8. Gjatë vitit mësimor 2020-2021 a e ka ndjekur rregullisht shkollën?
1.
2.
3.
4.

Po, e ka ndjekur rregullisht
(Nëse po, kalo te pyetja P.11)
Po, e ka ndjekur por jo rregullisht
E ka ndjekur për pak kohë, më pas e ka ndërprerë
Nuk e ka ndjekur fare

5. Tjetër _____________________________

P9. Arsyeja kryesore e mosshkuarjes rregullisht në shkollë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Familja nuk ka të ardhura të mjaftueshme
E ka shkollën larg
Punon
Nuk e lë familja
Nuk i pëlqen shkolla
Kujdeset për motrat dhe vëllezërit
Kujdeset për familjarë të sëmurë
Ka probleme me rregjistrimin në shkollë, nuk rregjistrohet dot
Mësimi u bë online dhe nuk kishte mundësi ta ndiqte
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P10.Shkruani arsyet për mos frekuentimin e rregullt të shkollës
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

P11.Gjatë vitit mësimor 2020-2021 a ka ndjekur fëmija mësim online?
1.
2.
3.
4.

Po, rregullisht
Po, por jo rregullisht
Në shkollën e tij/saj nuk ka pasur mësim online
Nuk e kam frekuentuar

Kalo tek pyetja 15

P12. Nga e ndiqte mësimin online:
1.
2.
3.
4.
5.

Nëpërmjet telefonit të tij/saj
Nëpërmjet telefonit të familjarëve
Nëpërmjet telefonit të shokëve/shoqeve
Nëpërmjet kompjuterit të tij/saj
Nëpërmjet kompjuterit të shokëve/ shoqeve

6. Tjetër___________________________________
P13. A kishte mundësi të lidhej me internet?
1. Po, gjatë gjithë kohës
2. Pjesën më të madhe të kohës
3. Jo, nuk ka patur internet
P14. Lidhja me internet sigurohej nga:
1. Abonim fiks interneti
2. Ëifi
3. Paketat e internetit të telefonit
4. Tjetër__________________________

RRETH MJEDISIT FAMILJAR
P15. Gjatë 12 muajve të fundit sa shpesh prindërit e kanë mbështetur dhe ndihmuar për të
bërë detyrat apo për të ndjekur shkollën:
1. Asnjëherë
2. Rrallë
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3. Ndonjëherë
4. Gjthmonë
P16. Cilat nga pajisjet e mëposhtme gjendet në shtëpinë e fëmijës?
Kompjuter (përfshirë laptopë dhe tablet)
Televizor
Frigorifer/ngrirës
Radio
Telefon (fiks ose celular)
Makinë familjare / furgon / motorcikletë etj.
Ujë të rrjedhshëm
Elektricitet
Lavatriçe

Po

Jo

Nuk jam i/ e
sigurt

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9
9

P17. A fle në një dhomë që është vetëm e fëmijës apo e ndan atë me familjarë të tjerë?
1. Fle në një dhomë që është vetëm e fëmijës
2. Fle në një dhomë që e ndan me familjarë të tjerë
P18. A ka krevatin personal?
1. Po, ka krevatin e tij
2. Jo, e nda krevatin me të tjerë
3. Jo, nuk ka krevat
P19. Sa shpesh shqetësohet për sa para ka familja e tij/saj?
1. Asnjëherë 2. Ndonjëherë

3. Shpesh

4. Gjithmonë

9. Nuk e di

P20. Gjatë 12 muajve të fundit, sa herë kanë udhëtuar me familjen për pushime?
1. Asnjëherë 1. Një herë

2. Dy herë

3. Tre herë

4. Më shumë se 3 herë

P21. A ka mjaftueshëm ushqim për të ngrënë çdo ditë?
1. Asnjëherë 2. Ndonjëherë 3. Shpesh

4. Gjithmonë
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9. Nuk e di

RRETH MJEDISIT TË SHKOLLËS
P22. A shkon në shkollë në këmbë apo me transport publik/ individual?
1.
2.

Në këmbë
Me transport (makinë, autobus, furgon) shko te pyetja

P23. Sa minuta/ orë ju duhet për të shkuar dhe ardhur nga shkolla
Orë/ minuta për të shkruar në shkollë___________________
Orë/ minuta për tu kthyer nga shkolla___________________

P24. Nëse shkon me transport kush e paguan transportin për në shkollë
1. Familja
2. Shkolla
3. Komuna/bashkia
4. Tjetër____________________________________
P25. Sa i/e sigurt ndihet përgjatë rrugës për në shkollë dhe për tu kthyer në shtëpi?
1. Aspak i/e sigurt
2. Jo shumë i/e sigurt
3. Mjaft i/e sigurt
4. Shumë i/e sigurt
P26. Cila prej pohimeve të mëposhtme përshkruan më mirë si ndiheni ju rreth shkollës?
1.
2.
3.
4.

E urrej të shkoj në shkollë
Nuk më pëlqen shumë të shkoj në shkollë
Më pëlqen disi të shkoj në shkollë
Më pëlqen shumë të shkoj në shkollë

P27. Gjatë vitit mësimor 2020-2021 sa shpesh jeni angazhuar në aktivitete shkollore?
1. Nuk jam angazhuar në asnjë aktivitet
2. Jam angazhuar në një aktivitet
3. Jam angazhuar në dy aktivitete
4. Jam angazhuar në tre ose më shumë aktivitete
P28. Sa ishte mesatarja e mësimeve gjatë vitit mësimor që shkoi ________
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P29. Zgjidhni alternativën që shpjegon më mirë situatën me miqtë.

Sa shpesh ndodhin grindje mes fëmijëve
në shkollën tuaj?
Ju kanë gjuajtur/goditur fëmijët e tjerë në
shkollën tuaj (duke përjashtuar grindjet
apo zënkat gjatë lojës)
Jeni quajtur/thirrur me emra të pisët/fyes
(të papërshtatshëm) nga fëmijët e tjerë në
shkollën tuaj
Shokët e klasës ju kanë përjashtuar.

Asnjëherë

Më pak se
një herë në
javë

Të paktën
një herë në
javë

Shumicën
e ditëve

Çdo
ditë

Nuk
e di

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

P30. A komunikoni shpesh ju me psikologun/punonjësin social të shkollës tuaj?
1.
2.
3.
4.

Po, komunikoj shumë shpesh
E kam takuar disa herë
E di që ka psikolog/ punonjës social por nuk e kam takuar
Nuk ka psikolog/ punonjës social në shkollën time

P31 A ka ardhur ndonjëherë psikologu/ punonjësi social në shtëpinë tuaj?
1. Po disa herë
2. Po një herë
3. Jo nuk ka ardhur asnjëherë
P32. Sa shpesh ndodhin zënka mes banorëve në lagjen tuaj?
1.
2.
3.
4.
5.

Kurrë
Më pak se njëherë në javë
Të paktën një herë në javë
Çdo ditë
Nuk e di
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Jepni një vlerësim nga 1= NUK JAM ASPAK DAKORD në 5 = JAM PLOTËSISHT
DAKORD për pohimet e mëposhtme12
Nuk jam dakord
Në familjen time ka njerëz të cilët
kujdesen për mua.
Nëse unë kam një problem, njerëzit në
familjen time do të më ndihmojnë.

Plotësisht dakord

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ne kalojmë kohë të mirë së bashku në
familjen time.

1

2

3

4

5

Në shtëpi ndihem i/e sigurtë.

1

2

3

4

5

Mësuesit e mi kujdesen për mua.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nëse unë kam një problem në
shkollë, mësuesit e mi do të më
ndihmojnë.
Nëse unë kam një problem në
shkollë, fëmijët e tjerë do të më
ndihmojnë.
Ka shumë grindje mes fëmijëve në
klasën time.
Ndihem i/e sigurt në shkollë
Shkolla ime ka kushte shumë të mira
fizike të përshtatshme për nevojat e
mia.
Ndihem i/e sigurt kur eci në lagjen
ku jetoj.
Nëse unë kam ndonjë problem, ka
njerëz në lagjen time të cilët do të më
ndihmojnë.

12

Plotesohet nga vete femija
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Anex 3: Të dhëna të analizës cluster
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