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Parathënie

Republika e Shqipërisë po kryen reforma të mëdha në fushën e arsimit, përfshirë 
zbatimin e Strategjisë për Zhvillimin Arsimit Parauniversitar 2014-2020. Këto 
reforma pasqyrojnë prioritetin e lartë të dhënë arsimit në Shqipëri, në perspektivën e 
integrimit në Bashkimin Evropian dhe angazhimeve ndërkombëtare të vendit. Duke 
parë përtej vitit 2020, këto dhe reforma të tjera pritet të ndihmojnë harmonizimin 
e sektorit arsimor me Objektivin 4 të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ 4) të 
Axhendës ndërkombëtare 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. 

OZHQ 4 synon të “garantojë arsim cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë, si dhe 
të krijojë e konsolidojë shanse për të mësuarit gjatë të gjithë jetës për këdo”. Kjo do 
të thotë të mbështetesh në gamën e veprimeve të ndërmarra nga qeveria dhe aktorë 
të tjerë për arritjen e gjithëpërfshirjes, paanësisë dhe barazisë në arsim. OZHQ 4 
përfshin një qasje tërësore për zhvillimin njerëzor, një rritje të fokusit tek llojet 
dhe nivelet e ndryshme të arsimit dhe trajnimit dhe një bashkëpunim më të madh 
ndërmjet sektorëve. 

Në këtë situatë, Shqipëria i kërkoi UNESCO-s të kryejë një Analizë të Politikës 
Arsimore (APA). Ky raport i zgjeruar paraqet gjetjet dhe rekomandimet e APA-s në 
tre fusha të politikës të përzgjedhura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit si fushat 
kryesore strategjike të procesit të reformës: (1) Zhvillimi dhe reformimi i kurrikulës; 
(2) Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në arsim dhe (3) Politikat për 
mësuest dhe drejtuesit e shkollave. 

Grupi i punës i UNESCO-s, i përbërë nga stafi dhe konsulentë ndërkombëtarë, 
kryen disa vizita në periudhën 2015 deri 2017 me qëllim mbledhjen dhe analizimin 
e të dhënave sasiore dhe cilësore. Po ashtu, u organizuan intervista të thelluara dhe 
grupe të fokusuara me aktorët kryesorë dhe gjetjet dhe rekomandimet paraprake u 
diskutuan në seminarin teknik në mars 2017. Ky proces u krye në konsultim të plotë 
me Institutin e Zhvillimit të Arsimit në Shqipëri (IZHA).

Në 12 prill 2017, në një aktivitet të posaçëm në Tiranë, zëvendëskryeministri, Z. Niko 
Peleshi, Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Znj. Lindita Nikolla dhe Zëvendësdrejtori 
i Përgjithshëm i UNESCO-s, Z. Qian Tang, paraqitën për herë të parë OZHQ4-
Arsimi 2030 dhe raportin mbi APA-n në gjuhën angleze dhe shqipe. Gjetjet dhe 
rekomandimet u prezantuan nga IZHA dhe UNESCO së bashku. Ky raport i 
zgjeruar përqendrohet tek situata e arsimit në Shqipëri, çështjet kyçe të politikës dhe 
rekomandimet, çështje të përbashkëta dhe hapat e mëtejshme në të ardhmen për 
bashkëpunim. 



A n a l i za  e  Po l i t i kë s  A r s i m o re :  Çë s h t j e  d h e  R e ko m a n d i m e   ■   S h q i p ë r i a4

Për zbatimin e reformës kurrikulare raporti rekomandon zhvillimin e mëtejshëm 
profesional të mësuesve në fusha të tilla si vlerësimi i nxënësit, plotësimi i nevojave 
të nxënësve me nevoja të veçanta, dhe përdorimi i TIK-ut në arsim. Po ashtu 
propozohen masa për të rritur statusin e profesionit të mësuesit dhe për të tërhequr 
aplikantë cilësorë në formimin fillestar të mësuesve. Raporti rekomandon të rritet 
lidhja me internet, veçanërisht në zonat rurale, të investohet në burimet dixhitale të 
të nxënit dhe të përgatiten udhëzues kombëtarë mbi përdorimin e TIK-ut në arsim. 
Sipas grupit të punës së UNESCO-s, janë të nevojshme veprime të përbashkëta në 
secilën fushë për të përmirësuar komunikimin ndërmjet aktorëve, nxitur arsimin 
gjithëpërfshirës, forcuar institucionet dhe për të rritur monitorimin dhe vlerësimin. 

Procesi dhe rezultatet e APA-s sigurojnë një qasje të mbështetur tek faktet në 
zhvillimin e sektorit arsimor në Shqipëri, të mbështetur në studimet ndërkombëtare 
dhe krahasimit të përvojave të kombinuara me opinionet e aktorëve vendas. 

Shpresojmë që përmes kësaj analize, UNESCO ka kontribuar për analizën dhe 
dialogun për politikën, për të drejtuar zbatimin e Strategjisë së Zhvillimit të Arsimit 
Parauniversitar 2014-2020 dhe për të harmonizuar axhendën kombëtare me 
OZHQ4-Arsimi 2030. 

David Atchoarena  
Drejtor 

Drejtoria për Politikat dhe Sistemet e të Mësuarit gjatë të gjithë jetës  
Sektori i Arsimit 

UNESCO
Gusht 2017
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Falenderime

Ky Raport i zgjeruar i Analizës së Politikës Arsimore (APA) është rezultat i përpjekjeve 
të përbashkëta të Institutit të Zhvillimit të Arsimit dhe Ministrisë së Arsimit dhe 
Sportit në Shqipëri, specialistëve të UNESCO-s dhe një numri ekspertësh të pavarur 
ndërkombëtarë. Nisur nga Francesc Pedro, Shefi i Seksionit të Politikës Arsimore 
(zyrat qëndrore të UNESCO-s), analiza e politikës arsimore u udhëhoq nga Keith 
Holmes, Tuuli Kurki dhe Francesc Masdeu të cilët mbikqyrën dhe kordinuan punën 
e grupit të eksperëtve ndërkombëtarë. 

UNESCO dëshiron të shprehë vlerësimin e vet të thellë për të gjithë grupin e punës 
për kontributet e tyre themelore dhe bashkëpunuese. Tuuli Kurki përgatiti Hyrjen dhe 
Konkluzionet së bashku me Francesc Masdeu-n. Arsen Mkrtchyan ishte përgjegjës 
për Kapitullin 1 i cili përfshin Kontekstin e Analizës së Politikës Arsimore shqiptare, 
dhe Kapitullin 2 mbi Arsimin Parauniversitar: një perspektivë ndërkombëtare dhe 
krahasuese mbi politikën arsimore; Ruth Baumann kontribuoi për Kapitullin 3 
mbi Reformën dhe Zhvillimin e Kurrikulave; Massimo Loi and Morten Søby ishin 
përgjegjës për Kapitullin 4 mbi TIK-un në arsim; dhe Kirsty Henderson shkroi 
Kapitullin 5 mbi Politikat për mësuesit dhe drejtuesit në shkolla. Meg P. Gardinier 
ishte konsulenti drejtues ndërkombëtar që hartoi këtë raport të zgjeruar mbi bazën e 
punës së kryer nga autorët e kapitujve. 

Grupi i punës dëshiron të falenderojë Znj. Lindita Nikolla, Ministre e Arsimit dhe 
Sportit, shefin e kabinetit, Delegacionin e Përhershëm të Shqipërisë në UNESCO, 
Sekretarin e Përgjithshëm të Komisionit Kombëtar të Shqipërisë në UNESCO, dhe 
zyrën e UNESCO-s në Venecia për angazhimin e tyre në procesin e analizimit dhe 
në përgatitjet për aktivitetin që u organizua në Tiranë, në 12 prill 2017. Grupi i punës 
i APA-s gjithashtu vlerëson kontributin e rëndësishëm të Gerti Janaqit, Drejtor i 
Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZhA) dhe stafit të tij, veçanërisht Astrit Dautajt, 
Dorina Raptit, Irida Sinas, Ludmilla Stefanit dhe Erida Kolecit. Raporti Paraprak i 
Vendit, i përgatitur nga personeli i IZHA-s, ishte një burim i vlefshëm dhe u vlerësuan 
shumë komentet mbi tekstin.

Së fundi, grupi i punës i që kreu analizën dëshiron të falenderojë të gjithë nxënësit, 
mësuesit, drejtuesit, prindërit dhe të gjitha palët e interesuara në Shqipëri të cilët 
morrën pjesë në intervista dhe diskutime në Tiranë dhe Korçë. 

Seksioni i Politikës Arsimore  
UNESCO Paris  

Gusht 2017



 7

Tabela e përmbajtjes

Figurat dhe Tabelat 8

Lista e Shkurtimeve 9

Përmbledhje Ekzekutive 10

Hyrje 19
Sfondi  19
Metodologjia e Analizës 19
Struktura e Raportit 20
Kufizimet e Studimit 21
Përfundime 22

Kapitulli 1 
Konteksti i Analizës së Politikës  
Arsimore në Shqipëri 23

Hyrje 23
Vështrim i Përgjithshëm i Vendit 23
Arsimi në Shqipëri 27
Përfundime 38

Kapitulli 2 
Arsimi Parauniversitar në Shqipëri: Një 
Perspektivë Ndërkombëtare dhe Krahasuese  
e Politikës 39

Hyrje 39
Aksesi dhe Pjesëmarrja 40
Paanësia dhe Barazia 42
Proceset Arsimore 48
Rezultatet e Nxënësit 49
Shpenzimet e Qeverisë  50
Decentralizimi dhe Llogaridhënia 52
Përfundime 54

Kapitulli 3 
Zhvillimi dhe Reformimi i Kurrikulës 55

Hyrje 55
Zhvillimi dhe Reformimi i Kurrikulës 55 
Çështje të Politikës dhe Rekomandime 61
Përfundime 86

Kapitulli 4 
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit 
(TIK) në Sistemin Arsimor Shqiptar 87

Hyrje 87
Rritja e Rëndësisë Ndërkombëtare të  
TIK-ut në Arsim 88
Studimi mbi TIK-un në Arsim 91
Qëllimet e TIK-ut në Arsim në Shqipëri  93
Çështje të Politikës dhe Rekomandime 95 
Përfundime 115

Kapitulli 5 
Politika për Mësuesit dhe Drejtuesit  
e Shkollave  117

Hyrje 117
Mësuesit si Fuqi Punëtore në Shqipëri 118
Reformat e Fundit për Mësuesit dhe  
Drejtuesit e Shkollave 123
Çështje të Politikës dhe Rekomandime  125
Përfundime 171

Kapitulli 6 
Përfundime, Rekomandime dhe Veprimet e 
Mëtejshme 173

Hyrje 173
Gjetjet kryesore të Analizës në Secilën 
Fushë të Politikës 174
Vlerësimi i Politikës dhe i Reformave në Sistem 176
Çështje të Përbashkëta dhe Rekomandime 177
Rruga Përpara: Mundësi dhe Sfida 183

Referenca Bibliografike 185

Shtojcat 207



A n a l i za  e  Po l i t i kë s  A r s i m o re :  Çë s h t j e  d h e  R e ko m a n d i m e   ■   S h q i p ë r i a8

Figurat dhe Tabelat

FIGURAT

Figura 1. Sistemi arsimor në Shqipëri 34
Figura 2. Struktura e buxhetit të realizuar për vitin 2014 nga MAS-i, sipas buxhetit 51

TABELAT

Tabela 1. Të dhëna sasiore mbi Arsimin Publik dhe Privat në Arsimin Parauniversitar 32
Tabela 2. Rezultatet e Shqipërisë në PISA sipas disiplinës dhe viteve 50
Tabela 3. Performanca e Shqipërisë në PISA 2015 krahasuar me pikë të tjera mesatare 50
Tabela 4. Komentet e aktorëve kryesorë për çështje të kurrikulës 56
Tabela 5.  Performanca e Shqipërisë në PISA 2015 krahasuar me pikët mesatare në  

vendet e tjera 57
Tabela 6. Shtatë kompetencat e kurrikulës të re 58
Tabela 7. Krahasimi i përmbajtjes së programeve të matematikës ndërmjet vendeve 63
Tabela 8.  Përmbledhje e objektivave të lëndës së matematikës në Finlandë,  

Ontario (Kanada) dhe Shqipëri 63
Tabela 9. Arsimi cilësor gjithëpërfshirës në SZHAPU 76
Tabela 10.  Numri i nxënësve, shkollave dhe mësuesve në sistemet e arsimit  

parauniversitar publik dhe privat në Shqipëri, viti shkollor 2014-2015 119
Tabela 11.  Numri i mësuesve në sistemet e arsimit parauniversitar publik  

dhe privat në Shqipëri sipas gjinisë, kualifikimit arsimor dhe vendndodhjes,  
viti shkollor 2012-2013 121

Tabela 12.  Pesë lëndët dhe nivelet me vendet më të shumta të lira në  
pozicionet e mësimdhënies, 2015 122



 9

Lista e shkurtimeve
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KMZH/DAC Komiteti i Mbështetjes për Zhvillim / Development Assistance Committee
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ZHVP/CPD Zhvillimi i Vazhduar Profesional / Continuing Professional Development
RSH Republika e Shqipërisë / Republic of Albania
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Përmbledhje Ekzekutive

Republika e Shqipërisë (më poshtë Shqipëria) ndodhet në Evropën Juglindore dhe 
ka një popullsi rreth 3 milion banorë. Ndonëse Shqipëria ka një histori dhe kulturë të 
pasur, nën regjimin komunist për më shumë se gjysmën e dytë të shekullit të 20-të u 
bë një prej vendeve më të varfra dhe të izoluara në Evropë. 

Që prej rënies së komunizmit në 1990, Shqipëria ka bërë përparim të vazhdueshëm në 
krijimin e institucioneve politike demokratike dhe të ekonomisë së tregut. Shqipëria 
është bërë vend kandidat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian në vitin 2014 
dhe që prej atëherë ka ndërmarrë reforma në sektorin publik, përfshirë në fushën e 
arsimit, siç kërkohet për hapjen e negociatave për pranimin në BE. 

Reformat në fushën e arsimit janë themelore për nxitjen e qytetarisë demokratike 
dhe për zhvillimin e aftësive dhe kompetencave të nevojshme, për zhvillimin e 
qëndrueshëm ekonomik të Shqipërisë. Ndoshta më shumë se të gjitha institucionet 
e tjera, shkollat janë vende të krijimit të identitetit. Gjatë dekadave të fundit, shkollat 
duhet të ndryshonin rolin e tyre nga riprodhimi me saktësi i lëndëve drejt nxitjes së 
rritjes dhe zhvillimit të mendimit kritik dhe kompetencave dixhitale për pjesëmarrje 
në shoqërinë dhe ekonominë e Shqipërisë dhe përtej saj. 

SFONDI
Kjo Analizë e Politikës Arsimore (APA) u fillua në 2015-tën përmes një kërkese 
drejtuar UNESCO-s nga qeveria e Shqipërisë duke pasur si qëllim të mbështesë 
vizionin e vendit për reformën arsimore në kontekstin e aspiratave të saj kombëtare, 
rajonale dhe ndërkombëtare. Ajo u krye nga një grup ekspertësh të UNESCO-s në 
bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) dhe Institutin e 
Zhvillimit të Arsimit (IZHA) në Shqipëri.

Grupi i punës analizoi tre fushat kyçe në arsimin parauniversitar në të cilin Shqipëria 
ka ndërmarrë reforma të rëndësishme: (1) Zhvillimin dhe reformimin e kurrikulës; 
(2) Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në arsim; dhe (3) Politikat 
për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. 

Mbështetur në raportin mbi situatën në vend të përgatitur nga Instituti për Zhvillimin 
e Arsimit, grupi kreu një studim të dokumenteve dhe realizoi intervista me aktorët 
kryesorë për të vlerësuar situatën në secilën prej fushave dhe për të identifikuar çështjet 
kryesore të politikave. Mbështetur në analizën e të dhënave sasiore dhe cilësore, ky 
raport i APA-s paraqet një numër rekomandimesh që kanë për qëllim të mbështesin 
reformat në arsim në përputhje me aspiratat e një politike më të gjerë. Shtojcat 
paraqesin instrumente analitike për të ndihmuar politikëbërësit t’u japin përparësi 
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rekomandimeve duke marrë në konsideratë kostot relative, nivelin e vështirësisë, 
afatin kohor dhe vlerësimin e efekteve të tyre. Prioritetet e synuara, të diskutuara në 
një seminar të nivelit teknik me aktorët, paraqiten tek shtojcat. 

SHQIPËRIA DHE OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM 
Në secilën prej tre fushave kyçe të politikës në APA, çështjet e paanësisë, barazisë, 
gjithëpërfshirjes dhe aksesit në arsim ishin shqetësimet kryesore për aktorët. Kështu, 
duke ndjekur qëllimet kombëtare dhe reformat strategjike të lidhura me përmirësimin 
e paanësisë, barazisë, gjithëpërfshirjes dhe cilësisë dhe duke nxitur mundësitë për të 
mësuarit gjatë të gjithë jetës për të gjithë, Shqipëria po hap rrugën për reforma afatgjata 
të sistemit të arsimit në rrugën e saj drejt integrimit në BE dhe për një përputhje 
më të madhe me axhendën ndërkombëtare të arsimit, Objektivin 4 të Axhendës për 
Zhvillim të Qëndrueshëm – Arsimi 2030. 

Në shtator 2015, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Rezolutën 
A/RES/70/1: Transformimi i botës sonë: Axhenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. 
Axhenda 2030 është e integruar, e pandashme dhe zbatohet në të gjitha vendet. E 
përgatitur përmes një procesi të gjerë konsultimesh të nxitur dhe nën pronësinë e 
Shteteve Anëtare, përfshirë edhe Shqipërinë, Axhenda 2030 përfshin një paketë 
prej 17 Objektivash të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) dhe një plan veprimi që 
synon për t’i dhënë fund varfërisë në të gjitha format dhe dimensionet e saj, përfshirë 
çrrënjosjen e varfërisë ekstreme deri në 2030.1 

OZHQ4-Arsimi 2030, axhenda e re ndërkombëtare për arsimin, është njëri nga 17 
objektivat e OZHQ-ve. Kuadri për Veprim, paraqet se si të përkthehen në praktikë 
angazhimet e marra në Forumin Botëror për Arsimin të mbajtur në Incheon, 
Republika e Koresë dhe garanton udhëzime për zbatimin e OZHQ4-Arsimi 2030, “për 
të garantuar arsim cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë, si dhe të krijojë e konsolidojë 
shanse për të mësuarit gjatë të gjithë jetës për këdo”. 

Realizimi i OZHQ4-Arsimi 2030 do të varet nga përpjekjet e përbashkëta në të gjitha 
nivelet; megjithatë, përgjegjësia kryesore për sigurimin e të drejtës për arsim është e 
qeverive. 

FUSHAT KYÇE TË POLITIKËS
APA siguron një prespektivë të gjerë dhe një analizë të thellë të tri fushave kyçe të 
politikës: Zhvillimin dhe reformimin e kurrikulës; Teknologjinë e informacionit dhe 
komunikimit (TIK) në arsim; dhe Politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. 
Këto tri fusha u identifikuan nga qeveria shqiptare dhe UNESCO si fusha në të cilat 

1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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reformat strategjike do të jepnin ndikimin maksimal. Disa prej gjetjeve, çështjeve dhe 
rekomandimeve kryesore në secilën fushë përmblidhen më poshtë. 

Zhvillimi dhe reformimi i kurrikulës 
Reforma kurrikulare që po kryhet në Shqipëri synon të pajisë nxënësit me një numër 
kompetencash që përfshijnë aftësi të tilla të larta si mendimin kritik, nxjerrjen dhe 
analizën e informacionit nga burime të larmishme, dhe përdorimin e strategjive 
të shumta të nxënies, përfshirë zgjidhjen e problemeve, analizën dhe prezantimin. 
Kompetencat kyçe që përshkojnë kurrikulën e re janë në përputhje me kompetencat 
kryesore të të mësuarit gjatë të gjithë jetës që gjenden në të gjithë Bashkimin Evropian. 
Miratimi i kësaj qasjeje në kuadrin e kurrikulës kombëtare në Shqipëri shihet si një 
hap i rëndësishëm në modernizimin e kurrikulës. 

Megjithatë, ka disa shqetësime në vend që lidhen me ndryshimin pedagogjik të 
kërkuar për angazhimin e nxënësve në një qasje të të nxënit konstruktiv, bashkëpunues 
dhe përdorimin e një modeli të ri vlerësimi bazuar tek kompetencat. Mësuesit 
në Shqipëri nuk janë trajnuar ose përgatitur si duhet. Për të trajtuar këtë mangësi, 
Raporti i Analizës së Politikës Arsimore (APA) rekomandon përmirësimin e futjes në 
shkollë dhe të mentorimit të kandidatëve për mësues, dhe rritjen e mundësive për të 
nxënit bashkëpunues mes kolegëve dhe të formave të tjera të zhvillimit të vazhduar 
profesional (ZHVP) për mësuesit. 

Po ashtu, një çështje kyçe është përfshirja e grupeve në nevojë dhe të margjinalizuar. 
Grupi i analizës zbuloi se arsimi parauniversitar në Shqipëri nuk ka cilësi të njëjtë 
për të gjithë nxënësit në të gjitha zonat e vendit. Ka dallime ndërmjet shkollave në 
zonat urbane dhe ato rurale në lidhje me cilësinë e punonjësve mësimorë dhe me 
ekzistencën e burimeve të tilla si transporti dhe TIK-u. Po ashtu, ka grupe të nxënësve 
të pakicave (si nxënës nga komuniteti rom, egjiptian, nxënës nga familje me të ardhura 
të ulta, dhe nxënës me aftësi të kufizuara) që ende nuk u sigurohet shërbim i mirë. Për 
trajtimin e këtyre mangësive të rëndësishme në paanësinë dhe barazinë në arsim, APA 
rekomandon që të zgjerohet trajnimi dhe zhvillimi profesional i mësuesve dhe t’i vihet 
një theks më i madh gjithëpërfshirjes gjatë mësimdhënies (përmes mësimdhënies së 
diferencuar) si edhe pedagogjisë efektive dhe menaxhimit të klasës për të angazhuar 
të gjithë nxënësit në procesin e të nxënit. Po ashtu rekomandohet që autoritetet duhet 
të garantojnë që të gjitha materialet kurrikulare, përfshirë tekstet e reja mësimore dhe 
burimet në internet, të jenë të përshtatshme për nxënësit shqiptarë. 

Një rekomandim shtesë në fushën e zhvillimit dhe reformimit të kurrikulës ka të 
bëjë me nevojën për përmirësimin e sistemeve për monitorimin dhe vlerësimin e 
pjesëmarrjes, arritjeve dhe përparimit të nxënësit përmes shkollimit. Për shembull, 
grumbullimi i të dhënave të pyetësorëve të nxënësve mund të japë informacion 
mbi përmirësimet në vazhdim të klimës së mësimdhënies dhe nxënies në shkolla. 
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Informacioni i marrë nga një vlerësim i kohëve të fundit i OECD PISA tregoi se, në 
përgjithësi dhe në një shkallë më të madhe se në vendet e tjera, nxënësit në Shqipëri 
besojnë se mësuesit e tyre i trajtojnë me drejtësi dhe i dëgjojnë me kujdes. Kjo 
klimë pozitive në klasë shërben si një situatë e shkëlqyer për përpjekjet aktuale për 
përmirësimin e rezultateve të të nxënit të nxënësve. 

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK) në arsim 
Në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në arsim, 
Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishme përpara drejt shtrirjes së aksesit në TIK në të 
gjithë vendin. Megjithatë, më shumë mund të bëhet për rritjen e përdorimit të TIK-ut 
dhe shtrirjen e aksesit në internet në shkollat dhe komunitetet në zonat më të largëta. 
Për arritjen e këtij qëllimi dhe për të garantuar që të gjithë nxënësit mund të përfitojnë 
nga TIK-u në arsim, siç kërkohet nga kurrikula e re, një prej rekomandimeve kryesore 
të paraqitura në APA është që Shqipëria të rrisë investimet e saj në infrastrukturën për 
TIK-un dhe lidhjen me internetin, veçanërisht në zonat e thella. 

Të gjithë fëmijët duhet të kenë mundësi të kenë përdorim të sigurt dhe për qëllime 
edukative të internetit dhe të përfitojnë nga mundësia për marrje informacioni 
përmes teknologjisë. Një rekomandim tjetër kyç i APA-s është për qeverinë që të rrisë 
investimet në burimet dixhitale të të nxënit në mënyrë që mësuesit dhe nxënësit të 
mund të përfitojnë nga strategjitë e mësimdhënies dhe të nxënies që sigurojnë aftësi 
dixhitale për të cilat ata kanë nevojë për të pasur sukses në fuqinë punëtore në Shqipëri 
dhe në ekonominë globale të dijeve. 

APA gjeti se në Shqipëri siguria në internet po bëhet një çështje gjithnjë e më e 
rëndësishme për t’u trajtuar. Me mundësitë më të mëdha të hyrjes në internet, 
fëmijët dhe të rinjtë mund të përballen me kërcënime serioze të tilla si tallja në 
internet, përmbajte të papërshtatshme të informacionit dhe veprime të ndaluara 
ligjërisht. Në Shqipëri, të rinjtë hasin këto rreziqe dhe duhet të bëhet më shumë për 
të garantuar mbrojtjen e tyre. APA rekomandon bashkëpunim më të madh ndërmjet 
institucioneve arsimore, prindërve dhe të rinjve për rritjen e ndërgjegjësimit mbi 
situatat problematike në internet që mund t’i vënë në rrezik fëmijët dhe popullatat e 
tjera në nevojë. 

Ashtu si edhe në fushat e tjera të arsimit parauniversitar, APA identifikoi nevojën për 
monitorim, vlerësim dhe standarde më të mira në përdorimin dhe ofrimin e TIK-ut 
në arsim në Shqipëri. Politikat kombëtare për TIK-un në arsim do të kenë ndikim më 
të madh nëse ato janë në përputhje me politikat e tjera strategjike dhe operacionale, 
veçanërisht ato të hartuara për rritjen e paanësisë, cilësisë dhe gjithpërfshirjes për të 
gjithë fëmijët. 
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Politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave 
Në Shqipëri, reformat e thella në sektorin arsimor kanë vënë kërkesa të reja dhe kanë 
rritur kërkesat për mësuesit, drejtuesit, shkollat dhe institucionet e tjera që përgatisin, 
çertifikojnë dhe ruajnë cilësinë e punonjësve në arsim. Mbështetur tek gjetjet e grupit 
të analizës së UNESCO-s, ka disa fusha të rëndësishme ku Shqipëria mund të bëjë 
përmirësime në politikat e veta për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Shumë prej 
këtyre çështjeve u identifikuan në Strategjinë e qeverisë për Zhvillimin e Arsimit 
Parauniversitar 2014-2020, por më shumë mund të bëhet për të siguruar që reformat 
kryhen me qëllim rritjen e cilësisë së ofrimit të arsimit në të gjithë vendin. 

Një dimension kyç i sistemit i shqyrtuar në APA është fusha e zhvillimit të punonjësve 
të arsimit. Mosha mesatare e mësuesve në Shqipëri mund të jetë më e ulët se mesatarja 
në vendet e OECD-së dhe numri i mësueseve femra është shumë më i lartë se numri i 
mësuesve meshkuj, ashtu si edhe në shumë vende të tjera. Megjithatë, ka një paradoks 
në lidhje me punonjësit në arsim. Nga njëra anë, ka një numër shumë të madh të 
mësuesve në përgjithësi, ndërsa nga ana tjetër ka një numër lëndësh ku ka vende të 
paplotësuara me mësues, të tilla si TIK-u, edukimi fizik, dhe disa shkenca si biologji/
kimi. Po ashtu, programet e përgatitjes fillestare të mësuesve pranojnë dhe përgatisin 
më shumë mësues sesa janë nevojat e sistemit arsimor, ndërsa, njëkohësisht mbeten 
pozicione të paplotësuara në këto lëndë kyçe dhe në zona të largëta. Për trajtimin 
e problemeve kryesore që lidhen me zhvillimin e mësuesve, APA rekomandon që 
Shqipëria të analizojë procedurat e veta të emërimit të mësuesve, të intensifikojë 
përpjekjet për rekrutimin e mësuesve të kualifikuar për plotësimin e vendeve 
bosh dhe në zonat që ka mungesa dhe të krijoi rrugë më fleksibël në profesionin e 
mësimdhënies, veçanërisht në zonat ku ka mungesa të tyre. 

Studimet ndërkombëtare kanë treguar se cilësia e mësuesve dhe mësimdhënia e tyre 
janë faktorët më të rëndësishëm në shkollë në arritjet e nxënësit. Aktorët në Shqipëri 
u shprehën se ndërsa dikur mësimdhënia ishte një profesion shumë i respektuar 
në Shqipëri, statusi i saj tashmë ka rënë në vitet e fundit dhe si rezultat, ka më pak 
aplikantë cilësorë që shkojnë në këtë profesion. Thithja e mësuesve të kualifikuar në 
profesion është kështu një fushë kyçe e reformës së domosdoshme në Shqipëri. Për 
arritjen e këtij qëllimi, APA rekomandon që qeveria shqiptare të investojë në përpjekjet 
për rritjen e statusit të profesionit të mësuesit duke tërhequr kandidatë cilësorë në 
programet e formimit fillestar të mësuesve dhe duke e rritur pragun e hyrjes në këto 
programe. Po ashtu, është e nevojshme të krijohet një përshtatje më e madhe midis 
kurrikulës së re bazuar tek kompetencat dhe përmbajtjes së programeve të AFM-së. 

Përmirësimi i proceseve dhe institucioneve të AFM-së dhe ZHVP-së janë çështje 
themelore që duhet të trajtojë Shqipëria për të garantuar suksesin e reformave në 
sektorin e arsimit. Vënia e theksit tek zbatimi i një programi me në qendër nxënësin, 
i një kurrikule bazuar tek kompetencat dhe tek zgjerimi i përdorimit të TIK-ut në 
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shkolla, dhe tek rritja e paanësisë kanë krijuar pritshmëri të reja prej mësuesve që këta 
të krijojnë klasa më gjithëpërfshirëse ku nxënësit të zhvillojnë aftësitë transversale dhe 
të përgatiten për rolin e tyre në një shoqëri të dijes. 

Ndërkohë që Shqipëria vazhdon të decentralizojë sistemin e vet arsimor dhe të ndjekë 
politika që kërkojnë autonomi më të madhe në shkollë, drejtuesit do të luajnë një 
rol të rëndësishëm gjithnjë e më në rritje në të dyja, në drejtimin dhe në delegimin 
e lidershipit tek të tjerët. Për këtë arsye, APA rekomandon që qeveria të mbështesë 
drejtuesit e shkollave duke krijuar një organ qendror me burimet e nevojshme i 
cili mund të krijojë dhe zbatojë programe për zhvillimin e aftësive profesionale të 
drejtuesve të shkollave dhe të përgatisë mësuesit të ndjekin pozicione drejtuese si 
një mënyrë e përparimit në karierë. Po ashtu, APA rekomandon që shkollat, dhe në 
veçanti drejtuesit e shkollave, të luajnë një rol më të madh në vendimet për rekrutimin 
e personelit, dhe që të gjitha format e vlerësimit të mësuesit, duke përfshirë provimet 
e çertifikimit, të kalojnë në pilotim rigoroz me qëllim që të sigurohet që ato janë masa 
të forta dhe të vlefshme për aftësitë e mësuesve. 

Ashtu si edhe fqinjët e vet në Evropë dhe Ballkanin Perëndimor, Shqipëria e sheh rolin 
e mësuesve dhe të drejtuesve në shkolla si rol qëndror në përmirësimin e rezultateve 
të të nxënit dhe krijimin e një sistemi arsimor më të paanshëm dhe gjithëpërfshirës 
në tërësi. 

ÇËSHTJE TË PËRBASHKËTA DHE REKOMANDIME
Së bashku me çështjet specifike të identifikuara në fushat kyçe të politikës: reformimi 
i kurrikulës, TIK-u në arsim dhe politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave, 
APA vë në dukje një numër çështjesh të përbashkëta që janë me rëndësi strategjike 
për reformën në sektorin e arsimit. Këto çështje janë: Përmirësimi i shkëmbimit të 
informacionit, komunikimit dhe transparencës përmes arsimit gjithëpërfshirës; 
Ndërtimi i një shoqërie më të barabartë përmes arsimit gjithëpërfshirës; Promovimi i 
institucioneve dhe i infrastrukturës së fortë shkollore; dhe Forcimi i kapaciteteve për 
monitorimin dhe vlerësimin e reformave në arsim. 

Nevoja për më shumë komunikim dhe transparencë midis ministrive dhe agjencive 
qeveritare dhe midis autoriteteve kombëtare dhe aktorëve kryesorë në arsim ishte 
e dukshme në secilën prej tre fushave të politikës të shqyrtuara. Reforma të gjera si 
zbatimi i një kurrikule të re kombëtare dhe përmirësimi i infrastrukturës së TIK-ut 
në shkolla nuk mund të realizohen pa koordinim dhe komunikim efektiv në të 
gjithë vendin. 

Analiza e tre fushave kryesore tregoi qartë se pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për 
integrimin e të gjithë fëmijëve në shkolla, një segment i rëndësishëm i shoqërisë ka 
mbetur prapa. Në veçanti, fëmijët romë, fëmijët në zona rurale dhe të thella dhe 
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fëmijët me aftësi të kufizuara aktualisht nuk po marrin arsim cilësor që gëzojnë me 
ligj për shkak kryesisht të pengesave strukturore dhe diskriminimit. Për realizimin 
e objektivit dhe synimeve të OZHQ4-Arsimi 2030, si edhe të prioriteteve të veta 
kombëtare në arsim, qeveria duhet të bëjë më shumë për këta fëmijë. 

Në lidhje me këtë çështje, për shkak të migrimit të brendshëm dhe urbanizimit të 
shpejtë, shumë shkolla në qytete dhe në periferi duket se funksionojnë thuajse në 
kufijtë e kapaciteteve të tyre ose i kanë tejkaluar ato. Me zbatimin e kurrikulës së 
re dhe nevoja për më shumë forma të ndryshme të mësimdhënies, mbipopullimi 
në klasat në zonat urbane mund të vërë në rrezik shumë prej përfitimeve të këtyre 
reformave. Për të trajtuar këto çështje, ky raport i APA-s rekomandon që qeveria të 
rrisë investimet në institucione, duke përfshirë forcimin e kapaciteteve të mësuesve 
dhe drejtuesve të shkollave dhe në infrastrukturën shkollore. Investimet e synuara 
janë të domosdoshme për uljen e mbipopullimit në shkollat publike në zonat urbane 
dhe për rritjen e aksesit dhe cilësisë së arsimit për popullatat e margjinalizuara dhe 
të pafavorizuara përfshirë fëmijët romë dhe egjiptianë të Ballkanit, fëmijët në zonat 
e thella rurale dhe fëmijët me aftësi të kufizuara. Raporti rekomandon që qeveria 
duhet të kapitalizojë potencialet transformuese të TIK-ut duke përdorur TIK-un për 
përmirësimin e qeverisjes, të aksesit në burimet, të zhvillimit profesional të mësuesve 
dhe të cilësisë së mësimdhënies. Mbështetja e synuar e institucioneve të arsimit të 
lartë do të ndihmonte për të trajtuar nevojat themelore në zhvillimin e burimeve 
njerëzore dhe forcimin e qeverisjes institucionale në të gjithë sistemin arsimor. Cilësia 
e arsimit të lartë lidhet me formimin e mësuesve të ardhshëm dhe profesionistëve të 
fushës së arsimit.

Qeveria shqiptare duhet t’i kushtojë vëmendje të madhe forcimit të kapaciteteve për 
monitorimin dhe vlerësimin (M&V) në të gjithë sektorin e arsimit. Kjo kërkon që të 
përcaktohen treguesit kryesorë, të përcaktohen qartë përgjegjësitë për mbledhjen dhe 
analizën e të dhënave dhe të ekzistojnë kapacitetet e nevojshme për grumbullimin, 
analizën, përhapjen dhe përdorimin e të dhënave. 

Në fushën e zhvillimit dhe reformimit të kurrikulës, rekomandohet të zhvillohet dhe 
zbatohet një sistem i menaxhimt të informacionit për nxënësit dhe të zgjerohet numri 
i treguesve për të përfshirë masa cilësore dhe të bazuara tek rezultatet. Për TIK-un në 
arsim ka një rekomandim për mbledhjen dhe botimin e statistikave mbi përdorimin e 
TIK-ut. Në fushën e politikave për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave, rekomandohet 
të kryhet një vlerësim i programit të praktikës dhe të zhvillohet një sistem i gjerë 
i vlerësimit të performancës së mësuesve. Një sistem i efektshëm monitorimi dhe 
vlerësimi mund të ndihmojë jo vetëm qeveritë, partnerët e zhvillimit dhe donatorët, 
por edhe të gjithë ata që kanë lidhje me arsimin, cilësinë dhe mbulimin e tij për të 
hartuar politikat dhe strategjitë. OZHQ4-Arsimi 2030 ka pasoja të dukshme tek 
M&V, për shkak të shkallës së gjerë të synimeve, treguesve dhe nevojës për të dhëna 
të krahasueshme ndërkombëtarisht. 
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PËRFUNDIME
APA ka identifikuar një numër fushash ku Shqipëria është gati të bëjë hapa të 
mëtejshëm në sferën e arsimit, në drejtim të aspiratave të veta për integrimin në BE 
dhe drejt realizimit të angazhimeve të veta ndërkombëtare. 

Përputhja e zhvillimit të arsimit me OZHQ4-Arsimi 2030 do të ndihmojë Shqipërinë 
drejt integrimit të mëtejshëm në komunitetin ndërkombëtar. Reformat në arsim 
përfshirë modernizimin e kurrikulës, promovimin e kompetencave kyçe për të 
mësuarit gjatë të gjithë jetës, rritjen e përfshirjes sociale, shtrirjen e TIK-ut në arsim, 
përmirësimin e standardeve për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave dhe rritjen e 
nivelit të arritjeve të nxënësve, janë mes prioriteteve kryesore të Shqipërisë. 

Ky raport synon të jetë një mjet strategjik që mund të ndihmojë qeverinë shqiptare 
në realizimin e këtyre përparësive. Ai paraqet fakte dhe analiza për të mbështetur dhe 
ndihmuar proceset e hartimit të politikave kombëtare, shqyrton çështjet kryesore në 
fushat specifike të politikës dhe formulon rekomandime bazuar tek faktet. 

Megjithatë, raporti i APA-s nuk ofron një analizë të gjithanshme të të gjithë sektorit të 
arsimit në Shqipëri. Më shumë, ky raport i APA-s është tregues i llojit të studimit dhe 
analizës që mund të bëhet edhe në nënsektorë ose fusha të tjera, të tilla si kujdesi dhe 
edukimi në fëmijërinë e hershme, arsimi dhe formimi teknik dhe profesional, arsimi 
i lartë, edukimi për qytetari, etj. Të gjitha këto janë brenda fushës së veprimit dhe 
objektivave të OZHQ4-Arsimi 2030. 

Procesi i analizës ka krijuar me sukses një urë lidhëse midis OZHQ4-Arsimi 2030, 
Strategjisë së arsimit parauniversitar 2014-2020 dhe strategjive të tjera. Në varësi 
të ekzistencës së burimeve jashtë buxhetit, UNESCO është e gatshme të mbështesë 
qeverinë shqiptare në ndjekjen, në partneritet, të rekomandimeve të dhëna në 
raportin e APA-s, për shembull, duke dhënë këshilla mbi zbatimin dhe mbi çështje të 
tjera. Fushat e mundshme për t’u mbështetur në të ardhmen nga UNESCO mund të 
jenë krijimi i qendrave burimore kombëtare për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. 
Kjo mund të përfshijë, për shembull, mbështetje sipas nevojave për dimensionet e 
ndryshme të politikave për mësuesit, të tilla si zhvillimi i vazhduar profesional dhe 
standardet e mësuesit. Në varësi të financimit, UNESCO mund të kontribuojë edhe me 
ekspertizë dhe përvojë ndërkombëtare në mbështetje të një qendre për lidershipin në 
shkollë që ofron programe trajnuese për zhvillimin e aftësive të drejtuesve të shkollës. 
Po ashtu, UNESCO mund të ofrojë këshilla teknike për zhvillimin e monitorimit dhe 
vlerësimit sipas objektivave dhe treguesve të OZHQ4-Arsimi 2030. 

Me një politikë të hapur ndaj reformave të rëndësishme, shpresohet që procesi 
dhe raporti i APA-s do të sigurojnë një nxitje për aktorët kombëtarë për të trajtuar 
çështjet e rëndësishme të politikës brenda fushës dhe në të treja fushat: Zhvillimit dhe 
reformimit të kurrikulës, TIK-ut në arsim, dhe Politikave për mësuesit dhe drejtuesit 
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e shkollave. Shpërndarja e këtij raporti të APA-s, në gjuhët angleze dhe shqipe, 
ofron një mundësi të rëndësishme për dialog mbi strategjitë dhe për transformime 
domethënëse në fushën e arsimit. Anëtarësimi në BE është një objektiv afatgjatë i 
Shqipërisë dhe vazhdon të shërbejë si një nxitje kyçe për reformat në sektorin publik, 
përfshirë reformat në arsim. Raporti i APA-s synon të mbështesë këtë proces dhe 
integrimin e afërt të Shqipërisë në komunitetin ndërkombëtar. Përmes angazhimit të 
efektshëm me aktorët kombëtarë dhe partneritetet strategjike për zhvillim, Shqipëria 
do të jetë e përgatitur të sigurojë arsim cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë dhe të 
mësuarit gjatë të gjithë jetës, me përfitime më të mëdha për shoqërinë në tërësi. 
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 ■ Hyrje

SFONDI
Kjo Analizë e Politikës Arsimore (APA) u fillua në vitin 2015 nga Republika e 
Shqipërisë (këtej e më poshtë Shqipëria) duke pasur si qëllim të mbështesë vizionin 
e vendit për reformën arsimore në kontekstin e aspiratave kombëtare, rajonale dhe 
ndërkombëtare. Marëdhëniet e qëndrueshme të Shqipërisë me UNESCO-n, si një 
partner ndërkombëtar kyç për zhvillim, garantonin një rast ideal për bashkëpunim 
teknik në kuadër të APA-së. Duke u mbështetur në ekspertizën e UNESCO-s, raporti 
i zgjeruar i Analizës së Politikës Arsimore (APA) ofron të dhëna dhe analizë për 
harmonizimin e përpjekjeve të vazhdueshme për reformat kombëtare me angazhimin 
e Shqipërisë për arritjen e Objektivave për Zhvillimin e Qëndrueshëm (OZHQ), 
veçanërisht në fushën e arsimit. Duke ndjekur arsim gjithëpërfshirës dhe të barabartë 
dhe duke nxitur mundësi për të mësuar gjatë të gjithë jetës për të gjithë, Shqipëria po 
hap rrugën për reforma afatgjata të sistemit drejt integrimit në BE dhe në përputhjes 
me axhendën ndërkombëtare të arsimit, OZHQ4-Arsimi 2030. 

METODOLOGJIA E ANALIZËS 
APA u krye në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) dhe 
me Institutin e Zhvillimit të Arsimit (IZHA) të Shqipërisë. Siç u kërkua edhe nga 
autoritetet kombëtare, vlerësimi u bë nga këndvështrimi i një sektori të gjerë dhe si i 
tillë përfshin aspekte të planifikimit dhe manaxhimit të sektorit arsimor në Shqipëri. 
Tre fusha kryesore të politikës u identifikuan nga qeveria shqiptare dhe UNESCO si 
fusha në të cilat reformat strategjike do të jepnin efektin maksimal drejt arritjes së 
prioriteteve kombëtare në sektor. Këto janë: (1) Zhvillimi dhe reformimi i kurrikulës; 
(2) Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në arsim; dhe (3) Politikat për 
mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. APA ofron një sërë rekomandimesh të bazuar mbi 
fakte për të kontribuar në zhvillimin e arsimit në vend. Këto rekomandime synojnë të 
jenë një kontribut për dialogun mbi politikën arsimore dhe të mbështesin Shqipërinë 
në zbatimin e Strategjisë për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar (SZHAPU) dhe për 
të përputhur sektorin e arsimit me Axhendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, duke 
përfshirë Objektivin 4 të Zhvillimit të Qëndrueshëm mbi arsimin dhe të mësuarit gjatë 
të gjithë jetës.

Gjatë kryerjes së APA-s, grupi i punës përdori një prespektivë krahasuese 
dhe ndërkombëtare për të identifikuar arritjet, pikat e forta dhe të dobëta dhe 
problematikat e sistemit arsimor në Shqipëri ndërkohë që morri në konsidertë 
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edhe pikëpamjet dhe përvojat e një grupi të gjerë të palëve të interesuara në fushën 
e arsimit. Grupi i punës së analizës përdori një shumëllojshmëri të burimeve të të 
dhënave, sasiore dhe cilësore, të elementëve të shumëanshëm (konteksti i vendit, duke 
përfshirë demografinë, ekonominë dhe shoqërinë) si edhe të vetë sistemit arsimor. 
Analiza përfshiu një analizë të dokumentave të politikave, të materialeve të tjera 
kombëtare si edhe të dhëna krahasuese mbi sistemin arsimor shqiptar në kuadër të 
tendencave më të gjera që kanë ndikimin e tyre në arsim në Ballkanin Perëndimor, 
Bashkimin Evropian e më tej. Analiza më tej u vërtetua nga intervistat dhe diskutimet 
me punonjës të departamenteve të ndryshme të MAS-it si edhe me aktorë të tjerë 
në arsim në nivele qendrore, shtetërore, rajonale dhe lokale, përfshirë këtu drejtorë, 
mësues, mësues të ardhshëm si edhe nxënës në ciklin fillor, të mesëm të ulët, të mesëm 
të lartë dhe studentë në universitet. 

Në mënyrë më specifike, procesi i APA-s përfshiu: 

 � Raportin Paraprak të vendit (RPV) përgatitur nga grupi kombëtar i punës (i 
caktuar nga autoritetet kombëtare) në vitin 2015 në përputhje me udhëzimet e 
UNESCO-s mbi analizën e politikës arsimore (p.sh. mbështetur tek Strategjia e 
UNESCO-s për Mbështetjen e Arsimit Kombëtar, UNESS). Raporti Paraprak i 
Vendit (IZHA 2015) jep informacion faktik dhe përshkrues;

 � Dokumentet me fakte të UNESCO-s mbi standardet që ofroi informacion bazë 
se si funksionon sistemi arsimor në Shqipëri në krahasim me vendet e tjera;

 � Shqyrtimin e literaturës së UNESCO-s e përpiluar gjatë viteve 2015-2016 që 
pasqyron punimet e kohëve të fundit mbi politikën arsimore në Shqipëri. Ky 
dokument ka si qëllim të japë informacion dhe të nxisë diskutimin e mëtejshëm 
me aktorët kombëtarë gjatë misioneve të tyre;

 � Një numër misionesh – Një seri misionesh që përfshijnë (1) Qëllimin e misionit; 
(2) Dy misione për përmbledhjen e fakteve (shtator dhe tetor 2015); (3) Misionin 
e nivelit të lartë për kordinimin teknik (dhjetor 2016); (4) Një seminar teknik me 
palët kryesore të interesuara (1 mars 2017); dhe (5) Një aktivitet mbi prezantimin 
dhe shpërndarjen e APA-së (12 prill 2017). Këto misione përfshinë bashkëpunimin 
midis grupit kombëtar në IZHA-s dhe grupit të APA-s të UNESCO-s. 

STRUKTURA E RAPORTIT TË ZGJERUAR
Raporti i zgjeruar i APA-s për Shqipërinë përbëhet nga 6 kapituj. Dy kapitujt 
e parë japin historikun dhe kontekstin e analizës në një këndvështrim të politikës 
ndërkombëtare dhe krahasuese. Kapitujt tre deri në pesë diskutojnë faktet për çështjet 
e politikës dhe rekomandimet për tre fushat kryesore të politikës dhe kapitulli i gjashtë 
përfshin një analizë të çështjeve të ndërthurura dhe hapat për ecjen përpara. Në tërësi, 
struktura është si më poshtë:
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 � Kapitulli 1 jep një vështrim të përgjithshëm të sistemit arsimor në Shqipëri 
dhe përqendrohet veçanërisht tek karakteristikat që kanë lidhje me tre fushat 
kryesoretë analizuara në kapitujt e mëposhtëm. 

 � Kapitulli 2 bën një analizë të shkurtër të performancës së sistemit arsimor nga 
pikëpamja ndërkombëtare duke u përqendruar veçanërisht tek çështjet e aksesit 
dhe pjesëmarrjes, paanësisë dhe barazisë; proceset dhe rezultatet në arsim; 
shpenzimet qeveritare; dhe decentralizimin dhe llogaridhënien në sistemin 
arsimor parauniversitar.

 � Kapitujt 3, 4 dhe 5 paraqesin një vlerësim të thellë të tre fushave kryesore 
kombëtare në arsim, në detaje: (Kapitulli 3/fusha 1) Zhvillimin dhe reformimin 
e kurrikulave; (Kapitulli 4/fusha 2) TIK-un në arsim; dhe (Kapitulli 5/fusha 
3) Politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Në secilën fushë, çështjet 
kryesore të politikës janë trajtuar nën dritën e fakteve ekzistuese si edhe janë 
hartuar një numër rekomandimesh për veprim. 

 � Kapitulli 6 përmbyll raportin e zgjeruar APA dhe paraqet katër çështje të 
ndërthurura të politikës dhe rekomandimet përkatëse si edhe plane për veprimet 
e mëtejshme.

 � Shtojcat japin mjete grafike në ndihmë të hartuesve të politikave dhe palëve 
të tjera të interesuara për të marrë në konsideratë përparësitë për zbatimin, 
monitorimin dhe vlerësimin e rekomandimeve të ndryshme duke pasur 
parasysh koston e mundshme, nivelin e vështirësisë, zbatimin dhe kohëzgjatjen 
e parashikuar. Prioritetet e treguara, të diskutuara me grupet e interesit në një 
seminar teknik në Shqipëri janë paraqitur tek dy Shtojcat.

 � Referencat bibliografike janë renditur në mënyrë alfabetike.

KUFIZIMET E STUDIMIT 
Megjithëse grupi i punës i UNESCO-s përdori një metodologji strikte në hartimin 
e kësaj APA-e, ishin prezente disa kufizime të caktuara në procesin e studimit. Për 
shembull, në situata kur nuk kishte të dhëna, grupi i analizës duhej të mbështetej në 
intervistat me zyrtarët e qeverisë në lidhje me hollësitë dhe objektivat e politikës. Në 
disa raste, mungesa e të dhënave dhe e dokumenteve e bënë të vështirë referimin në 
informacion specifik për t’i dhënë vlefshmëri gjetjeve. Po ashtu, grupi i analizës hasi 
vështirësi për mbledhjen dhe futjen e informacionit të ri mbi veprimet e ndërmarra 
gjatë periudhës së procesit të vlerësimit. 
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PËRFUNDIME
Në përmbledhje, raporti i zgjeruar i APA-s synon të kontribuojë në diskutimet për 
politikën në sistemin arsimor shqiptar në kontekstin e SZHAPU-së 2014-2020 dhe 
axhendës globale të OZHQ4-s Arsimi 2030 duke ofruar një platformë të shëndoshë mbi 
të cilën mund të ndërtohet një analizë e vazhdueshme e çështjeve më të rëndësishme 
të identifikuara në tre fushat prioritare të politikës. Shembuj të përvojave nga vende 
të tjera kanë për qëllim të ndihmojnë reflektimin dhe diskutimin, edhe pse situatat e 
tyre shoqërore dhe historike janë të ndryshme nga Shqipëria. Së fundi, me një politikë 
të hapur ndaj reformës së mundshme, shpresohet që ky raport i zgjeruar i APA-s, 
të ofrojë nxitjen e nevojshme për aktorët kombëtarë, me mbështetjen e partnerëve 
ndërkombëtarë për zhvillim, që të trajtojnë çështjet e identifikuara të politikës dhe 
të ecin përpara për arritjen e objektivave dhe strategjive të tyre në sektorin e arsimit. 
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 ■ Kapitulli 1  
Konteksti i Analizës së Politikës Arsimore në 
Shqipëri

HYRJE
Ky kapitull paraqet një përmbledhje të situatës së vendit ku është kryer APA. Duke u 
bazuar në të dhënat e paraqitura në Raportin Paraprak të Vendit (IZHA, 2015), si dhe në 
një sërë burimesh të tjera, kapitulli jep një përmbledhje të shkurtër historike të zhvillimit 
arsimor në Shqipëri gjatë dy dekadave të fundit. Nëpërmjet një diskutimi të faktorëve 
kryesorë demografikë, ekonomikë dhe shoqërorë që formojnë kuadrin e zhvillimit 
dhe zbatimit të politikës dhe reformës arsimore në Shqipëri, kapitulli ndihmon për të 
kontekstualizuar tri fushat prioritare të politikave të analizuara në Kapitujt 3, 4 dhe 5. Në 
veçanti, kapitulli diskuton dispozitat kryesore ligjore dhe reformat kryesore që synojnë 
përmirësimin e dispozitave/masave arsimore në përputhje me aspiratat gjithëpërfshirëse 
të Shqipërisë për aderimin në Bashkimin Evropian dhe harmonizimin me objektivat 
ndërkombëtare për zhvillim, duke përfshirë OZHQ4-Arsimi 2030. 

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I VENDIT 
Republika e Shqipërisë është një vend i vogël, me të ardhura pak më të larta se mesatarja 
me një popullsi rreth 3 milionë banorë që ndodhet në Evropën Juglindore, në Ballkanin 
Perëndimor. Vendi ka bregdet të gjatë në të dyja anët e detit Adriatik dhe Jon. Për 
shkak të reformës së fundit administrativo-territoriale, vendi aktualisht është ndarë në 
12 qarqe dhe 61 bashki, përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve publike, duke përfshirë 
arsimin, në nivel vendor. Kryeqyteti, Tirana, është qyteti më i madh dhe epiqendra e 
jetës politike, ekonomike dhe kulturore, ku janë vendosur shumë institucione publike.

Shqipëria është demokraci parlamentare e krijuar sipas Kushtetutës që u rinovua në 
vitin 1998. Vendi është anëtar i shumë organizatave shumëpalëshe, duke përfshirë, 
por pa u kufizuar në Organizatën e Traktatit të Atlantikut Verior (NATO), Kombet 
e Bashkuara (OKB), përfshirë UNESCO-n, Bankën Botërore (BB), Organizatën 
për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Këshillin e Evropës (KiE), dhe 
Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT). Shqipëria konsiderohet si një vend partner 
jo-anëtar në Organizatën për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD). 
Shqipëria ka aplikuar për vend kandidat në Bashkimin Evropian (BE) në vitin 2009 
dhe fitoi statusin e vendit zyrtar kandidat në BE në qershor të vitit 2014. Kjo ishte 
një pikë kritike e rëndësishme për një vend që vetëm dy dekada më parë ishte një 
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nga shtetet evropiane më të varfra, më të izoluara që sapo kishte dalë nga sundimi 
komunist (shihni Forumi Evropian për Demokraci dhe Solidaritet, 2014). 

Demografia dhe punësimi
Më shumë se 82.6% e popullsisë shqiptare është me origjinë etnike shqiptare. Grekët 
përbëjnë 0.9% të popullsisë së përgjithshme, ndërsa një 1% tjetër i përket grupeve të 
ndryshme etnike, duke përfshirë arumunët, romët, maqedonasit, egjiptianët ballkanas, 
malazezët dhe “të tjerë” me pjesën e mbetur prej 15.5% që cilësohen si “të papërcaktuar 
(Republika e Shqipërisë, Instituti i Statistikave, 2011a). Gjuha zyrtare është shqipja, 
e folur nga 98.8% e popullsisë. Gjuhë të tjera kryesore të folura përfshijnë gjuhën 
greke, maqedonase, rome, arumune, turke, italiane dhe serbokroate (Republika e 
Shqipërisë, Instituti i Statistikave, 2011b). Përkatësia fetare është si më poshtë: 56.7% 
myslimanë, 10% katolikë, 6.8% të krishterë ortodoksë, 2.5% ateistë, 2.1% bektashinj, 
5.7% që u përkasin “të tjera” dhe 16.2% që cilësohen si “të paspecifikuar” (Republika e 
Shqipërisë, Instituti i Statistikave, 2011c).

Deri në vitin 2001 Shqipëria ishte kryesisht shoqëri rurale me 53% të shtetasve të vet 
që banonin në zona rurale. Aktualisht, shumica e banorëve shqiptarë (54% në 2013) 
janë vendosur në zona urbane (Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, 2013, 
f. 10-12). Migrimi i brendshëm i shkaktuar nga pabarazi të theksuara ekonomike dhe 
sociale midis zonave të ndryshme gjeografike ka qenë një sfidë për autoritetet, duke 
përfshirë vendimmarrësit në sistemin arsimor. Njëkohësisht, migrimi i jashtëm i madh 
i një pjese të fuqisë punëtore më të aftë paraqet gjithashtu një sfidë për shoqërinë.2 
Shumica e emigrantëve me origjinë nga Shqipëria mund të jenë në moshë pune, gjë 
që ka pasur një efekt negativ në numrin e fuqisë punëtore në vend (Banka Botërore, 
2015a, f. 35-36).

Për periudhën 2007-2012 niveli i papunësisë arriti mesatarisht 13%, ndërsa niveli i 
papunësisë tek të rinjtë ka qenë mesatarisht i lartë në krahasim me (32.5% in 2014), 
por ende shumë më i ulët sesa në disa prej vendeve fqinje, për shembull në Malin e Zi 
(që ishte 60.1% në vitin 2014) (Banka Botërore, 2015a, f. 12). 

Zhvillimi ekonomik
Megjithëse ekonomia e Shqipërisë ka treguar forcë relative gjatë viteve të fundit, 
përsëri ekzistojnë shqetësime në lidhje me çështje të tilla si pabarazia sociale, pabarazia 
gjinore, liria e shtypit dhe e mediave të tjera dhe qëndrueshmëria mjedisore.

2 Format më të rënda të migrimit që rezultojnë në “largim truri” për Shqipërinë janë trajtuar nëpërmjet nismave 
të ndryshme si Programi Brain Gain (Programi i Thithjes së Trurit). Ky i fundit i krijuar nga Qeveria shqiptare me 
mbështetjen e PNUD-it, synon të luftojë ndikimet ekonomike dhe sociale të “largimit të trurit”, duke inkurajuar 
profesionistë tepër të kualifikuar për t’u kthyer në Shqipëri.
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Gjatë dekadës së fundit Shqipëria ka mbetur e angazhuar ndaj politikave të saj liberale 
ekonomike që shënuan nisjen e periudhës pas-komuniste në 1990. Ndërsa nivelet reale 
të rritjes së Produktit të Brendshëm Bruto (PBB) ranë nga 7.5% në 2008 në nivelin 
mesatar prej 1.6% në 2012, Shqipëria ishte ende e suksesshme për të shndërruar 
zhvillimin e qëndrueshëm në një nivel të caktuar mirëqenieje të përmirësuar 
(Republika e Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, 2013, f. 5). Raporti i Zhvillimit Njerëzor 
i vitit 2016 e klasifikoi Shqipërinë në vendin e 75-të (në kategorinë “e lartë” nga 188 
shtete pjesëmarrëse (PNUD, 2016). Shqipëria “po tejkalonte” vendet e tjera dhe 
klasifikohet në një pozicion më të lartë sesa mesatarja në lidhje me qëndrimin për 
shndërrimin e pasurisë në standarde më të mira jetese (Republika e Shqipërisë, Këshilli 
i Ministrave, 2013, f. 6-7). Kjo mund të konsiderohet e një rëndësie të veçantë në 
kontekstin e përpjekjeve për uljen e papunësisë tek të rinjtë dhe zbatimin e reformave. 

Gjithashtu, Shqipëria ka marrë masa të rëndësishme për të zvogëluar dhe 
përfundimisht për të kapërcyer hendekun infrastrukturor, duke kanalizuar një pjesë të 
mirë të shpenzimeve kapitale (deri në mbi 50%) për sektorin e transportit (Republika 
e Shqipërisë, Këshilli i Ministrave 2013, f. 9-10). Në mënyrë ideale, përmirësimet në 
rrugë, veçanërisht larg nga qytetet e mëdha, mund të shndërrohen në investime të 
rëndësishme nga pikëpamja shoqërore dhe gjithashtu të ndihmojnë në përparimin e 
sistemit arsimor.

Përveç kësaj, Shqipëria ka tërhequr investime të huaja të drejtpërdrejta të 
konsiderueshme (IHD). Për shembull, në vitin 2010 Shqipëria u rendit në vendin e 
18-të në listën e më shumë se 140 vendeve të klasifikuara për qarkullimet e IHD-ve të 
tyre. Në tremujorin e parë të vitit 2015, IHD u rrit me 53% në krahasim me pozicionin 
ku qëndronte vendi në 2014 (Grupi i Bankës Botërore, 2015, f. 49). Po ashtu, Shqipëria 
ka tërhequr shumë Investime të Huaja Direkte. Për shembull, në 2010, Shqipëria u 
rendit në vendin e 18të në listën e më shumë se 140 vendeve të renditura për hyrjen 
e IHD-së. Në tremujorin e parë të 2015, IHD u rritën me 53% krahasuar me një vit 
më parë (Banka Botërore, 2015a, f. 49). Eksportet janë rritur gjithashtu dhe klima e 
biznesit është përmirësuar ndjeshëm. Prezantimi i një takse të sheshtë të të ardhurave 
nga korporatat prej 10% dhe ulja e kontributeve të sigurimeve shoqërore në 15% kanë 
lehtësuar barrën fiskale dhe ulur kostot e fuqisë punëtore në ekonomi (Republika e 
Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, 2013, f. 10). Ndërsa investimet dhe eksportet neto 
kanë shërbyer si nxitës për ekonominë, konsumi privat është tkurrur. Tendenca e 
rritjes së investimeve publike është ngadalësuar për shkak të përpjekjeve të kohëve të 
fundit për konsolidimin fiskal (Banka Botërore, 2015a, f. 49).
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Barazia gjinore
Kushtetuta e Shqipërisë garanton barazi të çdo individi para ligjit dhe përcakton se 
asnjë person nuk do të diskriminohet në mënyrë të padrejtë për shkak të gjinisë.3 
Në Shqipëri legjislacioni mundëson që traktatet ndërkombëtare të zëvendësojnë ligjet 
kombëtare dhe kjo ndodh në rrethanat kur Parlamenti i vendit ka ratifikuar Konventën 
për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave. Megjithatë, në të 
njëjtën kohë gratë mbrohen vetëm në shkallë të kufizuar, me ndalime kushtetuese 
pothuajse jo-ekzistuese ndaj dhunës në familje ose ngacmimit seksual (UNESCO, 
2015c, f. 14-17, 21). Më tej, sipas një vlerësimi të fundit të përbashkët të vendit, “dhuna 
mbi bazë gjinore (gratë e moshës 15-49 vjeç) është rritur nga 56% në vitin 2007 në 
59.4% në vitin 2014” (UNCT, 2015, f. 21). Kështu, dhuna mbi bazë gjinore është 
një çështje e rëndësishme në Shqipëri, me më shumë se gjysmën e grave që e kanë 
përjetuar në një formë të caktuar.

Në vazhdën e çështjeve gjinore, një sfidë tjetër ka qenë niveli i ulët i pjesëmarrjes së 
grave në pozicione vendimmarrëse dhe qeverisëse. Pavarësisht nga kuotat që kërkojnë 
se të paktën 30% e kandidatëve të partive politike duhet të jenë gra, vetëm pak më 
shumë se 16% e grupit të plotë të kandidateve femra në vend në listat partiake ishin 
zgjedhur si deputete (UNESCO, 2015c, f. 21). Gratë gjithashtu janë të nënpërfaqësuara 
ndjeshëm në pozicione drejtuese të shkollave (Çobaj, 2015). Megjithatë, në krahasim 
me vitet e mëparshme, pjesëmarrja e grave në politikë po rritet dhe gratë mund të 
gjenden në pozicione drejtuese në institucione arsimore dhe të mirëqenies sociale, 
megjithëse më pak në Parlament ose institucione të qeverisjes vendore.

Media dhe TIK
Ndërsa e drejta për lirinë e shtypit dhe medias parashikohet në Kushtetutë, në realitet 
shpesh cënohet në favor të interesave të ndryshme politike dhe ekonomike. Sfida 
është gjithnjë e më tepër nën shqyrtim, ndërsa Shqipëria kërkon të anëtarësohet në 
Bashkimin Evropian. Sipas Indeksit Vjetor të Lirisë së Shtypit të vitit 2016, Shqipëria 
u rendit në vendin e 82-të, e cila ishte 14 pikë më lart sesa sërish klasifikimi i saj i vitit 
2011 (UNESCO, 2015b, f. 14). Megjithatë, sipas një raporti të Freedom House të vitit 
2016, Shqipëria klasifikohet si “pjesërisht e lirë”, duke rënë në pikë mesatare midis “më 
shumë e lirë” dhe “më pak e lirë” (konkretisht, 15/30 në mjedisin ligjor)4.

Përmirësimet në Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) dhe lidhja e 
përgjithshme me internetin e Shqipërisë kanë qenë të qëndrueshme. Gjatë periudhës 
2000-2008, numri i përdoruesve të internetit u rrit në mënyrë eksponenciale nga 2.500 
në 750.000 përdorues. Mbulimi kombëtar i telefonave celularë ka arritur mbi 90% 
të popullsisë. Mundësi dhe sfida të konsiderueshme në fushën e TIK-ut, veçanërisht 

3 Shihni nenin 18 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë të vitit 1998, gjendet tek http://www.osce.org/
albania/41888?download=true). 

4 https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/albania

http://www.osce.org
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/albania
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duke pasur parasysh objektivat e Shqipërisë në fushën e arsimit, diskutohen më me 
hollësi në Kapitullin 4.

ARSIMI NË SHQIPËRI
Duke filluar nga rënia e regjimit komunist në fillim të viteve ’90, objektivi kryesor në 
sektorin arsimor kishte qenë shndërrimi i arsimit nga një mjet i kontrollit shtetëror 
në një mjet të zhvillimit demokratik shoqëror dhe ekonomik. Sipas reflektimeve të një 
ish mësuesi në sistemin komunist: 

Ne [mësuesit] nuk ishim aty për të parë dhe nxitur inteligjencën dhe zhvillimin 
individual të fëmijëve. Ne nuk ishim aty për të mbështetur perceptimin e tyre ndaj botës 
sipas përvojës së tyre personale; në vend të kësaj ne duhet t’i shndërronim ata në robotë. 
Si mësues, kjo më dukej shumë demoralizuese pasi ne po frenojmë zhvillimin kulturor 
dhe intelektual të të rinjve tanë. (Olsen, 2000, f. 42) 

Në kundërshtim me qëllimin e prodhimit të qytetarëve të bindur komunistë, 
synimi gjithëpërfshirës u bë që të zëvendësohej tradita e “mësimit përmendësh” 
me mësimdhënien dhe nxënien për qytetari demokratike nëpërmjet diskutimeve të 
hapura dhe të menduarit kritik. Me ndihmën e organizatave joqeveritare vendase 
dhe ndërkombëtare, në Shqipëri u prezantuan një sërë modelesh të reja pedagogjike 
gjatë dekadës së parë pas-komuniste. Këto projekte ndihmuan mësuesit të kapërcenin 
“Trashëgiminë kulturore të pesë dekadave të autokracisë dhe pasivitetit” që dhe në 
2003 vazhdonte “të formësonte jetën e përditshme në arsim dhe administrimin e tij” 
(OECD, 2003, f. 46). Që nga ajo kohë, sistemi arsimor në Shqipëri ka kaluar një sërë 
reformash të rëndësishme nga niveli i politikave deri në nivelin e shkollës. 

Megjithatë, në periudhën e hershme të demokratizimit, ka pasur shumë ndikime të 
sistemit të mëparshëm. Për shembull, organet shtetërore qeverisëse dhe institucionet 
e varësisë të shoqërisë së re demokratike trashëguan një shkallë të lartë të politizimit 
gjithëpërfshirës. Pjesëmarrja e qytetarëve në qeverisjen vendore, duke përfshirë edhe 
sektorin e arsimit, u materializua më shumë si përjashtim sesa si rregull në të gjithë 
vendin. Në të njëjtën kohë, gjatë viteve ‘90 dhe veçanërisht pas trazirave civile në 1997-
98, Shqipëria u përball me sfidën e rehabilitimit fizik të infrastrukturës shkollore, 
veçanërisht në zonat rurale (Olsen, 2000).

Në fund të viteve’90 dhe në fillim të viteve 2000, me zgjerimin dhe thellimin e 
bashkëpunimit me organizata ndërkombëtare, si dhe vendosjen e themeleve ligjore 
për reforma të rëndësishme, Shqipëria hyri në një fazë të re të zhvillimit kombëtar 
të arsimit (MAS, 2014g, fq. 4). Ndër nismat e mëparshme të sponsorizuara nga 
donatorë, të krijuara që nga mesi-fundi i viteve ’90, ishin Projekti për Zhvillimin e 
Arsimit në Shqipëri të Fondacionit Soros/Shoqërisë së Hapur, si dhe ndihma e dhënë 
nga UNICEF, Këshilli i Evropës, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar 



A n a l i za  e  Po l i t i kë s  A r s i m o re :  Çë s h t j e  d h e  R e ko m a n d i m e   ■   S h q i p ë r i a28

(USAID) dhe Ambasada Amerikane. Secila prej këtyre agjencive, megjithëse me 
pika të dallueshme të fokusit programatik, kërkonte të mbështeste reformën arsimore 
në vend, përpjekje të tilla si rehabilitimi i shkollave, trajnimi i mësuesve, zhvillimi 
i programeve mësimore dhe edukimi demokratik i qytetarëve (Gardinier, 2016). 
Gradualisht, vendi tregoi gatishmërinë dhe vullnetin e vet për të zbatuar kuadro të 
mbështetura në nivel shumëpalësh në shkallë më të gjerë, për zhvillimin e sektorit 
të arsimit, duke përfshirë për shembull, Projektin e Barazisë dhe Ekselencës Arsimore 
të Bankës Botërore (BankaBotërore, 2014a). Ky Projekt, me koston e tij totale të 
projektit prej 75 milionë USD, rezultoi në cilësi të përmirësuar të kushteve fizike në 
klasa, përmirësoi programe arsimore më të rëndësishme dhe përforcoi qeverisjen 
institucionale për arsimin e lartë (Banka Botërore, 2014a, 2014d).

Konteksti rajonal dhe ndërkombëtar i reformave arsimore në Shqipëri 
Një nxitës i rëndësishëm i reformës në arsim ishte dhe ende mbetet harmonizimi i 
objektivave të politikës kombëtare me aspiratat dhe standardet mbarë-evropiane 
dhe ndërkombëtare (Gardinier, 2016). Megjithëse nuk ka direktiva të detyrueshme 
nga Bashkimi Evropian (BE) specifikisht për arsimin, Arsimi dhe Trajnimi 2020 (ET 
2020) është një kuadër i përbashkët i BE-së për bashkëpunim në fushën e arsimit me 
një numër standardesh për 2020, midis të cilave tre lidhen drejtpërdrejt me arsimin 
parauniversitar:

 � Të paktën 95% e fëmijëve (nga mosha 4 vjeç deri në moshën e arsimit të 
detyrueshëm shkollor) duhet të marrin pjesë në edukimin e fëmijërisë së 
hershme;

 � Më pak se 15% e atyre të moshës 15 vjeçare mund të kenë aftësi të pamjaftueshme 
në lexim, matematikë dhe dituri natyre (shkencë) dhe

 � Niveli i personave që largohen herët nga edukimi dhe trajnimi në grup-moshën 
18-24 vjeçare nuk duhet të arrijë 10%.5

Gjithashtu, janë paraqitur gjashtë prioritetet e reja për periudhën 2016-2020 
(Komisioni Evropian, 2015d):

 � Njohuri, aftësi dhe kompetenca të rëndësishme dhe cilësore të zhvilluara gjatë të 
nxënit gjatë gjithë jetës, duke u fokusuar në rezultatet e të nxënit për punësim, 
inovacion, qytetari aktive dhe mirëqenie; 

 � Arsim gjithëpërfshirës, barazi, drejtësi, mosdiskriminim dhe promovim të 
kompetencave komunitare/qytetare;

 � Arsim dhe trajnim të hapur dhe inovativ, duke përshirë mbështetjen në mënyrë të 
plotë të epokës dixhitale; 

5 Shih http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en
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 � Mbështetje e fuqishme për mësuesit, trajnerët, drejtuesit e shkollave dhe 
personelit tjetër arsimor; 

 � Transparencë dhe njohje e aftësive dhe kualifikimeve për lehtësimin e të nxënit 
dhe lëvizshmërisë së punës; 

 � Investim i qëndrueshëm, cilësi dhe efikasitet i sistemeve arsimore dhe i trajnimit.

Politikat arsimore në vendet e Bashkimit Evropian janë një pikë e rëndësishme reference 
për vendet kandidate në BE. Siç diskutohet në kapitujt vijues të kësaj APA, reformat 
arsimore në Shqipëri bazohen në disa nga parimet kryesore të rekomandimeve 
sociale dhe ekonomike mbarë-evropiane, duke përfshirë ato të Bashkimit Evropian, 
Komisionit Evropian dhe Këshillit të Evropës, si dhe të disa organizatave dypalëshe 
dhe shumëpalëshe, përfshirë UNESCO-n. Përveç kësaj, megjithëse Shqipëria nuk 
është shtet anëtar i OECD-së, Programi i OECD-së për Vlerësimin Ndërkombëtar të 
Studentëve (PISA) është bërë gjithashtu një pikë e rëndësishme referimi për hartimin 
e politikave në vend. 

Përtej Evropës, kuadrot globale të tilla si Arsimi për të Gjithë dhe Objektivat për 
Zhvillimin e Mijëvjeçarit kanë qenë një pikë e rëndësishme referimi për zhvillimin 
e politikës arsimore në Shqipëri. Implikimet e politikës për arsimin e Programit të 
vitit 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, duke përfshirë OZHQ4-Arsimi 2030 janë 
aktualisht nën shqyrtim. Synimi i përbashkët i OZHQ4 për “Garantimin e arsimit 
cilësor, gjithëpërfshirës dhe të barabartë, si dhe të krijojë e konsolidojë shanse për të 
mësuarit gjatë të gjithë jetës për këdo” është më gjithëpërfshirës në objektin e tij sesa 
programet e mëparshme të arsimit ndërkombëtar që janë fokusuar kryesisht në 
aksesin në arsimin bazë. Kështu, ai ofron një kuadër më të zgjeruar normativ për 
reformat e vazhdueshme arsimore në Shqipëri. 

Që prej fillimit të viteve 2000, Shqipëria ka firmosur disa konventa ndërkombëtare 
dhe evropiane, konventa dhe rekomandime që ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ose të tërthortë në sektorin arsimor të vendit, si dhe ofrojnë një kuadër normativ 
mbikombëtar për reformat në politikën arsimore. Disa prej konventave dhe 
marrëveshjeve kryesore përfshijnë si më poshtë (në rend kronologjik)6:

 � Partneritetet me Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës, Bankën Evropiane 
të Investimeve dhe Bankën Botërore, duke përfshirë EEEP-në (që mbulojnë 
periudhën 2006-13; të synuara për përgatitjen dhe zbatimin e strategjive 
kombëtare arsimore dhe reformat e vazhdueshme arsimore);

 � Deklarata e Bolonjës (e firmosur në 2003; që synonte harmonizimin e arsimit të 
lartë në Shqipëri me normat dhe standardet më të zgjeruara evropiane);

6 Përpiluar në bazë të Gardinier, 2016, f. 132-3 dhe Baza Globale e të Dhënave e UNESCO-s mbi të Drejtën 
për Arsim (për Shqipërinë), i disponueshëm në http://www.unesco.org/education/edurights/index.
php?action=countries&lng=en.

http://www.unesco.org/education/edurights/index
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 � Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të të Gjithë Punëtorëve 
Migrantë dhe Anëtarëve të Familjeve të Tyre (e ratifikuar në vitin 2007, kërkonte, 
midis dispozitave të tjera, të garantonte të drejtën themelore të aksesit në arsim, 
duke përfshirë në nivel parashkollor, për çdo fëmijë të një punëtori migrant, 
bazuar në parimin themelor të trajtimit të barabartë);

 � Aderimi në NATO (në vitin 2009, i cili synonte forcimin e përgjithshëm të 
lidhjeve me SHBA-në dhe të gjithë aleatët e tjerë evropianë/perëndimorë);

 � Marrëveshja për Liberalizimin e Vizave me BE-në (e nënshkruar në vitin 2010; 
me synimin e lehtësimit të udhëtimit për në shtetet anëtare të BE-së, duke rritur 
në këtë mënyrë ekspozimin e qytetarëve shqiptarë ndaj vlerave dhe normave 
mbarë-evropiane);

 � Statusi i vendit kandidat në BE (i dhënë në vitin 2014; siguron në këtë mënyrë 
mbështetje më të madhe për të gjitha llojet e reformës së brendshme që kërkojnë 
ta sjellin Shqipërinë më afër rregulloreve brenda BE-së);

 � Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (e ratifikuar në vitin 
2013; kërkonte, midis të tjerash, të garantonte të drejtën për arsim të personave 
me aftësi të kufizuara, bazuar në parimet e gjithëpërfshirës, trajtimit të barabartë 
dhe mos-diskriminimit).

Në vend, qeveria e Shqipërisë, pas përshpejtimit të reformave demokratike prej mesit 
të viteve 1990, ka miratuar një numër instrumentash ligjore kyç që në mënyrë direkte 
ose indirekte kanë ndikuar në sektorin e arsimit. Disa nga ligjet më të fundit janë (në 
mënyrë kronologjike)7:

 � Ligji #7952 për Arsimin Parauniversitar (miratuar në 1995);

 � Ligji për Arsimin Privat (miratuar në 1995-96);

 � Dispozitat normative për Shkollat Publike (miratuar në 1996);

 � Ligji #8461 për Arsimin e Lartë (miratuar në 1998);

 � Ligji #8872 për Arsimin dhe Formimin Profesional (miratuar në 2002, ndryshuar 
më vonë);

 � Ligji #78 [mbi provimin e Maturës Shtetërore si një test i detyrueshëm që tregon 
përfundimin e shkollës së mesme dhe si një parakusht për të hyrë në arsimin e 
lartë] (miratuar në 2006);

 � Ligji #9741 për Arsimin e Lartë (miratuar në 2007, ndryshuar më vonë);

 � Ligji #9970 për Barazinë Gjinore në Shoqëri (miratuar në 2008));

7 Përgatitur nga Gardinier, 2016, f. 130; Vadahidhe Bilali, 2015, f. 336-7.
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 � Ligji #69/2012 për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë 
miratuar në 2012); 

 � Ligji për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë 
në Republikën e Shqipërisë (miratuar në 2015).

Instrumenti ligjor më gjithëpërfshirës midis tyre mbetet Ligji #69/2012. Mbi bazën e 
rezultateve të transformimit të sektorit në dekadat e mëparshme, kjo pjesë kryesore 
e legjislacionit zhvillon disa nga parimet më përparimtare në arsim, përfshirë, por jo 
kufizuar tek, qasja e hapur dhe gjithëpërfshirëse e shkollimit të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, tek roli i madh i prindërve në qeverisjen e shkollës, tek rritja e pavarësisë së 
shkollave si edhe ristrukturimi i arsimit bazë. 

Përveç tyre, katër akte të tjera ligjore që meritojnë të përmenden janë Ligjet #7952, 
#8872, #9741, dhe #9970. I pari paraqet një numër regullash kyç që lidhen me fushat 
e vlerësimit të nxënësve, regjistrimet, standardet dhe parashikimet për trajnimin e 
mësuesve; dhe si i tillë ai përshpejtoi ligjin e kohëve të fundit #69/2012. I dyti, Ligji 
#8872 përcakton parimet e përgjithshme të përbërjes, organizimit dhe manaxhimit të 
Arsimit dhe Formimit Profesional (AFP-së). I treti, Ligji #9741, riformulon misionin 
si edhe objektivat e arsimit të lartë. Në vitin 2014, Ligji #9741 shërbeu si bazë ligjore 
për anulimin e liçencave të disa institucioneve të arsimit të lartë të konsideruara si në 
kundërshtim me dispozitat përkatëse, ligjërisht të detyrueshme. Së fundi, Ligji #9970, 
është një instrument legjislativ që synon ruajtjen e të drejtave të grave dhe eleminimin 
e çdo lloj diskriminimi mbi bazë gjinie në arsim. 

Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar 2014-2020 (SZHAPU) 
(MAS, 2014a) gjithashtu meriton të përmendet këtu. Kjo strategji ka shërbyer si 
një instrument themelor për këtë analizë sepse parashikon vizionin e qeverisë për 
reformën kombëtare në arsim. Kjo strategji përdoret gjerësisht si referencë në të 
gjithë këtë raport të zgjeruar, dhe veçanërisht në tre fushat kryesore të politikave të 
paraqitura në kapitujt 3, 4 dhe 5.

Struktura e sistemit arsimor
Që nga rënia e rregjimit komunist në Shqipëri, vendi është përpjekur të mbajë 
përqindje regjistrimi në arsimin bazë afër asaj universales. Në vitin 2014, sistemi 
arsimor në Shqipëri, duke përfshirë edhe atë parashkollor, i ka shërbyer afërsisht 
585.945 nxënësve. Kjo shifër tregon një rënie në numrin e nxënësve në arsimin 
parauniversitar nga afërsisht 700.000 nxënës në 2007. Një pjesë e kësaj rënie mund 
të jetë si rezultat i demografisë dhe migracionit. Të dhënat përkatëse për arsimin 
paraqiten në Tabelën 1 më poshtë. 
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Tabela 1. Të dhëna sasiore mbi Arsimin Publik dhe Privat në Arsimin Parauniversitar

Gjithsej në 
APU

Arsimi 
Parashkollor 

(APSH)

Përqindja 
e nxënësve 

në APSH-

Arsimi Bazë 
(AB)

Përqindja 
e 

nxënësve 
në AB

Arsimi i 
Mesëm (AM)

Përqindja 
e 

nxënësve 
në AM

Nxënës 585945 82494 14.08% 363408 62.02% 140043 23.90%

Institucione 3569 1857 48.88% 1493 39.30% 497 13.08%

Mësues 37943 4495 11.85% 24777 65.30% 8671 22.85%

Burimi: MAS, 2014a, f. 16.

Sipas përllogaritjeve të Kombeve të Bashkuara (KB), popullsia e re e grup moshës 
19 vjeç dhe poshtë është parashikuar të ulet nga 32% (regjistruar në 2010) në 24% 
të popullsisë së përgjithshme në vitin 2025 (Banka Botërore, 2012, f.10). Struktura e 
përgjithshme e sistemit arsimor në Shqipëri paraqitet në figurën më poshtë.

Arsimi parashkollor në Shqipëri përfshin kopshtet dhe klasat parashkollore, për 
fëmijët 3-6 vjeç, por nuk është i detyrueshëm. Klasat e parashkollorëve ofrojnë 
arsim parashkollor për fëmijët e moshës 5 vjeçare që kanë humbur mundësinë për 
të marrë pjesë në arsimin parashkollor më parë. Sipas statistikave kombëtare, niveli i 
regjistrimit në arsimin parashkollor për vitin akademik 2014-2015 ishte 81%. MAS-i 
ka treguar se pranohet gjerësisht se “ndërhyrja cilësore në fëmijërinë e hershme ka një 
nivel të lartë ndikimi në arsimin fillor” (MAS, 2014a, f.14). 

Fëmijët mbi moshën 6 vjeçare kanë të drejtën e arsimit bazë i cili përbëhet nga cikli 
fillor dhe arsimi i mesëm i ulët. Struktura është aktualisht “5+4” me arsimin bazë të 
detyrueshëm; ai zgjat 9 vjet dhe është për nxënës deri në 16 vjeç. Të gjithë ata që nuk 
kanë përfunduar arsimin bazë dhe janë mbi moshën 16 vjeç mund ta përfundojnë atë 
në shkollat me kohë të pjesshme (MAS-i, 2014a, f. 14).

Pas përfundimit të arsimit bazë të detyrueshëm, nxënësit përballen me dy mundësi 
kryesore përsa i përket vazhdimit të studimeve në arsimin e mesëm të lartë; 
mundësitë janë gjimnazet e orientuara drejt botës akademike ose programet e Arsimit 
dhe Formimit Profesional (AFP). Që prej vitit akademik 2009-2010, AFP ofrohet në 
tre nivele të ndryshme shkollimi. Programet dy vjeçare, që përbëjnë nivelin e parë, 
kanë si qëllim pajisjen e nxënësve me aftësitë bazë të punëtorëve gjysëm të kualifikuar 
dhe mbyllen me dhënien e një çertifikate të trajnimit profesional bazë. Programet 
një vjeçare në nivelin e mëtejshëm synojnë të trajnojnë teknikë dhe këta pajisen me 
një çertifikatë të trajnimit profesional. Programet AFP-së të nivelit të tretë vazhdojnë 
edhe për një vit tjetër dhe hapin rrugën për studime të larta (MMSR, 2014, f. 11).

Në Shqipëri, të diplomuarit nga AFP janë më të paktë në numër dhe kanë përbërje të 
ndryshme gjinore krahasuar me bashkëmoshatarët e tyre në gjimnaze. Për shembull, 
në vitin 2012, pothuajse 41.000 studentë përfunduan gjimnazet, nga të cilët vajzat 
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përbënin 50% të numrit të përgjithshëm. Në të njëjtin vit, në shkollat profesionale 
përfunduan më pak se 2.900 nxënës, nga të cilët më pak se 30% ishin vajza të reja. Një 
nga arsyet kryesore të diplomimeve më të pakta në AFP8 është tërheqja më e vogël 
e të rinjve për profesione (MMSR, 2014, f. 11). Kështu, një nga objektivat kryesore 
të nënsektorit të arsimit profesional është rritja e përqindjes së të rinjve që zgjedhin 
arsimin profesional nga 14% në 25%. Në të njëjtën kohë, objektivat kombëtare 
strategjike tregojnë se përqindja e punësimit për të diplomuarit nga AFP pritet të rritet 
në 40%, me vajzat që përbëjnë rreth 75% të numrit të përgjithshëm të të diplomuarve 
me punë të siguruara (MEI, 2015, f. 640). Në tërësi, mungesa e punonjësve të 
kualifikuar është raportuar si një pengesë e fortë për bizneset në Shqipëri. Ka fakte 
që tregojnë se ka një ofertë të pamjaftueshme për aftësi në tregun e punës, gjë që, 
sipas Bankës Botërore, i dedikohet mungesës së përgatitjes dhe trajnimit në sistemin 
e arsimit parauniversitar (Banka Botërore, 2015b, f. 28). 

Sistemi i arsimit të lartë në Shqipëri është përputhur me parimet e Deklaratës së 
Bolonjës (si dokumenti kryesor udhëheqës i Procesit të Bolonjës) dhe nënkupton 
një program studimi universitar 3 vjeçar të ndjekur nga një deri në dy vjet studime 
për gradën master dhe tre vjet studime për doktoraturë. Reformat më të fundit në 
Arsimin e Lartë janë shoqëruar me përmirësime në strukturën e qeverisjes, financimit 
dhe organizimit të institucioneve të arsimit të lartë. Reforma kryesore ka qëllim 
përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor. Përsa i përket 
mekanizmave të financimit, si rezultat i reformës, qeveria ka planifikuar krijimin e 
Agjencisë Kombëtare për Financimin e Arsimit të Lartë, që do të jetë institucioni 
kryesor për shpërndarjen e granteve në sistem (MEI, 2015, f. 639). Një nga problemet 
kryesore të arsimit të lartë është përqindja shumë e ulët e përfundimit të arsimit të lartë 
në Shqipëri krahasuar me mesataren e BE27 (14.3% kundrejt 35.7%, përllogaritur si 
një përqindje e 30-34 vjeçarëve me universitet të përfunduar ose me arsim të ngjashëm 
me universitetin) (MMSR, 2014, f. 20).

8 Për shembull, gjatë periudhës 2006-11, regjistrimet në arsimin profesional kanë rënë me 38% (Republika e 
Shqipërisë, 2014c, f. 10). 
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Figura 1: Sistemi arsimor në Shqipëri 
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Qeverisja e sektorit të arsimit 
Si pjesë e një sistemi më të gjerë të qeverisjes publike në Shqipëri, sektori i arsimit 
vazhdon të funksionojë si një model disi i centralizuar i rrjeteve ndërqeveritare. 
Administrimi në nivelin rajonal mbetet i lidhur me nivel ministrie në Tiranë, 
kryesisht Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) dhe Ministria e Financave, dhe në 
varësi të madhe nga niveli qëndror i qeverisjes. Autoritetet lokale kanë kompetencë 
të ndërtojnë shkolla dhe caktojnë fëmijët tek to, megjithatë, në kohën e përgatitjes 
së kësaj APA, fondet lokale për arsimin vijnë drejtpërdrejt nga fondet e qeverisë 
qëndrore. Të ardhurat e krijuara nga pushtetet vendore mbeten shumë të kufizuara 
(OECD 2003, f. 46; shih gjithashtu Schmidt-Neke, 2007, f. 18). 

Po ashtu, strategjitë më të fundit të miratuara nga qeveria dëshmojnë për vullnetin 
e fortë për kryerjen e reformës në sektor. Optimizimi i autonomisë së shkollës është 
një fushë kryesore e këtyre reformave (MAS-i, 2014a, f. 6) që kanë çuar në disa 
inovacione në sistem, të tilla si nisma për shkollat si qëndra komunitare dhe modeli i 
Inspektoriatit Shtetëror të Arsimit për vetëvlerësimin e shkollës.

Ka tre nivele të qeverisjes së arsimit në Shqipëri. Niveli qendror përfshin Parlamentin 
me Komisionin e vet të Arsimit dhe Kulturës, Këshillin e Ministrave dhe Ministrinë e 
Arsimit dhe Sportit (MAS). Nivelet rajonale/lokale u referohen qarqeve dhe bashkive 
dhe përfshijnë organe administrative të tilla si Drejtoritë Arsimore Rajonale (DAR), 
Bashkitë, Këshillat e Qarkut, dhe Departamentet e tyre të Arsimit dhe Shëndetësisë. 
Së fundi, qeverisja në nivel shkolle përfshin drejtorin e shkollës së bashku me 
nëndrejtorët, bordin e shkollës si edhe këshillat e mësuesve dhe këshillat e prindërve. 

MAS-i është ministria përgjegjëse për politikën dhe administrimin e përgjithshëm të 
sistemit arsimor në nivel kombëtar, me përjashtim të Arsimit dhe Formimit Profesional 
(AFP) që është në varësi të MMSR. Funksionet kryesore të MAS-it janë: Zbatimi i 
ligjeve dhe rregulloreve të tjera të miratuara nga parlamenti ose qeveria; Administrimi 
i vendimeve për çështje ligjore dhe menaxhimi ose mbikëqyrja profesionale; Miratimi 
i statuteve, kurrikulave dhe dokumenteve me rëndësi strategjike; Hartimi i buxhetit 
dhe financimi i arsimit. MAS-i merr vendime mbi ofrimin e shërbimit të arsimit nga 
shkollat fillore dhe të mesme, rregullon arsimin e mesëm të lartë (përjashtuar AFP) 
dhe arsimin e lartë, përfshirë financimin dhe përgatitjen e standardeve dhe kërkesave 
të përgjithshme (UNESCO, 2011, f. 4).

Tre agjenci të specializuara, në varësi të ministrisë, luajnë një rol themelor në sistemin 
e arsimit parauniversitar. Agjencia e parë është Instituti i Zhvillimit të Arsimit 
(IZHA) (në fillim i krijuar me një emër tjetër në vitin 1970) dhe ka mision kryesor t’i 
ofrojë MAS-it ekspertizë të specializuar dhe këshillim profesional të mbështetur në 
rezultatet e punës kërkimore dhe studimore. Fushat kryesore të ekspertizës së IZHA-s 
janë zhvillimi i përmbajtjes së kurrikulave, teknologjitë moderne në mësimdhënie 
dhe në metodologjitë e mësimdhënies, si edhe menaxhimi i shkollës dhe praktikat e 
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lidershipit në arsimin e përgjithshëm. Detyrat e përgjithshme ku puna e IZHA-s mund 
të konsiderohet veçanërisht e dobishme janë kryerja e studimeve për të shërbyer si 
bazë për zhvillimet e ardhshme në politikën arsimore dhe në strategjitë sektoriale, 
si edhe zhvillimi i standardeve për kualifikimin e mësuesve dhe performancën e 
drejtuesve të shkollës. 

Agjencia e dytë, institucion i posaçëm i sistemit arsimor, është Agjencia Kombëtare 
e Provimeve (AKP) (krijuar në 2010) që ka detyrë për organizimin dhe kryerjen e 
provimeve kombëtare në sistemin parauniversitar, si edhe të provimeve të shtetit për 
profesionet e rregulluara dhe të provimeve për pranimin në universitete. Misioni 
kryesor i AKP-së është të analizojë dhe interpretojë rezultatet e provimeve dhe 
vlerësimeve kombëtare, duke përdorur metoda dhe standarde bashkëkohore, si 
edhe të ofrojë të dhëna kyçe për tregues të ndryshëm të zhvillimit të shkollës ose të 
performancës së të gjithë sistemit arsimor në Shqipëri. Institucioni i tretë me një mision 
shumë të rëndësishëm për sistemin arsimor është Inspektoriati Shtetëror i Arsimit 
(ISHA), i krijuar në 2010. Misioni i ISHA-s është të kontribuojë në përmirësimin e 
përgjithshëm të shërbimit të arsimit përmes inspektimit dhe ndjekjes së zbatimit të 
kërkesave ligjore në arsimin parauniversitar dhe në arsimin e lartë (IZHA, 2015). 

Reformat arsimore në Shqipëri 
Në janar 2015, Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) nxorri një strategji të re, 
Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020 (SZHAPU) e hartuar 
për të përfituar nga shtyllat e planit të mëparshëm kombëtar dhe për ta çuar më tej 
reformimin e sektorit, duke e lidhur atë më ngushtë me strategjitë për zhvillimin e 
përgjithshëm të vendit dhe për integrim në BE. Sipas SZHAPU-së (MAS, 2014a, f.11), 
objektivat strategjike të politikës që udhëheqin sistemin e APU-së janë si më poshtë: 

a. përsosja e qeverisjes, e udhëheqjes dhe e menaxhimit të kapaciteteve dhe burimeve 

b. nxënia cilësore dhe gjithëpërfshirëse

c. sigurimi i cilësisë së arritjeve sipas standardeve të vendeve të BE-së 

d. përgatitja dhe zhvillimi profesional bashkëkohor i mësuesve dhe i drejtuesve 

Tre nga fushat që janë themelore për strategjinë e re përbëjne tre fushat e politikës 
të trajtuara në këtë APA: Zhvillimi dhe reformimi i kurrikulës; Teknologjia e 
informacionit dhe komunikimit (TIK) në arsim; dhe Politikat për mësuesit dhe 
drejtuesit e shkollës. 

Nisma për Shkollat si Qendra Komunitare
Në lidhje me përmirësimin dhe pilotimin e mjediseve të reja të të nxënit për studentët/
nxënësit, reforma arsimore e Shqipërisë ka zgjedhur një risi thelbësore, iniciativën 
“shkollat si qendra komunitare”. Kjo iniciativë synon të përmirësojë cilësinë e shkollimit 
nëpërmjet disa instrumenteve, duke përfshirë ofrimin e mjediseve që frymëzojnë 
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vlera themelore demokratike, kujdes për gjendjen emocionale dhe shëndetin mendor 
të studentëve, mbështesin diversitetin dhe promovojnë një kulturë të bashkëpunimit 
gjithëpërfshirës (MMSR, 2014, f. 25). Standardet për shkollat si qendra komunitare 
janë zhvilluar veçanërisht për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies, cilësinë e 
shërbimit në shkolla, si dhe cilësinë e marrëdhënieve midis shkollave dhe komunitetit 
të gjerë (MAS, 2014a). 

Një standard i tillë kërkon “një mjedis pa pengesa”, si parakusht për parimin themelor 
të gjithëpërfshirjes. Që një shkollë të kualifikohet si qendër komunitare, shkollat duhet 
të nxisin një mjedis që duhet të jetë jo vetëm integrues i grupit shumë të ndryshëm të 
studentëve që marrin pjesë në të, por edhe të garantojë një nocion të barazisë midis 
të gjithë pjesëmarrësve në procesin e të nxënit. Mësuesit konsiderohen si grupet 
qendrore të interesit në zbatimin e këtij modeli të ri shkollimi (MAS, 2014a, f. 14).

Në përgjithësi, nisma për shkollat si qendra komunitare, nëse zbatohet plotësisht dhe 
përhapet më tej në të gjithë sistemin arsimor, mund të harmonizojnë më mirë sektorin 
me dispozitat e Ligjit # 69 /20129 (Republika e Shqipërisë, 2012, f. 13-14). Bazuar 
në informacionet e mbledhura nga ekipi i analizës të UNESCO-s gjatë misioneve 
faktmbledhëse në Shqipëri, rezulton se qeveria synon të zbatojë disa nga praktikat 
e mira nga eksperimentimi me shkollat si qendra komunitare për të gjithë grupin e 
shkollave të arsimit parauniversitar në vend.

Vlerësimi i shkollës
Një tregues tjetër i shqetësimit serioz të qeverisë për mjediset pozitive të të nxënit 
në shkolla është mandati i posaçëm që ISHA ka për vlerësimin dhe raportimin 
mbi situatën e dimensioneve të “Klimës dhe Etikës” dhe “Kujdesit ndaj Studentit” 
në arsimin parauniversitar. Ndërsa ISHA është autorizuar nga mandati i saj për të 
vlerësuar gjerësisht veprimtaritë e DAR-eve, këtyre të fundit u është dhënë përgjegjësia 
për të ndihmuar shkollat për të eksploruar gjatë të gjithë procesit të përgjithshëm të 
përmirësimit10. 

ISHA ka punuar gjatë gjashtë viteve të fundit për të identifikuar dhe përhapur 
praktikat e mira të identifikuara nëpërmjet vizitave të shumta në shkolla. Ekspertët 
e atashuar pranë ISHA-s kanë publikuar një numër të madh artikujsh bazuar në 
rezultatet e punës së tyre inspektuese. Kjo praktikë është perceptuar si gjeneruese 
e një ndikimi pozitiv, veçanërisht në performancën e mësuesve (Gary, 2014, f. 13).

Duke plotësuar punën e ISHA-s në drejtim të vlerësimit të shkollës dhe llogaridhënies, 
komentet/reagimet e mbledhura drejtpërdrejt nga nxënësit shërbejnë si një burim 

9 Në veçanti, klauzola e parë e nenit 32 deklaron një shkallë përgjegjësie të përgjithshme të ndonjë institucioni 
arsimor në vend për krijimin e një mjedisi të aftë për të ndihmuar studentët që të zhvillohen në maksimumin e 
potencialit të tyre.

10 Gjithashtu, ka dispozita të pasqyruara në nenet 27 & 28 të Ligjit #69/2012, megjithëse mbështetja e cilësisë dhe roli 
monitorues analizohen në legjislacion në mënyrë të nxituar.
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tjetër i rëndësishëm i të dhënave për të mbështetur përpjekje të vazhdueshme 
për përmirësimin e shkollave. Bazuar në gjetjet e misioneve të ekipit analizues të 
UNESCO-s për Shqipërinë, ndërsa me sa duket nuk është ende pjesë e një praktike të 
rregullt, në të ardhmen nxënësit mund të anketohen nga disa shkolla për të dëgjuar 
çfarë mendojnë ata rreth përvojave të tyre mbi të nxënit.

PËRFUNDIME
Pas rënies së regjimit komunist prej katër dekadash, Shqipëria ka bërë përpjekje të 
vazhdueshme për të forcuar qeverisjen e vet demokratike dhe strukturat e ekonomisë 
së tregut. Gjatë viteve 1990, vendi luftoi me një sërë sfidash social-ekonomike, nga 
mangësitë e konsiderueshme në infrastrukturë deri në migrimin e pakontrolluar të 
jashtëm dhe pabarazitë socio-hapësinore që shkaktojnë zhvendosjen e brendshme të 
grupeve të ndryshme të popullsisë. Megjithatë, që nga viti 2000 e deri tani, Shqipëria 
ka bërë përparim të qëndrueshëm dhe vazhdon të ndjekë reforma të rëndësishme në 
përgatitjen për anëtarësim në BE. Për shembull, rrugët janë përmirësuar; shfrytëzimi i 
TIK-ut është zgjeruar me shpejtësi dhe duke u bërë i aksesueshëm për një pjesë gjithnjë 
e në rritje të popullsisë; dhe shkalla e papunësisë së të rinjve, megjithëse e lartë, është 
kontrolluar në një nivel pothuajse dy herë më të ulët sesa në disa nga vendet fqinje. 

Për sa i përket arsimit, Shqipëria ka përparuar në mënyrë të dukshme megjithë sfidat e 
konsiderueshme. Pas shëmbjes së komunizmit dhe strukturave autoritare në sistemin 
e saj arsimor, dhe duke ndjekur një rrugë të vazhdueshme të përafrimit me normat 
dhe standardet më të zgjeruara ndërkombëtare, sektori i arsimit është tashmë në prag 
të suksesit me nivele më të larta të gjithëpërfshirjes sociale dhe me arritje më të larta 
të nxënësve. Reformat dhe strategjitë më të fundit në arsim duhet të zbatohen dhe 
përkrahen plotësisht në mënyrë që të shënohen përmirësime të matshme në çështjet 
që lidhen me paanësinë, efikasitetin, cilësinë, aksesin dhe gjithëpërfshirjen në arsim. 
Këto aspekte kyçe në sektorin e arsimit në Shqipëri janë analizuar dhe vendosur në një 
kontekst më të gjerë dhe krahasues në Kapitullin 2.
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 ■ Kapitulli 2  
Arsimi Parauniversitar në Shqipëri: Një 
Perspektivë Ndërkombëtare dhe Krahasuese e 
Politikës

HYRJE
Ky kapitull e vendos Shqipërinë në kuadrin e komunitetit të gjerë ndërkombëtar, në 
mënyrë që të sigurojë një analizë krahasuese të dimensioneve kryesore të politikave në 
sistemin e arsimit parauniversitar (APU). Kapitulli shqyrton gjashtë aspekte kryesore 
të arsimit në Shqipëri: Aksesin dhe pjesëmarrjen; paanësinë dhe barazinë; proceset 
arsimore; rezultatet e nxënësve; shpenzimet e qeverisë; dhe masat për decentralizimin 
dhe llogaridhënien. Vendosja e Shqipërisë në një perspektivë të rëndësishme 
krahasuese mbi APU-n me vëmendje tek tendencat kryesore ndërkombëtare në 
arsim ndihmon për të nxitur analizën e çështjeve të politikës dhe rekomandimet e 
paraqitura në kapitujt pasues.

Në mënyrë që të ofrojë një analizë të dobishme krahasuese të politikës, ky kapitull 
i referohet sistemeve të arsimit në Ballkanin Perëndimor, Bashkimin Evropian, dhe 
më tej. Disa nga vendet e diskutuara në këtë kapitull kanë karakteristika gjeopolitike 
dhe socio-ekonomike të ngjashme me ato të Shqipërisë, si edhe ndajnë ngjashmëri 
për sa i takon përqafimit të një orientimi drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian 
(BE). Disa vende anëtare të OECD-së, duke përfshirë Estoninë, Finlandën, Holandën 
dhe Zvicrën përmenden edhe në këtë kapitull si raste të mundshme nga politikat e të 
cilave mund të nxirren mësime. Këto vende janë identifikuar nga një sërë studimesh 
ndërkombëtare mbi arsimin dhe vlerësimet, duke përfshirë Programin e OECD-së 
për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve (PISA), si “performues që kryesojnë” në 
arsim me të dhëna që qëndrojnë në krye për sa i takon zhvillimit socio-ekonomik dhe 
njerëzor (OECD, 2011b). Provinca e Ontarios në Kanada diskutohet edhe si një rast 
interesant për të mësuar mbi politikat, veçanërisht në fushën e reformës kurrikulare. 

Kapitulli vijon me një shqyrtim të kontributeve që mbështesin mësimdhënien 
dhe mësimnxënien në Shqipëri, fokusuar veçanërisht tek aksesi dhe pjesëmarrja. 
Më pas, kapitulli shqyrton çështjet e paanësisë dhe të barazisë, duke i kushtuar 
vëmendje të veçantë të ardhurave dhe klasës sociale, shkollimit urban dhe rural, 
gjinisë, minoriteteve, duke përfshirë komunitetet Rome dhe Egjiptiane në Ballkan, 
dhe nxënësit me aftësi të kufizuara. Kapitulli pastaj shqyrton proceset arsimore dhe 
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rezultatet e nxënësve nga një këndvështrim krahasues. Po ashtu analizohen shpenzimet 
e qeverisë dhe së fundi, decentralizimi dhe llogaridhënia.

AKSESI DHE PJESËMARRJA
Karakteristikat themelore të një sistemi arsimor të paanshëm janë aftësia e nxënësve 
për të pasur akses të lirë dhe të pakufizuar në arsim si dhe pjesëmarrja e duhur. Ndërsa 
pjesëmarrja në arsim ishte pothuajse universale në komunizëm, në vitet e fundit 
regjistrimet janë pakësuar në Shqipëri. Në vitin 2014, sistemi parauniversitar dhe 
parashkollor u shërbente afërsisht 585.945 nxënësve, ndryshe nga afërsisht 700.000 
nxënësve të regjistruar në 2007. Arsyet për këtë rënie të numrit janë të ndryshme. 
Së pari, është vlerësuar se mungesa e shkollave, sidomos në nivelin parashkollor, ka 
kontribuuar në regjistrime të pakta në arsimin bazë, që ka qenë një faktor sidomos 
në zonat rurale. Së dyti, financimi i pamjaftueshëm publik mund të ketë rezultuar në 
rënie të mëtejshme në shkallën e regjistrimit veçanërisht në zonat rurale. Faktorët 
demografikë, përfshirë migracionin e jashtëm, mund të jenë gjithashtu të rëndësishëm. 
Luhatjet në të ardhurat e familjeve kanë ndikuar negativisht tek shkalla e regjistrimit 
në shkollë.

Shumë prej këtyre arsyeve kanë patur ndikim të gjatë. Për shembull, sipas Analizës 
së Programit të Bashkëpunimit OKB-Shqipëri 2012-2016, mungesa e financimit të 
parashkollorit, në nivelet e duhura, ka shkaktuar shqetësime serioze (Republika e 
Shqipërisë dhe KB Shqipëri, 2014, f. 17). Shkalla neto e regjistrimit në parashkollor 
në Shqipëri për 3-6 vjeçarët ishte vetëm 33% gjatë 2011-2012, krahasuar me 63.8% në 
Kroaci, përkatësisht (BB, 2014, f. 1). KB avokoi fuqimisht dhe mund të ketë një efekt 
pozitiv që ta bindte Qeverinë e Shqipërisë që ta bënte të detyrueshëm parashkollorin 
në shkolla (Republika e Shqipërisë dhe KB Shqipëri, 2014, f. 17). Sipas statistikave 
kombëtare, shkalla e regjistrimit në arsimin parashkollor për vitin akademik 2014-
2015 ishte 81%.

Bazuar në të dhënat e Institutit të Statistikave të UNESCO-s, niveli neto i regjistrimit 
për vitin akademik 2013-2014 ishte 95.5% (UIS, 2015i). Interesante është që në të 
njëjtin vit shkalla bruto e regjistrimit në arsimin fillor ishte e barabartë me 112.5%, 
duke zgjeruar kështu hendekun mes shkallës neto dhe bruto deri në 17 për qind. Kjo 
mund të tregojë një rritje të regjistrimeve për ata që e kanë kaluar moshën, ose që kanë 
përsëritur vitin shkollor (shih UIS, 2015f; UIS, 2015i). 

Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave të UNESCO (UIS, 2015k), numri i 
fëmijëve të moshës shkollore fillore që nuk ndjekin shkollën në Shqipëri është ulur 
me më shumë se 60% që nga viti 2009 në 4.1% në 2015. Megjithatë, duket se shkalla 
e braktisjes së shkollës në rajonet më të varfra të Shqipërisë mund të arrijë 10 deri në 
20 pikë përqindje (Qeveria e Shqipërisë dhe Kombet e Bashkuara, 2011, f. 74). Më 
pak të prekur nga fenomeni i braktisjes së shkollës janë të rinjtë në grupmoshën prej 
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7 deri në 13 vjeç (ONP, 2012, f. 13) Realiteti është më i ashpër për komunitetin Romë: 
të dhënat në dispozicion tregojnë se gati gjysma e të gjithë fëmijëve Romë të moshës 
shkollore e kanë braktisur shkollën të paktën një here (KAF, 2013, f. 24).

Gjatë viteve të fundit, çështja e largimit para kohe nga shkolla është adresuar përmes 
një sërë nismash në formë politikash. Tre programe të veçanta qeveritare dallohen në 
mënyrë të veçantë:

 � Puna ndërmjet agjencive kryhet bashkërisht nga MAS, DAR, dhe policia lokale 
në fushat përkatëse, duke synuar të identifikojë emrat e fëmijëve, që nuk janë 
regjistruar para fillimit të vitit akademik të caktuar. Kjo mund të ndihmojë në 
shqyrtimin e çdo rasti në mënyrë individuale (IZHA, 2015);

 � Nisma “mundësi e dytë”, e cila ka për qëllim të sjellë përsëri në shkollë fëmijët 
që e braktisin atë për arsye të ndryshme dhe nxënësit, të cilëve jua kanë hequr 
mundësinë për të shkuar në shkollë për shkak të rreziqeve që lidhen me 
gjakmarrjen (Republika e Shqipërisë, 2011, f. 12);

 � Kampet verore (rreth 60 kampe në gjithë vendin) me nismën e UNICEF-it, në 
bashkëpunim me OJF dhe DAR-e të caktuara që kanë për qëllim të inkurajojnë 
fëmijët e margjinalizuar dhe të minimizojnë braktisjen e shkollës gjatë pushimeve 
verore. Kampet tërhoqën më shumë se 2,660 fëmijë, prej të cilëve 27% ishin Romë 
dhe Egjiptianë. (Dekada e Përfshirjes së Romëve 2005-2015, 2014, f. 7).

Ofrimi i arsimit privat në Shqipëri
Sektori i arsimit privat u rrit me shpejtësi pas shpërbërjes së regjimit komunist, dhe 
me fillimin e ekonomisë së tregut në Shqipëri. Ndërsa në kapërcyell të mijëvjeçarit, 
ofruesit e arsimit parashkollor privat ishin të papërfillshëm në shifrat prej 0.2%, kjo 
gjë ndryshoi shpejt dhe statistikat e fundit në vend tregojnë se arsimi parashkollor 
privat përbën 8.4% të numrit të përgjithshëm të institucioneve parashkollore, dhe 
rreth 6% të regjistrimeve të numrit të përgjithshëm të fëmijëve të pranishëm në 
arsimin parashkollor. Në nivelin e arsimit bazë, shkollat private përbëjnë 8.5% të 
numrit të përgjithshëm të shkollave, dhe ofrojnë shërbim arsimor për 7.2% të numrit 
të përgjithshëm të nxënësve (MMSR, 2014c, f. 14-15).

Në përgjithësi, shkollimi në institucione private duket se paraqet një sërë avantazhesh 
për nxënësit në Shqipëri. Midis tyre janë, për shembull, orari më i volitshëm, klasat 
me numër më të vogël nxënësish, dhe transporti i organizuar paraprakisht (Rukaj, 
2012). Po ashtu, disa shkolla private janë tërheqëse për nxënësit, sepse kanë laboratorë 
të TIK-ut të pajisur mirë dhe mësues të trajnuar mirë (Republika e Shqipërisë, 2008b, 
f. 29). Tarifa e shkollimit shkon nga 50-80 € deri në 200-300 € në muaj (Rukaj, 2012; 
Këshilli i Evropës, 2012, f. 92), e cila ka pasoja të rëndësishme tek barazia, veçanërisht 
ndërmjet komuniteteve rurale dhe urbane. 
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Raporti i Informacionit paraprak të vendit (IZHA, 2015) paraqet se në përputhje me 
Ligjin 69/2012 për Sistemin e Arsimit Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë dhe 
aktet nënligjore që lidhen me të, me marrjen e licencës shkollat private kanë të drejta 
dhe detyrime pothuajse identike me ato të shkollave publike (IZHA, 2015, f. 10). Në 
thelb, kjo do të thotë se i njëjti nivel kontrolli që përdoret për shkollat publike mund të 
aplikohet edhe në shkollat private. Veç kësaj, në mënyrë të ngjashme me institucionet e 
arsimit të lartë, nëse është e nevojshme, qeveria mund të zgjedhë “të përdorë licencimin, 
rregullimin dhe inspektimin për të parandaluar që sektori i arsimit privat të zgjerohet 
duke tejkaluar përmasat që mund të garantojnë cilësi” (Këshilli i Evropës, 2012, f. 159).

PAANËSIA DHE BARAZIA 
Në lidhje me paanësinë dhe barazinë, Shqipëria ka përparuar dukshëm gjatë dekadës së 
kaluar në sektorin e arsimit, ka ende shumë mangësi që duhet të tejkalohen. Në arsimin 
fillor, Shqipëria ka arritur Indeksin e Barazisë Gjinore (IBGJ) të barabartë me 1.0. 

Marrja në konsideratë e paanësisë është thelbësore për çuarjen para dhe përmirësimin 
e vazhdueshëm të çdo sistemi arsimor. Në kuptimin strategjik, në Shqipëri mbeten 
shqetësuese çështjet që lidhen me të ardhurat dhe pabarazitë sociale, ndarjen urbane-
rurale, pabarazitë gjinore dhe diskriminimin ndaj minoriteteve (të tilla si Romët dhe 
Egjiptianët), dhe fëmijët me aftësi të kufizuara.

Ka ende pengesa domethënëse për paanësinë dhe përfshirjen e Romëve në arsim. 
Sipas studimit të kryer disa vite më parë nga KAF-i, më shumë se 50% e fëmijëve 
Romë të grupmoshës 6-16 vjeç nuk janë regjistruar kurrë në shkollë, dhe më shumë 
se 40% e të rinjve Romë të moshës 15-16 mund të konsiderohen si analfabetë, duke 
nxitur kështu diskriminim të mëtejshëm (KAF 2013, f. 24). 

Të ardhurat dhe klasa sociale
Ka politika për trajtimin e çështjeve që lidhen me romët, megjithatë braktisja e 
hersme e shkollës është një nga faktorët kryesorë që çon në numrin e ulët të atyre 
që përfundojnë shkollën, një fenomen që ndërlikon paanësinë në nënsistemin 
parauniversitar. Kjo pasqyrohet më dhimbshëm tek komunitetet e margjinalizuara 
apo të varfra në vend, përfshirë edhe Romët. Ekspertët besojnë se fëmijët që rriten në 
varfëri janë më të prirur të kenë vështirësi në procesin e të nxënit dhe ka më shumë të 
ngjarë që të braktisin shkollën (ONP, 2003, f. 4).

Raport Progresi i Komisionit Evropian për Shqipërinë, i vitit 2014, përsëriti se 
problemi i fëmijëve në gjendje rruge dhe problemi i punës së fëmijëve në Shqipëri 
ka mbetur shqetësim alarmant (Komisioni Evropian, 2014, f. 48) dhe numri i lartë 
i punëtorëve të mitur ka qenë faktor i rëndësishëm që ka dëmtuar frekuentimin e 
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shkollës dhe krijimin e një shqetësimi serioz për paanësinë në vend11. Shqipëria 
raporton që rreth 35.000 fëmijë punojnë (më shumë se 5% e popullsisë së saj 5-17 
vjeçare). Puna ka ndikim tek përvoja shkollore e fëmijëve që punojnë dhe e drejta e 
tyre themelore për t’u arsimuar dëmtohet seriozisht. Në moshën 17-vjeçare, fëmijët 
që punojnë në Shqipëri duket se kanë ndjekur në total rreth katër vjet më pak shkollë 
se sa bashkëmoshatarët e tyre që nuk punojnë. Veç kësaj, ata kanë më shumë gjasa të 
përsëritin një klasë, që mund të ishte përfunduar më lehtësisht në moshën fillestare të 
tyre. Më në fund, fëmijët që punojnë janë shumë më të prirur të humbasin në tërësi më 
shumë orë mësimore, se ata që nuk janë të angazhuar në ndonjë aktivitet ekonomik. 
Si rezultat, më shumë se 45% e fëmijëve që punojnë, e përfundojnë shkollimin e tyre 
me nivelin e detyrueshëm të arsimit, në krahasim me vetëm pak më shumë se 10% 
e bashkëmoshatarëve të tyre (ONP, 2012, f. XIII). Rreth 75% e fëmijëve në gjendje 
rruge në Shqipëri vijnë nga komunitetet Rome dhe Egjiptiane. (Departamenti i Punës 
i Shteteve të Bashkuara, 2014, f. 1).

Një çështje që lidhet me paanësinë dhe barazinë është ajo e mësimeve të marra 
privatisht. Një nga kërcënimet më të mëdha që ka sjellë mësimdhënia private është 
amortizimi dhe shtrembërimi i mundshëm i shkollimit formal, si motori kryesor 
për përhapjen e arsimit dhe edukimin e një qytetari aktiv në shoqëri aktive. Veç 
kësaj, mësimdhënia private ka të gjithë potencialin që të shtrembërojë në mënyrë të 
konsiderueshme parimet themelore të barazisë në shkolla. Në qoftë se nxënësit dhe 
mësuesit në klasë angazhohen në mësim privat, mjedisi i shkollimit mund të vuajë 
nga margjinalizimi i grupeve të caktuara të nxënësve; sidomos më të varfërve (shih 
Mazawi etj, 2013, f 206-213; Silova, 2010, f. 334.). 

Situata në Shqipëri nuk është shumë e ndryshme nga ajo në Kroacinë dhe Bosnje-
Hercegovinën fqinje, ku ka pasur shumë pak angazhim për trajtimin e çështjeve të 
paanësisë që shoqërojnë arsimin privat (Jokić etj, 2013, f. 11). Mësimdhënia private 
mund të paraqesë kosto mjaft të larta financiare për sistemin arsimor, kosto që lindin nga 
shërbimi që i jepet nxënësve të përzgjedhur. Në Shqipëri, nxënësve mund t’iu duhet të 
paguajnë diçka mes 4-8 € për çdo seancë mësimore private (Këshilli i Evropës, 2012, f. 54).

Një nga çështjet e vështira që lidhet me mësimdhënien private në Shqipëri janë rastet 
e mësuesve që punojnë privatisht me nxënësit e tyre. Ndërsa ka pasur tendencë në 
rënie, kjo çështje mund të shihet ende si shqetësim i madh për sistemin e arsimit. Nga 
pikëpamja ligjore, mbajtja e mësimeve private me nxënësit e klasës ku jep mësim mësuesi 
është shpërdorim detyre, diçka që Kodi i Sjelljes së Mësuesve e ndalon në mënyrë të 

11 ONP (2012, p. xii) përkufizon si punëtorë të mitur të gjithë ata fëmijë që angazhohen ose në aktivitete të 
rrezikshme ekonomike që nuk janë të lejueshme sipas standardeve, ose që punojnë në kushte jo të rrezikshme 
për një numër orësh përtej një standardi të lejueshëm, ose që në raste të tjera, janë shumë të vegjël për të kryer 
një aktivitet ekonomik të caktuar, qoftë të paguar apo të papaguar. Legjislacioni kombëtar i ndalon fëmijët nën 
moshën 13 që të punojnë, kështu që çdo fëmijë që angazhohet në çdo lloj aktiviteti ekonomik do të konsiderohet 
si punëtor i mitur. Në Shqipëri, fëmijët 5-13vjeç përbëjnë rreth 29% të të gjithë fëmijëve që punojnë ku djemtë 
përbëjnë një përqindje më të madhe se vajzat, afërsisht, rreth 63% kundrejt 37% (ONP, 2012, faqet xii-xiii).
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qartë dhe e shkurajon fuqimisht. Në të njëjtën kohë, ndërkohë që shumë aktorë kryesorë 
mund të jenë të gatshëm të pranojnë se rreziku i shkeljes së kodit është i lartë (Këshilli 
i Evropës, 2012, f. 52), mësuesit duhet ta dinë se me kë mund të punojnë privatisht në 
mënyrë legjitime jashtë klasës. Në disa rrethana të caktuara, mësimdhënia private mund 
të shkaktojë hapësira për korrupsion (Këshilli i Evropës, 2012).

Një çështje tjetër e lidhur me paanësinë, në të cilën qeveria shqiptare duhet të veprojë 
është fakti se jo të gjitha familjet janë në gjendje të përballojnë shpenzimet e teksteve 
shkollore. Shqipëria vërtet ka futur një sistem rimbursimi, duke i bërë tekstet shkollore 
efektivisht falas jo vetëm për nxënësit Romë, por edhe për studentët nga pakicat e 
tjera kombëtare, familjet e emigrantëve, ose përfituesit e asistencës sociale shtetërore 
(Republika e Shqipërisë, 2014c, f. 6). Megjithatë, sipas disa drejtuesve Romë, ka 
pasur raste të ndryshme kur botuesit nuk kanë lëshuar fatura për librat e blerë, duke 
përjashtuar në fakt blerësit nga pretendimi për rimbursim (Këshilli i Evropës, 2012, f. 
78). Një sistem huazimi i teksteve shkollore mund të jetë i dobishëm, siç është zbatuar 
në vendin fqinj të Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë (Komisioni Evropian 
2013, f. 28). Disponueshmëria e teksteve shkollore mund të jetë një nga shkaqet 
themelore për nivelin të ulët të frekuentimit të shkollës nga ana e fëmijëve Romë 
(Këshilli i Evropës, 2012, f. 78). 

Ndarja urbane-rurale
Sa i takon vazhdimësisë së paanësisë, edhe kur kontrollohet statusi i tyre socio-
ekonomik, familjet rurale në Shqipëri duket se janë dukshëm në disavantazh në 
krahasim me familjet urbane, sidomos në aspektin e aksesit në arsim cilësor (Gjokutaj, 
2007). Historikisht, në Shqipëri ka pasur dallime të mëdha midis lokaliteteve urbane 
dhe rurale në drejtim të shkallës së regjistrimit, duke filluar nga niveli i mesëm i 
shkollimit tek më i larti (ndonjëherë deri në 3 herë dallim) (Banka Botërore, 2005, f. 
14). Si arsye për regjistrimet e ulëta janë përmendur përsëri shpenzimet e ulëta publike. 
Në zonat rurale, ky problem më i përgjithshëm është përkeqësuar nga subvencione më 
të ulëta për arsimin bazë për nxënës, se ato në zonat urbane. Ndërsa zona të caktuara 
rurale kanë parë rënie në numrin e nxënësve, zonat përkatëse periferike urbane patën 
rritje të numrit të nxënësve. Pavarësisht arsyeve të tjera të mundshme, migrimi i 
brendshëm është parë si një nga shkaqet kryesorë të rishpërndarjes së popullatës së 
nxënësve (Banka Botërore, 2005, f. 17).

Në përgjithësi, migrimi i brendshëm dhe urbanizimi i shpejtë kanë bërë që shumë 
shkolla në qytete dhe në periferi të funksionojnë thuajse në kufijtë e kapaciteteve 
të tyre ose i kanë tejkaluar ato, duke dhënë shpeshherë mësim për klasa me deri 
në 50 nxënës (Republika e Shqipërisë, 2008b, f. 10-11). Si rezultat, zonat periferike 
urbane, në veçanti, janë kthyer në epiqendra të reja të mungesës së paanësisë. Kjo 
është reflektuar jo vetëm në klasat e mbipopulluara, por edhe në fluksin e fëmijëve me 
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formim më të dobët akademik që lëvizin nga zonat rurale, veçanërisht në verilindje të 
vendit (Gjokutaj, 2007). 

Romët dhe Egjiptianët
Popullsitë Rome dhe Egjiptiane, që përfaqësojnë diçka midis 0,3% dhe 3.0% të 
popullsisë totale të Shqipërisë (Banka Botërore, 2015a, f. 8) mbeten grupet më të 
margjinalizuara në Shqipëri, me disa nga normat më të ulëta të pjesëmarrjes dhe 
arritjeve, dhe normat më të larta të braktisjes së sistemit arsimor. Sipas PNUD-it 
dhe Bankës Botërore, ata që i përkasin popullsisë Rome mund të jenë të prirur për 
170% ‘gjasa për të qenë të varfër’ (Banka Botërore, 2015a, f. 8). Të ardhurat mujore 
për frymë për romët janë më shumë se tre herë më pak se për ata që nuk janë romë 
(Republika e Shqipërisë, 2011, f. 10).

Shqipëria ka përparuar në trajtimin e shumë prej çështjeve që lidhen me romët. Pas 
miratimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Dekadën e Përfshirjes së Romëve 2010-
2015, dhe siç pasqyrohet në Strategjinë e Arsimit për 2009-2013, Qeveria ka rritur 
përkushtimin e saj për t’i garantuar akses në mundësi të barabarta qytetarëve romë, 
si dhe grupeve të tjera të cënueshme dhe pakicave. Autoritetet kanë vendosur qartazi 
si përparësi rritjen e shifrave të regjistrimit të fëmijëve romë në arsimin parashkollor; 
objektivi është një rritje vjetore prej 5% për fëmijët romë në sistemin parashkollor dhe 
regjistrimet në klasat përgatitore (MAS, 2014a, f. 14-5).

Donatorët ndërkombëtarë, në partneritet me Qeverinë e Shqipërisë, kanë nisur të 
ndërhyjnë, si pjesë e programeve të asistencës, në vende të synuara, të tilla si qendrat 
e komunitetit romë, duke patur si qëllim ndërmjetësimin për sfidën ekzistuese lidhur 
me ofrimin e shërbimeve sociale për romët dhe egjiptianët e Ballkanit. 

Gjithnjë e më e rëndësishme ka qenë mundësia e angazhimit të anëtarëve të komunitetit 
romë, si dhe ndikimi i tyre në proceset e vendimmarrjes në nivel vendor, duke u 
shprehur lidhur me planet e ardhshme për zhvillimin e komunitetit, të cilat ndikojnë 
drejtpërdrejt tek mirëqenia e tyre (PNUD Shqipëri 2013; 2015). Për shembull, Qeveria i 
ka kushtuar rëndësi të madhe lehtësimit të pjesëmarrjes së prindërve romë në bordet e 
shkollave, ose në organe të ngjashme vendimmarrëse. Më tej, duket se shteti mbështet 
plotësisht ofrimin e këshillimit për prindërit romë, qoftë në shkolla apo institucione 
parashkollore, për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre në lidhje me përparimin edukativ 
të fëmijëve të tyre. Shteti është angazhuar edhe për të nxitur shkëmbimet midis 
komuniteteve të ndryshme, për shembull, përmes përfshirjes së studimeve të kulturës 
rome në kurrikulën e detyrueshme dhe në aktivitetet jashtëshkollore (Republika e 
Shqipërisë, 2011, f. 13-14).

Vetëm pak më shumë se 1% e romëve dhe më pak se 5% e egjiptianëve të moshës 
7-20 vjeç kanë përfunduar arsimin e mesëm. Përqindjet e atyre që janë diplomuar 
nga institucionet e ciklit të tretë bien edhe më tej deri në 0.3% dhe 0.2%, përkatësisht 
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(Republika e Shqipërisë, 2014d, f. 9). Për grupmoshën 14-20 vjeç, Shqipëria është një 
nga vendet e pakta së bashku me ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Malin 
e Zi, ku hendeku midis romëve dhe të rinjve jo-romë që kanë përfunduar të paktën 
nivelin e arsimit fillor ishte më shumë se 25 pikë përqindje në vitin 2011. Ndërkohë që 
hendeku ekziston ende në Bullgari dhe Kroaci, këto vende e kanë ngushtuar atë në më 
pak se 15 pikë përqindje (PNUD, 2015, f. 18).

Studimet kanë treguar se ndërsa mund të mos ketë asnjë ndryshim nominal midis 
shkollave dhe/ose klasave që ndjekin nxënësit romë dhe bashkëmoshatarët e tyre 
jo-romë, të parët mund të marrin arsim më pak cilësor për shkak të diskriminimit të 
nënkuptuar apo të hapur (PNUD, 2015, f. 22). Angazhimet e guximshme të qeverisë 
dhe përmirësimet e njëkohshme në arsim, si dhe çuarja përpara e politikave rome 
janë zhvillime pozitive. Gjatë dekadës së fundit, Qeveria e Shqipërisë e ka pranuar 
problemin dhe u ka bërë thirrje autoriteteve përkatëse për të promovuar ‘qëndrime 
jo inferiore ndaj romëve’ përmes politikave më gjithëpërfshirëse dhe rregulloreve të 
punës, si dhe me anë të ndryshimeve legjislative (Republika e Shqipërisë, 2011, f. 14). 
Në të njëjtën kohë, këto direktiva që kanë qëllime të mira mund të mbeten në një ‘listë 
dëshirash’ të qeverisë, pa u realizuar plotësisht në praktikë, nëse autoritetet qendrore 
dhe bashkitë nuk bashkëpunojnë në mënyrë efektive për këtë çështje. Më konkretisht, 
zbatimi i politikave të reja gjithëpërfshirëse mund të pengohet seriozisht nga 
kapacitetet e kufizuara administrative dhe buxhetet e kufizuara në nivel të qeverisjes 
rajonale dhe vendore (Komisioni Evropian, 2014, f. 50).

Pabarazitë gjinore
Disa vlerësime ndërkombëtare kanë arritur në përfundimin se Shqipëria nuk ka 
pabarazi të mëdha gjinore në arsim (shih për shembull, Banka Botërore, 2005, f. 15; 
UNICEF, 2010). Për shembull UNICEF-i, thekson suksesin e Shqipërisë në arritjen 
e barazisë gjinore në arsimin fillor, pasi Indeksi i Barazisë Gjinore (IBGJ) është i 
barabartë me 1.0. Në nivelin e arsimit të mesëm, ai është 0.98, por pasqyron ende 
pjesëmarrjen mjaft të lartë të vajzave në shkollim. Në rezultatet e fundit të PISA-s për 
2012 dhe 2015, vajzat në Shqipëri ua kaluan djemve me 60 dhe 59 pikë përkatësisht 
në lexim, e cila është e barabartë me 1.5 vjet shkollim. Rezultatet më të mira të vajzave 
krahasuar me ato të djemve në lexim përbëjnë fenomen botëror; megjithatë, hendeku 
në Shqipëri ishte i thellë, më tepër se në vendet fqinje si Rumania, Greqia, Kroacia, 
Mali i Zi, Sllovenia dhe Bullgaria (Banka Botërore, 2014, f. 21-22).

Pabarazia gjinore përkatëse në nivelin parashkollor, në veçanti, mund të vërehet pas 
analizimit të aksesit dhe moshës. Ndërkohë që 48% e djemve në Shqipëri ndjekin më 
shumë se një vit parashkollor, shifra për vajzat është 58%. Si rezultat, hendeku është 
10 pikë përqindje, ndërsa mesatarja e OECD-së është vetëm 2.5 pikë përqindje. Sa i 
takon moshës në të cilën fëmijët fillojnë shkollimin, arsimin parashkollor fillojnë ta 
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ndjekin 44% e djemve të moshës 6 vjeçare ose më pak kundrejt 54% të vajzave të së 
njëjtës moshë që ndjekin arsimin parashkollor (Banka Botërore, 2014, f. 21).

Nxënësit me aftësi të kufizuara 
E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim si edhe mundësinë për të patur personel 
të posaçëm arsimor të trajnuar për t’u kujdesur për nevojat specifike që ata mund të kenë 
garantohet me ligj. Megjithatë, ka fakte të dukshme që tregojnë kufizimet e mëdha përsa 
i përket kapacitetit të shkollave të veçanta për pranimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara 
(ADRA Albania, 2015). Pajisja e shkollave për fëmijë me aftësi të kufizuara është shumë 
e kufizuar dhe pothuajse nuk ka fare në shkollat në zona rurale (De Soto etj, 2005, f. 58). 
Parashikohet që miratimi i kuadrit ligjor më të fundit për gjithpërfshirjen dhe aksesin në 
shkolla të fëmijëve me aftësi të kufizuara do të sjellë përmirësime të konsiderueshme në 
infrastrukturë dhe shërbime më të mira për këta fëmijë (Komisioni Evropian, 2014, f. 37).

Përfshirja në shkallë të gjerë e fëmijëve me aftësi të kufizuara në proceset e të nxënit 
dhe të komunikimit në shkolla është një problem i komplikuar dhe nuk është zgjidhur 
plotësisht edhe në vendet me ekonomi të zhvilluar, të tilla si Finlanda. Në Bullgari, 
afërsisht 40% e prindërve të fëmijëve në shkollë fillore të anketuar janë të bindur se 
përfshirja e fëmijës me aftësi të kufizuara në shkolla të rregullta mund të ketë efekt 
negativ në arsimimin e fëmijëve të tyre (BalkanInsight, 2010). Si rezultat i perceptimeve 
të tilla që ekzistojnë në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, nxënësit me aftësi të 
kufizuara dhe nxënësit me nevoja dhe aftësi ndryshe shpesh përballen me diskriminim 
dhe pengesa për realizimin e të drejtës së tyre për arsim cilësor.

Në Shqipëri, qëndrimet diskriminuese mund të kontribuojnë edhe në rritjen e përqindjes 
së braktisjes së shkollës nga nxënësit me aftësi të kufizuara. Në fakt, disa prindër duket 
se i shtyjnë këto përqindje edhe më lart kur refuzojnë të regjistrojnë dhe mbajnë fëmijët 
e tyre me aftësi të kufizuara në shkolla, duke pasur frikë nga stigma (ADRA Albania, 
2015). Përveç kësaj, më shumë se 60% e atyre të moshës 7-17 vjeçare që nuk kanë ndjekur 
kurrë shkollën raportojnë se kanë një lloj të aftësisë së kufizuar ose sëmundje të rëndë që i 
pengon ata të marrin pjesë në shkollimin formal. Përqindja e shkrim-leximit për këtë grup 
është befasueshmërisht e ulët: më pak se 9% krahasuar me më shumë se 92% e fëmijëve pa 
aftësi të kufizuara ose sëmundje, që janë jashtë shkolle (ONP, 2012, f. 14).

Qeveria shqiptare është angazhuar për rritjen e regjistrimeve të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara dhe fëmijëve nga familje të varfra në APU (MAS, 2014a). Në nivel të 
parashkollorit, synimi është të rritet regjistrimi çdo vit. Po ashtu, qeveria e ka vënë 
përparësi trajnimin e mësuesve të sistemit parashkollor, gjë që do t’u mundësonte atyre 
të trajtonin me një kujdes më të madh nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Për 
më tepër, është pranuar se emërimet e reja të mësuesve mbështetës të trajnuar është 
një domosdoshmëri për fëmijët me aftësi të kufizuara në shkollat me mësimdhënie të 
integruar (MAS, 2014a, f. 14-15).
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PROCESET ARSIMORE 
Janë rritur faktet mbi marrëdhënien pozitive ndërmjet rritjes së performancës së 
nxënësit dhe karakteristikave të mjedisit në shkollë, të tilla si klasa të favorshme 
për nxënie, marrëdhënie të përzemërta mësues-nxënës dhe pritshmëri pozitive nga 
përvoja e përgjithshme e të nxënit (OECD, 2013). Faktorët e administrimit të shkollës, 
të tilla si mjedisi i rregullt në klasë, mbështetja e mësuesit dhe lidershipi i fortë i 
shkollës favorizojnë dhe nxisin rezultate më të mira. Një atmosferë e balancuar mirë, 
e dhembshur dhe ndihmuese gjithashtu jep kontribut të madh në rezultate pozitive të 
sistemit arsimor në tërësi (OECD, 2013, f. 62). Në të njëjtën kohë, kërkesa më të reja u 
janë vënë aktorëve të ndryshëm në sistem për shkak të ndryshimeve në metodologjitë 
e mësimdhënies, rishikimit të kurrikulës dhe teksteve shkollore, si edhe rritjes së 
infrastrukturës së TIK-ut në shkolla (Sahlberg, 2010b).

Cilësia e mësuesve dhe mjedisi i të nxënit
Klima e shkollës shpesh shprehet pjesërisht tek fenomeni i marrëdhënieve mësues-
nxënës (OECD 2013a, f. 169). Shqipëria është një vend i jashtëzakonshëm në faktin 
që nxënësit i dhanë përgjigje pozitive pyetjeve të bëra në anketën e PISA 2012 për 
qëndrimet e mësuesve të tyre në klasë; kjo në shumicën e rasteve (rreth ose mbi 
90) (OECD 2013a). Për shembull, 93% e nxënësve mendojnë se mësuesit i trajtojnë 
ata në mënyrë të drejtë, dhe 89% besojnë se mësuesit i dëgjojnë ata me kujdes, që 
gjithashtu do të thotë se ata, me gjasë, i përgjigjen si duhet nevojave të nxënësve 
(OECD, 2013a, f. 170).

Një pikë e fortë e sistemit arsimor në Shqipëri është se 98% e nxënësve ndjekin shkolla 
ku frikësimi midis nxënësve pothuajse nuk ekziston. Për të bërë një krahasim, në 
Finlandë vetëm 70% e nxënësve e gjejnë veten në atë lloj shkolle. Në të njëjtën kohë, 
95% e studentëve në Shqipëri janë regjistruar në shkollat   ku mungesa e mundshme e 
respektit për mësuesit nuk është faktor që pengon të nxënit. Po të bëjmë një krahasim, 
në Kroaci, treguesi përkatës është vetëm 58%. Gjithashtu largimi nga orët e mësimit 
është një fenomen relativisht i rrallë në Shqipëri. Ndërkohë që mbi 90% e studentëve 
në Shqipëri ndjekin shkollat   me pothuajse asnjë shkëputje, në Finlandë, më pak se 
gjysma e bashkëmoshatarëve të tyre shkojnë në shkollë pa bërë shkëputje nga mësimi 
(OECD, 2013, f. 173-174). 

Përveç gjithë pikave të forta të mësipërme, Shqipëria ka gjithashtu vetëm 20% 
të nxënësve të saj që ndjekin shkolla   ku mungesat pa arsye janë problem. Për këtë 
arsye, vendi është i krahasueshëm, për shembull, me Zvicrën. Duket se mbështetja 
e nxënësve për njëri-tjetrin dhe marrëdhëniet pozitive në klasë janë një fenomen i 
përhapur në Shqipëri (OECD, 2013, f. 173-174).
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Misionet faktmbledhëse të ekipit të analizës të UNESCO-s në Shqipëri konfirmojnë 
këto gjetje. Nxënësit e intervistuar i thanë ekipit të analizës të UNESCO-s se kultura e 
mbështetjes reciproke është mjaft e zakonshme mes bashkëmoshatarëve. Gjithashtu, 
ata theksuan se në përgjithësi ata ndiheshin të kënaqur me mësuesit e tyre, veçanërisht 
me modelin e përgjithshëm të ndërveprimit gjatë orëve mësimore. Disa nga studentët 
e intervistuar iu referuan frymës së bashkëpunimit, të demonstruar nga mësuesit 
sidomos gjatë aktiviteteve jashtëshkollore. 

Në të njëjtën kohë, duket se mësuesit në Shqipëri kanë prirje t’iu duket mjaft sfiduese 
të japin mësim dhe të ushqejnë talentin unik në klasat që karakterizohen nga nivele 
heterogjene aftësie mes nxënësve. Ky fenomen mund të jetë i lidhur me mësues që 
nuk kanë trajnimin dhe aftësitë përkatëse për zhvillimin dhe mbajtjen e një qasjeje 
të diferencuar mësimdhënieje që i mundëson mësuesit të punojë në mënyra të 
ndryshme me nxënës të niveleve të ndryshme të aftësisë në klasë. Gjithashtu, kjo 
mund të jetë edhe për shkak të mbizotërimit të metodave më tradicionale, që kanë 
mësuesin në qendër të mësimdhënies, të cilat mbështeten gjerësisht në teknika të tilla 
si mësimi përmendësh dhe recitimi. Ndërlikimet e këtyre çështjeve merren më tej në 
konsideratë në Kapitullin 5.

Vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, janë duke parë zhvillim 
tepër të ngadaltë të qasjeve pedagogjike me nxënësin në qendër (shih Komisioni 
Evropian, 2013a, f. 8). Thuhet se kjo i ka rrënjët tek theksimi i tepërt i teorisë gjatë 
përgatitjes së mësuesve, dhe çka është e rëndësishme më pas, edhe tek besimi se 
vetëm specialistët e trajnuar përkatësisht mund të adresojnë nevojat e veçanta të 
fëmijëve më të talentuar, apo atyre me vështirësi në të nxënë, ose aftësi të kufizuara. 
Kështu, nevoja për të rritur kapacitetet e mësuesve për të adresuar nevojat dhe sfidat 
e ndryshme sociale është konsideruar si përparësi e madhe për të gjithë rajonin 
(Komisioni Evropian, 2013a, f. 8-9). 

REZULTATET E NXËNËSVE
Megjithëse shkollat në Shqipëri kanë bërë përparim të madh në vitet e fundit, Shqipëria 
mbetet një vend me renditje të ulët në rezultatet e PISA-s. Në tabelën 2 më poshtë, 
renditen pikët mesatare të Shqipërisë në lexim, matematikë dhe shkencë për vitet 
2000, 2009, 2012, dhe 2015; në tabelën 3, pikët mesatare të Shqipërisë krahasohen me 
standardin e mesatares së vendeve të OECD-së dhe me performuesin më të mirë për 
vitin 2015, Singaporin. Shqipëria po e përmirëson gradualisht performancën e vet në 
arsim në PISA dhe kjo përfaqëson një tregues të përmirësimit në rezultatet e të nxënit 
të nxënësve. 
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Tabela 2. Rezultatet e Shqipërisë në PISA sipas disiplinës dhe viteve12

Shqipëria 2000 2009 2012 2015 Prirja 
mesatare në 

3 vjet 

Leximi 349 385 (+36*)15 394 (+9) 405 (+11*) +10*

Matematika 381 377 (-4) 394 (+17*) 413 (+19*) +18*

Shkenca 376 391 (+15*) 397 (+6) 427 (+30*) +18*

Burimi: Banka Botërore, 2012; OECD 2013a, dhe 2016a.

Tabela 3. Performanca e Shqipërisë në PISA 2015 krahasuar me pikë të tjera mesatare

Rezultatet e PISA-s 
2015

Pikët mesatare të 
Singaporit

Pikët mesatare të 
OECD-së

Pikët mesatare të 
Shqipërisë

Leximi 535 493 405

Matematika 564 490 413

Shkenca 556 501 427

Burimi: OECD, 2016a.

SHPENZIMET E QEVERISË
Financimi i pamjaftueshëm i arsimit ndikon në dëm të efikasitetit të arsimit. Një 
pasojë e drejtpërdrejtë është se ai gjithmonë zvogëlon edhe cilësinë e shkollimit 
dhe ndikon fort në të gjitha komunitetet dhe individët që u përkasin shtresave më 
të pavaforizuara të popullsisë në shkurtimin e programeve sociale dhe shpenzimeve 
publike të qeverisë.

Historikisht, në Shqipëri shpenzimet e qeverisë për arsimin kanë qenë të ulta, dhe 
përgjatë 15 viteve mbeti kryesisht nën 3.5% të Prodhimit të Përgjithshëm Bruto 
(PPB). Në 2007, një vit përpara krizës ekonomike financiare dhe recesionit ekonomik, 
përqindja përkatëse mezi arriti në 3.27%. Vetëm në 2013 ishte 3.5% e PPB të regjistruar 
(UIS, 2015c). Po ashtu, shpenzimet private/familjare për arsimin si përqindje e PPB-së 
kanë qenë në rritje që në 2011, dhe, duke ruajtur këtë tendencë, arriti në 0.9% në 
fundin e vitit 2015 (MMSR, 2014, f.20). 

Në mënyrë krahasimore, në lidhje me shpenzimet në arsim si përqindje e PPB-së, 
treguesi i Shqipërisë është më i lartë se ai në Rumani (në periudhën midis 2009-ës 
dhe 2013-ës u vu re një rënie e fortë nga 4.24% në 2.99 %), por ende nën përqindjen e 
Sllovenisë prej 5.66% të PPB-së (OECD, 2014, f. 5), dhe shumë më poshtë se Finlanda 
që shpenzon pothuajse 7.2% të PPB-së së saj në arsim (UIS, 2015c). Këto shifra ofrojnë 
një tregues të mirë të përqindjeve të PPB-së që vendet kanë caktuar për arsimin. 

12 Shënim: ndryshimi në pikë nga raundi i mëparshëm është në kllapa, me * që tregon se ndryshimi është statistikisht 
i rëndësishëm (Banka Botërore, 2014; OECD, 2016).



Ka p i t u l l i  2  A r s i m i  Pa ra u n i ve r s i t a r  n ë  S h q i p ë r i :  N j ë  Pe r s p e k t i vë  N d ë r ko m b ë t a re  d h e  K ra h a s u e s e  e  Po l i t i kë s 51

Një analizë e shpërndarjes strukturore të fondeve në përputhje me programet e 
miratuara dhe fushat e administruara nga MAS-i jep shumë informacion. Figura 2 më 
poshtë tregon se shpenzimet në arsimin bazë përbëjnë më shumë se 60% të buxhetit të 
përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Në Shqipëri, për arsimin e mesëm, 
shpenzimet e qeverisë për nxënës si përqindje e PPB-së për frymë ranë në nivelin 
5.9% në 2013 (UIS, 2015e). Njëkohësisht, akordimet e fondeve në arsimin e lartë 
dhe nënsektorët e arsimit profesional të marra së bashku përbëjnë 20% të buxhetit të 
përgjithshëm.

Figura 2: Struktura e buxhetit të realizuar për vitin 2014 nga MAS-i, sipas buxhetit (në %).
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Burimi: përshtatur nga IZHA, 2015.

Vihet re se rëndësia relative e financimit të arsimit të detyrueshëm bazë është në 
përputhje me normat e pranuara ndërkombëtare dhe nuk është shumë e ndryshme 
nga çfarë mund të vëzhgohet në financimin publik të strukturave të sektorit të 
edukimit në vendet me performancën më të mirë.

Megjithatë, me buxhete të shtrënguara dhe me rënien e pjesës së shpenzimeve në 
arsim, Shqipëria mund të përballet me rreziqet në rritje për “rrjedhje buxheti” dhe 
“devijim të fondeve” (Këshilli i Evropës, f. 9). Ende mund të ketë një shkëputje të 
madhe midis niveleve të qeverisjes qendrore dhe lokale, duke shkaktuar boshllëqe në 
përputhjen e buxhetit të MAS-it dhe njësive të pushtetit vendor.

Një masë që ka mundësi të ketë ndikim pozitiv në efikasitetin e sistemit arsimor 
duke e bërë financimin më shumë të drejtuar në një synim të përcaktuar është futja e 
financimit për nxënës. Kuadri i ri i përpunuar në dokumentet strategjike të qeverisë 
shqiptare synon të mbushë boshllëqet midis kapaciteteve për t’iu përgjigjur nevojave 
të ndryshme në zona të ndryshme në të gjithë vendin. Modeli merr në konsideratë 
një numër variablesh, përfshirë, por jo kufizuar vetëm tek, numri i nxënësve, numri 
i mësuesve dhe stafit mbështetës, si edhe shpërndarja gjeografike e shërbimeve të 
nevojshme në fushën e arsimit (MASH, 2008, f. 26). 
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DECENTRALIZIMI DHE LLOGARIDHËNIA 
Futja e financimit për nxënës dhe rishikimi përkatës i kornizave për caktimin e burimeve, 
duke krijuar në të njëjtën kohë kërkesë më të madhe për më shumë pjesëmarrje, dhe 
kështu, transparencë dhe fleksibilitet, është ajo që, së bashku me disa faktorë të tjerë, ka 
përcaktuar prirjen për autonomi financiare në rritje, dhe autonomi të përgjithshme të 
shkollës. Në shkallën e OECD-së për masat e ndërthurura për autonominë shkollore 
sipas caktimit të burimeve, Shqipëria renditet pas shumë vendeve të rajonit të Ballkanit 
Perëndimor dhe grupet përkatëse të referencës, me përjashtim të Greqisë (OECD, 
2013a, f. 131). Funksionet e hartimit dhe të menaxhimit të buxhetit, dhe funksioni i 
menaxhimit të burimeve njerëzore edhe më shumë, janë centralizuar në shkolla (ose 
për të qenë më të saktë, të përqendruara edhe më shumë në nivelin e qeverisjes rajonale/
vendore) (OECD, 2013a, fq. 131).

Autonomia e shkollave, si përfitues përfundimtarë i financimit, duke përfshirë 
financimin që llogaritet për nxënës, është parakusht i domosdoshëm i decentralizimit të 
vërtetë në këtë sektor. Decentralizimi i sistemit kombëtar arsimor si një i tërë qëndron 
tek besimi themelor se sa më pranë t’i qëndrojë një njësi qeveritare që ofron një shërbim 
publik një zone zgjedhore përkatëse, aq më e aftë është ajo për të përmbushur misionin 
e saj. Sipas studimit të Institutit për Kërkime Urbane (2005, f. 4), qeveritë lokale janë 
shpesh më mirë të pozicionuara për të ditur se cilat janë nevojat aktuale dhe shqetësimet 
e popullsisë lokale, dhe kështu ato mund të kenë potencial shumë më të mirë për t’iu 
përgjigjur këtyre nevojave më saktë se qeveria qendrore. 

Njësitë e qeverisjes vendore u fuqizuan me të vërtetë, të paktën ligjërisht, vetëm pas 
miratimit të Kushtetutës së re të Shqipërisë, edhe pse ato u themeluan zyrtarisht në 
vitin 1992 si organe politikisht autonome (Instituti i Kërkimeve Urbane, 2005, f. 3). 
Në sektorin e arsimit, njohja e rolit dhe kuptimit të autonomisë në nivel vendor, duke 
përfshirë në nivel të shkollave individuale kulmoi me dispozitat përkatëse të Ligjit 
69/2012 mbi Sistemin e Arsimit Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë. Neni 28 i 
Ligjit kufizon kompetencat e njësive të qeverisjes vendore në lidhje me manipulimin e 
burimeve materiale për restaurimin e ndërtesës, në mënyrë rigoroze, në përputhje me 
standardet e miratuara nga Këshilli i Ministrave (Republika e Shqipërisë, 2012, f. 11). 

Një nga nismat kryesore të reformës së decentralizimit në Shqipëri ka qenë procedura 
e punësimit të mësuesve. Sipas nenit 60 të Ligjit 69/2012, drejtorët e shkollave mund të 
emërojnë një mësues në vendin e lirë në dispozicion vetëm duke ndjekur rekomandimet e 
komisionit të pranimit të punësimit. Këto dispozita të reja, si dhe ndërlikimet e mëvonshme 
për mësuesit dhe politikat e drejtimit të shkollave, diskutohen në Kapitullin 5.

Shqipëria ka udhëhequr vazhdimësinë e këtij fenomeni ku drejtorët mirëpresin 
pjesëmarrjen e mësuesve në menaxhimin e shkollës. Në përgjithësi, bashkëpunimi 
shkollor mund të jetë i dobishëm për të çuar përpara kulturën e vendimmarrjes 
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kolektive. Ashtu si tregojnë vëzhgimet nga misionet faktmbledhëse të grupit të analizës së 
UNESCO-s, ka vend për bashkëpunim më të madh midis shkollave si edhe brenda vetë 
shkollave në Shqipëri, në të gjitha nivelet, nga mësuesit tek drejtorët.

Sipas një studimi të fundit të Bankës Botërore, ‘llogaridhënia është e vetmja e mirë publike 
që shteti nuk mund të sigurojë më vete, dhe e cila kërkon që qytetarët të jenë jo vetëm në 
gjendje, por edhe të gatshëm për të bërë presion mbi qeverinë dhe ofruesit e shërbimeve’ 
(Serra etj, 2011, f. 5). Me rritjen e peshës së kompetencave që i janë caktuar niveleve 
më të ulëta të qeverisjes si rezultat i decentralizimit, mund të jetë e arsyeshme të pritet 
një rritje e mekanizmave kundërbalancuese, që kanë kryesisht për qëllim të sigurojnë 
llogaridhënie në të gjithë sistemin arsimor. Kjo është gjithashtu e rëndësishme në qoftë se 
sistemi ka për qëllim të mbajë efektshmërinë e tij.

Duket se pjesëmarrja e prindërve dhe kontrolli mbi proceset shkollore mund të jetë masë 
efektive për llogaridhënien në Shqipëri. Sipas Serra etj (2011, f. 2), disa burime tregojnë 
angazhim mjaft të kufizuar të prindërve në jetën shkollore të Shqipërisë.

Llogaridhënia në sektorin e arsimit është ushtruar në dy rryma të ndryshme. Njëra është 
sistemi i llogaridhënies nga lart poshtë, që i ka rrënjët tek vlerësimi dhe monitorimi nga 
organet administrative të pozicionuara më lart, të cilat aplikojnë grupe të paracaktuara 
kriteresh për matjen e performancës dhe, si rezultat, sanksione apo shpërblime (Serra 
etj, 2011, f. 18). Rryma tjetër i referohet qasjes nga poshtë lart, që miraton kontrollin që 
përfituesi i të mirës publike ushtron mbi cilësinë, afatet kohore, dhe dobinë e produktit 
apo shërbimit përkatës. Prindërit dhe kujdestarët janë aktorët kryesorë, që përfaqësojnë 
interesat e fëmijëve të tyre, si përfituesit e së mirës publike në shkolla. Dhe prej tyre pritet 
jo vetëm të jenë në gjendje, por e rëndësishmja, të jenë të gatshëm, të ushtrojnë presion 
dhe të motivojnë kështu ofruesit e shërbimeve, që është sistemi arsimor parauniversitar, 
për të siguruar rezultate të cilësisë së lartë (Serra etj, 2011, p. 12).

Shtylla kurrizore e llogaridhënies nga poshtë lart në shkollat e Shqipërisë qëndron tek bordet 
e shkollave. Prindërit që janë anëtarë të bordeve të shkollave duhet të zgjidhen ndërmjet 
anëtarëve të këshilleve të prindërve, të cilat nga ana e tyre duhet të përfaqësojnë interesat e të 
gjithë prindërve në një shkollë të caktuar. Është e rëndësishme që prindërit që janë anëtarë 
të bordeve të zgjidhen dhe jo të emërohen nga drejtori i shkollës, apo këshilli i mësuesve.

Duke patur parasysh këtë dhe duke i vendosur në një këndvështrim krahasues, mund 
të dallojmë dy lloje kryesore të përfshirjes së prindërve në shkollë: njëra ka të bëjë me 
komunikimin e prindërve me autoritetet e shkollës (p.sh. sjellja ose ecuria e fëmijës së tyre), 
ndërsa tjetri ka të bëjë me pjesëmarrjen aktive të prindërve në aktivitetet e shkollës (p.sh. 
vullnetarizmi në aktivitete jashtëshkollore dhe/ose ndihma për shërbimin e bibliotekës, 
ose pjesëmarrja në çështjet e qeverisjes/menaxhimit të shkollës). Sipas shkallës së OECD-
së, Shqipëria qëndron më lart se shumica e vendeve në Ballkanin Perëndimor (OECD, 
2013a, f. 141).
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Të dhënat e Shqipërisë për efektshmërinë e sistemit arsimor duken jo të qarta. Nga 
njëra anë, mund të duket i papërshtatshëm financimi i përgjithshëm i arsimit; nga ana 
tjetër Shqipëria e dallon pozitivisht veten për financimin e arsimit fillor. Në të njëjtën 
kohë, ka të dhëna bindëse se sistemi arsimor po preket nga “rrjedhjet e buxhetit” ose 
“devijimi i fondeve”, (shih, për shembull, Këshilli i Evropës, 2012, f. 9) dhe mund të 
ketë ende probleme komunikimi midis niveleve të ndryshme të qeverisjes, gjë që ka 
ndikim të dëmshëm në efektshmërinë e sistemit.

Proceset e decentralizimit meritojnë gjithashtu vëmendje të mëtejshme. Duke patur 
parasysh ecurinë e parregullt, disa nga arritjet sistemike mund të humbasin nëse trendi 
nuk është i qëndrueshëm, duke kërcënuar efektshmërinë e përgjithshme. Gjithashtu, 
duhet të llogaritet segmenti privat i sistemit arsimor për qëndrueshmëri më të 
madhe në ruajtjen e standardeve të larta të shkollimit dhe përfitimit nga avantazhet 
e mundshme të tij. Për sa i përket rasteve të shumta të mësimeve private në Shqipëri, 
është e nevojshme që qeveria të mbajë një qasje më ligjëruese për këtë çështje, duke 
bërë përafrim më të mirë me normat më të avancuara ndërkombëtare dhe evropiane.

PËRFUNDIME
Ky kapitull ka shqyrtuar disa aspekte të zhvillimit dhe reformave në sistemin e arsimit 
parauniversitar në Shqipëri, nga një këndvështrim ndërkombëtar dhe krahasues. Kapitulli 
u përqëndrua tek: aksesi dhe pjesëmarrja, proceset arsimore, paanësia dhe barazia, 
proceset arsimore që ndikojnë në mësimdhënien dhe të nxënit, rezultatet e nxënësve, 
shpenzimet e qeverisë dhe masat për decentralizim dhe llogaridhënie. Rritja e paanësisë 
dhe e gjithëpërfshirjes në arsimin parauniversitar janë qëllimet qëndrore të përpjekjeve 
të Qeverisë për reformën e arsimit në të gjithë vendin. Vështrimi i sistemit arsimor të 
Shqipërisë nga një këndvështrim më i gjerë ndërkombëtar i ofron qeverisë njohuri të 
rëndësishme në lidhje me pikat relativisht të forta dhe dobësitë e Shqipërisë përkundrejt 
sistemeve të tjera fqinje. 

Pas vendosjes së Shqipërisë në një kontekst më të gjerë rajonal dhe ndërkombëtar, APA 
tani kthehet në një analizë të thellë, të bazuar në fakte, të tre fushave kryesore të politikës 
për arsimin: (1) Zhvillimi dhe reformimi i kurrikulave; (2) Teknologjia e informacionit 
dhe komunikimit (TIK) në arsim; dhe (3) Politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. 
Veprimet përmes politikave në këto tri fusha kritike do të ndihmojnë Shqipërinë të arrijë 
rezultate më të mira për investimet që si qeveria, ashtu edhe individët, bëjnë në arsim. Në 
veçanti, përmirësimi i zbatimit të kurrikulës së reformuar; garantimi i përdorimit më të 
gjerë dhe më efektiv të TIK-ut në arsim; dhe forcimi i politikave për mësuesit dhe drejtuesit 
e shkollave mund të kontribuojnë të gjitha në përmirësimin e rezultateve të të nxënit të 
nxënësve dhe të ndihmojnë Shqipërinë të arrijë vizionin e saj kombëtar në kontekstin e 
OZHQ4-Arsimi 2030.
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 ■ Kapitulli 3  
Zhvillimi dhe Reformimi i Kurrikulës 

HYRJE 
Fusha e parë kryesore e politikës, e paraqitur në këtë raport të zgjeruar të APA-s, 
është fusha e zhvillimit dhe reformimit të kurrikulës. Gjatë të gjithë periudhës kur po 
kryhej APA (2015-2017), Shqipëria ishte në mes të punës për ndryshimin e kurrikulës 
për arsimin parauniversitar (APU). Ndryshimi i kurrikulës është projektuar për ta 
bërë kurrikulën për arsimin bazë më modulare dhe të krahasueshme me kurrikulën 
bazuar në kompetenca të shteteteve anëtare të BE-së, si dhe për të futur një program 
modern të TIK-ut në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme. 

Zhvillimi i kurrikulës është identifikuar si një nevojë urgjente në Strategjinë e 
mëparshme Kombëtare të Arsimit për vitet 2004-2015 (MASH, 2005). Dokumenti i 
strategjisë përmendte në mënyrë specifike se kurrikula duhet të përqëndrohet tek 
njohuritë, aftësitë dhe atributet që duhen nga nxënësit që ata të jenë në gjendje të 
funksionojnë në një shoqëri demokratike dhe në ekonominë e tregut të lirë, dhe 
që kjo, nga ana tjetër, ka nevojë për një distancim nga lëndët e izoluara dhe për një 
përqafim të një qasjeje më të integruar. Ishte kjo strategji që vendosi strukturën “5 + 
4 + 3” të sistemit të arsimit parauniversitar, duke përfshirë 5 vjet arsim fillor + 4 vite 
arsim të mesëm të ulët + 3 vjet arsim të mesëm të lartë, dhe identifikoi nevojën për 
të harmonizuar kurrikulën me nevojat e reja dhe aspiratat e nxënësve dhe prindërve 
në Shqipëri. 

ZHVILLIMIT DHE REFORMIMI I KURRIKULËS
Sipas Raportit Paraprak të Vendit (IZHA, 2015), reformat aktuale të kurrikulës janë të 
motivuara nga dështimet e kurrikulës së mëparshme mësimore për të arritur rezultatet 
e synuara dhe nga nevoja për të përmirësuar performancën e nxënësve në vlerësimin 
PISA të OECD-së. Tabela 4 mposhtë përmbledh arsyet e dhëna nga aktorët kryesorë 
të IZHA-s për ndryshim të politikës së kurrikulës (IZHA, 2015):
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Tabela 4. Komentet e aktorëve kryesorë për çështje të kurrikulës

 � Kurrikulës i mungon një qasje e bazuar në 
kompetenca dhe një vizion dhe filozofi e qartë 
dhe koherente; 

 � Mungesa e një Kuadri për Kurrikulën, e miratuar 
zyrtarisht që do të rregullonte sistemin 
kurrikular në tërësi; 

 � Plani mësimor ishte një nga më të ngarkuarit në 
Evropë; kurrikula mbulonte një numër të madh 
lëndësh; shumë prej tyre të panevojshme në 
disa grupmosha të shkollimit;

 � Kurrikulës i mungonte një vizion i plotë 
integrues e ndërdispilinor që do të kishte 
rigjallëruar të gjithë sistemin e arsimit 
parauniversitar;

 � Rezultatet e të nxënit dhe përmbajtja nuk ishin 
përshtatur si duhet me moshën e nxënësve dhe 
kapacitetet e vërteta të tyre për të plotësuar 
kërkesat e kurrikulës; 

 � Objektivat dhe përmbajtja nuk kishin lidhje 
vertikale dhe horizontale sistematike dhe 
të thellë; prandaj, mungonin integrimi 
ndërdisiplinor dhe lidhja logjike e lëndëve (dhe 
temave të ndryshme brenda lëndës);

 � Kurrikula zor se plotësonte nevojat dhe 
interesat e nxënësve nga njëra anë dhe ato të 
prindërve dhe të shkollës nga ana tjetër;

 � Në kurrikulën bazë mungonte kurrikula për 
lëndët me zgjedhje;

 � Mungonte qasja e diferencuar ndaj kurrikulës 
dhe udhëzime që do të mundësonin 
gjithëpërfshirjen dhe do të ofronin shanse të 
barabarta për të gjithë nxënësit; 

 � Tekstet shkollore ishin të mbingarkuar dhe pa 
përmbajtje të përshtatshme për moshat specifike 
dhe fazat e zhvillimit të nxënësve. 

Burimi: autorët.

Për të adresuar këto mangësi, qëllimet e reformës kurrikulare janë t’u mundësojë 
nxënësve të jenë të suksesshëm; të krijojë kushte që nxënësit të zhvillojnë kompetencat 
kryesore të kurrikulës së re; të përgatisë nxënësit për punë të mëtejshme akademike 
dhe për të jetuar në shoqëri; dhe të ketë një program shkollor dhe kurrikulë që i 
përgjigjet nevojave dhe interesave të nxënësve (MAS, 2014a; 2014h). Në një botë ku 
ndërvarësia dhe mobiliteti janë në rritje, nxënësit e sotëm dhe të rriturit e të nesërmes 
duhet të jenë fleksibël dhe të aftë për t’iu përgjigjur ndryshimeve të shpejta dhe të 
papritura në shoqëri, të tilla si kriza ekonomike, epidemitë dhe konfliktet. Arsimi 
duhet të jetë pjesë e përgjigjes ndaj këtyre nevojave. Konceptimi i ri i të nxënit kërkon 
që nxënësit të luajnë rol aktiv në zhvillimin e njohurive të reja dhe të kompetencave. 
Mësuesit duhet të krijojnë rrethanat që nxënësit të mësojnë duke u mundësuar atyre 
që të marrin më shumë përgjegjësi për procesin e tyre të të nxënit. Përveç kësaj, 
shkollat duhet të zhvillohen si qendra multifunksionale për komunitetin që ofrojnë 
shërbime arsimore cilësore, në bashkëpunim me komunitetin dhe në shërbim të tij. 
Në përputhje me këtë, Strategjia për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar për vitet 
2014-2020, vëren gjithashtu se shkollat duhet të kenë një rol për t’i ndihmuar të rinjtë 
të kuptojnë nevojën për t’u përfshirë në punën për uljen e varfërisë, margjinalizimit, 
diskriminimit dhe padrejtësisë (MAS, 2014a, f. 9-10). 

Kurrikula e re e Shqipërisë synon të angazhojë nxënësit në një proces më aktiv dhe 
bashkëpunues të të nxënit dhe i ka themelet e saj në pedagogjinë konstruktiviste 
(Kapitulli 5 në këtë APA trajton edhe disa nga çështjet pedagogjike dhe të trajnimit që 
rrjedhin nga zbatimi i kurrikulës së re). Në bazë të Raportit Paraprak të Vendit (IZHA, 
2015) dhe personave të intervistuar gjatë misioneve të ekipit të analizës të UNESCO-s, 



Ka p i t u l l i  3  Z hv i l l i m i  d h e  R e f o r m i m i  i  Ku r r i ku l ë s 57

ky është një ndryshim shumë i madh për shumë mësues dhe edukatorë, të cilët ishin 
trajnuar me metodologjitë e mëparshme dhe janë mësuar me një qasje që ka mësuesin 
në qendër të procesit të nxënies. 

Veç kësaj, në bazë të intervistave me personelin e IZHA-s dhe MAS-it, performanca e 
nxënësve në testet PISA ishte një tjetër burim shqetësimi. Mes viteve 2000 dhe 2012, 
Shqipëria ka përmirësuar rezultatet e PISA-s në të njëjtën kohë kur rriti në mënyrë të 
konsiderueshme numrin e nxënësve 15-vjeçarë që ndiqnin shkollën (Banka Botërore, 
2014a). Në vitin 2012, 60% e nxënësve që u futën në testim u vlerësuan nën nivelin 2 
në matematikë (që sipas standardeve të OECD-së konsiderohet si nivel ku mungojnë 
njohuritë bazë matematikore) dhe 52% nën nivelin 2 në lexim (konsiderohen 
praktikisht analfabetë). Duhet të theksohet se këto përqindje përfaqësonin përmirësim 
nga rezultatet e PISA 2000 dhe PISA 2009. Për më tepër, rezultatet e PISA-s kanë 
vazhduar të përmirësohen për ciklin e PISA 201513. Megjithatë, tabela 5 më poshtë 
tregon se performanca vazhdon të jetë relativisht e ulët në vendet e OECD-së dhe 
vendet e tjera që marrin pjesë në PISA. Analiza e performancës së Shqipërisë u pengua 
edhe nga fakti se Shqipëria nuk plotësonte standardet teknike të PISA-s për të dhënat 
përkatëse mbi nivelin e nxënësve në vitin 2012 (Banka Botërore, 2012). 

Tabela 5. Performanca e Shqipërisë në PISA 2015 krahasuar me pikët mesatare në vendet e 
tjera 

Rezultatet PISA 2015 Pikët mesatare në 
Singapor

Pikët mesatare në 
OECD

Pikët mesatare të 
Shqipërisë

Leximi 535 493 405

Matematikë 564 490 413

Shkencë 556 501 427

Burimi: OECD, 2016a.

Një analizë e rezultateve të PISA-s në Shqipëri tregoi gjithashtu se ka dallime të 
mëdha në rezultatet e nxënësve në shkollat në zonat rurale dhe ato urbane, dhe midis 
djemve dhe vajzave, ku vajzat dalin vazhdimisht më mirë se djemtë dhe ku nxënësit në 
shkollat në zonat urbane kanë rezultate më të larta se ata në shkollat në zonat rurale 
(Harizaj, 2011).

Në shumë juridiksione, përfshirë Shqipërinë, ka pasur një rritje të dukshme të 
pjesëmarrjes në vlerësimet ndërkombëtare gjatë dy dekadave të fundit, kryesisht 
duke u fokusuar tek gjuha, shkrim-leximi, matematika dhe shkenca. TIMMS dhe 
PISA janë futur që nga viti 1995 dhe 2000 përkatësisht. Që në vitin 2011, programi 
i OECD-së për Vlerësimin Ndërkombëtar të Kompetencave të të Rriturve (PIAAC) 
merret me shqyrtimin e aftësive dhe kompetencave të popullsisë midis 16 - 65 vjeç. Siç 
është përmendur në dokumentin e informacionit paraprak përgatitur për Raportin e 
13 64% e nxënësve në vitin 2000 dhe 68 % në vitin 2009 ishin nën nivelin 2 në matematikë. Në vitin 2000, 70% e 

nxënësve ishin nën nivelin 2 në lexim (Banka Botërore, 2014a).
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Monitorimit Global të Arsimit për të Gjithë, këto procese vlerësimi nxisin ndryshime 
në kurrikula (Altinyelken, 2015). Kjo është veçanërisht e vërtetë në rastin e Shqipërisë, 
për shkak të synimit të qeverisë për të përmirësuar rezultatet në vlerësime të tilla si 
PISA (Programi Ndërkombëtar për Vlerësimin e Nxënësve), siç tregohet në Raportin 
Paraprak të Vendit (IZHA, 2015) dhe në Strategjinë për Arsimin Parauniversitar 
(MAS, 2014a).

Duke patur parasysh këto objektiva të reja kombëtare, orientimi i kurrikulës ndaj 
disiplinave dhe përmbajtjes lëndore ka ndryshuar. Ndërsa nxënia e lëndëve të orientuar 
tek disiplina mbetet një element i rëndësishëm përbërës, vetë kurrikula është gjithnjë 
e më shumë e orientuar që t’i pajisë nxënësit me aftësi, njohuri, kompetenca dhe 
qëndrime që janë të nevojshme për të jetuar dhe për të mësuar me sukses gjatë gjithë 
jetës së tyre. Detyrimi për të trajtuar nevojat e të gjithë nxënësve, pavarësisht nga 
niveli i aftësisë, mungesës së aftësisë, ose të nxënit e mëparshëm dhe për të garantuar 
që çdo nxënës të ketë suksesin më të mirë të mundshëm për aftësitë e tij/saj, është 
rrënjosur thellë në reformat kurrikulare gjatë dekadave të fundit në shumë vende.

Duke reflektuar ndryshimet në përparësi, kurrikula e re e ka themelin në dokumentet e 
mëposhtme: Korniza Kurrikulare e Arsimit Parauniversitar dhe Kurrikula Bërtham për 
Arsimin e Mesëm të Ulët (MAS, 2014h, 2014i). Kurrikula e ndryshuar përqëndrohet 
kryesisht tek arsimi bazë i detyrueshëm: tek vitet e shkollës fillore dhe arsimi i mesëm 
i ulët. Tabela 6 më poshtë përshkruan kornizën kurrikulare të re në bazë të shtatë 
kompetencave kyçe (MAS, 2014i).

Tabela 6. Shtatë kompetencat e kurrikulës të re

Kompetenca e 
komunikimit dhe e të 
shprehurit – të jesh i 
efektshëm në komunikim

 � Të komunikosh në gjuhën amtare;

 � Të komunikosh në gjuhë të huaja;

 � Të shprehësh veten përmes llojeve të ndryshme të shenjave, simboleve 
dhe kodeve artistike; 

 � Të komunikosh përmes përdorimit të teknologjisë së informacionit;

 � Të angazhohesh dhe të kontribuosh në dialog produktiv;

 � Të ndjekësh rregullat e komunikimit;

 � Të ofrosh dhe të marrësh komente në mënyrë konstruktive;

 � Të shprehësh tolerancë dhe ndjeshmëri në komunikim.

Kompetenca e të 
menduarit – të mendosh 
në mënyrë krijuese

 � Të ushtrosh kompetencë matematikore dhe kompetencë bazë në 
shkencë dhe teknologji;

 � Të ushtrosh kompetenca dixhitale;

 � Të kuptosh, gjykosh, sintetizosh;

 � Të zhvillosh të menduarin abstrakt;

 � Të marrësh vendime të bazuara në informacion dhe fakte;

 � Të lidhësh vendimet me pasojat që sjellin;

 � Të bësh vlerësime dhe vetë-vlerësime;

 � Të zgjidhësh probleme.
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Kompetenca e të 
nxënit – të jesh nxënës i 
suksesshëm

 � Të mësosh të nxësh;
 � Të njohësh, përzgjedhësh dhe të përdorësh instrumentet dhe metodat 
e të nxënit;

 � Të perfeksionosh leximin, shkrimin, matematikën, shkencën dhe 
teknologjinë e informacionit dhe komunikimit;

 � Identifikimi dhe përpunimi i informacionit në mënyrë të pavarur, të 
efektshme dhe të përgjegjshme;

 � Të mësosh në ekip dhe të shkëmbesh përvojat pozitive.

Kompetenca për jetën, 
sipërmarrjen dhe 
mjedisin – kompetencat 
lidhur me to – të jesh 
bashkëpunues dhe 
produktiv

 � Të prezantosh veten sa më mirë duke theksuar aftësitë personale;
 � Të punosh në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi;
 � Të organizosh dhe të udhëheqësh aktivitetet e të nxënit dhe aktivitetet 
sociale;

 � Të demonstrosh aftësi sipërmarrëse, të planifikosh dijet për punën dhe 
të përdorësh kohën në mënyrë racionale;

 � Të zotërosh aftësi për menaxhimin e konflikteve dhe vlerësimin e 
riskut;

 � Të ndërmarrësh veprime të pavarura dhe të përgjegjshme;
 � Të angazhohesh në mbrojtjen dhe zhvillimin e mjedisit.

Kompetenca personale 
– të jesh individ i 
shëndetshëm

 � Të tregosh se kupton veten dhe të tjerët;
 � Të tregosh vetëbesim;
 � Të menaxhosh emocionet dhe stresin;
 � Të tregosh ndjeshmëri për të tjerët;
 � Të tregosh aftësinë për të jetuar në mënyrë të shëndetshme;
 � Të bësh zgjedhje të përgjithshme lidhur me shëndetin personal.

Kompetenca qytetare 
– të jesh qytetar i 
përgjegjshëm 

 � Të kesh kompetenca në marrëdhëniet ndërpersonale, kulturore dhe 
sociale;

 � Të kuptosh dhe të respektosh diversitetin mes njerëzve;
 � Të ushtrosh tolerancë dhe respekt për të tjerët;
 � Të marrësh përgjegjësi për çështje me interes publik, përgjegjshmëri 
dhe pjesëmarrje qytetare;

 � Të tolerosh dhe të kuptosh ndryshimet e dobishme në jetën private, 
për të gjithë shoqërinë dhe për mjedisin.

Kompetenca dixhitale 
– të jesh në gjendje të 
kesh sukses në një botë 
dixhitale

 � Të përdorësh TIK-un për të lehtësuar procesin e të nxënit dhe për të 
rritur efektshmërinë e të nxënit;

 � Të përdorësh mjetet e multimedias për të bashkëpunuar me njerëz të 
tjerë dhe me të rriturit;

 � Të bashkëpunosh me moshatarët përmes telekomunikimit 
duke përdorur mjete bashkëpunuese për të shqyrtuar tema të 
mësimdhënies dhe për të zgjidhur problemet që mund të lindin 
brenda dhe jashtë shkollës; 

 � Të krijosh animacione origjinale apo dokumentarë bazuar tek ngjarjet 
e komunitetit, lokalitetit apo mjedisit shkollor;

 � Të përdorësh aftësitë e të menduarit kritik për të planifikuar, hulumtuar 
dhe menaxhuar projekte për të zhvilluar strategji për zgjidhjen e 
problemeve dhe të marrësh vendime, bazuar tek informacioni i marrë 
përmes mjeteve të duhura dhe burimeve dixhitale. 

Burimi: MES, 2014i 
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Ashtu siç pasqyrohet deri diku në këto shtatë fusha kyçe të kompetencave, reforma 
kurrikulare në Shqipëri synon të çojë përpara arritjet akademike; të rrisë kompetencën 
e nxënësve në procesin e të nxënit dhe në jetë; të rrisë gjithëpërfshirjen e nxënësve 
të ndryshëm; dhe të angazhojë dhe të mbajë nxënësit të paktën deri në përfundim 
të arsimit bazë për t’i mundësuar fëmijëve dhe të rinjve shqiptarë pjesëmarrje të 
suksesshme në shoqëri dhe në arenën më të gjerë evropiane. 

Në botën e sotme, kurrikula është rezultat i punës së ekspertëve të arsimit dhe i 
nevojave në nivel lokal, kombëtar dhe global, pritshmërive dhe aspiratave që sjellin 
sistemet arsimore. Në vendet e OECD-së, vëmendja gjatë pesëmbëdhjetë viteve të 
fundit ka qenë tek idea e “aftësive të shekullit të 21-të”. Kjo rrjedh nga një kombinim 
i shqetësimit të udhëheqësve politikë, punëdhënësve, profesionistëve të arsimit, 
prindërve dhe nxënësve në lidhje me gamën e gjerë të njohurive, aftësive dhe 
kompetencave për të cilat kanë nevojë fëmijët dhe të rinjtë për të ecur me sukses në 
një botë globale, që ndryshon me shpejtësi (Scott, 2015). 

Me qëllime dhe objektiva të tilla komplekse, është e kuptueshme që kurrikula e një 
vendi do të ketë shumë aspekte të zhvillimit të saj. Për shembull, sipas Braslavsky 
(2003), ka katër faza apo aspekte të një kurrikule: 1) kurrikula si i paraqitet mësuesve, 
2) kurrikula e zbatuar nga mësuesit, 3) kurrikula, siç e kanë përjetuar nxënësit, dhe 4) 
kurrikula sipas vlerësimit (përpjekjet e mësuesve dhe rezultatet e nxënësve). Braslavsky 
(2003) vuri në dukje gjithashtu një formë tjetër të zhvillimit të kurrikulës së bazuar 
në komunitet në të cilën shoqëria dhe/ose prindërit propozojnë ato që ata duan të 
përfshihet, ku kërkohen përgjigje nga edukatorët dhe ekspertët, dhe ku propozimet 
dhe përgjigjet përdoren për të identifikuar aspektet e përbashkëta që duhet të jenë 
pjesë e arsimit të përgjithshëm. Kur përfundon, përgatiten standarde të përbashkëta të 
nxënies, duke përfshirë mekanizmat për vlerësimin e rezultateve të të nxënit. 

Në një kumtesë të përgatitur për Zyrën Ndërkombëtare të Arsimit të UNESCO-s, 
Amadio, Opertti, dhe Tedesco (2015) theksojnë rëndësinë e komunikimit të qëllimeve 
të kurrikulës tek publiku i gjerë, në mënyrë që të legjitimohet përmbajtja e kurrikulës. 
Për këta autorë, aktorët kryesorë publikë, si media, rrjetet sociale, si dhe anëtarët e 
shoqërisë civile luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm për krijimin e një hapësire 
për dialog mbi përmbajtjen e kurrikulës, veçanërisht në aspektin e vlerave lokale dhe 
qëllimeve të shoqërisë për arsim (Amadio etj, 2015). 

Në Shqipëri, ku kurrikula tradicionalisht përqëndrohej tek programet e studimit 
dhe disiplinat lëndore, reformat janë përqëndruar gjithnjë e më shumë tek një qasje 
më e integruar dhe ndërdisiplinore e të nxënit, që përfshin zgjidhjen e problemeve 
dhe zhvillimin e kompetencave të nevojshme për qytetari, të menduarit kritik, 
bashkëpunimin, menaxhimin e marrëdhënieve dhe kuptimin e proceseve të të nxënit 
nga vetë nxënësit. Në përgjithësi dhe në të njëjtën kohë, sistemeve arsimore po iu 
kërkohet të marrin në konsideratë mënyrën në të cilën kurrikula dhe përvojat e të 
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nxënit të nxënësve do të garantojnë përfshirjen dhe mësimdhënien për të gjithë fëmijët, 
pavarësisht mjedisit shoqëror të tyre, të tilla si statusi etnik apo statusi ekonomik, apo 
dallimet e dukshme në aftësi (Amadio etj, 2015). Reformat kurrikulare në Shqipëri, 
të cilat përfshijnë edukimin për qytetari demokratike, e vendosin atë me vendosmëri 
pjesë të këtij dialogu ndërkombëtar për ndryshim.

Amadio, Opertti dhe Tedesco (2015) theksojnë katër tipare të reja si një mënyrë 
rivlerësimi të kurrikulës. Së pari, kurrikula artikulon synimet dhe qëllimet për arsim 
dhe zhvillim të shoqërisë dhe nevojat për të nxënë dhe zhvillim personal të nxënësve. Së 
dyti, kurrikula duhet të jetë produkt i një dialogu social që përfshin një numër të gjerë 
aktorësh kryesorë dhe një këndvështrim të gjerë të sistemit arsimor. Së treti, kurrikula 
duhet të mbështesë idenë se politikat arsimore mund të jetë pjesë thelbësore e një vizioni 
më të gjerë, tërësor të shoqërisë; dhe së katërti, kurrikula mund të jetë në gjendje të 
nxisë demokratizimin e mundësive të të nxënit dhe të stimulojë transformimin e 
rolit të mësuesit. Në nivelin më të lartë, kurrikula shpreh synimet dhe përkushtimin e 
juridiksionit lidhur me sistemin e vet arsimor. Kurrikula përcakton aspiratat, prioritetet 
dhe mekanizmat për sistemin nëpërmjet deklarimit të qëllimeve gjithëpërfshirëse të 
nxënies për nxënësit, përshkrimit të përparësive që ka sistemi në kuadër të të nxënit, 
disa përcaktimeve të karakteristikave dhe përvojave të përbashkëta nëpër shkolla 
dhe klasa. Këto qëllime aktualizohen edhe më tej në vetë programet e vetë shkollave: 
veprimtaritë mësimore të nxënësve dhe mësuesve, kohën e kaluar në shkollë (orë/ditë, 
ditë/vit) dhe burimet në dispozicion të shkollave (mësuesit dhe personeli tjetër, tekstet, 
aksesi në teknologji, dhe mundësitë për të mësuarit përmes përvojës).

Në fushën e politikës kryesore të zhvillimit dhe reformimit të kurrikulës, APA ka 
identifikuar katër çështje kryesore dhe një numër rekomandimesh bazuar tek faktet të 
cilat shtjellohen më poshtë14. 

ÇËSHTJE TË POLITIKËS DHE REKOMANDIME  
ÇËSHTJA 1.1. E POLITIKËS  
Dokumentet kurrikulare duhet të reflektojnë qëllimin e reformës dhe 
duhet të jenë të përshtatshme për nxënësit dhe të përdorshme nga 
mësuesit 

Me qëllim që reforma kurrikulare të jetë e sukseshme, dokumentet që përshkruajnë 
reformën, përfshirë objektivat dhe rezultatet e pritshme të të nxënit, duhet të jenë 
të qarta, të organizuara mirë dhe të perdorshme në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të 
pasqyrojnë ndryshimet e bëra. Këto dokumente përgjithësisht synohet të përdoren nga 

14 Çështjet e politikës shënohen me numrin e fushës, të ndjekur nga numri i çështjes së politikës. Për shembull, për 
fushën e parë mbi Zhvillimin dhe Reformimin e Kurrikulës, çështja e politikës 1 shënohet si 1.1. Rekomandimet 
shënohen me numrin e fushës, ndjekur nga numri i çështjes së politikës, ndjekur nga numri i rekomandimit. 
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shkollat dhe mësuesit dhe duhet të përcaktojnë kontekstin dhe orientimin e reformës. 
Duke pasur parasysh mangësitë e identifikuara në Raportin Paraprak të Vendit (IZHA, 
2015) tek kurrikulat e mëparshme si edhe sfidat me të cilat po përballen shkollat, 
reforma kurrikulare duhet të mbështetet më shumë tek përvoja dhe konstruktivizmi 
sesa paraardhësit e vet. Reforma kurrikulare synon t’i pajisë nxënësit në Shqipëri me 
një gamë të gjërë aftësish të cilat përfshijnë aftësi komunikative dhe aftësi të një niveli 
më të lartë, të tilla si të menduarit kritik, nxjerrja dhe analiza e informacionit nga 
burime të ndryshme dhe përmes strategjive të shumta të të nxënit, përfshirë zgjidhja 
e problemeve, analiza dhe prezantimi. 

Fakte
Në intervistat e grupit të punës së UNESCO-s të zhvilluara me stafin e IZHA-s, u 
shpreh shqetësimi për përmasat e ndryshimit pedagogjik që nevojitet për të përfshirë 
nxënësit drejt një përqasje të të nxënit në mënyrë konstruktive bashkëpunuese si edhe 
për përshtatjen e mësuesve me një model vlerësimi të bazuar tek kompetencat. Mësuesit 
e Shqipërisë për momentin kanë kualifikime dhe përvoja të ndryshme përsa i përket 
metodave interaktive me në qendër nxënësin. Ka mësues të trajnuar para se Shqipëria 
të bëhej një vend demokratik si dhe mësues të trajnuar kohët e fundit të cilët mund të 
ndjehen shumë mirë me një qasje konstruktiviste, por që megjithatë përdorin kurrikula 
të përgatitura para kësaj reforme të cilat kanë në qendër mësuesin. Grupi i punës gjeti 
se dokumentat që përdorin mësuesit në arsimin e mesëm të ulët kanë shtrirje shumë 
të madhe dhe janë të mbingarkuara me detaje të cilat duhet të bëhen të efektshme në 
mënyrë që mësuesit mund t`i përdorin për përgatitjen e tyre të përditshme dhe për 
mësimdhënie. Ndërkohë që ka disa materiale që udhëheqin mësuesit në zbatimin e 
kurrikulës, një përshkrim shumë i imtësishëm i kohës dhe sekuencave është një pengesë 
potenciale për arritjen e objektivave që aftësojnë të gjithë nxënësit të mësojnë për 
shembull matematikë. Diferencimi i efektshëm i mësimdhënies në nivel klase dhe nivel 
të çdo nxënësi individual kërkon që mësuesit të kenë kohën, mundësinë dhe mbështetjen 
të përdorin dhe zhvillojnë gjykimin e tyre profesional për qëllime mësimore. Për të bërë 
të mundur suksesin për të gjithë, mësuesit duhet të përcaktojnë se çfarë mësimdhënie 
shtesë, strategji të reja ose praktikë do të jenë të nevojshme nga disa dhe të ofrojnë 
mundësi në shkollë për atë lloj të të nxënit.

Për ta vendosur reformën kurrikulare të Shqipërisë brenda kontekstit, është e 
dobishme të shqyrtohet përmbajtja e kurrikulës së vendeve të tjera. Finlanda dhe 
provinca e Ontarios (në Kanada) janë zgjedhur si shembuj që mund të jenë me 
interes për Shqipërinë për shkak të performancës së tyre të spikatur në PISA këto 
vitet e fundit, pas përfundimit të reformimit të mëparshëm të kurrikulës (OECD, 
2013a). Kur vëzhgohen për shembull pjesët ose temat kryesore të planeve mësimore 
të matemarikës, kurrikulat në këto tri vende janë shumë të ngjashme, me përjashtim 
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të theksit që i jep Finlanda “shprehive dhe metodave të të menduarit” si temë e parë 
(shih Tabelën 7). 

Tabela 7. Krahasimi i përmbajtjes së programeve të matematikës ndërmjet vendeve

Finlanda Ontario (Kanada) Shqipëria

 � Shprehitë e të menduarit dhe 
metodat 

 � Numrat dhe veprimet 

 � Algjebër

 � Funksionet 

 � Gjeometri 

 � Probabilitet dhe statistikë 

 � Kuptimi i numrit dhe 
numërimi 

 � Njësitë matëse 

 � Gjeometria dhe kuptimi 
hapësinor 

 � Vargjet numerike dhe algjebra 

 � Menaxhimi i të dhënave dhe 
probabiliteti 

 � Numrat

 � Gjeometria

 � Njësitë matëse

 � Algjebra dhe funksionet

 � Statistikë dhe probabilitet

Burimi: Finnish National Agency for Education, Ontario Ministry of Education, MES 2014i.

Kur bëhet fjalë për objektivat specifike të të nxënit, mes të tria vendeve ka më tepër 
dallim. Programi në Finlandë përqëndrohet në koncepte të një niveli disi më të lartë, 
ndërsa programet e Ontarios dhe Shqipërisë janë më specifike. Kjo ndodh pjesërisht 
sepse Finlanda nuk e shpërndan programin e matematikës për çdo klasë, por e trajton 
klasën 6-9 si një bllok, si një e tërë. Përveç kësaj, duket se mësuesit finlandezë (ndoshta 
për shkak të formimit fillestar të zgjeruar si arsimtarë dhe formimit pedagogjik) kanë 
më pak orientime specifike lidhur me rezultatet e pritshme nga nxënësit ose me 
metodologjinë e hollësishme. 

Tabela 8. Përmbledhje e objektivave të lëndës së matematikës në Finlandë, Ontario 
(Kanada) dhe Shqipëri

Fi
nl

an
dë Nxënësit do të fitojnë përvojë duke qenë të suksesshëm në matematikë:

 � mësojnë nëpërmjet hulumtimit dhe vëzhgimit si të formulojnë konceptet matematike dhe 
sistemet e koncepteve;

 � mësojnë të përdorin konceptet matematikore; 

 � mësojnë shprehitë bazë të llogaritjeve dhe mësojnë të zgjidhin problema matematike;

 � gjejnë ngjashmëritë, ndryshimet, rregullat dhe lidhjet shkak-pasojë ndërmjet dukurive;

 � arsyetojnë veprimet dhe përfundimet dhe i paraqesin zgjidhjet para klasës;

 � mësojnë të paraqesin pyetjet dhe përfundimet në bazë të vëzhgimeve;

 � mësojnë të përdorin rregullat dhe të ndjekin udhëzimet;

 � mësojnë të bëjnë punë të qëndrueshme, të fokusuar dhe punojnë në grup.
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O
nt

ar
io

 (K
an

ad
a) [në klasën e 6-të] nxënësit: 

 � zhvillojnë, përzgjedhin dhe aplikojnë strategjitë e zgjidhjes së problemave ndërsa krijojnë dhe 
zgjidhin problema dhe kryejnë hulumtime, për të thelluar njohuritë matematikore; 

 � zhvillojnë dhe aplikojnë shprehitë e arsyetimit (p.sh. klasifikimi, njohja e lidhjeve, përdorimi 
i kundër-shembujve) për të krijuar dhe hetuar supozimet dhe për të hartuar dhe mbrojtur 
argumentet; 

 � demonstrojnë se ata reflektojnë dhe monitorojnë të menduarit për të qartësuar të kuptuarit 
ndërsa përfundojnë një hulumtim ose zgjidhin një problemë (duke krahasuar dhe përshtatur 
strategjitë e përdorura, duke shpjeguar se përse rezultatet e tyre janë të bazuara në arsyetim, 
duke shënuar arsyetimin në fletoren e matematikës);

 � përzgjedhin dhe përdorin një mori instrumentesh mësimore konkrete, vizive dhe elektronike 
dhe strategji të përshtatshme të llogaritjes për të hulumtuar idetë matematikore dhe zgjidhur 
problemat; 

 � bëjnë lidhjet ndërmjet koncepteve dhe procedurave matematikore dhe lidhin idetë 
matematikore me situata ose dukuri që rrjedhin nga kontekste të tjera (p.sh. nga lëndë të tjera, 
nga jeta e përditëshme, nga sportet);

 � krijojnë një larmi me ide matematikore (p.sh. me anë të modeleve fizike, vizatimeve, numrave, 
variableve, digramave, grafikëve, modeleve dinamike në ekran), i lidhin dhe i zbatojnë për 
zgjidhjen e problemave;

 � shpjegojnë me gojë, me vizatim dhe me shkrim arsyetimin matematikor, duke përdorur gjuhën 
e përditshme, fjalorë matematikor bazë, një larmi përfaqësimesh dhe duke vëzhguar parimet 
bazë matematikore. 

Sh
qi

pë
ri Nxënësit duhet të fitojnë këto 6 kompetenca kryesore në matematikë:

 � Zgjidhja e problemeve në matematikë; 

 � Arsyetimi dhe vërtetimi matematik;

 � Të menduarit dhe komunikimi matematik; 

 � Lidhja konceptuale; 

 � Modelimi matematik; 

 � Përdororimi i TIK-ut në matematikë;

 � Nxënësit duhet të fitojnë njohuri për numrat, hapësirën, njësitë matëse, statistikat;

 � Nxënësit duhet të kuptojnë rolin e arsyetimit matematikor në zhvillimin e teknologjisë dhe 
shkencës dhe të dinë të vënë në zbatim matematikën në jetën e përditshme;

 � Nxënësit duhet të përdorin fjalorin matematikor; të kenë koncepte të qarta; të menduarin logjik 
dhe të kuptojnë ndërvarësinë reciproke ndërmjet dukurive;

 � Nxënësit duhet të fitojnë përvojë në paraqitjen e koncepteve në mënyra të ndryshme; 
të mësojnë të argumentojnë me shkrim dhe me gojë duke përdorur ilustrime dhe mjete 
konkrete; të mësojnë gjejnë ngjashmëritë, ndryshimet, rregullat dhe lidhjet shkak-pasojë; 
të kuptojnë konceptet matematike nëpërmjet hulumtimit dhe t’i përdorin ato; të analizojnë 
situatat problemore dhe të zgjidhin problema; të arsyetojnë veprimet dhe përfundimet dhe 
t’i paraqesin para të tjerëve; të mësojnë të përdorin rregullat dhe të ndjekin udhëzimet, të 
mësojnë të punojnë në grup bashkëpunues; të paraqesin situatat matematikore në mënyra të 
ndryshme; të përdorin teknologjinë për të lehtësuar zbatimin e matematikës; dhe të ndihen të 
suksesshëm në matematikë. 

Burimi: Source: Finnish National Agency for Education, Ontario Ministry of Education, MES 2014i.
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Sikurse tregon informacioni në Tabelën 8, dallimi kryesor ndërmjet programit të 
Ontarios dhe atij të Shqipërisë është përfshirja e shembujve konkretë në pritshmëritë. 
Ndërkohë që programi mësimor shqiptar thekson çfarë duhet mësuar, ai i Ontarios 
e vë më së shumti theksin se si mund të mësohet dhe se si të mësuarit mund të 
demonstrohet. Të dyja, Shqipëria dhe Ontario shpjegojnë pritshmëri specifike të 
thelluara sipas temës për nxënësit e klasës 6. Nga ana tjetër, Finlanda paraqet një listë 
më të shkurtër të pritshmërive që duket se janë më gjithëpërfshirëse për klasat 6-9.

Shqipëria bën më shumë se Finlanda dhe Ontario, dhe ofron një dokument të zgjeruar 
për Matematikën e Klasës 6 (Programi i Mësimdhënies së Matematikës: Klasa 6, 7, 
8 dhe 9) si edhe udhëzuesin e planit ditor për mësuesit e matematikës së klasës 6 
(Plani i Kurrikulës Bërthamë për Klasën 6: Matematikë). Plani i klasës 6 për mësuesit 
është shumë i hollësishëm me rekomandime për numrin e orëve për çdo nëntemë 
dhe zhvillimit të temave përgjatë secilit prej tri trimestrave. Sikurse mund të kuptohet 
prej historikut të vendit gjatë tri dekadave të fundit, kurrikula shqiptare duket shumë 
përshkruese, ndryshe nga ato të Finlandës dhe Ontarios, që ofrojnë më shumë 
hapësirë për mësuesit në dokumentet kurrikulare që ata të vendosin për shpërndarjen 
e kohës dhe ndarjen e materialit. 

Në përgjithësi, kurrikula shqiptare reflekton mjaft mirë objektivat e reformës. 
Megjithatë, në analizën e performancës së Shqipërisë në PISA përgatitur nga Banka 
Botërore, nxënësit në Shqipëri shfaqin dobësi veçanërisht për të lidhur njohuritë 
matematikore me situatat problemore të realitetit, dhe për të lidhur dhe vlerësuar 
tekstet e jetës së përditshme (Banka Botërore, 2012). Edhe pse Shqipëria është 
përmirësuar në PISA 2015, vendi ende renditet nën mesataren e OECD-së në të gjitha 
disiplinat. Objektivat kurrikulare nuk janë shumë të qarta për të specifikuar se mund 
të ketë më shumë se një strategji të përshtatshme ose të suksesshme për zgjidhjen e 
problemeve ose për të theksuar nevojën që nxënësit të kuptojnë dhe të komunikojnë 
të menduarit në mënyrë efektive. Theksi më i madh në kurrikulën e re në shprehitë e 
komunikimit dhe të menduarit mund të ndihmojë në përmirësimin e performancës 
në ato nënshkallë të PISA-s ku performanca e Shqipërisë ka qenë veçanërisht e dobët.
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Rekomandime për çështjen 1.1 të politikës  
Qartësoni dhe modernizoni/Bëjini më efektive dokumentet kurrikulare

1.1.1 Rishikoni në vazhdimësi të gjitha dokumentet kurrikulare (Kornizën 
kurrikulare, kurrikulën bërthamë, programet, dokumentet e vlerësimit) duke 
ruajtur një koherencën e brendshme në mënyrë që të gjitha të shprehin qartë 
qëllimet, angazhimet dhe synimet e reformës kurrikulare dhe se si ajo do të 
funksionojë si për arsimin e detyruar ashtu dhe atë të mesëm të lartë.

Elementet kryesore të procesit të reformës kurrikulare janë: përcaktimi i qëllimeve 
dhe objektivave të reformës; hartimi dhe zhvillimim i dokumenteve dhe proceseve që 
përfaqësojnë ndryshimet dhe zbatimi i tyre; komunikimi i natyrës dhe afateve kohore 
të reformës pranë aktorëve të brendshëm dhe të jashtëm15; pilotimi i kurrikulës 
së reformuar dhe përgatitja e mësimdhënësve për metodat e reja pedagogjike të 
nevojshme për zbatimin e efektshëm; dhe zhvillimi i proceseve për monitorimin 
dhe vlerësimin e vetë zbatimit, dhe rezultatet e mëvonshme të nxënësve. Korniza 
Kurrikulare përshkruan fazat kryesore të përdorura në konceptualizimin e saj dhe 
proceset shtesë që do të përdoren për realizimin e reformës kurrikulare (MAS, 2014a).

Filozofia e kurrikulës së reformuar (si bazën e saj konstruktive dhe angazhimin e saj 
për suksesin e të gjithë nxënësve) kërkon që mësimdhënësit të kenë fleksibilitet dhe 
autonomi në përcaktimin e strategjive të mësimdhënies dhe të nxënit, dhe të përdorimit 
të kohës në klasë. Pa këtë fleksibilitet, nxënësit të cilët po mundohen të zotërojnë një 
koncept apo proces do të ngelen prapa dhe do të jetë e vështirë të plotësohen nevojat e 
ndryshme të nxënësve. Është gjithashtu e rëndësishme që mësimdhënësit të kuptojnë 
kontekstin prej nga kanë lindur ndryshimet, dhe se klasat dhe lëndët e ndryshme do 
të jenë të lidhura dhe të integruara.

1.1.2 Pajisini mësuesit me udhëzues për dokumentet e nevojshme, me shembuj 
konkretë, dhe jo receta të ngurta, se si duhet të jetë një performancë e 
suksesshme. Theksi duhet të vendoset tek komunikimi dhe aftësitë e të 
menduarit kritik dhe në mundësinë që mund të ketë më shumë se një qasje të 
suksesshme ndaj një pune ose detyre.

Dokumentet kurrikulare duhet të rishikohen ndërkohë që vijimi i zbatimit pasqyron 
më qartë se si mund të jetë mësimnxënia në një klasë me kurrikulën e reformuar. 
Shpjeguesit anash dhe kutizat që shpjegojnë tekstin e kurrikulës mund të ofrojnë 
shembuj që ilustrojnë një mësim, për të përfshirë të gjitha nivelet e performancës së 
nxënësve, dhe do të jenë të dobishme në dokumentet e veçanta lëndore. 

15 Aktorët e brendshëm janë: mësuesit, administratorët, prindërit dhe nxënësit dhe agjencitë qeveritare; aktorët e 
jashtëm përshijnë institucionet arsimore pas shkollës së mesme, organizatat dhe punonjësit e shoqërisë civile, dhe 
organizatat e mundshme ndërkombëtare UNESCO, OECD, Këshilli i Evropës dhe të tjerë.
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ÇËSHTJA 1.2. E POLITIKËS:   
Procesi i zbatimit për një reformë kurrikulare është vendimtar për 
suksesin e reformës dhe përfshin 
(a)  angazhimin dhe komunikimin me mësuesit, prindërit, punëdhënësit 

dhe institucionet e arsimit të lartë mbi reformën dhe qëllimet e saj;
(b)  përgatitjen e mësuesve për të përdorur kurrikulën e re; dhe 
(c)  dispozitat për përfshirjen e burimeve mësimore si p.sh., tekstet për të 

mbështetur reformën. 

Zbatimi i kurrikulës së reformuar duhet të shqyrtohet si pjesë e përpjekjeve të mëdha 
të Shqipërisë në reformën arsimore dhe në kuadër të asaj që njihet për ndryshimin e 
suksesshëm në arsim. Studiues ndërkombëtarë të tillë si Michael Fullan kanë shkruar 
gjerësisht lidhur me sfidën e realizimit të ndryshimeve domethënëse në sistemet 
arsimore. Sipas Fullan (2016), “Pyetja e thjeshtë lidhur me zbatimin është, “Cilat gjëra 
do të duhet të ndryshojnë nëse një risi apo një reformë zbatohet plotësisht?” Reflektimi 
mbi këtë çështje është i rëndësishëm për aktorët e arsimit, sepse zbatimi i reformave 
të mëdha shkollore kërkon angazhim aktiv dhe komunikim ndërmjet mësuesve, 
prindërve, drejtorëve të shkollave, administratorëve, edukatorëve e mësuesve, dhe 
anëtarëve të komunitetit.

Në vitin shkollor 2015-2016, reforma kurrikulare në Shqipëri ishte në vitin e dytë 
të pilotimit dhe zbatimit. Në seksionin e mëposhtëm diskutohen komponentët e 
çështjes së politikave të mësipërme nën dritën e dokumenteve dhe burimeve që janë 
marrë dhe shqyrtuar, dhe intervistat e organizuara me nxënësit, mësuesit, prindërit, 
administratorët dhe zyrtarët e IZHA-s dhe MAS-it nga ekipi i analizës të UNESCO-s. 

Fakte
Sipas zyrtarëve të MAS-it dhe IZHA-s, kurrikula e re kërkon ndryshim të madh përsa 
i përket praktikës pedagogjike dhe praktikës së vlerësimit nga mësuesit në Shqipëri. 
Ndryshimi në praktikë që do t`ju kërkohet mësuesve të bëjnë do të kërkojë përgatitje 
të ndryshme dhe më të gjerë për mësimin si dhe një vëzhgim më nga afër se çfarë 
është në gjendje një nxënës të bëjë dhe kjo për arsye vlerësimi. Gjithashtu ndryshimi 
i kërkon mësuesit të vendosë nëse nxënësi ka demonstruar disa nga kompetencat 
dhe të përshtasë strategjitë e mësimdhënies dhe mësimnxënies për të përmirësuar 
performancën e atij nxënësi si edhe performancën e nxënësve të tjerë. Që kurrikula të 
jetë e suksesshme në arritjen e qëllimeve të saj, procesi i zbatimit duhet të fokusohet 
në arritjet e këtyre ndryshimeve në praktikën e mësuesit dhe jo vetëm në zbatimin 
burokratik të kurrikulës së re. 
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Mbështetur në informacionin e ofruar tek grupi i punës i UNESCO-s, kurrikula e 
reformuar është duke u zbatuar sipas kalendarit të mëposhtëm: 

2014-2015  � Kurrikula e re u pilotua në klasën 1 dhe 6 në 26 shkollat e përzgjedhura (2 shkolla në 13 
drejtoritë rajonale)

2015-2016  � Pilotimi vazhdoi me klasën 2 dhe 7 në 26 shkollat e përzgjedhura pilot

 � Mësuesit e klasave 1 dhe 6 dhe drejtorët e të gjitha shkollave përfituan dy ditë trajnim 
për kurrikulën e re gjatë verës 

 � Zbatimi i kurrikulës së re (dhe modifikuar pas pilotimit) për klasën 1 dhe 6 në të gjitha 
shkollat filloi në shtator 2015 

2016-2017  � Pilotimi vazhdoi me klasën 3 dhe dhe 8 në 26 shkollat e përzgjedhura pilot 

 � Mësuesit e klasave 2 dhe 7 dhe drejtorët e të gjitha shkollave përfituan dy ditë trajnim 
për kurrikulën e re gjatë verës 

 � Zbatimi i kurrikulës së re shtohet në klasat 2 dhe 7 në të gjitha shkollat 

2017-2018  � Pilotimi shtrihet në klasën 4 dhe 9 në 26 shkollat e përzgjedhura pilot

 � Mësuesit e klasave 3 dhe 8 dhe drejtorët e të gjitha shkollave përfitojnë dy ditë trajnim

 � Zbatimi i kurrikulës së re tani përfshin klasat 3 dhe 8 në të gjitha shkollat 

2018-2019  � Pilotim shtrihet në klasën 5; Mësuesit e klasave 4 dhe 9 dhe drejtorët e të gjitha 
shkollave përfitojnë dy ditë trajnim

 � Zbatimi i kurrikulës së re përfshin klasat 4 dhe 9 në të gjitha shkollat

2019  � Mësuesit e klasave 5 dhe drejtorët e të gjitha shkollave përfitojnë trajnim

 � Zbatimi në klasën 5 i kurrikulës së re në të gjitha shkollat 

Edhe pse IZHA ka qenë përgjegjëse për zhvillimin e kurrikulës dhe hartimin e 
trajnimit, ishte Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) ai që përgatiti raportin mbi 
procesin pilot të çdo viti dhe miratoi zgjerimin e zbatimit. Në fund të vitit të parë 
të pilotimit (2014-2015), janë bërë disa ndryshime bazuar në komentet e shkollave 
pilote, sipas stafit të IZHA-s intervistuar për këtë analizë. Ekipit të analizës nuk iu dha 
informacion specifik në lidhje me natyrën e këtyre ndryshimeve.

Që nga 2015, nëpërmjet procesit pilot dhe trajnimit, IZHA ka ngritur një ekip prej 238 
trajnerësh kombëtare dhe 221 trajnerësh lokalë. Trajnerët kombëtare janë ekspertë të 
IZHA-s në hartimin e kurrikulës dhe ekspertët të DAR-it ose mësues të përzgjedhur 
nga DAR-et. Trajnerët lokalë janë mësues nga shkollat pilote. Misioni APA kuptoi 
edhe nga intervistat e mëvonshme se për çdo vit të procesit të zbatimit, mësuesit të 
cilët do të jenë përgjegjës për herë të parë për zbatimin e kurrikulës për atë vit do të 
trajnohen 2 ditë nga trajnerët kombëtarë dhe lokalë.

Në Shqipëri, mësuesi i cili i merr nxënësit e klasës 1, i shoqëron ata deri në fund 
të klasës 5. Në shumicën e rasteve, kjo është e ngjashme me Finlandën, ndërsa në 
Ontario mësuesi merr një klasë të re çdo vit. Pra, në Shqipëri mësuesit që morën pjesë 
në pilotimin e parë për klasën 1 janë ata mësues të cilët po pilotojnë klasën 2. Ndërsa 
janë duke pilotuar klasën 2, ata shërbejnë si burim trajnimi i shkollës për ata mësues 
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të cilët tani po zbatojnë kurrikulën e klasës 1. Po kështu, mësuesit e lëndëve të klasës 
9 të cilët janë kontigjenti i parë i pilotimit mund të funksionojnë si burime trajnime 
brenda shkollës për pilotimet dhe zbatimin e mëvonshëm. Trajnerët kombëtarë dhe 
lokalë po organizojnë rrjete profesionale për mësuesit për të siguruar mbështetje 
të vazhdueshme. Kjo mbështetje merr kryesisht formën e mbledhjeve mujore të 
shkollës organizuar me mbështetjen e DAR-eve. Ekipi i Analizës i UNESCO-s nuk 
dëgjoi shumë lidhur me mundësitë që u jepen mësuesve për të planifikuar bashkë, 
për të dhënë mësim bashkë ose për të vëzhguar kolegët që e kanë pilotuar / zbatuar 
kurrikulën e re.

Pavarësisht që ka një plan konkret për zbatimin e kurrikulës së re, nga intervistat e 
ekipit të analizës i UNESCO-s u kuptua qartë se ka patur shumë pak komunikim të 
qëndrueshëm me edukatorët dhe prindërit në lidhje me kontekstin e reformës së re 
kurrikulare, ose në mënyrë specifike, me “pse-të” e ndryshimeve që po bëhen. Arsyet e 
reformës kurrikulare të cituara nga MAS janë mjaft bindëse: nxënësit shqiptarë duhet 
të kenë shprehitë, njohuritë, kompetencat dhe qëndrimet për të qenë të suksesshëm 
në komunitetin pan-evropian dhe global në shekullin XXI, dhe ka prova të qarta se 
kurrikula e mëparshme nuk i përmbushte këto objektiva. Ky informacion, megjithatë, 
duket se nuk u është komunikuar në mënyrë të efektshme edukatorëve dhe prindërve. 

Të dhënat e mbledhura nga ekipi i analizës i UNESCO-s në takimet me mësuesit dhe 
drejtorët tregojnë se ata të cilët kanë qenë të përfshirë direkt në trajnimin dy-ditor 
kanë marrë informacion të fokusuar në klasat dhe lëndët e tyre, ndërsa mësuesit të 
cilët nuk kanë qenë të përfshirë direkt, thjesht kanë dëgjuar për kurrikulën e re prej 
kolegëve të tyre, dhe nuk i kanë kuptuar qartë ose aq sa duhet arsyet për të cilat po 
ndodhin ndryshimet.

Prindërit e intervistuar nga ekipi i analizës i UNESCO-s kishin vetëm një informacion 
bazë për reformën kurrikulare. Të gjithë prindërit e intervistuar besonin se programi 
i mëparshëm ishte “shumë i ngarkuar”, por në të njëjtën kohë disa ishin të shqetësuar 
se programi i ri “dukej shumë i lehtë.” Prindërit që kishin fëmijët në shkollat pilot ose 
në procesin e zbatimit kishin pak më shumë informacion se ata prindër, fëmijët e të 
cilëve nuk ishin pjesë e zbatimit aktual. Prindërit e intervistuar u shprehën se kishin 
marrë informacion nga mbledhjet në shkollë ose nga bisedat me miqtë dhe fqinjët.

Fakultetet e edukimit luajnë një rol kyç në përgatitjen e mësuesve të rinj që hyjnë 
në sistemin arsimor për kurrikulën e reformuar. Kur u intervistuan, kishte një 
ndërgjegjësim bazë për reformën kurrikulare dhe për faktin se ajo kërkon një fokus 
të ri mbi kompetencat. Disa anëtarë të fakultetit kishin njohuri dhe ishin entuziastë 
për ndryshimet, ndërsa të tjerë nuk ishin të sigurt se sa lidhej ajo me punën e tyre në 
përgatitjen e mësuesve. 
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Diskutimi 
Konteksti është thelbësor për të siguruar mbështetjen për një ndryshim të madh 
ose për reformën arsimore. Prindërit, mësuesit, drejtorët, institucionet arsimore 
dhe punëdhënësit duhet të kuptojnë se përse kurrikula është duke u reformuar. 
Hulumtimet tregojnë se suksesi i reformës përforcohet kur aktorët kryesorë e kuptojnë 
kontekstin dhe arsyet e ndryshimit, dhe kur ky kuptim mbetet konstant përgjatë një 
periudhe të zgjatur zbatimi (Ungerleider, 2008).

Po kështu, Fullan (2015) thekson rëndësinë e të kuptuarit të përbashkët të reformës 
në mënyrë që të rezultojnë ndryshime të qëndrueshme në shkolla. Sipas Fullan 
(2015), “thelbi i ndryshimit” përfshin tri dimensione: “besimet dhe vlerat; njohuritë 
dhe shprehitë, dhe rezultatet”. Për më tepër, mësuesit, shkollat, dhe zyrtarët e arsimit 
duhet të kenë të përbashkët “teorinë e ndryshimit”, ose të paktën të kuptojnë qëllimet 
e reformës, për të arritur rezultatet pozitive të e synuara (Fullan, 2015).

Procesi i reformës arsimore në Ontario, Kanada ofron këtu një shembull interesant. 
Në këtë rast, një element kyç i suksesit të reformave ishte krijimi i disa forumeve 
konsultative prej Ministrit të Arsimit për të diskutuar progresin e reformave. Ministri 
takohej çdo tre muaj me përfaqësuesit e drejtorëve, inspektorëve dhe mësuesve. Një 
“tavolinë më e madhe partneriteti” përfshinte përfaqësues të organizatave të prindërve, 
fakulteteve të edukimit, punëdhënësve, kolegjeve profesionale si dhe aktorët kryesorë 
arsimorë. Këto etapa të komunikimit të rregullt ndihmuan për të ruajtur fokusin 
mbi objektivat e reformave, dhe për të mbajtur të fortë mbështetjen mes grupeve 
të interesit duke ofruar mundësi që të ngriheshin dhe të adresoheshin shqetësimet 
dhe të festoheshin sukseset (OECD, 2011b). Në Ontario, ky proces strategjik i 
komunikimit ndihmoi për të angazhuar të tjera organizata jo-qeveritare (sindikatat e 
mësuesve, punëdhënësit, fakultetet) për të kuptuar dhe mbështetur reformat, dhe këto 
organizata u bënë hallka e komunikimit të komenteve që lidhi klasën me reformën 
dhe me hartuesit e politikave.
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Rekomandime për çështjen 1.2 të politikës 
Kordinoni dhe komunikoni plane zbatimi

1.2.1 Vazhdoni të zbatoni një program të gjerë komunikimi publik për t`iu shpjeguar 
të gjithë mësuesve, drejtuesve, prindërve, punëdhënësve, institucioneve për 
trajnimet e mësuesve, institucioneve të arsimit të lartë dhe publikut mbi natyrën 
dhe arsyet e reformës kurrikulare, në mënyrë që të lehtësoni procesin e zbatimit.

Në sistemet e mëdha, ekziston prirja për t’u thënë aktorëve kyç se ç’duhet bërë apo 
ndryshuar, pa u munduar që t’u shpjegohet se përse është i nevojshëm ndryshimi. 
Kjo krijon ndjesinë “do të kalojë edhe kjo” mes atyre individëve të cilët duhet ta 
zbatojnë me sukses, ose edhe më keq, krijohet ndjesia “e lodhjes prej reformave” 
që shkakton mosangazhim. Prindërit dhe punëdhënësit duhet të informohen për 
qëllimet, objektivat dhe synimet e reformës kurrikulare. Për shembull është përgatitur 
një udhëzues për prindërit. 

1.2.2 Nëpërmjet bashkëpunimit midis MAS-it dhe IZHA-s, krijoni një strukturë për 
dialog të vazhdueshëm rreth reformës kurrikulare në dy nivele: me përfaqësues 
të Inspektoratit Shtetëror të Arsimit (ISHA) dhe DAR, drejtuesve dhe mësuesve 
(përfshirë edhe sindikatat) për sa i përket zbatimit të vazhdueshëm dhe 
veprimtarive për zhvillimin profesional; dhe me përfaqësuesit të arsimit dhe 
të prindërve, organizatave pedagogjike, arsimin e lartë dhe punëdhënësit për 
të vëzhguar përparimin dhe suksesin e reformës dhe suksesin e nxënësve gjatë 
kurrikulës së re. 

Pasi u është komunikuar personave përgjegjës për zbatimin, ky proces zyrtar i 
dialogut mund të ndihmojë që të kuptohet sistematikisht roli dhe qëllimi i gjykimit 
profesional, individual i mësimdhënësve dhe mund të evidentojë ato aspekte që 
kërkojnë më shumë burime dhe trajnime. Një proces i tillë ndihmon në krijimin e 
një shkalle konsistence të qasjes pa qenë nevoja për një qasje të rënduar përshkruese 
hap-pas-hapi të aktiviteteve mësimore. 

1.2.3 Përfshini, në një afat të shkurtër, në zbatim një komponent shtesë për 
përgatitjen profesionale të mësuesve, duke i përfshirë në planifikimin së bashku 
të një plani mësimor, vëzhgimin e mësimit të kolegëve të tyre, reflektimin mbi 
mësimdhënien dhe vëzhgimin midis kolegëve, si dhe në punë të zgjeruar mbi 
vlerësimin për të nxënë dhe vlerësimin e të nxënit.

Zbatimi i reformës kurrikulare në Shqipëri duhet të shoqërohet me mundësi të 
vazhdueshme për të nxënë dhe reflektim profesional që hartohen duke mbajtur 
parasysh faktet dhe praktikën më të mirë. Intervistat e grupit të punës së UNESCO-s 
me mësuesit dhe drejtuesit e përfshirë në zbatimin e kurrikulës që kishin marrë pjesë 
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në trajnime zbuluan se ata po përpiqeshin të kuptonin sa më mirë se si të ndryshojnë 
praktikat në klasë. Mbështetja në vazhdim që pason dy ditët e trajnimit intensiv të 
fokusuara në disa masa për dokumentet e kurrikulës konsiston në masën më të madhe 
në takime mujore në shkollë për të diskutuar përparimin e bërë. 

Në të gjithë procesin e reformimit, procesi i të nxënit bashkëpunues në shkolla është 
kyç. MAS-i raporton se ka departamente në shkolla në të cilat mësuesit bashkëpunojnë 
për të diskutuar dhe përgatitur programet dhe organizuar klasat e tyre. Po ashtu, ka një 
process aktiv të seancave të vëzhgimit dhe reflektimit mes kolegëve. Megjithatë, disa 
mësues të intervistuar nga grupi i punës i UNESCO-s raportuan se ka pak mundësi 
për të vëzhguar kolegët në klasa, për të hartuar plane mësimore në bashkëpunim me 
kolegët ose për të reflektuar së bashku me kolegët mbi përparimin e tyre profesional. 

Videot në faqen e internetit të IZHA-s janë prezantime nga stafi i IZHA-s që shpjegojnë 
cilat janë ndryshimet në kurrikul, por, në kohën e kryerjes së analizës, mungonin 
video shoqëruese me shembuj se si mund të jetë të nxënit në një klasë që përdor 
qasjen bazuar tek kompetencat dhe të nxënit bashkëpunues në grup.

Literatua aktuale ndërkombëtare mbi të nxënit profesional të mësuesit mbështet 
nocionin e ngritjes së komuniteteve profesionale bashkëpunuese ku mësuesit 
vëzhgojnë njëri-tjetrin, punojnë bashkërisht për planifikimin dhe vlerësimin e 
mësimit dhe në përgjithësi nxiten të rrezikojnë dhe ta bëjnë praktikën të hapur me 
kolegët (Caena, 2011). Kjo është sidomos e vertetë për përpjekjet e reformave që u 
kërkojnë mësuesve të bëjnë ndryshime të rëndësishme në pedagogjinë e tyre. Banka 
Botërore, në analizën e rezultateve të PISA-s për Shqipërinë, rekomandon gjithashtu 
një program për trajnimin mes kolegësh, vëzhgimet në klasë dhe komentet për të 
përmirësuar kapacitetin e mësuesve shqiptarë (Banka Botërore, 2012).

1.2.4 Integroni komponentë për vlerësimin e nxënësve në programet e trajnimit të 
mësuesve duke marrë në konsideratë, gjithashtu, standardet e performancës. 
Veçanërisht përfshini veprimtari mësimore profesionale mbi përdorimin e të 
dhënave për vlerësimin formal dhe jo formal për të nxënit dhe vlerësimin e të 
nxënit në planifikimin e mësimdhënies. 

Kur bëhen ndryshime të rëndësishme lidhur me mënyrën si vlerësohet të nxënit e 
nxënësve, dhe kur mësuesve u kërkohet të bëjnë vlerësime dhe komente të vazhdueshme 
në praktikën e tyre, preferohet që mësuesit të mësojnë në mënyrë të strukturuar si të 
vlerësojnë të nxënit e nxënësve. Mësuesit mund të shfrytëzojnë vlerësimin informal 
diagnostikues dhe punën në klasë për të kuptuar sa mirë po mësojnë nxënësit dhe në 
çfarë mënyre ata mund të ndryshojnë udhëzimet për të përmirësuar të nxënit e çdo 
nxënësi. Ky është vlerësimi mbi të nxënit. Mësuesit mund të kenë nevojë për ndihmë 
që të mësojnë si të vlerësojnë të nxënit e demonstruar (p.sh. prezantimet e nxënësve 
ose shembuj të të nxënit, jashtë tekstit, jashtë provimeve) dhe se si t’u japin nxënësve 
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rekomandime të dobishme pothuajse çdo ditë. Ky proces i ndërlikuar i vlerësimit të 
vazhdueshëm (formativ dhe përmbledhës) në nivel individi dhe klase është pjesë 
themelore e mësimdhënies së suksesshme në mjedisin e ri. 

Reforma arsimore përfshin zhvillimin e aftësive dixhitale. Një nga sfidat kryesore për 
zbatimin e reformës që lidhet me tekstet shkollore dhe materialet mësimore është 
mungesa e infrastrukturës së përshtatshme, veçanërisht në fushën e TIK-ut. Për këtë 
arsye, reforma kurrikulare në Shqipëri përfshin një iniciativë që fokusohet tek përdorimi 
i TIK-ut në arsim. Për të mbështetur zhvillimin e aftësive dixhitale të nxënësve dhe për 
të ndihmuar mësuesit dhe nxënësit në procesin e nxënies, MAS-i dhe IZHA po punojnë 
për të siguruar burime të tjera të të nxënit në shkolla, veçanërisht burime dixhitale.

Proceset periodike të vlerësimit të jashtëm u sigurojnë informacion të dobishëm 
edukatorëve dhe politikë-bërësve lidhur me pikat e forta dhe të dobëta të 
performancës së sistemit në aspekte specifike. Praktika e Ontarios ku Zyra e Cilësisë 
dhe Llogaridhënies në Arsim zhvillon vlerësime në matematikë dhe gjuhë për klasat 
3, 6, dhe 9/10 duke shfrytëzuar vlerësimet e bazuara në kurrikulën e re, ka pasur 
ndikime në rezultatet e nxënësve dhe në pedagogjinë e mësuesve. Përvoja e Ontarios 
me vlerësimin e censusit (vlerësimin e çdo nxënësi të klasës) u ka dhënë mësuesve 
të klasave analiza të imtësisshme lidhur me pikat e forta e të dobëta të nxënësve dhe 
i ka lejuar të përmirësojnë fokusin në shprehitë dhe konceptet specifike. Vlerësimet 
ndërkombëtare të jashtme si PISA dhe PIRLS mund të ofrojnë informacion më të 
gjerë në nivel sistemi për arritjet e nxënësve.

1.2.5 Nëpërmjet bashkëpunimit të MAS-it dhe IZHA-s, organizoni analiza të 
vazhdueshme nëse tekstet shkollore janë të përshtatshme për qëllimet e 
caktuara dhe jepuni informacion shtesë shkollave për sa i përket kërkesave 
teknologjike që lidhen me kurrikulën e re. Diskutoni me botuesit për 
mundësinë e rritjes së kontekstit shqiptar në tekstet shkollore, veçanërisht në 
tekstet e shkencës dhe të matematikës. 

Procesi i konsultimeve të vazhdueshme i ndihmon personat në qeveri përgjegjës në 
nivelin më të lartë të reformave të dinë se si po përparojnë gjërat; i ndihmon personat 
e ngarkuar me zbatimin e përditshme të kuptojnë se qeveria është e angazhuar për të 
parë realizimin me sukses të projektit, dhe ndihmon për të mbajtur aktorët e të gjithë 
sistemit të përqëndruar në punën e vazhdueshme të reformës. Konsultimi me prindërit, 
punëdhënësit dhe pedagogët e arsimit të lartë i ndihmon ata të kuptojnë në mënyrë të 
vazhdueshme vlerat e ndryshimeve që po bëhen, për t’u ndjerë rehat me pedagogjitë e 
reja, dhe në rastin e fakulteteve të edukimit për të bërë ndryshime në formimin fillestarë 
të mësuesve të cilat mbështetin kurrikulën e reformuar dhe pedagogjinë e dhënies së saj.

Ekipi i Analizës së UNESCO-s kuptoi, prej atyre që takuam në shkolla, se një pjesë 
e teksteve të reja që po përdoren, veçanërisht ato në fushën e lëndëve shkencore dhe 
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matematikës, janë hartuar nga botues të njohur ndërkombëtarë. Këta botues shpesh i 
përshtatin materialet për vende të caktuara, jo vetëm i përkthejnë, por u ndryshojnë 
referencat kontekstuale (gjeografike, monedhën, etj) për të ruajtur lidhjen me përvojat 
e nxënësve. 

Po ashtu, me zbatimin e reformës ka ndryshuar edhe procesi i përzgjedhjes së teksteve 
të reja shkollore. Sipas MAS-it tekstet e reja shkollore janë përgatitur së fundi në 
përputhje me programet e kurrikulës dhe janë vlerësuar në mënyrë konkurruese 
sipas standardeve të teksteve nga katër vlerësues. Tekstet fituese janë pilotuar 
për një vit nga botuesit përpara se të çertifikohen pas pasqyrimit të komenteve të 
mësuesve që pilotuan tekstet. Ky proces duhet të ndihmojë në rritjen e rëndësisë dhe 
përputhshmërisë së teksteve të reja me kurrikulën e ndryshuar. Përveç shqyrtimit të 
teksteve të reja në drejtim të nivelit të përshtatshëm të kontekstualizimit në Shqipëri, 
do të shikohet edhe nëse ka teknologji të mjaftueshme për të mbështetur një tekst që 
i bazon aktivitetet në aksesin në internet; dhe nëse tekstet e reja janë të përshtatshme 
për moshën e nxënësve dhe fazat e tyre të zhvillimit.

1.2.6 Nëpërmjet bashkëpunimit midis MAS-it , IZHA-s dhe mësuesve përgatitni një 
udhëzues për të ndihmuar mësuesit të identifikojnë faktorët që duhet të merren 
parasysh në përzgjedhjen e teksteve, për shembull të merren në konsideratë 
faktorë si përvoja e mëparshme e nxënësve, disponueshmëria e burimeve të 
tjera (përfshi TIK-un) dhe niveli gjuhësor i nxënësve. 

Është hartuar për shembull një udhëzues për prindërit. Megjithatë, gjatë intervistave, 
përfaqësues të UNICEF-it kanë ngritur nevojën për t›i vënë më shumë theksin 
mentorimit dhe reflektimit, si pjesë e procesit të zbatimit dhe trajnimit. Sipas 
UNICEF-it, mësuesit e kuptojnë “panoramën e gjerë” të reformës, por mund të 
përballen me sfida gjatë zbatimit të pedagogjisë së re në klasë.

1.2.7 Nëpërmjet bashkëpunimit midis MAS-it dhe IZHA-s kërkoni mundësinë e 
krijimit të burimeve dixhitale për mësuesit e të gjitha klasave dhe të lëndëve 
duke pasur parasysh shembuj suksesesh në fusha të tjera. 

Ndërsa infrastruktura dixhitale vazhdon të përbëjë sfidë për Shqipërinë (siç u 
diskutua në Kapitullin 4), në vende të tjera ekzistojnë modele të bankave apo bazave të 
efektshme të burimeve dixhitale që mund të përdoren për të plotësuar apo zëvendësuar 
tekstet tradicionale. Këto baza të burimeve dixhitale mund të përfshijnë materiale për 
planifikimin e mësimit, materiale profesionale që i orientojnë mësuesit për udhëzime 
dhe vlerësime, ushtrime për nxënësit dhe materiale mësimore, grupe problemash, dhe 
eksperimente. Kjo është një fushë në të cilën do të ndikojë përgatitja e mësuesve dhe 
cilësia e TIK-ut të disponueshëm (shih Kapitujt 4 dhe 5 të APA-s).
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ÇËSHTJA 1.3 E POLITIKËS  
Përfshirja është funksioni kyç i kurrikulës. Hartimi i saj ndihmon të 
sigurojë përvoja të përshtatshme të nxëni në dispozicion të të gjithë 
nxënësve, duke përfshirë ata të cilët kanë sfida dhe aftësi të ndryshme 
(fizike, të sjelljes dhe të njohjes), ata nga minoritetet gjuhësore dhe 
etnike dhe ata të cilët nuk mund të kenë ndjekur shkollën më përpara

Arsimi Parauniversitar në Shqipëri nuk është i së njëjtës cilësi për të gjithë nxënësit në 
të gjitha zonat e vendit. Ka ndryshime midis shkollave rurale dhe urbane në cilësinë e 
trupës mësimdhënëse dhe në sigurimin e burimeve si p.sh transporti dhe TIK-u. Ka 
grupe nxënësish (Romë, Egjyptianë, nxënësit me të ardhura të ulta dhe nxënësit me 
aftësi të kufizuara) të cilët ende nuk po marrin shërbimin e merituar.

Gjithëpërfshirja është e lidhur me diskutimin e zbatimit të kurrikulës pasi ajo duhet të 
jetë një pjesë integrale e punës ditore në klasë dhe shkollë; gjithëpërfshirja bëhet reale 
nëpërmjet praktikave të përditshme të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Përfshirja 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe e fëmijëve të shtresave të margjinalizuara është 
një çështje që është ngritur në Shqipëri nga një numër partnerësh ndërkombëtarë, 
përfshirë UNICEF, BE dhe Banka Botërore si edhe nga organizatat e shoqërisë civile 
si Save the Children dhe Koalicioni shqiptar për Arsimimin e Fëmijëve (KAF). 

Fakte
Shqipëria ka një kuadër legjislativ që detyron gjithëpërfshirjen, por realiteti është që ka 
shumë nxënës të margjinalizuar. Baza legjislative për gjithëpërfshirjen është e qartë në 
Ligjin për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, veçanërisht neni 
5 për të drejtën për arsimim, që parashikon: “Në Republikën e Shqipërisë garantohet 
e drejta për arsimimin e shtetasve shqiptarë, të huaj dhe personave pa shtetësi, pa u 
diskriminuar nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha, orientimi seksual, bindjet politike 
ose fetare, gjendja, ekonomike apo sociale, mosha, vendbanimi, aftësia e kufizuar ose 
për arsye të tjera që përcaktohen në legjislacionin shqiptar” (Republika e Shqipërisë, 
2012). Ligji 10221 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” është një akt tjetër legjislativ që 
garanton gjithëpërfshirjen (MAS, 2014a, f. 50).

Kjo shtjellohet më tej në Ligjin për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e 
Shqipërisë, neni 6: Parimet e përgjithshme, nga të cilat parimet 1-6 janë veçanërisht të 
lidhura me këtë çështje: 

1. Në veprimtaritë e institucioneve të sistemit arsimor parauniversitar, interesi i 
nxënësit është parësor;

2. Në sistemin arsimor parauniversitar respektohen, mbrohen dhe promovohen të 
drejtat e liritë e njeriut në përgjithësi dhe të drejtat e fëmijëve në veçanti;
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3. Në sistemin arsimor parauniversitar, nxënësve dhe punonjësve u ofrohet mbrojtje 
nga çdo formë veprimi ose mosveprimi që mund t’u shkaktojë diskriminim, 
dhunë, keqtrajtim ose dëm moral;

4. Në institucionet arsimore zbatohet parimi i gjithëpërfshirjes së nxënësve;

5. Çdo nxënësi i sigurohet e drejta për arsimim cilësor, si dhe shanse të barabarta 
për arsimim;

6. Nxënësve të familjeve në nevojë, nxënësve me aftësi të kufizuara dhe atyre me 
vështirësi në të nxënë u ofrohet përkujdesje e posaçme, sipas përcaktimeve në 
këtë ligj. (Republika e Shqipërisë, 2012)

Përveç këtij kuadri ligjor, gjithëpërfshirja është një parim qendror edhe në Strategjinë 
e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020 (MAS, 2014a). Për shembull, pjesa 
e mëposhtme e marrë nga kjo strategji (shih Tabelën 9) e vendos nxënien cilësore 
gjithëpërfshirëse në kontekstin e reformës kurrikulare në Shqipëri: 

Tabela 9. Arsimi cilësor gjithëpërfshirës në SZHAPU 

Nxënia cilësore gjithëpërfshirëse

Objektivat 
politikë

Aktivitetet kryesore

Reformimi i 
kurrikulës së 
APU-së

 � Hartohet, pilotohet dhe zbatohet paketa e re kurrikulare, e krahasueshme me 
kurrikulat e vendeve të BE-së;

 � Hartohen dhe sigurohen tekstet shkollore dhe parashkollore dhe mjete mësimore 
cilësore për të gjitha nivelet;

 � Institucionalizohen veprimtaritë sportive në institucionet e APU-së.

Gjithëpërfshirja  � Përfshihen 95% e fëmijëve në arsimin parashkollor dhe në klasat përgatitore;

 � Sigurohet gjithëpërfshirja e nxënësve në arsimin e detyrueshëm, duke siguruar 
gradualisht të paktën një vit shkollor përgatitor për të gjithë fëmijët (5-6) vjeçar 
si dhe shërbime të fëmijërisë së hershme dhe prindërimit të mirë tek grupet e 
margjinalizuara, veçanërisht në zonat Veri-Lindore;

 � Ndërtohet një filozofi e re e gjithëpërfshirjes dhe vihet në zbatim marrëveshja tre 
ministrore për identifikimin dhe përfshirjen e fëmijëve jashtë shkolle në sistem.

Burimi: MES, 2014a, f. 50.

Titulli pasues “Rezultatet kryesore” në SZHAPU identifikon si rezultate të 
parashikuara, për vitet 2014-2020, praninë në të gjitha shkollat të shërbimeve psiko-
sociale dhe gjithëpërfshirjen e nxënësve dhe zbatimin e kurrikulës së re, shoqëruar 
me përmirësimet e nevojshme në metodologjinë e të nxënit dhe vlerësimin e nxënësit 
(MAS, 2014a, f. 51). Megjithatë, SZHAPU trajton lidhjen midis kurrikulës dhe 
gjithëpërfshirjes pa hyrë në hollësi se si do të zhvillohen aftësive profesionale të atyre 
që janë në sistem për të realizuar objektivat. 
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Në intervistat e ekipit të analizës së UNESCO-s me përfaqësuesit e UNICEF-it 
në Shqipëri dhe personelit të shkollave, u bë e qartë se sigurimi i arsimit cilësor 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët nga komunitetet e 
margjinalizuara, siç janë romët dhe egjiptianët, mbetet një sfidë në Shqipëri. 

Për shkak të sfidave të vazhdueshme me kushtet social-ekonomike, deri tani arsimi 
parauniversitar në Shqipëri nuk ka mundur të ofrojë të njëjtën cilësi të shërbimeve 
arsimore për të gjithë nxënësit. Dallimet midis zonave urbane dhe rurale në lidhje me 
cilësinë e shkollave dhe të mësuesve dhe ndryshimet në burime për infrastrukturën e 
transportit dhe përdorimin e TIK-ut kanë çuar në dallime në cilësinë dhe ofrimin e 
arsimit. Për të trajtuar këto çështje, Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 
(MAS, 2014a) ka vënë si prioritete cilësinë dhe barazinë në arsim. 

Gjithëpërfshirja lidhet drejtpërdrejt me zbatimin e kurrikulës dhe është një pjesë 
përbërëse e punës së përditshme të mësuesve dhe shkollave. Në Shqipëri, megjithëse i 
kushtohet vëmendje e veçantë përfshirjes së nxënësve me aftësi të kufizuara dhe atyre 
nga grupe të margjinalizuara, mund të bëhet më shumë për të garantuar arsim cilësor 
për të gjithë. MAS-i dhe IZHA kanë bashkëpunuar me partnerë ndërkombëtarë, të 
tillë si UNESCO, UNICEF, Banka Botërore, Save the Children, KAF, dhe organizata të 
tjera për këtë qëllim. Situata për fëmijët e margjinalizuar mund të përmirësohet edhe 
për shkak të kuadrit të ri ligjor që kërkon gjithëpërfshirjen. Megjithatë, ka shumë sfida 
që duhet të adresohen për të siguruar që të gjithë nxënësit përfitojnë arsim cilësor 
gjithëpërfshirës.

Këto sfida pasqyrojnë ndarjet e thella sociale-ekonomike dhe urbane-rurale: për 
shembull, gjithëpërfshirja dhe cilësia e të nxënit tek fëmijët romë është kryesisht një 
çështje për shkollat në zonat urbane, ndërsa në komunitetet rurale fëmijët me aftësi të 
kufizuara përballen me barrierat e ndërtesave të vjetra që nuk kanë mundësi lëvizjeje 
të përshtatshme për të gjithë, klasat kolektive, dhe qëndrimet e prindërve që nuk janë 
të predispozuar t’i lënë fëmijët të vijojnë rregullisht në shkollë. Janë gjithashtu edhe 
problemet e transportit për fëmijët me aftësi të kufizuara në komunitetet rurale. Sipas 
UNICEF-it, ndjekja e shkollës është një problem madhor për këto grupe të margjinalizuara, 
megjithatë nuk raportohet saktë numri i nxënësve që nuk ndjekin shkollën. Të vetmet të 
dhëna të shtypura të disponueshme për ekipin e analizës së UNESCO-s për fëmijët me 
aftësi të kufizuara ishin numri i nxënësve të regjistruar aktualisht në shkollë. Megjithatë, 
të intervistuarit theksuan se ka një numër të konsiderueshëm fëmijësh që nuk janë fare 
në shkollë, dhe që nuk dihet se kanë nevojë për arsim. Po ashtu, shumë vajza rome e 
braktisin shkollën në klasën e pestë (mosha 10 vjeç). 

Një çështje e përcjellë nga BE tek grupi i analizës është fakti se në Shqipëri të dhënat 
kombëtare mbi braktisjen e hershme të shkollës nuk janë të ndara sipas grupeve 
të ndjeshme. Kështu, vetidentifikimi është i vetmi mjet i sigurt për të përcaktuar 
përqindjen e minoriteteve dhe për të ndjekur pjesëmarrjen e tyre në arsim. Programi 
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për tekste shkollore falas për fëmijët romë është një mënyrë për t’i bërë këto familje të 
vetidentifikohen. Kurrikula e reformuar në Shqipëri përmban shumë pak informacion 
mbi mënyrat se si do të realizohet arsimi gjithëpërfshirës në shkolla dhe klasa. 

Komuniteti romë dhe egjiptian konsiderohen të dy si të ndjeshëm, por të ndryshëm 
nga njëri-tjetri. Fëmijët romë lëvizin më shpesh, nuk e kanë shqipen gjuhë amtare, 
dhe shpesh përballen me diskriminim nga fëmijët e tjerë, prindërit dhe mësuesit. 
Egjiptianëtlëvizin më pak dhe flasin shqip, por janë qartësisht pjesë e një pakice. 
Sipas UNICEF-it, vijimi i shkollës është një problem i madh me të dyja këto grupe 
të margjinalizuara, por numri i nxënësve që nuk ndjekin shkollën raportohet poshtë 
nivelit të vërtetë. 

Diskutimi
Përtej angazhimit zyrtar ndaj gjithëpërfshirjes dhe mbrojtjes nga diskriminimi me anë 
të ligjeve dhe politikës, kurrikula ekzistuese e reformuar në Shqipëri përfshin shumë 
pak informacion lidhur me mjetet me të cilat do të realizohet arsimi gjithëpërfshirës 
në shkolla dhe klasa. Arsimi gjithëpërfshirës është baza për arritjen e arsimit të 
cilësisë së lartë për të gjithë nxënësit dhe zhvillimin e shoqërive më gjithëpërfshirëse. 
Gjithëpërfshirja ende perceptohet në disa vende si qasje që u shërben fëmijëve me 
aftësi të kufizuara brenda kontekstit të përgjithshëm arsimor. Megjithatë, në nivel 
ndërkombëtar, ajo shihet gjithnjë e më tepër si një reformë që mbështet dhe mirëpret 
diversitetin ndërmjet të gjithë nxënësve (UNESCO, 2009).

Vende të ndryshme e trajtojnë realizimin e arsimit cilësor gjithëpërfshirës në mënyra 
të ndryshme. Për shembull, në Finlandë, arsim gjithëpërfshirës do të thotë se arsimi 
është i organizuar në mënyrë të tillë që çdo nxënës të marrë gjatë të nxënit dhe rritjes së 
tij mbështetjen e duhur dhe në kohën e duhur. Është një çështje e zhvillimit të sistemit 
dhe strukturave dhe zhvillimit të kulturës shkollore dhe metodave pedagogjike që 
nxitin suksesin e të gjithë nxënësve në studimet e tyre (UNESCO IBE, 2007). Në 
Ontario, Kanada (Ontario, 2008), arsimi gjithëpërfshirës përcaktohet si “arsim që 
është i bazuar në parimet e pranimit dhe përfshirjes së të gjithë nxënësve. Nxënësit 
duhet ta shohin veten të pasqyruar në kurrikulë, në mjedisin fizik, dhe në mjedisin më 
të gjerë, ku diversiteti nderohet dhe të gjithë individët respektohen”. 

Përgjatë këtyre drejtimeve, në disa vende, vetë dokumentet e kurrikulave adresojnë 
drejtpërdrejt çështjen e gjithëpërfshirjes, duke u ofruar shkollave bazën për të qenë të 
hapura të përfshijnë popullësi të ndryshme; dhe duke u ofruar mësuesve bazën për të 
dhënë mësim sipas gjykimit të tyre profesional. Deklaratat lidhur me gjithëpërfshirjen 
mund të dalin në dokumentet kuadër të përgjithshme ose në dokumente specifike 
për çdo kurrikulë që shqyrton përmbajtjen e lëndës. Studimet kanë treguar gjithashtu 
se si të mësuarit bashkëpunues të mësimdhënësve ka qenë një mënyrë e suksesshme 
për t’u siguruar që mësuesit të mësojnë se si të dallojnë dhe të zgjerojnë qasjet 
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mësimore (Ainscow, 2005). Në disa vende, si në Finlandë dhe në Ontario, Kanada, 
ka edhe dokumente të gjëra politike që adresojnë gjithëpërfshirjen në përgjithësi, dhe 
përvijojnë detyrimet e autoriteteve shkollore. Për shembull, në kurrikulën bërthamë 
të Finlandës për arsimin baze (Finnish National Agency for Education, 2004), ka një 
dispozitë që disa nxënësve t’u jepet një plan individual arsimor (PIA) për të plotësuar 
nevojat e tyre të veçanta në fushën e arsimit. Ky dokument gjithashtu u njeh të drejtën 
nxënësve që e kanë finlandishten gjuhë të dytë të kenë mundësi të garantuara për të 
përdorur gjuhën e tyre amtare (për shembull, romët, samitë dhe personat që përdorin 
gjuhën e shenjave), si gjuhë ku bëjnë mësim (Finnish National Agency for Education, 
2004).

Në mënyrë të ngjashme, në rastin e Ontarios, Kanada, mësuesi pritet që të punojnë 
me planin individual arsimor të nxënësit (PIA) për arsimimin e duhur të tij. Nxënësve 
mund t’u jepet ai që quhet “plotësim i nevojave” si për shembull, më tepër kohë për 
t’u vlerësuar, ose forma alternative të vlerësimit, në qoftë se, për shembull, gjuha e 
mësimeve është gjuha e tyre e dytë (Ontario Ministry of Education, 2005). Për më 
tepër, ekziston një dispozitë në dokumentet kurrikulare të Ontarios për matematikën 
se kurrikula nuk duhet të ketë paragjykime dhe nxënësve u duhet siguruar një mjedis 
i qetë dhe i sigurt mësimor (Ontario Ministry of Education, Ontario 2005). Për 
informacion të mëtejshëm mbi strategjitë për gjithëpërfshirjen në kurrikulë, stafi i 
UNESCO-s dhe ekspertë ndërkombëtarë janë në dispozicion për t’u ofruar aktorëve 
të interesuar në Shqipëri burime shtesë lidhur me mënyrat specifike të përmirësimit 
të parimeve dhe praktikave të gjithëpërfshirjes në të gjithë kurrikulën, politikat dhe 
programet parauniversitare.

Sfidat për të pasur një sistem efektiv të arsimit gjithëpërfshirës në Shqipëri shkojnë përtej 
kurrikulës, siç dëshmohet në një studim analitik të përgatitur nga Save the Children 
(2012). Studimi vë në dukje se për shumë vite promovimi i arsimit gjithëpërfshirës 
është realizuar përmes: mbështetjes së drejtpërdrejtë të fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
përfshirë zhvillimin dhe zbatimin e planeve individuale arsimore dhe monitorimin e 
të nxënit dhe arritjet sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara; ndërtimit të kapacitetit 
të mësuesve, prindërve dhe specialistëve të arsimit dhe psikologjisë pranë DAR-eve 
në lidhje me arsimin gjithëpërfshirës; organizimit të aktiviteteve sensibilizuese nëpër 
kopshte dhe shkolla të zgjedhura dhe në komunitetet e tyre lidhur me të drejtat e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsimim gjithëpërfshirës; dhe përgatitjes dhe e 
shpërndarjes së materialeve të publikuara për fushatën sensibilizuese. 

Studimi i Save the Children (2012) evidenton sfidat e vazhdueshme në zbatimin e 
premtimit legjislativ, duke përfshirë pengesat infrastrukturore dhe vështirësitë e 
aksesit në shkolla, vështirësitë e identifikimit të fëmijëve të cilët duhet të përfshihen në 
shkollat publike, mungesën e ndihmës profesionale dhe mbështetjes brenda shkollave 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara, dhe mjedisin e ngurtë social dhe emocional të 
shumë shkollave. Studimi citon se Shqipëria konsideron vazhdimisht modelin 
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mjekësor të aftësisë së kufizuar dhe jo modelin social dhe biopsikosocial dhe e ka 
të paqartë kuptimin e përfshirjes dhe integrimit; ka investimet të pamjaftueshme të 
drejtpërdrejtë në zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara; 
ka të dhëna të paqarta ofruar nga institucionet përgjegjëse në lidhje me numrin e 
përgjithshëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara (Shërbimi Social Shtetëror dhe Instituti 
i Statistikave), me sa duket kjo rrjedh nga mungesa e kapaciteteve në mbledhjen dhe 
mirëmbajtjen e të dhënave; ka nevojë për ndërtimin e kapaciteteve dhe trajnimin e 
mësuesve në arsimin gjithëpërfshirës që duhet vendosur si normë; dhe përballet me 
sfidat e kurrikulës së ngurtë (Save the Children, 2012).

Zbratimi prej mbi pesë vjetësh i kurrikulës së reformuar paraqet mundësinë për të 
theksuar më shumë përfshirjen e arsimit të duhur dhe gjithëpërfshirës në punën e 
shkollave dhe në zhvillimin e vazhduar profesional të mësimdhënësve dhe drejtorëve. 
Fokusi i kurrikulës së re në zhvillimin e kompetencave lidhet pozitivisht me axhendën 
e gjithëpërfshirjes. Një proces i vazhdueshëm i hetimit bashkëpunues të personelit të 
shkollës i cili shqyrton punën e mësimdhënësve me kurrikulën e re dhe përfshirjen e 
nxënësve me nevoja dhe rrethana të ndryshme, mund të rritë suksesin e nxënësve që 
rrezikojnë të margjinalizohen dhe të shtojë suksesin e të gjithë nxënësve. Një proces i 
tillë duhet të përfshijë ekspertë të jashtëm që punojnë me mësuesit, drejtorët, politikë-
bërësve dhe grupet e interesit. Prania e personave të jashtëm i ndihmon pjesëmarrësit 
të shohin punën e shkollës me një sy tjetër, jo thjesht ashtu siç është, por se si po punon 
shkolla aktualisht. Nga ana e tij, ky proces ndihmon në identifikimin e mekanizmave 
për ndryshim - atyre veprimeve që ndryshojnë sjelljen e sistemit dhe të edukatorëve 
individualë. Është vërtetuar se zhvillimi i efektshëm i praktikave gjithëpërfshirëse 
përfshin proceset e të mësuarit social brenda një shkolle (Ainscow, 2005).

Rekomandime për çështjen 1.3 të politikës  
Përmirësoni praktikat gjithëpërfshirëse në shkolla dhe klasa

1.3.1 Për një periudhë afatshkurtër dhe afatmesme, zgjeroni trajnimin e mësuesve 
dhe zhvillimin profesional për të mbështetur zbatimin e kurrikulës së re, duke 
e përshtatur atë me përfshirjen gjatë mësimdhënies, si edhe me menaxhimin e 
klasave (strategjitë për menaxhimin e atyre që kanë probleme me sjelljen ose që 
kanë vështirësi të marrin pjesë në mësim).

Kjo periudhë zbatimi, me fokus të qartë mbi ndryshimin e praktikës, paraqet një 
mundësi ideale për të adresuar më drejtpërdrejt çështjet e përfshirjes. UNICEF 
dhe Save the Children në Shqipëri janë tashmë partnerë në mbështetjen e trajnimit 
të mësuesve, dhe mund të luajnë një rol më aktiv që mësuesit të kenë aftësitë dhe 
përvojën e nevojshme për të promovuar gjithëpërfshirjen.
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1.3.2 Si pjesë e trajnimeve që po zhvillohen për kurrikulën e re, përfshihuni në një 
proces bashkëpunimi në nivel shkolle për të ndihmuar drejtuesit dhe mësuesit 
që të krijojnë një repertor aftësish vlerësimi të një niveli te lartë pedagogjik, 
të cilat nevojiten si për zbatimin e kurrikulës ashtu dhe për praktikat efektive 
gjithëpërfshirëse.

Siç është theksuar më parë për zhvillimin profesional të mësimdhënësve në zbatimin e 
kurrikulës së re, mësuesit kanë nevojë për më shumë sesa prezantime dhe dokumente 
për të kuptuar, bërë të tyren dhe praktikuar pedagogjinë e re. Zhvillimi më i mirë 
profesional për zbatimin e praktikave të efektshme të gjithëpërfshirjes është forma e 
hetimit bashkëpunues, ku mësuesit punojnë së bashku për të ndryshuar praktikën e 
tyre, dhe monitoruar efektet e përpjekjeve të tyre në arritjet, sjelljen dhe qëndrimet e 
nxënësve me kalimin e kohës. 

1.3.3 Ftoni ekspertë ndërkombëtarë nga vende me praktika të stabilizuara 
përfshirjeje për të ndihmuar në hartimin e një procesi bashkëpunimi për të 
ndihmuar arsimtarët dhe politikëbërësit për të zhvilluar praktika të reja dhe 
identifikuar pengesat për një përfshirje efektive. 

Siç u theksua në rubrikën e diskutimit, pasja e ekspertëve nga vende që i kanë ngritur 
praktikat e gjithëpërfshirjes të cilët ndihmojnë në procesin e projektimit dhe marrin 
pjesë në disa reflektime me mësuesit dhe politikë-bërësit është një kontribut i vlefshëm 
që i ndihmon sistemet të identifikojnë pengesat dhe barrierat e kapërcyeshme. Stafi 
dhe anëtarët e ekipit të analizë së UNESCO-s janë në dispozicion për të ndihmuar 
grupet e interesit në Shqipëri që të identifikojnë ekspertët ndërkombëtarë në fushën 
e arsimit gjithëpërfshirës.

ÇËSHTJA 1.4 E POLITIKËS  
Zbatimi i kurrikulës dhe mbledhja e të dhënave mbi arritjet e nxënësit 
duhet të udhëhiqen nga një monitorim efektiv dhe procedura 
vlerësimi

Në kryerjen e reformave të mëdha, është e dëshirueshme për ata që drejtojnë reformat 
dhe ata që zbatojnë reformat të jenë në gjendje të monitorojnë përparimin e zbatimit 
dhe suksesin e ndryshimeve. Hartimi i objektivave dhe treguesve të qartë dhe të 
matshëm është një hap vendimtar për të siguruar suksesin e reformave arsimore në 
Shqipëri. Miratimi i mekanizmave të efektshëm për monitorimin dhe vlerësimin e 
rezultateve të reformave është gjithashtu themelore për të siguruar sukses sepse iu 
jep autoriteteve arsimore informacion të dobishëm dhe mund të ndihmojë mësuesit 
dhe drejtuesit që të shohin përparimin në shkollë. Me informacion të besueshëm, 
qeveritë mund të planifikojnë në mënyrë më të efektshme investimet në trajnime dhe 
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burime si edhe të bëjnë ndryshime në planet dhe udhëzimet e zbatimit nëse këto janë 
të nevojshme.

Fakte
Draft Strategjia për Arsimin Parauniversitar 2014-2020 (MAS, 2014a) përfshin një 
tabelë ku përfshihen objektivat numerike, të tilla si regjistrimi në shkollë, numri i 
mësuesve të kualifikuar, raporti kompjuter/ nxënës, numri i shkollave të inspektuara, 
megjithatë, përveç numrit të nxënësve që vijojnë nga viti në vit, nuk ka referencë 
të qartë të treguesve të arritjeve të nxënësve sipas reformës së re kurrikulare (MAS, 
2014a). Rezultati i vetëm që i referohet të nxënit në rubrikën “Të sigurohet Ecuria e 
Cilësisë sipas Standardeve” është referenca bërë për rezultatet e PISA për vitin 2015 
(viti i parë i zbatimit në të gjithë sistemin i kurrikulës së re në klasën 1 dhe klasën 6) 
dhe rezultatet e PISA për 2018. Në varësi të kohës së saktë kur do të zhvillohet PISA 
2018, rezulton se mund të merret në provim brezi i fundit i nxënësve të cilët kanë 
mësuar me kurrikulën e vjetër.

Planet e veprimit të Draft Strategjisë përmbajnë një rubrikë të gjerë lidhur me 
ndërtimin e sistemit për menaxhimin e informacionit për nxënësit (MAS, 2014a). 
Megjithatë, plani i veprimit nuk përcakton piketa apo procese si pjesë e zhvillimit. Një 
sistem i efektshëm për menaxhimin e informacionit për nxënësit duhet të përfshijë 
arritjet e përvitshme, rezutatet e vlerësimit kombëtar si edhe informacione të tjera 
që kanë të bëjnë me secilin nxënës. Një sistem efikas duhet të jetë i aftë të mbledhë 
informacionin e duhur për një nxënës ndërsa ai/ajo lëviz në sistem edhe ndoshta nga 
shkolla në shkollë ose nga rajoni në rajon. Duhet të organizohen vëzhgime në nivele 
qendrore në konsultim me përfaqësues të pjesëmarrëve vendorë. 

Për të qënë të aftë për monitorimin e efektshëm të arritjeve të nxënësit në një vend 
ku nxënësit mund të lëvizin nga shkolla në shkollë ose mund të largohen nga shkolla, 
kërkohet një sistem kombëtar i fuqishëm për të menaxhuar informacionin për 
nxënësin që nga regjistrimi deri tek arritjet. Ka vende të cilat kanë zbatuar sisteme të 
efektshme dhe mund të jenë të gatshme të këshillojnë dhe të shkëmbejnë ekspertizën 
e tyre - kjo mund të ndihmojë për të shpejtuar punën në Shqipëri. Gjatë periudhës 
së ndërhyrjes, duhet të merren masa që secila shkollë të përmirësojë të dhënat që 
mbledh për ditë në një mënyrë teknologjike më pak të sofistikuar të cilat mund të kenë 
konsistencë të mjaftueshme për t’u përdorur si tregues të vazhdueshëm. 

Është e rëndësishme që provimi i Maturës Shtetërore ose provimet e tjera kombëtare 
të jenë në harmoni me kurrikulën e reformuar. Sipas gjetjeve të studimit zhvilluar 
nga ekipi i analizës së UNESCO-s, zbatimi i provimit të Maturës Shtetërore që nga 
viti 2009 ka paraqitur një numër sfidash në drejtim të dy proceseve dhe niveleve të 
zbatimit. Janë bërë disa ndryshime, por mbetet ende punë për t’u bërë. 
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Diskutimi
Do të jetë e nevojshme që Shqipëria të ruajë rigorozitetin e proceseve të tanishme të 
pilotimit dhe trajnimit që shoqërojnë zbatimin e kurrikulës së re, dhe të mësojë se 
çfarë është zbuluar gjatë zbatimit të tyre. Përvoja e Ontarios, Kanada, tregon se fokusi 
i qëndrueshëm përgjatë një afati të zgjatur (më shumë se shtatë vjet) dhe vëmendja e 
vazhdueshme kushtuar koherencës dhe shtrirjes së sistemit (ndërthurur me drejtimin 
e fortë politik nga Kryeministri dhe Ministri i Arsimit) ka ndihmuar ruajtjen e 
këtij fokusi të qëndrueshme në përmirësimin e arsimit (OECD, 2011). Në rastin e 
përpjekjeve të Ontarios për të përmirësuar rezultatet e shkollës së mesme, ka pasur 
një shtytje të fortë nga shkollat e mesme dhe bordet e shkollave që Ministria të “ruante 
kursin”, duke e kuptuar se ndryshimet nuk do të ndodhnin shpejt dhe do të kërkonin 
vëmendje të qëndrueshme (Ungerleider, 2008).

Një proces i fortë pilot dhe zbatues duhet të përfshijë rishikimin dhe rregullimin 
ndërsa edukatorët, administratorët, dhe DAR-et punojnë për të bërë realitet qëllimet e 
qeverisë në kurrikulën e reformuar dhe premtimet ndaj nxënësve. Për shembull, mund 
të dalin kërkesa për më shumë aktivitete të të nxënit profesional për të përmirësuar 
pedagogjinë ose vlerësimin; për një shumëllojshmëri të gjerë të burimeve të të nxënit; 
ose për më tepër qartësim të disa pjesëve të kurrikulës. Monitorimi dhe vlerësimi nga 
IZHA, MAS dhe DAR-et do të jetë i nevojshëm për të përcaktuar shkallën në të cilën 
duhet të adresohet çdo problem që mund të dalë në nivel vendor ose kombëtar. Për 
të mbledhur informacion mbi ecurinë e reformave, do të jetë shumë e dobishme që 
të zhvillohen sondazhe të shkurtra vjetore për të gjithë mësimdhënësit, drejtorët e 
shkollave, dhe drejtorët e DAR-eve që të shqyrtojnë për shembull:

 � Cilat aspekte të kurrikulës së re janë duke funksionuar mirë;

 � Cilat aspekte të kurrikulës së re kanë nevojë për përmirësim;

 � Efikasiteti i trajnimit dhe të nxënit profesional;

 � Barrierat e papritura apo pengesat e hasura; dhe

 � Sukseset e evidentuara. 

Këto sondazhe duhet të zhvillohen në nivel qëndror në konsultim me pjesëmarrës 
të përfaqësuesve vendorë. Sondazhet më pas mund të administrohen, të dhënat të 
mblidhen në nivel shkolle, të agregohen në nivelin e DAR-it, dhe më pas në nivel 
vendi. Aftësia për të parë rezultatet nga niveli i shkollës deri në nivel kombëtar do të 
japë një pasqyrë të zbatimit, të pikave të forta e të dobëta sipas temave dhe rajoneve.

Në mënyrë të ngjashme, komente mund të kërkohen çdo vit nga nxënësit në shkollën 
e mesme të ulët dhe të lartë. Pyetësorët e nxënësve mund të përshtaten nga ato që 
janë përdorur në vende të tjera ose në PISA, dhe mund të përfshijnë pyetje specifike 
në lidhje me kurrikulën shqiptare. 
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Angazhimi i departamenteve universitare të edukimit të mësuesve në drejtim të 
kurrikulës së reformuar duhet të monitorohet për t’u siguruar se formimi fillestar i 
mësuesve është duke marrë parasysh reformat dhe ndryshimet në zhvillim.

Monitorimi i arritjeve të nxënësve në mënyrë efektive, në një botë ku nxënësit mund 
të lëvizin nga shkolla në shkollë, ose mund të lënë shkollën, kërkon një sistem të 
fuqishëm kombëtar për menaxhimin e informacionit për nxënësit, nga regjistrimi në 
shkollë deri në rezultatet. Ka vende që kanë zbatuar sisteme efektive, të cilat mund të 
jenë të gatshme të shkëmbejnë ekspertizën dhe këshillat - kjo mund të ndihmojë për 
të shpejtuar dhe modernizuar punën në Shqipëri. Në periudhën e ndërhyrjes, duhen 
marrë masa që çdo shkollë të përmirësojë të dhënat që mbledh përditë në mënyrë më 
pak të sofistikuar teknologjikisht që të mund të ketë qëndrueshmëri të mjaftueshme 
për t’u përdorur si tregues. 

Rekomandime për çështjen 1.4 të politikës 
Forconi përpjekjet për monitorim dhe vlerësim

1.4.1 Nëpërmjet bashkëpunimit midis IZHA-s dhe AKP-së, siguroni që provimet e 
maturës, si edhe vlerësimet e tjera të aprovuara në nivel kombëtar të reflektojnë 
kurrikulat e reformuara. 

Treguesit për vlerësimin e rezultateve të reformave mund të përfshijnë (pa u kufizuar 
tek një numër faktorësh): suksesin në një vit ose në lëndë siç maten përmes promovimit; 
nje analizë të kartave të raportit të nxënësve; rezultatet e nxënësit në provimet e 
hartuara nga Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP) që reflektojnë kurrikulën e re; 
frekuentimin e shkollës; përqindjen e nxënësve që vazhdojnë të regjistrohen në çdo 
vit shkollor deri në fund të arsimit bazë; dhe përqindjen e nxënësve që vazhdojnë në 
arsimin e mesëm të lartë çdo vit.

1.4.2 Zgjeroni paketën e treguesve të përdorur nga MAS, IZHA dhe DAR, për të 
vlerësuar progresin duke përfshirë matës cilësorë dhe të bazuar në rezultate.

Treguesit cilësorë dhe sasiorë dhe informacioni janë të dobishëm për ofrimin e 
feedback-ut formativ tek MAS-i dhe IZHA rreth përparimit dhe ndikimit të reformave. 
Përveç këtyre, do të jetë e rëndësishme për MAS-in dhe IZHA-n të garantojnë që 
provimet kombëtare të hartuara nga Agjencia Kombëtare e Provimeve të jenë në 
përputhje me kurrikulën e re, përmes mësimdhënies së mësuesve dhe vlerësimit të 
rezultateve të të nxënit.
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1.4.3 Zhvilloni sistematikisht vëzhgime të shkurtra për mësuesit, drejtuesit, drejtorët 
rajonalë të arsimit, të cilat të administrohen çdo vit duke pasur si qëllim 
identifikimin e praktikave të suksesshme, problemeve të papritura, pengesave 
dhe sukseseve gjatë zbatimit.

Një sondazh që u ofron feedback autoriteteve të arsimit dhe atyre përgjegjës për zbatimin 
në shkolla dhe klasa mund të japë informacion të vlefshëm për përparimin e reformave 
dhe rregullimeve që kërkohen, dhe i ndihmon ata që janë përgjegjës për zbatimin të jenë 
të angazhuar në proces. Sondazhet duhet të jenë të thjeshta dhe nuk duhet të lidhen me 
vlerësimin e performancës së mësuesit ose pagesën bazuar tek merita.

1.4.4 Merrni çdo vit përshtypjet e nxënësve në arsimin e mesëm të ulët dhe të lartë, 
të cilët po përdorin kurrikulën e re.

Pyetësorët e nxënësve mund të shërbejnë si një barometër për angazhimin dhe 
besimin e nxënësve, që reformat synojnë të rrisin. Këto të dhëna mund të mblidhen 
që nga niveli i shkollës deri tek niveli i DAR-i dhe niveli kombëtar për të siguruar 
një pamje të përparimit vjetor. Megjithatë duhet të tregohet kujdes për të mos e parë 
ndryshimin e çdo viti si diçka definitive, sepse reforma të tilla si kjo në Shqipëri janë 
një projekt afatgjatë dhe shpesh nuk kanë përparim të njëjtë.

1.4.5 Vendosni pikat kyçe për zhvillimin dhe zbatimin e një sistemi të fuqishëm 
menaxhimi të informacionit të nxënësit, për t`u përdorur si tregues progresi. 

Zhvillimi i sistemeve të efektshme për menaxhimin e informacionit të nxënsëve është 
një sfidë kryesore. Përdorimi i piketave kryesore mund të ndihmojë për identifikimin 
e pengesave kryesore dhe matjen e përparimit drejt arritjes së objektivave. Piketa 
të tilla mund të jenë, për shembull, përgatitja e objektivave të qarta për sistemin, 
kontraktimi i eksperëtve për të marrë këshilla mbi përgatitjen e sistemit, dhe hartimi 
i afateve kohore për realizimin e objektivave. Kur piketat janë pjesë e një procesi të 
treguesve, ato mund të tregojnë pengesat kryesore që kërkojnë vëmendje shtesë dhe/
ose të menjëhershme nëse duam që zbatimi të jetë i suksesshëm. 
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PËRFUNDIME
Ky kapitull paraqiti një numër çështjesh të politikës të ndjekura me rekomandime 
specifike për reformën kurrikulare në Shqipëri. Duke pranuar që Finlanda dhe 
Ontario, Kanada kanë histori shumë të ndryshme sociale dhe politike nga Shqipëria, 
shpresohet se përvojat e tyre janë me interes për diskutimet në vazhdim të politikave 
në Shqipëri. Rekomandohet që reforma kurrikulare duhet të rritet; komunikimi 
i gjerë i reformave duhet të arrijë një numër palësh të interesuara; duhet të ketë 
mbështetje për zbatuesit lokalë si edhe zhvillim profesional, monitorim, vlerësim 
të vazhdueshëm dhe mekanizma për marrje mendimesh për të bërë rregullimet e 
nevojshme. Më tej, mbi bazën e studimit dhe fakteve në terren, parimet drejtuese 
dhe zhvillimi profesional janë të nevojshme për të garantuar përfshirjen e plotë të 
nxënësve vulnerabël, veçanërisht nxënësve me aftësi të kufizuara dhe atyre nga 
komunitetet e margjinalizuara. Mësuesit kanë nevojë për zhvillim të vazhdueshëm 
profesional dhe mundësi për punë bashkëpunuese që do t’u bënte atyre të mundur të 
krijojnë mjedise gjithëpërfshirëse të të nxënit dhe mësimdhënie fleksibël për të arritur 
tek të gjithë nxënësit. Materialet e kurrikulës së re dhe librat shkollorë, veçanërisht 
ato në shkenca dhe matematikë, duhet të sigurojnë edhe kontekstin lokal për të rritur 
lidhjen e tyre me nxënësit. Së fundi, duhet të bëhet përmirësimi i sistemit të zbatimit 
në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë për një koherencë më të madhe.
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 ■ Kapitulli 4  
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit 
(TIK) në Sistemin Arsimor Shqiptar

HYRJE
Fusha e dytë kryesore e politikës arsimore të analizuar në këtë raport të zgjeruar është 
fusha e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në arsim. Brenda 
kësaj fushe, ky kapitull shqyrton mënyrat në të cilat Shqipëria ka trajtuar integrimin 
strategjik të TIK-ut në sistemin arsimor. Kapitulli fillon me një përmbledhje të çështjeve 
dhe prirjeve të përgjithshme në përdorimin e TIK-ut në arsim dhe më pas shqyrton 
më nga afër zhvillimet e fundit të TIK-ut në Shqipëri dhe më gjerë. Më pas, kapitulli 
identifikon katër çështje kryesore të politikave që kërkojnë vëmendje më të madhe 
në kontekstin e reformave strategjike dhe prioriteteve ndërkombëtare të Shqipërisë. 
Secila çështje e politikës ndiqet nga një diskutim i bazës së të dhënave që mbështet 
veprimin mbi çështjen. Më pas, diskutohen një numër rekomandimesh të politikave 
në lidhje me përdorimin e TIK-ut në arsim. Shumë prej këtyre rekomandimeve 
bazohen në politika kombëtare ekzistuese, të tilla si Strategjia e Zhvillimit të Arsimit 
Parauniversitar, 2014-2020 ose SZHAPU (MAS, 2014a) dhe Strategjia Ndërsektoriale 
“Axhenda Dixhitale e Shqipërisë për periudhën 2015-2020.” (MSHIAP, pa datë). 

Siç theksohet në Kapitullin 3, në kohën e këtij raporti (2015-2017) Shqipëria po 
realizonte një reformë kurrikulare për sistemin e arsimit parauniversitar (APU). 
Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Lindita Nikolla, theksoi disa objektiva për reformën 
e programeve mësimore. Në veçanti, ajo trajtoi nevojën që shkollat të përgatisin 
më mirë nxënësit për të marrë pjesë në shoqërinë e informacionit dhe që të rinjtë 
të përmirësojnë aftësitë e tyre për njohuritë dixhitale, me qëllim që të marrin pjesë 
në botën dixhitale (MAS, 2015j). Si rezultat, reforma e programeve mësimore për 
arsimin parauniversitar do të luajë rol kyç për ri-projektimin e sektorit arsimor të 
Shqipërisë për t’i pajisur nxënësit me aftësi dhe kompetenca të shekullit të 21-të.

Këto prioritete ritheksohen në Strategjinë Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e 
Shqipërisë për periudhën 2015-2020”, e cila mbështet “një shoqëri të bazuar në njohuri 
dhe informacion nëpërmjet konsolidimit të infrastrukturës dixhitale në të gjithë 
territorin e Republikës së Shqipërisë” (MSHIAP, pa datë, f. 23). Kjo strategji thekson 
më tej çështjet kyçe të trajtuara në këtë kapitull, duke përfshirë përmirësimin e cilësisë 
së shërbimeve publike online dhe një rritje në transparencën e qeverisjes (MSHIAP, pa 
datë, f. 23). Pra, reforma e programeve mësimore, “Axhenda dixhitale” ndërsektoriale 
dhe strategji të tjera kombëtare, të gjitha ato theksojnë rëndësinë e zhvillimit të 
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shprehive dhe kompetencave dixhitale të të rinjve si komponent i rëndësishëm i 
konkurrueshmërisë së ardhshme globale dhe ekonomike të Shqipërisë.

RRITJA E RËNDËSISË NDËRKOMBËTARE TË TIK-UT NË ARSIM
Bota në të cilën funksionojnë shkollat ka pësuar ndryshime të mëdha që prej fillimit 
të viteve 2000, duke rritur ndikimin e globalizimit dhe sfidat për një të ardhme të 
qëndrueshme. Për dy dekadat e fundit, aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara për 
një fuqi punëtore të trajnuar dhe të arsimuar kanë ndryshuar ndjeshëm për shkak 
të rritjes së konkurrencës ekonomike në shoqërinë e bazuar në njohuri (Sahlberg, 
2006). Kompetencat e nevojshme në shoqëri dhe në jetën e punës kanë ndryshuar, 
duke kërkuar aftësi për ndërtimin e një të ardhmeje të qëndrueshme. Përdorimi i 
TIK-ut në shkolla edhe në jetën e përditshme po konvergjon, duke iu afruar gjithnjë 
e më tepër njëri tjetrit. Si rrjedhojë, në ditët e sotme njohuria, aksesi dhe aftësia për 
përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) janë thelbësore 
për pjesëmarrjen në mënyrë të efektshme në shoqërinë e informacionit. 

TIK-u përshkon mjedisin e biznesit, përforcon suksesin e korporatave moderne 
dhe u ofron qeverive një infrastrukturë efikase. Të dhënat e Bankës Botërore 
tregojnë se 2.6% e PBB-së botërore gjenerohet nga sektori i telekomunikacionit dhe 
eksportet e shërbimit të TIK-ut i korrespondojnë 31.1% të numrit të përgjithshëm 
të eksporteve të shërbimit (Banka Botërore, 2016). Për më tepër, në përpjekje për t’i 
bërë institucionet publike më gjithëpërfshirëse, të efektshme, të përgjegjshme dhe 
transparente, një numër gjithnjë e më i madh qeverish në të gjithë globin po zbulojnë 
të dhënat e tyre për informacion publik dhe shqyrtim. Në këtë kontekst, sondazhi 
i Qeverisjes Elektronike të KB-së tregon se 128 nga 193 Shtete Anëtare të KB-së 
botojnë të dhëna të qeverive të hapura (KB, 2016). Gjithashtu, një projekt i kohëve 
të fundit i BE-së që analizon faktorët që nxisin fuqizimin e konsumatorëve konstatoi 
një lidhje pozitive midis përdorimit të internetit dhe aftësisë së konsumatorëve për 
të blerë produkte (mallra ose shërbime) që i përshtaten nevojave dhe dëshirave të 
tyre specifike (Nardo etj, 2013). Pavarësisht këtyre nxitësve për ndryshim, sondazhi 
i OECD-së PVNKRR-së (Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Kompetencave 
të të Rriturve) ka treguar se shumë punëtorë përdorin rregullisht mjetet e TIK-ut 
por nuk kanë aftësi të mjaftueshme: mesatarisht, mbi 40% e punëtorëve që përdorin 
programe kompjuterike të zyrave çdo ditë nuk duken të kenë aftësi të mjaftueshme 
për t’i përdorur në mënyrë të efektshme (OECD, 2016b, 2016c, 2016d).

Si rrjedhojë, për të përgatitur të rinjtë mjaftueshëm për sfidat dhe mundësitë e një 
ekonomie të globalizuar, sistemet arsimore kanë përgjegjësinë për t’u ofruar nxënësve 
aftësi dhe kapacitete të TIK-ut. Si kusht i nevojshëm për këtë, vendet duhet të kryejnë 
ndryshime shtesë afatgjatë në sistemet e tyre arsimore që kërkojnë një kuadër politik 
të mjaftueshëm, si dhe burime të mjaftueshme njerëzore dhe financiare. Ky ndryshim 
kërkon udhëheqje të fuqishme strategjike nga ekspertët kombëtarë, autoritetet 
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vendore, drejtorët e shkollave dhe mësuesit. Për më tepër, nevojitet hapësirë e gjerë e 
të menduarit të përbashkët dhe bashkëpunimit, dhe disa shembuj shumë pozitivë janë 
diskutuar në këtë kapitull.

Politikat arsimore kombëtare të TIK-ut mund t’u shërbejnë disa funksioneve shumë 
të rëndësishme. Politikat strategjike mund të japin një arsyetim, një grup objektivash 
dhe vizion për mënyrën sesi sistemet arsimore mund të përmirësohen me futjen e 
TIK-ut dhe mënyrën sesi nxënësit, mësuesit, prindërit dhe popullsia e përgjithshme 
mund të përfitonin nga përdorimi i saj në shkolla. Këto politika strategjike mund të 
motivojnë ndryshim dhe të bashkërendojnë përpjekjet, në mënyrë që të çojnë përpara 
objektivat e përgjithshme arsimore të vendit. Politikat operacionale shoqëruese mund 
të krijojnë programe dhe të ofrojnë burime që mundësojnë këto ndryshime. Në 
kontekstin e Shqipërisë, është e rëndësishme që Qeveria të përqëndrohet në aftësinë 
e saj për t’iu përgjigjur nevojave të reja arsimore, veçanërisht në fushën e TIK-ut. 
Në bazë të intervistave dhe vëzhgimeve të grupit të analizës së UNESCO-s, zbatimi i 
TIK-ut në arsim deri tani ka qenë i pamjaftueshëm në Shqipëri.

Shqipëria nuk është e vetme në nevojën për të përmirësuar përdorimin e TIK-ut në 
arsim; kalimi drejt një shoqërie informacioni ka çuar shumë vende drejt ndryshimit 
të politikave dhe programeve të kurrikulave të tyre sepse nxënësit duhet të zhvillojnë 
kompetenca të reja dixhitale që më parë mungonin në programe mësimore. Për 
shembull, përvoja në vendet nordike tregon se integrimi i teknologjisë në programin 
mësimor, me deklarimin e qartë se çfarë nxënësit priten të bëjnë në faza të ndryshme 
të arsimit, nxit jo vetëm përvetësimin nga nxënësit të aftësive të ngjashme të TIK-ut, 
por edhe zbatimin e një sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës për monitorimin dhe 
zhvillimin e aftësive të TIK-ut të mësuesve. 

Një shembull specifik i një reforme të efektshme në Norvegji është reforma e nxitjes 
së njohurive e paraqitur në vitin 2006, e cila çoi në zbatimin e një programi të ri 
mësimor në arsimin e detyrueshëm dhe arsimin e mesëm të lartë. Programi i ri 
mësimor bazohej në kompetenca dhe shprehte rezultatet e pritshme të të nxënit si 
objektiva kompetencash në klasat e dyta, të katërta, të shtata dhe të dhjeta. Në arsimin 
e mesëm të lartë ka objektiva kompetencash për çdo nivel dhe më shumë se 50 nga 
këto objektiva lidhen me TIK-un. Si rrjedhojë e kësaj reforme, aftësia e mësuesve për 
të ofruar mundësi të të nxënit në kompetenca dixhitale për nxënësit e tyre ka marrë 
vëmendje më të madhe dhe është duke nxitur zhvillimin e një kuadri për përfshirjen e 
TIK-ut në trajnimin fillestar të mësuesve në Norvegji. Për më tepër, që prej vitit 2013 
Norvegjia ka përdorur provime/testime për klasa specifike që në rastin e nxënësve të 
klasës së katërt, kryhen nga mbi 40.000 nxënës për të monitoruar arritjen nga nxënësit 
të objektivave të lidhura me TIK-un. 

Ky shembull tregon mënyrën sesi nevoja për aftësi dhe kompetenca të shekullit të 
21-të (OECD, 2013e) ka ndikuar në hartimin e kurrikulës themelore për arsimin bazë. 
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Siç theksohet në kapitullin e mëparshëm, kurrikula e re e Shqipërisë është frymëzuar 
nga kuadro dhe tendenca ndërkombëtare të tilla si rekomandimi për kompetencat 
kyçe për të nxënit gjatë gjithë jetës 2006/962/KE i Parlamentit Evropian dhe Këshillit 
të Bashkimit Evropian ( Parlamenti Evropian 2006). Në Kuadrin përkatës Evropian 
të Referimit, kompetencat përkufizohen si “kombinim i njohurive, aftësive dhe 
qëndrimeve të përshtatura me kontekstin” dhe kompetencat dixhitale njihen si një 
nga tetë kompetencat kyçe për të nxënit gjatë gjithë jetës (Parlamenti Evropian, 2006, 
f. 14). Për më tepër, për shkak se kompetenca dixhitale është një kompetencë kyçe e 
tërthortë, e cila mundëson përvetësimin e kompetencave të tjera kyçe (p.sh. gjuhë, 
matematikë, zbulim i të nxënit, ndërgjegjësim kulturor), është thelbësore që Shqipëria 
të vazhdojë të mbështesë zhvillimin e kompetencave dixhitale të nxënësve.

Raporti i BE-së “Një kuadër për zhvillimin dhe të kuptuarit e kompetencës dixhitale 
në Evropë” (Ferrari, 2013) paraqet gjetjet përfundimtare të projekteve evropiane 
DIGCOMP dhe propozon një kuadër për kompetencë dixhitale për të gjithë 
qytetarët. DigComp siguron një gjuhë të përbashkët për mënyrën e identifikimit 
dhe përshkrimin e fushave kyçe të kompetencës dixhitale dhe si rrjedhojë ofron një 
referencë të përbashkët për Shqipërinë. Rezultati i këtij projekti u bazua në fazën e 
mbledhjes së të dhënave (duke përfshirë rishikim literature, analizë të studimeve 
të rasteve dhe sondazh online) dhe konsultim intensiv me grupet e interesit (duke 
përfshirë takime pune, intervista, analiza nga ekspertë, prezantime në seminare dhe 
konferenca). Raporti nxori përfundimin se fushat e kompetencës dixhitale përfshijnë: 

1. Informacionin: identifikojnë, lokalizojnë, nxjerrin, ruajnë, organizojnë dhe 
analizojnë informacion dixhital, duke gjykuar rëndësinë dhe qëllimin e tij;

2. Komunikimin: komunikojnë në mjedise dixhitale, ndajnë burime nëpërmjet 
mjeteve online, lidhjes me të tjerët dhe bashkëpunojnë nëpërmjet mjeteve 
dixhitale, ndërveprojnë me dhe marrin pjesë në komunitete dhe rrjete, 
ndërgjegjësim ndërkulturor;

3. Krijimin e përmbajtjes: krijojnë dhe redaktojnë përmbajtjen e re [nga word 
processing (përdorimi i kompjuterit për krijimin, redaktimin dhe printimin e 
dokumenteve) në imazhe dhe video]; integrojnë dhe ripërpunojnë njohurinë dhe 
përmbajtjen e mëparshme; prodhojnë shprehje krijuese, rezultate dhe programim 
mediatik; trajtojnë dhe zbatojnë të drejta dhe licenca të pronësisë intelektuale; 

4. Sigurinë: mbrojtje personale, mbrojtje e të dhënave, mbrojtje e identitetit dixhital, 
masa të sigurisë, përdorim i sigurt dhe i qëndrueshëm; 

5. Zgjidhjen e problemeve: identifikojnë nevojat dhe burimet dixhitale, marrin 
vendime të bazuara në lidhje me përcaktimin se cilat janë mjetet dixhitale 
të përshtatshme sipas qëllimit ose nevojës, zgjidhin probleme konceptuale 
nëpërmjet mjeteve dixhitale, përdorin teknologji në mënyrë krijuese dhe zgjidhin 
probleme teknike. (Ferrari, 2013)
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DigComp propozon mënyra për trajtimin e sfidave të aftësive me të cilat Shqipëria 
është duke u përballur aktualisht. Synimi është që çdokush të ketë grupin kyç të 
kompetencave të nevojshme për zhvillim personal, përfshirje sociale, qytetari aktive 
dhe punësim. Këto kompetenca përfshijnë kompetencat/njohuritë, aftësitë numerike, 
shkencën dhe gjuhët e huaja, si dhe aftësi më të tërthorta, të tilla si kompetenca 
dixhitale, kompetenca e sipërmarrjes, të menduarit kritik, zgjidhja e problemeve dhe 
zbulimi i të nxënit (Ferrari, 2013).

Në nivel praktik, përfshirja e TIK-ut në arsim është një ndryshim kryesor për 
shumicën e mësuesve, nxënësve dhe drejtuesit e shkollave dhe si rezultat, shumë 
vende kanë kaluar më shumë se një dekadë duke zbatuar investime të mëdha për të 
nxitur përdorimin e efektshëm të TIK-ut në arsim. Megjithatë, ende na mungojnë të 
dhëna të mjaftueshme përfundimtare empirike që tregojnë mënyrën sesi përfshirja e 
këtyre teknologjive është duke kontribuar në përmirësimin e cilësisë së arsimit (OECD 
2016d; UNESCO, 2016a, f 6). Kërkimi ka treguar se vetëm vendosja e kompjuterëve 
në shkolla nuk është e mjaftueshme për zhvillimin e aftësive dhe kompetencave të 
nxënësve (OECD, 2016b). Në këtë drejtim, dy “risi të tjera plotësuese” janë të paktën 
po aq të rëndësishme sa aksesi në teknologji: objektivat e qarta të programit mësimor 
të TIK-ut dhe kompetencat e TIK-ut të mësuesve. Të dyja këto fusha trajtohen 
pjesërisht në çështjet e politikave më poshtë dhe në Kapitujt 3 dhe 5 në këtë APA. 

STUDIMI MBI TIK-UN NË ARSIM
Në dy dekadat e fundit një numër më i madh studiuesish janë përpjekur të vlerësojnë 
ndikimet e TIK-ut në rezultatet e të nxënit (p.sh. Angrist dhe Lavy, 2002; Fuchs 
dhe Wöbmann, 2005; Leuven etj, 2004; Luu dhe Freeman, 2011; Machin etj, 2006; 
Malamud dhe Pop-Eleches, 2010; Rouse etj, 2004). Megjithatë, deri tani nuk ka të 
dhëna përfundimtare të një ndikimi thelbësor të TIK-ut në të nxënit e nxënësve. 
Rezultatet e përziera që zbulojnë ndikime të parëndësishme pozitive ose edhe 
negative të TIK-ut për të nxënit e nxënësve natyrisht që ndodhin pjesërisht për shkak 
të kompleksitetit të kësaj marrëdhënieje, por edhe për faktin se është studiuar brenda 
disiplinave të ndryshme nga pedagogjia, sociologjia dhe shkencat kompjuterike/
informatike deri tek ekonomia, dhe madje brenda të njëjtës disiplinë që përdor 
metodologji të ndryshme (p.sh. Biagi dhe Loi, 2013, f. 31).

Një takim ndërkombëtar pune i kohëve të fundit i organizuar nga Qendra Norvegjeze e 
TIK-ut në Arsim mbi ndikimet e TIK-ut në rezultatet e të nxënit theksoi se përqëndrimi 
në lëndët tradicionale dhe ndikimet përkatëse mund të çojnë ndonjëherë në aplikime 
të tjera më të zgjeruara, ndikime dhe përfitime që mungojnë (Loi dhe Berge, 2015). 
Për shembull, përvoja daneze tregoi se teknologjia ndihmon mësuesit që të ndryshojnë 
mësimdhënien e tyre, përmirëson motivimin e tyre dhe u jep më tepër kohë, duke 
u mundësuar mësuesve të përqëndrojnë përpjekjet e tyre aty ku nevojiten më 
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shumë. Gjithashtu, në disa vende TIK-u është përdorur gjithnjë e më shumë për t’u 
dhënë fëmijëve mundësi për të mësuar në mënyrë krijuese në vend të medias që jep 
informacionin. Përveç kësaj, ka disa të dhëna (p.sh. Dykes, 2015) që “të nxënit nëpërmjet 
krijimit” është një strategji e rëndësishme për integrimin e efektshëm të TIK-ut në 
arsim. Së fundi, takimi i punës u mbyll me sugjerimin se kur vërejmë mënyra të reja për 
integrimin e TIK-ut në arsim, është e nevojshme që të ndiqet një qasje me shumë faza, e 
cila vlerëson ndikimet e secilës fazë të procesit të zbatimit, duke përfshirë eksplorimin, 
inovacionin dhe përshkallëzimin. Natyrisht, ky është një proces i kushtueshëm dhe që 
kërkon kohë. Si rrjedhojë, për mbledhjen e të dhënave dhe mbështetjen e kërkimit në 
terren, rekomandohet që të sigurohet një shumë e mjaftueshme e fondeve të dedikuara, 
pra, fondet që janë të pavarura nga cikli politik i një vendi (Loi dhe Berge, 2015).

Sipas studimit të kohëve të fundit të kryer nga OECD -ja, prezantimi i teknologjive 
dixhitale në shkolla nuk ka rezultuar në çfarë ishte premtuar, për shembull efikasitet 
i përmirësuar nëpërmjet rezultateve më të mira me kosto më të ulët (OECD, 2016b, f. 
67-110). Mësuesit në të gjithë Evropën nuk ndihen mjaftueshëm të aftë për të përdorur 
TIK-un me efektshmëri, duke përdorur optimalisht teknologji dixhitale për plotësimin 
e praktikave mbizotëruese të mësimdhënies. Në fakt, OECD (2016b, f. 85) konstatoi se: 

Shkollat dhe sistemet arsimore nuk janë ende të gatshme për të realizuar potencialin e 
teknologjisë dhe do të duhet të krijohen kushtet e përshtatshme nëse duhet të përgatiten. 
Boshllëqet në aftësitë dixhitale të mësuesve dhe nxënësve, vështirësitë në gjetjen e burimeve dhe 
programeve kompjuterike cilësore të të nxënit dixhital, një mungesë qartësie për objektivat e të 
nxënit dhe përgatitja e pamjaftueshme pedagogjike mbi mënyrën e integrimit të teknologjisë 
në mësimdhënie në nivel të konsiderueshëm, kanë nxitur një ndarje midis pritshmërive dhe 
realitetit. 

Gjatë shqyrtimit të ndikimeve të TIK-ut në arsim, rekomandohet që të ndiqet një 
qasje më e tërthortë ose tërësore (Scheuermann dhe Pedró, 2009). Kjo qasje duhet të 
shqyrtojë jo vetëm ndikimet e teknologjive të reja në rezultatet e të nxënit të nxënësve, 
por edhe ndikimin e tyre në aftësi të tilla si zgjidhja e problemeve, kompetencat 
dixhitale të nxënësve dhe mësuesve, motivimi dhe njohja, si dhe menaxhimi i kohës 
nga mësuesit. Shumë prej këtyre aftësive janë drejtpërdrejt në përputhje me qëllimet 
dhe objektivat e programeve mësimore në Shqipëri. Si rezultat, ky kapitull ndjek një 
qasje tërësore që shqyrton si kontributet (infrastrukturën, aftësitë dhe trajnimin e 
mësuesve, sistemin e monitorimit), edhe rezultatet (aftësitë TIK të nxënësve) që do 
të karakterizonin integrimin e efektshëm të TIK-ut në sistemin arsimor në Shqipëri. 
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QËLLIMET E POLITIKËS TË TIK-UT NË ARSIM NË SHQIPËRI 
Në Shqipëri, Drejtoria e Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit pranë MAS-it 
dhe Drejtoria e Metodologjisë dhe Teknologjisë në Mësimdhënie pranë IZHA-s janë 
agjencitë përgjegjëse për politikat e TIK-ut në arsim. Gjatë dekadës së fundit TIK-u ka 
luajtur një rol të parëndësishëm në një numër strategjish dhe politikash në Shqipëri: 

Megjithatë, që nga viti 2014 rritja e disponueshmërisë dhe efektshmërisë të TIK-ut 
në arsim është bërë një prioritet i qartë për Qeverinë e Shqipërisë. Për shembull, 
në Strategjinë për periudhën 2014-2020 për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar, 
SZHAPU (MAS, 2014a), qeveria ka përcaktuar rritjen e financimit për zhvillimin e 
mëtejshëm dhe përmirësimin e dixhitalizimit të procesit të të nxënit. Sipas Programit 
Paraprak të Vendit (IZHA, 2015, f. 38) prioritetet në fushën e TIK-ut në arsim në 
SZHAPU janë si më poshtë:

 � Sigurimi i infrastrukturës së shkollave për përdorim të informacionit (kompjuter, 
laptop, aplikacioni tabela elektronike, tableta);

 � Mundësi interneti me shpejtësi të lartë dhe akses online në mjedise të tjera brenda 
shkollave, jo vetëm në laboratorë;

 � Mbështetje teknike që garanton përdorim efikas të infrastrukturës. 

Shqipëria synon më tej “të kapërcejë hendekun dixhital dhe të fuqizojë të rinjtë” 
nëpërmjet investimit të rritur dhe aftësimit për përdorimin e TIK-ut në arsim 
(MSHIAP, pa datë, f. 6). Siç u theksua në Kapitullin 3 të RPA-së, njohuria dixhitale 
është gjithashtu një prej kompetencave kyçe, pjesë përbërëse e Kuadrit të ri të 
Programeve Mësimore në Shqipëri. Qasja ndaj kompetencave kyçe në programin e ri 
arsimor të Shqipërisë është holistike dhe realizohet nëpërmjet studimit të subjekteve 
individuale. Në mënyrë më specifike, objektivat e të nxënit të kompetencave të tërthorta 
përshkruhen si shtatë fusha kompetencash në kuadrin e ri të programit mësimor të 
Shqipërisë. Një prej shtatë fushave të kompetencave kyçe është “kompetencat dixhitale 
- për të qenë të aftë për të pasur sukses në një botë dixhitale”. Në këtë fushë përfshihen:

 � Përdorimi i TIK-ut për të lehtësuar procesin e të nxënit dhe për të rritur 
efektshmërinë e të nxënit;

 � Përdorimi i mjeteve multimediale për të bashkëpunuar me persona të tjerë dhe 
persona madhorë, duke rritur produktivitetin dhe efektshmërinë e të nxënit;

 � Bashkëpunimi me shokët nëpërmjet mjeteve të telekomunikacionit, duke 
përdorur mjete bashkëpunuese për të shqyrtuar tema mësimdhënieje dhe për të 
zgjidhur çështje dhe probleme që mund të lindin brenda dhe jashtë shkollës; 

 � Krijimi i animacioneve origjinale ose dokumentarëve në bazë të ngjarjeve në 
komunitet, zonë ose mjedis shkollor; 
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 � Përdorimi në mënyrë të saktë të komandave të avancuara të programit 
kompjuterik standard për word processing, spread sheets (tabela në format 
Excel), videove dhe fotografive për prezantim;

 � Përdorimi i aftësive të të menduarit kritik për të planifikuar, hulumtuar 
dhe menaxhuar projekte, me qëllim përgatitjen e strategjive për zgjidhjen e 
problemeve dhe marrjen e vendimeve, në bazë të informacionit të fituar me anë të 
mjeteve të përshtatshme dhe burimeve dixhitale (MAS, 2014i).

Si rezultat politikat e fundit arsimore kanë përcaktuar qartë prioritetet e qeverisë në 
fushën e TIK-ut në arsim. Në fushën e rritjes së numrit të të rinjve dhe të rriturve, 
duke përshirë mësuesit, me informacione dhe aftësi në TIK, politikat e fundit të 
Shqipërisë janë të harmonizuara mirë me OZHQ4-Arsimi 2030.

Këto dokumente politikash theksojnë se ofrimi i TIK-ut dhe lidhjes me internetin në 
të gjitha shkollat e arsimit parësor dhe dytësor synon të rrisë cilësinë dhe rëndësinë 
e arsimit, të përmirësojë efektshmërinë e ofrimit të arsimit dhe të lehtësojë akses më 
të madh në informacion dhe shërbime nga grupe dhe komunitete të margjinalizuara 
në Shqipëri. Pra, fokusi i projekteve qeveritare në arsim orientohet gjithnjë e më 
shumë drejt rritjes së ndërgjegjësimit për TIK-un dhe përdorimit optimal të lidhjes 
me internetin. Megjithatë, pavarësisht nga kjo vëmendje e konsiderueshme politike 
ndaj vlerës së TIK-ut në arsim, mbeten ende shumë sfida. Sipas grupeve të interesit, 
duke përfshirë mësuesit, sindikatat e mësuesve, prindërit, përfaqësues të medias dhe 
nxënës, ka pasur shqetësime të përhapura për mungesën e infrastrukturës në shkolla 
gjatë të periudhës analizuese të UNESCO-s (IZHA, 2015). Në veçanti, gjatë të gjithë 
procesit analizues dhe përpunimit të raportit të APA-s, ekipi i analizës i UNESCO-s 
hasi disa vështirësi në mundësinë për marrjen e të dhënave më të fundit në lidhje 
me integrimin e teknologjive të reja në arsim (p.sh. burimet e investuara, pajisjet, 
kompetencat e mësuesve dhe nxënësve në TIK, mësuesit që marrin pjesë në trajnime 
të lidhura me TIK-un). 

Për të ndihmuar në trajtimin e këtyre kufizimeve, zyrtarë të Ministrisë që morën 
pjesë në misionin teknik të muajit mars 2017 ofruan të dhëna të reja që tregonin 
se në të gjitha shkollat në Shqipëri kishte 1.496 laboratorë kompjuterikë. Në 
varësi të madhësisë së shkollës, laboratorët kompjuterikë janë të pajisur me 5 deri 
15 kompjuter për nxënës plus një për mësuesin. Megjithatë, sipas të dhënave të 
raportuara në Axhendën Dixhitale për periudhën 2015-2020, dhe përditësimeve më 
të vona nga grupet e interesit, shumë prej 15.731 kompjuterëve dhe 1.631 laptopëve 
në shkollat e Shqipërisë nuk janë funksionalë. Gjithashtu, grupet e interesit raportuan 
se aksesi në pajisjet e TIK-ut dhe në lidhjen me internet me brez të gjerë kufizohet 
në laboratorët e dedikuar kompjuterikë (IZHA, 2015), dhe se kompjuterët në 
laboratorët kompjuterikë, pavarësisht nga lidhja me internetin, nuk kanë menaxhimin 
e programit ose aplikacionet e përmbajtjes së lëndëve (MSHIAP, pa datë, f. 17). Kjo 
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mund të ndryshohet në shkallë rritëse me zbatimin e kurrikulës së re; për shembull, 
disa tekste të reja shkollore për shkollën e mesme të lartë kanë përmbajtje dixhitale të 
përgatitur nga botues të teksteve mësimore.

Grupi i analizës i UNESCO-s u informua gjithashtu se shërbimet e lidhjes me internetin 
në shkolla nuk janë pjesë e shërbimeve publike kombëtare, por në fakt drejtohen nga 
shoqëri private. Për më tepër, cilësia e shërbimeve dhe infrastrukturave të rrjetit nuk 
garantohet nga udhëzimet kombëtare, as nuk matet. Gjithashtu, intervistat zbuluan 
se në Shqipëri nuk ka një periudhë të qartë dhe të përcaktuar për rinovimin e 
infrastrukturës së TIK-ut në shkolla. Në përgjithësi, sipas drejtorëve, mësuesve dhe 
nxënësve që u intervistuan, pajisjet e pamjaftueshme të TIK-ut në shkolla përbëjnë 
pengesën kryesore për përdorimin e TIK-ut.

Duke u bazuar tek faktet e paraqitura në fushën e TIK-ut në arsim, janë identifikuar 
katër çështje të politikës dhe rekomandimet përkatëse.

ÇËSHTJE TË POLITIKËS DHE REKOMANDIME  
ÇËSHTJA 2.1 E POLITIKËS   
Mungesa e një infrastrukture të qëndrueshme, gjerësisht të 
përdorshme dhe e burimeve dixhitale për të mësuar pengojnë 
përdorimin e TIK-ut në shkolla.

Një nivel i caktuar i infrastrukturës teknologjike është kusht i domosdoshëm për të 
përdorur në mënyrë të efektshme teknologjitë në mësimdhënie dhe mësimnxënie. 
Për një zgjidhje të qëndrueshme, infrastruktura e TIK-ut duhet të përfshijë aspekte 
pedagogjike, të tilla si zhvillimi i kompetencës dixhitale e mësuesve dhe një akses më i 
madh në përmbajtjen dixhitale të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Në vitet e fundit, 
qeveria shqiptare ka ndërmarrë hapa të shumta për të theksuar rëndësinë e zhvillimit 
të TIK-ut duke e përcaktuar atë si një sektor me prioritet të lartë në rrugën e vet për 
arritjen e standardeve më të larta të jetesës dhe zhvillimin dhe rritjen ekonomike. 

Fakte
Në vitin 2005 numri i përdoruesve të internetit në Shqipëri ishte vetëm 6% e popullsisë, 
por në 2014 numri tashmë ishte rritur në 60.1%. Në mënyrë të ngjashme, numri i 
abonimeve të telefonave celularë (për 100 persona) kaloi nga 47.9 në vitin 2005 në 105.5 
në 2014 (Banka Botërore, 2016, f. 19). Megjithatë, sipas dijenisë së ekipit të analizës 
të UNESCO-s, statistikat për përqindjen e nxënësve që kanë akses në një laptop 
personal, tablet ose smartphone (telefon celular që përmbush shumë nga funksionet e 
kompjuterit) nuk janë të disponueshme.
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Sipas shifrave të paraqitura në shtator 2016 nga Ministria e Inovacionit dhe Administratës 
Publike përgjegjëse për Inovacionin dhe TIK-un në forumin e zhvillimit rajonal të 
Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (UNT), 33% e familjeve në Shqipëri kanë 
internet me brez të gjerë, ndërsa 49% e përdoruesve të telefonave celularë kanë akses 
në brezin e gjerë, dhe infrastruktura me fibër optike në vend është 5.000 km (MSHIAP, 
2016). Në këtë mënyrë, depërtimi i teknologjive të reja në shoqërinë shqiptare vazhdon 
të zgjerohet. 

Megjithëse nuk ka ende ndonjë matje të përgjithshme të shoqërisë së informacionit në 
Shqipëri, zhvillimi i shoqërisë së informacionit ose qeverisja elektronike në Shqipëri 
është bërë pjesë e raporteve dhe studimeve të kryera në nivel global nga UNT-ja. 
Indeksi i zhvillimit të TIK-ut (IDI) i propozuar nga UNT-ja është një mjet i vlefshëm 
për të kuptuar shkallën relative të shpërndarjes së TIK-ut në një vend të caktuar. IDI që 
botohet çdo vit që prej vitit 2009, është një indeks i përbërë që kombinon tre nëntregues 
në një masë referuese – për një numër të përgjithshëm prej 11 treguesish- dhe mbulon 
175 ekonomi në të gjithë botën. IDI e vitit 2016 merr vlera midis 1.07 (Nigeria) dhe 8.84 
(Republika e Koresë), me vlera më të larta që tregojnë zhvillim më të lartë të TIK-ut. 

Shqipëria renditet në vendin e 91-të në IDI-n e vitit 2016 dhe ka përmirësuar vlerën 
e saj të IDI-t nga 4.62 në vitin 2015 në 4.92 pikë në 2016. Progresi më i rëndësishëm 
në vend është bërë në përdorimin e internetit dhe rritjen e numrit të familjeve me një 
kompjuter, ku këto të fundit janë rritur nga vetëm 4.9 për qind në vitin 2006 në 25.7 
për qind në 2015. Niveli i depërtimit të brezit të gjerë fiks për Shqipërinë u rrit disi nga 
6.5 për qind në vitin 2014 në 7.6 për qind në 2015. Çmimi i nënshportës me brez të 
gjerë fiks të përcaktuar të UNT-së ra nga 29.79 dollarë amerikanë në muaj në vitin 2008 
në 9.52 dollarë amerikanë në 2015. Nënshporta e rrjetit celular uli çmimin nga 32.13 
dollarë amerikanë në vitin 2008 në vetëm 6.35 dollarë amerikanë në 2015. Çmimet e 
brezit të gjerë celular gjithashtu ranë në periudhën 2012-2015. Depërtimi i brezit të 
gjerë celular u rrit ndjeshëm nga 30.9% në vitin 2014 në 40.6 në 2015 dhe siç raportoi 
Banka Botërore, brezi i gjerë i internetit (bit/et për përdorues interneti) pothuajse është 
dyfishuar vit pas viti që prej vitit 2005. Në këtë kontekst, në periudhën 2005-2014, brezi 
i gjerë në Shqipëri u rrit me një normë mesatare vjetore prej 97,5%, mbi atë të regjistruar 
gjatë të njëjtit afat kohor në Evropë dhe në Azinë qëndrore – 46.9% - në vende nordike të 
tilla si Norvegjia, Suedia dhe Finlanda – përkatësisht 37.8%, 43.4% dhe 49.7% në vende 
të Evropës Juglindore të tilla si Mali i Zi– 55.6% - dhe Serbia – 73.3% - dhe nën normën 
mesatare të rritjes të regjistruar në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, ku biti/et 
për përdorues interneti tejkaluan dyfishin gjatë të njëjtës periudhë (+106.2 në vit).

Megjithatë, sipas raportit të fundit të OECD-së “Konkurrueshmëria në Evropën Juglindore: 
Një Pikëpamje Politikash, 2016”, Shqipëria është ende në procesin e përgatitjes së një 
kuadri politikash që lidhen me integrimin e TIK-ut në arsim, ndërsa një kuadër i tillë 
është tashmë funksional në vende fqinjë si Mali i Zi dhe Serbia (OECD, 2016d, f. 14). 
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Siç u theksua më parë, Qeveria e Shqipërisë ka pranuar se sistemi i arsimit publik është 
mjaft i rëndësishëm për shoqërinë dhe ka filluar përpjekjet për të përgatitur studentët që 
të kenë rezultate të shkëlqyera në një shoqëri informacioni, të përparuar nga pikëpamja 
teknologjike, për të krijuar qytetarë të mirëinformuar në aspektin teknologjik dhe për 
të përgatitur fëmijët për arsimin e lartë dhe tregun e punës (MSHIAP, pa datë). Qeveria 
krijoi një grup pune në fund të vitit 2005 për hartimin e Master Planit për Programin e 
Shkollës Elektronike (MASH, 2005), i cili ishte miratuar dhe nismëtuar zyrtarisht nga 
Kryeministri në datën 19 dhjetor 2005. Gjatë zbatimit të projektit u prezantua një grup 
i objektivave arsimore të TIK-ut, duke përfshirë objektivat që të gjitha shkollat publike 
të arsimit të mesëm të lartë (N=376) dhe shkollat fillore (N=800) duhet të pajisen me 
laboratorë kompjuterikë, së bashku me standardet për harduerë, rrjete dhe aplikacione. 
Gjithashtu, plani kërkonte trajnim të mësuesve për aftësitë e TIK-ut dhe përdorimin e 
kompjuterëve - të dy komponentë të rëndësishëm të zgjerimit të përdorimit të TIK-ut 
në shkolla. 

Deri në vitin 2012 kishte rreth 9 nxënës për kompjuter për shkollë në Shqipëri kundrejt 
një mesatareje të OECD-së prej 4.7. Në periudhën 2009-2012 numri i nxënësve për 
kompjuter për shkollë u ul disi në Shqipëri (-0.2), ndërsa u rrit në nivel të OECD-së 
(+0.5). Gjatë të njëjtit afat kohor, ndarja e kompjuterëve në shkolla që lidhen me 
internetin kaloi nga 41.3% në 70.3%, vlera që ende ishin nën mesataren e OECD-së 
(97.5%), por që tregojnë rritjen më të lartë (+29%) midis vendeve që morën pjesë në 
PISA 2012 (+1.3%). 

Si rezultat i politikave kombëtare që mbështesin zhvillimin ekonomik të zonave rurale 
në vend, në periudhën 2009-2012 një numër i madh shkollash të ndodhura jashtë 
qendrave të mëdha urbane fituan akses në internet. Si rrjedhojë, numri i nxënësve në 
shkollat në zona rurale pa kompjuterë të lidhur me internetin u ul brenda një kohe të 
shpejtë (OECD, 2015).

Megjithëse po përmirësohet shpejt, sigurimi i infrastrukturës ndryshon ndjeshëm në 
shkolla dhe mungesa e tij është ende pengesë ndaj një përdorimi më të gjerë të TIK-ut 
për qëllime arsimore në Shqipëri. Përdorimi i TIK-ut në mësimdhënie dhe të nxënit 
nënkupton aksesin në shërbime dixhtale, qoftë nëse është kompjuter, kompjuter 
personal tablet, celular ose tabelë e bardhë ndërvepruese dhe një lidhje të qëndrueshme, 
mesatarisht të shpejtë me internetin (MSHIAP, pa datë, f. 17). Një lidhje e besueshme 
me internetin u mundëson nxënësve dhe mësuesve që të përdorin burime të ndryshme 
informacioni dhe në veçanti të punojnë me projektet e kurrikulave. Në lidhje me 
rëndësinë e tij në fushat e studimit të kurrikulës, ekipi i analizisës i UNESCO-s konstatoi 
se deri në vitin 2006, TIK-u si një lëndë e veçantë u mësua vetëm në nivelin e mesëm të 
lartë, ndërsa në 2014 u zgjerua në nivelin e arsimit bazë nga klasa e tretë deri në klasën 
e dymbëdhjetë. 

Ekipi i analizës i UNESCO-s konstatoi gjithashtu se shkollat parauniversitare në 
Shqipëri nuk kanë një buxhet specifik për blerjen e pajisjeve teknologjike; pra, MAS-i 
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mbështet shkollat për blerjen e desktopëve, laptopëve, printerëve dhe fotokopjes 
me financim projekti ose nga donatorë të tjerë vendas dhe të huaj (IZHA, 2015). Si 
rrjedhojë, nuk ka një plan qendror për blerjen, mirëmbajtjen dhe zëvendësimin e 
kësaj pajisjeje. Si rezultat, shkollat blejnë ose zëvendësojnë pajisjet ekzistuese kur kanë 
fonde për ta bërë këtë, dhe jo kur nevojiten dhe sigurojnë pajisjet që mund të blejnë në 
bazë të fondeve të disponueshme dhe jo pajisjet që u përshtaten më së miri nevojave 
të tyre. Në të njëjtën kohë, mirëmbajtja e TIK-ut nuk kryhet rregullisht por vetëm kur 
ka fonde të disponueshme.

Diskutimi
Pavarësisht përpjekjeve të bëra nga MAS-i, raporti i nxënësve për kompjuter për 
shkollë parauniversitare është mesatarisht 27:1 (MSHIAP, pa datë, f. 17). Megjithatë, 
matja e numrit të kompjuterëve personale dhe brezit të gjerë të aksesit në internet 
shpesh paraqet një përshkrim të pasaktë të situatës. Për shembull, një shkollë me lidhje 
ADSL (me performancë të ngadaltë rrjeti) me një zyrë (ose klasë) dhe një me laborator 
kompjuterik tregon vetëm se në shkollë ka një lidhje me internetin. Në fakt, kjo lloj 
lidhjeje interneti nuk është funksionale. Disa mësues dhe nxënës mund të punojnë me 
tekst, por jo me fotografi, tingull ose animime. Objektivi për një “shkollë të pajisur në 
nivel të lartë dixhital” sipas raportit të Sondazheve të Shkollave (Komisioni Evropian 
2013b) nënkupton se një shkollë ka nivele relativisht të larta pajisesh, brez të gjerë të 
shpejtë (10 megabit për sekondë ose më shumë) dhe “lidhje” të lartë (p.sh. pasja e një 
faqeje interneti, adrese postare eletronike, mjedis virtual të të nxënit dhe një rrjet i 
zonës vendore). 

Në të gjithë Bashkimin Evropian, përdorimi i TIK-ut në arsim po zgjerohet ndërsa 
është ende i ndryshëm midis vendeve. Sipas një raporti të fundit nga Komisioni 
Evropian (2013b), aktualisht ka tre deri shtatë nxënës për kompjuter mesatarisht 
në BE; laptopë, tableta dhe pajisje të tipit netbook (laptopë të vegjël të projektuar 
kryesisht për akses në aplikacione të bazuara në internet) po përhapen më gjerë, por 
vetëm në disa vende. Tabelat e bardha ndërvepruese janë të pranishme në shkolla 
(mbi 100 nxënës për tabelë të bardhë ndërvepruese), si dhe projektorë të dhënash. 
Më shumë se 90% e nxënësve janë në shkolla me brez të gjerë, kryesisht midis 2 dhe 
30 megabit për sekondë mesatarisht në BE. Përqindjet e çka referohen si “shkolla 
të mirëpajisura”, konkretisht me nivel të lartë pajisjesh, brez të gjerë të shpejtë (10 
megabit për sekondë ose më shumë) dhe lidhje të nivelit të lartë ndryshojnë gjerësisht 
midis vendeve (Komisioni Evropian, 2013b). Megjithatë, drejtuesit e shkollave dhe 
mësuesit çmojnë se pajisjet TIK të pamjaftueshme (veçanërisht tabelat e bardha 
ndërvepruese dhe laptopët) përbëjnë pengesën kryesore për përdorimin e TIK-ut. 
Megjithatë, raporti nuk zbuloi asnjë lidhje të përgjithshme midis niveleve të larta 
të masave infrastrukturore dhe përdorimit nga nxënësit dhe mësuesit, besimit dhe 
qëndrimeve (Komisioni Evropian, 2013b).
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Politikat dhe veprimi në nivel infrastrukture janë të nevojshme për t’u dhënë 
mundësinë shumicës së nxënësve, në të gjitha klasat, që të jenë në shkolla të pajisura 
nga pikëpamja dixhitale. Këto politika që vendosin theksin në ofrimin e laptopëve, 
tabletave, pajisjeve të tipit netbook ose pajisjeve të tjera dixhitale do të ndihmonin për 
kapërcimin e çka konsiderohet nga praktikantët si pengesa kryesore e përdorimit të 
TIK-ut (Komisioni Evropian, 2013b). Këto politika janë emergjente në Shqipëri pasi 
vendi synon arritjen e standardeve evropiane. Politikat e lidhura me infrastrukturën 
duhet të shoqërohen me masa plotësuese në fusha të tjera - dhe veçanërisht në 
zhvillimin profesional të mësuesve (siç diskutohet në Kapitullin 5) – që përdorimi i 
kësaj infrastrukture të ketë ndikim më të madh tek nxënësit. 

Rekomandime për çështjen 2.1 të politikës 
Rritni investimet në shërbime dhe materiale që mbështesin përdorimin 
efektiv të TIK-ut në shkolla

2.1.1 Plotësoni nevojat për një infrastrukturë TIK-u të qëndrueshme dhe gjerësisht 
të përdorshme, duke vendosur qëllime të qarta afatmesme dhe afatgjata për të 
zgjeruar pajisjet dhe lidhjet me internet. Këto duhet të mbështeten me fonde që 
të mbulojnë shpenzimet e pajisjeve, lidhjes së internetit dhe mirëmbajtjes.

Shqipëria duhet të vazhdojë investimet e saj në aparaturat/pajisjet dixhitale, si dhe në 
aksesin në internet për të gjitha shkollat në të gjitha nivelet arsimore. Duke vepruar 
në këtë mënyrë, Shqipëria duhet të garantojë se investimet janë të mirë-balancuara 
në lidhje me aparaturat dhe aksesin në internet nga njëra anë dhe se kostot për 
mirëmbajtjen teknike për shkollat mbulohen nga ana tjetër.

Drejtuesit e shkollave, mësuesit dhe nxënësit çmojnë se pajisjet e pamjaftueshme 
të TIK-ut (për shembull, numri i lartë i nxënësve për kompjuter, brezi i gjerë i 
pamjaftueshëm i internetit, pajisjet e vjetruara, mungesa e menaxhimit të programeve 
ose aplikacioneve të përmbajtës së lëndëve) është pengesa kryesore ndaj përdorimit të 
TIK-ut në shkolla. Si rrjedhojë, Shqipëria duhet të vazhdojë të investojë në aparatura 
dixhitale dhe aksesin në internet për shkollën. Duke vepruar në këtë mënyrë, ajo 
duhet të garantojë se ekziston një ekuilibër i duhur midis investimeve në lidhje me 
shpenzimet për aparatura, aksesin në internet dhe shpenzimeve për mirëmbajtjen 
teknike. Kjo përpjekje duhet të shoqërohet nga vendosja e aparaturave më afër 
nxënësve (për shembull në biblioteka ose në klasa) dhe duke rritur ndjeshëm numrin 
e kompjuterëve tërësisht funksionalë të disponueshëm për nxënës për shkollë. 
Objektivat duhet të formulohen në lidhje me, për shembull, numrin e nxënësve 
dhe mësuesve për kompjuter, numrin e kompjuterëve të lidhur me internetin dhe 
kapacitetin e brezit të gjerë. Përveç kësaj, duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë 
rrezikut të një hendeku dixhital në rritje midis zonave urbane dhe rurale. 
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2.1.2 Rritni investimet në infrastrukturën e TIK-ut dhe lidhjen e internetit në zonat 
e largëta.

Investimet në infrastrukturën e TIK-ut që do të ofrojë lidhje me internetin në 
shkolla në zona të thella, janë të kushtueshme, ashtu si edhe kostot për mirëmbajtjen 
teknike. Megjithatë, këto janë shpenzime të nevojshme për të mbështetur ndonjë 
investim fillestar në programe kompjuterike. Kjo mund të sigurohet nëpërmjet 
investimeve të drejtpërdrejta ose zbatimit të projekteve të financuara nga donatorë 
të jashtëm ndërkombëtarë të tillë si Banka Botërore. Përfshirja e sektorit privat dhe 
industrisë së teknologjisë arsimore (ed-tech) në partneritetet publike-private mund 
të kontribuonte gjithashtu në qëndrueshmërinë dhe ndikimin e investimeve në 
infrastrukturën e TIK-ut. 

Për një zgjidhje të qëndrueshme, infrastruktura e TIK-ut duhet të përfshijë gjithashtu 
aspekte pedagogjike - kompetenca dixhitale midis mësuesve dhe përmbajtja dixhitale - 
këto janë elementët kyç të një politike sistematike. Hartimi i një plani të qëndrueshëm 
që nga fillimi i një politike është një pikë e mirë për zhvillim më pozitiv të TIK-ut në 
politikën arsimore. Kjo do të përfshijë patjetër Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe 
Ministrinë e Shtetit për Inovacion dhe Administratën Publike. 

2.1.3 Rritni investimin për burimet e të nxënit dixhital.

Politikat e synuara për nxitjen e përdorimit të TIK-ut në arsim shpesh përqëndrohen 
në investimin në infrastrukturë, pajisje dhe trajnimin në detyrë të mësuesve. 
Megjithatë, me qëllim që të shqyrtojmë vlerën e shtuar që TIK-u mund të sjellë në 
mësimdhënie dhe të nxënit, duhet t’i kushtohet vëmendje përgatitjes dhe botimit të 
burimeve dixhitale të të nxënit. Investimet e cituara më lart shlyhen plotësisht vetëm 
nëse mësuesit dhe nxënësit gjithashtu kanë materiale cilësore të të nxënit dixhital. Në 
një masë të caktuar, këto materiale mund të gjenden pa pagesë në internet, por për 
shkak të problemeve gjuhësore dhe nevojës për të pasur materiale mësimore që janë 
“të kontekstualizuara” dhe të përshtatura ndaj kurrikulave kombëtare. Gjithashtu, 
Shqipëria duhet të investojë në përgatitjen e materialeve të të nxënit dixhital për 
nxënësit dhe mësuesit e saj. Një hap në këtë drejtim është se në bazë të reformës së re 
të kurrikulave, tekstet shkollore për nxënësit e klasës së dhjetë dhe të njëmbëdhjetë 
tashmë kanë përmbajtje dixhitale të përgatitur nga botues arsimorë. Gjithashtu, është 
duke u prezantuar një kurrikul e ri për TIK-un si një lëndë brenda llogaritjes dhe 
programit për nxënësit e klasës së dhjetë, të njëmbëdhjetë dhe të dymbëdhjetë, duke 
filluar nga klasa e dhjetë në periudhën 2016/17.

Investimi në burimet e të nxënit dixhital mund të kryhet me anë të përgatitjes së 
përmbajtjes së modelit kombëtar për ofruesit e përmbajtjes dixhitale në bazë të 
investimit publik ose prokurimit nga botues arsimorë në sektorin privat. Shqipëria 
duhet të përgatisë një njësi kombëtare ose qendër për ruajtjen e materialeve të të 
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nxënit dixhital, të tilla si Burimet e Hapura të Arsimit (BHA)16 ose burime tregtare që 
mund të stimulojnë përdorimin e TIK-ut. Një qendër e tillë ruajtjeje ose zyrë me një 
ndalesë do t’u mundësojë mësuesve që të gjejnë materiale ekzistuese dhe përmbajtje 
dixhitale cilësore në gjuhën shqipe, në përputhje me kurrikulat kombëtare. Kjo mund 
të realizohet duke ndjekur këshillën e UNESCO-s për zhvillim të politikave dhe 
mësuesve (UNESCO, 2015e) dhe duke zbatuar Deklaratën BHA të Parisit, e vitit 2012 
e cila deklaron se duhet të krijohet një qendër e përbashkët kombëtare ruajtjeje ose 
zyrë me një ndalesë për materiale të të nxënit dixhital, ku mësuesit mund të kërkojnë 
për nevojat e tyre sipas nivelit të klasës dhe lëndës, duke stimuluar në këtë mënyrë 
përdorimin e këtyre materialeve. Përveç kësaj, mësuesit do të kenë nevojë për ndihmë 
në zhvillimin e aftësive dhe njohurive të kërkuara për të punuar me përmbajtje 
dixhitale të paraqitur në tekste të reja për trajtimin e programit të ri mësimor.

2.1.4 Përmirësoni dhe mirëmbani sistemin e menaxhimit të informacionit për sistemin 
parauniversitar, si dhe bazën elektronike e të dhënave për arsimin e lartë. 

Përmirësimi në nivelin e aksesit të nxënësit te mediat dixhitale dhe internet duhet 
të përfshihet si element kyç i TIK-ut në politikën arsimore, ndërsa një akses i 
pamjaftueshëm do të cenonte rëndë përdorimin e TIK-ut edhe nëse të gjitha kushtet 
e tjera janë të favorshme. Politikat që ndjekin një qasje të balancuar, holistike që 
mbështet ndërtimin e kapaciteteve, zhvillimin e udhëheqjes, zhvillimin profesional, 
mbështetjen pedagogjike dhe teknike për përdorimin e TIK-ut, si dhe infrastrukturën 
e përmirësuar në shkolla, do të jenë më të suksesshme sesa politikat që përqendrohen 
në një ose në dy fusha strategjike. 

2.1.5 Rritni investimet në burimet njerëzore që janë të domosdoshme për përdorimin 
e këtyre mjeteve dhe sistemeve si edhe përfitimin që sjell trajnimi i mësuesve që 
ofrohet nga akademi të TIK-ut.

Mësuesit luajnë rol të rëndësishëm në përdorimin e efektshëm të TIK-ut për qëllime 
arsimore. Formimi fillestar i mësuesve, trajnimi për mësuesit në detyrë dhe para 
caktimit në detyrë dhe zhvillimi i vazhduar profesional (ZHVP), të gjithë këta faktorë 
kontribuojnë në krijimin e kompetencave dixhitale të mësuesve. Këto mund të 

16 BHA janë dokumente dhe media lirisht të aksesueshme të cilat janë të dobishme për mësimdhënien, nxënien 
dhe vlerësimin, si dhe për qëllime kërkimore. UNESCO përkufizon BHA si: “...ndonjë lloj materialesh arsimore 
brenda sferës publike ose paraqiten me një licencë të hapur. Natyra e këtyre materialeve të hapura nënkupton se 
çdokush mund t’i kopjojë, përdorë, përshtatë dhe rindajë ato ligjërisht dhe lirisht”, ndërsa OECD-ja e përkufizon 
BHA-n si: “materiale të dixhitalizuara të ofruara pa pagesë dhe haptazi për mësuesit/edukuesit, nxënësit dhe 
personat autodidaktë për t’i përdorur dhe ripërdorur për mësimdhënie, mësimnxënie dhe kërkim. BHA-u përfshin 
përmbajtjen e të nxënit, mjetet e programeve kompjuterike për të përgatitur, përdorur dhe shpërndarë përmbajtjen 
dhe burimet e zbatimit, të tilla si licenca të hapura”. (OECD: 1997). BAH-u varion nga tekste shkollore në kurrikula, 
programe mësimore, shënime leksionesh, detyra kursi, testime, projekte, audio, video dhe animim. Kjo është prirja 
kryesore në fushën e arsimit në distancë/të nxënit e hapur dhe në distancë/ si rrjedhojë e lëvizjes së hapjes/zgjerimit. 
Nuk ka një përdorim universal të formateve me skedarë të hapur në BHA. Zhvillimi dhe nxitja e burimeve të hapura 
arsimore shpesh motivohet nga një dëshirë për të ofruar një paradigmë arsimore zëvendësuese ose të përmirësuar.
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përfshijnë zhvillimin e aftësive të TIK-ut për kodimin dhe rrjetin e internetit, aftësitë për 
mësimdhënien e TIK-ut si lëndë dhe aftësitë për përdorimin e TIK-ut për të mbështetur 
mësimdhënien dhe nxënien në lëndë të tjera.

Aksesi në kompjutera dhe/ose tableta është i domosdoshëm por jo kusht i 
mjaftueshëm për përdorimin e TIK në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Po ashtu, 
është e rëndësishme mbështetja pedagogjike dhe teknike në nivel shkolle pasi siguron 
që mësuesit të përdorin TIK-un në mësimdhënie. Prandaj, drejtuesit në nivel shkolle 
duhet të bëjnë sigurimin e një mbështetje të tillë një prioritet të lartë tek objektivat e 
mësimdhënies dhe mësimnxënies në shkollë.

ÇËSHTJA 2.2 E POLITIKËS 
MËSUESVE IU NEVOJITEN AFTËSI BAZË PEDAGOGJIKE MË TË FORTA PËR 
PËRDORIMIN E TIK-UT

Sipas Raportit Paraprak të Vendit (IZHA, 2015, f.46) dhe mbështetur tek intervistat e 
bëra nga grupi i punës i UNESCO-s, mësuesit në Shqipëri nuk janë të përgatitur për 
përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie. Aftësitë që mësuesit duhet të zhvillojnë 
gjatë trajnimit të tyre fillestar për përdorimin e teknologjisë në klasë për qëllime 
pedagogjike janë njohuritë bazë kompjuterike, lundrimi në internet, përdorimi i 
tabelave elektronike, krijimi i materialeve mësimore dixhitale, komunikimi përmes 
postës elektronike dhe njohuritë bazë për krijimin e faqeve në web. 

Më tej, sipas drejtuesve, mësuesve dhe nxënësve të intervistuar nga grupi i UNESCO-s, 
pavarësisht pranimit të nevojës për mësues më të aftë, duhet të përmirësohen planet 
kombëtare për të përmirësuar kompetencat dixhitale dhe aftësitë e TIK-ut të mësuesve. 
Rritja e zhvillimit profesional të mësuesve është gjithashtu vendimtare për të ndihmuar 
mësuesit që idetë positive që kanë për përdorimin e TIK-ut t’i kthejnë në kompetenca 
dhe praktika të efektshme në klasë. Zhvillimi profesional i mësuesve duhet t’i japë 
përparësi zhvillimit të aftësive pedagogjike në TIK mbi ato thjesht teknike.

Për përmirësimin e aftësive të mësuesve në TIK, në Reformën e Arsimit të Lartë që 
është duke u zhvilluar parashikohet se mësuesit duhet të fitojnë aftësi bazë në TIK gjatë 
trajnimit të tyre fillestar (MAS, 2014a). Mësuesit aktualisht kanë mundësi të kufizuara 
për të përfituar aftësi për TIK-un si pjesë e zhvillimit të tyre të vazhduar profesional 
(ZHVP) sepse institucionet arsimore në përgjithësi dhe shkollat në veçanti nuk i kanë 
burimet të financojnë nisma të tilla. Bashkëpunimet duhet të nxisin nismat evropiane 
të tilla si p.sh. projekti i binjakëzimit elektronik (eTwinning) dhe të inkurajojnë 
projekte në nivel lokal. Zhvillimi i nismave bashkëpunuese midis mësuesve dhe 
shkollave duhet të mbështeten si një strategji për të krijuar burime dixhitale të një 
cilësie të lartë në gjuhën shqipe. 
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Rekomandime për çështjen 2.2 të politikës  
Investoni tek mësuesit për të ndërtuar kapacitete për një përdorim të 
efektiv të TIK-ut në shkolla

2.2.1 Zbatoni reformën e arsimit të lartë, me fokus të veçantë për arsimimin e 
mësuesve kandidatë dhe zhvilloni një sistem kombëtar për të monitoruar 
zhvillimin e vazhdueshëm të aftësive të TIK-ut të mësuesve në sistem dhe atyre 
që do të hyjnë në sistem. 

Zbatimi i plotë i Reformës në Arsimin e Lartë do të garantojë që mësuesit të 
përvetësojnë shprehitë bazë të TIK-ut gjatë trajnimit të tyre fillestar para caktimit në 
detyrë (MAS, 2014a). Arsimi i mësuesve para caktimit në detyrë mund të përfshijë 
një element për TIK-un në të gjitha fushat e studimit dhe për TIK-un si lëndë. Në 
të ardhmen, kandidatët për mësues mund të inkurajohen për të vazhduar arsimin 
profesional dhe për të marrë një diplomë MA-je në TIK për përdorim në shkolla.

2.2.2 Bashkëpunoni me donatorë ndërkombëtarë për të hartuar dhe zbatuar iniciativa 
për zhvillimin profesional me synim trajnimin e mësuesve në sistem, dhe 
mësuesve të TIK-ut në veçanti, për përdorimin e TIK-ut për arsye mësimore. 

Bashkëpunimi mund të marrë formën e nxitjes së nismave të BE-së, të tilla si projekti 
eTwinning (Komuniteti Shkollor i Institucioneve të Binjakëzimit), si dhe inkurajimi i 
projekteve vendore. Zhvillimi i nismave të bashkëpunimit tek mësuesit dhe shkollat 
duhet të mbështetet si një strategji për krijimin e burimeve dixhitale cilësore në gjuhën 
shqipe. Disa nisma premtuese tashmë janë në proces. Një udhëzues për trajnimin e 
mësuesve për TIK-un në arsim është përgatitur dhe është duke u krijuar një akademi 
e mësuesve të TIK-ut në bazë të një portali dixhital. 

2.2.3 Inkurajoni bashkëpunimin midis mësuesve dhe drejtuesve të shkollës 
me ekspertë të niveleve të ndryshme në përdorimin e TIK-ut për qëllime 
mësimdhënieje dhe nxënieje.

Nxitja e bashkëpunimit midis mësuesve dhe drejtuesve të shkollave është një mënyrë 
e efektshme për përmirësimin e kompetencave të tyre, nxitjen e praktikave të reja 
dhe inkurajimin e përdorimit të teknologjive për qëllime të mësimdhënies dhe të të 
nxënit. Sipas një hulumtimi të kohëve të fundit në Shqipëri, mësuesit që janë trajnuar 
me sukses e përdorin TIK-un më shpesh (Abdurrahmani etj, 2012, f. 131). Gjithashtu, 
përdorimi i TIK-ut në mësimdhënie dhe të nxënit në shkollë është më i përhapur 
te mësuesit që kanë besim në ekspertizën e tyre të TIK-ut dhe që janë duke punuar 
në mjedise shkollore ku personeli është bashkëpunues dhe planifikon përdorimin e 
TIK-ut (Fraillon etj, 2015, f. 23).
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ÇËSHTJA 2.3 E POLITIKËS  
Përmirësimi i sigurisë në internet për fëmijët dhe të rinjtë duhet të 
jetë një prioritet shumë i rëndësishëm

Në botën e sotme të internetit, siguria është një shqetësim kryesor. Mundësitë e 
mëdha të hyrjes në internet bëjnë që fëmijët, të rinjtë dhe njerëz nga shtresat në nevojë 
të përballen me kërcënime serioze si tallja në internet, përmbajte e papërshtatshme e 
informacoinit dhe veprime të ndaluara ligjërisht. Pajisja me informacion mbi reziqet 
në internet, masat mbrojtëse dhe praktikat e sigurta në internet duhet të jenë një 
prioritet më i madh në Shqipëri. 

Fëmijët dhe të rinjtë janë gjithnjë e më shumë të rrethuar nga teknologjitë dixhitale dhe 
nëpërmjet këtyre teknologjive ata përjetojnë një sërë situatash të ndryshme pozitive, 
por edhe problematike (Livingstone etj, 2011). Sipas Mitchell etj, (2009, f. 707), situatat 
problematike online përfshijnë një sërë sjelljesh dhe përvojash të mundshme online 
që së bashku ose individualisht, çojnë në ndërprerjen e marrëdhënieve, cenimin e 
vlerave, detyrimeve të përditshme dhe mirëqenien mendore ose fizike.

Ekziston një perceptim i përbashkët se një politikë e mbrojtjes së fëmijëve online 
bazohet në angazhimin dhe përgjegjësitë e përbashkëta të të gjitha grupeve të interesit. 
Për të vepruar në mënyrë të efektshme, qeveritë dhe mësuesit/edukuesit duhet të rrisin 
ndërgjegjësimin e prindërve për rreziqe të mundshme online dhe u japin atyre mjete 
për të rritur sigurinë online të fëmijëve të tyre. Në këtë mënyrë, mësuesit/edukuesit 
kanë përgjegjësinë për të forcuar njohuritë e fëmijëve dhe prindërve për internetin. 
Me qëllim trajtimin e sfidës së përdorimit të internetit, mësuesit, koordinatorët e 
TIK-ut dhe drejtorët e shkollave duhet të trajnohen rregullisht për çështjen e sigurisë 
së fëmijëve në internet. Shqipëria duhet të nxisë politikat e sigurisë elektronike në 
shkolla, duke garantuar se fëmijët dhe të rinjtë përdorin TIK-un në mënyrën e duhur 
dhe të sigurt. Për të qenë të efektshme, këto politika duhet të zbatohen për të gjithë 
anëtarët e komunitetit shkollor, duke përfshirë personelin, nxënësit dhe anëtarë të 
tjerë komuniteti, të cilët kanë akses dhe janë përdorues të TIK-ut në shkolla, si brenda 
edhe jashtë shkollës.

Fakte
Një sondazh i kohëve të fundit i realizuar nga World Vision International (2016) 
me një kampion prej 821 të anketuarish të moshës 13-18 vjeç tregoi se përmirësimi 
i sigurisë në internet duhet të jetë një prioritet edhe për Shqipërinë. Rreth 44% 
e të anketuarve raportuan se e përdornin internetin për të parë çdo ditë materiale 
pornografike, ndërsa 62% konfirmuan se kanë shokë që vizitojnë faqe të ngjashme. 
Sipas sondazhit, fëmijët i shikojnë prindërit (48%), shokët (37%) dhe vëllezërit apo 
motrat (36%) si personat e parë që mund t’u tregojnë një problem. Mësuesit (32%) 
dhe policia (27%) janë njerëzit më pak të mundur ku ata do të raportonin ndonjë 
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problem (World Vision International, 2016). Fatkeqësisht, shumica e prindërve në 
Shqipëri nuk dinë si t’i mbrojnë fëmijët e tyre nga rreziqet e internetit sepse nuk i 
njohin mjetet e kontrollit që mund të përdorin ata (UNICEF, 2016). 

Kërkimi në komunitetin e gjerë evropian ka treguar rezultate të ngjashme gjatë 
viteve të fundit në lidhje me rreziqet online ndaj fëmijëve. Për shembull, projekti 
“Fëmijët e BE-së Online” tregon se 4 në 10 fëmijë evropianë të moshës 9 deri 16 
vjeç u përballën me një ose më shumë forma të situatave problematike në vitin 
e mëparshëm: 14% kishin parë mesazhe seksuale; 6% kishin dërguar mesazhe të 
dhimbshme ose të fshehura brenda mesazheve të tjera dhe 30% kishin kontakte 
online me dikë që nuk e kishin takuar ballë për ballë. Për më tepër, 21% e 11-16 
vjeçarëve përballeshin me përmbajtje potencialisht të dëmshme të gjeneruar nga 
përdoruesi (Livingstone etj, 2011). 

Ndikimet e të rinjve që shohin përmbajtje të papërshtatshme në internet mund të 
jenë të konsiderueshme. Një rishikim literature i kryer nga Owens etj. (2012) arriti në 
përfundimin se të rinjtë që konsumojnë materiale pornografike mund të zhvillojnë 
vlera dhe besime seksuale jorealiste. Përveç kësaj, nivele më të larta të qëndrimeve 
të lejuara seksuale, preokupimit seksual dhe eksperimentimit të mëparshëm seksual 
lidhen me konsumimin më të shpeshtë të pornografisë. Gjithashtu, studimi i tyre 
tregon se të rinjtë që përdorin pornografi, veçanërisht të disponueshme në internet, 
kanë shkallë më të ulët integrimi shoqëror, rritje të problemeve të sjelljes, nivele më të 
larta të sjelljes keqbërëse, shpeshtësi më të lartë të simptomave depresive dhe lidhje të 
dobësuar emocionale me personat që kujdesen për ta.

Bullizmi kibernetik është një rrezik tjetër për fëmijët online. Tri kritere bëjnë dallimin 
e bullizmit kibernetik nga lloje të tjera agresiviteti: çekuilibrim i pushtetit, përsëritje 
ose kohëzgjatje e veprimeve negative dhe dëshirës së qëllimshme për të lënduar. 
Fillimisht, interesi kërkimor u drejtua ndaj formave fizike dhe verbale të ngacmimit 
(Olweus, 2001, Heinemann, 1973, Olweus, 1978). Në një kërkim më të fundit, 
bullizmi kibernetik përkufizohet nga Olweus si një koncept i ngjashëm me bullizmin 
tradicional, me dallimin se ndodh nëpërmjet përdorimit të mjeteve elektronike 
(Olweus, 2013). Bullizmi kibernetik merr disa forma, duke përfshirë ndërveprimin 
fyes dhe armiqësor në internet: transmetimin elektronik të mesazheve të vrazhda dhe 
të zemëruara; ngacmimin: dërgimin në mënyrë të përsëritur të mesazheve fyese ose 
kërcënuese; përdorimin e përsëritur të komunikimeve elektronike për të ngacmuar ose 
frikësuar dikë, për shembull me anë të dërgimit të email-eve kërcënuese: kërcënimet 
për dëmtim ose frikësim; denigrimin: kritikat dashakeqe, përhapjen e thashethemeve 
mizore; fshehjen e identitetit: pretendimin për të qenë dikush tjetër dhe ndarjen e 
informacionit në dëm të reputacionit të një personi; shfaqjen publike ose përcjelljen 
e informacionit personal: zbulimin e informacionit personal rreth një personi, i cili 
ishte ndarë në besim; dhe përjashtimin: përjashtimin dashakeq të një personi nga një 
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grup online, si për shembull linjë bisedimi (chat) ose lojë, grupimet armiqësore ndaj 
një individi (Schenk etj, 2012). 

Një studim i kryer nga Cowie (2013) shqyrtoi efikasitetin e reagimeve të zakonshme 
ndaj bullizmit kibernetik dhe analizoi pasojat kryesore të bullizmit kibernetik për 
shëndetin emocional dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve. Studimi konstatoi se 
viktimat përjetojnë mospranim në grupin e tyre, duke çuar në vetmi, izolim shoqëror 
dhe shpesh në vetëvlerësim të ulët dhe depresion. Nxënësit që shfaqin sjellje bullizmi 
janë gjithashtu në rrezik. Ata kanë më shumë gjasa sesa nxënësit që nuk shfaqin sjellje 
bullizmi për t’u përfshirë në një sërë sjelljesh antishoqërore. Ashtu si viktimat, ata 
kanë një rrezik të shtuar depresioni dhe ideve të vetëvrasjes. 

Shqipëria ka ndërmarrë masa të konsiderueshme për të parandaluar ekspozimin e 
fëmijëve dhe të rinjve ndaj rreziqeve të mundshme të internetit. Ligji nr. 10347 (datë 
4.11.2010) “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve” krijoi Agjencinë Kombëtare për 
mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe specifikoi një plan veprimi për mbrojtjen 
e fëmijëve. Ky plan u mbikqyr dhe u zbatua nga Ministria e Inovacionit dhe 
Komunikimit të Informacionit dhe Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik. 
Kohët e fundit, Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, 
Ministria e Brendshme, Ministria e Arsimit dhe e Sportit, Ministria e Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë, me mbështetjen e UNICEF kanë firmosur një Memorandum 
Mirëkuptimi që synon rritjen e efikasitetit të bashkëveprimit institucional për sigurinë 
e fëmijëve në internet. Kjo marrëveshje ka si fushë veprimi rritjen dhe promovimin e 
sigurisë në internet për fëmijët ndaj përmbajtjes së papërshtatshme (p.sh. materiale 
pornografike) dhe mbrojtjen e tyre nga dhuna, shfrytëzimi, abuzimi, rreziqet dhe 
kërcënimet (p.sh. bullizmi në internet) të shkaktuara nga përdorimi i Internetit17. 
Gjithashtu, Shqipëria ka miratuar një plan veprimi për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve (VKM Nr. 182/2012). Po ashtu, Strategjia ndërsektoriale Axhenda Dixhitale 
2015-2020, parashikon në numër aktivitetesh për mbrojtjen e fëmijëve në internet 
(MSHIAP, nd, 19).

Në dhjetor 2010, Ministria e Inovacionit dhe e Teknologjisë së Informacionit dhe 
Komunikimit, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe Autoriteti 
Kombëtar për Çertifikimin Elektronik organizuan një konferencë për një internet më 
të sigurt. Qëllimi i saj ishte rritja e ndërgjegjësimit për sigurinë në internet (World 
Vision International, 2016). Në 2012, Ministria e Inovacionit dhe e Teknologjisë së 
Informacionit dhe Komunikimit organizuan “Java e internetit të sigurt”. Në shkurt 
2013, kompanitë më të mëdha të komunikimit elektronik në Shqipëri dhe Shoqata 
Shqiptare e Teknologjisë së Informacionit, AITA, nënshkruan Kodin e Etikës. Pas 
nënshkrimit të këtij kodi, kompanitë angazhoheshin për ofrimin e teknikave të filtrimit 
dhe këshilla për prindërit për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga komunikimet e 

17 Shihni platformën www.isigurt.al 

http://www.isigurt.al
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dëmshme elektronike (MSHIAP, nd, 19). Për të nxitur më tej internetin e sigurt, çdo 
vit, e marta e parë e shkurtit është caktuar si “Dita e internetit të sigurt.”

Në 9 dhjetor 2016, UNICEF-i filloi një fushatë të quajtur #hapsytë (openyoureyes) në 
Shqipëri, të financuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, për rritjen e ndërgjegjësimit 
tek fëmijët, adoleshentët dhe prindërit e tyre rreth rreziqeve të internetit në mënyrë 
që fëmijët dhe të rinjtë të shfrytëzojnë plotësisht internetin pa pasur efekte negative 
(UNICEF, 2016). Kohët e fundit, është përgatitur një udhërrëfyes për mësuesit se si 
nxënësit mund të jenë të sigurt kur përdorin internetin. Grupi i punës i UNESCO-s 
u informua gjithashtu që duke filluar në vitin 2017, informacioni mbi sigurinë në 
internet do të përfshihet edhe në trajnimin e mësuesve.

Diskutimi
Vendet në përgjithësi e pranojnë se interneti u ofron fëmijëve një gamë të gjerë 
mundësish në drejtim të identitetit dhe shprehjes së vetvetes, arsimimit dhe të nxënit, 
kreativitetit, pjesëmarrjes dhe qytetarisë në Internet. Ato gjithashtu e pranojnë se 
përdorimi i internetit nga fëmijët i ekspozon ata ndaj rreziqeve të ndryshme (OECD, 
2012c, f. 40).

Rreziqet ndaj të cilave fëmijët janë të ekspozuar kur përdorin internetin ngrenë 
çështje të ndryshme politikash, dhe shumica e ndërhyrjeve kombëtare për mbrojtjen 
e fëmijëve janë komplekse. Duke ndjekur kategorizimin e propozuar nga OECD-ja 
(2012c), këto ndërhyrje mund të grupohen si më poshtë: i) politika shumë shtresore 
që përfshijnë instrumente politikash të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, ii) politika të 
shumë grupeve të interesit që lidhen me rolet dhe përgjegjësitë e ndryshme të këtyre 
grupeve të interesit; dhe iii) mekanizma me shumë nivele politikash në nivel kombëtar 
dhe ndërkombëtar. Ndërhyrjet shumë shtresore, si ato të zbatuara në Austri, MB, 
Japoni dhe SHBA ndërthurin masa legjislative, vetë dhe bashkë rregullatore, teknike, 
ndërgjegjësimi dhe edukuese, si edhe ofrimin e një përmbajtjeje pozitive dhe zonave 
të sigurisë për fëmijët. 

Meqenëse politika e mbrojtjes së fëmijëve kur futen në internet varet nga përkushtimi 
dhe përgjegjësitë e përbashkëta të të gjithë grupeve të interesit, është thelbësore që 
të bëhet identifikimi i pjesëmarrëseve dhe përcaktimi i roleve të tyre. Në veçanti, 
miratimi i objektivave të qarta politike në nivelin më të lartë të qeverisjes u ofron 
politikave kombëtare vizibilitet më të madh për t’i mbrojtur fëmijët kur futen në 
internet. Ai ndihmon në angazhimin e të gjitha grupeve të interesit dhe në lehtësimin 
e bashkërendimit të përpjekjeve. Ndërhyrjet e politikave dhe qasjet edukative ndaj 
sigurisë së internetit përshtaten shpesh me karakteristikat e fëmijëve sepse pranohet 
gjerësisht që shkalla e cenueshmërisë së fëmijëve lidhet me moshën dhe prejardhjen 
e tyre social-ekonomike. Më tej, qeveritë e pranojnë që prindërit kanë një rol dhe 
përgjegjësi të veçantë në edukimin dhe arsimimin e fëmijës së tyre dhe që prindërit 
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kanë një rol më qendror në rastin e zbutjes së rreziqeve që lidhen me përdorimin e 
internetit.

Sidoqoftë, që politikat të jenë të efektshme, qeveritë dhe mësuesit duhet të rritin 
ndërgjegjësimin e prindërve në lidhje me rreziqet që vijnë nga përdorimi i 
internetit dhe t’u ofrojnë atyre instrumente për të rritur sigurinë e fëmijëve të tyre 
gjatë përdorimit të internetit. Kësisoj mësuesit kanë përgjegjësinë për të inkurajuar 
njohuritë kompjuterike si të fëmijëve ashtu edhe të prindërve të tyre. Së fundmi, 
aktorët e sektorit privat kanë gjithashtu një rol për të luajtur në reduktimin e rreziqeve 
të përdorimit të internetit nga fëmijët. Për shembull, sikurse raportohet nga OECD-ja 
(2012c) shumë ofrues shërbimesh e kanë pranuar përgjegjësinë për futjen e më shumë 
elementeve të ndryshme mbrojtëse për fëmijët dhe për vetë-rregullimin e faqeve të 
tyre të internetit dhe zbatimin e politikave të përdorimit të internetit. 

Mekanizmat me shumë nivele të politikave synojnë të nxitin bashkëpunimet kombëtare 
dhe ndërkombëtare për t’i mbrojtur më mirë fëmijët kur përdorin internetin. 
Përgjithësisht vendet e konsiderojnë thelbësor bashkëpunimin ndërkombëtar për 
mbrojtjen e fëmijëve në një medium global në vetvete. Përtej ndarjes së praktikave më 
të mira, bashkëpunimi ndërkombëtar në nivel operacional ka rezultuar në një numër 
nismash premtuese si aksioni i Këshillit të Evropës kundër krimit kibernetik (https://
www.coe.int/en/web/cybercrime).

Rekomandim për çështjen 2.3 të politikës 
Mbroni rininë dhe shtresat e pambrojtura të shoqërisë nga veprimtaria e 
rrezikshme në internet 

2.3.1 Duke bashkëpunuar me institucionet arsimore, rritni ndërgjegjësimin 
e fëmijëve, adoleshentëve, të rinjve dhe familjeve të tyre mbi situatat 
problematike në internet.

Me qëllim që të përballen me sfidat e përdorimit të internetit, mësuesit, koordinatorët 
e TIK-ut dhe drejtuesit e shkollave duhet të marrin trajnim të rregullt mbi problemet 
e sigurisë në Internet për fëmijët. Shqipëria duhet të promovojë politika tërësore të 
sigurisë elektronike në shkolla duke siguruar që fëmijët dhe të rinjtë përdorin TIK-un 
në mënyrë të përshtatshme dhe të sigurt. Për të qënë të efektshme, këto politika duhet 
të zbatohen nga i gjithë komuniteti i shkollës, përfshi stafin e mësuesve, nxënësit të 
cilët përdorin internetin në shkollë dhe jashtë saj. 

Prindërit gjithashtu duhet të luajnë një rol thelbësor në parandalim duke ndaluar 
faqe interneti dhe duke caktuar kufij të përshtatshëm sipas moshës për përdorimin e 
kompjuterit dhe internetit. Prandaj, prindërit duhet të jenë të vetëdijshëm se fëmija/
fëmijët e tyre mund të ekspozohen ndaj situatave problematike dhe ata gjithashtu 

https://www.coe.int/en/web/cybercrime
https://www.coe.int/en/web/cybercrime
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duhet të jenë të aftë t’i njohin ato në një kohë të shkurtër dhe të reagojnë menjëherë, 
nëse fëmija e tyre është ekspozuar ndaj këtyre rreziqeve. Kjo mund të bëhet duke 
përfshirë fëmijët në planin e internetit të sigurt (shihni më sipër) si edhe duke nxitur 
një fushatë kombëtare në media për sigurinë në internet.

Sipas World Vision International, Ligji nr. 10347 (datë 4.11.2010) “Për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve” nuk siguron mbrojtje të mjaftueshme nga dëmet e mundshme 
nga përdorimi i internetit dhe efekteve anësore të tij. Po ashtu, ligjit i mungojnë 
parashikimet për mbrojtjen kundër veprimeve që lehtësojnë krimet kundër fëmijëve 
dhe adoleshentëve, përfshirë pornografinë në internet. Prandaj, Ligji nr. 10347 mund 
të rishikohet për të siguruar më shumë mbrojtje nga efektet e mundshme të dëmshme 
nga përdorimi i internetit.

Një Raport Kombëtar mbi Situatën e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (2013-2014) 
i botuar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë (MMSR) me mbështetjen 
financiare të UNICEF-it është një hap pozitiv drejt mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. 
Megjithatë, grupi i analizës i UNESCO-s pyet se në çfarë mase këto politika të 
hartuara për të mbrojtur të drejtat dhe mirëqënien e të rinjve janë të koordinuara 
mirë dhe të zbatuara në mënyrë të efektshme. Më shumë vëmendje duhet t’i kushtohet 
bashkërendimit të veprimeve të ndryshme dhe bashkëpunimit të efektshëm midis 
organeve, agjencive dhe organizatave që zbatojnë këto nisma dhe që hetojnë krimin 
kibernetik.

ÇËSHTJA 2.4 E POLITIKËS  
Shqipëria do të përfitonte nga një sistem qendror vlerësimi dhe 
udhëzuesit kombëtarë mbi përdorimin e TIK-ut në arsim

Me instrumentet e përshtatshme për realizimin e detyrës, mbështetjen e duhur 
nga mësuesit dhe metodat e përshtatshme të vlerësimit, mjetet dixhitale mund të 
mbështetin dhe lehtësojnë të nxënit në mënyra të reja dhe të përmirësuara. Por, sikurse 
kanë treguar shumë studime, instrumentet e TIK-ut nuk i krijojnë automatikisht 
këto efekte (OECD, 2015a). Përkundrazi, nëse instrumentet e TIK-ut thjesht futen 
në klasa pa kontekstualizimin dhe mbështetjen e duhur nga mësuesit dhe elemente 
të tjera të mjedisit, instrumentet e TIK-ut mund të kenë efekte të kundërta. Kësisoj, 
hulumtimet (Komisioni Evropian, 2013b) kanë dëshmuar rëndësinë e marrjes 
parasysh të ndërmarrëdhënieve komplekse që ekzistojnë ndërmjet aftësive njohëse, 
mjeteve dixhitale dhe organizimit socio-material të situatave të të nxënit në proceset 
e përftimit të njohurive.
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Fakte
Në vitin 2007, palët e interesuara të intervistuara nga grupi i punës i UNESCO-s 
raportuan se Shqipëria nuk ka as një sistem qendror monitorimi dhe vlerësimi 
(M&V), as një udhëzues kombëtar mbi përdorimin e TIK-ut për qëllime vlerësimi 
dhe një plan të qartë studimor mbi TIK-un në arsim. Megjithatë, Axhenda Dixhitale 
e Shqipërisë 2015-2020 thekson se një sistem i efektshëm monitorimi dhe vlerësimi 
është një nga kushtet paraprake për zbatimin me sukses të saj (MSHIAP, nd, f. 42). 

Mbështetur tek gjetjet e grupit të punës së UNESCO-s, është i nevojshëm koordinimi 
dhe transparenca më e madhe mbi përdorimin e TIK-ut në arsim në Shqipëri. 
Grupi i analizës zbuloi se ishtë e vështirë, në mos e pamundur, të mësohet gjerësia 
e bandës së internetit në shkolla, nëse kompjuterët dhe programet kompjuterike 
janë të vjetëruara apo moderne, numri i personelit që trajnohet për TIK-un, niveli 
i aftësive kompjuterike të mësuesve, presenca e mbështetjes pedagogjike dhe teknike 
në shkolla, dhe se si teknologjitë përdoren për qëllime arsimore dhe administrative. 
Për të informuar hartuesit e politikave mbi efikasitetin dhe efektshërinë e sistemit 
të dhënat fillestare duhet të krahasohen me të dhënat përfundimtare dhe rezultatet. 
Për shembull, të dhënat përfundimtare mund të përfshijnë numrin e orëve në javë 
një nxënës në një klasë dhe lëndë të caktuar përdor TIK-un në shkollë; numrin e 
orëve në javë që shpenzon një mësues për të përgatitur materiale me anë të TIK-ut 
që do t`i prezantojë në klasë; ose një listë me detyra tipike që një nxënës mund të 
realizojë duke përdorur TIK-un. Të dhënat mbi rezultatet mund të jenë, për shembull, 
treguesit që vlerësojnë besimin e nxënësve/mësuesve në përdorimin e TIK-ut, aftësitë 
e nxënësve/ mësuesve në TIK; dhe rezultatet e të nxënit të nxënësve (d.m.th rezultatet 
e testit PISA, notat e nxënësve në provimet kombëtare, etj.). Më tej, të dhënat duhet të 
shoqërohen me çdo informacion shtesë që mund të jetë i dobishëm për interpretimin, 
për shembull, të përkufizimeve të përdorura, metodës së ndjekur për mbledhjen e të 
dhënave dhe përfaqësueshmërinë e tyre, krahasimin e të dhënave përgjatë kohës. 

Zbatimi me sukses i reformës arsimore në Shqipëri kërkon ndërhyrje koherente dhe të 
vazhdueshme. Sipas analizës së ekipit të UNESCO-s, politika aktuale dhe arkitektura 
institucionale që ka të bëjë me TIK-un në arsim është shumë e fragmentuar për të 
përmbushur aspiratat kombëtare dhe kërkesat globale. Shqipëria do të përfitonte nga 
zhvillimi i një infrastrukture të qëndrueshme, reaguese dhe gjerësisht të disponueshme 
dhe burime dixhitale të të nxënit; përmirësimi i shprehive bazë dhe pedagogjike të 
mësuesve në drejtim të përdorimit të TIK-ut; rritja e ndërgjegjësimit të rreziqeve të 
mundshme të përdorimit të internetit për fëmijët dhe të rinjtë; zbatimi i një sistemi 
qendror monitorimi dhe vlerësimi; si edhe nga hartimi i udhëzimeve kombëtare për 
përdorimin e TIK-ut për qëllime vlerësimi. Gjithashtu, ekipi i analizës rekomandon 
që të përcaktohen dhe racionalizohen nevojat për administrim; të përmirësohet 
mbledhja e të dhënave dhe përdorimi i të dhënave në hartimin e politikave; dhe 
më shumë vëmendje i duhet kushtuar forcimit të kapaciteteve në nivel shkolle për 
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të trajtuar nevojat në zhvillim e sipër. Gjithashtu, në qendër të të gjitha reformave 
duhet vendosur drejtësia dhe paanësia. Politikat kombëtare për TIK-un në arsim do 
të kenë ndikim maksimal nëse janë të harmonizuara me politika të tjera strategjike 
dhe operacionale, veçanërisht me ato të hartuara për të rritur cilësinë, paanësinë dhe 
gjithëpërfshirjen në arsim. 

Sa i takon aftësisë kërkimore për TIK-un në arsim, ekipi i analizës i UNESCO-s zbuloi 
që një nga treguesit kryesorë të mungesës së studimeve shkencore në këtë fushë ishte 
numri jashtëzakonisht i vogël i institucioneve kërkimore në Shqipëri të përfshira 
në programe kërkimore shkencore ndërkombëtare. Për shembull, ka pasur 245 
aplikime në Programin e Shtatë Kuadër të Bashkimit Evropian (FP7) nga institucione 
kërkimore në Shqipëri në partneritet, dhe vetëm 34 projekte u përzgjodhën (13.9%) 
(MSHIAP, nd, f. 18).

Diskutimi

Monitorimi dhe Vlerësimi (M&V)
Teksa vendet investojnë më shumë në TIK, dhe ndërkohë që këto investime bëhen më 
strategjike, zakonisht vihet një theks më i madh mbi Monitorimin dhe Vlerësimin, 
duke kaluar nga një numërim i thjeshtë i të dhënave bazë (p.sh. sa kompjuterë ka nëpër 
shkolla) në përpjekje më të zhvilluara për të matur ndikimin e teknologjisë mbi të 
nxënit. Një bazë të dhënash e konsoliduar është e domosdoshme për vendimmarrje të 
informuar, të efektshme dhe në kohë. Krijimi i komunitetit, bashkëpunimit ndërmjet 
kërkuesve, të dhënat cilësore, aftësitë e mjaftueshme analitike, dhe mbështetja 
e politikave janë elementet thelbësore për çdo qasje me bazë të konsoliduar të 
dhënash; këto elemente u mundësojnë hartuesve të politikave të marrin vendime të 
mirinformuara dhe racionale për politikat, programet dhe projektet duke vendosur të 
dhënat më të mira të disponueshme në qendër të zhvillimit të politikës së Monitorimit 
dhe Vlerësimit dhe procesit të zbatimit (Loi and Berge, 2015).

Shumë vende kanë kërkuar mënyra për gjetjen e informacionit empirik që do t’u 
lejonte të ndiqnin ritmin e zbatimit të politikave për integrimin e TIK-ut në sistemet 
e tyre arsimore. Hartuesit e politikave po kërkojnë në mënyrë aktive shembuj apo 
modele politikash për zbatimin e TIK-ut në arsim në vende të tjera tek të cilat do të 
mbështetin politikat e tyre. Sidoqoftë, sfida që mbetet është fakti që ne ende nuk kemi 
“...një sistem treguesish për të lehtësuar krahasimin ndërkombëtar, i tillë që mund 
të monitorojë evoluimin e këtij kompleksi dinamik, të përmbajë të gjitha përmasat 
e përfshira dhe të lehtësojë analizën e llojit të rezultateve që mund të presim nga ky 
proces, sipas fazave të tyre të zhvillimit” (Momino dhe Carrere, 2016, f. 6).

Vlerësimi
Teksa përdorimi i TIK-ut përhapet më shumë, interesi për vlerësimet që mundësohen 
nga TIK-u (p.sh. realizimi i testimeve me anë të kompjuterëve) bëhet më i zakonshëm. 
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Vlerësimi është një shtysë e fuqishme e inovacionit dhe ndryshimit në arsim teksa ai 
përcakton synimet si për nxënësit edhe për mësuesit. Shpesh mendohet se vlerësimi 
ka tri qëllime: diagnostikuese, formuese dhe përmbledhëse (NACCCE, 1999). 
Vlerësimi diagnostikues përdoret për të analizuar aftësitë dhe zotësitë e nxënësve si 
bazë për planifikimin (d.m.th. në fillim të përvojës së të nxënit). Vlerësimi formues 
ka për qëllim të mbledhë të dhëna për ecurinë e nxënësve për të ndikuar mbi metodat 
dhe përparësitë e mësimdhënies (d.m.th. gjatë procesit të të nxënit); dhe vlerësimi 
përmbledhës përdoret për të vlerësuar arritjet e nxënësve në fund të programit të 

punës (NACCCE, 1999). TIK-u aktualisht shfrytëzohet për të mbështetur kryesisht 
vlerësimin përmbledhës por edhe atë formues dhe diagnostikues si në Evropë ashtu 
edhe në SHBA. Qasjet e vlerësimit të mundësuara nga TIK-u në përgjithësi përdorin 
mjete për rritjen e efikasitetit dhe efektshmërisë së administrimit të provimeve, 
përmirësimin e vlefshmërisë dhe besueshmërisë së rezultateve të provimeve, dhe për 
të krijuar një gamë më të gjerë të formateve të provimeve që mund t’i nënshtrohen 
vlerësimit automatik të tyre (Redecker, 2013, f. 10). Sidoqoftë, sikurse argumentohet 
nga Binkley dhe të tjerë (2012) dhe nga Ripley (2009), TIK-u mund të përdoret edhe 
për të modifikuar dhe ndryshuar mënyrën në të cilën vlerësohen kompetencat dhe, 
në këtë drejtim, për të krijuar formate dhe mjedise të cilat lehtësojnë vlerësimin 
e shprehive që kanë qenë të vështira për t’u matur më formatet tradicionale të 
vlerësimit (p.sh. shprehitë e zgjidhjes së problemeve, shprehitë e komunikimit dhe 
bashkëpunimit, aftësitë e TIK-ut). 

Ndonëse përdorimi i TIK-ut për të mbështetur vlerësimin e nxënësve po përhapet 
gjithnjë e më shumë, në nivel BE-je vetëm pak vende (Estonia, Austria, Mbretëria e 
Bashkuar, Norvegjia, Danimarka, Spanja) e rekomandojnë përdorimin e TIK-ut në 
nivel qendror për vlerësimin e nxënësve në arsimin e detyrueshëm (Eurydice, 2011, 
f. 57). Prandaj, fakti që në Shqipëri nuk ka rekomandime qendrore për përdorimin e 
TIK-ut për vlerësimin e nxënësve nuk përbën një përjashtim. 

Kërkimi dhe inovacioni 
MAS-i ka parashikuar në strategjinë e saj (2014a) pilotimin e përdorimit të tabletave 
në sistemin arsimor parauniversitar, një projekt që do të zbatohet në përputhje me 
zhvillimet më të fundit në kurrikulat kombëtare të miratuara dhe strategjinë afatgjatë 
të Qeverisë. Zyrtarët e Ministrisë kanë raportuar që Projekti Pilot për Tabletat, i zbatuar 
në vitin 2015, rriti modernizimin dhe dixhitalizimin e sistemit arsimor nëpërmjet 
krijimit të 120 klasave të reja ndërvepruese, disa me tabela elektronike, në 60 shkolla 
të mesme në të gjithë Shqipërinë. Klasat ndërvepruese menaxhohen në nivel qendror. 

Përdorimi i tabletave në arsim në Shqipëri është shumë i rëndësishëm jo vetëm për t’i 
dhënë fund kundërshtive në lidhje me përdorimin e tabletave në sistemin arsimor por 
edhe për të kapërcyer hendekun mes nxënësve dhe mësuesve në shtëpitë e tyre. MAS-i 
do t’i vlerësojë rezultatet e projekteve në mënyrë individuale, në bazë të formatit të 
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vlerësimit për të cilin është rënë dakord që në fillim. Rezultatet do të përdoren për 
përgatitjen e strategjisë afatgjatë për dixhitalizimin e sistemit parauniversitar. Ekipi i 
analizës i UNESCO-s e pati të vështirë të kishte akses te plani i projektit dhe dokumentet 
e Projektit Pilot për Tabletat; prandaj; analiza mbështetet tek intervistat me zyrtarët e 
qeverisë në drejtim të hollësive dhe objektivave të këtij projekti të veçantë. 

Me pak fjalë, kur të shqyrtohen mënyrat e reja dhe të përshtatshme për integrimin e 
TIK-ut në sistemin arsimor në shkallë kombëtare, është e domosdoshme që të përdoret 
një qasje me faza të shumëfishta që do të vlerësojë efektet në secilën fazë të procesit 
të zbatimit dhe do të mbështetet në rezultatet e çdo faze (p.sh. zhvillimi, eksplorimi 
dhe replikimi). Ky mund të jetë një proces që kërkon kohë dhe i kushtueshëm. 
Prandaj, për të mbledhur fakte dhe për të mbështetur kërkimet në terren, këshillohet 
të sigurohet sasia e mjaftueshme e fondeve të përcaktuara/dedikuara (d.m.th. fonde 
që janë të pavarura nga cikli politik i një vendi) për të siguruar zbatimin e plotë dhe 
qëndrueshmërinë e strategjive të TIK-ut për arsimin (Chambers, 2015).

Rekomandime për çështjen 2.4 të politikës 
Zhvilloni mjete dhe sisteme që do ta zgjerojnë përdorimin dhe 
funksionalitetin e TIK-ut në arsim 

2.4.1 Zhvilloni një sistem qëndror për mbledhjen periodike (vjetore dhe dy vjetore) dhe 
publikimin e statistikave që përmbajnë të dhëna mbi infrastrukturën, pajisjet, 
trajnimet, burimet mësimore, burimet vlerësuese dhe përdorimin e TIK-ut. 

Një sistem qendror i bazës së të dhënave do të pakësonte ngarkesën e shkollave dhe 
do të lehtësonte komunikimin mes shkollave dhe agjencive qeveritare, si edhe të 
agjencive me njëra-tjetrën. Sistemi duhet të jetë i disponueshëm për ministritë dhe 
organizatat qeveritare për t’u përdorur për qëllimet e planifikimit dhe hartimit të 
politikave. Statistikat duhet të plotësohen nga analiza të thelluara për të siguruar një 
kuptim më të mirë të çështjeve thelbësore. Matja e efektshme kërkon të dhëna të mira 
bazë, sidoqoftë çka mund të përbëjë një tregues për hartuesit e politikave jo gjithnjë 
mund të jetë në harmoni me treguesit e suksesit të përzgjedhur nga mësuesit. 

Shqipëria duhet të mbledhë informacion më sistematik në lidhje me atë çka funksionon 
dhe jo nga projektet pilote për përdorimin e TIK-ut në arsim të cilat janë zbatuar me 
sukses në Shqipëri si edhe në juridiksione të tjera. Ky informacion duhet të përbëjë 
bazën e projekteve të reja kombëtare apo lokale.
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2.4.2 Hartoni një platformë për implementimin e TIK-ut në arsim dhe udhëzues 
kombëtarë për përdorimin e TIK-ut në arsim.

Lidershipi në përdorimin e TIK-ut në arsim kërkon një hartë dhe një busull për të 
drejtuar vendimmarrjen dhe planet e veprimit. Për të qenë me të vërtetë të dobishëm, 
këta udhërrëfyes duhet të krijojnë një ekuilibër të brishtë: ata duhet të përfshijnë një 
kuptim kontekstual të teknologjive të botës së vërtetë, por duke i pasur themelet te 
kornizat pedagogjike që udhëheqin zbatimin e tyre. Në përgjithësi, politikat duket 
se i trajtojnë këto çështje në disa mënyra të ndryshme, për shembull: duke artikuluar 
synimet që kanë të bëjnë me të pasurit e një grupi/njësie/agjencie të dedikuar për 
TIK-un në arsim; nëpërmjet një plani për ngritjen e një njësie apo agjencie që në 
mënyrë specifike i përkushtohet mbikëqyrjes së përdorimit të TIK-ut në arsim; dhe 
duke krijuar posaçërisht një njësi/agjenci fokale me staf profesionist përgjegjës për 
zbatimin e politikave për TIK-un në arsim, i cili bashkërendon në mënyrë aktive 
punën me organizata të tjera në lidhje me çështjet e TIK-ut në arsim. 

Projektet kombëtare apo lokale duhet të zbatohen në vijim të një qasjeje me shumë 
faza që shkon nga faza e pilotimit tek ajo e përshkallëzimit. Çdo fazë e procesit të 
zbatimit duhet të mbështetet te rezultatet e fazave të mëparshme. Informacioni dhe 
rezultatet e gjeneruara gjatë këtij procesi duhet të mblidhen dhe të jenë sistematikisht 
të disponueshme për të gjitha grupet e interesit. Gjithashtu, Shqipëria duhet të marrë 
pjesë në studimet krahasuese ndërkombëtare për përdorimin e TIK-ut në arsim 
(p.sh. studimet si IEA-ICLS dhe EC-Survey of Schools: TIK-u në Arsim, Aksesi ndaj 
Standardeve Krahasuese, Përdorimi dhe Qëndrimet ndaj Teknologjisë në Shkollat e 
Evropës, studimet monitoruese të Rrjetit Shkollor Evropian). 

Do të jetë e nevojshme të diskutohet se si duhen organizuar investimet në TIK-un 
në arsim. Duke krijuar një platformë të re për TIK-un në Shqipëri, Shqipëria mund 
të forcojë dhe të bashkërendojë përpjekjet në të ardhmen. Ndërkohë, rekomandohet 
bashkëpunimi me qendra të tjera aktive të TIK-ut jashtë vendit për të krijuar një 
bazë sistematike njohurish dhe përvojë në lidhje me atë çka funksionon dhe atë 
që nuk funksionon. Ky informacion duhet të përdoret për të hartuar udhëzues për 
përdorimin e TIK-ut në arsim për të gjithë aktorët e përfshirë. 

2.4.3 Mbështetuni në përpjekjet e rëndësishme të bëra deri tani për të përmirësuar 
hyrjen, paanshmërinë, cilësinë në arsim, duke trajtuar sfidat që keni për 
të përballuar në TIK-un në mënyrë që nxënësit të zhvillojnë kompetencën 
dixhitale, të nevojshme për të qenë të suksesshëm në botën dixhitale.

Zbatimi me sukses i reformës arsimore në Shqipëri kërkon ndërhyrje koherente dhe 
të vazhdueshme. Trajtimi i këtyre sfidave do të kërkojë një qasje të guximshme dhe 
sistematike ndaj reformës, veçanërisht në fushën e TIK-ut në arsim. Sipas analizës së 
grupit të punës të UNESCO-s për këtë dokument, politika aktuale dhe arkitektura 
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institucionale janë shumë të fragmentuara për të përmbushur aspiratat kombëtare në 
rritje dhe kërkesat globale. Kështu që, grupi i punës së këtij dokumenti rekomandon 
që duhet të modernizohet dhe racionalizohet administrimi i reformës arsimore; 
duhet të rritet mbledhja e të dhënave dhe të përdoren më mirë të dhënat në hartimin 
e politikave; dhe më shumë vëmendje duhet t’i kushtohet forcimit të kapacitetit në 
nivel shkolle për të trajtuar nevojat që mund të dalin. Për më tepër, drejtësia dhe 
paanshmëria duhet të jenë në qendër të të gjitha këtyre reformave. Politikat kombëtare 
të TIK-ut në arsim do të kenë impakt më të madh në se ato janë në përputhje me 
politikat e tjera strategjike dhe operacionale.

2.4.4 Hartoni dhe përfshini në Agjendën Dixhitale të ardhshme të Shqipërisë piketa 
të qarta për çdo vit në lidhje me hartimin e materialeve mësimore dixhitale, 
zhvillimin e kompetencës dhe përmirësimin e infrastrukturës në mënyrë që 
progresi të matet një herë në vit ose në dy vjet.

Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020 është një strategji dhe plan ambicioz për 
të gjithë sektorët, përfshirë arsimin. Sipas “Axhendës Dixhitale”: “Teknologjia është 
e ardhmja e zhvillimit ekonomik botëror. Misioni ynë është ta përdorë atë si një 
instrument për të garantuar qeverisjen e mirë dhe për të krijuar mundësi zhvillimi 
për gjeneratën e ardhshme” (MSHIAP, nd, f. 7). Për të realizuar këtë vizion, duhet të 
bëhen të qarta përgjegjësitë e aktorëve të ndryshëm në nivel kombëtar, rajonal dhe 
vendorë dhe duhet të garantohen burimet financiare dhe njerëzore. Për shembull, në 
lidhje me kompjuterët kjo do të thotë edhe lënia mënjanë e fondeve për mirëmbajtjen 
dhe zëvendësimin e pajisjeve të vjetruara ose të prapambetura. Së fundi, synimet, 
burimet dhe përgjegjësitë duhet të bashkërendohen në nivel kombëtar. Përmirësimi 
i praktikave të monitorimit dhe vlerësimit (siç u vu në dukje në rekomandimet e 
mëparshme), veçanërisht në fushat e zbatimit të kurrikulës dhe përdorimit të TIK-ut, 
do të luajë një rol kyç për të ndihmuar Shqipërinë të realizojë objektivat dhe synimet 
e veta strategjike në fushën e arsimit.

PËRFUNDIME 
Ky kapitull ka paraqitur disa çështje kryesore të politikave që lidhen me përdorimin 
e TIK-ut në arsim. Në veçanti, ai përqendrohet në mungesën e një infrastrukture të 
qëndrueshme, reaguese dhe gjerësisht të disponueshme dhe burimeve dixhitale të të 
nxënit dhe nevojën korresponduese për rritjen e investimit në materiale dhe shërbime 
për të mbështetur përdorimin e efektshëm të TIK-ut në shkolla. Gjithashtu, ai ka 
theksuar të dhëna në lidhje me nevojën që mësuesit shqiptarë të zhvillojnë shprehi 
më të forta pedagogjike të TIK-ut, duke investuar në zhvillimin e kapaciteteve për 
kandidatët për mësues dhe mësuesit në detyrë, si dhe për drejtuesit dhe administratorët 
e shkollave. Kapitulli diskutoi edhe përpjekjet më të zgjeruara ndërkombëtare dhe 
rajonale për t’u mundësuar nxënësve që të zhvillojnë kompetencat dixhitale të 
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nevojshme për shoqërinë e informacionit, ndërsa përmirësojnë edhe çështje të sigurisë 
dhe mbrojtjes së fëmijëve për përdorim të internetit që duhet të jetë një prioritet më i 
madh në Shqipëri. Së fundi, kapitulli diskutoi rëndësinë e monitorimit dhe vlerësimit 
në kontekstin e strategjive kombëtare për TIK-un në arsim. 

Është e rëndësishme që qeveria shqipëtare të jetë e kujdesshme që TIK-u në shkolla 
të sjellë aktorë dhe grupe të reja të interesit në sektorin arsimor. Modelet e financimit 
që perfshijnë sektorin privat (p.sh. teknologjia arsimore ose industria “edtech”) në 
politikat publike arsimore të TIK-ut mund të jenë një faktor kyç për garantimin e 
qëndrueshmërisë. Partneriteti publik-privat mund të kontribuoi në qëndrueshmërinë 
dhe ndikimin e nismave. Ai mund të rrisë financimin e vënë në dispozicion për politika 
dhe projekte. Megjithatë, financimi privat nuk duhet të diktojë domosdoshmërisht 
veprimet e programeve të politikave. Nevojitet kujdes për të garantuar se interesat 
tregtare nuk kanë përparësi ndaj interesave përmbajtësore dhe arsimore të politikave. 
Pavarësisht shqetësimeve, industria e teknologjisë arsimore mund të jetë një partner 
kryesor në strategjinë e inovacionit në arsim të Shqipërisë. 
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 ■ Kapitulli 5  
Politikat për Mësuesit dhe Drejtuesit e Shkollave 
në Shqipëri

HYRJE
Fusha e tretë kryesore e politikës e shqyrtuar në këtë APA është fusha e politikave për 
mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Në Shqipëri, përpjekjet, për të krijuar një kurrikul 
me në qendër nxënësin, për të zgjeruar përdorimin e TIK-ut dhe rritur barazinë, kanë 
vendosur pritshmëri të reja për mësuesit për të krijuar klasa më gjithëpërfshirëse 
ku nxënësit zhvillojnë aftësi të shumta dhe përgatiten për t’u bërë pjesë të shoqërisë 
demokratike dhe të dijes. Ndërsa Shqipëria vazhdon të decentralizojë sistemin e saj 
arsimor, drejtuesit e shkollave priten të marrin përgjegjësi të reja, të arrijnë deri tek 
prindërit dhe të ndërtojnë lidhje të forta me komunitetet e tyre (MAS, 2014a). 

Ky kapitull shqyrton një sërë mënyrash përmes të cilave Shqipëria mund të përmirësojë 
procedurat për arsimin, çertifikimin, emërimin dhe zhvillimin e mësuesve dhe 
drejtuesve të shkollave në Shqipëri për të mbështetur më tej reformën në arsim. Ai 
paraqet çështje të politikës, që Shqipëria mund të dojë t’i trajtojë ndërkohë që çon 
përpara këtë reformë, si edhe një sërë rekomandimesh për mënyrën sesi mund të 
trajtohet secila çështje. Çështjet lidhur me politikën, dhe rekomandimet mbështeten 
tek informacioni i mbledhur nga intervista me aktorët kryesorë në Shqipëri, tek 
studimet dhe dokumentet e strategjisë së qeverisë, kryesisht tek projekti i Strategjisë 
së Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014–2020 e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit 
(MAS, 2014a). Një temë e përbashkët që përshkon rekomandimet është nevoja për 
të shkëmbyer informacion, për të bashkëpunuar dhe për t’u konsultuar, kryesisht me 
mësuesit dhe drejtuesit e shkollave, të cilët duhet të ndihen zotër të reformave që kanë 
ndikim tek ta.

Çështjet kryesore të politikës për mësuesit dhe drejtuesit e shkollës të identifikuara 
në këtë APA janë statusi i profesionit të mësimdhënies, punësimi i mësuesve dhe i 
drejtorëve dhe kushtet e punës, formimi fillestar i mësuesve, provimi i shtetit dhe 
programet e praktikës që çojnë në çertifikimin e mësuesit, procedurat e punësimit dhe 
të lëvizjes, zhvillimi i vazhdueshëm profesional, vlerësimi i performancës së mësuesit 
dhe roli i drejtuesit të shkollës. Në theksimin e këtyre çështjeve kyçe të politikave, grupi 
i analizës i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Kulturë, Shkencë dhe Arsim, e 
sheh rrugën e trajnimit fillestar të mësuesve përmes çertifikimit të tyre dhe zhvillimit 
të vazhdueshëm profesional si një proces të vazhdueshëm të të nxënit gjatë gjithë 
jetës. Pra, rekomandimet në këtë fushë të politikës ndjekin një ecuri kronologjike nga 
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orientimi fillestar i mësuesve në profesion, përmes aspekteve të ndryshme të çertifikimit 
dhe përparimit në karrierë dhe, për disa, promovimit në rolin e drejtuesve të shkollave.

Këto janë fusha kyçe të reformës ku Shqipëria mund të vazhdojë të përmirësojë lidhjen 
midis politikave dhe praktikës, sidomos aty ku janë përcaktuar tanimë objektivat 
kombëtare. 

Studimet e fundit kanë treguar që cilësia e mësuesve dhe mësimdhënia e tyre janë 
faktorët më të rëndësishëm të shkollës që ndikojnë në arritjet e nxënësve (OECD, 
2005; Komisioni Evropian, 2007). Si Drejtoreshë e Përgjithshme e UNESCO-s, Irina 
Bokova, ka deklaruar se “një sistem arsimor është aq i mirë sa janë të mirë mësuesit e tij. 
Zbërthimi i potencialit të tyre është thelbësor për cilësinë e të nxënit” (UNESCO, 2014, 
f. i). Veç kësaj, “po bihet gjithnjë e më shumë dakord që mësuesit janë thelbësorë për 
arritjen e aksesit universal tek një arsim cilësor dhe të barabartë për të gjithë nxënësit” 
(UNESCO, 2015e, f. 13). Axhenda për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030, miratuar nga 
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e përfshin arsimin në disa Objektiva 
për Zhvillim të Qëndrueshëm, sidomos Objektivin 4 të Zhvillimit të Qëndrueshëm. 
Objektivi 4c i OZHQ-së përfshin rritjen në mënyrë të konsiderueshme të numrit të 
mësuesve të kualifikuar, duke nënvizuar rëndësinë e tyre për zhvillimin e sistemeve 
arsimore efikase dhe të barabarta për të gjithë. (UNESCO, 2015b). Drejtuesit e shkollave 
luajnë gjithashtu rol të rëndësishëm në reformën e arsimit dhe të nxënit të nxënësve 
(Schleicher, 2012; UNESCO, 2014). Shqipëria ka pranuar se mësuesit dhe drejtuesit e 
shkollave kanë rëndësi thelbësore, duke e bërë zhvillimin e roleve të tyre një pjesë kyçe 
të agjendës së reformës së arsimit parauniversitar në vend (APU) (MAS, 2014a).

Duke qenë se rëndësia e këtyre çështjeve është më e gjerë, ky kapitull ofron një vështrim 
mbi rolin në ndryshim e sipër të mësuesve të Shqipërisë, informacion për mësuesit si 
forcë punëtore dhe një diskutim për reformat e fundit duke i kushtuar vëmendje të 
veçantë institucioneve kyçe përgjegjëse për miratimin e politikave për mësuesit dhe 
drejtuesit e shkollave në Shqipëri. Ky vështrim pasohet me një diskutim bazuar në fakte 
të nëntë çështjeve specifike të politikave për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave dhe me 
një sërë rekomandimesh përkatëse për ndërmarrjen e veprimeve mbi këto çështje 

MËSUESIT SI FUQI PUNËTORE NË SHQIPËRI
Roli i mësuesit është bërë më kërkues dhe më i ndërlikuar. Për shembull, në Bashkimin 
Evropian, mësuesve: 

iu bëhet vazhdimisht thirrje për të ndihmuar të rinjtë që të bëhen nxënës plotësisht të pavarur 
duke fituar aftësi kyçe në vend që të mësojnë informacionin përmendësh; atyre iu kërkohet që 
të zhvillojnë qasje më bashkëpunuese dhe më konstruktive ndaj të nxënit dhe pritet që të jenë 
moderatorë dhe menaxherë të klasës më shumë sesa si trajnues të jashtëm (Bashkimi Evropian, 
2007, f. 4). 
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Në mënyrë të ngjashme, me zbatimin në Shqipëri të një kurrikule bazuar tek 
kompetencat, roli i mësuesve vazhdon të ndryshojë dhe të evoluojë, ndërkohë që 
reformat tërheqin vëmendje të re tek çështje të formimit fillestar të mësuesve (FFM), 
tek çertifikimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional i mësuesve (ZHVP). Sipas 
studimeve në Shqipëri: 

Roli i mësimdhënies në vendet evropiane ka hasur disa sfida. Mësimdhënia bazuar në dije 
nuk përdoret më. Orientimi drejt profesionalizmit pedagogjik ka zëvendësuar këto koncepte 
dhe po i jepet më shumë vëmendje formimit të aftësisë së mësuesve për të zhvilluar autonomi 
profesionale dhe për t’u bërë promotorë proaktivë të ndryshimit. Një realitet që po ndryshon, 
pritshmëritë dhe detyrat duhet të trajtohen me mësues që po fitojnë aftësi të reja (Abdurrahmani 
dhe Boce, 2011, f. 215).

Fuqia punëtore në mësuesi në Shqipëri ka parë një sërë ndryshimesh gjatë dekadës së 
fundit. Siç u raportua në Strategjinë e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014–2020, 
gjatë periudhës 2014-2015 në sistemet publike dhe private të arsimit parauniversitar në 
Shqipëri ishin të punësuar 37.943 mësues, 90% e të cilëve kishin pozicione në shkollat 
publike (MAS, 2014a) (shih tabelën 10). Pagat e mësuesve në sektorin publik i paguan 
qeverisja qendrore. Kushtet e punësimit të mësuesve përcaktohen në marrëveshjet 
kolektive të negociuara midis qeverisë dhe sindikatave të mësuesve. Marrëveshja më e 
fundit kolektive mbulonte periudhën nga maji 2010 deri në dhjetor 2014 dhe një kontratë 
e re ishte negociuar për 2016 (Kontrata Kolektive e Punës, 2016). Dispozitat për emërimin 
dhe pushimin e mësuesve dhe drejtuesve të shkollave janë përcaktuar në Ligjin për 
Sistemin Arsimor Parauniversitar dhe udhëzimet administrative përkatëse, orët e punës së 
tyre janë përcaktuar në Udhëzimin Administrativ nr. 44, dhe rolet dhe përgjegjësitë e tyre 
janë përshkruar në Dispozitat Normative të Sistemit të Arsimit Parauniversitar (KAF, 2015). 

Tabela 10. Numri i nxënësve, shkollave dhe mësuesve në sistemet e arsimit 
parauniversitar publik dhe privat në Shqipëri, viti shkollor 2014-2015. 

Individët/
Institucionet

Totali Parashkollori Arsimi fillor Arsimi i mesëm

Publik Privat Publik Privat Publik Privat Publik Privat

Nxënësit 545.436 40.509 77.154 5.340 342.765 20.643 125.517 14.526

Shkollat 3.297 272 1.751 106 1.372 121 381 116

Mësuesit 34.193 3.750 4.150 345 22.905 1.872 7.138 1.533

Burimi: MAS, 2014a, f. 17.

Ka tregues se fuqia punëtore e mësuesve në Shqipëri mund të jetë më e re se mesatarja në 
vendet e OECD-së (Abdurrahmani, 2013; OECD 2014b). Në të gjitha nivelet e arsimit, 
veçanërisht në nivelin fillor, ka më shumë mësuese femra sesa mësues meshkuj. Që nga viti 
2013, 83.6% e mësuesve të arsimit fillor, 65.2% e mësuesve të arsimit të mesëm të ulët, dhe 
63.6% e mësuesve të arsimit të mesëm të lartë ishin gra (Instituti i Statistikave i UNESCO-s, 
2015). Ndërkohë që ka mungesë balance, kjo është në përputhje me shpërndarjen gjinore 
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tipike të mësimdhënësve në Bashkimin Evropian (BE), ku burrat përbëjnë një mesatare 
prej 32.2% të fuqisë punëtore të mësuesve në nivelin e arsimit të mesëm të ulët (Komisioni 
Evropian, 2015a). Megjithatë, disa autorë vërejnë se fuqia punëtore e mësuesve në Shqipëri 
nuk është karakterizuar gjithmonë nga kjo mungesë ekuilibri gjinor; për shembull, të 
dhënat nga INSTAT-i tregojnë se në vitin 1991, përqindja e mësueseve femra ishte 55% 
(nga 28.789 mësues, 15.826 ishin femra) e cila më pas u rrit në 63% në vitin 1999 (INSTAT, 
Regjistri Statistikor Vjetor 1991-1999, f. 152, cituar tek Çobaj, 2015, f. 4). Çobaj, (2015, f. 5) 
vë në dukje se kjo mungesë ekuilibri gjinor është veçanërisht problematike kur bëhet fjalë 
për përfaqësimin e grave në pozita drejtuese në shkolla; për shembull, “në shkollat   nëntë-
vjeçare, gratë përbëjnë 75% të mësuesve, por vetëm 43% të drejtorëve të shkollave, ndërsa 
meshkujt përbëjnë 25% të mësuesve, por 58% e drejtorëve të shkollave”. 

Në studimin e vitit 2012 të Programit Ndërkombëtar për Vlerësimin e Nxënësve 
(PISA), drejtorët raportuan që 83.9% e mësuesve në shkollat e tyre kishin një kualifikim 
ekuivalent me Klasifikimin Standard Ndërkombëtar të Arsimit (KSNA), nivelin 5A 
[diplomë të nivelit të parë (bachelor) apo një diplomë masteri], fare pak nën mesataren 
e OECD-së prej 85.5% (OECD, 2013b). Në vitet 2012-2013, ishin më të paktë mësuesit e 
arsimit fillor që kishin diploma universiteti (80% në total; 76% në fshatra) sesa mësuesit 
e arsimit të mesëm të ulët (90% në total; 87% në fshatra) ose mësuesit e arsimit të mesëm 
të lartë (98% në total; 99% në fshatra) (KAF, 2013) (shih Tabelën 11). 

Kjo është në përputhje me rezultatet e Programit Ndërkombëtar për Vlerësimin e 
Nxënësve 2009 të Shqipërisë, i cili tregoi se ishin më të shumtë nxënësit në shkollat në 
zonat rurale që përjetonin mungesë të mësuesve të kualifikuar sesa nxënësit në zonat 
urbane (24.7% kundrejt 14.5%) (Banka Botërore, 2012). 
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Tabela 11. Numri i mësuesve në sistemet e arsimit parauniversitar publik dhe privat në 
Shqipëri sipas gjinisë, kualifikimit arsimor dhe vendndodhjes, viti shkollor 2012-
2013. 

Kualifikimi arsimor
Publik Privat

Totali Femra Fshat Femra Totali Femra Fshat Femra

Në arsimin fillor

Me shkollë të mesme 4.595 2.979 3.410 1.965 116 104 7 6

Me shkollë 
pedagogjike* 3.759 2.500 2.825 1.672 94 88 6 6

Me arsim të lartë 18.857 13.880 10.577 7.034 1.695 1.423 123 98

Totali 23.452 16.859 13.987 8.999 1.811 1.527 130 104

Në arsimin e mesëm të ulët 

Me shkollë të mesme 1.382 701 1.010 425 24 13 1 0

Me shkollë 
pedagogjike* 781 356 639 250 11 6 0 0

Me arsim të lartë 12.384 8.137 7.004 4.047 1.071 839 75 51

Total 13.766 8.838 8.014 4.472 1.095 852 76 51

Në arsimin e mesëm të lartë (i përgjithshëm/Gjimnazet)

Me shkollë të mesme 93 67 17 6 9 5 0 0

Me arsim të lartë 5.287 3.395 1.956 1.033 1.477 974 57 34

Totali 5.380 3.462 1.973 1.039 1.486 979 57 34

*Diplomat në pedagogji jepeshin nga tre shkolla të mesme pedagogjike në Shqipëri, që përgatitnin mësues për 
sistemin parashkollor dhe arsimin fillor në shekullin 20-të (OECD, 2002). Që atëhere është rritur kualifikimi 
akademik për t’u bërë mësues.

Burimi: KAF, 2013, f. 30.

Në nëntor të vitit 2013, MAS-i dhe IZHA kryen një studim mbarëkombëtar për 
personelin e shkollave dhe gjetën se 1.984 mësues, kryesisht në zonat rurale dhe 
qytetet e vogla, nuk kishin çertifikatë për mësimdhënie, ose nuk ishin të kualifikuar 
për të dhënë mësim (MAS, 2014f). Si rezultat, këta mësues të pakualifikuar u larguan 
nga pozicionet e tyre të mësimdhënies. Gjithashtu, u gjet se 2.065 mësues jepnin 
mësim për lëndë për të cilat nuk ishin të kualifikuar, dhe ata ose u riemëruan, ose u 
transferuan (MAS, 2014f).

Aktualisht, në Shqipëri numri i përgjithshëm i mësuesve tejkalon kërkesën dhe 
papunësia e mësuesve është e lartë (Komisioni Evropian, 2013a). Në vitin 2013, disa 
shkolla punësonin më shumë mësues sesa kishin nevojë: 1.184 sipas një studimi të 
qeverisë (MAS, 2014b). Në të njëjtën kohë, ka kërkesa të vazhdueshme për mësues të 
lëndëve të caktuara të kurrikulës në nivel fillor dhe parashkollor (shih Tabelën 12), dhe 
është e vështirë që disa rajone të vendit, veçanërisht zonat me vështirësi ekonomike në 
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verilindje të gjejnë mësues (MAS, 2015i). Këto janë të gjitha shenja të problemeve që 
lidhen me planifikimin e fuqisë punëtore, dhe që pasqyrojnë edhe sfidat që burojnë 
nga migrimi i brendshëm në qendrat urbane.

Tabela 12. Pesë lëndët dhe nivelet me vendet më të shumta të lira në pozicionet e 
mësimdhënies, 2015

Niveli ose lënda Numri i vendeve të lira

Arsimi Parashkollor 175

Arsimi Fillor 440

Edukimi Fizik 576

Matematika 278

Gjuha Angleze 232

Burimi: MAS, 2015h

Kërkesa e lartë për mësues të edukimit fizik (EF) në Shqipëri ka të ngjarë të jetë rezultat 
i një nisme të fundit të qeverisë për të patur më shumë edukim fizik në shkolla, si dhe 
faktin se ka vetëm një Akademi Sportesh në vend që përgatit mësues të ardhshëm 
të edukimit fizik. Gjithashtu, grupet e interesit raportuan mungesë të mësuesve për 
TIK, biologji/kimi dhe arte. Siç është theksuar në Kapitullin 4, mungojnë programet 
e formimit fillestar të mësuesve (FFM) për të përgatitur mësues për TIK, prandaj atë 
lëndë e japin zakonisht mësues të diplomuar për matematikë ose shkenca. 

Në 2013, raporti mesatar nxënës-mësues në Shqipëri ishte dukshëm më i lartë se 
mesatarja e OECD-së në nivelin e arsimit fillor (19:1 krahasuar me 15:1) dhe në 
arsimin e mesëm të lartë (19:1 krahasuar më 14:1) dhe i barabartë në arsimin e mesëm 
të ulët (13:1 dhe 13:1) (Banka Botërore, 2014a). Në të gjitha nivelet, raportet ishin 
më të larta në qytete: 25:1 në arsimin fillor, 17:1 në arsimin e mesëm të ulët dhe 23:1 
në arsimin e mesëm të lartë (po aty). Mbipopullimi është problem i klasave në zonat 
urbane dhe nënurbane. Jashtë qyteteve, Shqipëria ka mbi 1.000 shkolla të vogla me një 
numër të vogël nxënësish (MAS, 2014a). 

MAS ka parashikuar se ndërmjet viteve 2013 dhe 2020 do të ketë një rënie të numrit 
të nxënësve dhe mësuesve në arsimin fillor publik me 7.4% dhe 1% përkatësisht, 
ndërsa numri i nxënësve dhe mësuesve në arsimin e mesëm publik është parashikuar 
të rritet me 3.8% dhe 1% përkatësisht (MAS, 2014a, f. 174). Në të ardhmen, MAS-i 
planifikon të rrisë kohën e punës së arsimtarëve dhe të kufizojë numrin e tyre (po 
aty). Kjo shpjegon rritjen minimale të projektuar në numrin e mësuesve të arsimit të 
mesëm në të ardhmen.

Në vitin shkollor 2013-2014, në shkollat e Shqipërisë punonin 2.548 drejtorë (MAS, 
2014a). Grupi i analizës i UNESCO-s ka dëgjuar raportime kontradiktore për numrin 
e mësuesve aktualisht dhe në të ardhmen. Disa aktorë deklaruan se mësuesit vazhdojnë 
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të duan të jenë drejtorë. Të tjerë thanë se nuk ishte kështu, sepse nuk ka asnjë stimul 
financiar për të marrë përsipër përgjegjësitë e shtuara të rolit. Skema e pagave të 
mësuesve dhe drejtorëve në vend tregon se pagat fillestare për drejtorët nuk janë shumë 
më të larta se paga mesatare aktuale e një mësuesi (Republika e Shqipërisë, 2013). 

REFORMAT E FUNDIT PËR MËSUESIT DHE DREJTUESIT E SHKOLLAVE
Në përgjithësi, reformat e fundit në politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave 
synonin të lidhnin programet e formimit fillestar për mësuesit (dhe programe të tjera të 
arsimit të lartë) me procesin evropian të Bolonjës, për të përmirësuar cilësinë e mësuesve 
dhe drejtuesve të shkollave, dhe për të krijuar një proces meritokratik punësimi. 
Pjesët kryesore të legjislacionit që miratuan këto ndryshime ishin Ligji për profesionet 
e rregulluara në Republikën e Shqipërisë (2009) (që u zbatua për herë të parë në vitin 
2011); Rregulloret për organizimin dhe kryerjen e praktikës profesionale për mësimdhënie 
si një profesion i rregulluar (2011), i cili përcaktoi stazhin një-vjeçar si kërkesë shtesë për 
çertifikimine mësuesve; dhe Ligji për sistemin e arsimit parauniversitar (Ligji 69/2012), 
i cili përmirësoi kualifikimet akademike të kërkuara për çertifikimin e mësuesve dhe i 
kërkon mësuesve dhe drejtorëve të marrin pjesë në një veprimtari të detyrueshme tri-
ditore në vit për zhvillimin e vazhdueshëm profesional.

Në vitin 2010, qeveria nxori një udhëzim administrativ që i kërkonte mësuesve të 
merrnin pjesë në një program për zhvillimin profesional para fillimit të shërbimit 
dhe të kalonin me sukses një provim në mënyrë që të emëroheshin si drejtorë, por 
deri në vitin 2015 këto kërkesa nuk ishin zbatuar ende. Në vitin 2013, qeveria nxori 
Standardet e Përgjithshme të Mësuesit për të përshkruar çfarë duhet të dinin dhe të 
ishin në gjendje të bënin mësuesit, dhe prezantuan një provim konkurrues punësimi, 
testin Mësuesit për Shqipërinë, në vitin 2014. 

Organizatat kombëtare dhe rajonale përgjegjëse për politikat dhe 
programet për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave 
Siç u vu në dukje në kapitujt e mësipërm, MAS-i është organi kryesor përgjegjës për 
zhvillimin e politikave për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave në nivel kombëtar. 
Organe të tjera kombëtare me përgjegjësi në këtë fushë janë:

 � Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA): përgjegjëse për praktikën një vjeçare, 
zhvillimin e vazhdueshëm profesional (ZHVP) të mësuesve dhe drejtorëve, 
Standardet e Përgjithshme të Mësuesit dhe Nisma Mësuesit për Shqipërinë;

 � Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP): përgjegjëse për provimin e shtetit dhe 
çertifikimin e mësuesve;

 � Inspektoriati Shtetëror i Arsimit (ISHA): përgjegjëse për vlerësimin e mësuesve 
dhe drejtorëve si pjesë e inspektimit në shkollë;
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 � Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL): përgjegjëse per 
akreditimin e programeve për formimin fillestar të mësuesve (FFM); 

 � Tre Unionet e mësuesve (d.m.th. Sindikata e Pavarur e Arsimit, Federata e 
Sindikatave të Punonjësve të Arsimit dhe Federata e Sindikatave të Arsimit dhe 
Shkencës: përgjegjëse për përfaqësimin e të drejtave të punësimit të mësuesve, 
për negocimin e marrëveshjeve kolektive të punës, për kontributin në hartimin e 
politikës dhe ofrimin e nismave për arsim cilësor; dhe

 � Organizatat joqeveritare dhe ndërkombëtare (p.sh. UNICEF, KAF, Save the 
Children, Banka Botërore, Këshilli i Evropës, etj.) përgjegjëse për sigurimin e 
zhvillimit profesional dhe kontributin në hartimin e politikave. 

Institucionet publike dhe private të arsimit të lartë ofrojnë programe të akredituara të 
FFM-së, ndërsa agjencitë private dhe disa universitete ofrojnë ZHVP të akredituara. 

Ofruesit privatë të FFM-së janë:
1. Universiteti Privat Albanian University, Fakulteti i Shkencave Shoqërore 
2. Shkolla e Lartë Universitare jopublike, “Universiteti Marin Barleti”, Fakulteti i 

Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
3. Universiteti Evropian i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit
4. Shkolla e Lartë Private “Hëna e plotë” (Bedër), Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit

Universitetet publike që ofrojnë programme të masterave profesionalë ose masterave 
shkencorë në fushën e edukimit janë:
1. Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i Shkencave të Edukimit
2. Universiteti Fan S. Noli, Korçë, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
3. Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës, Fakulteti i Edukimit
4. Universiteti Eqerem Cabej, Gjirokastër, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave 

Shoqërore
5. Universiteti ‘Luigj Gurakuqi’, Shkodër, Fakulteti i Shkencave të Edukimit
6. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

Në nivel qarku, Drejtoritë Arsimore Rajonale (DAR-e) si edhe Zyrat e Arsimit kanë një 
numër përgjegjësish për burimet njerëzore, që nga emërimi i mësuesve dhe drejtorëve 
në shkolla deri tek vlerësimi i mësuesve për promovim dhe vlerësimi i performancës 
së drejtorëve.

Mbi bazën e analizës së një numri të madh të dokumenteve të politikave dhe legjislacionit, 
si edhe një proces i gjerë i intervistave me aktorët kryesorë në fushën e arsimit, grupi i 
punës i UNESCO-s ka identifikuar nëntë çështje kryesore të politikës dhe rekomandimet 
respektive bazuar tek faktet te cilat diskutohen në seksionet e mëposhtme. 
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ÇËSHTJE TË POLITIKËS DHE REKOMANDIME  
ÇËSHTJA 3.1 E POLITIKËS  
Ekziston nevoja e rritjes së statusit dhe e pëlqimit të profesionit të 
mësuesit, duke bërë investime strategjike financiare për përmirësimin 
e sistemit arsimor si një i tërë.

Grupet e interesit të intervistuar nga grupi i analizës i UNESCO-s ndanë reflektimet që 
dikur mësuesia ishte një profesion shumë i respektuar në Shqipëri, por statusi i saj ka rënë 
vitet e fundit. Shqetësimi më i zakonshëm i shprehur nga grupet e interesit në lidhje me 
cilësinë e mësimdhënies në Shqipëri ishte se profesioni nuk tërheq kandidatë cilësorë. 
Kjo është identifikuar si çështje edhe nga organizata të ndryshme ndërkombëtare si 
Këshilli i Evropës (Smith dhe Hamilton, 2011), Komisioni Evropian (2013a) dhe Banka 
Botërore (2014a, 2014c, 2014d). Nga shumë faktorë të ndërlidhur që ndikojnë tek statusi 
dhe pëlqyeshmëria e profesionit të mësuesisë, veçanërisht të rëndësishme në Shqipëri, 
janë kriteret për të hyrë në profesion, përmes pranimit në programet e FFM-së, dhe 
pagesa, duke pasur parasysh shqetësimet e tanishme në lidhje me cilësinë e kandidatëve 
në FFM dhe propozimit të qeverisë për të rritur pagat e mësuesve. 

Fakte 

Pranimi në programet e formimit fillestar të mësuesve
Në Shqipëri, mësuesit e arsimit fillor përfundojnë një program pesëvjeçar FFM që 
çon në diplomë bachelor dhe master (d.m.th. një diplomë të ciklit të parë dhe të dytë). 
Që nga viti 2007, pranimi në këtë program, si pranimi në programet e tjera të ciklit të 
parë të studimeve në vend, ka qenë i bazuar 80% tek rezultatet e provimit të Maturës 
Shtetërore të kandidatit dhe 20% tek nota e përgjithshme mesatare e shkollës së mesme 
(Komisioni Evropian, 2013a). Mësuesit e arsimit të mesëm të ulët dhe të lartë, nga ana 
tjetër, përfundojnë një program dy-vjeçar FFM në përfundim të së cilës merret një 
diplomë masteri. Për këtë program, kandidatët duhet të kenë marrë diplomë të ciklit 
të parë dhe duhet të përmbushin kriteret për t’u pranuar në universitet.

Një ligj i ri për arsimin e lartë, miratuar në shtator të vitit 2015, i hoqi rezultatet e 
provimit të Maturës Shtetërore si kriter për pranim në programet e ciklit të parë të 
studimeve si programi kryesor FFM (Republika e Shqipërisë, 2015a). Kandidatët për 
programet kryesore FFM tani do të duhet të kenë një notë mesatare të shkollës së 
mesme, të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave, dhe të përmbushin kritere të tjera 
pranimi të përcaktuara nga universiteti (po aty). Ky ndryshim iu vë më më shumë 
rëndësi kritereve të pranimit të përcaktuara nga vetë universitetet. Ndërkohë që kjo 
duhet t’i japë më shumë autonomi universiteteve, pa mbikëqyrje qendrore, prurjet 
mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga institucioni në institucion. 
Prandaj, disa aktorë kryesorë të intervistuar nga grupi i analizës i UNESCO-s i bëri 
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thirrje qeverisë që të punojë me universitetet për të vendosur kriteret e pranimit. 
Diskutimet rreth rolit që do të luajë qeveria duket se janë në vazhdim e sipër. 

Sipas palëve të interesuara, në të shkuarën, programet për Formimin Fillestar të 
Mësuesve (FFM) në Shqipëri në përgjithësi kanë pranuar vetëm nxënës me rezultate 
të larta. Megjithatë, në fillim dhe deri në mes të viteve 2000, dyert e universiteteve 
në vend u hapën gjerësisht dhe programet e FFM-së u zgjeruan më shumë. Tani, 
aplikantët në programet FFM kanë notë mesatare më të ulët se aplikantët në programe 
të tjera universitare. (Komisioni Evropian, 2013; KAF, 2015). Ky është problem për 
të dy nivelet e programeve , programin e nivelit të parë (bachelor) dhe programin e 
nivelit të dytë (master) (MAS, 2014a). 

Një problem tjetër që lidhet me këtë është se programet FFM po pranojnë dhe prodhojnë 
më shumë mësues se nevojat në sistemin arsimor, ndërsa ka edhe mungesa për mësues të 
lëndëve të caktuara (Smith and Hamilton, 2011; Komisioni Evropian, 2013a). Të dhënat e 
tregut të punës për kërkesa për mësues në nivele të ndryshme dhe për lëndë të ndryshme 
nuk tregojnë kuotat e pranimit. Kjo ka krijuar një shkallë të lartë papunësie midis mësuesve 
që ka çuar në bërjen e këtij profesioni më pak tërheqës për aplikantë potencialisht cilësorë. 

Për të trajtuar këto çështje, organizatat ndërkombëtare kanë sugjeruar që Shqipëria të 
nisë një fushatë marketingu dhe të punojë me universitetet për të tërhequr për programet 
FFM kandidatë me cilësi të lartë, për të përdorur më mirë të dhënat e tregut të punës dhe 
për të futur kritere shtesë për pranimin në FFM (Smith dhe Hamilton, 2011; Komisioni 
Evropian, 2013a). MAS (2014a) ka propozuar një masë që synon një grup të caktuar: një 
politikë e re për të ofruar bursa për FFM për nxënësit që kanë rezultate të larta të shkollës 
së mesme të lartë e që angazhohen në mësimdhënie për një numër të caktuar vitesh. 

Shpërblimi
Shqipëria i ka rritur pagat e mësuesve në të kaluarën për ta bërë këtë profesion më 
tërheqës dhe për të shkurajuar mësimdhënien private (Këshilli i Evropës, 2011; 
Komisioni evropian, 2013a). Midis viteve 2005 dhe 2009, pagat e mësuesve u rritën 
me 67% (Banka Botërore, 2014a). Gjithashtu, të paktën që prej vitit 1999, Shqipëria i 
ka dhënë pagesë shtesë mësuesve të specializuar në lëndë të caktuara, si matematikë, 
fizikë dhe TIK, për t’i tërhequr dhe mbajtur ata në profesion (Republika e Shqipërisë, 
1999). Pavarësisht këtyre rritjeve dhe stimujve, MAS (2014a) i ka përshkruar pagat 
aktuale të mësuesve si “të pamjaftueshme” dhe “jo motivuese” (f. 31). Ministria ka 
propozuar rritje të përgjithshme të pagave, si edhe një skemë të re shpërblimi që 
merr parasysh meritën dhe kritere të tilla si: pozicioni i punës, kualifikimet, përvoja 
profesionale, angazhime të tjera jashtë mjedisit shkollor, puna ekstra, largësia nga 
vendbanimi dhe trajnimi (po aty).

Sidoqoftë, një rishikim i pagave të profesioneve të krahasueshme në Shqipëri sugjeron që 
pagat e mësuesve janë konkurruese. Sipas Qeverisë së Shqipërisë, paga mesatare mujore 



Ka p i t u l l i  5  Po l i t i ka t  p ë r  M ë s u e s i t  d h e  D re j t u e s i t  e  S h ko l l a ve  n ë  S h q i p ë r i 127

e mësuesve, pavarësisht nivelit të shkollës, është 54.700 LEK (€400), dhe paga mesatare 
mujore për mësues të përgjithshëm të arsimit të mesëm të lartë është 60.100 LEK (€435). 
Kjo është më e lartë sesa paga mesatare mujore në sektorin publik, që ishte 53.025 
LEK (€387) në vitin 2014 (Instituti i Statistikave të Republikës së Shqipërisë, 2014b). 
Gjithashtu, ajo është më e lartë sesa pagat mesatare mujore në sektorë si transporti dhe 
komunikimi dhe industria: në vitin 2013, 51.638 LEK (€377) dhe 37.646 LEK (€275) 
përkatësisht (Instituti i Statistikave të Republikës së Shqipërisë, 2014c). 

Deri në vitin 2020, pagat e mësuesve pritet të arrijnë një mesatare prej 59.600 LEK 
(€433) për mësuesit e arsimit bazë (arsimi fillor dhe i mesëm i ulët) dhe 67.400 LEK 
(€489) për mësuesit e arsimit të mesëm të lartë (Gazeta Panorama Online, 2015). 
Sidoqoftë, MAS (2014a) e ka përcaktuar mësimdhënien si shërbim publik, më shumë 
sesa si rol të kontraktuar, dhe ka miratuar legjislacionin përkatës që përcakton qartë 
detyrat e mësuesve dhe që rrit orarin e punës së tyre. 

Diskutimi

Rritja e statusit dhe rritja e pëlqyeshmërisë për profesionin e mësuesit
Ekzistojnë një sërë faktorësh të ndërlidhur që ndikojnë tek statusi dhe pëlqyeshmëria e 
profesionit të mësimdhënies, përfshirë: kushtet për t’u futur në profesion; nëse ofrohet 
mbështetje orientuese, këshilluese dhe profesionale; niveli i autonomisë dhe autoriteti 
vendimmarrës që mësuesit kanë në klasat dhe shkollat e tyre; sa konkurruese është 
paga; perspektiva e karrierës dhe kushtet e punës; dhe prestigji që lidhet me rolin e tyre 
(Ingersoll dhe Perda, 2007; Schleicher, 2011). Zakonisht juridiksionet zbatojnë një sërë 
masash të kombinuara për të tërhequr kandidatët më të mirë për mësues (p.sh. bursat, 
fushatat publicitare dhe stimujt në drejtim të kandidatëve të dëshiruar) dhe masa të 
përgjithshme (p.sh. paga konkurruese, përfitime, kushte pune tërheqëse dhe faktorë të 
tjerë të zhvilluar për ta bërë më tërheqës profesionin e mësuesit) (Schleicher, 2012). 

Masat e synuara të Shqipërisë përfshijnë pagesë shtesë për mësuesit e disa lëndëve të 
specializuara dhe bursat e propozuara për kandidatët cilësorë në FFM, ndërkohë që 
rritja e propozuar e pagave është një masë e përgjithshme. Gjithashtu, dy prej nismave 
aktuale të Shqipërisë mund të kenë ndikim pozitiv tek statusi i profesionit të mësuesit: 
kushti për kualifikime më të larta akademike për t’u bërë mësues i arsimit fillor, dhe 
nëse zbatohet me efikasitet nisma Shkollat si Qendra Komunitare. Puna kërkimore 
e OECD-së sugjeron që njerëzit me lidhje më të afërta me shkollat, si ato që nxiten 
nga Shkollat si Qendra Komunitare, priren të kenë një qëndrim më favorizues ndaj 
mësuesve (Schleicher, 2012). 

Juridiksione të tjera kanë nisur fushata marketingu për të rritur prestigjin dhe 
pëlqyeshmërinë e profesionit të mësimdhënies, të ngjashme me atë që Këshilli i 
Evropës i sugjeroi Shqipërisë. Estonia, për shembull, në vitin 2014 prezantoi nismën 
“Studio për t’u bërë mësues”, që përfshinte videoklipe të personave të famshëm, 
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fëmijëve dhe mësuesve që flisnin për rolin e mësuesit (Komisioni Evropian, 2015c). 
Kur Anglia u përball me mungesa në mësues në vitin 2000, vendi rriti pagat e ulëta 
të mëparshme, përmirësoi kushtet e punës së tyre, hapi mundësi për mësimdhënien 
si karrierë e dytë dhe prezantoi një fushatë kombëtare punësimi për të promovuar 
profesionin (Barber dhe Mourshed, 2007).

Pranimi në Programet e Formimit Fillestar të Mësuesve
Studimet e OECD-së dhe Bankës Botërore tregojnë rëndësinë e kufizimit të numrit 
të personave që bëhen mësues përmes kritereve të forta të pranimit në programet e 
formimit fillestar të mësuesve (Schleicher, 2012; Banka Botërore, 2013). Kandidatët 
për FFM tejkalojnë kërkesën duke çuar në një tepricë mësuesish dhe punësim të ulët, 
që mund ta bëjnë profesionin më pak tërheqës për kandidatë cilësorë. Shumica e 
vendeve evropiane monitorojnë tregun e punës, apo bëjnë ushtrime të sofistikuara 
për të planifikuar dhe parashikuar paraprakisht kërkesat dhe psastaj të ndërmarrin 
hapa që mësuesit e ardhshëm të plotësojnë kërkesat (Komisioni Evropian, 2015c). Për 
shembull, Belgjika (Komuniteti Flamand), bën parashikime pesë-vjeçare bazuar tek 
të dhënat demografike (p.sh. niveli i lindjeve, migracioni), numri i kandidatëve në 
programet e FFM-së dhe përqindja e largimit të mësuesve nga profesioni (po aty). 
Krahasimisht, Shqipëria mbledh të dhëna për vendet e lira të mësuesve nga rajone të 
ndryshme në vend, por nuk duket se ka një proces të hollësishëm planifikimi paraprak 
për kuotat për programet e FFM-së. 

Qeveritë e 14 vendeve nga 32 vendet anëtare dhe partnere të OECD-së, dhe disa 
vende të Ballkanit Perëndimor, kontrollojnë numrin e vendeve të disponueshme për 
kandidatët në FFM duke financuar institucionet e arsimit të lartë (Duda etj, 2013; 
OECD, 2014a). Kriteri më i zakonshëm për t’u pranuar në programet e formimit 
fillestar të mësuesve në vendet e Ballkanit Perëndimor janë rezultatet e Provimit të 
Maturës Shtetërore (Duda etj., 2013). Sidoqoftë, ofruesit e FFM-së në Kroaci përdorin 
edhe një sërë metodash përzgjedhjeje tipike të vendeve si Finlanda, që njihet si vend 
që investon në përzgjedhjen dhe përgatitjen e kandidatëve më të mirë për mësues në 
sistemin e saj arsimor, duke përfshirë kandidatët me “nivel të përgjithshëm të lartë 
të njohurive në letërsi, matematikë, aftësi të forta ndërpersonale dhe komunikimi, 
vullnet për të mësuar dhe motivimin për të dhënë mësim” (Barber dhe Mourshed, 
2007, f. 17). Ofruesit e FFM-së në Kroaci vlerësojnë performancën e kandidatëve 
në nivel të arsimit të mesëm të lartë, me provim hyrës, dhe me provime me shkrim 
dhe me gojë dhe intervista që lidhen specifikisht me formimin fillestar të mësuesve 
(Eurydice, 2013). Dy metodat e fundit përdoren në më pak se një të tretën e 35 
vendeve evropiane (po aty). 

Shpërblimi
Në sipërfaqe, sesa konkurruese janë pagat mesatare të mësuesve në krahasim me ato 
të profesioneve të krahasueshme në Shqipëri nuk përfaqëson argument të fortë për të 
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rritur pagesat e tyre për ta bërë profesionin më tërheqës për kandidatët e mundshëm 
të FFM. Sidoqoftë, kur merret në konsideratë një rritje e pagave, dy faktorë të tjerë 
veçanërisht të rëndësishëm janë paga fillestare dhe rritja në fitime me kalimin e kohës 
(OECD, 2005; Komisioni Evropian, 2015c). Grupit të analizës së UNESCO-s nuk iu 
dha një kopje e skemës aktuale të pagave në Shqipëri. Sidoqoftë, grupi gjeti në internet 
një skemë të pagave, të vitit 2013, dhe informacion përkatës për pagesat, sipas të cilave 
paga minimale fillestare mujore për shumicën e mësuesve duket se është:

 � 45.500 LEK (33.500 LEK pagë bazë + 12.000 LEK bonus në grup për ata që kanë 
diplomë më të lartë se ajo e shkollës së mesme) (~€330 përfshirë bonusin) në 
nivel të arsimit fillor dhe të arsimit të mesëm të ulët; dhe

 � 50.500 LEK (38.500 LEK + 12.000 LEK bonus në grup) (~€365 përfshirë bonusin) 
në nivel të arsimit të mesëm të lartë. (Republika e Shqipërisë, 2013)

Një vlerësim i kujdesshëm për të parë nëse kjo përfaqëson një pagë të mirë fillestare 
kërkon krahasim me pagat fillestare të profesioneve të krahasueshme, informacion 
që grupi i analizës i UNESCO-s nuk e kishte në kohën e bërjes së analizës. Qeveria 
e Shqipërisë ka të ngjarë të ketë qasje tek ky informacion. Do të ishte veçanërisht e 
dobishme të krahasoheshin pagat fillestare të mësuesve me ato të profesionistëve në 
fusha të specializuara, si shkencat, matematika dhe TIK, që mund të ofrojnë mundësi 
më të mira fitimi.

Në Shqipëri, pagat e mësuesve, duket se rriten çdo vit prej mbi 25 vitesh me 2% të 
bonusit mujor në grup që ata marrin për kualifikimet akademike të tyre (p.sh. 2% 
të 12.000 Lekëve për ata që kanë një diplomë më të lartë se diploma e shkollës së 
mesme) (Paga e mësuesve, si të llogaritet, 2014). Nëse mësuesit kalojnë vlerësimet 
dhe provimet për promovim, paga e tyre rritet me 5% të bonusit në grup në vitin e 
pestë të mësimdhënies apo më vonë (statusi i “mësuesit të kualifikuar”), 10% në vitin 
e tyre të dhjetë apo më vonë (statusi i “mësuesit të specializuar” dhe 20% në vitin e 
tyre të njëzetë apo më vonë (statusi i “Mjeshtrit në mësuesi”) (po aty). Kjo sugjeron 
rritje të pagës me 20-25% në një kohëzgjatje prej 25 vitesh karrierë, shumë më e vogël 
sesa rritja mesatare e pagës prej 69% në mbi 24 vite në vendet evropiane (Komisioni 
Evropian, 2015b). Kjo tregon mundësi të kufizuara për rritje të fitimeve në Shqipëri. 
Sidoqoftë, do të nevojitej informacion i përditësuar për pagat për të përcaktuar nëse 
është ky rasti në fakt.

Nëse pagat e mësuesve në Shqipëri janë tanimë të larta krahasuar me profesione të 
krahasueshme, qeveria do të duhet të marrë në konsideratë që ata mund të duhet 
të bëjnë rritje të konsiderueshme për ta bërë më tërheqës profesionin. Ky ishte rasti 
i Zvicrës ku u desh të rriteshin pagat në mënyrë të konsiderueshme për të tërhequr 
më shumë kandidatë në FFM (OECD, 2005). Ndryshe nga ky rast, në Mbretërinë 
e Bashkuar, një rritje e vogël pati ndikim më të madh pasi paga e mësuesve ishte 
relativisht e ulët (po aty).
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Sipas Schleicher (2011), prezantimi i shpërblimeve apo rritja e tyre mund të jenë një 
alternativë më pak e kushtueshme sesa rritja e pagave të të gjithë mësuesve, duke njohur 
ngarkesën e punës së mësuesve dhe duke i motivuar ata që të marrin kualifikime më 
të larta. Shpërblimet e dhëna zakonisht në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe 
në disa vende para anëtarësimit dhe vende të Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë – 
dhe në Shqipëri – njohin përgjegjësitë shtesë (p.sh. të shërbesh si shef departamenti), 
punën jashtë orarit, mësimdhënien për nxënësit me nevoja të veçanta, mësimdhënien 
në rrethana sfiduese dhe marrjen e kualifikimeve të mëtejshme formale (Komisioni 
Evropian, 2015b). Shqipëria ka propozuar një skemë të re shpërblimi që do të njohë 
“meritën”, që do të thotë që mësuesit do të marrin shpërblime apo rritje të pagës për 
performancë të mirë (MAS, 2014a, f. 81). Çdo shpërblim apo pagesë për performancë 
të mirë do të duhej të bazohej në një proces të plotë dhe të besueshëm të vlerësimit 
të performancës së mësuesve, që Shqipërisë i mungon aktualisht (shih diskutimin e 
çështjes 3.8 të politikës). 

Studimet e fundit të OECD-së sugjerojnë që sistemi arsimor në Shqipëri në tërësi 
mund të përfitojë më shumë nga investimet në infrastrukturë sesa nga një rritje në 
pagat e mësuesve. (OECD, 2014a). Në vendet me PPB për kokë në më pak se 20.000 
USD, performanca e përgjithshme e nxënësve në Programin Ndërkombëtar për 
Vlerësimin e Nxënësve (PISA) nuk lidhet me pagat e studentëve. Këto vende mund 
të përfitojnë duke caktuar më shumë para për burimet materiale, si infrastruktura, 
materialet udhëzuese dhe transporti, përpara se të marrin parasysh rritjen e pagave të 
mësuesve. Në Shqipëri, PPB për kokë ishte 4.619,20 USD (ekuivalente me 4.347 € apo 
diçka më shumë se 600.200 LEK) në vitin 2014 (Banka Botërore, 2015a). Vitet e fundit 
vendi ka bërë investime në infrastrukturë, por përballet ende me sfida të rëndësishme 
në këtë fushë që, sipas raportimeve, ndikojnë në procesin e mësimdhënies dhe në atë 
të të nxënit (shih çështjen 3.2 të politikës). 

Me pak fjalë, tërheqja e kandidatëve të kualifikuar në profesionin e mësimdhënies 
është, pra, një fushë kyçe e shqetësimit mbi politikat në Shqipëri. Një mënyrë e 
mundur për ta bërë më tërheqëse mësimdhënien do të ishte një rritje e pagave të të 
gjithë mësuesve. Megjithatë, nëse pagat e mësuesve në Shqipëri janë tashmë të larta 
në krahasim me profesionet publike të krahasueshme, një rritje e pagave do të duhet 
të ishte e konsiderueshme për të pasur ndikim tek pëlqyeshmëria e profesionit të 
mësuesit në tërësi. Qeveria do të duhet të peshojë kostot dhe përfitimet relative të 
rritjes së pagave të mësuesve dhe të përcaktojë nëse paga më të larta do të kishin një 
efekt të përgjithshëm pozitiv në bërjen më tërheqës të këtij profesioni. Përmbledhtazi, 
një qasje më strategjike drejt investimeve financiare në sistemin arsimor, përfshirë një 
strategji për financimin e personelit të sistemit arsimor, do të kishte avantazhe. 
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Rekomandime për çështjen 3.1 të politikës 
Investoni në përpjekjet për të rritur statusin e profesionit të mësuesit

3.1.1 Për një periudhë afatshkurtër ose afatmesme, investoni në përpjekjet për të 
rritur statusin e profesionit të mësuesit duke tërhequr aplikantë cilësorë në 
programet e FFM-së dhe duke rritur pragun e hyrjes në këto programe.

Futja e bursave të propozuara në Strategjinë e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar, 
2014-2020 (MAS, 2014a) dhe vendosja e një pragu të lartë për hyrje në programet e 
FFM-së do të rrisin statusin e profesionit dhe do ta bëjnë atë më tërheqës për kandidatë 
të cilësisë së lartë. Gjithashtu, Shqipëria mund të marrë në konsideratë zhvillimin e 
një fushate rekrutimi duke synuar kandidatëve për lëndë për të cilat ka shumë kërkesa 
dhe për rajonet qe shfaqin vështirësi per te punësuar mësues. Duke shkuar përpara, 
Shqipëria do të duhet të vlerësojë zbatimin e çdo fushate, burse dhe programi nxitës 
për t’u siguruar se ato po sjellin ndikimin e dëshiruar.

Gjithashtu, Qeveria mund të luajë një rol të rëndësishëm në pranimin në programet e 
FFM-së, duke punuar me ofruesit e programeve FFM në vend për të vendosur kuota 
dhe për të krijuar një prag më të lartë për t’u futur në këto programe. Vendosja e 
kuotave do të përfshijë bashkpunimin me ofruesit e FFM-ve dhe DAR për të analizuar 
të dhënat e tregut të punës për mësuesit dhe ushtrime paraprake planifikimi për 
të parashikuar kërkesën e ardhshme për mësues në bazë të të dhënave përkatëse 
demografike dhe tregut të punës (shih çështjen 3.6 më poshtë).

Për të rritur pragun për hyrjen në programet e FFM-së, Shqipëria mund të marrë 
parasysh zbatimin e metodave të përzgjedhjes, si ato që përdoren në juridiksione 
të tjera, si Kroacia, për të gjetur kandidatët më të mirë që janë shumë të motivuar 
për të dhënë mësim. Përveç vlerësimit të rezultateve akademike apo kualifikimeve, 
procesi i pranimit mund të përfshijë intervista dhe ndoshta rezultatet e një provimi të 
standardizuar, edhe pse vetëm në qoftë se mund të garantohet vlefshmëria, drejtësia 
dhe besueshmëria e provimit (shih çështjen 3.5 të politikës).

3.1.2  Për një periudhë të shkurtër, bëni një rishikim për të vendosur nëse investimet 
financiare do të jenë më të efektshme dhe efikase në burime apo në rritjen e 
rrogave të mësuesve. 

Shqipëria është angazhuar tashmë për të rritur pagat e mësuesve, dhe shtimi i orëve të 
punës në të ardhmen mund të kërkojnë pagesë shtesë. Megjithatë, duke pasur parasysh 
sfidat me të cilat përballet sistemi i arsimit (shih çështjen 3.2), një përqendrim më i 
madh i investimeve financiare në atë drejtim sesa tek pagat e mësuesve mund të ketë 
ndikim më të madh tek arritjet e nxënësve, si edhe tek pëlqyeshmëria e profesionit të 
mësuesisë, duke pasur parasysh ngarkesën e rritur dhe stresin e natyrshëm në mjediset 
e punës që kanë pak pajisje dhe burime. Vendi inkurajohet që të rishikojë planet e tij 
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për rritjen e pagave të mësuesve, si dhe investimet e tij në infrastrukturën që lidhet 
drejtpërdrejt me shkollimin dhe aksesin në shkolla, për të identifikuar ndryshimet 
që ka të ngjarë të kenë më shumë ndikim tek sistemi i arsimit në tërësi, duke patur 
parasysh se nëse pagat e mësuesve në Shqipëri janë tanimë të përshtatshme krahasuar 
me profesione të ngjashme, ata mund të duhet të marrin në konsideratë që mund të 
jetë e nevojshme të bëjnë rritje të konsiderueshme për ta bërë më tërheqës profesionin. 

ÇËSHTJA 3.2 E POLITIKËS  
Kushtet e punës dhe të punësimit mund të kenë efekt negativ në 
procesin mësimor

Në Shqipëri, një numër i kushteve të punës dhe punësimit mund të ndikojnë në 
pëlqimin e këtij profesioni dhe të pengojnë përpjekjet e mësuesve për të qenë të 
efektshëm në mësimdhënie. Këto përfshijnë mbipopullimin e klasave në zona 
urbane dhe nënurbane, mungesën e stafit në zonat rurale dhe problemet e shumta në 
infrastrukturën fizike. Gjatë vizitave të grupit të analizës së UNESCO-s në shtator dhe 
tetor 2015, mësuesit nuk ishin të informuar mbi parashikimet për ngarkesën e punës 
në kontratën e re të dhjetorit 2015.

Fakte

Kushtet e punës
Me mbështetjen e donatorëve dhe partnerëve ndërkombëtarë si Banka Botërore, 
Shqipëria ka pasur sukses në ndërtimin apo rikonstruksionin e shkollave, dhe ka 
punuar gjithashtu për të zvogëluar numrin e nxënësve në klasa gjatë 10 viteve të 
fundit. Ndërmjet viteve 2007 dhe 2013, numri mesatar i nxënësve në klasë ra në 27 
deri në 26 nxënës në arsimin fillor dhe në arsimin e mesëm të ulët, dhe në 36 deri 
në 32 nxënës në nivelin e mesëm të lartë (Banka Botërore, 2014a, f. 32). Megjithatë, 
në vitin 2013, në zonat urbane të vendit klasat kanë pasur më shumë nxënës sesa 
mesatarja, veçanërisht në nivelin e mesëm të lartë dhe sidomos në Tiranë (po aty). 

Numri maksimal i nxënësve për klasë në Shqipëri i aprovuar për momentin është 
26-30 nxënës për klasën e parë dhe 30-35 nxënës për klasat 2-5 si edhe për arsimin 
e mesëm të ulët dhe të lartë (MAS, 2014e). Megjithatë, disa aktorë të intervistuar 
nga grupi i punës i UNESCO-s raportuan se klasat kishin mbi 40 nxënës dhe ata 
përshkruan vështirësitë që hasnin mësuesit për të kryer vlerësimin e nxënësve dhe për 
të përdorur metoda mësimdhënieje interaktive me në qendër nxënësin. Sipas MAS-it, 
në vitin akademik 2015-2016, 12% e nxënësve ndoqën shkollën me dy turne dhe 27% 
e klasave kishin më shumë se 30 nxënës, që është një ulje me 30% krahasuar me një 
vit më parë.
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Ndërkohë që në qytete dhe periferi ka mbipopullim, 1.000 “mikro-shkolla” në zonat 
rurale të vendit karakterizohen nga “pak nxënës ... cilësia e ulët e mësimdhënies dhe 
[a] mungesa e mësuesve me arsim të përshtatshëm” (MAS, 2014a, f. 50). Mungesat 
në staf ka të ngjarë të shkaktojnë barrë shtesë për mësuesit që punojnë atje. MAS ka 
propozuar një hartëzim të shkollave për të përmirësuar situatën, por infrastruktura e 
dobët e transportit e bën të vështirë konsolidimin e këtyre shkollave të vogla.

Pavarësisht nga investimet në pajisjet e TIK-ut, laboratorët e shkencës dhe lidhjes së 
internetit, aktorët raportuan se shkollat ende nuk kanë pajisje, laboratorë, fotokopjuese, 
dhe mobilje të domosdoshme, si tavolina dhe karrige. MAS-i ka propozuar investime 
financiare për të trajtuar këto probleme (2014a). Gjithashtu, aktorët kryesorë kanë bërë 
thirrje për koordinim më të madh mes niveleve qendrore dhe rajonale të qeverisjes në 
mënyrë që të mbështetin shkollat në sfidat e tyre infrastrukturore. 

Kushtet e punësimit
Marrëveshjet kolektive mes tre sindikatave të mësuesve të Shqipërisë dhe qeverisë 
zakonisht negociohen çdo katër vjet, edhe pse nuk ka asnjë afat kohor të caktuar. 
Ndërkohë që në kohën e intervistave në shtator-tetor 2015, mësuesit ishin duke 
punuar në kuadër të një marrëveshjeje kolektive të skaduar për nëntë muaj (Kontrata 
Kolektive e Punës, 2012), për periudhën 2015-2017 u nënshkrua një marrëveshje 
e re (Kontrata Kolektive e Punës, 2016). Mbajtja e marrëveshjeve kolektive është e 
rëndësishme për disa arsye, përfshirë sa më poshtë:

 � Vendi ka prezantuar një grup politikash dhe procedurash të reja lidhur me 
punësimin, pushimin nga puna, ngarkesën dhe zhvillimin profesional të 
mësuesve, që janë objekt i negociatave kolektive; 

 � Dokumentet që përcaktojnë kushtet e punës, si marrëveshja kolektive, janë 
veçanërisht të rëndësishëm sepse kontratat individuale të punësimit të mësuesve 
përmbajnë shumë pak informacion (p.sh. vendndodhjen e punës së tyre, datën e 
fillimit të punës dhe pagën);

 � Një problem që, siç raportohet, është i vazhdueshëm, edhe pse më pak i 
zakonshëm se në të shkuarën, janë mësuesit që transferohen nga shkollat pa 
marrëveshjen e tyre dhe pa u konsultuar me sindikatat.

Veç kësaj, edhe pse MAS-i ka bërë përpjekje për t’u konsultuar me partnerët në arsim 
lidhur me planet e gjera të reformës, grupi i analizës gjeti se sindikatat dhe disa mësues 
ndiheshin të paangazhuar në përgatitjen e kurrikulës së re dhe materialeve të tjera që 
do të përdoren nga mësuesit (shih rekomandimet në Kapitullin 3). 

Në 2014, Shqipëria prezantoi Udhëzimin Administrativ nr. 44 (MAS, 2014e) i cili e 
zvogëlonte numrin e miratuar të orëve mësimore të shumicës së mësuesve me disa orë 
në javë. U raportua se kjo ka lidhje me uljen e orëve mësimore në javë për t’i dhënë 
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stafit të shkollës mundësi t’i kushtojë më shumë kohë projektit Shkollat si Qendër 
Komunitare. Tani, orët mësimore të mësuesve në Shqipëri janë të krahasueshme me 
orët mësimore javore të shumë vendeve evropiane (Komisioni Evropian, 2015c). Në 
Shqipëri, norma e mësuesit ndryshon në varësi të lëndës mësimore, duke shkuar nga 
20-23 orë për mësuesit e ciklit të ulët, 20-22 orë për mësuesit e arsimit të mesëm të 
ulët, dhe 18-22 orë për mësuesit e arsimit të mesëm të lartë (MAS, 2015e). 

Pavarësisht pakësimit të orëve mësimore, mësuesit me të cilët foli grupi i punës 
i UNESCO-s, shprehën shqetësim për ngarkesën e punës, dhe më gjerë, për një 
mosnjohje të sasisë të punës që ata bëjnë aktualisht si p.sh. përgatitja e ditarit, 
korrigjimi i detyrave dhe punimeve të nxënësve, komunikimi me prindërit. Këto 
aktivitete e shtojnë kohën totale të punës në javë, megjithatë, në kohën e realizimit të 
intervistave, këto aktivitete nuk dukej të ishin të rregulluara ose me kontratë. 

Diskutimi
Një rënie në pëlqyeshmërinë e profesionit të mësuesit për arsye që përfshijnë gjithnjë 
e më shumë kushtet e vështira të punës nukë është e pazakontë në Bashkimin 
Evropian (Bashkimi Evropian, 2015c) . Disa vende e kanë trajtuar këtë problem duke 
mbledhur informacion nga mësuesit për çështje specifike që po e bëjnë më pak të 
kënaqshme punën e tyre. Për shembull, në vitin 2013, Franca bëri sondazh me një 
kampion mësuesish dhe zbuloi që pakënaqësia e madhe në punë shkaktohej nga një 
sërë çështjesh, përfshirë kushtet e këqija të punës, mungesën e mundësive për të ecur 
përpara në karrierë dhe çështje organizative (p.sh. shkalla e lartë e reformës, mungesa 
e konsultimit për planet e shkollës, mungesa e burimeve dhe mungesa e trajnimit) (po 
aty). Tridhjetë e dy vende, përfshirë Kroacinë dhe Serbinë në Ballkanin Perëndimor, 
morën pjesë në Sondazhin Ndërkombëtar për Mësimdhënien dhe të Nxënit, (TALIS) 
organizuar nga OECD në vitin 2013 për të mbledhur këtë lloj informacioni për të bërë 
të mundur ndryshimet e mëtejshme të politikave.

Kushtet e punës
Infrastruktura e dobët e shkollave mund të rrisë perceptimin e mësuesve për ngarkesën 
dhe nivelet e stresit (Banka Botërore, 2013). Hulumtimet e fundit në Shqipëri kanë 
gjetur se kushtet e punës dhe infrastruktura e përmirësuar, numri i reduktuar i 
nxënësve në klasë, dhe materialet më të mira didaktike të shkollave pjesëmarrëse në 
Projektin e Bankës Botërore për Cilësi të Shkëlqyer dhe Paanësi në Arsim, përveç 
rritjes së pagave, ka kontribuar në rritjen e shkallës së kënaqësisë në punë të mësuesve 
të Shqipërisë (Banka Botërore, 2014a). Në shkollat e vizituara nga Banka Botërore, 
drejtorët dhe mësuesit raportuan se përmirësimet në infrastrukturë kishin gjithashtu 
ndikim pozitiv në sjelljen dhe të nxënit e nxënësve (po aty). 

Nëpër vendet evropiane në 2010/11, kufiri maksimal më i zakonshëm i numrit të 
nxënësve në klasë ishte 28 nxënës, më e ulët se numri maksimal i klasave në Shqipëri 
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me 30 deri në 35 nxënës (Eurydice, 2012). Në Ballkanin Perëndimor dhe në rajonin 
më të gjerë të Ballkanit, numri maksimale i nxënësve në klasë në të gjitha nivelet 
në Kroaci ishte 28; në Bullgari, ishte 22 dhe 26 nxënës në nivelet fillore dhe të 
mesme përkatësisht; dhe në Slloveni ishte 28 nxënës në nivelin fillor dhe nivelin e 
mesëm të ulët dhe 32 në nivelin e mesëm të lartë (Eurydice 2012, f. 154). Megjithatë, 
mbipopullimi në zonat urbane ka qenë problem në të gjithë Ballkanin Perëndimor, 
duke kufizuar aftësinë e mësimdhënësve për zbatimin e praktikave mësimore me 
nxënësin në qendër (Duda etj, 2013). 

Ekziston një lidhje mes numrit të nxënësve në klasë, infrastrukturës dhe barazisë. 
Edhe pse nuk ka prova të forta për ndikimin e numrit të madh të nxënësve tek 
performanca e tyre, disa studime tregojnë se klasat me numër më të vogël nxënësish 
janë veçanërisht të dobishme për nxënësit nga mjedise shoqërore të pafavorizuara 
(OECD, 2014a). Pavarësisht nga kjo, nxënësit nga këto mjedise në mbarë botën “ka 
të ngjarë të vuajnë më shumë për shkak të numrit të pamjaftueshëm të mësuesve të 
trajnuar, infrastrukturës së mbingarkuar dhe materialeve të papërshtatshme ... [dhe] 
klasave me më shumë nxënës” (UNESCO, 2014, f. 18, 28).

Juridiksionet inkurajohen t’u japin mësuesve përgatitjen dhe trajnimin për të 
përballuar një sërë mjedisesh sfiduese në klasë (p.sh. klasa të mbipopulluara, klasa në 
shkolla të vogla me grupmosha të ndryshme, klasa me një numër të madh nxënësish 
nga mjedise shoqërore të pafavorizuara ose me nevoja të veçanta arsimore) (UNESCO, 
2014). Shkalla në të cilën kjo lloj përgatitjeje dhe trajnimi ofrohet në Shqipëri është 
e paqartë. Duke pasur parasysh hendekun e vazhdueshëm të performancës midis 
nxënësve nga mjedise shoqërore të pafavorizuara dhe nxënësit mesatarë në Shqipëri 
dhe qëllimin e qeverisë për të përmirësuar përfshirjen e sistemit arsimor, është e 
domosdoshme që vendi të trajtojë, dhe të përgatisë si duhet mësuesit për të përballuar 
sfidat që lidhen me infrastrukturën dhe numrin e nxënësve në klasë që ka të ngjarë të 
ndikojnë në mësimdhënien e tyre.

Kushtet e punësimit
Shumë vende me sisteme arsimore me performancë të lartë, duke përfshirë Finlandën, 
Kanadanë (Ontario) dhe Japoninë, kanë sindikata të fuqishme mësuesish (OECD, 
2011b). Në Ontario, Kanada, krijimi i një kuadri krahinor themelon marrëveshje të 
reja kolektive brenda një afati kohor të caktuar katërvjeçar dhe krijimin e një tryeze 
konsultative për Partneritetin në Arsim të politikëbërësve dhe aktorëve kryesorë i dha 
fund viteve të mosmarrëveshjeve në punë dhe i mundësoi provincës të ecte përpara 
me reformën e saj të arsimit (OECD, 2011b, Pervin dhe Campbell, 2011). Në nivel 
ndërkombëtar, dialogu social që përfshin qeverinë, sindikatat dhe aktorë të tjerë të 
mëdhenj lë vend për konsensus rreth reformave për të rritur gjasat që ato të jenë 
efektive dhe të drejta (Vere, 2007, UNESCO, 2014).
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Sipas punës kërkimore të Bankës Botërore, përcaktuesit e rëndësishëm të performancës 
dhe motivimit të mësuesve në punë përfshijnë një përkufizim të qartë të detyrave 
dhe përgjegjësive të mësuesve dhe pajtueshmërinë mes këtyre detyrave dhe sasisë së 
kohës që pritet të punojnë mësuesit (Banka Botërore, 2013). Në vendet me cilësi të 
lartë të mësuesve, si detyrat mësimore ashtu edhe ato jo mësimore njihen si pjesë 
e kohës totale të mësuesve në punë (UNESCO, 2015d). Aktivitetet jo-mësimore të 
identifikuara zakonisht në kontratat ose rregulloret në vendet e OECD-së janë: 
planifikimi apo përgatitja e mësimeve, puna në ekip dhe dialogu me kolegët, dhe 
komunikimi dhe bashkëpunimi me prindërit, e ndjekur nga vlerësimi me notë i punës 
së nxënësve, administrimi i përgjithshëm dhe shkresat, dhe aktivitetet për zhvillim 
profesional (OECD, 2014a).

Sistemet arsimore të suksesshme si ato në Finlandë, Kanada (Ontario), Japoni, 
Republikën e Koresë dhe Singapor kanë prirjen t’i kushtojnë më shumë kohë aktiviteteve 
jo-mësimore të organizuara në bashkëpunim që kanë për qëllim të përmirësojnë 
mësimin në shkollë (Banka Botërore, 2013). Kjo lloj kulture bashkëpunuese në shkolla, 
duke përfshirë vendimmarrjen e përbashkët dhe mbështetjen reciproke, është e lidhur 
me motivim më të madh, më shumë efektshmëri dhe kënaqësi të mësuesve (Komisioni 
Evropian, 2015c). Në Shqipëri, një nga Standardet e Përgjithshme të Mësuesve është 
të jesh anëtar aktiv dhe bashkëpunues i institucionit arsimor, por mund të bëhet më 
shumë për të nxitur bashkëpunimin në nivel shkollash.

Rekomandime për çështjen 3.2 të politikës  
Përmirësoni cilësinë në arsim duke zgjidhur çështjet strukturore në shkolla. 

3.2.1 Për një periudhë të shkurtër dhe në vazhdim, Shqipëria do të përfitonte nga 
një partneritet konsultativ i fortë midis qeverisë, mësuesve, sindikatave, që të 
punojnë së bashku dhe të zgjidhin të gjitha sfidat që lidhen me kushtet e punës 
dhe të punësimit të mësuesve, si dhe të bëjnë një përshkrim të gjithanshëm të 
detyrave të mësuesit si kur ai jep mësim, ashtu edhe jashtë orës së mësimit.

Mësuesit dhe sindikatat e tyre mund të jenë partnerë të vlefshëm në reformën e arsimit të 
Shqipërisë. Është e rëndësishme që ata të përfshihen në procesin e zhvillimit të politikave, 
zhvillimin e materialeve (p.sh. kurrikulave, udhëzimeve) për miratimin e reformave, 
dhe punën për të përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë që lidhen me rolin e tyre. Një 
përshkrim i plotë të ngarkesës së punës të mësuesve përfshin si detyrat mësimore ashtu 
dhe ato jo- mësimore, duke përfshirë punën bashkëpunuese me kolegët.

Për të informuar këtë punë, Shqipëria mund të bëjë një sondazh me mësuesit në vend 
për të marrë një vlerësim të saktë të ngarkesës aktuale të punës së tyre dhe për të 
identifikuar dhe për t’iu përgjigjur kushteve të punës dhe të punësimit që ndikojnë tek 
kënaqësia dhe efektiviteti i tyre në punës. Shqipëria mund të marrë në konsideratë t’i 
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bashkohet studimit TALIS të OECD-së përveç, ose në vend të, bërjes së sondazheve 
të veta për mësuesit.

Për të shmangur ndonjë ndërprerje e mundshme të punës, Shqipëria mund të marrë 
në konsideratë krijimin e një afati kohor të caktuar për bisedime për marrëveshjet 
kolektive. Procedurat e transferimit dhe shkarkimit të mësuesve duhet të shihen si 
të drejta; këto mund të rishikohen në konsultim me sindikatat. Drejtoritë Arsimore 
Rajonale dhe drejtuesit e shkollave duhet të kenë njohuri se çfarë përbën transferim 
të paligjshëm të mësuesve, ose shkelje të kodit të punës, dhe çdo provë për aktivitet të 
tillë do të duhet të hetohet si përparësi.

Mësuesit në Shqipëri duhet të jenë të përgatitur për t’iu përgjigjur kërkesave të 
klasave të vendit, nëse ato janë të mbipopulluara, përfshijnë klasa me nxënës të disa 
grupmoshave dhe nivele të ndryshme formimi, ose përfshijnë nxënës me nevoja të 
veçanta arsimore, ose aftësi të kufizuara. Me rëndësi do të jetë që menaxhimi i klasës dhe 
strategjive për mësimdhënie në klasa sfiduese (p.sh. klasa të mëdha; klasa me nxënës 
të disa grupmoshave dhe nivele të ndryshme formimi) të përfshihen në kurrikulën e 
standardizuar të FFM-së të vendit dhe si ZHPV e synuar për mësimdhënësit në shërbim.

3.2.2 Për një periudhë afatshkurtër dhe afatmesme, sistemi arsimor në Shqipëri 
do të përfitonte nga investimet në infrastrukturë, përshi investimet për të 
ulur mbipopullimin në shkollat publike në zonat urbane dhe vëmendje ndaj 
problemit të klasave kolektive.

Ky rekomandim bazohet në një nga rekomandimet afatshkurtra në seksionin e 
mëparshëm. Investimet në infrastrukturë dhe një ulje e mbipopullimit janë të 
kushtueshme, duke pasur parasysh se ky i fundit mund të kërkojë punësimin e 
më shumë mësuesve. Megjithatë, ato mund të jenë veçanërisht të rëndësishme për 
përpjekjet për reforma të Shqipërisë. Garancia e koordinimit të mjaftueshëm në nivel 
kombëtar, rajonal dhe lokal në mënyrë që sistemi të mund të jetë më reagues ndaj 
nevojave të infrastrukturës së shkollave do të jetë dobiprurës për Shqipërinë. 

ÇËSHTJA 3.3 E POLITIKËS  
Përgatitja fillestare e mësuesve duhet të mbështesë përpjekjet e 
reformës arsimore në Shqipëri dhe të përgatisë mësues për realitetet 
në klasë dhe në shkollë 

Përgatitja e mësuesve në Shqipëri është në gjendje pasigurie. Sipas hulumtimit të grupit 
të analizës së UNESCO-s, ka një sërë problemesh me programet e FFM-së të vendit 
që qeveria është e gatshme t’i trajtojë përmes ndryshimit të politikave. Këto sfida 
përfshijnë mungesën e përgatitjes së mjaftueshme në kurrikulën parauniversitare me 
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studentin në qendër dhe mospërputhjet nëpër programet e FFM-së dhe mundësitë 
për praktikë mësimore.

Fakte
Në Shqipëri, programet e FFM-së për përgatitjen e mësuesve të arsimit të mesëm të 
ulët dhe të mesëm të lartë janë të njëpasnjëshme, duke u zhvilluar pas përfundimit 
të programit trevjeçar me 180-ECTS për diplomë bachelor në një lëndë të veçantë. 
Ato zgjasin dy vjet, përbëhen nga 120 kredite ECTS dhe në përfundim të tyre merret 
diploma Master i Arteve apo Shkencës. Programet për mësuesit e arsimit fillor janë 
përshkruar në Shqipëri si “të integruar” dhe duket se janë të ngjashme me modelin 
bashkëekzistues. Ata janë relativisht të rinj në këtë formë të futur vetëm në vitin 2012, 
kur u ndryshuan kualifikimet për t’u bërë mësues duke kërkuar që të gjithë mësuesit 
fillor të merrnin diplomë master. Programet zgjasin pesë vjet dhe përfshijnë tre vjet 
(180 ECTS) studimi në nivelin bachelor, e pasuar nga dy vjet (120 ECTS) studimi 
në nivelin master, në përfundim të të cilëve merren diplomat Bachelor dhe Master i 
Arteve. 

Disa aktorë shprehën shqetësimin se vendit i mungojnë programe fleksibël ose 
alternative për FFM-në që mund të përgatisin shpejt mësues për të plotësuar vendet 
që janë bosh dhe duket sikur nuk ka programe për të përgatitur mësues për TIK-un. 
Për momentin, raportohet se është diçka e zakonshme që mësuesit e matematikës ose 
shkencës të japin TIK. Duke patur parasysh rëndësinë e njohurive të kësaj lënde për 
një mësimdhënie të efektshme, është një shqetësim nëse qeveria nuk siguron ose nuk 
zhvillon mjete të tjera për përgatitjen e mësuesve për të gjitha lëndët e kurrikulës. 

Megjithë përparimet e kohëve të fundit për të patur programe për përgatitjen e 
mësuesve në përputhje me standardet evropiane, sidomos duke shtuar përfundimin 
e një teze kërkimore si kërkesë për të gjitha programet, MAS, komentet e palëve të 
interesuara dhe hulumtimet e fundit identifikojnë çështje të tjera në programet e 
FFM-së. Për shembull:

 � Përmbajtja e programit të FFM-së është i ndryshëm nga institucioni në 
institucion dhe kurrikula është e mbingarkuar;

 � “Nuk i kushtohet vëmendje se cilat programe studimi janë të nevojshme për 
mësues të suksesshëm” (MAS, 2014a, f. 29);

 � Nevojitet që praktika mësimore të mbikëqyret më shumë; dhe programet janë të 
fragmentarizuar (MAS, 2014a).

Standardizimi dhe akreditimi
Në të kaluarën janë bërë përpjekje për të standardizuar kurrikulën e FFM-së, përmes 
udhëzimeve të zhvilluara nga një Grup Pune për Formimin Fillestar, në vitin 2008, 
dhe Standardeve të Përgjithshme të Mësuesve në vitin 2013, por është e paqartë 
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shkalla në të cilën ato janë përdorur për të informuar zhvillimin e përmbajtjes së 
FFM-së (Abdurrahmani dhe Boce, 2011, Komisioni Evropian, 2013a). Një ligj i ri 
për arsimin e lartë, i miratuar në shtator 2015, do të kërkojë që 80% e kurrikulës së 
programit Master në FFM të jetë i standardizuar, dhe që 25% e krediteve të trajtojë 
trajnimin e përgjithshëm psiko-pedagogjik (Republika e Shqipërisë, 2015a). MAS 
(2014a) ka sinjalizuar se ka në plan të sigurojë që programet të mbulojnë përmbajtjen 
në kurrikulën parauniversitare, TIK-un dhe vlerësimin e nxënësve.

Akreditimi i programeve mund të përdoret për të siguruar periodikisht që programet 
të ofrojnë përmbajtjen e kërkuar, por nuk duket se është ky rasti në Shqipëri. Të 
gjitha programet e reja të FFM-së duhet të miratohen nga MAS-i dhe të akreditohen 
nga Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL) në përputhje me 
standardet e cilësisë për të gjithë programet për diploma bachelor dhe master (APAAL, 
2012). Megjithatë, është raportuar se programet të riakreditohen vetëm nëse ofruesit 
përcaktojnë se ato kanë ndryshuar në mënyrë thelbësore dhe jo në baza ciklike. 
Programet e reja të integruara të FFM-së të Shqipërisë mesa duket nuk janë akredituar 
për shkak të një mosmarrëveshjeje midis ofruesve dhe organit të akreditimit. 

Përmbajtja e programeve 
Grupet e interesit në Shqipëri shprehën shqetësimin se programet e FFM-së nuk po 
mbështesin përpjekjet e vendit për reformën në arsim. Studimet më të fundit kanë 
zbuluar se programet nuk sigurojnë përgatitje për kurrikulat e sistemit parauniversitar 
(shih Kapitullin 3) dhe se ofrimi i kurseve ende karakterizohet nga metodologji që 
kanë në qendër mësuesin (p.sh leksione), sesa nga teknika që kanë në qendër nxënësin 
të cilat pritet të përdoren aktualisht nga mësuesit nëpër klasa (Abdurrahmani, 2013; 
Komisioni Evropian, 2013a). 

Për shkak të kurrikulës së re të bazuar tek kompetencat, mësuesve në Shqipëri po u 
kërkohet të zhvendosen nga një kulturë me në qendër mësuesit dhe provimet të një 
kulturë me nxënësin në qendër që supozon se të gjithë nxënësit mund të mësojnë 
nëse angazhohen dhe mbështeten si duhet. Një kulturë e tillë e mat suksesin bazuar 
tek ecuria aktuale e nxënësit drejt synimeve dhe kompetencave mësimore, dhe jo tek 
arritja e një standardi të caktuar nga nxënësi. Për shumë mësues, kjo qasje e re është 
një ndryshim i rëndësishëm në vlera, si edhe në praktikën mësimore. Studimet kanë 
treguar se në shumë vende me të ardhura të ulëta dhe mesatare, dhe në vendet post-
komuniste gjithashtu, praktikat pedagogjike kanë vazhduar të dominohen nga mësuesit, 
të orientuar nga ligjëratat dhe mjaft formale, duke u përqendruar tek njohuritë faktike 
dhe dijet procedurale për t’u përgatitur për provimet formale tradicionale (Altinyelken, 
2015). Në rrethanat kur kurrikula e ndryshuar kërkon një zhvendosje të konsiderueshme 
pedagogjike nga ana e të paktën një pjese të forcës së mësimdhënies, të nxënit e 
qëndrueshëm profesional është kusht për sukses. Pra, programet e FFM-së duhet të 
trajtojnë zhvillimin e aftësive pedagogjike të kandidatëve për mësues. 
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Studimet gjithashtu sugjerojnë se programet e FFM-së në Shqipëri nuk i përgatisin 
mjaftueshëm studentët që do të bëhen mësues për vlerësimin e nxënësit, planifikimin 
e mësimit, menaxhimin e klasës, dhe mësimdhënien për fëmijët me nevoja të veçanta 
në arsim dhe për nxënësit me prejardhje të ndryshme (Vula etj., 2012; Komisioni 
Evropian, 2013a). Përgatitja në fushën e dytë është edhe më e rëndësishme tani pas 
krizës financiare botërore, sepse qeveria po shpreson të krijojë një sistem arsimor më 
përfshirës për numrin në rritje të familjeve që po përpiqen të riintegrohen në Shqipëri 
pasi kanë jetuar në Greqi apo Itali (Komisioni Evropian, 2013a). Edhe pse kjo është 
aspirata e qeverisë, nxënësit nga mjedise shoqërore të ndryshme ose të pafavorizuara 
nuk janë ende plotësisht të përfshirë në shkollat e vendit. 

Praktika
Komisioni Evropian (2013a) e ka quajtur praktikën mësimore “komponentin më 
pak të zhvilluar në programin për formimin e mësuesve” në Shqipëri (Komisioni 
Evropian, 2013a, f. 25). Kur ofrohet praktikë, ajo zakonisht shpërndahet në dy module. 
Në modulin e parë, nxënësit vëzhgojnë klasa në grupe të vogla, dhe gjatë modulit të 
dytë, ata angazhohen në mësimdhënie (Vula etj, 2012). Një universitet ku shkoi për 
vizitë grupi i analizës së UNESCO-s ofronte një program të përgjithshëm për arsimin 
e mesëm të lartë, që përfshinte një praktikë nëntë javore, përfshirë një modul tre-
javor gjatë vitit të parë të programit dhe një modul gjashtë-javor gjatë vitit të dytë. 
Megjithatë, kohëzgjatja dhe planifikimi në kohë i praktikës ndryshojnë në varësi të 
ofruesit të FFM-së dhe të programit. 

Në sistemin e FFM-së, në institucionet e arsimit të lartë, gjatë praktikës mësimore, 
mësuesit-studentë vëzhgohen dhe vlerësohen nga një pedagog universiteti dhe një 
mësues mentor në shkollë. Disa ofrues të FFM-së kanë praktikat e tyre të vlerësimit 
dhe mentorimit. Për shembull, një universitet që grupi i punës së UNESCO-s vizitoi 
i vlerësonte mësuesit-studentë duke përdorur një formular standard vlerësimi dhe 
kërkonte që mentorët të kishin së paku pesë vjet përvojë në mësimdhënie. Pavarësisht 
kësaj, studimet tregojnë se këto nuk janë praktika të vendosura në të gjitha programet 
e formimit fillestar të mësuesve dhe mësuesit mentorë në përgjithësi nuk janë të 
trajnuar për rolin e tyre (Vula etj, 2012, Komisioni Evropian, 2013a). Shqipëria ka 
propozuar hartimin e një rregulloreje të re për standardizimin e praktikave mësimore, 
kështu që kjo mund të ndryshojë në të ardhmen (MAS, 2014a). 

Diskutimi
Në të gjitha vendet që morën pjesë në studimin TALIS 2013 të OECD-së, mësuesit 
që kishin përfunduar programe të FFM-së që mbulojnë njohuri mbi përmbajtjen, 
pedagogji dhe praktikë mësimore për lëndët që ata japin mësim ndiheshin të përgatitur 
më mirë për rolet e tyre se ata, programet e FFM-së të të cilëve nuk mbulonin ato 
komponentë (OECD, 2014b). Programet e FFM-së priren të jenë teorike në të gjithë 
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vendet e Ballkanit Perëndimor, duke u fokusuar tek njohuritë për lëndën sesa tek 
përgatitja praktike në teknikat e mësimdhënies që vendosin nxënësin në qendër dhe 
tek arsimi gjithëpërfshirës (Duda etj, 2013). Në këto vende, kornizat kombëtare, të 
tilla si standardet e zakonshme profesionale të mësimdhënies, nuk janë përdorur për 
të drejtuar përmbajtjen e programit të FFM-së, duke sjellë ndryshime të rëndësishme 
në mënyrën se si ofruesit i përgatisin mësuesit (po aty). Ndryshe nga kjo, në vendet 
e OECD-së është e zakonshme që një organ qeveritar ose autoritet qendror të krijojë 
një kornizë për përmbajtjen e programit të FFM-së (OECD, 2014a). Puna kërkimore 
e OECD-së (2005) rekomandon gjithashtu që programet të jenë objekt i akreditimit 
periodik dhe vlerësimit të vazhdueshëm përkundrejt këtyre kornizave, si një masë për 
garantimin e cilësisë, gjë që aktualisht nuk ndodh në Shqipëri.

Puna kërkimore sugjeron që:

 � Përvojat në praktika mësimore të hartuara mirë e ulin shkallën e numrit të 
studentëve që nuk duan të hyjnë në mësuesi, përmirësojnë performancën 
e mësuesve fillestarë dhe rrisin mundësinë që mësuesit të përdorin metoda 
mësimdhënieje inovative dhe të bëhen zgjidhës të mirë të problemeve (Musset, 
2010). Puna kërkimore rekomandon që praktika mësimore të jetë e gjatë dhe të 
përfshijë mbikëqyrje nga mentorë të trajnuar mirë (Darling-Hammond, 2006, 
2012). Mesatarisht, programet e FFM-së në Evropë përfshijnë një praktikë prej të 
paktën 25 kreditesh ECTS, krahasuar me një mesatare prej 10-16 kreditesh ECTS 
në Shqipëri (Vula etj, 2012; Komisioni Evropian, 2015c). 

 � Në Finlandë, e cila ka performuar mirë edhe gjatë viteve të fundit në vlerësimin 
PISA të OECD-së, mësuesit me përvojë, të cilët shërbejnë si mentorë trajnohen 
nën mbikëqyrje dhe përzgjidhen në bazë të kompetencave të tyre për të punuar me 
studentët për mësues. Shkollat për Trajnimin e Mësuesve bëjnë punë kërkimore me 
ofruesit e FFM-së gjatë praktikës për të lidhur praktikën me punën kërkimore dhe 
teorinë (Sahlberg, 2011) dhe praktika zgjat të paktën një vit në total, kohë gjatë së 
cilës studentët për mësues marrin pjesë në të nxënit bashkëpunues me personelin e 
shkollës dhe bëjnë praktikë në mësimdhënie (Schleicher, 2012). 

Shqipëria nuk ka nevojë të krijojë një model shkolle zhvillimi profesional intensiv 
që ka të ngjarë të jetë i kushtueshëm, si Finlanda, por mund të miratojë disa nga 
këto praktika për të përmirësuar praktikën e saj dhe për të nxitur lidhje më të forta 
mes ofruesve të FFM-së dhe shkollave. Qeveria e Shqipërisë ka propozuar ofrimin e 
zhvillimit profesional mbi metodat e reja të mësimdhënies dhe arsimit gjithëpërfshirës 
për fakultet e FFM-së, por është e paqartë nëse po zhvillohen plane për të krijuar lidhje 
më të forta midis ofruesve të programeve të FFM-së dhe shkollave (MAS, 2014a).

Në tërësi, rrugët fleksibël për të hyrë në mësimdhënie lejojnë ata persona të cilët kanë 
zhvilluar aftësi dhe njohuri të mira në një fushë të caktuar të bëhen mësues dhe kjo 
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mund të jetë veçanërisht e dobishme për të zgjidhur problemin kur nuk ka mësues 
për një lëndë të caktuar (OECD, 2005; Barber and Mourshed, 2007). Studimi tregon 
se këto lloj programesh mund të prodhojnë mësues që janë po aq efektivë sa ata që 
ndjekim rrugën tradicionale të FFM-së, për sa kohë kriteret e pranimit për programet 
janë të larta (Boyd etj, 2007). Këto programe mund të mbahen me kohë të pjesshme, të 
mbulojnë një numër të reduktuar modulesh të FFM-së dhe të përfshijnë mësimdhënie 
të paguar, siç është rasti i Danimarkës, e cila ofron programin me 150 kredite ECTS 
“Mësues i Merituar” për personat mbi moshën 25 vjeçare që kanë studiuar për të 
punuar në fusha të tjera (Komisioni Evropian, 2015c). Shqipëria mund të përfitojë 
nga një program si ky duke pasur parasysh mungesën e mësuesve për disa lëndë me 
kërkesa të larta dhe në disa shkolla të vendit.

Për të përmirësuar Formimin Fillestar të Mësuesve (FFM), ligji i ri i vitit 2015 për arsimin 
e lartë (Republika e Shqipërisë, 2015a) vë në dukje se 80% e kurrikulës për përgatitjen 
e mësuesit në çdo lëndë do të jetë e njëjtë në të gjitha institucionet e arsimit të lartë. 
Kjo pasqyron faktin që, sipas MAS-it, profesorët e universitetit dhe mësuesit e shkollës 
e konsiderojnë praktikën e mësimdhënies si një komponent shumë të rëndësishëm të 
programit të FFM-së. Përveç kësaj, 25% e kurrikulës do të përqëndrohet tek zhvillimi 
pedagogjik i mësuesve (po aty). Këto dispozita të reja ligjore mund të ndihmojnë në 
rritjen e harmonizimit të programeve të FFM-së me kurrikulën e re dhe gjithashtu në 
përmirësimin e përgatitjes psiko-pedagogjike të mësuesve.

Rekomandime për çështjen 3.3 të politikës 
Forconi arsimimin e mësuesve dhe siguroni rrugë fleksible për të hyrë në 
këtë profesion

3.3.1 Në një periudhë të shkurtër, forconi përgatitjen e mësuesve duke përmirësuar 
praktikat dhe elementët kyç të reformës arsimore në Shqipëri.

Është me rëndësi që programi mësimor i FFM-së që rezulton nga miratimi i fundit i ligjit 
për arsimin e lartë në Shqipëri të zhvillohet në konsultim me ofruesit e FFM-së, mësuesit 
dhe aktorët e tjerë kryesorë. Është thelbësore që ata që studiojnë për t’u bërë mësues të 
kuptojnë plotësisht filozofinë që qëndron pas reformimit të kurrikulës parauniversitare 
dhe që fakulteti i FFM-së të jetë shembull i një metode mësimdhënieje me nxënësin në 
qendër. Kurset teorike do të duhet të vendosen në balancë me përgatitjen praktike në tema 
si menaxhimi i e klasës dhe vlerësimi.

Gjithashtu, aktorët kryesorë mund të japin të dhëna të vlefshme për përmirësimin e 
praktikës, e cila duhet të përfshijë kriteret e përbashkëta të vlerësimit për praktikantët, 
informuar nga standardet (shih çështjen 3.8 të politikës); dhe trajnimin dhe kriteret 
e përzgjedhjes për mësuesit mentorë, që mund të bazohen në kriteret ekuivalente për 
mentorët e praktikantëve (shih çështjen e radhës të politikës). Praktika do të duhet të 
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ketë kohëzgjatje të mjaftueshme dhe të fillojë në fillim të studimeve të studentëve për 
mësues për t’i dhënë atyre mundësinë që të praktikojnë dhe të reflektojnë mbi strategjitë e 
mësimdhënies ndërkohë që mësojnë më shumë në programet e tyre.

Çelësi i kësaj praktike të përmirësuar do të jetë krijimi i partneriteteve të forta midis 
ofruesve të FFM-së dhe shkollave. Praktika duhet të shihet si një investim i përbashkët për 
brezin e ardhshëm të mësuesve. Standardet e Përgjithshme të Mësuesve, qoftë aktuale apo 
të rishikuara (shih çështjen 3.8 të politikës), mund të përdoren për të krijuar një kuptim të 
përbashkët të praktikës së mirë mësimore midis ofruesve të FFM-së dhe shkollave.

Akreditimi i programeve të FFM-së në baza ciklike do të inkurajojë vlerësimin dhe 
përmirësimin në mënyrë të vazhdueshme, përveçse rëndësisë që ka për qëllime të 
garantimit të cilësisë. Mund të jetë e nevojshme të bëhen ndryshime në procesin e 
akreditimit dhe/ose kritereve, nëse ato nuk janë aq të forta sa për të garantuar që 
programet ofrojnë përmbajtjen e kërkuar.

3.3.2 Në një periudhë të mesme dhe të gjatë, merrni në konsideratë rrugë më 
fleksibël për hyrjen në profesionin e mësuesit për të zgjidhur problemin kur ka 
mungesë mësuesish. 

Nëse analiza e tregut të punës dhe planifikimi paraprak flasin për mungesa të 
vazhdueshme në lëndë të caktuara, Shqipëria mund të marrë në konsideratë futjen e 
programeve alternative të FFM-së që janë më të shkurtra në kohëzgjatje dhe/ose që 
mbahen me kohë të pjesshme. Ashtu si programet tradicionale të FFM-së, këto programe 
do të duhet të jetë selektivë, por do të duhet edhe që të kenë kriteret e veta të pranimit 
për të njohur përvojën e mëparshme të kandidatëve. Duhet menduar mirë përcaktimi i 
përmbajtjes dhe mundësitë për praktikë mësimore që duhet të ofrojnë këto programe. 

3.3.3 Në një periudhë afatshkurtër, përmirësoni koordinimin e përgatitjes së 
mësuesve në universitete, trajnimet praktike, zhvillimin profesional dhe 
vlerësimin e performancës duke përfshirë harmonizimin me legjislacionin.

Ligji për Sistemin e Arsimit Parauniversitar (2012) dhe Ligji për Profesionet e Rregulluara 
në Shqipëri (2009) kërkojnë përfundimin e suksesshëm të stazhit dhe një provim 
shtetëror në mënyrë që një i diplomuar në FFM të çertifikohet si mësues. Futja e këtij 
programit stazhi, i cili u zbatua për herë të parë në vitin 2011 në Shqipëri, është një 
lëvizje pozitive që ka për qëllim zhvillimin e kapaciteteve të mësuesve të ardhshëm, 
garantimin e një performance me cilësi të lartë dhe të suksesshme, dhe përmirësimin 
e njohurive dhe aftësive (MASH, 2011b). Disa çështje dytësore në këtë program 
përfshijnë ngarkesën e punës lidhur me rolin e mentorimit, mungesën e trajnimeve 
për mentorët dhe praktikantët, dhe mungesën e shpërblimit për praktikantët. Cilësia 
e përgjithshme e përgatitjes së mësuesve në vend do të përmirësohet duke i dhënë më 
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shumë vëmendje këtyre çështjeve nëpërmjet zbatimit të koordinuar të politikave dhe 
harmonizimit të legjislacionit. 

ÇËSHTJA 3.4 E POLITIKËS  
Programi i praktikave/stazhit nevojitet të mbështesë më mirë si 
praktikantin ashtu edhe mentorin

Fakte
Sipas Rregullores për organizimin dhe kryerjen e praktikës profesionale për mësuesinë si një 
profesion i rregulluar (2011), të diplomuarit nga programet e FFM-së duhet të punojnë 
në një shkollë për një vit akademik nën mbikëqyrjen e drejtorit dhe një mësuesi mentor. 
Këta praktikantë duhet të reflektojnë mbi punën e tyre duke mbajtur një portofol të 
përvojave të tyre të mësimdhënies. Përveç këshillimit, atyre nuk ju ofrohen mundësi 
profesionale mësimi që synojnë nevojat e veçanta të tyre si mësues të rinj.

Drejtoritë Rajonale Arsimore i zgjedhin mentorët e stazhit sipas kritereve të përcaktuara 
në rregulloren e vitit 2011, të tilla si dhjetë vjet përvojë në mësimdhënie, përdorim të 
metodave novatore të mësimdhënies, gatishmëri për të bashkëpunuar, dhe aftësi në 
komunikim (MASH, 2011b). Në fund të vitit shkollor, mentori dhe drejtori e vlerësojnë 
praktikantin në bazë të kritereve të vlerësimit të rregulluara në bazë të Standardeve të 
Përgjithshme të Mësuesve (MASH, 2011b). Mentorët kryejnë shumicën e vlerësimit, 
ndërsa drejtori vlerëson vetëm nëse praktikanti ka respektuar rregullat dhe etikën e 
shkollës dhe nëse ka bashkëpunuar me kolegët (po aty). Bazuar në rezultatet e vlerësimit, 
një komision vlerësues rajonal përcakton nëse praktikantët kanë përfunduar me sukses 
stazhin dhe nëse mund të futen në provimin e shtetit për çertifikim.

Në vitin 2014, përveç mungesës së mentorëve, MAS-i ka identifikuar edhe ngarkesën 
e punës së tyre si një sfidë në programet e praktikave (MAS, 2014a). Mentorëve iu 
kërkohet t’i kushtojnë një të katërt e ngarkesës së tyre të punës praktikës mësimore, ku 
dy të tretat e kësaj kohe t’ia kushtojnë vëzhgimit të praktikantit dhe një e tretë këshillimit 
të tyre (MAS, 2011b). Mentorët përgjithësisht përzgjidhen mbi bazën e përvojës së tyre 
dhe nivelit të arritjeve në profesionin e tyre. Një e katërta e ngarkesës së mentorëve duhet 
të mbulohet nga praktikantët. Në 2010, Komisioni Evropian rekomandoi që mentorët 
të trajnohen mirë për rolin e tyre (Komisioni Evropian, 2010) dhe sipas UNESCO-s 
(2014), mentorët marrin trajnim formal në një numër vendesh evropiane. 

Praktikantët përfaqësojnë një fuqi të madhe pune të papaguar në shkollat në Shqipëri, 
ndoshta 8% të numrit të mësuesve në vitin shkollor 2014-2015 sipas përllogaritjeve të 
grupit të punës së UNESCO-s për përgatitjen e këtij dokumenti. Ata marrin sigurime 
shëndetësore dhe shoqërore dhe viti i tyre i praktikës llogaritet për moshën e pensionit, 
por ata nuk paguhen gjatë atij viti. Studimet e kohëve të fundit dhe palët e interesuara në 
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Shqipëri e kanë identifikuar këtë si një pikë të dobët të programit (Komisioni Evropian, 
2013a). MAS-i së fundmi ka propozuar t’iu paguajë praktikantëve gjysmën e rrogës së 
mësuesit, por ky ndryshim nuk është zbatuar ende në kohën e shkrimit të këtij raporti. 

Shpërblimi i praktikantëve do të ishte një ndryshim i rëndësishëm i politikës për një 
numër arsyesh, përfshirë kapacitetin e vet për të rritur pëlqyeshmërinë e profesionit 
të mësimdhënies. Aktualisht, perspektiva për një vit praktik të papaguar pas pesë 
vitesh studime të larta mund të jetë një pengesë ose zhgënjim i fortë për kandidatë 
potencialisht cilësorë në FFM, veçanërisht për ata që e konsiderojnë mësimdhënien si 
një karierë të dytë. Megjithatë, praktika profesionale shihet si pjesë e formimit fillestar 
të mësuesve të ardhshëm dhe praktikantët konsiderohen si kandidatë për profesionin 
e mësuesit. Ka një skemë për monitorimin e praktikantëve mbi bazën e menaxhimit të 
klasës, planifikimit dhe aspekteve të tjera të punës së tyre. Treguesit e përdorur janë të 
matshëm dhe përdoren për vlerësimin përfundimtar të performancës së praktikantëve. 

Diskutimi
Mësuesit raportojnë se elementet më të zakonshëm orientues të ofruara në shkollat 
evropiane janë mentorimi, takimet me drejtorin apo kolegë të tjerë, si dhe kurse 
dhe seminare, ku mentorimi është ndoshta elementi më i rëndësishëm (KE, 2015c). 
Shumica e vendeve në Ballkanin Perëndimor kanë futur një fazë stazhi për mësuesit 
fillestarë, dhe në disa prej këtyre vendeve, mentorimi është mbështetja kryesore 
e ofruar (Duda etj, 2013; KE 2015c). Studimet e KE-së (2010) rekomandojnë që t’i 
kushtohet vëmendje procesit të përputhjes së mentorëve me mësuesit e rinj, në mënyrë 
që mentorët të mund të sigurojnë mbështetje profesionale të mirinformuar kurrikulën 
e lëndës/lëndëve të mësuesve të rinj, ndër të tjera. Gjithashtu, ai paralajmëron se, 
në qoftë se mentorët janë edhe vlerësuesit, mësuesit e rinj mund të jenë më pak të 
gatshëm të kërkojnë ndihmë apo të flasin për problemet (po aty). Kjo është një pikë 
e rëndësishme për Shqipërinë, që mund të dëshirojë të rishikojë rolin mentorëve në 
vlerësim, si dhe ngarkesën e përgjithshme të punës së tyre. 

Komisioni Evropian (KE, 2010) e identifikon mbështetjen për ngarkesën e mentorëve, 
si një nga kushtet që programet e orientimit efektiv të jenë të suksesshëm. Prandaj, 
Komisioni Evropian rekomandon reduktim të orarit mësimor të mentorë për t’iu 
lejuar atyre kohë që të punojnë me mësuesit fillestarë, si dhe vlerësim për rolin e tyre 
(po aty). Skocia është një vend ku si mentorët dhe mësuesit fillestarë kanë ngarkesë 
të reduktuar pune. Mentorët kanë tre orë e gjysmë në javë për të përmbushur rolin e 
tyre (po aty). Vlerësimi për mentorët përfshin këtë lloj lehtësimi në orare në tre nga 21 
vendet e OECD-së, ndërsa në tetë vende jepen shpërblime mbi paga (OECD, 2014a). 
Në Bosnje dhe Hercegovinë, roli i mentorit është përfshirë në nivelin e pagave, dhe 
mentorët marri një shpërblim prej 5 deri 10% mbi pagën.
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Duke pasur parasysh se kompetenca e mentorëve është thelbësore, Komisioni Evropian 
(2010) rekomandon gjithashtu që mentorët të trajnohen mirë për rolin e tyre. Mentorët 
ndjekin trajnim formal në një sërë vendesh evropiane (UNESCO, 2014). Për shembull, 
në Estoni ofruesit e FFM-së ofrojnë trajnime si për mentorët, ashtu edhe për mësuesit 
e rinj. Ofruesit e FFM-së monitorojnë dhe vlerësojnë në mënyrë të vazhdueshme 
zbatimin e programit të orientimit. Rezultatet informojnë përmirësime si në programin 
e orientimit, ashtu edhe në programet e FFM-së (KE, 2010). 

Komisioni Evropian (2010) rekomandon gjithashtu që mësuesve fillestarë t’u jepet 
ngarkesë e reduktuar, por jo shpërblim i reduktuar, për t’i dhënë mundësi atyre që 
të punojnë me mentorët e tyre dhe të bëjnë detyra që mund t’iu marrin atyre më 
shumë kohë se sa mësuesve me përvojë, siç është planifikimi i mësimit. Nëpër vendet 
evropiane që ofrojnë program orientimi, është e pazakontë që mësuesit e rinj të mos 
marrin asnjë lloj kompensimit (KE, 2015c). Për shembull, në Mal të Zi, mësuesit që 
trajnohen marrin 80% të pagës së plotë të një mësuesi (Duda etj, 2013), ndërsa në 
vende të tjera, mësuesit e rinj tashmë janë plotësisht të punësuar në një shkollë gjatë 
kohës së orientimit (KE, 2015c ). 

Rekomandime për çështjen 3.4 të politikës 
Përmirësoni efektivitetin e praktikave, mentorimit dhe programeve të 
stazhit në FFM 

3.4.1 Në një afat të shkurtër, zgjidhni sfidat e ngarkesës së mentorëve dhe merrni 
në konsideratë se si ata mund të përgatiten më mirë, të mbështeten dhe të 
vlerësohet roli i tyre.

Si përparësi, do të jetë e rëndësishme që qeveria të përcaktojë nëse viti kalendarik 
shkollor në Shqipëri dhe koha e caktimit të praktikantëve dhe proceset e përzgjedhjes 
së mentorëve po sjellin ndonjë vështirësi në reduktimin e orëve mësimore të 
mentorëve, dhe nëse po, të punojë për të rishikuar këto procese. Gjithashtu, do të 
jetë e rëndësishme që të bëhen ndryshime për t’u siguruar që mentorët nuk janë të 
mbingarkuar nga përgjegjësitë e rolit të tyre; kjo ndoshta do të thotë zvogëlimin e 
numrit maksimal të praktikantëve që mund t’i caktohen secilit mentor. Mund të jetë 
e nevojshme që orët mësimore dhe orët e punës së mentorëve në të gjitha nivelet 
shkollore të sqarohen në udhëzimin administrativ përkatës.

Në shqyrtimin e sfidave që lidhen me ngarkesën e punës së mentorëve dhe vlerësimin 
e tyre, Shqipëria mund të shqyrtojë detyrat specifike që i caktohen atyre. Duke pasur 
parasysh përgjegjësinë që ata mbajnë, Shqipëria mund të marrë parasysh vlerësimin 
formal të rolit të tyre. Përveç orëve të reduktuara, vlerësimi mund të marrë formën e 
shpërblimit (p.sh. një kompensim mbi pagën) dhe/ose shtimin e rolit këshillues në rrugën 
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e karrierës së mësuesve. Nëse orët mësimore të mentorëve nuk mund të reduktohen në 
praktikë, Shqipëria mund të pakësojë dhe të zhvendosë përgjegjësitë e tyre.

Puna në vazhdim për krijimin e rrjeteve rajonale të mentorëve, të përshkruar në 
Rregulloren për organizimin dhe kryerjen e praktikës profesionale për mësimdhënie 
si një profesion i rregulluar (2011) do të sigurojë që mentorët të kenë mundësi të 
bashkëpunojnë në mbështetje të njëri-tjetrit dhe të mësojnë nga njëri-tjetri. Kjo mund 
të marrë formën e bashkëpunimit në internet, përveç komuniteteve të mësuarit ballë-
për-ballë. Ashtu siç ka propozuar Shqipëria, mentorëve duhet t’u ofrohet zhvillim 
profesional për rolin e tyre. 

3.4.2 Në një afat të shkurtër dhe të mesëm, bëni një vlerësim të programeve të stazhit 
për të parë efektivitetin e tij dhe identifikoni ku mund të ketë përmirësime të 
mundshme.

Shqipëria mund të bëjë një vlerësim formal të programit të stazhit për të përcaktuar 
nëse ai është efektiv në përmbushjen e synimeve të përcaktuara nga qeveria dhe për të 
zhvilluar përmirësimet e nevojshme. Vlerësimi mund të shqyrtojë aspektet procedurale 
të programit (p.sh. nëse të diplomuarit në FFM po hasin vështirësi për gjetjen e vendeve 
për të bërë praktikën, sesa prej tyre janë caktuar në klasa veçanërisht sfiduese), elementë 
të ndryshëm të programit dhe efektivitetin e tyre (p.sh. mentorim, portofol, vlerësim), 
si dhe përqindjen e atyre që kalojnë/dështojnë dhe pasojat përkatëse. Fakulteti I FFM-së 
mund të japë informacion në lidhje me pse ofruesit e FFM-së nuk janë angazhuar 
deri tani në stazh pune dhe cilët faktorë mund të rrisin përfshirjen e tyre. Rezultatet e 
vlerësimit mund të përdoren ndër të tjera edhe për të informuar zhvillimin e mbështetjes 
shtesë për praktikantët (zhvillimin profesional p.sh.). 

3.4.3 Në një afat të mesëm dhe të gjatë, programet e FFM-së në nivel baçelor duhet 
të përfshijë një komponent praktike të hartuar mirë, si edhe duhet të rishikohen 
kushtet e shërbimit ndaj stazhierëve.

Nëse justifikohet nga gjetjet e vlerësimit, si ajo e përshkruar më lart, programi i 
praktikës mund të përmirësohet në mënyrë të moderuar dhe mund të bëhen ndryshime 
madhore si p.sh. një zhvendosje e fazës së stazhit në vitin e parë të punësimit. Është 
shqetësim që praktikantët, disa prej të cilëve mund të mos kenë marrë pjesë në 
praktikë, përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të fuqisë punëtore të mësuesve në 
Shqipëri dhe që ata nuk paguhen aktualisht për përpjekjet e tyre (edhe pse MAS ka 
propozuar plane për t’i paguar ata). Këto çështje trajtohen me zhvendosjen e praktikës 
në vitin e parë të punësimit.

Një stazh një-vjeçar në vitin e parë të punësimit do të zvogëlonte kërkesën për mentorë 
praktike, duke pasur parasysh se çdo vit do të ketë më pak mësues të rinj të punësuar, 
se të diplomuar në programet e FFM-së që kanë nevojë për praktikë. Përfundimi i 
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programit mund të mbetet kusht për çertifikimin e plotë të mësuesve, siç është 
praktika në shumicën e vendeve të OECD-së me programe të detyrueshme orientimi 
(OECD, 2005). Gjithashtu, ai mund të ndikojë duke e bërë më tërheqës profesionin 
e mësimdhënies duke ulur sasinë e kohës që kandidatëve ju duhet të presin për t’u 
punësuar si mësues. 

ÇËSHTJA 3.5 E POLITIKËS  
Provimi i shtetit për certifikimin e mësuesve duhet të sigurojë një 
vlerësim të besueshëm për gatishmërinë për të hyrë në profesion

Ligji për profesionet e rregulluara në Shqipëri (2009) kërkon që të gjithë të diplomuarit 
e programeve të FFM-së të kalojnë një provim shtetëror në mënyrë që të çertifikohen 
për të dhënë mësim. Ky provim është mbajtur për herë të parë në vitin 2011, së bashku 
me stazhin profesional. Ekzistojnë disa çështje lidhur me qëllimin dhe përmbajtjen 
e provimit, duke përfshirë shqetësimet për një shkëputje nga kurrikula e rishikuar 
parauniversitare, si dhe lidhur me besueshmërinë, vlefshmërinë dhe drejtësinë e tij.

Fakte
Agjencia Kombëtare e Provimeve, e Shqipërisë (AKP) administron provimin 
shtetëror për çertifikimin e mësuesve. Fakulteti i njërit prej ofruesve të FFM-së të 
Shqipërisë është përgjegjës për zhvillimin dhe mbajtjen e 3.000 pyetjeve me zgjedhje 
të shumëfishta dhe për përzgjedhjen e 50 pikave që jepen në provim. Provimi shtetëror 
kryhet nga kompjuteri në selinë e IZHA-s në Tiranë dy herë në vit, në korrik (sesioni 
i parë) dhe nëntor - dhjetor (sesioni i dytë). 

Disa aktorë të intervistuar nga grupi i analizës i UNESCO-s shprehën shqetësime 
mbi pyetjet në provim. Sipas AKP-së, banka e pyetjeve për provimin e shtetit është 
përgatitur nga pedagogë në institucionet e arsimit të lartë në fushën e arsimit. Për 
çdo profil mësuesie për provimin e shtetit ka një komision përgjegjës për testimin që 
analizon pyetjet. Përpara provimit, pyetjet specifike përzgjidhen në mënyrë rastësore 
nga kompjuteri. Raportimet që pyetjet nuk janë pilotuar (KAF, 2015), që ankesat kanë 
çuar në heqjen e pyetjeve (megjithëse heqja është bërë përpara testit) dhe çështje të 
tjera janë tregues të problemeve të mundshme me përmbajtjen e provimit. 

Përmbajtja dhe metodologjia e provimit
Palët e interesuara të intervistuara nga grupi i vlerësimit i UNESCO-s kërkuan një 
diskutim të gjithanshëm mbi qëllimin e provimit, çfarë përfaqëson kufiri 50% dhe mbi 
hartimin e pyetjeve. Studimet e kohëve të fundit tregojnë se provimi nuk është hartuar 
sipas standardeve për hartimin e një testimi efektiv (KAF, 2015). Raportimet se pyetjet 
nuk janë pilotuar, se ankesat e pjesëmarrësve kanë çuar në heqjen e pyetjeve (megjithëse 
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jo me efekt prapaveprues), dhe se raporti i kalueshmërisë së testit luhatet nga sesioni në 
sesion janë tregues të problemeve reale të përmbajtjes dhe metodologjisë së provimit.

Provimi si mjet vlerësimi
Një studim i Këshillit të Evropës e vuri në diskutim domosdoshmërinë e testimit kur u 
shpall për herë të parë duke marrë parasysh faktin se Shqipëria tashmë kishte planifikuar 
të kërkonte kualifikime të larta akademike (d.m.th. gradën Master) dhe përfundimin 
e një programi praktike për çertifikimin e mësuesve (Smith and Hamilton, 2011). Ai 
theksoi se “nuk duhet të zhvillohet asnjë provim profesional për hyrje në mësuesi, 
nëse ai nuk lidhet në mënyrë koherente me kurset fillestare universitare të përgatitjes 
së mësuesve, dhe nëse lidershipi dhe stafi i universiteteve publike nuk përfshihen në 
planifikimin e tij” (f. 36). Megjithëse fakultetet e përgatitjes së mësuesve janë përfshirë 
në hartimin e testit, grupi i punës i UNESCO-s për hartimin e dokumentit dëgjoi 
shqetësime se as provimi, as programet e FFM-së në vend nuk pasqyrojnë kurrikulën 
e rishikuar të arsimit parauniversitar. Kjo ngre shqetësime rreth harmonizimit të 
përgatitjes së mësuesve me një sistem më të gjerë arsimor. 

Diskutimi

Përmbajtja dhe metodologjia e provimit
Është shumë e rëndësishme që hartuesit e testit të pilotojnë dhe vlerësojnë instrumentet 
e testit në përputhje me standardet e pranuara ndërkombëtarisht për të garantuar që 
testi është një matje e vlefshme, e fuqishme, e besueshme dhe e drejtë e kompetencave 
të mësuesve (shih Hobson etj, 2010). Vija ndarëse duhet të përcaktohet mbi bazën e 
rezultateve të fazës së pilotimit dhe gjykimit profesional të ekspertëve me një kuptim 
të thellë të mësimdhënies kur mësuesit e rinj e praktikojnë. Ky rekomandim përdoret 
edhe për teste të tjera të nivelit të lartë në Shqipëri, përfshirë testin e konkursit për 
punësim Mësues për Shqipërinë dhe testet që kryhen si pjesë e skemës së kualifikimeve. 
Studimi vë në dukje rëndësinë e seleksionimit rigoroz të kandidatëve përpara fillimit 
të formimit fillestar të mësuesve kundrejt shqyrtimit vetëm në fund të tij dhe faktet 
mbështesin vlerësimin e praktikës mësimore mbi bazën e performancës si një nga 
matësit e shumtë të mundshëm të kompetencave të mësuesve. Kështu, grupi i punës 
i UNESCO-s rekomandon një kombinim të ndryshimeve për të forcuar sistemin e 
formimit fillestar të mësuesve, duke përfshirë rritjen e kufirit për hyrjen në programet 
e FFM-së si edhe ndryshimin e programit të praktikës si edhe përmirësimin e 
proceseve për kualifikimin dhe çertifikimin e mësuesve në Shqipëri. 

Provimi si mjet vlerësimi
Shumica e sistemeve shkollore në botë përdorin disa lloje vlerësimi për të shqyrtuar 
kandidatët e mundshëm për mësues (Barber and Mourshed, 2007). Shqyrtimi rigoroz 
si mjet për të hyrë në FFM dhe jo vetëm pasi FFM ka përfunduar është një formë 
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më efikase e sigurimit të cilësisë (po aty). Ekzistojnë tri metoda të zakonshme të 
vlerësimit për çertifikim pas FFM-së. Të gjitha këto metoda janë përdorur aktualisht 
në Shqipëri, dhe dy të parat janë të zakonshme në të gjithë vendet e tjera të Ballkanit 
Perëndimor (Duda etj, 2013), dhe përfshijnë:

 � Provimet e shtetit që mbulojnë dijet dhe aftësitë bazë (p.sh. njohuritë në letërsi 
dhe njohuritë në matematikë), njohuritë për lëndën, pedagogjinë, legjislacionin 
për arsimin, aftësitë gjuhësore dhe TIK-un; 

 � Vlerësime të bazuara në performancë, zakonisht gjatë fazës së orientimit ose të 
provës; dhe

 � Vlerësimet e portofoleve që japin përshkrime të përvojave në mësimdhënie 
(Hobson etj, 2010; OECD, 2014a).

Ka argumente pro dhe kundër përdorimit të provimeve të standardizuara për çertifikimin 
e mësuesve, si ajo e përdorur në Shqipëri. Këto provime mund të përdoren si masë për 
të rritur statusin e profesionit të mësuesit, ose për t’i ofruar publikut garanci që mësuesit 
kanë plotësuar një standard minimal (Hobson etj, 2010). Gjithashtu, ato mund të ofrojnë 
një mjet për të vlerësuar njohuritë për lëndët apo aftësitë për të shkruar dhe lexuar, të 
cilat janë veçanërisht të rëndësishme për cilësinë e mësuesve. Megjithatë, hulumtimi 
tregon se metodat alternative për vlerësimin e njohurive dhe aftësive e parashikojnë 
më saktësisht suksesin (p.sh. performancën gjatë FFM) (D’Agostino dhe Powers, 2009). 
Bazuar në një sërë studimesh kërkimore, argumenti kryesor kundër përdorimit të 
provimeve për çertifikimështë se është e vështirë që ato të matin kompetencat komplekse 
dhe atributet e nevojshme për mësimdhënie të suksesshme (Hobson etj, 2010). Në 
vend të kësaj, studiuesit gjetën se vlerësimet bazuar në performancë brenda kontekstit 
shkollor ofrojnë matjen më kuptimplotë pasi ato vlerësojnë mësimdhënie të vërtetë në 
një mjedis të vërtetë në klasë (Hobson etj, 2010).

Rekomandime për çështjen 3.5 të politikës 
Rritni rëndësinë dhe besueshmërinë e proceseve të çertifikimit të mësuesve 

3.5.1 Do të jetë e rëndësishme për Shqipërinë të sigurojë që provimi i shtetit për 
çertifikimin e mësueseve të pilotohet dhe se instrumenti i testit të vlerësohet nga 
ana psiko-motore. 

Përfaqësuesit e MAS-it dhe AKP-së, ofruesit e FFM-së dhe aktorët e tjerë të 
rëndësishëm mund të punojnë së bashku për të sqaruar qëllimin e provimit (p.sh. 
çfarë mendojnë të matin dhe pse, si lidhet ai me formimin fillestar të mësuesve, 
Standardet e Përgjithshme të Mësuesve, dhe kurrikula e rishikuar parauniversitare). 
Këto diskutime mund të përfshijnë edhe një eksplorim të dobive që sjell provimi, që 
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nuk do të përfitoheshin ndryshe nga vlerësimet që janë kryer gjatë formimit fillestar 
të mësuesve dhe programeve të praktikës. 

Ështe e një rëndësie të veçantë që hartuesit e provimit të pilotojnë dhe vlerësojnë 
nga ana psiko-motore instrumentin e testimit në bazë të standardeve të njohura 
ndërkombëtarisht për të siguruar se ai është i vlefshëm, strikt, i besueshëm dhe siguron 
një matje të drejtë të kompetencave të mësuesve. Niveli kalues duhet të përcaktohet 
mbi bazën e rezultateve të fazës pilotuese dhe gjykimit profesional të ekspertëve 
me njohuri të thella për mësimdhënien. Ky rekomandim është i vlefshëm edhe për 
testimet e tjera për mësuesit në Shqipëri, përfshirë konkurrimin nëpërmjet testimit 
për punësim sipas nismës Mësues për Shqipërinë si edhe testimet e tjera që kryhen si 
pjesë e skemës së kualifikimit. 

3.5.2 Shqipëria mund të përmirësojë FFM-ën dhe provimin e shtetit ku të 
reflektohen mirë kurrikulat e rishikuara të arsimit parauniversitar. 

Grupi i analizës i UNESCO-s rekomandon një kombinim të ndryshimeve për të forcuar 
sistemin e formimit fillestar të mësuesve, duke përfshirë rritjen e kufirit për hyrjen në 
programet e FFM-së si edhe përmirësimin e proceseve për kualifikimin dhe çertifikimin 
e mësuesve në Shqipëri. Në mënyrë specifike, Shqipëria duhet të përmirësojë FFM-në 
dhe provimin e shtetit për të pasqyruar më mirë kurrikulën e rishikuar të arsimit 
parauniversitar. Studimi vë në dukje rëndësinë e seleksionimit rigoroz të kandidatëve 
përpara fillimit të formimit fillestar të mësuesve kundrejt përzgjedhjes vetëm në fund të 
tij dhe faktet mbështesin vlerësimin e praktikës mësimore mbi bazën e performancës si 
një nga matësit e shumtë të mundshëm të kompetencave të mësuesve. 

ÇËSHTJA 3.6 E POLITIKËS  
Nevojiten ndryshime për të bërë procedurat e punësimit dhe të 
shpërndarjes së mësuesve më efikase, efektive dhe të paanshme

Udhëzimi Administrativ Nr. 38 i Shqipërisë doli në vitin 2015 (MAS, 2015e). 
Ndërkohë që udhëzimi administrativ sqaron procedurat për transferimin, emërimin 
dhe shkarkimin e mësuesve, mbeten ende disa çështje. Në mënyrë të veçantë, testi 
për punësim Mësues për Shqipërinë nuk mund të garantojë një metodë efikase dhe të 
saktë vlerësimi për qëllime punësimi dhe shkollat nuk janë të përfshira si duhet në 
vendimet e punësimit. Çka është më e rëndësishme, Shqipëria duhet të garantojë që të 
emërohen mësues të kualifikuar në mënyrë të barabartë në të gjithë vendin. 
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Fakte 

Metodat për vlerësimin e punësimit
MAS ka bërë përpjekje të rëndësishme për trajtimin e problemeve që kanë të bëjnë me 
ndërhyrjet politike dhe korupsionin në vendimet për emërimet në sektorin e arsimit. 
Në 2012, Ligji për Sistemin e Arsimit Parauniversitar, krijoi komisione të reja vlerësimi 
të përbërë nga përfaqësues vendorë për të marrë vendimet për emërimin e mësuesve. 
Në 2014, MAS-i morri nismën Mësues për Shqipërinë me qëllim që të bënte emërimet 
e mësuesve të sapo diplomuar ose mësuesve të papunë sa më shumë të bazuara në 
meritë. Për këtë nismë, mësuesit e sapo çertifikuar, ose të papunë bëjnë një provim me 
shkrim, lidhur me nivelin e tyre shkollor ose lëndën e kurrikulës (MAS, 2015a). Testi 
zhvillohet nga IZHA, zbatohet në çdo rajon nga ana e Drejtorive Arsimore Rajonale, 
dhe mbikëqyret nga ISHA. Pagesa për t’u futur në provim është rreth 10.000 lekë (~ 
€ 74), dhe në qoftë se mësuesi nuk kalon, kostoja rritet me 2.500 lekë çdo herë që 
ai futet në provim deri në pesë herë. Rezultatet publikohen në faqen e internetit të 
MAS-it. Procedurat e tanishme për administrimin e testit përcaktohen në Udhëzimin 
Administrativ nr. 40, të nxjerrë në tetor 2015.

Punësimi i mësuesve në Shqipëri bëhet kryesisht në nivel qarku. Kur kërkojnë punë, 
mësuesit dorëzojnë aplikimin në atë Drejtori Arsimore Rajonale ku ata dëshirojnë 
të punësohen (MAS, 2015e). Komisioni i vlerësimit në qark bën vlerësimin për 
fazën fillestare në bazë të kritereve dhe procesit me shumë faza të përcaktuar në 
Udhëzimin Administrativ nr. 38, i cili përfshin vlerësimin dhe vendosjen e pikëve në 
dosjet e kandidatëve; renditjen e kandidatëve sipas rezultateve të testimit Mësues për 
Shqipërinë; dhe një renditje të përgjithshme të kandidatëve mbështetur në dy renditjet 
e mëparshme (po aty). Kandidatët me pikët më të larta në renditjen e përgjithshme 
ftohen të zgjedhin një nga vendet e lira të punës në qark duke filluar me kandidatët 
me pikët më të larta në renditje. Më pas mësuesi nënshkruan me drejtorin e shkollës 
së zgjedhur një kontratë një vjeçare prove. Pas periudhës së provës, drejtori e emëron 
mësuesin definitivisht me miratimin e këshillit të prindërve të shkollës dhe komisionit 
rajonal të shërbimeve psikosociale. 

Transferimi i mësuesve në shërbim ndjek një proces të veçantë, e cili kryhet edhe në nivel 
rajonal dhe përcaktohet edhe në Udhëzimin Administrativ 38 (MAS, 2015e). Drejtoritë 
Rajonale Arsimore nxjerrin njoftim për vendet e lira të punës si mësues në rajonet e 
tyre. Mësuesit në shërbim, që dëshirojnë ose janë të detyruar të transferohen (p.sh. për 
shkak të reduktimit të ngarkesës mësimore në shkollën e tyre të tanishme) paraqesin 
dosje aplikimi që rishikohen dhe renditen sipas vlerësimit të bërë komisioni vlerësues. 
Mundësia e parë për të zgjedhur pozicionet e lira iu jepet atyre që renditen më lart. 

Palët e interesuara shprehën shqetësim reth efikasitetit dhe efektshmërisë së testimit 
Mësues për Shqipërinë duke thënë se mësuesit e rinj tani duhet të japin dhe të paguajnë 
për dy teste, shpesh njëri pas tjetrit. Njëri test është për çertifikimin për të fituar të 
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drejtën të bëjë praktikë si mësues dhe testimi tjetër, Mësues për Shqipërinë, është për 
t’u punësuar në njërin nga pozicionet bosh në drejtoritë rajonale, shpesh shumë afër 
njëri tjetrit. Disa kërkuan të ketë masa të tjera përveç testimit për të rritur peshën në 
vendimet për punësimin. Për shembull, intervistat, që dikur kanë qënë një pjesë e 
procesit të vlerësimit, mund të përdoren përsëri. 

Për vitin shkollor 2015-16, provimi Mësues për Shqipërinë u kalua nga 40% e atyre që u 
futën në provim (2.100 nga 5.267 mësues), me një shkallë shumë më të ulët për nivele të 
caktuara dhe subjekte shkollore (MAS, 2015h). Vetëm 28% e atyre që u futën në provim 
e kaloi testin bazë (215 nga 767), 27% kaloi provimin e edukimit fizik (50 nga 183), dhe 
vetëm 16% kaloi provimin e matematikës (50 nga 318), të gjitha subjekte ose nivele ku 
ka kërkesa më të larta për mësuesit (po aty). Provimi i punësimit vjen pas përfundimit 
të suksesshëm të programit të FFM-së nga kandidatët, pastaj praktikës, dhe më pas 
provimit shtetëror për çertifikimin e mësuesve. Aftësia e mësuesve për të kaluar ato faza, 
të kombinuara me shkallën e ulët të rezultateve kaluese në provimin e punësimit ngre 
pyetje serioze. Veç kësaj, në qoftë se testi nuk është pilotuar ose zhvilluar në përputhje 
me standardet e njohura ndërkombëtarisht për vlerësimet vendimtare, ka të ngjarë që të 
mos jetë metodologjikisht i fuqishëm (shih çështjen 3.5 të politikës).

Disa nga aktorët në sistem kërkojnë që drejtorët të luajnë një rol më të madh në 
procesin e emërimit. Sipas Udhëzimit Administrativ nr. 38 (06/10/2015) (MES, 2015e), 
drejtori i shkollës, pas miratimit të komisioneve në nivel shkolle (bordi i prindërve, 
komisioni psiko-socisl, departamenti) merr vendimin përfundimtar për punësimin 
e mësuesit. Pjesëmarrja e prindërve në komisionin e vlerësimit, edhe në nivel të 
drejtorisë arsimore rajonale, mbështetet nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe nga 
grupet e interesit, por në praktikë, grupet e interesit i raportuan grupit të punës se 
prindërit nuk ndjeheshin të kualifikuar për të vlerësuar kandidatët dhe se zëri i tyre 
kisht më shumë peshë se ai i arsimtarëve në komision. Me Udhëzimin Administrativ 
nr. 38 (06/10/2015), përbërja e komisionit tani përfshin më shumë mësues (MAS, 
2015e). Ky komision krijohet në nivel të drejtorisë arsimore rajonale dhe përbëhet nga 
tetë anëtarë nga struktura të ndryshme katër prej tyre janë mësues.

Procedurat e emërimit
Ashtu si vendet e tjera në Evropën Qendrore, Lindore dhe Jugore, edhe Shqipëria me 
kalimin e kohës ka kaluar tek një menaxhim dhe sistem emërimi më të decentralizuar 
të mësuesve (UNICEF, 2011). Në sistemet e decentralizuara, qeveritë mbështeten 
në përgjithësi tek strategjitë nxitëse për t’u përpjekur të sigurojnë një shpërndarje të 
barabartë të mësuesve në të gjithë vendin. Shqipëria aktualisht ofron një shpërblim për 
mësuesit që udhëtojnë për të shkuar në punë, dhe shuma është më e lartë në gjysmën 
veriore të vendit, e cila përfshin rajone në vështirësi ekonomike (Republika e Shqipërisë, 
1999). Është raportuar edhe se qeveria po merr në konsideratë të zbatojë një nismë për 
të tërhequr mësuesit në zona më të vështira për ta, duke siguruar kompensim për qiranë, 
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energjinë elektrike, ujin dhe transportin, bonuse mbi pagat, kurse falas për zhvillimin e 
vazhdueshëm profesional dhe përparësi për transferim në pozicionin tjetër si mësues. 
Si pjesë e kësaj nisme, të diplomuarit e FFM-së në Shqipëri do të inkurajoheshin të 
përfundonin stazhin në shkolla që paraqesin vështirësi për plotësimin me staf.

Studimet theksojnë se është e nevojshme që Shqipëria të përdorë më mirë procedurat 
e emërimit për të trajtuar pabarazitë në sistemin arsimor. Një analizë e rezultateve të 
PISA 2009 treguan se nxënësit shqiptarë ishin në 20% e fundit të matësit të Statusit 
Ekonomik, Social dhe Kulturor (ESK) dhe se nxënësit në zonat rurale kishte më pak 
të ngjarë të kishin mësues që përdornin praktika të efektshme të mësimdhënies, sipas 
rezultateve të sondazhit, dhe më shumë të ngjarë që të ishin në shkolla ku mungonin 
mësuesit e kualifikuar, se sa nxënësit në zonat urbane dhe ata në 20% në krye të ESK- 
së (Grupi i Bankës Botërore, 2012, f. 31, 39). Për vitin shkollor 2015-16, disa Drejtori 
Arsimore Rajonale, sidomos në pjesën verilindore të vendit, raportuan një numër të 
konsiderueshëm vendesh të lira të paplotësuara me aplikantë (MAS, 2015h). 

Diskutimi

Metodat për vlerësimin e punësimit
Studimi i OECD-së rekomandon që juridiksionet që kanë procedura të decentralizuara 
të punësimit dhe emërimit, ku vendimet merren në nivel rajonal ose vendor, t’i 
sigurojnë mësuesve informacion të shpejtë lidhur me vendet e lira dhe të përfshijnë 
drejtorët në procesin e punësimit për të siguruar që mësuesi dhe shkolla të përputhen 
mirë (OECD, 2005; Schleicher, 2012). Ashtu si Shqipëria, edhe Franca dhe Spanja 
përdorin provime konkurruese për punësim (OECD, 2014a). Vende të tjera evropiane, 
si Austria dhe Gjermania, hartojnë listat e kandidatëve, duke renditur aplikimet e 
mësuesve në nivel qendror, rajonal ose lokal (OECD, 2005; Hobson etj, 2010). Në 
disa vende evropiane, si Danimarka, Hungaria, Irlanda, Sllovakia dhe Suedia, shkollat 
individuale përfshihen shumë në punësimin e mësuesve (OECD, 2005).

Praktikat e përbashkëta për vlerësimin e kandidatëve, veçanërisht në juridiksione 
ku shkollat përfshihen më shumë, përfshijnë intervistimin e kandidatëve, duke 
vëzhguar mënyrën në të cilën ata japin mësim, rishikimin e portofoleve dhe/ose 
arritjeve akademike të tyre, dhe vlerësimin e referencave (Hobson etj, 2010). Në 
disa juridiksione, drejtorët e shkollave mund të shërbejnë gjithashtu si anëtarë të një 
komisioni emërimi rajonal ose lokal, duke kontribuar në vendimet e punësimit në 
shkollën e tij/të saj. Kjo garanton përfshirjen e shkollës duke u siguruar që autoritetin 
e vendimit për punësimet të mos e ketë një individ i vetëm. 

Procedurat e emërimit
Studimet rekomandojnë që organet në vend të punojnë për të siguruar numrin e 
nevojshëm dhe shpërndarjen e duhur të mësuesve për të trajtuar çdo pabarazi në 
sistemin e arsimit, madje edhe në juridiksione ku tregu i punës për mësuesit është i 
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decentralizuar (Schleicher, 2012). UNESCO (2014) paralajmëron se nuk ka zgjidhje të 
thjeshtë për këtë problem. Kjo sfidë është në rritje në Evropë, ku vendet po përballen 
me mungesa të mësuesve në lëndë dhe rajone specifike (KE, 2015c). Për të trajtuar 
këtë, rekomandohet zhvillimi i monitorimit të efektshëm të tregut të punës dhe 
sistemet e planifikimit paraprak dhe përdorimi i stimujve financiarë dhe jo-financiarë, 
si ato të propozuara nga Shqipëria, për të tërhequr mësuesit që të punojnë në shkolla 
që paraqesin më shumë vështirësi për stafin (Banka Botërore 2013; KE, 2015c).

Paralajmërimi në lidhje me përdorimin e një strategjie stimuluese është se ajo mund të 
tërheqë vetëm mësuesit më pak përvojë. Për t’u përballur me këtë çështje, juridiksionet 
zgjedhin një sërë strategjish. Për shembull, një skemë stimujsh në Australi siguron 
kompensim jo vetëm për mësuesit që punojnë në shkollat e largëta, por edhe për 
bashkëshortët dhe fëmijët e tyre (Qeveria Queensland, 2015). Këto përfitime familjare 
mund të shërbejnë për të tërhequr mësues me më shumë përvojë. Një tjetër metodë për 
të tërhequr mësuesit në shkolla që paraqesin vështirësi për stafin është rekrutimi i tyre 
nga zona lokale. Një shembull është Politika e Arsimit pa Pagesë të Mësuesve në Kinë e 
cila i ofron nxënësve me rezultate të larta nga rajonet rurale të pafavorizuara të vendit 
shkollim universitar pa pagesë dhe dhjetë vjet siguri në punë në qoftë se ata bien dakord 
të punojnë si mësues në zonën e tyre për të paktën dy vjet (UNESCO, 2014). 

Rekomandime për çështjen 3.6 të politikës 
Përmirësoni cilësinë e arsimit duke marrë vendime strategjike për stafin

3.6.1 Në një kohë të shkurtër, sigurohuni që testi “Mësues për Shqipërinë” është 
i fortë nga ana metodologjike, dhe në të ardhmen, merrni në konsideratë 
shtimin e tij me metoda të tjera vlerësimi. 

Ashtu si me provimin e shtetit për çertifikim, është shumë e rëndësishme që testi Mësues 
për Shqipërinë të plotësojë standardet e njohura ndërkombëtarisht për zhvillimin e 
testeve vendimtare. Gjithashtu, Shqipëria mund të dojë të hetojë shkaqet e mundshme 
që qëndrojnë pas përqindjeve shumë të ulëta të suksesit në nivel lënde apo rajoni.

Përveç kësaj, grupi i analizës i UNESCO-s pyeti nëse mund të gjendet një metodë më 
e efektshme rekrutimi që nuk ka të bëjë me dyfishimin e përpjekjeve dhe koston që 
rezulton nga përdorimi i dy provimeve, një për çertifikim dhe një për punësim. Siç 
përshkruhet në seksionin e mëparshëm, ka argumente pro dhe kundër përdorimit të 
testeve të tilla si këto në rolin e rojtarit të derës që të fut në profesion (ose punësim). 
Metoda të tjera vlerësimi që mund të jenë më efektive në vlerësimin e kompetencës 
së kandidatëve dhe të përshtatshme për një shkollë përfshijnë intervista, vlerësime të 
portofolit dhe vëzhgimin e mësimdhënies. 
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3.6.2 Nër një kohë të shkurtër ose të mesme, siguroni më shumë mbështetje dhe 
informacion për prindërit të përfshirë në proceset e marrjes së vendimit për 
marrjen në punë të mësuesve.

Si prioritet, MAS-i ose IZHA mund të zhvillojnë seanca informuese dhe/ose udhëzime 
për prindërit në komisionet e vlerësimit, dhe stafi i Drejtorive Arsimore Rajonale 
mund t’iu japë atyre mbështetje të vazhdueshme. Mund të zhvillohet edhe një doracak 
për të udhëhequr përfshirjen e prindërve në punësimin dhe proceset e punësimit dhe 
ato të vendimmarrjes.

3.6.3 Në një periudhë afatmesme, shkollat mund të ushtrojnë rolin vendimmarrës 
lidhur me stafin e shkollës duke siguruar bashkëpunim të mirë midis DAR/ 
ZA-së, shkollës dhe mësuesit. Drejtuesit, gjithashtu mund të ushtrojnë rolin e 
tyre në vendimet për stafin.

Në të kaluarën, shkolla ka qenë më e përfshirë në komisionin e vlerësimit dhe 
intervistat ishin pjesë integrale e vlerësimeve. Këto praktika rekomandohen në 
literaturën shkencore dhe Shqipëria mund të marrë përsëri në konsideratë miratimin 
e tyre. Planet e vendit për forcimin e rolit udhëheqës të shkollës ofrojnë një mundësi 
për të rritur kontributin e drejtorëve në vendimet për punësimin e personelit.

3.6.4 Sistemi arsimor në Shqipëri do të përfitonte nga përpjekjet për të rekrutuar 
mësues të kualifikuar në shkollat e zonave ku ka vështirësi për gjendjen e stafit. 

MAS-i mbledh të dhëna në nivel qarku për vendet e lira për mësues sipas lëndëve 
mësimore. Siç rekomandohet edhe më sipër në këtë kapitull, qeveria mund t’i përdorë 
këto të dhëna si edhe të dhëna të tjera demografike dhe të tregut të punës për të kryer 
planifikimin për të ardhmen me qëllim që të përgatitet për luhatjet në kërkesa për 
mësues nëpër rajone. Për të siguruar që shkollat në zonat e largëta ose në zonat që hasin 
vështirësi për mësues kanë një grup të madh me kandidatë potencialë, të gjitha DAR-et 
duhet t’i postojnë në internet vendet e lira, nëse aktualisht nuk veprojnë kështu. Në këtë 
rast, qeverisë mund t’i duhet të mbështesë DAR-in që ka infrastrukturë të dobët në TIK. 

Shqipëria inkurajohet të vazhdojë me planin e saj për të ofruar stimuj për mësuesit 
që këta të fundit të punojnë në zonat e vendit që paraqesin vështirësi për stafin me 
paralajmërimin se kjo nismë nuk duhet të synojë praktikantët ose mësuesit pa përvojë. 
Shqipëria mund të shqyrtojë mundësinë për të ofruar stimuj që të tërheqë mësuesit 
me përvojë, të tilla si pagesa për familjarët në varësi, që parashikohen në skemën 
e stimujve në Australi. Qeveria mund edhe të marrë në konsideratë futjen e një 
programi për të rekrutuar nxënës të suksesshëm nga zonat rurale ose të pafavorizuara 
të vendit që këta të fundit të aplikojnë për programet e FFM-së.
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ÇËSHTJA 3.7 E POLITIKËS  
Nevojitet një strategji koherente për zhvillimin e vazhdueshëm 
profesional, në përputhje me prioritetet e reformës arsimore në vend

Në vitin 2012, Shqipëria reformoi sistemin e zhvillimit të vazhdueshëm profesional 
në një përpjekje për të përmbushur më mirë nevojat e mësuesve për të nxënë, dhe 
e zhvendosi zhvillimin dhe kalimin e sistemit nga organet e qeverisjes qendrore ose 
rajonale tek ofruesit e jashtëm (KE, 2013a). Edhe pse puna për të përmbushur më 
mirë nevojat e mësuesve për të nxënë është një lëvizje pozitive, çështjet e sistemit 
aktual për zhvillimin e vazhdueshëm profesional përfshijnë mungesën e përafrimit, 
cilësinë e programeve të zhvillimit profesional dhe ofruesve të akredituar të zhvillimit 
profesional, koston e zhvillimit profesional, dhe boshllëqet e vazhdueshme të të nxënit 
mes mësuesve, të cilët do të përfitonin nga pjesëmarrja në procese më bashkëpunuese 
të të nxënit, që janë të bazuara në shkollë.

Fakte
MAS-i dhe IZHA janë përgjëgjës për të mbikqyrur sistemin e zhvillimit të vazhdueshëm 
profesional. IZHA organizon sondazhe kombëtare me mësues në të gjithë vendin 
për të identifikuar nevojat e tyre dhe Komisioni për Akreditimin e Programeve të 
Trajnimit (KAPT) akrediton programet e ZHVP-së për një periudhë katër vjeçare 
për të plotësuar këto nevoja (KE, 2013a). 739 programe trajnimi u akredituan për 
2011-2013 dhe 40 agjenci private kanë aplikuar për akreditim në përgjigje të listës së 
nevojave për 2014-2016 (IZHA, 2015). 

Ligji për Sistemin e Arsimit Parauniversitar (2012) kërkon që mësuesit të marrin pjesë në 
tri ditë zhvillimi të vazhdueshëm profesional në vit. Sipas Udhëzimit Administrativ nr. 
26, tri ditët e zhvillimit të vazhdueshëm profesional janë ekuivalente me 18 orë mësimi 
(9 orë në klasë dhe 9 orë punë të pavarur personale) (MAS, 2014a). Që nga 2014-
2015, mësuesit duhet të marrin pjesë në këtë ZHVP të detyrueshme në mënyrë që të 
kualifikohen për promovim kur të kenë marrë pikët për pesë, dhjetë dhe njëzet vjet punë 
në karrierë ose pas tyre, si pjesë e skemës së tyre të kualifikimeve (MAS, 2015b, 2015d).

Ligji i vitit 2012 kërkon që shkollat ta planifikojë ZHVP në përputhje me nevojat e 
mësuesve, si dhe me politikat arsimore qendrore dhe vendore. Megjithatë, mësuesit 
marrin vendimet e tyre në lidhje me ZHVP-në që dëshirojnë të ndjekin, duke zgjedhur 
nga një listë ofertash të akredituara. Sistemi i ecurisë së tyre në karrierë nuk shpërblen 
pjesëmarrjen në disa forma potencialisht të vlefshme të ZHVP-së, si të nxënit e bazuar 
në shkollë.

MAS (2014a) thotë që sistemi ZHVP në vend ka nevojë për reformë (f. 32). Çështjet 
që ka identifikuar MAS (2014a) përsa i takon sistemit dhe që janë konfirmuar edhe 
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nga aktorët kryesorë në Shqipëri dhe nga studimet më të fundit, lidhen me sa më 
poshtë vijon: 

 � Programet e zhvillimit profesional nuk kanë shtrirje dhe thellësi; sistemi nuk 
inkurajon zhvillimin e të nxënit me bazë shkollën apo të nxënit on-line;

 � Sistemi ZHVP nuk është efektiv në mënyrën sesi inkurajon stafin të 
bashkëpunojë; shumë mësues nuk janë të angazhuar në zhvillimin e vazhdueshëm 
profesional të disponueshëm për ta dhe vazhdojnë të kenë mangësi në të nxënit e 
tyre;

 � Procesi i akreditimit nuk është tërësisht funksional; për programet jepet 
informacion i pamjaftueshëm dhe tarifat janë të larta;

 � Universitetet nuk janë të angazhuara në ofrimin e ZHVP-së në një shkallë të 
gjerë; disa agjenci private nuk kanë ekspertizë profesionale dhe ofrojnë programe 
që nuk plotësojnë nevojat. (MAS, 2014a)

Grupet e interesit i raportuan grupit të punës së UNESCO-s se ndërsa ata mësonin nga 
disa prej këtyre programeve, përsëri ata kërkonin që ato të ishin më të përshtatshme 
(p.sh të lidhura me shkollën ose qarkun e tyre ose me nevojat e ndryshme të mësuesve 
fillestarë dhe me përvojë). ZHVP më përpara ofrohej pa pagesë nga DAR-i në qarkun 
e tyre. Disa universitete, veçanërisht Universiteti i Korçës, vazhdon të ofrojë ZHVP 
për mësuesit e zonës. Megjithatë, raportohet se trajnimet e ZHVP-së ofrohen nga 
agjencitë e akredituara nga Komisioni i Akreditimit të Trajnimeve për grupe me 10-50 
mësues nga të gjitha qarqet e Shqipërisë. Ata që hartojnë dhe zhvillojnë trajnimet jo 
domosdoshmërisht kanë përvojë së fundmi në shkolla. Si rezultat, ZHVP priret të jetë 
i përgjithshëm dhe jo i lidhur me realitetin e qarkut, shkollës ose klasës. 

Ka tregues që shkalla e pjesëmarjes së mësuesve në ZHVP nuk ka qënë e lartë 
(Dhimitri etj, 2014; Banka Botërore, 2014). Kjo mund të jetë si pasojë e shpenzimeve 
për mësuesit. Në Ligjin për Sistemin e Arsimit Parauniversitar (2012) parashikohet 
se financimi i ZHVP-së bëhet nga mësuesit, buxheti i shtetit dhe burime të tjera 
ligjore, por palët e interesuara i raportuan grupit të punës se mësuesit e përballojnë 
vetë koston e trajnimit treditor. Në disa raste, shpenzimet e trajnimit mbulohen 
nga projekte të ndryshme si pjesë e marrëveshjeve midis MAS-it dhe agjencive të 
ndryshme financuese. Kosto e një krediti shkon nga 1.500 LEK (~ €11) në 25.000 LEK 
(~ €185). Që nga viti 2014, IZHA ka ofruar dhe mbuluar koston disa trajnimeve për 
FFM së bashku me zbatimin e kurrikulës së re. Megjithatë, mësuesit që udhëtojnë nga 
zona të largëta për në kryeqytet për të kryer ZHVP ka të ngjarë të kenë kosto të tjera 
shtesë. Kufizimet në buxhet po ndikojnë edhe në praktikat e qeverisë për sigurimin 
e cilësisë të ZHVP-së. Mbështetur tek urdhëri 421 (04/11/2015) i MAS-it u raportua 
se programet e reja të ZHVP-së nuk akreditohen më për shkak të shqetësimeve mbi 
efektshmërinë e tyre, procesin e identifikimit të nevojave dhe monitorimit. 
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Në vitin 2016, MAS-i dhe IZHA organizuan një vlerësim on-line me 1.500 mësues 
dhe drejtues shkollash në Tiranë dhe 17.613 mësues dhe drejtorë në të gjithë vendin 
për të identifikur nevojat e tyre profesionale. MAS-i (2014a) gjithashtu ka propozuar 
përmirësime në të ardhmen në sistemin e ZHVP-së për: t’iu përgjigjur nevojave 
lokale (p.sh. duke iu ofruar më shumë fonde DAR-eve dhe shkollave për zhvillimin 
e trajnimeve); të siguruar ofrues trajnimesh të një cilësie të lartë (p.sh. duke forcuar 
qendrat e ekselencës që ofrojnë ZHVP në fakultetet e edukimit dhe duke çertifikuar 
vazhdimisht trajnerë); dhe për të financuar pjesëmarrjen e mësuesve në trajnimet e 
detyrueshme deri në vitin 2020. 

Një çështje e rëndësishme për sistemin e ZHVP-së në Shqipëri e cila nuk mund të 
zgjidhet me ndryshimet e propozuara është mungesa e harmonizimit me objektivat e 
zhvillimit të arsimit në nivel shkolle, qarku dhe gjithë sistemit. Megjithëse Standardet 
e Përgjithshme të Mësuesit kërkojnë që mësuesit të përgatisin plane të zhvillimit 
profesional për të përmirësuar arritjet e nxënësve, kjo nuk duket të jetë një praktikë 
e institucionalizuar. ZHVP që mësuesit marrin mund të mos jenë në përputhje me 
planet e zhvillimit në shkollë ose qark ose me prioritetet më të gjera të arsimit (MAS, 
2013). MAS-i (2014a) ka propozuar që plane individuale të ZHVP-së të përdoren për 
formimin e planeve të zhvillimit të shkollës në të ardhmen. Megjithatë, duket sikur 
nuk ka një strategji koherente për të ndihmuar mësuesit të punojnë drejt qëllimeve 
madhore të reformës në arsim (p.sh. mësimdhënia me në qendër nxënësin, barazia 
dhe gjithëpërfshirja).

Diskutimi
Midis zhvillimit të vazhdueshëm profesional të mësuesve dhe përmirësimeve në 
arritjet e nxënësve ekziston një lidhje reciproke (OECD, 2014a). Sistemet arsimore me 
performancë të lartë kanë tendencë të investojnë më shumë tek mësuesit fillestarë dhe të 
nxënit e vazhdueshëm (UNESCO, 2014). Komisioni Evropian (2007) i ka nxitur vendet 
e BE-së që të krijojnë sisteme ZHVP koherente, të financuara në mënyrë adekuate dhe 
të shtrira në të gjithë vendin që mbulojnë vazhdimësinë e procesit të të nxënit në FFM, 
përmes orientimit për mësuesit fillestarë, deri tek zhvillimi profesional gjatë gjithë 
karrierës, duke përfshirë mundësitë formale, informale dhe jo – formale të nxënies.

Në sistemet arsimore evropiane ku autoritetet qendrore përfshihen në planifikimin 
e ZHVP-së, përgjithësisht, në planet e shkollave dhe planet individuale të mësuesve, 
krijohet dhe merret parasysh një kuadër i përparësive të ZHVP-së. Në Slloveni, për 
shembull, Ministria e Arsimit përcakton nevojat për zhvillim profesional për të gjithë 
sistemin arsimor, shkollat përcaktojnë planet vjetore që përshkruajnë nevojat e mësuesve 
të tyre, dhe mësuesit kanë lirinë të zgjedhin ZHVP që adreson nevojat e tyre personale 
për rritje profesionale (KE, 2015c). Në varësi të vendit, mësuesit mund të identifikojë 
nevojat e tyre individualisht ose në konsultim me drejtorin, si pjesë e një procesi 
sistematik për vlerësimin e performancës së mësuesve (shih çështjen 3.8 të politikës).
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Ndërmjet vendeve anëtare të OECD-së, ZHVP ofrohet më së shumti nga institucionet 
e arsimit të lartë (p.sh. ofruesit e FFM-së), shkollat dhe kompanitë private, dhe në 
Ballkanin Perëndimor, më së shumti nga organet shtetërore dhe OJQ-të, përveç 
ofruesve privatë (Duda etj, 2013; OECD, 2014a). Në të gjithë Ballkanin Perëndimor, 
dhe në vende si Finlanda, Hungaria, Italia, Holanda dhe Norvegjia, mësuesit mund të 
zgjedhin midis ofruesve të ndryshëm të ZHVP-së (Musset, 2010). Mësuesit mund të 
përfitojnë nga prania e një sërë ofruesish nëse zhvillimi profesional i ofruar plotëson 
standarde të larta (OECD, 2005). Megjithatë, në disa vende me një qasje të bazuar 
në treg të karakterizuara nga një numër i konsiderueshëm ofruesish, si Shqipëria, 
qeveritë janë përpjekur për të garantuar cilësinë e ZHVP-së (Musset, 2010).

Në vendet e OECD-së, qeveritë priren të sigurojnë fonde për të mbështetur ZHVP-në 
e detyrueshme, por rrallë mbulojnë koston e ZHVP-së jo të detyrueshëm (OECD, 
2014a). Mësuesit mbulojnë më shpesh koston e programeve të kualifikimit që kërkojnë 
më shumë kohë dhe të holla (po aty). Në Ballkanin Perëndimor, mësuesit e kanë 
përgjithësisht të vështirë që të paguajnë për ZHVP-në dhe mbështeten tek ndihma 
e jashtme financiare (Duda etj, 2013). Mekanizmat e përbashkët të mbështetjes 
financiare për të inkurajuar pjesëmarrjen në ZHVP përfshijnë: ofrimin e kurseve falas 
që përqendrohen në fushat me përparësi për qeverinë; mbulimin e shpenzimeve të 
udhëtimit të mësuesve për trajnime të detyrueshme; dhe subvencionimin e shkollave 
për të përmbushur nevojat e tyre vendore për ZHVP (EC, 2015c). Shqipëria duket gati 
për të futur disa nga këto masa.

Seminaret përbëjnë një nga metodat më të zakonshme të ofrimit të ZHVP-së së 
akredituar në Shqipëri. Studimet tregojnë se këto veprimtari të mbajtura në një 
rast janë ndër format më pak efektive dhe të efektshme të ZHVP-së dhe nënvizojnë 
ZHVP-në në bashkëpunim dhe me bazë shkollën si mënyrën më të efektshme për 
të përmirësuar në mënyrë të qëndrueshme kompetencën e mësuesve me kalimin e 
kohës (Musset, 2010; Schleicher, 2011; Banka Botërore, 2013). Shqipëria shpreson 
të inkurajojë këtë lloj bashkëpunimi, për shembull, duke mbështetur krijimin e 
komisioneve të lëndëve dhe grupeve ZHVP në shkolla (MAS, 2014a).

Në të gjithë Ballkanin Perëndimor, të nxënit bashkëpunues midis mësuesve nuk është 
një formë e zakonshme ZHVP-je, por disa vende po bëjnë përpjekje për të zhvilluar 
Komunitete për të Nxënit Profesional të bazuar në shkolla, ku mësuesit të flasin për 
problemet dhe t’i zgjidhin ato së bashku (Duda etj, 2013). Ndërsa Finlanda është 
e ngjashme me Shqipërinë për faktin se mësuesit janë të detyruar të marrin pjesë 
në tre ditë trajnimi në vit, ZHVP ndryshon në mënyra të tjera. Së pari, të nxënit 
bazuar në shkollë është pjesë integrale e sistemit të tyre për zhvillim të vazhdueshëm 
profesional. Së dyti, në çdo shkollë, mësuesit finlandezë formojnë grupe për zgjidhjen 
e problemeve, që mbajnë takime rregullisht për të planifikuar, vepruar dhe reflektuar 
mbi sfidat e mësimdhënies në të njëjtën mënyrë që presin të sillen nxënësit e tyre kur 
trajtojnë probleme në klasë (OECD, 2011b). 
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Rekomandime për çështjen 3.7 të politikës 
Krijoni burime për zhvillimin profesional të mësuesve dhe të nxënit në bazë 
shkolle 

3.7.1 Në një periudhë të shkurtër vazhdoni me plane për të siguruar më shumë 
mbështetje për të mësuarin në bazë shkolle dhe për rrjetet profesionale për të 
mbështetur ZHVP të mësuesve.

Grupi i analizës i UNESCO-s u takua me mësuesit që përshkruan disa nga rrjetet 
profesionale që kanë krijuar si dhe punë të tjera që ata bëjnë në bashkëpunim. Është 
e nevojshme që çdo shkollë në Shqipëri të ketë një Këshill të Mësuesve, të përbërë nga 
stafi akademik dhe drejtori, për të drejtuar aktivitetin e shkollës (Republika e Shqipërisë, 
2012). Me përkrahje financiare nga qeveria, Këshillat e Mësuesve mund të marrin rolin 
udhëheqës në organizimin e të nxënit me bazë shkolle e të përfshirë në kuadrin e 
punës, (p.sh. vëzhgimet në klasë, seanca të përbashkët planifikimi, grupe për zgjidhjen 
e problemeve). Qeveria mund të punojë edhe me Drejtoritë Arsimore Rajonale dhe 
me shkollat për të krijuar rrjete të të nxënit nëpër shkolla dhe rajone, dhe të krijojnë 
hapësira gjatë vitit për ZHVP-në bazuar në shkollë lidhur me përmirësimin e shkollës. 

Gjithashtu mund të merret parasysh edhe zgjerimi i formave për ZHVP-në që çojnë 
në ecuri në karrierë, për të përfshirë më shumë alternativa që përfshijnë pjesëmarrje 
ose marrjen përsipër të rolit udhëheqës për të mbështetur ZHVP të strukturuar dhe 
të bazuar në shkollë. 

3.7.2 Në një periudhë të mesme dhe të gjatë, Shqipëria mund të krijojë një strukturë 
kombëtare të pajisur mirë për studime arsimore dhe profesionale për të zhvilluar 
dhe zbatuar një strategji ZHVP për të mbështetur reformën arsimore në Shqipëri.

Shqipëria ka bërë plane ambicioze për të përmirësuar sistemin e saj për ZHVP në 
SZHAPU (MAS, 2014a). Me rëndësi do të jenë gjithashtu përafrimi i formimit fillestar, 
praktikës dhe zhvillimit të vazhdueshëm profesional të mësuesve, dhe përpjekjet 
kombëtare, rajonale dhe vendore, për të siguruar që mësuesit të marrin pjesë në ZHVP 
lidhur me objektivat e reformës së arsimit. Kjo punë do të kërkojë burime të dedikuara, 
si njerëzore ashtu edhe financiare. Për këtë arsye, Shqipëria inkurajohet të ngrejë një 
strukturë kombëtare për arsimimin dhe të nxënit profesional të mësuesve, ose brenda 
një agjencie ekzistuese, ose si një organ i veçantë. Aktualisht, ka shumë pak të ngjarë që 
IZHA të ketë burimet dhe personelin e nevojshëm për të ndërmarrë këtë projekt.

Qëllimi kryesor i kësaj strukture kombëtare me burimet e duhura do të jetë çuarja 
përpara e përmirësimeve në sistemin e ZHVP-së, në konsultim me të gjithë autoritetet 
relevante dhe aktorët kryesorë, duke përfshirë sindikatat e mësuesve, ofruesit e FFM-së, 
OJQ-të dhe mësuesit e drejtorët, duke zhvilluar një Strategji ZHVP gjithëpërfshirëse. 
Strategjia do të përfshijë:
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 � Zhvillimin e një kuadri të alternativave ZHVP për të trajtuar nevojat e identifikuara 
të mësuesve, kompetencat e nevojshme për të ofruar me efektivitet kurrikulën e 
rishikuar parauniversitare, si dhe përparësitë për reformën e arsimit në vend;

 � Një rishikim të proceseve të financimit, akreditimit dhe monitorimit për të 
garantuar efektshmërinë dhe efektivitetin e tyre; dhe

 � Artikulimin e roleve dhe përgjegjësive të të gjithë atyre që janë të përfshirë në 
planifikimin, zhvillimin dhe përhapjen e ZHVP-së, në mënyrë që të bëhet një 
koordinimin i përpjekjeve të tyre.

Alternativat ZHVP do të jenë në një linjë me Standardet e Përgjithshme të Mësimdhënies 
dhe do të lidhen me faza të ndryshme të karrierës së një mësuesi, ku disa alternativa 
synojnë mësuesit fillestarë në mënyrë specifike (p.sh. mentorimi). Gjithashtu, do të 
merren në konsideratë metodat më të përshtatshme të ofrimit të secilës alternativë, duke 
garantuar që seminaret e mbajtura vetëm në një rast nuk do të jenë metoda e vetme e 
përcjelljes së dijeve dhe se në dispozicion të mësuesve do të vihen më shumë burime 
profesionale të të nxënit në internet. Bazuar në këtë informacion mund të vendosen 
përparësitë e financimit për zhvillimin dhe mbajtjen e zhvillimit profesional. 

ÇËSHTJA 3.8 E POLITIKËS  
Shqipëria ka nevojë për një proces efektiv që të vlerësojë 
performancën e mësuesve, të promovojë përmirësimet dhe të njohë 
mësimdhënien e mirë

Duke zhvilluar Standardet e Përgjithshme për Mësuesit, Shqipëria ka bërë hapa 
pozitivë drejt garantimit të një kuptimi të përbashkët të asaj që duhet të dinë dhe asaj që 
duhet të jenë në gjendje të bëjnë mësuesit. Megjithatë, vendi ende nuk duket se ka një 
mekanizëm të efektshëm për vlerësimin e performancës së mësuesve në raport me ato 
standarde. Drejtorët janë ngarkuar me kryerjen e vlerësimeve vjetore të performancës 
së mësuesve, por ky proces thuhet se nuk është sistematik dhe nuk sjell ende reagime 
të dobishme apo nuk nxit pjesëmarrjen në zhvillimin e vazhdueshëm profesional. Si i 
tillë, ai nuk siguron cilësi dhe as mbështet përmirësimet në mësimdhënie. 

Fakte
Në vitin 2013, Shqipëria ka nxjerrë Standardet e Përgjithshme të Mësuesve. Janë 
zhvilluar standarde shtesë lidhur me dhënien e lëndëve të ndryshme kurrikulare, 
por ato nuk janë publikuar akoma. Udhëzimi Administrativ 5 thotë se Standardet 
e Përgjithshme të Mësimdhënësve, si dhe treguesit që lidhen me to, kanë për qëllim 
të informojnë punën e MAS-it dhe IZHA-së për zhvillimin profesional të mësuesve, 
praktikat vendore të punësimit, mentorimit dhe vetë-vlerësimet e mësuesve (MASH, 
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2013). MAS (2014a) ka propozuar kohët e fundit futjen e një procesi ri-çertifikimi të 
mësuesve, që do të përfshijë përmirësimin e standardeve të performancës, vlerësimin 
e performancës së mësuesve dhe zhvillimin profesional gjatë gjithë karrierës.

Puna e drejtorëve në Shqipëri përfshin kanë katër orë në javë inspektim të mësuesve 
(tre orë për vëzhgimet në klasë dhe një orë për kontrollimin e dokumentacionit) 
(MAS, 2014e). Si pjesë e inspektimeve të saj shkollore, Inspektorati Shtetëror i Arsimit 
(ISHA) ka për detyrë edhe vëzhgimin e orëve mësimore dhe vlerësimin e mësuesve. 
Megjithatë, ISHA nuk ka staf për të kryer rregullisht vlerësime të plota të shkollave 
(dhe stafit të tyre) (MAS, 2014a). 

Vlerësimi i performancës së mësuesit në Shqipëri nuk përdoret as për të vlerësuar 
mësimdhënien e mirë dhe as për të përmirësuar mësimdhënien e dobët. Palët 
e interesuara që u intervistuan nga grupi i punës së këtij dokumenti raportuan se 
Standardet e Përgjithshme të Mësuesit nuk përdoren për vlerësimin e performancës së 
mësuesve dhe nuk ka kritere të tjera që përdoren në mënyrë të qëndrueshme. Më tej, 
studimet e kohëve të fundit kanë treguar se vlerësimet e stafit bëhen shumë rrallë, dhe 
kur bëhen, ato nuk kanë komente të dobishme (KAF, 2015). Drejtorët përgjithësisht 
nuk u ofrojnë mësuesve asistencë ose këshillim profesional të efektshëm (MAS, 
2014a), dhe ata nuk marrin trajnim për këtë detyrë (shih çështjen 3.9 të politikës). 

Shqipëria po merr parasysh zbatimin e një “sistemi page të bazuar në meritë” (MAS, 
2014a). Ajo ka shprehur shqetësimin se skema e saj e kualifikimeve për përparim në 
karrierë, bazuar në vjetërsinë në punë, që lejon vetëm promovimin në pika të caktuara 
në karrierën e një mësuesi, është shumë e ngurtë (IZhA, 2015). Rreth 3,000 mësues në 
vit shqyrtohen për avancim në karrierë, si pjesë e skemës së kualifikimeve të Shqipërisë. 
Promovimi në një kategori më të lartë kualifikimesh bazohet në vitet e vjetërsisë, 
akumulimin e vazhdueshëm të krediteve të zhvillimit profesional, rezultatet e vlerësimit 
të një portofoli profesional të kryer nga Drejtoritë Arsimore Rajonale, dhe kalimin 
me sukses të një provimi kualifikues që mbahet për lëndët apo që bazohet në nivelin 
shkollor. Rezultatet e vlerësimit të performancës së mësuesve nuk merren parasysh. 
Për më tepër provimeve kualifikuese, si testet e tjera të standardizuara të mësuesve në 
Shqipëri, ka shumë gjasa të mos jenë pilotuar dhe vlerësuar nga aspekti psikometrik për 
vlefshmërinë, besueshmërinë dhe drejtësinë e tyre (shih çështjet 3.5 dhe 3.6 të politikës).

MAS (2014a) ka propozuar ristrukturimin e hapave të karrierës së mësuesve dhe 
roleve profesionale të tyre. Edhe pse në strategji jepen shumë pak detaje në lidhje me 
këtë propozim (MAS, 2014a), kjo duket të jetë një lëvizje pozitive që do të trajtojë 
mungesën aktuale të roleve të diferencuara dhe përgjegjësive që lidhen me nivele më 
të larta kompetence në karrierën e mësuesve. Aktualisht, mësuesit futen në të njëjtin 
provimin kualifikimi për qëllime promovimi, pavarësisht nëse kanë pesë, dhjetë, ose 
njëzet vjet në karrierën e tyre; veç kësaj, kriteret e vlerësimit për promovim janë të 
njëjta në çdo nivel, dhe pritshmëritë për rolin e tyre nuk ndryshojnë.
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Diskutimi
Studimi rekomandon përdorimin e standardeve që përshkruajnë çfarë duhet të dinë 
mësuesit dhe çfarë janë në gjendje të bëjnë ata në mënyrë që të harmonizojnë të gjithë 
elementët e profesionit të mësuesit që lidhen me njohuritë dhe aftësitë e mësuesve: arsimi 
i lartë, çertifikimi, zhvillimi i vazhdueshëm profesional, vlerësimi i performancës dhe 
zhvillimi në karierë (OECD, 2005, 2013b; Darling-Hammond and Lieberman, 2012). Këto 
standarde duhet të jenë të përshtatshme për mësuesit në fazat e ndryshme të karierës së tyre 
dhe duhet të mbulojnë kompetencat e mësuesit, njohuritë për lëndën, aftësitë pedagogjike, 
pjesëmarrjen në zhvillimin e vazhdueshem profesional, punën me nxënës të ndryshëm 
dhe kolegë dhe kontributet në shkollë dhe profesion (OECD, 2005). Studimi këshillon që 
ato të shoqërohen me mekanizmat për vlerësimin e performancës së mësuesve në lidhje 
me standardet (Kleinhenz and Ingvarson, 2007; OECD, 2013b). Standardet e Përgjithshme 
të Mësuesit në Shqipëri duket se mbulojnë të gjitha fushat e rëndësishme të renditura më 
sipër, por mekanizmat për vlerësimin e performancë së mësuesit nuk janë të efektshme. 

Sistemet më efektive të vlerësimit të performancës shpërblejnë mësimdhënien 
e shkëlqyer dhe orientohen drejt rritjes, duke ofruar mundësi për zhvillim të 
vazhdueshëm profesional për të nxitur përmirësimin dhe nxjerrjen e mësimeve nga 
sfidat (Santiago dhe Benavides, 2009, në OECD, 2010). Elementë të tjerë kyçë të një 
sistemi efektiv të vlerësimit të performancës përfshijnë:

 � Kritere vlerësimi që janë të përshtatshme për mësuesit në faza të ndryshme të 
karrierës së tyre dhe që bazohen tek standardet mësimore dhe kompetencat;

 � Një instrument të standardizuar vlerësimi që siguron llogaridhënien në të gjithë 
sistemin;

 � Burime të shumta informacioni për vlerësimin, si vëzhgimet në klasë, intervistat 
dhe vetë-vlerësimet e mësuesit;

 � Vlerësues (p.sh. drejtorë, mësues me përvojë dhe/ose inspektorë të jashtëm) të 
cilët janë të trajnuar për të bërë vlerësime dhe për të dhënë komente e sugjerime; 
dhe

 � Rezultatet e formimit, përfshirë identifikimin e fushave për përmirësim dhe 
ZHVP lidhur me to dhe/ose rezultatet e përgjithshme, të tilla si shpërblime dhe 
sanksionet. (OECD, 2009)

Një sistem për vlerësimin e performancës të mësuesve nuk do të përmirësojë në mënyrë 
të efektshme performancën e mësuesve në qoftë se vlerësuesit kanë ekspertizë të kufizuar, 
mësuesit nuk kanë besim tek procesi apo nuk bien dakord me standardet mbi të cilat 
bazohen vlerësimet, instrumentet e vlerësimit nuk janë të zhvilluara mirë dhe ngarkesa 
lidhur me vlerësimet konsiderohet e tepruar. Për këto arsye, është thelbësore që mësuesit 
dhe drejtorët të përfshihen në zhvillimin e standardeve dhe të procesit të vlerësimit të 
performancës së mësuesve, dhe që vlerësuesit (në rastin e Shqipërisë, drejtorët, përveç 
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inspektorëve të ISHA-së) të trajnohen siç duhet. Sllovakia, për shembull, kërkon që 
drejtuesit e shkollës të ndjekin kurse që i përgatisin ata për të bërë vlerësimet vjetore 
të mësuesve (OECD, 2015). Shqipëria mund të garantojë që përgatitja për bërjen e 
vlerësimit, përfshirë ofrimin e komenteve e sugjerimeve për performancën e mësuesve, 
të përfshihet në programin e lidershipit që ajo propozon për drejtorët.

Nëse Shqipëria zhvillon një sistem të efektshëm për vlerësimin e performancës së 
mësuesve, i cili mbulon të gjithë sistemin dhe tek i cili mësuesit kanë besim, ata mund 
t’i përfshijnë rezultatet e vlerësimit ndër faktorët që informojnë vendimet në lidhje me 
avancimin në karrierë, në mënyrë që skema e kualifikimeve të marrë parasysh vlerësimet 
e mësimdhënies aktuale në klasë. Franca, Hungaria, Sllovenia, Holanda dhe Sllovakia 
janë ndër juridiksionet që ndjekin këtë praktikë (OECD, 2013e). Përveç përparimit në 
karrierë, shpërblimet për performancë të mirë mund të përfshijnë edhe pjesëmarrjen në 
disa lloje ZHVP-je (p.sh. lejet e paguara për studime, punë kërkimore bazuar në shkollë) 
dhe marrja përsipër e mundësive të ndryshme në karrierë, duke përfshirë drejtimin e 
shkollës.

Si OECD (2005), ashtu edhe Komisioni Evropian (2015a) kanë rekomanduar zgjerimin 
e mundësive për karrierë për ta bërë më tërheqës profesionin e mësuesit dhe për të 
përdorur sa më mirë kompetencat e mësuesve. Kjo mund të jetë edhe një mënyrë për 
të shpërndarë drejtimin brenda një shkolle, për të mbështetur drejtorin në përgjegjësitë 
administrative dhe pedagogjike në rritje, të natyrshme në sistemet arsimore tejet 
të decentralizuara (Vaillant, 2014). Mundësitë e ndryshme në karrierë mund të jenë 
horizontale (p.sh. të lidhura me detyra apo role të veçanta) ose vertikale (që kanë të 
bëjnë p.sh. me kompetenca të caktuara) (OECD, 2005). Ato mund të vlerësohen me anë 
të pagesës shtesë apo lejes së paguar për t’u angazhuar me punë kërkimore. Shembuj të 
roleve që do të arrijnë qëllimin e dyfishtë të diversifikimit të rrugës së karrierës duke 
kontribuar në profesion përfshijnë: mentor të mësuesve të rinj apo kandidatëve për 
mësues në programet e FFM-së, koordinator trajnimi për mësuesit, dhe koordinator i 
projekteve shkollore (OECD, 2005) .

Njësoj si vlerësimi i performancës së mësuesit, riçertifikimi i mësuesve mund të ofrojë 
një mjet për të siguruar që mësuesit të rifreskojnë dijet dhe të zhvillojnë kompetencat 
e tyre. Megjithatë, ai mund të jetë i kushtueshëm, nëse përfshin ZHVP në vazhdim, 
të detyrueshëm për të gjithë mësuesit brenda një sistemi arsimor. Treguesit thonë se 
Shqipëria është duke e marrë në konsideratë këtë opsion. Studimi i OECD-së (2010b) 
rekomandon që çdo proces riçertifikimi të jetë i efektshëm, transparent dhe i drejtë, 
dhe të përfshijë metoda bazuar në performancë për vlerësimin e njohurive dhe 
kompetencave (p.sh. intervista, vlerësim të portofolit të punës, testet psikometrike).
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Rekomandime për çështjen 3.8 të politikës 
Shpërbleni mësimdhënien e mirë nëpërmjet Sistemeve të Vlerësimit të 
Performancës 

3.8.1 Për një periudhë të shkurtër kohe, zhvillimi i një sistemi vlerësimi të 
performancës, i orientuar drejt rritjes dhe që përfshin gjithë sistemin, si dhe i 
bazuar në standardet e mësuesit do të mbështeste përmirësimet në cilësinë e 
mësimit. 

Shqipëria do të përfitonte nga zhvillimi i një procesi të mirë-projektuar të vlerësimit të 
performancës së mësuesve, në konsultim me mësuesit, drejtorët dhe aktorët kryesorë 
përkatës. Mund të rishikohen Standardet e Përgjithshme të Mësuesve dhe, si pjesë 
e këtij procesi, mund të finalizohen projektstandardet për mësimin e lëndëve të 
ndryshme kurrikulare. Kjo do të jetë veçanërisht e rëndësishme në qoftë se mësuesit 
nuk kanë qenë të përfshirë në zhvillimin fillestar të standardeve, ose në qoftë se ato 
nuk janë pranuar gjerësisht në të gjithë sistemin arsimor.

Elementët kyç të një procesi të standardizuar të vlerësimit të performancës dhe i 
orientuar drejt zhvillimit të mësuesit janë: një instrument i përbashkët vlerësimi bazuar 
tek standardet; burime të shumta informacioni për vlerësimin, përfshirë vëzhgimet 
në klasë; seanca reagimesh; planin e mësimit; mbështetja për zhvillimin profesional 
dhe një proces për përmirësimin dhe ndëshkimin e performancës së dobët. Procesi i 
vlerësimit mund të jetë i ndryshëm për mësues fillestarë dhe ata me përvojë dhe mund 
të sjellë ndryshime për vlerësimin e performancës së mësuesve stazhierë. Drejtuesit 
si vlerësues dhe udhëheqës pedagogjikë përgjegjës për përmirësimin e mësimdhënies 
dhe mësimnxënies në shkollat e tyre, do të duhej të trajnoheshin për të mbështetur 
komunikimin e vazhdueshëm me mësuesit rreth performancës së tyre.

3.8.2 Nga një periudhë afatmesme deri në një afatgjatë, Shqipëria mund të përdorë 
procesin e vlerësimit të performancës së mësuesit si një faktor për të shpërblyer 
mësimdhënien e mirë me avancim në karrierë ose mundësi të tjera në karrierë 
duke përfshirë edhe drejtimin.

Sapo të zhvillohet dhe zbatohet një proces i efektshëm për vlerësimin e performances së 
mësuesit, rezultatet e vlerësimit mund të përdoren midis faktorëve që ndikojnë në vendimet 
rreth zhvillimit të karierës si pjesë e skemës së kualifikimit. Ndryshimet mund të bëhen në 
skemat e kualifikimit për t’u bërë të mundur mësuesve të zhvillohen më shpejt në varësi të 
rezultateve të vlerësimeve të performancës së tyre dhe masave të tjera të vlerësimit. Rruga 
e karierës në mësimdhënie gjithashtu mund të diversifikohet për t’u ofruar mësuesve më 
shumë mundësi për t’i përdorur njohuritë dhe kompetencat e tyre për përmirësimin e 
veprimtarisë së mësimdhënies, mësimnxënies, dhe të drejtimit në shkollat e tyre. 
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ÇËSHTJA 3.9 E POLITIKËS  
Roli udhëheqës i drejtuesit të shkollës duhet të forcohet dhe duhet të 
mbështetet

Shqipëria po bën përpjekje të rëndësishme për të zhvilluar më tej rolin e liderit të 
shkollës. MAS ka prezantuar konkurse të hapura për pozicionin e drejtorit për t’i 
dhënë fund emërimeve politike të së kaluarës. Standardet, kërkesat e reja për rolin 
dhe një program trajnimi para shërbimitt janë zhvilluar, por nuk janë zbatuar ende. 
Çështjet që mbeten ende për t’u adresuar përfshijnë mungesën e procedurave për 
planifikimin e vazhdimësisë, vlerësimin që njeh rolin e veçantë të drejtorit, zhvillimin 
dhe përkrahjen profesionale të synuar, dhe proceset e drejta për shkarkim nga puna.

Fakte
Të bëhesh drejtor
Mbështetur tek Urdhëri 418 i MAS-it (11/08/2016), Për zhvillimin professional dhe 
kualifikimet e institucioneve arsimore në sistemin e arsimit parauniversitar (MAS, 2016), 
u organizuan trajnime për 213 drejtorë të shkollave nga Tirana, Elbasani dhe Durrësi 
sipas një programi trajnimi profesional në periudhën shtator deri në dhjetor 2016. U 
përgatitën gjashtë standarde për rolin e drejtuesit në shkollë, të lidhura me temat e çdo 
moduli, për të bërë të mundur vetë-vlerësimin, emërimin e drejtorëve dhe vlerësimin e 
performancës (MASH, 2011a). 

Historikisht, pozita e drejtorit në Shqipëri ka qenë e ngjashme me një emërim 
politik (Këshilli i Evropës, 2011; EPNSL, 2012). Ata që ishin të punësuar nuk ishin 
domosdoshmërisht të kualifikuar apo me përvojë të mjaftueshme për të marrë rolin e 
drejtuesit të shkollës. Siç u përmend më herët në këtë kapitull, MAS ka bërë përpjekje të 
rëndësishme për të eliminuar ndërhyrjet politike në vendimet e punësimit në sektorin 
e arsimit. Ligji për Sistemin e Arsimit Parauniversitar (2012) përcaktoi konkurse të 
hapura për rolin, si dhe një komision vlerësues për të vlerësuar aplikimet.

Udhëzimi Administrativ nr. 57 i vitit 2013, përcakton procesin e emërimit aktual. 
Drejtoritë Arsimore Rajonale nxjerrin njoftim për vendet e lira për pozicionet drejtuese 
të shkollës. Konkurset organizohen nga një komision vlerësues i përbërë nga një 
përfaqësues i DAR dhe bordi i shkollës dhe një përfaqësues nga Këshilli i Prindërve dhe 
një përfaqësues nga Këshilli i mësuesve të shkollës (MAS, 2013). Kandidatët duhet të 
kenë diplomë të arsimit të lartë të ciklit të dytë dhe pesë vjet përvojë në mësimdhënie 
(po aty). Konkurset bazohen tek vlerësimi i dosjes së aplikimit të kandidatit (p.sh. CV), 
letrat e rekomandimit, dhe një intervistë që përfshin pyetje rreth mënyrës në të cilën 
kandidati propozon të zhvillojë shkollën (po aty). Njësoj si me vlerësimin e mësuesve për 
qëllime punësimi, është raportuar se prindërit nuk e kuptojnë apo nuk janë të kënaqur 
me kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve për drejtorë. Komisioni zgjedh dy kandidatë, 
dhe Drejtori i Drejtorisë Arsimore Rajonale merr vendimin përfundimtar (po aty). Disa 
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studime kanë gjetur se mungesa e planifikimit të vazhdimësisë, si dhe pagat fillestare të 
drejtorëve, janë çështje shqetësuese në sistemin e Shqipërisë (RREPDSH, 2012). 

Vlerësimi i performancës dhe i kualifikimeve
MAS (2014a) ka propozuar zhvillimin e mëtejshëm të vlerësimit të lidershipit dhe 
vetëvlerësimit. Përveç ISHA, e cila nuk ka staf për të bërë vlerësime të rregullta shkollore, 
për vlerësimin e performancës së drejtorëve janë përgjegjës Drejtorët e Drejtorive 
Arsimore Rajonale. Megjithatë, aktorët kryesorë kanë raportuar se kjo nuk ndodh 
rregullisht. Përveç kësaj, skema kualifikuese për mësuesit vlen edhe për drejtorët, që do 
të thotë se nga drejtorët kërkohet të kalojnë të njëjtin vlerësim të portofolit profesional 
dhe provimin kualifikues në intervale dhjetë dhe njëzet-vjeçare, si mësuesit. Ata 
testohen në lëndën apo nivel që japin mësim, në vend që të vlerësohen për kompetencat 
dhe përgjegjësitë që lidhen me drejtimin e shkollës.

Udhëzimi Administrativ nr. 44 kërkon që drejtorët të mbajnë një ngarkesë mësimore 
prej katër, gjashtë ose tetë orë në javë në varësi të përmasave të shkollës së tyre, madje 
edhe në nivelin e mesëm të lartë (MAS, 2015e). Kjo kërkesë dhe mungesa e një procesi 
të veçantë të vlerësimit të kualifikimeve për drejtorët sugjeron mungesë të njohjes së 
rolit të veçantë të luajtur nga drejtorët në shkolla (MAS 2013, 2015e). Ka të ngjarë 
që përgjegjësitë e drejtorëve të zgjerohen duke patur parasysh planet e MAS (2014a) 
për decentralizimin e mëtejshëm të sistemit arsimor, në mënyrë që shkollat të marrin 
autorësinë për disa detyra aktualisht në nivel bashkie. Drejtorët e shkollave të mëdha, 
veçanërisht në nivelin e mesëm të lartë, tashmë mund ta kenë të vështirë të balancojnë 
përgjegjësitë e tyre administrative dhe të menaxhimit mësimor me ngarkesën mësimore. 

Vazhdimi i zhvillimit profesional dhe mbështetja e drejtorëve
Sipas ligjit, drejtorët, si mësues, janë të detyruar të marrin pjesë në tri ditë të zhvillimit 
të vazhdueshëm profesional në vit. Ndërmjet viti 2006 dhe vitit 2013, Projekti i Bankës 
Botërore për Cilësi të Shkëlqyer dhe Barazi në Arsim financoi trajnime për drejtorët 
në Shqipëri për menaxhimin dhe udhëheqjen në arsim (BB, 2014a). Aktorët kryesorë 
e përshkruan si të dobishëm këtë trajnim. Megjithatë, ai u ndërpre me përfundimin e 
projektit. Disa OJQ vazhdojnë të ofrojnë ZHVP për drejtorët, por temat nuk trajtojnë 
domosdoshmërisht fushat për të cilat ka nevojë menaxhimi i shkollës (Nathanaili, 
2015). Përndryshe, duket se mungon një ZHVP e hartuar posaçërisht për drejtuesit e 
shkollave, dhe është e paqartë mbështetja për rrjetet e drejtorëve që mund të ofrojnë 
një forum të vlefshëm për shkëmbimin e praktikave të efektshme.

Është raportuar se mungesa e trajnimit ka kontribuar në problemet e menaxhimit 
administrativ të shkollave, menaxhimit të personelit, organizimin e zhvillimit 
profesional të nivelit shkollor, dhe aftësitë drejtuese mësimore, veçanërisht në lidhje 
me përpjekjet e reformës. Për ngritjen e kapaciteteve drejtuese në të gjithë sistemin e 
arsimit, MAS (2014a) ka propozuar krijimin e një shkolle për drejtorët, me sa duket 
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për të ofruar trajnime para shërbimit dhe trajnime për zhvillimin e vazhdueshëm 
profesional për drejtim dhe menaxhim të shkollës. 

Shkarkimi i drejtorëve 
Sitemi arsimor shqiptar tradicionalisht ka pasur qarkullim të shumtë të drejtuesve 
(Këshilli i Evropës, 2011; EPNSL, 2012; Naithanali, 2015). Siç u shpreh edhe një nga 
aktorët, drejtorët më përpara “kanë lëvizur sipas erës politike”. Ka disa raportime që 
thonë se pozicioni i tyre ka qënë më i qëndrueshëm në tre vitet e fundit. Megjithatë, ka 
fakte që problemet me qarkullimin dhe shkarkimin e drejtorëve mund të vazhdojnë 
(BIRN, 2014; Nathanaili, 2014) dhe ky është një problem i rëndësishëm duke pasur 
parasysh rolin kyç që drejtuesit duhet të luajnë në reformën arsimore në vend. 

Diskutimi
Pas mësimit, drejtimi i shkollës është faktori më i rëndësishëm i hapur ndaj ndikimit 
të politikave që prek të nxënit e nxënësve. 

Sipas studimit SABER 2013 të Bankës Botërore, juridiksionet duhet të përqendrohen 
tek përpjekjet për zgjedhjen e njerëzve të duhur për rolin kryesor, zhvillimin e tyre në 
udhëheqës cilësorë dhe për t’u dhënë atyre autoritetin për të përmirësuar praktikën 
mësimore (Banka Botërore, 2013). Përzgjedhja e njerëzve të duhur do të thotë zbatim 
të politikave të planifikuara për vazhdimësinë për të identifikuar në mënyrë pro-
aktive mësuesit me potencial drejtues, që mund të përmirësojë sasinë dhe cilësinë e 
kandidatëve për rolin drejtues (Pont etj, 2008). Kjo gjithashtu do të thotë që ta bësh 
rolin tërheqës përmes shpërblimit të mjaftueshëm. Në shumicën e vendeve evropiane, 
duke përfshirë Malin e Zi, Bosnjën dhe Hercegovinën, dhe Kroacinë, paga fillestare 
për drejtorët është më e lartë se PPB për frymë (KE, 2015b). Bazuar në skemën e 
pagave të vitit 2013, duket se ky është rasti edhe në Shqipëri, por paga mund të mos 
jetë në përputhje me përgjegjësitë e rolit.

Një sërë juridiksionesh ndërkombëtare kanë zhvilluar korniza gjithëpërfshirëse të 
lidershipit për të mbështetur llojin e reformës arsimore që mbulon gjithë sistemin 
e që Shqipëria po ndërmerr. Këto korniza përfshijnë përgjithësisht standardet për 
rolin e lidershipit shkollor, që përdoren për të informuar trajnimin para shërbimit, 
emërimin dhe vetë-vlerësimin, ashtu si Shqipëria synon të përdorë standardet e saj 
(OECD, 2013d). Ato janë përdorur edhe për të informuar planifikimin e vazhdimësisë, 
zhvillimit të vazhdueshëm profesional, përkrahjen dhe vlerësim formal (po aty). Një 
përmbledhje e standardeve të Shqipërisë zbulon fusha administrative, pedagogjike 
dhe të sjelljes që janë të përbashkëta me standardet parimore në juridiksione të tjera 
(MASH, 2011a). Sidoqoftë, është e paqartë shkalla në të cilën këto standarde janë 
pranuar dhe përdorur në kuadër të sistemit arsimor.



A n a l i za  e  Po l i t i kë s  A r s i m o re :  Çë s h t j e  d h e  R e ko m a n d i m e   ■   S h q i p ë r i a170

Studimet vënë në dukje nevojën për zhvillim profesional të drejtorëve si para fillimit 
së punës, ashtu edhe gjatë karrierës: “trajnimi i drejtorëve dhe drejtuesve të shkollave 
është shumë i rëndësishëm sepse ata janë njerëz që aplikojnë politikat e arsimit në 
shkolla, kështu që në qoftë se ata janë trajnuar dobët dhe kanë mbështetje, nuk ka 
politikë, qoftë ajo kombëtare, rajonale ose vendore që mund të jetë efektive” (Vaillant, 
2015, f. 4). Veprimtaritë ZHVP të rekomanduara përfshijnë orientimin formal, 
trajnime periodike gjatë karrierës për të bërë të mundur që drejtorët të rifreskojnë 
aftësitë e tyre, dhe aktivitete bashkëpunuese si të nxënit nga kolegët dhe rrjetëzimi 
(Elmore, 2006; Pont etj, 2008). Shembuj nga juridiksione të tjera përfshijnë futjen e 
një programi dy-vjeçar orientimi, të përbërë nga module të të nxënit dhe studimit 
në Austri (Pont etj, 2008) dhe një program trajnimi për të forcuar udhëheqjen 
pedagogjike të drejtorëve “me vëmendje të veçantë për drejtorët e rinj të shkollave 
me më pak se dy vjet përvojë”, në Norvegji (Schleicher, 2012). Shqipëria mund të 
dëshirojë t’i marrë në konsideratë këto praktika kur të mbajë trajnime të ardhshme 
për drejtuesit e shkollave.

Rekomandime për çështjen 3.9 të politikës 
Investoni në ndërtimin e kapaciteteve për drejtimin e shkollave

3.9.1  Në një periudhë të shkurtër deri në mesatare, krijoni një strukturë ose 
organizëm qëndror të pajisur me burime të mira, i cili t`i dedikohet drejtimit 
të shkollave në Shqipëri dhe që mund të krijojë dhe implementojë programe për 
zhvillimin e kapaciteteve drejtuese të shkollave. 

Shqipëria ka zhvilluar tashmë një program kualifikimi për drejtuesit e shkollave, 
standartet e udhëheqjes dhe kërkesat për çertifikimin e drejtorëve. Vendi do të 
përfitonte nga krijimi i një strukture, ose organi qendror me burimet e nevojshme, 
dedikuar ekskluzivisht zhvillimit të politikave për mbështetjen e drejtorëve. Në 
konsultim me drejtuesit dhe të gjitha palët e interesuara, kjo strukturë ose ky organ 
qendror duhet të përfshijë gjatë mandatit të vet krijimin e një platforme për lidershipin 
e shkollave. Nëse është e përshtatshme, ky organ qendror mund të shërbejë edhe si 
shkollë për drejtuesit siç është propozuar tek strategjia e MAS (MAS 2014a), por vetëm 
nëse shkollat janë të pajisura për krijimin e politikave dhe zhvillimin profesional. 

Standartet e drejtimit të shkollave do të shërbejnë si bazë për krijimin e platformës 
drejtuese, dhe do të përdoren për zhvillimin e procedurave te reja, si planifikimi i 
vazhdueshmërisë së drejtuesve, matja e performancës, si edhe zhvillimi i vazhdueshëm 
profesional dhe mbështetja (p.sh. orientimi, rrjetet e drejtorëve). Kuadri do të përfshijë 
programet e kualifikimit, të cilat Shqipëria duhet të nisë t’i zbatojë me përparësi.

Procedurat e reja të qeverisë për punësimin e drejtuesve të shkollave, të cilat synojnë 
të eliminojnë ndikimin e politikës në vendimet e punësimit, pritet që të ulin rastet 
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e ndërrimit të drejtuesve dhe qarkullimin nga drejtues në mësues, apo anasjelltas. 
Pra, do të jetë koha e përshtatshme për ta bërë më të dallueshëm rolin e drejtuesve të 
shkollave, duke përcaktuar përgjegjësitë e drejtorëve, duke ri-konsideruar ngarkesën 
e tyre në mësimdhënie, dhe duke vlerësuar zhvillimin në karrierë apo rritjen e pagës, 
bazuar më shumë me rolin e tyre si drejtues, sesa në skemën kualifikuese për mësuesit. 
Gjatë krijimit të këtyre politikave, politikëbërësit duhet të kenë parasysh përgjegjësitë 
e ndryshme midis drejtuesve të shkollave fillore dhe të mesme dhe kontekste të tjera 
shkollore.

PËRFUNDIME 
Ky kapitull ka paraqitur një përmbledhje të politikave dhe programeve për mësuesit 
dhe drejtuesit shkollave në Shqipëri bazuar në informacionin e dhënë nga përfaqësues 
të MAS, IZHA, AKP, ISHA sindikatat e mësuesve dhe OJQ-të që punojnë në vend, 
stafi i DAR, drejtorët dhe mësuesit. Ky kapitull bazohet edhe në informacionin nga 
literatura kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare, përfshirë botime nga Komisioni 
Evropian, UNESCO si dhe OECD-ja. Shembujt ndërjuridiksionalë të politikave dhe 
nismave në këtë kapitull janë marrë kryesisht nga vendet evropiane në mënyrë që t’i 
ofrojmë Shqipërisë krahasues përkatës.

Çështjet kryesore të politikës për lidershipin e shkollave dhe mësuesin, që përshkruhen 
në këtë kapitull përfshijnë statusin e profesionit të mësuesit, punësimin e mësuesit 
dhe kushtet e punës, formimin fillestar të mësuesit, provimin e shtetit dhe programin 
e stazhit për çertifikimin e mësuesit, procedurat për punësimin dhe zhvillimin, 
zhvillimin e vazhdueshëm profesional, vlerësimin e performancës së mësuesit, si 
dhe rolin e drejtuesit të shkollës. Këto janë fushat kryesore në të cilat vendi mund 
të ndërmarrë hapa në mbështetje të cilësisë së mësuesve dhe lidershipit të shkollave. 
Shqipëria ka tashmë një qasje proaktive për trajtimin e shumë prej këtyre aspekteve 
duke vendosur objektiva ambicioze për reformën.

Në përgjithësi, në qoftë se rekomandimet për të ndërmarrë veprime që trajtojnë këto 
çështje kanë më shumë përparësi, ato etiketohen si afatshkurtra. Në disa raste, siç 
është puna për të forcuar përgatitjen e mësuesit pas kalimit të një ligji të ri për arsimin 
e lartë, rekomandimet janë afatshkurtra, sepse puna është tashmë në rrugë e sipër. 
Rekomandimet që kanë potencial të kenë ndikimin më të madh në të gjithë sistemin 
kanë të bëjnë me përgatitjen e mësuesve, ZHVP, vendosjen e mësuesve në shkolla në 
zonat e pafavorizuara, si dhe mbështetje për rolin e drejtimit shkollor. Investimet në 
infrastrukturë kanë ndërlikime të mëdha financiare, por kanë rol të rëndësishëm në 
drejtim të përmirësimit të mësimdhënies dhe të të nxënit. Një veprim i rëndësishëm, që 
nuk është pasqyruar në Strategjinë për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar, 2014-2020 
(MAS, 2014a), është një përmbledhje e zhvillimit dhe përdorimit të provimeve për 
çertifikimin e mësuesve dhe punësimin e tyre. Çdo vlerësim vendimtar, që përcakton 



A n a l i za  e  Po l i t i kë s  A r s i m o re :  Çë s h t j e  d h e  R e ko m a n d i m e   ■   S h q i p ë r i a172

nëse individët do të bëhen mësues dhe do të punojnë në shkollat   e Shqipërisë duhet 
të jetë metodologjikisht i qëndrueshëm, në mënyrë që rezultatet të jenë të drejta dhe 
të besueshme.

Aktualisht sistemi i arsimit në Shqipëri po pëson ndryshime të rëndësishme. Shumë 
nga programet dhe politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave janë relativisht 
të reja dhe efikasiteti i tyre do të duhet të vlerësohet. Siç edhe u përmend gjatë 
raportit të zgjeruar të APA, konsultimi, bashkëpunimi transparent, dhe shkëmbimi 
i informacionit me mësuesit, drejtorët dhe aktorët kryesorë janë kritike për këto 
përpjekje. Trajtimi i nëntë çështjeve të politikës dhe i rekomandimeve përkatëse të 
identifikuara në këtë kapitull, si edhe çështjeve të përbashkëta në Kapitullin 6, janë 
pjesë integrale e suksesit të këtyre reformave. 
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 ■ Kapitulli 6  
Përfundime, Rekomandime dhe Veprimet e 
Mëtejshme

HYRJE
Ky Raport i Zgjeruar i Analizës së Politikave Arsimore në Shqipëri prej UNESCO-s 
ka ofruar një analizë të kontekstit të vendit dhe sistemit të arsimit parauniversitar në 
lidhje me aksesin dhe pjesëmarrjen; paanësinë dhe barazinë, proceset arsimore dhe 
rezultatet e nxënësve, shpenzimet e qeverisë, decentralizimin dhe llogaridhënien. Ky 
raport synon të japë kontributin e tij për të rritur ndërgjegjësimin mbi ndryshimin 
e arsimit në Shqipëri dhe të shërbejë si një mjet për një reflektim të thellë se si 
arsimi mund të kontribuojë më shumë në shoqëri si një e tërë. Raporti e përqendron 
vëmendjen tek tre fusha të politikave: zhvillimi dhe reformimi i kurrikulës; TIK-u në 
arsim; dhe politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Ky kapitull i përfundimeve 
vë në dukje katër çështjet e përbashkëta të politikave që janë me rëndësi strategjike 
për politikat arsimore dhe planifikimin e arsimit në Shqipëri, dhe së fundi paraqet 
mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen ndërmjet UNESCO-s dhe Qeverisë së 
Shqipërisë në fushën e arsimit.

Analiza e kontekstit të vendit theksoi se, që prej rënies së regjimit komunist në 
fillim të viteve 1990, shoqëria shqiptare ka pësuar ndryshime të thella. Nga një vend 
relativisht i izoluar, Shqipëria është drejtuar drejt BE-së dhe është e etur të njihet nga 
komuniteti ndërkombëtar në tërësi. Kjo ka ndikuar thellësisht në politikat shoqërore 
dhe publike, veçanërisht ato të arsimit parauniversitar. Pas rënies së komunizmit, 
orientimi i jashtëm i Shqipërisë ka çuar në migrimin e jashtëm, i cili ka ndikuar në 
uljen e përqindjes së lindjeve dhe largimin e profesionistëve të nevojshëm nga sektorë 
të ndryshëm, duke përfshirë edhe arsimin. Megjithatë, Shqipëria ka arritur përparim 
të rëndësishëm në fusha të tilla si mirëqenia dhe zhvillimi njerëzor, infrastruktura dhe 
TIK-u. Këto fusha të zhvillimit mund të interpretohen si kontribuese në zhvillimet 
dhe si rezultate nga përparimet në arsim. 

Duke filluar me vitet 1990, reformat në arsim në Shqipëri kanë vazhduar nëpërmjet 
një sërë dispozitash ligjore dhe nënligjore që mbulojnë aspekte të ndryshme të sistemit 
arsimor. Gjatë dy dekadave të fundit, synimet gjithëpërfshirëse kanë qenë mundësitë 
dhe zhvillimi ekonomik, forcimi i institucioneve demokratike dhe harmonizmi 
i objektivave të politikave kombëtare me normat, strategjitë dhe kornizat ligjore 
më të gjera ndërkombëtare dhe rajonale. Asistenca nga donatorët ndërkombëtarë 
gjithashtu ka luajtur një rol kyç në planet e Reformës Arsimore në Shqipëri, dhe një 
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nismë veçanërisht e rëndësishme ka qenë Projekti i Bankës Botërore i Ekselencës dhe 
Barazisë në Arsim (EEEP) përgjatë viteve 2006-2010. 

Është e rëndësishme të shihen nismat e politikave arsimore të Shqipërisë në kuadrin e 
planeve më të gjera kombëtare, veçanërisht të kuptohen reformat arsimore të fundit si 
pjesë e strategjisë së vendit për t’u anëtarësuar përfundimisht në Bashkimin Evropian. 
Kjo ndihmon për të shpjeguar rëndësinë që kohët e fundit u është dhënë modeleve 
evropiane dhe treguesve arsimore evropiane. 

Kohët e fundit, Këshilli i Ministrave ka miratuar Strategjinë Kombëtare të përditësuar 
për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) (2014-2020). Ndërkohë që SKZHI mbulon një 
gamë të gjerë të reformave ekonomike, politike, ligjore, të sigurisë dhe infrastrukturës, 
ajo përmban referenca specifike edhe për reformën në arsim, duke përfshirë 
modernizimin e kurrikulave, promovimin e parimeve evropiane, përfshirjen sociale, 
konkurrencën, standardet për mësuesit, arritjet dhe mos-diskriminimin e nxënësve 
(Këshilli i Ministrave, 2008, cituar në Gardinier, 2016). 

Analiza krahasuese e kryer duke iu referuar sistemeve në Ballkanin Perëndimor, 
Bashkimin Evropian dhe më tej ofroi një numër shembujsh interesantë të nismave të 
politikave që shërbejnë si për të kontekstualizuar ashtu edhe për të ofruar informacion 
për politikat arsimore në Shqipëri. Shqyrtimi i fakteve dhe diskutimeve nga secila 
prej tre fushave të politikës, nën dritën e analizës krahasuese, siguron një analizë të 
mëtejshme në disa prej çështjeve të përbashkëta të rëndësishme në këtë APA. Pas një 
sinteze të shkurtër të gjetjeve në secilën fushë të politikës, këto çështje të përbashkëta 
paraqiten më poshtë. 

GJETJET KRYESORE TË ANALIZËS NË SECILËN FUSHË TË 
POLITIKËS 

Fusha 1: Zhvillimi dhe reformimi i kurrikulës 
Në kohën e zhvillimit të kësaj analize, Shqipëria ishte duke zhvilluar reformimin e 
kurrikulës të arsimit parauniversitar (APU). Reformimi i kurrikulës u projektua për 
të bërë kurrikulën e arsimit bazë më modulare dhe të krahasueshme me kurrikulën 
e shteteve anëtare të BE-së, si dhe për të futur një program modern TIK në arsimin 
bazë dhe të mesëm.

Qëllimi i reformimit të kurrikulës në Shqipëri ishte përmirësimi i rezultateve të 
nxënësve: arritjet akademike, kompetencat e të nxënit dhe të jetuarit, gjithëpërfshirja 
e nxënësve të ndryshëm, angazhimi dhe mbajtja e nxënësve në shkollë të paktën deri 
në përfundim të arsimit bazë, në mënyrë që fëmijët dhe të rinjtë shqiptarë të mund të 
marrin pjesë me sukses në shoqëri dhe në arenën evropiane.
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Analiza e zhvillimit dhe reformimit të kurrikulës thekson çështjet e mëposhtme: reformimi 
i kurrikulës duhet të përshkallëzohet; komunikimi i gjerë i reformave duhet të depërtojë 
tek sa më shumë grupe interesi; duhet të ofrohet mbështetje për zbatuesit vendas, si dhe 
duhet të ketë monitorim të vazhdueshëm, vlerësim formativ dhe mekanizma reagues për 
të bërë ndryshime ku është e nevojshme. Për më tepër, parimet udhëheqëse sigurojnë 
përfshirjen e plotë të nxënësve në nevojë; zhvillimin profesional që u mundëson mësuesve 
të krijojnë mjedise mësimore gjithëpërfshirëse dhe udhëzimet fleksibël për t’u kuptuar 
nga të gjithë nxënësit; kontekstualizimin lokal të materialeve kurrikulare dhe teksteve; dhe 
përmirësimin e konfigurimit të sistemit gjatë zbatimit afatmesëm dhe afatgjatë.

Fusha 2: TIK-u në arsim 
Sistemi arsimor shqiptar ka përmirësuar gradualisht integrimin e TIK-ut në arsim, por 
përdorimi i TIK-ut në shkolla mbetet në fillimet e veta, dhe përvojat nuk janë të njëjta. 
Ofrimi i TIK-ut dhe lidhja e internetit në të gjitha shkollat 9-vjeçare dhe të mesme 
në Shqipëri, synojnë rritjen e cilësisë dhe rëndësisë së arsimit, efikasitetin e ofrimit të 
mësimit, si dhe ofrimin e qasjes më të lehtë ndaj informacionit dhe shërbimeve prej 
grupeve dhe komuniteteve të pafavorizuara.

Pavarësisht strategjive të rëndësishme të politikave për TIK-un, ekzistojnë ende shumë 
sfida. Politikat dhe veprimet duhet të gjejnë ekuilibrin e duhur ndërmjet zbatimit të 
qëllimeve arsimore qendrore dhe përshtatjes me nevojat e veçanta të rajoneve dhe 
shkollave. Është e rëndësishme që të arrihet një marrëveshje mes të gjithë aktorëve, 
pasi ata kanë shumë mundësi ta pranojnë ndryshimin, nëse e kuptojnë arsyen dhe 
dobinë potenciale të reformave. Udhëheqja në përdorimin e teknologjisë arsimore 
kërkon një hartë dhe një busull për të orientuar vendimmarrjen dhe planet e veprimit. 
Për të qenë me të vërtetë të vlefshëm, këta udhërrëfyes duhet të arrijnë një ekuilibër 
delikat: ata duhet të përfshijnë kuptimin kontekstual të teknologjive botërore, por 
mbeten të mbështetur në kornizat pedagogjike që udhëheqin zbatimin e tyre.

Fusha 3: Politikat për mësuesin dhe drejtuesit e shkollës 
Përpjekjet për të krijuar një program me në qendër nxënësin, për të zgjeruar 
përdorimin e TIK-ut, dhe për të shtuar barazinë kanë krijuar pritshmëri të reja prej 
mësuesve që këta të krijojnë klasa gjithëpërfshirëse, ku nxënësit të zhvillojnë aftësitë 
transversale dhe të përgatiten për të marrë pjesë në një shoqëri demokratike të dijes. 
Ndërkohë që Shqipëria vazhdon të decentralizojë sistemin e saj arsimor, përfshirë 
autonominë në nivel local, pritet që drejtuesit e shkollave të marrin përgjegjësi të reja, 
të komunikojnë me prindërit dhe të krijojnë lidhje më të forta me komunitetet e tyre.

Çështjet kryesore të politikave për mësuesit dhe drejtuesit e shkollës të trajtuara në 
këtë APA përfshijnë statusin e profesionit të mësimdhënies, punësimin e mësuesit 
dhe kushtet e punës, formimin fillestar të mësuesit, provimin e shtetit dhe programin 
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e praktikës që çojnë në certifikimin e mësuesit, procedurat e punësimit dhe emërimit, 
zhvillimin e vazhdueshëm profesional, vlerësimin e punës së mësuesit, dhe rolin e 
drejtuesit të shkollës. Këto janë fushat kryesore ku Shqipëria mund të marrë masa 
për të mbështetur më tej cilësinë e mësuesit dhe drejtuesit të shkollës. Shqipëria ka 
përcaktuar tashmë qëllime ambicioze për të trajtuar shumë nga këto fusha.

Sistemi arsimor shqiptar është duke kaluar ndryshime të rëndësishme dhe ka qenë gjatë 
dy dekadave të fundit, më së shumti në perspektivën e integrimit në BE. Shumë nga 
programet dhe politikat që lidhen me mësuesit dhe drejtuesit e shkollës janë relativisht 
të reja, dhe efektshmëria e tyre do të duhet të monitorohet dhe të vlerësohet. Kështu, 
konsultimi, bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informatave me mësuesit, drejtorët dhe 
aktorët kryesorë do të jenë vendimtare për suksesin e këtyre reformave. 

VLERËSIMI I POLITIKËS DHE I REFORMAVE NË SISTEM 
Axhenda 2030 për Zhvillimin e Qendrueshëm përfshin një paketë prej 17 Objektivash 
për Zhvillimin e Qendrueshëm (OZHQ-të), që gjejnë zbatim universal në të gjitha ato 
vende që kanë nevojë të mobilizojnë përpjekjet për t’u dhënë fund të gjitha formave 
të varfërisë, për të luftuar kundër pabarazisë dhe padrejtësive, dhe për të trajtuar 
ndryshimet klimatike, duke siguruar që asnjë të mos mbetet pas. Axhenda globale për 
arsimin (OZHQ4-Arsimi 2030) është njëri nga 17 objektivat e OZHQ-ve. Axhenda 
2030 u hartua nëpërmjet një procesi të gjerë konsultativ i nxitur dhe nën pronësinë e 
Shteteve Anëtare, duke përfshirë Shqipërinë. Suksesi i OZHQ4-Arsimi 2030 do të varet 
nga përpjekjet e përbashkëta. Kuadri ligjor dhe politik që nxitin llogaridhënien dhe 
transparencën si edhe qeverisjen me pjesëmarrjetë gjerë dhe partneritete të koordinuara 
në të gjitha nivelet dhe sektorët, duke mbrojtur të drejtën e pjesëmarrjes të të gjithë 
aktorëve, do të duhet të krijohen ose zhvillohen më tej në Shqipëri (UNESCO, 2015a). 

OZHQ4-Arsimi 2030, objektivi i tij është “të garantojë arsim cilësor gjithëpërfshirës 
dhe të barabartë, si dhe të krijojë e konsolidojë shanse për të mësuarit gjatë të gjithë 
jetës për këdo” synon transformimin e jetës përmes arsimimit, duke pranuar rolin e 
rëndësishëm të arsimit si forca kryesore shtytëse për zhvillimin dhe për arritjen e 
OZHQ-ve të tjera. Ai është objektiv transforues dhe universal, i shërben “punës së 
papërfunduar” të programit të EFA-s dhe OZHM-ve për arsimin dhe trajton sfidat 
globale dhe kombëtare në fushën e arsimit. Ai frymëzohet nga një vizion humanist i 
arsimit dhe zhvillimi i mbështetur në të drejtat dhe dinjiteti i njeriut; drejtësia sociale; 
gjithëpërfshirja; mbrojtja; diversiteti gjuhësor, kulturor dhe etnik; dhe nga përgjegjësia 
e përbashkët dhe llogaridhënia. Arsimi është një e mirë publike, një e drejtë themelore e 
njeriut dhe një bazë për të garantuar realizimin e të drejtave të tjera. Është thelbësor për 
paqen, tolerancën, realizimin njerëzor dhe zhvillimin e qendrueshëm. Arsimi është një 
element kyç për të arritur punësim të plotë dhe çrrënjosje të varfërisë18.

18  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf
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Si një vend anëtar me të drejta të plota në UNESCO prej shumë kohësh dhe tani 
një vend zyrtarisht kandidat për BE, Shqipëria është përqendruar tek zhvillimi dhe 
përafrimi i politikave dhe praktikave të veta arsimore me ato të vendeve të tjera fqinje. 
Megjithatë, vendi ka ende shumë përparim për të bërë drejt Standardeve në Arsim 
të BE-së për vitin 202019. Përveç kësaj, Shqipëria gjithnjë e më shumë po synon të 
përfitojë nga dhe kontribuojë në një komunitet më të gjerë ndërkombëtar, përfshirë 
UNESCO-n dhe organizata të tjera ndërkombëtare, veçanërisht gjatë dy dekadave të 
fundit të demokratizimit. Ndërkohë që progresi drejt standardeve të BE-së vazhdon 
paralel me progresin drejt OZHQ-ve, dhe veçanërisht OZHQ4-Arsimi 2030, ka disa 
tipare dalluese të axhendës së re ndërkombëtare që meritojnë të merren parasysh nga 
hartuesit dhe planifikuesit e politikave në fushën e arsimit. 

Ndërsa veprimet në tre fushat kryesore të politikës, kryesisht zhvillimi dhe reformimi 
i kurrikulës, TIK-u në arsim dhe politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollës mund 
të përmirësojnë rezultatet e sistemit arsimor në Shqipëri, kjo analizë ka identifikuar 
edhe katër çështje të përbashkëta të politikës arsimore që Shqipëria mund të marrë 
në konsideratë për t’i përafruar më mirë me objektivat e OZhQ4-Arsimi 2030. Baza 
për secilën prej tyre gjendet në analizën strategjike të tre fushave kryesore të politikës 
arsimore. Prandaj, trajtimi i këtyre çështjeve të përbashkëta duhet të mbështetë 
zhvillimet brenda fushave dhe ndërmjet tyre. 

Në këndvështrimin e mbarë sektorit që bazohet në përshkrimin e situatës në vend, 
analizën krahasuese në Kapitujt 1 dhe 2 dhe çështjet e politikave dhe rekomandimet 
të identifikuara në kapitujt mbi tre fushat specifike të politikës arsimore, çështjet e 
përbashkëta kanë një rëndësi strategjike për sistemin arsimor si një i tërë. Trajtimi i tyre 
do të ndihmojë Shqipërinë të përputhë arsimin në vend me axhendën ndërkombëtare 
dhe objektivat e OZHQ4-Arsimi 2030.

ÇËSHTJE TË PËRBASHKËTA DHE REKOMANDIME 
Bazuar në faktet e prezantuara në tre fushat prioritare dhe nën dritën e axhendës 
ndërkombëtare OZHQ4-Arsimi 2030, dalin katër çështje të përbashkëta të politikës 
të cilat kërkojnë përpunim të mëtejshëm dhe vemendje të politikës:

a. Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit, i komunikimit dhe i transparencës;

b. Ndërtimi i një shoqërie më të barabartë përmes arsimit gjithëpërfshirës; 

c. Promovimi i institucioneve dhe i infrastrukturës së fortë shkollore; dhe

d. Forcimi i kapaciteteve për monitorimin dhe vlerësimin e reformave në arsim.

19  http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm 
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Çështjet e përbashkëta të politikës këtu i referohen më shumë temave të rëndësishme 
të politikës arsimore të cilat do të mbulohen në të gjitha fushat specifike të politikës 
sesa një temë që i përket vetëm një fushë specifike të arsimit. Çështjet e politikës 
të përmendura më lart duhet të merren parasysh në të gjitha reformat arsimore si 
një e tërë dhe kur punohet në secilën fushë të politikës. Njohja e këtyrë çështjeve 
të përbashkëta dhe zbatimi i rekomandimeve përkatëse do të rrisin ndikimin e 
rekomandimeve në fushat specifike. Kështu, duke njohur ndryshimet e shpejta dhe të 
thella që po ndodhin në Shqipëri, rekomandimet e përbashkëta të politikës duhet të 
mbështeten, sa më shumë të jetë e mundur, në kapacitetet ekzistuese dhe të forcojnë 
efektin e reformave që tashmë po zhvillohen.

a. Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit, i komunikimit dhe i 
transparencës
Kjo APA identifikoi nevojën për të zhvilluar dhe promovuar praktikat e shkëmbimit 
të informacionit, e komunikimit dhe transparensës midis niveleve lokale, rajonale dhe 
kombëtare të arsimit në të gjithë vendin. Një komunikim dhe transparencë sa më e 
madhe do të ndihmonte në rritjen e niveleve të besimit, integritetit, koherencës së 
sistemit dhe efektshmërisë së qeverisjes përsa i përket hartimit të politikës si edhe 
zbatimit të saj. Mangësi në komunikim dhe koordinim janë aktualisht të dukshme 
në planifikimin dhe menaxhimin e arsimit, ku mungesa e këshillimit dhe puna në të 
njëjtën kohë e agjencive të shumta kanë çuar në konfusion ose boshllëqe në zbatim. 

Nevoja për komunikim dhe transparencë më të madhe ishte e dukshme në secilën 
prej tre fushave kryesore të politikës. Për shembull, në fushën e zhvillimit të kurrilulës 
dhe reformës, aktorët identifikuan nevojën për të zbatuar në mënyrë të efektshme një 
program komunikimi publik gjithëpërfshirës për informimin e aktorëve të ndryshëm 
në arsim dhe publikun mbi natyrën dhe objektivat specifikë të reformës kurrikulare 
(Rekomandimi 1.2.1). Në fushën e TIK-ut në arsim, APA vuri në dukje rëndësinë 
e përgatitjes së një sistemi qendror për grumbullimin dhe publikimin e statistikave 
që përmbajnë të dhëna mbi përdorimin e TIK-ut në të gjithë vendin (Rekomandimi 
2.4.1). Në fushën e tretë të politikave për mësuesin dhe drejtuesit në shkolla, APA 
theksoi nevojën për zhvillimin e një partneriteti të fortë konsultativ mes qeverisë, 
mësuesve, dhe sindikatave të mësuesve për të zgjidhur plotësisht vështirësitë e dala 
nga ngarkesa e punës së mësuesve (Rekomandimi 3.2.1). 

Për zgjidhjen e këtyre çështjeve të përgjithshme, raporti i APA-s rekomandon që 
Qeveria e Shqipërisë duhet të rrisë përpjekjet e veta për transparencë duke i pajisur palët 
e interesuara me informacionin e duhur për prioritetet, programet dhe veprimtaritë. 
Kjo mund të ndihmojë për të siguruar legjitimitetin e politikave dhe për të kontribuar 
për arritjen e një pjesëmarrjeje politike demokratike dhe të kohezionit social në vend. 
Qeveria do të përfitonte nga zhvillimi dhe ruajtja e mundësive efikase për komunikim 
me të gjithë aktorët për të mbështetur më mirë nevojat dhe preferencat e tyre dhe për të 
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forcuar një hapësirë publike për pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve duke përfshirë edhe 
median. Nëpërmjet një transparence dhe kordinimi më të madh me aktorët në fushën 
e arsimit, qeveria mund të nxisë demokracinë lokale dhe rajonale, të forcojë strukturat 
e qeverisjes lokale dhe rajonale dhe të forcojë bashkëpunimin e përfaqësuesve lokalë 
të zgjedhur në mënyrë që të sigurojë një decentralizim dhe vetëqeverisje efikase. 

b. Ndërtimi i një shoqërie më të barabartë përmes arsimit 
gjithëpërfshirës 
Në se e drejta për arsim për të gjithë do të bëhet realitet, të gjithë nxënësve duhet 
t’u ofrohet arsim cilësor që përmbush nevojat bazë të të nxënit dhe pasuron jetën. 
Konventa e UNESCO-s kundër Diskriminimit në Arsim (1960) si edhe traktate të 
tjera ndërkombëtare për të drejtat e njeriut ndalojnë çdo përjashtim nga ose kufizim 
në mundësitë për arsimim në bazë të ndryshimeve shoqërore të përshkruara ose të 
perceptuara, të tilla si gjinia, seksi, etnia, kombësia, gjuha, besimi, kushtet ekonomike 
dhe aftësia ose aftësia e kufizuar. Arsimi nuk është thjesht të bësh shkollën të 
mundshme për atë që është në gjendje të hyjë në shkollë. Ai është rreth të qenit proaktiv 
në identifikimin e pengesave që nxënësit hasin në të paturin e mundësive të barabarta 
për arsim cilësor si edhe në heqjen e këtyre pengesave që çojnë në margjinalizim dhe 
përjashtim. Sistemet arsimore duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe të barabarta; d.m.th. 
çdo fëmijë dhe i ri duhet të ketë mundësinë të hyjë në një arsim mikpritës dhe që i 
përgjigjet karakteristikave dhe nevojave të tij/saj (UNESCO, 201220).

Analiza e tre fushave të politikës tregon në mënyrë të qartë se përfshirja sociale dhe 
arsimore është një çështje sistematike që meriton vemendje të madhe në Shqipëri. 
Analiza tregoi se Shqipëria ka bërë përparim në regjistrimin në shkollën fillore dhe në 
rritjen e mundësive për hyrje në të gjitha nivelet e arsimit. Megjithatë, qeveria duhet t’i 
kushtojë vëmendje të veçantë shkallës së regjistrimit të minoriteteve kombëtare dhe të 
fëmijve me aftësi të kufizuara. Pavarësisht përpjekjeve të mëparshme për të integruar 
fëmijët me aftësi të kufizuara dhe nevoja të veçanta në arsimin publik në Shqipëri, 
zhvillimi i arsimit gjithëpërfshirës i përshkruar në APA është akoma pjesërisht i 
realizuar. Disa nga çështjet e politikës dhe rekomandimet të trajtuara në secilën prej 
fushave kanë nxjerrë fushat ku mund të ndërmerren hapa më të mëdhenj drejt barazisë 
dhe gjithëpërfshirjes. Këto përfshijnë çështjen 1.3 të politikës, mbi gjithëpërfshirjen 
si një funksion kyç i kurrikulës; rekomandimin 2.4.3 mbi kompetencat dixhitale; dhe 
rekomandimin 3.2.2 mbi klasat e mbipopulluara dhe kolektive (me disa nivele).

Nevojat e grupeve të margjinalizuara dhe të përjashtuara, përfshirë minoritetet 
kombëtare dhe njerëzit që jetojnë në zonat rurale, duhet të jenë pjesë integrale e 
të gjitha reformave arsimore. Aktualisht, ka boshllëqe të dukshme në të dhënat në 
dispozicion përsa i përket regjistrimeve në shkollë dhe lënies së shkollës. Mungesa e 

20 Shihni gjithashtu http://www.unesco.org/new/en/inclusive-education/ 
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të dhënave të ndara për nxënësit, siç vihet në dukje në çështjen 1.4 të politikës, bëhet 
një sfidë e veçantë për monitorimin dhe vlerësimin efikas të zbatimit të reformave në 
arsim, sidomos në fushën e barazisë dhe gjithëpërfshirjes. Një qasje tërësore në arsim 
që prej viteve të fëmijërisë së hershme e më tej mund të përfshijë nevojat e grupeve të 
margjinalizuara dhe të përjashtuara në të gjitha veprimtaritë në fushën e arsimit. Kjo 
do të nënkuptojë zhvillimin e kapaciteteve për bërjen e politikave dhe menaxhimin e 
sistemit për të mbështetur strategjitë drejt një arsimi cilësor gjithëpërfshirës, kryerjen e 
studimeve mbi politikat dhe pedagogjitë gjithëpërfshirëse (shih rekomandimin 1.3.3), 
mbështetjen e rritjes së një të nxëni cilësor dhe nxjerrjen në pah të grupeve që aktualisht 
janë të margjinalizuara dhe të përjashtuara nga arsimi cilësor (UNESCO, 2009). 

Për të arritur këto qëllime, APA rekomandon që Qeveria e Shqipërisë të sigurojë 
udhëheqje dhe investime, të theksojë në kurrikula se gjithëpërfshirja sociale dhe 
kohezioni social janë qëllimet kryesore të shoqërisë. Qeveria duhet gjithashtu të sigurojë 
natyrën universale të arsimit publik që përhapet në mënyrë të barabartë në të gjitha 
rajonet, lokalitetet dhe klasat shoqërore. Në mënyrë që të sigurohet përfshirje e plotë, 
është e nevojshme që të bëhet një përpilim i plotë dhe rigoroz i të dhënave mbi regjistrimin 
dhe/ose rezultatet e nxënësve. Përveç kësaj, është e nevojshme që formimi dhe trajnimi 
mbi pedagogjitë përfshirëse t’u shtohen programeve të formimit fillestar të mësuesve, 
si edhe trajnimit të studentëve dhe mësuesve në shërbim. TIK-u gjithashtu mund të 
përdoret si një mjet për ta bërë të nxënit më gjithëpërfshirës. APA zbuloi se shërbimet 
e synuara mund të cënojnë grupe të caktuara të dobëta, kështu që rekomandohet që 
Shqipëria të sigurojë arsim për të gjithë fëmijët brenda sistemit arsimor publik dhe të 
gjitha ndryshimet në sistemin arsimor t’i përshtaten diversitetit shoqëror dhe kulturor 
(shih UNESCO, 2012). Pra, arsimi gjithëpërfshirës përfaqëson më shumë se sigurimin 
e përfundimit të shkollës nga nxënësit në nevojë dhe të ndryshëm; ai gjithashtu paraqet 
një ndryshim cilësor në përvojën e tyre të të nxënit si përvoja gjithëpërfshirëse në klasë. 
Kjo realizohet nëpërmjet kurrikulave gjithëpërfshirëse dhe strategjive gjithëpërfshirëse 
në mësimdhënie, siç vihet në dukje në tre fushat kryesore të politikës.

Gjithëpërfshirja dhe paanësia në dhe nëpërmjet arsimit është guri i themelit për një 
axhendë arsimore transformuese dhe qeveria e Shqipërisë duhet të angazhohet për 
zgjidhjen e të gjitha formave të përjashtimit dhe margjinalizimit, dallimeve dhe 
pabarazive në akses, pjesëmarrje dhe rezultate të të nxënit. Siç theksohet në Deklaratën 
e Incheon-it të Forumit Botëror për Arsimin 2015, “Asnjë objektiv i arsimit nuk duhet të 
quhet i arritur nëse nuk arrihet nga të gjithë” (UNESCO, 2015a). 

c. Promovimi i institucioneve dhe i infrastrukturës së fortë shkollore 
Investimi në infrastrukturë dhe inovacioni janë shtytësit themelorë të rritjes dhe 
zhvillimit ekonomik. Infrastruktura e shkollës përfshin hapësira të përshtatshme për 
të gjithë nxënësit. Kjo është një nga elementet më themelore i domosdoshëm për të 
garantuar pjesëmarrje në arsim. Ndërtesat mund të jenë të papërshtatshme në shumë 
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mënyra të ndryshme, përfshirë të mbipopulluara ose të rrezikshme ose me mungesa 
të pajisjeve për të nxënit. Po ashtu, interneti është bërë shumë i rëndësishëm për të 
garantuar mundësi të barabarta për informacion dhe njohuri, si edhe për të nxitur 
inovacionin dhe sipërmarrjen.

Përveç zhvillimit të infrastrukturës fizike në Shqipëri, domosdoshmëria për forcimin 
e institucioneve arsimore përmes zhvillimit të aftësive të mësuesve dhe drejtuesve të 
shkollës përfaqëson një dimension tjetër të ndërthurrur që ishte e qartë në të gjithë 
APA-n. Në secilën prej tre fushave të politikës, grupet e interesit vunë në dukje 
mënyrat në të cilat reformat arsimore dhe përmirësimet mbështeteshin tek zhvillimi i 
përmirësimit të infrastrukturës së bashku me kompetencat e reja të mësimdhënies dhe 
drejtimit. Për shembull, çështja 1.2 e politikës dhe rekomandimet 1.3.1, 1.3.2, 2.1.5, 2.2.3, 
3.3.3 dhe 3.5.2 theksojnë nevojën për përgatitjen e mësuesve për të ofruar kurrikulën e 
re në mënyrë të efektshme. 

TIK-u luan një rol të rëndësishëm për të mundësuar një arsim gjithëpërfshirës dhe 
zhvillim të qendrueshëm duke iu siguruar njerëzve jo vetëm mundësi për informacion 
dhe shërbime por edhe mundësi për të marrë pjesë dhe të kontribuojnë në shoqërinë 
e dijes. Qeveria shqiptare duhet të shfrytëzojë potencialet transformuese të TIK-ut në 
arsim duke përdorur në mënyrë strategjike dhe të efektshme TIK-un për përmirësimin 
e qeverisjes, ofrimin e burimeve, ndërtimin e kapaciteteve, zhvillimin profesional të 
mësuesve dhe cilësinë e të nxënit.

Qeveria shqiptare duhet të forcojë institucionet arsimore, të investojë për një infrastrukturë 
më të mirë si edhe të përmirësojë mbulimin e shërbimeve arsimore në të gjitha zonat 
gjeografike për të ndihmuar në plotësimin e nevojave arsimore të popullsisë rurale dhe 
të grupeve të pafavorizuara. Mbështetja e synuar për institucionet e arsimit të lartë do 
të ndihmonte për plotësuar nevojat në zhvillimin e burimeve njerëzore dhe forcimin e 
institucioneve qeverisëse në sistemin arsimor duke përfshirë arsimin e lartë, veçanërisht 
kur ai ka të bëjë me arsimimin e mësuesve të ardhshëm dhe të profesionistëve në arsim. 

d. Forcimi i kapaciteteve për monitorimin dhe vlerësimin e 
reformave në arsim 
Një nga qëllimet kryesore të monitorimit dhe vlerësimit (M&V) në arsim është të 
sigurojë që arsimi i paanshëm dhe cilësor po iu ofrohet të gjithë popullsisë dhe në të 
gjitha nivelet. Arsimi cilësor është një koncept shumë dimensional që merr parasysh 
aspektet cilësore të lëndës së parë (input) (njerëzore, material, financiare), të proceseve 
(mësimdhënia-mësimnxënia dhe praktika të manxhimit efektiv), dhe të rezultateve 
(rezultatet e të nxënit dhe cilësia e rezultateve). 

Zbatimi i reformave në arsim mund të hasë vështirësi të caktuara që lidhen, për 
shembull, me dobësitë e strukturave institucionale, nevojën për kapacitete më të forta, 
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pamjaftueshmërinë e burimeve financiare ose situata të papritura krize2121. Ka disa sfida 
kryesore për të ngritur një sistem M&V të mirë dhe të dobishëm. Këto lidhen kryesisht 
me aspektet e bashkërendinimit dhe sinergjisë midis nënsistemeve. Shumë vende kanë 
dispozita për komponentët e M&V që janë përmendur më lart, por shpesh këto nuk 
janë të koordinuara mirë dhe nuk ka strategji ose mekanizëm sistematik për të siguruar 
që këto sisteme të ndryshme të forcojnë njëri tjetrin në mënyrë reciproke për të krijuar 
bashkëpunim dhe mbështetje për performancën e sistemit arsimor në një mënyrë 
tërësore dhe gjithpërfshirëse. Po ashtu, në saje të raportit reciprok midis nënsektorëve 
të arsimit (parashkollor, fillor, i mesëm i ulët dhe i lartë, universitar), duhet të ketë 
përpjekje të bashkërenduara midis sistemeve të M&V jo vetëm midis nënsektorëve të 
arsimit, por edhe sektorëve të tjerë që lidhen me to22.

Ka disa rekomandime për përmirësimin e monitorimit dhe vlerësimit, dhe përdorimin 
e të dhënave në të treja fushat prioritare. Rekomandimi 1.4.2 është të rritet grupi i 
treguesve të përdorura për të vlerësuar përparimin drejt përfshirjes së masave cilësore 
dhe të bazuara në rezultate; rekomandimi 1.4.5 është të zhvillohet dhe përgatitet një 
sistem i menaxhimit të informacionit për nxënësit; rekomandimi 2.4.1 është të mblidhen 
dhe të bëhen publike statistikat mbi përdorimin e TIK-ut në arsim; rekomandimi 3.4.2 
bën thirrje për një vlerësim të programit të praktikës; dhe rekomandimi 3.8.1 është 
zhvillimi i një sistemi për vlerësimin e performancës së mësuesve në mbarë sistemin të 
mbështetur në standardet e mësuesit.

Për të trajtuar këto çështje kryesore, qeveria shqiptare duhet t’i kushtojë vemendje të 
madhe forcimit të monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të reformave në arsim. Kjo 
kërkon që të përcaktohen treguesit kryesorë, të zhvillohet një kornizë monitorimi dhe 
vlerësimi, të përcaktohen qartë përgjegjësitë, dhe më e rëndësishmja, të ndërmerren 
hapa për realizimin e gjetjeve të monitorimit dhe vlerësimit. Një sistem i efektshëm 
monitorimi dhe vlerësimi mund të ndihmojë jo vetëm qeveritë, partnerët e zhvillimit dhe 
donatorët, por edhe të gjithë ata që kanë lidhje me arsimin, dhe cilësinë dhe mbulimin 
e tij. Prandaj, do të ishte e dobishme të përfshiheshin të gjithë aktorët e interesuar në 
procesin e zhvillimit të M&V në mënyrë që të forcohet pronësia e të gjitha palëve të 
interesuara (UNESCO, 2016b). 

Me pak fjalë, ndërmarrja e një këndështrimi të gjerë të sektorit që mbështetet tek çështjet 
kryesore të politikës dhe rekomandimet e dentifikuara në secilën prej tre fushave të 
politikës, së bashku me këto katër çështje të ndërthurura, është e një rëndësie strategjike 
për suksesin e reformave arsimore në Shqipëri. Trajtimi i këtyre çështjeve në mënyrë 
tërësore duhet të ndihmojë Shqipërinë të përmbushë strategjitë e veta kombëtare dhe 
të lidhë zhvillimin e arsimit në vend me Axhendën ndërkombëtare të OZHQ4-Arsimi 
2030 dhe objektivat e saj.

21 https://www.iiep.unesco/en/our-expertise/monitoring-and-evaluation
22  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/me-report.pdf
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RRUGA PËRPARA: MUNDËSI DHE SFIDA 
Ky raport i zgjeruar i UNESCO-s mbi Analizën e Politikës Arsimore (APA) në Shqipëri 
paraqiti fakte dhe analizë për të mbështetur dhe frymëzuar proceset e përgatitjes së 
politikës kombëtare për të ndihmuar Shqipërinë të arrijë vizionin e vet për arsimin 
në kontekstin e OZHQ4-Arsimi 2030. Raporti shqyrtoi çështjet kryesore në fusha 
specifike të politikës dhe ofroi rekomandime për sistemin e arsimit parauniversitar. 

Megjithatë, raporti i APA-s nuk ofroi një analizë të gjithanshme të të gjithë sektorit të 
arsimit në Shqipëri. Më shumë, ky raport i APA-s është tregues i llojit të studimit dhe 
analizës që mund të bëhet edhe në nënsektorë ose fusha të tjera, të tilla si kujdesi dhe 
edukimi në fëmijërinë e hershme, arsimi dhe formimi teknik dhe profesional, arsimi 
i lartë, edukimi i qytetarisë, etj. Të gjitha këto janë brenda fushës së veprimit dhe 
objektivave të OZHQ4-Arsimi 2030. 

Në raportin e vitit 2016 të ECOSOC-ut23, Republika e Shqipërisë deklaroi se 
Sistemi i Kombeve të Bashkuara në Shqipëri mund të ofronte format e mëposhtme 
të mbështetjes: njohuri mbi aspektet metodologjike të monitorimit dhe vlerësimit; 
mbështetje për identifikimin e mungesës së kapaciteteve; ndihmë në konsolidimin 
e kapaciteteve për vendosjen e një sistemi monitorimi për OZHQ-të dhe mbështetje 
për proceset kombëtare për të arritur dakortësinë për objektivat. Qeveria shqiptare 
gjithashtu kërkoi ndihmë për arritjen e “një mirëkuptimi të përbashkët për lidhjet 
midis dokumentit me rezultatet e OZHQ-vë dhe dokumenteve të strategjive 
kombëtare’ si edhe për ndihmë në “dialogun për kërkesat për të dhëna dhe kapacitetin 
statistikor të nevojshëm për treguesit e propozuar tek OZHQ-të”. 

Procesi i APA-s ka krijuar me sukses një urë lidhëse midis OZHQ4-Arsimi 2030, 
SZHAPU-së 2014-2020 dhe strategjive të tjera që mund të ndihmojnë Shqipërinë të 
bëjë përparim drejt Axhendës 2030 për Zhvillim të Qendrueshëm. UNESCO është e 
gatshme të mbështesë qeverinë shqiptare në ndjekjen, në partneritet, e rekomandimeve 
të dhëna në këtë raport, për shembull, duke dhënë këshilla mbi zbatimin dhe mbi 
çështje të tjera, përfshirë mobilizimin e burimeve financiare. 

Mbështetja teknike mund të ofrohet për harmonizimin strategjik të sektorit të arsimit 
dhe zhvillimin e monitorimit dhe vlerësimit për objektivat dhe treguesit e OZHQ4-
Arsimi 2030. Po ashtu, UNESCO mund të sigurojë mbështetje sipas nevojave për 
dimensionet e ndryshme të politikës për mësuesit, të tilla si zhvillimi i vazhduar 
profesional dhe standardet e mësuesit, duke iu referuar Udhërrëfyesit të UNESCO-s 
mbi Zhvillimin e Politikës për Mësuesit (UNESCO, 2015b).Në varësi të financimit 
jashtë buxhetit, UNESCO mund të ofrojë mbështetje për qendrat burimore për 
mësuesit dhe kontribuojë me me ekspertizë dhe përvojë ndërkombëtare në mbështetje 
të një qendre për lidershipin në shkollë.

23 https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/integration/Albania.pdf
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Me një politikë të hapur ndaj reformave të rëndësishme, shpresohet që procesi i APA-s 
dhe ky raport do të sigurojnë një nxitje për aktorët kombëtarë për të trajtuar çështjet e 
rëndësishme të politikës brenda fushës dhe në të treja fushat: zhvillimi dhe reformimi 
i kurrikulës, TIK-u në arsim dhe politikat për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. 
Shpërndarja e raportit të APA-s ofron një mundësi të rëndësishme për dialog mbi 
strategjitë dhe mbi transformimet kuptimplota në fushën e arsimit. Anëtarësimi në 
BE është një objektiv afatgjatë i Shqipërisë dhe vazhdon të shërbejë si një shtytës 
kyç për reformat në sektorin publik, përfshirë reformat në arsim. Raporti i APA-s 
synon të mbështesë këtë proces dhe integrimin e afërt të Shqipërisë në komunitetin 
ndërkombëtar. 

Shqipëria ka treguar angazhim për objektivat globale për zhvillim të qëndrueshëm, 
barazi gjinore dhe arsimim si një e drejtë e njeriut dhe një e mirë publike për të gjithë. 
Megjithatë, transformimi shoqëror nuk është një përpjekje afatshukrtër; ai do të 
kërkojë përpjekje të vazhdueshme në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë drejt 2030 
dhe më tej. Përmes angazhimit të efektshëm me aktorët kombëtarë dhe partneritetet 
strategjike për zhvillim, Shqipëria do të jetë e përgatitur të sigurojë arsim cilësor 
gjithëpërfshirës dhe të barabartë dhe të nxënit gjatë të gjithë jetës, me përfitime më të 
mëdha për shoqërinë në tërësi.
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Shtojca 1
Rekomandime mbi politikat sipas nivelit të vlerësuar të përparë-
sisë, vështirësisë, kostove dhe afateve kohore

REFORMA DHE ZHVILLIMI I KURRIKULËS 

ÇËSHTJA 1.1 E POLITIKËS: 
Dokumentet kurrikulare duhet të reflektojnë qëllimin e reformës dhe duhet 
të jenë të përshtatshme për nxënësit dhe të përdorshme nga mësuesit.

Çështja 1.1 e politikës së 
kurrikulës

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afatshkurtër Afatmesëm Afatgjatë

1.1.1 Rishikoni në vazhdimësi 
të gjitha dokumentet kurrikulare 
(Kornizën kurrikulare, kurrikulën 
bërthamë, programet, 
dokumentet e vlerësimit) 
duke ruajtur një koherencën 
e brendshme në mënyrë që të 
gjitha të  shprehin qartë qëllimet, 
angazhimet dhe synimet e 
reformës kurrikulare dhe se si ajo 
do të funksionojë si për arsimin e 
detyruar ashtu dhe atë të mesëm 
të lartë.

L M U

1.1.2 Pajisini mësuesit me 
udhëzues për dokumentet e 
nevojshme, me shembuj konkretë, 
dhe jo receta të ngurta, se si 
duhet të jetë një performancë 
e suksesshme. Theksi duhet të 
vendoset tek komunikimi dhe 
aftësitë e të menduarit kritik 
dhe në mundësinë që mund të 
ketë më shumë se një qasje të 
suksesshme ndaj një pune ose 
detyre.

L M M
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ÇËSHTJA 1. 2 E POLITIKËS 
Procesi i zbatimit për një reformë kurrikulare është vendimtar për suksesin e 
reformës dhe përfshin:

a) angazhimin dhe komunikimin me mësuesit, prindërit, punëdhënësit dhe institucionet e arsimit 
të lartë mbi reformën dhe qëllimet e saj;

b) përgatitjen e mësuesve për të përdorur kurrikulën e re; 

c) dispozitat për përfshirjen e burimeve mësimore si p.sh., tekstet për të mbështetur reformën.

Çështja 1.2 e politikës së kurrikulës Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

1.2.1 Vazhdoni të zbatoni një 
program të gjerë komunikimi publik 
për t`iu shpjeguar të gjithë mësuesve, 
drejtuesve, prindërve, punëdhënësve, 
institucioneve për trajnimet e mësuesve, 
institucioneve të arsimit të lartë dhe 
publikut mbi natyrën dhe arsyet e 
reformës kurrikulare, në mënyrë që të 
lehtësoni procesin e zbatimit.

L L M

1.2.2 Nëpërmjet bashkëpunimit midis 
MAS-it dhe IZHA-s, krijoni një strukturë 
për dialog të vazhdueshëm rreth 
reformës kurrikulare në dy nivele: me 
përfaqësues të Inspektoratit Shtetëror të 
Arsimit (ISHA) dhe  DAR, drejtuesve dhe 
mësuesve (përfshirë edhe sindikatat) për 
sa i përket zbatimit të vazhdueshëm dhe 
veprimtarive për zhvillimin profesional; 
dhe me përfaqësuesit të arsimit dhe të 
prindërve, organizatave pedagogjike, 
arsimin e lartë dhe punëdhënësit për 
të vëzhguar përparimin dhe suksesin e 
reformës dhe suksesin e nxënësve  gjatë 
kurrikulës së re.   

L M M
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Çështja 1.2 e politikës së kurrikulës Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

1.2.3 Përfshini, në një afat të shkurtër, 
në zbatim një komponent shtesë për 
përgatitjen profesionale të mësuesve, 
duke i përfshirë në planifikimin së 
bashku të një plani mësimor, vëzhgimin 
e mësimit të kolegëve të tyre, reflektimin 
mbi mësimdhënien dhe vëzhgimin midis 
kolegëve, si dhe në punë të zgjeruar mbi 
vlerësimin për të nxënë dhe  vlerësimin e 
të nxënit.

L M M

1.2.4 Integroni komponentë për 
vlerësimin e nxënësve në programet e 
trajnimit të mësuesve duke marrë në 
konsideratë, gjithashtu, standardet e 
performancës. Veçanërisht përfshini 
veprimtari mësimore profesionale mbi 
përdorimin e të dhënave për vlerësimin 
formal dhe jo formal për të nxënit dhe  
vlerësimin e të nxënit në planifikimin e 
mësimdhënies.

M M M

1.2.5 Nëpërmjet bashkëpunimit të 
MAS-it dhe IZHA-s, organizoni analiza të 
vazhdueshme nëse tekstet shkollore janë 
të përshtatshme për qëllimet e caktuara 
dhe jepuni informacion shtesë shkollave 
për sa i përket kërkesave teknologjike 
që lidhen me kurrikulën e re.  Diskutoni 
me botuesit për mundësinë e rritjes së 
kontekstit shqiptar në tekstet shkollore, 
veçanërisht në tekstet e shkencës dhe të 
matematikës.

L M M

1.2.6 Nëpërmjet bashkëpunimit 
midis MAS-it , IZHA-s dhe mësuesve 
përgatitni një udhëzues për të ndihmuar 
mësuesit të identifikojnë faktorët 
që duhet të merren parasysh në 
përzgjedhjen e teksteve, për shembull 
të merren në konsideratë faktorë si 
përvoja e mëparshme e nxënësve, 
disponueshmëria e burimeve të tjera 
(përfshi TIK-un) dhe niveli gjuhësor i 
nxënësve.

M M M

1.2.7 Nëpërmjet bashkëpunimit midis 
MAS-it dhe IZHA-s kërkoni mundësinë 
e krijimit të burimeve digjitale për 
mësuesit e të gjitha klasave dhe   të 
lëndëve duke pasur parasysh shembuj 
suksesesh në fusha të tjera.

L L L
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ÇËSHTJA 1.3 E POLITIKËS:  
Përfshirja është funksioni kyç i kurrikulës. Hartimi i saj ndihmon të sigurojë 
përvoja të përshtatshme të nxëni në dispozicion të të gjithë nxënësve, duke 
përfshirë ata të cilët kanë sfida dhe aftësi të ndryshme (fizike, të sjelljes dhe të 
njohjes), ata nga minoritetet gjuhësore dhe etnike dhe ata të cilët nuk mund 
të kenë ndjekur shkollën më përpara

Çështja 1.3 e politikave të kurrikulës Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

1.3.1 Për një periudhë afatshkurtër 
dhe afatmesme, zgjeroni trajnimin e 
mësuesve dhe zhvillimin profesional për 
të mbështetur zbatimin e kurrikulës së re, 
duke  e përshtatur atë me përfshirjen gjatë 
mësimdhënies, si edhe me menaxhimin 
e klasave  (strategjitë për menaxhimin e 
atyre që kanë probleme me sjelljen ose që 
kanë vështirësi të marrin pjesë në mësim).

L L L

1.3.2 Si pjesë e trajnimeve që po 
zhvillohen për kurrikulën e re, përfshihuni 
në një proces bashkëpunimi në nivel 
shkolle për të ndihmuar drejtuesit dhe 
mësuesit që të krijojnë një repertor 
aftësish vlerësimi të një niveli te lartë 
pedagogjik, të cilat nevojiten si për 
zbatimin e kurrikulës ashtu dhe për 
praktikat efektive gjithëpërfshirëse.

M M U

1.3.3 Ftoni ekspertë ndërkombëtarë 
nga vende me praktika të stabilizuara 
përfshirjeje për të ndihmuar në hartimin e 
një procesi bashkëpunimi për të ndihmuar 
arsimtarët dhe politikëbërësit për të 
zhvilluar praktika të reja dhe identifikuar 
pengesat për një përfshirje efektive.

M M L
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ÇËSHTJA 1.4 E POLITIKËS: 
Zbatimi i kurrikulës dhe mbledhja e të dhënave mbi arritjet e nxënësit duhet 
të udhëhiqen nga një monitorim efektiv dhe procedura vlerësimi

Çështja 1.4 e politikës së 
kurrikulës 

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

1.4.1 Nëpërmjet bashkëpunimit 
midis IZHA-s dhe AKP-së, siguroni 
që provimet e maturës, si edhe 
vlerësimet e tjera të aprovuara 
në nivel kombëtar të reflektojnë 
kurrikulat e reformuara. 

L L M

1.4.2 Zgjeroni paketën e 
treguesve të përdorur nga MAS, 
IZHA dhe DAR, për të vlerësuar 
progresin duke përfshirë matës 
cilësorë dhe të bazuar në rezultate.

L L L

1.4.3 Zhvilloni sistematikisht 
vëzhgime të shkurtra për mësuesit, 
drejtuesit, drejtorët rajonalë të 
arsimit, të cilat të administrohen 
çdo vit duke pasur si qëllim 
identifikimin e praktikave të 
suksesshme, problemeve të 
papritura, pengesave dhe 
sukseseve gjatë zbatimit.

M L M

1.4.4  Merrni çdo vit përshtypjet 
e nxënësve në arsimin e mesëm 
të ulët dhe të lartë, të cilët po 
përdorin kurrikulën e re.

L U U

1.4.5 Vendosni pikat kyçe për 
zhvillimin dhe zbatimin e një 
sistemi të fuqishëm menaxhimi të 
informacionit të nxënësit, për t`u 
përdorur si tregues progresi.

L M L
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TIK-U NË SISTEMIN ARSIMOR

ÇËSHTJA 2.1 E POLITIKËS: 
Mungesa e një infrastrukture të qëndrueshme, gjerësisht të përdorshme dhe 
e burimeve digjitale për të mësuar pengojnë përdorimin e TIK-ut në shkolla.

Çështja 2.1 e politikës Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

2.1.1 Plotësoni nevojat për 
një infrastrukturë TIK-u të 
qëndrueshme dhe gjerësisht 
të përdorshme, duke vendosur 
qëllime të qarta afatmesme dhe 
afatgjata për të zgjeruar pajisjet 
dhe lidhjet me internet. Këto 
duhet të mbështeten me fonde 
që të mbulojnë shpenzimet e 
pajisjeve, lidhjes së internetit dhe 
mirëmbajtjes.

L M L

2.1.2 Rritni investimet në 
infrastrukturën e TIK-ut dhe lidhjen 
e internetit në zonat e largëta.

L L L

2.1.3 Rritni investimin për 
burimet e të nxënit digjital. L M L

2.1.4 Përmirësoni dhe 
mirëmbani sistemin e menaxhimit 
të informacionit për sistemin 
parauniversitar, si dhe bazën 
elektronike e të dhënave për 
arsimin e lartë. 

L M L

2.1.5 Rritni investimet në 
burimet njerëzore që janë të 
domosdoshme për përdorimin e 
këtyre mjeteve dhe sistemeve si 
edhe përfitimin që sjell trajnimi i 
mësuesve që ofrohet nga akademi 
të TIK-ut.

L M M
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ÇËSHTJA 2.2 E POLITIKËS: 
Mësuesve iu nevojiten aftësi bazë pedagogjike më të forta për përdorimin e 
TIK-ut

Çështja 2.2 e politikës Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

2.2.1 Zbatoni  reformën e arsimit 
të lartë, me fokus të veçantë për 
arsimimin e mësuesve kandidatë 
dhe zhvilloni një sistem kombëtar 
për të monitoruar  zhvillimin e 
vazhdueshëm të aftësive të TIK-ut të 
mësuesve në sistem dhe atyre që do 
të hyjnë në sistem.  

L M M

2.2.2 Bashkëpunoni me donatorë 
ndërkombëtarë për të hartuar dhe 
zbatuar  iniciativa për zhvillimin 
profesional me synim trajnimin e 
mësuesve në sistem, dhe mësuesve 
të TIK-ut në veçanti,  për përdorimin e 
TIK-ut për arsye mësimore. 

L M U

2.2.3 Inkurajoni bashkëpunimin 
midis mësuesve dhe drejtuesve të 
shkollës me ekspertë të niveleve të 
ndryshme në përdorimin e TIK-ut për 
qëllime mësimdhënieje dhe nxënieje.

M U M

ÇËSHTJA 2.3 E POLITIKËS: 
Përmirësimi i sigurisë në internet për fëmijët dhe të rinjtë duhet të jetë një 
prioritet shumë i rëndësishëm.

Çështja 2.3 e politikës Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

2.3.1 Duke bashkëpunuar me 
institucionet arsimore, rritni 
ndërgjegjësimin e fëmijëve, 
adoleshentëve, të rinjve dhe familjeve 
të tyre mbi situatat problematike në 
internet.

L M M
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ÇËSHTJA 2.4 E POLITIKËS: 
Shqipëria do të përfitonte nga një sistem qendror vlerësimi dhe udhëzuesit 
kombëtarë mbi përdorimin e TIK-ut në arsim

Çështja 2.4 e politikës Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

2.4.1 Zhvilloni një sistem qëndror 
për mbledhjen periodike (vjetore 
dhe dy vjetore) dhe publikimin 
e statistikave që përmbajnë të 
dhëna mbi infrastrukturën, pajisjet, 
trajnimet, burimet mësimore, burimet 
vlerësuese dhe përdorimin e TIK-ut. 

M M M

2.4.2 Hartoni një platformë për 
implementimin e TIK-ut në arsim dhe 
udhëzues kombëtarë për përdorimin 
e TIK-ut në arsim.

L L L

2.4.3 Mbështetuni në përpjekjet  e 
rëndësishme të bëra deri tani për të 
përmirësuar hyrjen, paanshmërinë, 
cilësinë në arsim, duke trajtuar sfidat 
që keni për të përballuar në TIK-un 
në mënyrë që nxënësit të zhvillojnë 
kompetencën digjitale, të nevojshme 
për të qenë të suksesshëm në botën 
digjitale.

L M M

2.4.4 Hartoni dhe përfshini në 
Agjendën Digjitale të ardhshme të 
Shqipërisë piketa të qarta për  çdo vit 
në lidhje me hartimin e materialeve 
mësimore digjitale, zhvillimin e 
kompetencës dhe përmirësimin e 
infrastrukturës në mënyrë që progresi 
të matet një herë në vit ose në dy vjet. 

M M M
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POLITIKAT PËR MËSUESIT DHE DREJTUESIT E SHKOLLAVE

ÇËSHTJA 3.1 E POLITIKËS: 
Ekziston nevoja e rritjes së statusit dhe e pëlqimit të profesionit të mësuesit, 
duke bërë investime strategjike financiare për përmirësimin e sistemit 
arsimor si një i tërë.

Çështja 3.1 e politikës për mësuesit 
dhe drejtuesit

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

3.1.1 Për një periudhë afatshkurtër 
ose afatmesme, investoni në 
përpjekjet për të rritur statusin e 
profesionit të mësuesit duke tërhequr 
aplikantë cilësorë në programet e 
FFM-së dhe duke rritur pragun e 
hyrjes në këto programe.

L M M

3.1.2 Për një periudhë të shkurtër, 
bëni një rishikim për të vendosur nëse 
investimet financiare do të jenë më të 
efektshme dhe efikase në burime apo 
në rritjen e rrogave të mësuesve.

L M M
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ÇËSHTJA 3.2 E POLITIKËS: 
Kushtet e punës dhe të punësimit mund të kenë efekt negativ në procesin 
mësimor.

Çështja 3.2 e politikës për mësuesit 
dhe drejtuesit

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

3.2.1 Për një periudhë të shkurtër dhe 
në vazhdim, Shqipëria do të përfitonte 
nga një partneritet konsultativ i fortë 
midis qeverisë, mësuesve, sindikatave,  
që të punojnë së bashku dhe të zgjidhin 
të gjitha sfidat që lidhen me kushtet e 
punës dhe të punësimit të mësuesve, 
si dhe të bëjnë një përshkrim të 
gjithanshëm të detyrave të mësuesit si 
kur ai jep mësim, ashtu edhe jashtë orës 
së mësimit.

L M U

3.2.2 Për një periudhë afatshkurtër 
dhe afatmesme, sistemi arsimor në 
Shqipëri do të përfitonte nga investimet 
në infrastrukturë, përshi investimet 
për të ulur mbipopullimin në shkollat 
publike në zonat urbane dhe vëmendje 
ndaj problemit të klasave  kolektive.

L M L
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ÇËSHTJA 3.3 E POLITIKËS 
Përgatitja fillestare e mësuesve duhet të mbështesë përpjekjet e reformës 
arsimore në Shqipëri dhe të përgatisë mësues për realitetet në klasë dhe në 
shkollë.

Çështja 3.3 e politikës për mësuesit 
dhe drejtuesit

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

3.3.1 Në një periudhë të shkurtër, 
forconi përgatitjen e mësuesve duke 
përmirësuar praktikat dhe elementët 
kyç të reformës arsimore në Shqipëri.

L M M

3.3.2 Në një periudhë të mesme dhe 
të gjatë, merrni në konsideratë rrugë 
më fleksibël për hyrjen në profesionin e 
mësuesit për të zgjidhur problemin kur 
ka mungesë mësuesish. 

M M M

3.3.3 Në një periudhë afatshkurtër, 
përmirësoni koordinimin e përgatitjes 
së mësuesve në universitete, trajnimet 
praktike, zhvillimin profesional 
dhe vlerësimin e performancës 
duke përfshirë harmonizimin me 
legjislacionin.

M M M
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ÇËSHTJA 3.4 E POLITIKËS: 
Programi i praktikave/stazhit nevojitet të mbështesë më mirë si praktikantin 
ashtu edhe mentorin.

Çështja 3.4 e politikës për mësuesit 
dhe drejtuesit

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

3.4.1 Në një afat të shkurtër, zgjidhni 
sfidat e ngarkesës së mentorëve dhe 
merrni në konsideratë se si ata mund të 
përgatiten më mirë, të mbështeten dhe 
të vlerësohet roli i tyre.

L M M

3.4.2 Në një afat të shkurtër dhe 
të mesëm, bëni një vlerësim të 
programeve të stazhit për të parë 
efektivitetin e tij dhe identifikoni 
ku mund të ketë përmirësime të 
mundshme.

M M U

3.4.3 Në një afat të mesëm dhe 
të gjatë, programet e FFM-së në 
nivel baçelor duhet të përfshijë një 
komponent praktike të hartuar mirë, 
si edhe duhet të rishikohen kushtet e 
shërbimit ndaj stazhierëve.

M M U

ÇËSHTJA 3.5 E POLITIKËS: 
Provimi i shtetit për certifikimin e mësuesve duhet të sigurojë një vlerësim të 
besueshëm për gatishmërinë për të hyrë në profesion. 

Çështja 3.5 e politikës për mësuesit 
dhe drejtuesit

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

3.5.1 Do të jetë e rëndësishme për 
Shqipërinë të sigurojë që provimi i 
shtetit për çertifikimin e mësueseve të 
pilotohet dhe se instrumenti i testit të 
vlerësohet nga ana  psiko-motore. 

L M M

3.5.2 Shqipëria mund të përmirësojë 
FFM-ën dhe provimin e shtetit ku të 
reflektohen mirë kurrikulat e rishikuara 
të arsimit parauniversitar. 

M U M
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ÇËSHTJA 3.6 E POLITIKËS: 
Nevojiten ndryshime për të bërë procedurat e punësimit dhe të shpërndarjes 
së mësuesve më efikase, efektive dhe të paanshme.

Çështja 3.6 e politikës për mësuesit dhe 
drejtuesit

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

3.6.1 Në një kohë të shkurtër, sigurohuni 
që testi “Mësues për Shqipërinë” është i fortë 
nga ana metodologjike, dhe në të ardhmen, 
merrni në konsideratë shtimin e tij me metoda 
të tjera vlerësimi.

L M M

3.6.2 Për një kohë të shkurtër ose të 
mesme, siguroni më shumë mbështetje dhe 
informacion për prindërit të përfshirë në 
proceset e marrjes së vendimit për marrjen në 
punë të mësuesve.

L U U

3.6.3  Në një periudhë afatmesme, shkollat 
mund të ushtrojnë rolin vendimmarrës 
lidhur me stafin e shkollës duke siguruar 
bashkëpunim të mirë midis DAR/ ZA-së, 
shkollës dhe mësuesit. Drejtuesit, gjithashtu 
mund të ushtrojnë rolin e tyre në vendimet 
për stafin. 

L U U

3.6.4 Sistemi arsimor në Shqipëri do të 
përfitonte nga përpjekjet për të rekrutuar 
mësues të kualifikuar në shkollat e zonave ku 
ka vështirësi për gjendjen e stafit.

L M M

ÇËSHTJA 3.7 E POLITIKËS: 
Nevojitet një strategji koherente për zhvillimin e vazhdueshëm profesional, 
në përputhje me prioritetet e reformës arsimore në vend.

Çështja 3.7 e politikës për mësuesit dhe 
drejtuesit

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

3.7.1 Në një periudhë të shkurtër vazhdoni 
me plane për të siguruar më shumë 
mbështetje për të mësuarin në bazë shkolle 
dhe për rrjetet profesionale për të mbështetur 
ZHVP të mësuesve.

L M M

3.7.2 Në një periudhë të mesme dhe të 
gjatë, Shqipëria mund të krijojë një strukturë 
kombëtare të pajisur mirë për studime 
arsimore dhe profesionale për të zhvilluar dhe 
zbatuar një strategji  ZHVP për të mbështetur 
reformën arsimore në Shqipëri.

L M L
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ÇËSHTJA 3.8 E POLITIKËS: 
Shqipëria ka nevojë për një proces efektiv që të vlerësojë performancën e 
mësuesve, të promovojë përmirësimet dhe të njohë mësimdhënien e mirë.

Çështja 3.8 e politikës për mësuesit dhe 
drejtuesit

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

3.8.1 Për një periudhë të shkurtër 
kohe, zhvillimi i një sistemi vlerësimi të 
performancës, i orientuar drejt rritjes dhe 
që përfshin gjithë sistemin, si dhe i bazuar 
në standardet e mësuesit do të mbështeste 
përmirësimet në cilësinë e mësimit.  

L M M

3.8.2 Nga një periudhë afatmesme deri 
në një afatgjatë, Shqipëria mund të përdorë 
procesin e vlerësimit të performancës së 
mësuesit si një faktor për të shpërblyer 
mësimdhënien e mirë me avancim në 
karrierë ose mundësi të tjera në karrierë 
duke përfshirë edhe drejtimin.

M M U

ÇËSHTJA 3.9 E POLITIKËS: 
Roli udhëheqës i drejtuesit të shkollës duhet të forcohet dhe duhet të 
mbështetet.

Çështja 3.9 e politikës për mësuesit dhe 
drejtuesit

Aspekti vendimmarrës
(i Lartë/i Mesëm/i Ulët)

Kuadri kohor

Rekomandime Përparësia Vështirësia Kostot Afat 
shkurtër

Afat 
mesëm

Afat 
gjatë

3.9.1 Në një periudhë të shkurtër deri 
në mesatare, krijoni një strukturë ose 
organizëm qëndror të pajisur me burime të 
mira,  i cili t`i dedikohet drejtimit të shkollave 
në Shqipëri dhe që mund të krijojë dhe 
implementojë programe për zhvillimin e 
kapaciteteve drejtuese të shkollave. 

L M L
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Shtojca 2
Matrica e zhvillimit të kurrikulës dhe e përcaktimit të përparësive të 
strategjisë së reformës

NDIKIMI I LARTË NË REZULTATET 

N
D

IK
IM

 I LA
R

TË  

TË DOMOSDOSHME

Kapaciteti në pikën e ofrimit: 
 � Për një periudhë afatshkurtër dhe afatmesme, 
zgjeroni trajnimin e mësuesve dhe zhvillimin 
profesional për të mbështetur zbatimin e 
kurrikulës së re, duke  e përshtatur atë me 
përfshirjen gjatë mësimdhënies, si edhe 
me menaxhimin e klasave  (strategjitë për 
menaxhimin e atyre që kanë probleme me 
sjelljen ose që kanë vështirësi të marrin pjesë në 
mësim) (1.3.1) 

Harmonizimi dhe koherenca:
 � Nëpërmjet bashkëpunimit midis IZHA-s dhe 
AKP-së, siguroni që provimet e maturës, si 
edhe vlerësimet e tjera të aprovuara në nivel 
kombëtar të reflektojnë kurrikulat e reformuara 
(1.4.1).

 � Rishikoni të gjitha dokumentet kurrikulare 
(kornizën kurrikula, kurrikulën bërthamë, 
programet, dokumentet e vlerësimit) me idenë 
për të siguruar një koherencë të brendshme në 
mënyrë që të gjitha të shprehin qartë qëllimet, 
angazhimet dhe synimet e reformës kurrikulare 
dhe se si ajo do të funksionojë si për arsimin e 
detyruar ashtu dhe atë të mesëm të lart. (1.1.1).

 � Nëpërmjet bashkëpunimit të MAS-it dhe IZHA-s, 
organizoni analiza të vazhdueshme nëse tekstet 
shkollore janë të përshtatshme për qëllimet e 
caktuara. (1.2.5).

 � Diskutoni me botuesit për mundësinë e rritjes 
së kontekstit shqiptar në tekstet shkollore, 
veçanërisht në tekstet e shkencës dhe të 
matematikës (1.2.5).

REZULTATE TË SHPEJTA

Burimet më të rëndësishme:
 � Përmes bashkëpunimit ndërmjet MAS-it 
dhe IZHA-s, shfrytëzoni mundësinë për 
krijimin e bazave të burimeve digjitale 
për mësuesit e të gjitha klasave dhe 
lëndëve (1.2.7).

 � Ofrojuni mësuesve dokumentet e 
lëndëve dhe dokumentet e planifikimit, 
të cilat shërbejnë si udhëzues  të 
dobishëm dhe të aftë për t’u përshtatur 
(1.1.2).

Sistemi i të nxënit:
 � Vëreni theksin mbi komunikimin dhe 
aftësitë më të larta të të menduarit dhe 
mbi faktin se mund të ketë më shumë 
se një qasje të përshtatshme apo të 
suksesshme për një detyrë apo problem 
(1.1.2).

 � Përfshini një komponent shtesë të 
të nxënit për mësuesit, i cili përfshin 
mundësitë për t’u angazhuar 
në planifikimin bashkëpunues 
mësimdhënës, në vëzhgimin e orëve të 
mësimit të të tjerëve, reflektimin mbi orët 
e mësimit dhe vëzhgimet me kolegët, në 
punë të zgjeruar mbi vlerësimin dhe të 
nxënit (1.2.3).

 � Përfshini  udhëzime në trajnimin e 
mësuesve lidhur me përdorimin e të 
dhënave nga vlerësimi formal dhe 
informal për të nxënit për efekt të 
planifikimit mësimor (1.2.4).

 � Si pjesë e trajnimit ose përveç trajnimit 
që është në vijim për kurrikulën e re, 
angazhohuni në një proces vëzhgimi 
bashkëpunues në nivel shkolle, i cili u 
vjen në ndihmë mësuesve dhe drejtorëve 
për zhvillimin e një repertori të nivelit 
të lartë pedagogjik dhe të vlerësimit, i 
nevojshëm për zbatimin e kurrikulës dhe 
praktikave efektive të gjithëpërfshirjes 
(1.3.2).
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Sigurimi i cilësisë:
 � Nëpërmjet bashkëpunimit midis MAS-it dhe 
IZHA-s, zhvilloni një strukturë për dialog të 
vazhdueshëm rreth kurrikulës në dy nivele: 
me përfaqësues të ISHA-s, DAR-it, drejtorëve 
dhe mësuesve (duke përfshirë sindikatat) në 
lidhje me zbatimin e aktiviteteve profesionale 
mësimore, si dhe me përfaqësues të sistemit të 
arsimit, prindër, të fakulteteve të arsimit, arsimin 
e lartë dhe punëdhënësve për të shqyrtuar 
progresin dhe suksesin e reformës (1.2.2).

 � Zgjeroni numrin e  indikatorëve të përdorur nga 
MASH, IZHA, dhe DAR për të vlerësuar progresin 
për të përfshirë masa cilësore dhe të bazuara në 
rezultate (1.4.2).

 � Zhvilloni sistematikisht sondazhe të shkurtra 
për mësuesit, drejtorët e shkollave dhe drejtorët 
e Drejtorive Rajonale të Arsimit, të cilat do të 
administrohen çdo vit me qëllim identifikimin 
e praktikave të suksesshme, problemeve të 
papritura, pengesave dhe sukseseve (1.4.3).

 � Mblidhni komente vjetore nga nxënësit në 
klasat e arsimit të mesëm të ulët dhe të lartë, të 
cilët përdorin kurrikulën e re (1.4.4).

 � Përcaktoni piketa kryesore për zhvillimin dhe 
zbatimin e një sistemi të shëndoshë menaxhimi 
informacioni për nxënësit, i cili do të përdoret si 
tregues progresi (1.4.5).

Fizibilitet i ulët Fizibilitet i lartë

N
D

IK
IM

 I U
LËT 

Pjesëmarrja e aktorëve(palëve të 
interesuara):

 � Vazhdoni të implementoni një programi 
gjithëpërfshirës komunikimi me publikun 
për t’u shpjeguar të gjithë mësuesve, 
drejtorëve të shkollave, prindërve, 
punëdhënësve, institucioneve të trajnimit 
të mësuesve, institucioneve të arsimit të 
lartë dhe publikut në përgjithësi, natyrën 
dhe arsyet e reformës së kurrikulës (1.2.1).

 � Ftoni ekspertë ndërkombëtarë nga 
vende me praktika përfshirjeje të 
konsoliduara për ta ndihmuar Shqipërinë 
në procesin e projektimit të një analize 
të tillë bashkëpunuese, për t’iu ardhur në 
ndihmë arsimtarëve dhe politikëbërësve 
të zhvillojnë praktika të reja dhe të 
identifikojnë pengesat sistematike për 
përfshirje efektive (1.3.3).

GRACKA PARASH FRUTA QË MUND TË KAPEN

NDIKIM I ULËT NË REZULTATE 
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TIK-u në matricën e përcaktimit të përparësive në strategjinë e 
politikave të arsimit.

NDIKIM I LARTË NË REZULTATE 

N
D

IKIM
 I LA

RTË 

TË DOMOSDOSHME

Kapaciteti në pikën e ofrimit:
 � Trajtoni nevojën për një infrastrukturë të 
qëndrueshmedhe gjerësisht të disponueshme të 
TIK-ut  nëpërmjet përcaktimit të objektivave të qarta 
afatmesme dheafatgjata për të shtuar pajisjet dhe 
aksesin në internet dhe ofroni mbështetje me fonde për 
të mbuluar pajisjet, lidhjet dhe mirëmbajtjen (2.1.1).

 � Rritni  investimet për burimet njerëzore të nevojshme 
për të shfrytëzuar mjetet dhe sistemet e TIK-ut (2.1.5).

 � Rritni investimet për infrastrukturën e TIK-ut dhe lidhjen 
e internetit në zonat e largëta (2.1.2).

Sigurimi i cilësisë:
 � Zbatoni reformën në arsimin e  lartë duke u përqendruar 
tek edukimi i mësuesve të ardhshëm dhe zhvilloni një 
sistem kombëtar për monitorimin e aftësive në TIK-ut të 
mësuesve para dhe në sistem (2.2.1).

 � Përmirësoni dhe mirëmbani sistemin e menaxhimit të 
informacionit dhe të bazës së të dhënave elektronike 
për arsimin e lartë (2.1.4).

 � Zhvilloni një sistem qendror për mbledhjen dhe botimin 
periodik (vjetor ose një herë në dy vjet) të statistikave 
që përbëjnë të dhëna mbi burimet e infrastrukturës, 
pajisjet, trajnimin, burimet e mësimdhënies dhe 
vlerësimit, si dhe përdorimin e TIK-ut (2.4.1).

 � Zhvilloni dhe përfshini në Agjendën e ardhshme 
Digjitale të Shqipërisë piketa të qarta për çdo vit në 
lidhje me zhvillimin e materialeve mësimore digjitale, 
zhvillimin e kompetencave, si dhe përmirësimin e 
infrastrukturës në mënyrë që të mund të matet progresi 
çdo vit ose një herë në dy vjet (4.4).

REZULTATE TË SHPEJTA

Burimet më të rendësishme:
 � Rritni investimet në lidhje me burimet 
mësimore digjitale (2.1.3).

 � Zhvillomi një platformë si edhe 
udhëzime kombëtare për zbatimin e 
TIK-ut në arsim (2.4.2).

 � Mes bashkëpunimit të të gjitha 
institucioneve arsimore, rritni 
ndërgjegjësimin mbi situatat 
problematike në internet për fëmijët, 
adoleshentët, të rinjtë dhe familjet e  
tyre (2.3.1).

Sistemi i të nxënit:
 � Jepini rëndësi trajnimit të mësuesve 
të ofruar nga akademi të TIK-ut (2.1.5).

 � Inkurajoni bashkëpunimin ndërmjet 
mësuesve dhe drejtuesve të shkollës 
me nivelet e ndryshme të ekspertizës 
për përdorimin e TIK-ut në procesin 
mësimor (2.2.3).

 � Mbështetuni tek përpjekjet e 
rëndësishme të realizuara deri tani 
për përmirësimin e aksesit, barazisë 
dhe cilësisë në arsim duke trajtuar 
pjesën e mbetur të sfidave të TIK-ut 
që duhet të kapërcehen në mënyrë 
që nxënësit të zhvillojnë kompetencat 
digjitale të nevojshme për t’ia dalë në 
një botë digjitale (2.4.3).

Fizibilitet i ulët Fizibilitet i lartë

N
D

IKIM
 I U

LËT 

Partneriteti: 
 � Bashkëpunoni me donatorë 
ndërkombëtarë në mënyrë që 
të projektohen dhe të zbatohen 
iniciativat e CPD , të  cilat synojnë 
të trajnojnë mësuesit në sistem  për 
përdorimin e TIK për qëllime arsimore 
(2.2.2). 

GRACKA PARASH FRUTA QË MUND TË KAPEN
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Matrica e përcaktimit të përparësive të strategjisë së politikave për 
mësuesit dhe drejtuesit e shkollave

NDIKIM I LARTË NË REZULTATE 

N
D

IKIM
 I LA

RTË  

TË DOMOSDOSHME

Kapaciteti në pikën e ofrimit
 � Merrni hapa për të ulur numrin e nxënësve në 
shkolla të mbipopulluara (3.2.2).

 � Krijoni një strukturë ose një organ qendror  me burime 
të bollshme, të dedikuar për drejtuesit e  shkollave, i cili 
mund të krijojë dhe të realizojë programe për zhvillimin e 
kapaciteteve profesionale të drejtuesve të shkollave. (3.9.1).

 � Në një afat të gjatë kohor, Shqipëria mund të 
krijojë një strukturë kombëtare me burime të 
plota për formimin e mësuesve dhe zhvillimin 
profesional për implementimin e strategjisë së 
CPD (3.7.2).

Cilësia dhe koherenca
 � Sigurohuni që testi “Mësues për Shqipërinë” 
është metodologjikisht i fortë (3.6.1).

 � Sigurohuni që provimi i shtetit për certifikimin 
e mësuesve të pilotohet mirë dhe instrumenti i 
testit  të vlerësohet nga ana psiko-motore (3.5.1).

 � Zhvilloni dhe zbatoni një sistem vlerësimi 
performance bazuar në standardet e mësuesit 
për të përmirësuar mësimdhënien (3.8.1).

 � Përmirësoni FFMdhe provimin e shtetit për të 
reflektuar më mire kurrikulën e rishikuar para 
universitare (3.5.2).

 � Përdorni procesin e vlerësimit nëpërmjet 
performancës së mësuesve si një faktor për 
shpërblim të mësimdhënies së mirë drejt rritjes 
në karrierë duke përfshirë edhe rolin e drejtuesit 
(3.8.2).

REZULTATE TË SHPEJTA

Burimet më të rëndësishme:
 � Investoni në përpjekjet për të tërhequr 
aplikuesit me cilësi të larta në programet e 
FFM-së dhe rritni pragun për hyrjen në këto 
programe (3.1.1).

 � Rekrutoni mësues të kualifikuar për shkollat 
dhe rajonet që janë më të vështira për t’u 
plotësuar me staf (3.6.4).

 � Prezantoni rrugë fleksibile drejt profesionit 
të mësuesit për të zgjidhur problemin e 
mungesave të mësuesve (3.3.2).

 � Bëni një analizë për të përcaktuar nëse 
investimet alternative financiare do të ishin 
më eficente dhe efikase në burime se sa 
në rritjen e përgjithshme të pagave për 
mësuesit (3.1.2).

Sistemi i të nxënit:
 � Forconi përgatitjen e mësuesve duke rritur 
komponentin e praktikës (3.3.1; 3.4.3).

 � Realizoni një vlerësimit të programeve 
të stazhit/praktikës për të përcaktuar 
efektivitetin e tij dhe për të identifikuar 
përmirësimet e nevojshme (3.4.2).

 � Vazhdoni me planet për të ofruar më shumë 
mbështetje për të mësuarin në bazë shkolle 
dhe nëpërmjet rrjeteve profesionale për të 
ndihmuar mësuesit në ZHVP (3.7.1).

Fizibilitet i ulët Fizibilitet i lartë

N
D

IKIM
 I U

LËT 

Komunikimi dhe përfshirja:
 � Ofroni më shumë informacion për prindërit 
e përfshirë në marrjen e vendimeve për 
punësimin e mësuesve (3.6.2).

 � Përfshini më nga afër shkollat në 
vendimmarrje për të siguruar përshtatje më 
të mirë ndërmjet mësuesve dhe shkollave 
(3.6.3).

 � Trajtoni  sfidat që kanë të bëjnë me 
ngarkesën e mentorëve dhe se si ata duhet 
të jenë sa më mirë të përgatitur, mbështetur 
dhe vlerësuar për rolin e tyre (3. 4.1).

GRACKA E PARAVE FRUTA TË LEHTA PËR T’U KAPUR
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