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ABSTRAKT 
Braktisja e arsimit bazë ka ekzistuar si një fenomen në shoqërinë shqiptare edhe 

para viteve 90’por në përqindje tepër të vogla (sipas të dhënave zyrtare). Ajo u bë 
shqetësuese vetëm gjatë periudhës së tranzicionit, sidomos gjatë dekadës së parë të tij, ku 
edhe shënoi vlerat më të larta. Gjatë dekadës së dytë të këtij tranzicioni e deri aktualisht, 
braktisja shkollore është karakterizuar nga trendi në zbritje, por gjithsesi mbetet një 
fenomen shqetësues për shoqërinë shqiptare, sidomos në rrethet me numër të lartë të 
familjeve me probleme të shumta ekonomike dhe sociale.  

Fenomeni ka impakt negativ për shoqërinë shqiptare të së nesërmes, pasi prodhon 
analfabetizëm, varfëri, përjashtim social dhe pamundësi në gjetjen e rrugëve për një jetë 
më të mirë. Bazuar në rëndësinë e madhe që ka trajtimi dhe zgjidhja e këtij fenomeni 
social, përveç grupeve të tjera të interesit, lind si një detyrë dhe krijohen mundësi si për 
fokusin e studimeve gjeografike edhe për gjeografin të ofrojnë kontributet e veta në këtë 
fushë.  

Në studimin “Gjeografia e fenomenit të braktisjes së shkollës”, evidentohet, 
hartografohet dhe rajonizohet fenomeni i braktisjes së arsimit bazë si dhe analizohet 
ecuria e tij në kohë dhe në hapësirë e lidhur ngushtë me shkaqet që e kanë favorizuar. Në 
këtë mënyrë, si pjesë organike e grupeve të tjera të interesit mbi këtë fushë edhe gjeografi 
kontribuon në minimizimin e deri në zgjidhjen e këtij fenomeni social të tranzicionit të 
zgjatur e kompleks shqiptar. 
 
 
ABSTRACT 
 School drop out in the compulsory education system has existed as a phenomenon 
in the Albanian society since before 90’, but in a small percentage (according to the 
official data). It has become a concerning issue only during the transition period, 
especially during the first decade of this transition when school drop outs in the 
compulsory education reached the highest numbers. During the second decade of the 
transition period and nowadays this phenomenon is characterized by a descending trend, 
but still it remains a concerning issue for the Albanian society. School drop outs in the 
compulsory education system is mainly encountered in the districts where the families 
face with a lot of economic and social problems.  
 This phenomenon has a negative impact for the future of the Albanian society, 
because it produces analphabetism, poverty, social exclusion and lack of opportunities to 
find the ways to a better life. Based upon the high importance of treating and finding 
solutions for this phenomenon and upon the opportunities offered by Geography for a 
comprehensive study it is quite necessary to have the phenomenon of school dropouts in 
compulsory education in the focus of Geography studies and contributions as well. 
 In the study “Geography of the phenomenon of school drop outs” it is evidenced, 
it is mapped and regionalized the phenomenon of school drop outs in the compulsory 
education system, as well as it is analyzed the dynamics of such a phenomenon related 
closely to the reasons that have favored it in the course of time. As an organic part of the 
stakeholders that treat and study such a phenomenon, Geography gives a precious 
contribution in minimizing its negative effects and in finding sustainable solutions of this 
social phenomenon of the complex Albanian transition period.      
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Fusha e studimit: Gjeografia dhe evolucioni i fenomenit të braktisjes së arsimit bazë 
gjatë periudhës së tranzicionit demokratik; evidentimi dhe analiza e faktorëve që kanë 
ndikuar mbi fenomenin e braktisjes së arsimit bazë në kuadër vendi përgjatë gjithë 
periudhës; gjetja e rrugëve dhe mënyrave për të zgjidhur këtë problematikë. 
 
Scope of study: Geography and the evolution of the phenomenon of the school drop outs 
in the compulsory education system during the democratic transition period. Evidencing 
and analyzing the factors that have affected the phenomenon of school drop out in the 
compulsory education system in the country scale. Finding ways and means to offer 
sustainable solutions to the phenomenon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjalë kyçe:  Braktisje e arsimit bazë; gjeografia e fenomenit të braktisjes së arsimit bazë 
në kohë dhe në hapësirë; gjeografia e shkaqeve që kanë ndikuar mbi braktisjen shkollore; 
rajonet më problematike të fenomenit të braktisjes së arsimit bazë, mënyrat dhe rrugët për 
minimizimin dhe zgjidhjen e fenomenit të braktisjes; gjeografi si pjesë aktive e zgjidhjes 
së kësaj problematike.  
 
Keywords: School drop outs in the compulsory education system. Geography of the 
phenomenon of school drop outs in the course of time and in space. Geography of the 
reasons that have affected school drop outs. The most problematic regions of school drop 
outs in the compulsory education system, the ways and means to minimize the 
phenomenon and to offer sustainable solutions. Geographer as an active part of the 
solution of such a concern of the Albanian society.   
 
 
 
 
 
 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- VI - 

 
 
 
 
 
 

Mirënjohje 
 
Shumë mirënjohje për udhëheqësin shkencor, Prof. Dr. Eqerem Yzeiri, për 
mbështetjen e vazhdueshme që më ka dhënë gjatë gjithë periudhës së punimit të 
disertacionit. Falenderime të shumta për konsultimet dhe këshillimet e dhëna në 
vazhdimësi, në funksion të një paraqitjeje sa më cilësore të këtij punimi, por edhe drejt 
rritjes së formimit tim profesional e kontributit tim në këtë fushë. 
 
Falenderime për Katedrën e Gjeografisë, që më ka motivuar dhe vlerësuar 
vazhdimisht. 
 
Falenderime për Drejtorinë e Statistikës në MASH, specialistëve të DAR-eve & ZA-ve 
dhe për drejtuesit e shkollave të rretheve që paraqiten në studim, për ndihmesën e tyre 
me të dhëna dhe sugjerime mbi braktisjen shkollore. 
 
Falenderime për drejtorët, mësuesit, prindërit dhe nxënësit e shkollave, për ndihmesën 
e tyre me diskutime dhe pjesëmarrje në anketim. 
 
 
Një falenderim i veçantë është për familjen time që më ka mbështetur gjithmonë për të 
realizuar synimet e mia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- VII - 

Tabela e përmbajtjes 
 
Hyrje ........................................................................................................................ XVIII 
 
Kapitulli I. Republika e Shqipërisë gjatë tranzicionit demokratik. Një profil i 
shkurtër ......................................................................................................................... 23 
 
1.1. Pozita gjeografike e Republikës së Shqipërisë dhe organizimi politik .............. 23 
1.2. Kushtet natyrore të Republikës së Shqipërisë ..................................................... 24 
1.3. Konteksti politik i periudhës ................................................................................. 26 
1.4. Struktura e administratës publike ........................................................................ 27 
 
Kapitulli II. Një profil i detajuar i mjedisit ekonomiko-social të tranzicionin 
shqiptar që favorizoi fenomenin e braktisjes shkollore ..................................... 30 
 
2.1. Popullsia e Shqipërisë dhe dinamika e saj gjatë tranzicionit ............................. 30 
2.2.  Mjedisi ekonomiko-social ..................................................................................... 42 

2.2.a. Zhvillime të përgjithshme të ekonomisë ................................................... 42 
2.2.b. Varfëria në Shqipëri ................................................................................. 43 
2.2.c. Sektorët e punësimit ................................................................................. 47 
2.2.d. Papunësia ................................................................................................. 52 
2.2.e. Treguesi i zhvillimit njerëzor për Shqipërinë (TZHNJ) ............................ 54 
2.2.f. Pabarazia rajonale dhe shtresore në zhvillimin ekonomik ........................ 56 
2.2.g. Pabarazia brenda  rajoneve ...................................................................... 57 
2.2.h. Pabarazia ekonomike midis grupmoshave ................................................ 63 
2.2.i. Prezenca e problemeve të ndryshme familjare .......................................... 63 
2.2.j. Prezenca e kategorive vulnerable të shoqërisë ........................................... 66           

2.2.j.1. Popullsia rome në Shqipëri ......................................................................... 66 
          2.2. j.2. Politikat në favor të zhvillimit dhe integrimit të komunitetit rom ..................... 68 
          2.2. j.3. Disa mundësi në ndihmë të arsimimit të fëmijëve romë .................................. 69  
          2.2.j.4. Popullsia egjyptiane ....................................................................................... 70 

2.2.k. Rishfaqja e fenomenit të gjakmarrjes ....................................................... 71 
2.2.l. Punësimi i fëmijëve ................................................................................... 93 

 
2.3. Arsimi ....................................................................................................................... 78 

2.3.a. Bazamenti mbi të cilin u zhvillua arsimi shqiptar i periudhës së tranzicionit .. 78 
2.3.b. Dokumenta kryesore mbi të cilat mbështetet proçesi mësimor në shkollat e 

arsimit  bazë publik dhe jopublik në Shqipëri ....................................................... 80 
2.3.c. Struktura arsimore në raport me nivelet e Klasifikimit Standard Ndërkombëtar 

të Arsimit .............................................................................................................. 81 
2.3.d. Mënyra e organizimit të arsimit të detyruar ................................................... 81 
2.3.e. Tendenca e numrit të nxënësve në arsimin e detyruar .................................... 82 

 
 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- VIII - 

 
Kapitulli III. Gjeografia dhe dinamika e fenomenit të braktisjes shkollore 
gjatë periudhës së tranzicionit dhe veçoritë që e kanë karakterizuar ............. 84  
  
3.1.  Kuptimi mbi termin “braktisje shkollore”........................................................... 84 
3.2. Evolucioni në kohë i fenomenit të braktisjes shkollore dhe veçoritë që e kanë 
karakterizuar .................................................................................................................. 85 
3.2. a. Braktisja e arsimit bazë  në dekadën e fundit të regjimit komunist ......................... 85 
3.2.b. Braktisja e shkollës përgjatë periudhës së tranzicionit. Një vështrim i përgjithshëm 88 
3.2. b.1. Veçoritë e braktisjes shkollore përgjatë dekadës së parë të tranzicionit .................... 89 
3.2. b.2. Veçoritë e braktisjes shkollore përgjatë periudhës nga  viti 2000 e në vazhdim ........ 91 
 
3.3. Gjeografia e fenomenit të braktisjes së shkollës (sipas rretheve). Vlerat 
maksimale dhe minimale të fenomenit ......................................................................... 92 
3.3.a. Një vëzhgim i përgjithshëm mbi braktisjen e arsimit bazë në kuadër vendi ............ 92 
3.3.b. Gjeografia e braktisjes shkollore gjatë dekadës së dytë të tranzicionit ...................... 96 
 
Kapitulli IV. Përfundimet që rezultuan nga anketimi i zhvilluar në disa 
shkolla të vendit, mbi braktisjen e arsimit të detyruar .................................... 109 
 
Kapitulli V. Shkaqet kryesore që e kanë bërë të pranishëm fenomenin e 
braktisjes së arsimit bazë, gjatë tranzizionit shqiptar ...................................... 118 
 
5.1. Shkaqet që kanë ndikuar mbi braktisjen shkollore në secilën prej dekadave të 
tranzicionit .................................................................................................................... 118 
5.1.a. Shkaqet kryesore që kanë ndikuar në braktisjen shkollore gjatë dekadës së parë të 
tranzicionit ..................................................................................................................... 118 
5.1.b.Shkaqet që kanë ndikuar në braktisjen shkollore përgjatë periudhës nga  viti 2000 e 
në vazhdim ...................................................................................................................... 119 
 
5.2. Grupimi sipas fushave i shkaqeve kryesore që ndikojnë mbi braktisjen 
shkollore të së gjithë periudhës së tranzicionit dhe përcaktimi i peshës që luan secili 
prej tyre ......................................................................................................................... 119  
5.3.Vlerësimet e grupeve të synuara mbi peshën e secilit prej shkaqeve kryesore që 
ndikojnë mbi braktisjen shkollore ............................................................................. 121 
 
Kapitulli VI. Analizë e thelluar e shkaqeve kryesore që kanë përcaktuar 
braktisjen shkollore të arsimit të detyruar në kuadër vendi, gjatë periudhës 
së tranzicionit demokratik ....................................................................................... 142 
 
6.1. Shkaku ekonomik ................................................................................................. 142 
6.1.a. Lidhja ndërmjet nivelit  të ardhurave ekonomike  dhe nivelit arsimor .................. 142 
6.1.b. Ndikimi i pabarazisë ekonomike mbi arritjet në arsimin bazë ............................... 148 
6.2. Shkaqe sociale ....................................................................................................... 151 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- IX - 

6.2.a. Migracioni i brendshëm dhe i jashtëm i popullsisë ................................................ 151 
6.2.a.1.Ndikimi i emigracionit të jashtëm në arsimin bazë ................................................. 151 
6.2.a.2.Ndikimi i migracionit të brendshëm në arsimin bazë .............................................. 155 
6.2.b. Shfrytëzimi i fëmijëve për punë ............................................................................. 158 
6.2. c. Niveli arsimor i prindërve dhe interesi ndaj shkollës ............................................ 162 
6.2. d. Fëmijë me aftësi të kufizuara ................................................................................ 163 
  6.2.d.1. Kuadri ligjor ...................................................................................................... 165 
  6.2.d.2. Mbështetja infrastrukturore për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara......... 167 
6. 2. e. Probleme familjare (familje me shumë anëtarë, mungesë të kryefamiljarit, divorce, 
dhunë në familje, etj) ...................................................................................................... 169 
6. 2. f. Mentaliteti për vajzat dhe shkalla e barazisë gjinore në arsimim ......................... 171 
6. 2. g.Gjakmarrja .......................................................................................................... 173 
6. 2. h. Shkalla e përfshirjes së nxënësve të grupeve etno-kulturore në shoqëri e raporti i 
tyre me arsimimin .......................................................................................................... 177 
6. 2. h. 1. Arsimimi i fëmijëve Rom ................................................................................... 177 
6. 2. h. 2. Shkaqet e braktisjes së arsimit të detyruar nga fëmijët romë ............................... 180 
a.Tradita migratore........................................................................................................... 180 
b.Strehimi  dhe infrastruktura .......................................................................................... 180  
c.Niveli i punësimit dhe kushtet e jetesës ........................................................................... 181 
d.Shkalla e marrjes së edukimit dhe shërbimit shëndetësor................................................ 181 
e.Vështirësia gjuhësore dhe frika nga përjashtimi social ................................................... 182 
d.Mungesa e mbështetjes së prindërve .............................................................................. 182 
6. 2. h. 3. Arsimimi i fëmijëve të komunitetit egjiptian ....................................................... 183 
 
6.3. Aksesi dhe cilësia e shërbimit arsimor ................................................................ 184 
6.3.a. Aksesi i ndjekjes së arsimit parauniversitar në Shqipëri ........................................ 184 
6.3.b.Buxheti që alokohet për arsimin parauniversitar ................................................... 185 
6.3.c. Gjendja fizike e mjediseve shkollore ...................................................................... 189 
6.3.d. Vendosja e shkollave dhe aksesi i tyre në lidhje me qendrat e banuara ................. 192 
6.3.d.1.Ndikimi i relievit në frekuentimin dhe cilësinë e shkollimit .................................... 192 
6.3.e. Shkalla e kualifikimit të mësuesve ......................................................................... 198 
6.3.f. Klima dhe marëdhëniet në klasë e në shkollë ......................................................... 199 
6.3.g. Mbetjet në klasë ..................................................................................................... 201 
6.3.g.1 Rezultatet e nxënësve tanë krahasuar me standartet e OECD-së ............................. 202 
6.3.h. Ngarkesa e kurrikulës shkollore ...................................................................................  
 
6.4. Legjislacioni mbi detyrimin shkollor. Shkalla e kompletimit, njohjes dhe e 
zbatimit të tij ................................................................................................................ 203 
6.4.a. Kompletimi dhe njohja e ligjshmërisë mbi detyrimin shkollor .............................. 203 
6.4.b. Zbatimi i ligjshmërisë mbi detyrimin shkollor ...................................................... 206 
 
Kapitulli VII. Disa pasoja kryesore që rrjedhin nga braktisja e arsimit të 
detyruar........................................................................................................................ 208 
 
7.1. Analfabetizmi, një pasojë e drejtëpërdrejtë ....................................................... 209 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- X - 

7.2.Problematika të mëdha social-ekonomike për të ardhmen ................................ 215 
 
Kapitulli VIII. Përfundime, rekomandime dhe sugjerime .............................. 217 
 
8.1 Përfundime ............................................................................................................. 217 
8.2 Rekomandime dhe sugjerime ............................................................................... 220 
 
IX.  Anekse .................................................................................................................... 221 
9.1 Tabela ...................................................................................................................... 221 
9.2 Pyetësorë ................................................................................................................. 230 
9.3 Ligjshmëria  ............................................................................................................ 221 
 
X. Bibliografia .............................................................................................................. 248 
 
 
Lista e tabelave 
 
Tabela 2.1   Treguesit e varfërisë në rang vendi dhe sipas rajoneve ............................... 45  
Tabela 2.2   Të punësuar gjithsej sipas sektorëve, niveli i punësimit (2000-2011) ........ 48 
Tabela 2.3  Struktura e prodhimit të brendshëm bruto, sipas aktivitetit ekonomik (1996-
2011, me çmime korrente – në %) ................................................................................... 51 
Tabela 2.4   Treguesi mesatar  i zhvillimit njerëzor në vite ............................................ 55 
Tabela 2.5  Treguesit e HDI-së në Shqipëri për vitin 2012 në krahasim me shtetet dhe 
grupet e përzgjedhura ....................................................................................................... 56 
Tabela 2.6   Pabarazitë rajonale në Shqipëri, gusht 2002 ............................................... 57 
Tabela 2.7   Numri i popullsisë në varfëri në zonat urbane e rurale dhe ndryshimi i saj në 
vite (2002, 2005, 2008) .................................................................................................... 59 
Tabela 2.8   Karakteristikat e familjeve të varfëra, (2000-2005) .................................... 59 
Tabela 2.9   Shpërndarja e fëmijëve sipas grup-moshave dhe statusit të punës ............. 74 
Tabela 2.10  Shpërndarja e fëmijëve në punësim sipas llojit të aktivitetit ekonomik ..... 75 
Tabela 2.11 Shpërndarja e fëmijëve sipas grup-moshave dhe statusit të punës, të 
përcaktuara sipas gjinisë .................................................................................................. 76 
Tabela 2.12  Modele të përdorimit të kohës nga fëmijët e moshave 6-17 vjeç, sipas 
gjinisë ............................................................................................................................... 78 
Tabela 3.1   Braktisja e shkollës 1993-1990 (në %) ....................................................... 86 
Tabela 3.2   Braktisja e shkollës për periudhën kohore 1990-2000 (në %) .................... 90 
Tabela 3.3   Braktisja e shkollës për periudhën kohore 2002-2010 (në %) .................... 91 
Tabela 4.1   Braktisës gjithsej në rreth/bashki/komuna të anketuara ............................ 111 
Tabela 4.2   Braktisës gjithsej në rreth/bashki/komuna të anketuara, sipas klasave ..... 113 
Tabela 4.3 Braktisës rom, egjiptian dhe me aftësi të kufizuar gjithsej në 
rreth/bashki/komuna të anketuara .................................................................................. 115 
Tabela 5.1   Klasifikimi teorik i shkaqeve të braktisjes shkollore sipas fushave .......... 120 
Tabela 5.2   Pesha në përqindje e secilit prej shkaqeve, sipas grupeve të interesit ...... 122 
Tabela 6.1   Shpenzimet mesatare mujore sipas tipit dhe rajoneve .............................. 143 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- XI - 

Tabela 6.2 Raporti nxënës/shkollë, nxënës/klasë, nxënës/mësues, për arsimin 
parauniversitar në nivel kombëtar, gjatë viteve shkollore 2006-2007 dhe 2007-2008... 156 
Tabela 6.3  Të dhëna statistikore të vitit 2007-2008 për arsimin në Shqipëri, krahasuar 
me vendet e rajonit dhe me BE-në ................................................................................. 184 
 
 
Lista e hartave 
 
Harta 1.1  Pozita gjeografike e Republikës së Shqipërisë .............................................. 23 
Harta 1.2  Relievi i Republikës së Shqipërisë ................................................................ 25 
Harta 1.3  Harta e zgjerimit të anëtarësisë në NATO ..................................................... 27 
Harta 1.4  Ndarja e Republikës së Shqipërisë në qarqe .................................................. 28 
Harta 2.1  Shpërndarja e popullsisë sipas grupmoshave ................................................ 30 
Harta 2.2  Shpërndarja e popullsisë në vend, sipas Census 2011 .................................. 36 
Harta 2.3  Dendësia e popullsisë në vend, sipas Census 2001 dhe Census 2011 .......... 37 
Harta 2.4  Dendësia e popullsisë në rrethin Tiranë ........................................................ 38 
Harta 2.5  Raporti gjinor në Shqipëri, sipas qarqeve (sipas Census 2001 dhe Census 
2011) ................................................................................................................................ 41 
Harta 2.6  Shkalla e papunësisë në Shqipëri, viti 2008 .................................................. 52 
Harta 2.7  Harta e vendeve sipas treguesit të zhvillimit njerëzor (viti 2012) ................. 55 
Harta 2.8  Pabarazitë rajonale në Shqipëri, gusht 2002 .................................................. 57 
Harta 2.9  Përqëndrimet më të mëdha të popullsisë rome në Shqipëri ........................... 66 
Harta 3.1  Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin 
shkollor 2004-2005 .......................................................................................................... 97 
Harta 3.2  Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin 
shkollor 2005-2006 .......................................................................................................... 99 
Harta 3.3  Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin 
shkollor 2006-2007 ........................................................................................................ 101 
Harta 3.4  Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin 
shkollor 2007-2008 ........................................................................................................ 103 
Harta 3.5  Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin 
shkollor 2008-2009 ........................................................................................................ 105 
Harta 3.6  Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin 
shkollor 2009-2010 ........................................................................................................ 108 
Hartë 6.1  Pjerrësia e relievit në gradë .......................................................................... 192 
Hartë 6.2  Shpërndarja e popullsisë për qark, sipas lartësive mbi nivelin e detit, si % ndaj 
Shqipërisë ....................................................................................................................... 193 
 
Lista e grafikëve 
 
Grafiku 1   Nxënësit gjithsej të anketuar në shkollat e bashkive dhe të komunave (në të 
cilat u krye anketa) …………………………………………………………………...… 14 
Grafiku 2   Nxënës gjithsej të anketuar sipas klasave (në shkollat ku u krye anketa) .... 15 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- XII - 

Grafiku 3     Numri i vajzave dhe djemve të anketuar sipas klasave (në shkollat ku u krye 
anketa) .............................................................................................................................. 16 
Grafiku 4     Mësuesit e anketuar sipas moshës .............................................................. 16 
Grafiku 5     Mësuesit e anketuar sipas profilit ................................................................17 
Grafiku 6     Mësuesit e anketuar sipas arsimimit .......................................................... 17 
Grafiku 7     Mësuesit e anketuar sipas gjinisë ............................................................... 18 
Grafiku 8     Mësuesit e anketuar me/pa nxënës braktisës në klasat e tyre (në %) ......... 18 
Grafiku 9     Prindërit e anketuar sipas moshës (në përqindje) ....................................... 19 
Grafiku 10   Prindërit e anketuar sipas arsimimit (në përqindje) ................................... 19 
Grafiku 11   Prindërit e anketuar sipas shkallës së punësimit (në përqindje) ................. 20 
Grafiku 12   Përqindjet e prindërve të anketuar sipas natyrës së punësimit (shtetëror/ 
privat) .............................................................................................................................. 20 
Grafiku 13   Përqindjet e prindërve të punësuar sipas gjinisë ……………………….... 20 
Grafiku 2.1  Piramida e popullsisë në Census 2001 dhe Census 2011 ……………….. 34 
Grafiku 2.2  Niveli i varfërisë absolute në Shqipëri …………………………………... 46 
Grafiku 2.3   Niveli i varfërisë ekstreme në Shqipëri …………………………………. 46 
Grafiku 2.4   Shkalla e punësimit në vite ……………………………………………... 48 
Grafiku 2.5   Ndërmarrjet me mbi 50 të punësuar, sipas aktivitetit ekonomik ……….. 49 
Grafiku 2.6   Ndërmarrjet me mbi 50 të punësuar, sipas qarqeve …………………….. 50 
Grafiku 2.7  Struktura e prodhimit të brendshëm bruto, në vitin 2009, sipas aktivitetit 
ekonomik …………………………………………………………………….................. 51 
Grafiku 2.8  Shkalla e papunësisë në rajon …………………………………………… 53 
Grafiku 2.9  Vlera e NE për familjet dhe numri i familjeve që përfitojnë ……………. 60 
Grafiku 2.10  Numri i familjeve që marrin ndihmë ekonomike, 2006-2013 ………….. 60 
Grafiku 2.11 Ndryshimi i numrit të familjeve që marrin ndihmë ekonomike (në %), 
2006-2013 ………………………………………………………………………...……. 61 
Grafiku 2.12  Numri i familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike, sipas qarqeve …… 62 
Grafiku 2.13  Shkalla e punësimit të fëmijëve sipas grupmoshave …………………… 74 
Grafiku 2.14  Shpërndarja e fëmijëve në punësim sipas llojit të aktivitetit ekonomik ... 75 
Grafiku 2.15  Sëmundje/dëmtime të shkaktuara nga puna tek fëmijët ……………...… 76 
Grafiku 2.16 Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar për periudhën 1991-2010 (gjithsej 
dhe sipas gjinive) ………………………………………………………………............. 83 
Grafiku 3.1   Braktisja e shkollës 1993-1990 (në %) …………………………………. 87 
Grafiku 3.2   Braktisja e shkollës në kuadër vendi, nga 1990-2010 (në %) …………... 88 
Grafiku 3.3   Braktisja e shkollës për periudhën kohore 1990-2000 (në %) ………….. 90 
Grafiku 3.4   Braktisja e shkollës për periudhën kohore 2002-2010 (në %) ………….. 92 
Grafiku 3.5  Braktisja e arsimit të detyruar në vitet 1998 dhe 1999 (në %), sipas rretheve, 
për nxënës gjithsej ……………………………………………………………................ 93 
Grafiku 3.6  Braktisësit e deklaruar gjatë vitit shkollor 2009-2010, në muajt Tetor, 
Dhjetor dhe Qershor, sipas rretheve (për nxënës gjithsej) ……………………………... 94 
Grafiku 3.7  Braktisëse femra të deklaruara gjatë vitit shkollor 2009-2010, në muajt 
Tetor, Dhjetor dhe Qershor, sipas rretheve …………………………………………….. 95 
Grafiku 3.8  Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin 
shkollor 2004-2005 …………………………………………………………………….. 96 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- XIII - 

Grafiku 3.9  Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin 
shkollor 2005-2006 …………………………………………………………………….. 98 
Grafiku 3.10 Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin 
shkollor 2006-2007 ………………………………………………………………….... 100 
Grafiku 3.11 Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin 
shkollor 2007-2008 …………………………………………………………………… 102 
Grafiku 3.12 Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin 
shkollor 2008-2009 …………………………………………………………………… 104 
Grafiku 3.13 Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin 
shkollor 2009-2010 …………………………………………………………………… 107 
Grafiku 4.1 Numri gjithsej i nxënësve braktisës në rreth/bashki/komuna të anketuara 111 
Grafiku 4.2  Përqindja mesatare e braktisjes, në shkollat e anketuara në bashki dhe 
komuna ……………………………………………………………………................... 112 
Grafiku 4.3  Numri gjithsej i vajzave që braktisin shkollën në shkollat e anketuara ne 
kuadër rrethi ……………………………………………………………………........... 112 
Grafiku 4.4  Nr i vajzave që rezultuan braktisëse në shkollat e bashkive të anketuara  113 
Grafiku 4.5   Braktisës gjithsej sipas klasave ………………………………………... 114 
Grafiku 4.6   Numri i nxënësve braktisës sipas shkaqeve, në shkollat e anketuara ..... 115 
Grafiku 4.7 Numri i nxënësve rom/egjiptianë/me aftësi të kufizuar, në numrin e 
përgjithshëm të nxënësve braktisës në shkollat e bashkive të anketuara ……………... 116 
Grafiku 4.8 Numri i nxënësve rom/egjiptianë/me aftësi të kufizuar, në numrin e 
përgjithshëm të nxënësve braktisës në shkollat e komunave të anketuara …………….116 
Grafiku 4.9   Numri i vajzave, në numrin e përgjithshëm të nxënësve rom braktisës në 
shkollat e anketuara (në kuadër rrethi) ………………………………………………... 117 
Grafiku 5.1  Shkaqet kryesore që kanë ndikuar mbi braktisjen shkollore në Shqipëri gjatë 
viteve të tranzicionit (në %), sipas të tria grupeve të synuara …………………........... 123 
Grafiku 5.2 Pesha e shkaqeve kryesore sipas fushave (në %) bazuar në përgjigjet e 
drejtuesve/mësuesve ………………………………………………………………...... 124 
Grafiku 5.3 Pesha e shkaqeve kryesore sipas fushave (në %) bazuar në përgjigjet e 
nxënësve ……………………………………………………………………................. 124 
Grafiku 5.4 Pesha e shkaqeve kryesore sipas fushave (në %) bazuar në përgjigjet e 
prindërve ……………………………………………………………………................ 125 
Grafiku 5.5 Shkalla e ndikimit të shkaqeve kryesore mbi braktisjen shkollore në Shqipëri 
(në %), sipas grupimit drejtues/mësues ……………………………………................. 125 
Grafiku 5.6 Shkalla e ndikimit të shkaqeve kryesore mbi braktisjen shkollore në Shqipëri 
(në %), sipas grupimit nxënës …………………………………………….................... 126 
Grafiku 5.7 Shkalla e ndikimit të shkaqeve kryesore mbi braktisjen shkollore në Shqipëri 
(në %), sipas grupimit prindër ………………………………………………............... 126 
Grafiku 5.8 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që ka gjakmarrja, aftësia e kufizuar dhe lëvizja migratore mbi braktisjen 
shkollore, në zonën ku ata banojnë e shkollohen ……………………………………... 128 
Grafiku 5.9 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që ka njohja dhe zbatimi i legjislacionit mbi braktisjen shkollore, në zonën ku 
ata banojnë e shkollohen …………………………………………………………….... 128 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- XIV - 

Grafiku 5.10  Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që ka: shfrytëzimi i fëmijëve për punë, niveli arsimor i prindërve e interesi ndaj 
shkollës, mentaliteti, problemet familjare dhe shkalla e përfshirjes së nxënësve të grupeve 
etno-kulturore në shoqëri, mbi braktisjen shkollore në zonën ku ata banojnë e shkollohen  
…………………………………………………………………………………………. 129 
Grafiku 5.11  Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që ka shfrytëzimi i fëmijëve për punë mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata 
banojnë e shkollohen ………………………………………………………………….. 129 
Grafiku 5.12  Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që ka niveli arsimor i prindërve e interesi  ndaj shkollës mbi braktisjen 
shkollore, në zonën ku ata banojnë e shkollohen …………………………………...… 130 
Grafiku 5.13  Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që ka mentaliteti mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e shkollohen 
……………………………………………………………………................................. 131 
Grafiku 5.14  Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që kanë problemet familjare mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e 
shkollohen …………………………………………………………………….............. 133 
Grafiku 5.15  Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që ka mbi braktisjen e shkollës, niveli i integrimit të grupeve etno-kulturore në 
shkollë …………………………………………………………………….................... 134 
Grafiku 5.16  Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që kanë shkaqet e fushës së aksesit dhe të cilësisë së shërbimit arsimor mbi 
braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e shkollohen ………………………….. 135 
Grafiku 5.17  Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që ka aksesi i shkollave mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e 
shkollohen …………………………………………………………………….............. 135 
Grafiku 5.18 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që ka gjendja fizike e mjediseve shkollore mbi braktisjen shkollore, në zonën ku 
ata banojnë e shkollohen ……………………………………………………………… 137 
Grafiku 5.19 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që ka kualifikimi i mësuesve dhe niveli i mësimdhënies mbi braktisjen 
shkollore, në zonën ku ata banojnë e shkollohen ……………………………………... 138 
Grafiku 5.20 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që kanë mardhëniet në klasë dhe në shkollë mbi braktisjen shkollore, në zonën 
ku ata banojnë e shkollohen …………………………………………………………... 139 
Grafiku 5.21 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson 
ndikimit që kanë mbetjet në klasë mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e 
shkollohen ...................................................................................................................... 140 
Grafiku 6.1 Shpenzimet mesatare mujore sipas tipit dhe rajoneve sipas Studimit 
Vlerësues të Standardit të Jetesës për vitin 2002 ........................................................... 143 
Grafiku 6.2 Shpenzimet mesatare mujore sipas tipit dhe rajoneve sipas Studimit 
Vlerësues të Standardit të Jetesës, për vitin 2005 .......................................................... 144  
Grafiku 6.3 Shpenzimet mesatare mujore sipas tipit dhe rajoneve sipas Studimit 
Vlerësues të Standardit të Jetesës për vitin 2008 ........................................................... 144 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- XV - 

Grafiku 6.4  Shkolla dhe institucione arsimore parauniversitare jo-publike, sipas rretheve 
......................................................................................................................................... 148 
Grafiku 6.5  Shpenzimet mesatare mujore (në %) që përdoren për edukim, ndaj konsumit 
real për frymë të familjeve, sipas rajoneve, bazuar në Studimin Vlerësues të Standardit të 
Jetesës (për vitin 2002, 2005, 2008) .............................................................................. 150 
Grafiku 6.6   Shpenzimet e familjeve për arsimin, sipas qarqeve ................................ 150 
Grafiku 6.7   Raporti nxënës/mësues sipas qarqeve ..................................................... 157 
Grafiku 6.8   Raporti nxënës/klasë sipas qarqeve.......................................................... 157 
Grafiku 6.9   Raporti nxënës/shkollë sipas qarqeve ..................................................... 158 
Grafiku 6.10 Shpërndarja gjeografike e fëmijëve rom të moshës 3-16 vjeç në Shqipëri 
(në %) ……………………………………………………………………..................... 178 
Grafiku 6.11 Përqindja e fëmijëve rom të moshës 15-16 vjeç që nuk kanë bërë asnjë 
klasë shkollë (sipas rretheve) …………………………………………………………. 179 
Grafiku 6.12 Dinamika e frekuentimit të arsimit të detyruar nga fëmijët romë, sipas 
gjinisë ……………………………………………………………………..................... 180 
Grafiku 6.13  Buxheti për arsimin 1995-2011 ……………………………………….. 185 
Grafiku 6.14 Përqindja e shpenzimeve për arsimin ndaj PBB-së krahasuar me BE dhe 
disa vende të tjera të rajonit …………………………………………………………... 186 
Grafiku 6.15  Shpenzimet e MASH sipas Programeve, për periudhën 2009-2012 ….. 187 
Grafiku 6.16 Përqindjet e mesatares së braktisjes së arsimit bazë, sipas lartësisë në 
reliev, në kuadër vendi ………………………………………………………………... 196 
Grafiku 7.1 Përqindja e popullsisë analfabete në Shqipëri, për popullsinë banuese 10-
vjeç e lart ……………………………………………………………………................ 212 
Grafiku 7.2 Popullsia banuese 10 vjeç e lart, sipas grupmoshës, analfabetizmit dhe 
nivelit arsimor të arritur ………………………………………………………………. 213 
Grafiku 7.3 Numri i analfabetëve në Shqipëri për popullsinë banuese 10-vjeç e lart, sipas 
gjinive, mbi bazë grupmoshash ……………………………………………….............. 214 
Grafiku 7.4  Përqindja e analfabetizmit në Shqipëri për popullsinë banuese 10-vjeç e lart, 
sipas qarqeve …………………………………………………………………….......... 214 
 
 
Lista e figurave 
 
Figurë 2.1  Pamje nga Porti i Vlorës. Eksodi i shqiptarëve, gusht 1991 ......................... 32 
Figurë 2.2  Kamza, e parë nga Dajti ............................................................................... 39 
Figurë 2.3  Pamje që tregon aspekte të jetesës së popullsisë rome, në Shkodër ............. 67 
Figurë 2.4  Fëmijë të një familjeje e ngujuar .................................................................. 72 
Figurë 2.5  Fëmijë që mbledhin krom (Bulqizë 2012) .................................................... 77 
Figurë 3.1  Nxënës në klasë ............................................................................................ 85 
Figurë 4.1 Pamje nga zhvillimi i anketës me nxënës të klasës së 7-të, në shkollën 9-
vjeçare Përbreg, Kukës .................................................................................................. 109 
Figurë 4.2 Pamje nga zhvillimi i anketës me nxënës të klasës së 9-të, në shkollën 9-
vjeçare Bathore, Tiranë .................................................................................................. 110 
Figurë 6.1  Fëmijë të moshës së detyrimit shkollor, që punojnë .................................. 159 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- XVI - 

Figurë 6.2 Fëmijë i moshës së detyrimit shkollor, që nuk ndjek shkollën për shkak të 
ngujimit .......................................................................................................................... 174 
Figurë 6.3 Fëmijë të moshave të ndryshme, brenda moshës së detyrimit shkollor, që 
ndjekin shkollën të grupuar në vatra të fshehta për shkak të ngujimit ........................... 176 
Figurë 6.4  Pamje ku paraqiten disa fëmijë rom ........................................................... 177 
Figurë 6.5  Pamje nga godina ku zhvillojnë mësimin dy shkolla 9-vjeçare: “Bathore 1” 
dhe “Bathore 2” .............................................................................................................. 188 
Figurë 6.6  Pamje nga godina ku zhvillon mësimin shkolla 9-vjeçare: “Përbreg”, Kukës 
......................................................................................................................................... 190 
Figurë 6.7  Pamje nga klasa e 7-të e shkollës 9-vjeçare: “Përbreg”, Kukës ................. 190 
Figurë 6.8 Pamje nga klasa e 7-të e shkollës 9-vjeçare: “Bathore 2” ........................... 191 
Figurë 6.9 Pamje nga rruga për në shkollën 9-vjeçare të fshatit Mamëz, Kukës ......... 194 
Figurë 7.1 Lidhja e ndërsjelltë midis fenomenit të braktisjes shkollore dhe një sërë 
problematikash të mëdha social-ekonomike të shoqërisë .............................................. 208 
 
 
 
 
 
Lista e shkurtimeve të përdorura 
 
AECID Agjensia Spanjolle për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Zhvillim 
AK   Aftësi të kufizuara 
BB     Banka Botërore 
BE     Bashkimi Evropian 
CARDS Asistenca e Komunitetit për Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim 
CBA Cilësi dhe Barazi në Arsim 
CDE Qendra për Arsimin Demokratik 
DAR Drejtoria Arsimore Rajonale 
DN    Dispozita Normative  
EFA/ FTI Arsimi për të Gjithë/Iniciativa Përshpejtuese 
ECRI (Europian Commissionn agaist Racism and Intolerance) Komisioni Europian 
kundër Racizmit dhe Intolerancës 
GDP Produkti Kombëtar Bruto 
GPI  (Gender Parity Index) Indeksi i Barazisë Gjinore  
HDPC  Qendra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor 
IKT Instituti i Kurrikulës dhe Trajnimit 
ILO Organizata Botërore e Punës 
ISCED Klasifikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Arsimit.  
INSTAT Instituti i Statistikave 
LSMS Studimi Vlerësues i Standardit të Jetesës 
MASH Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
MICS  (Multiple Indicator Cluster Survey) Studim i një numri treguesish të shumëfishtë 
NAR  (Net Attendance Ratio) Shkalla neto e ndjekjes së shkollës  
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NSSED (Northern Suburban Special Education District) Rrethi i shkollimit të veçantë të 
Periferive Veriore (të Çikagos) 
SKZHES Strategjia Kombëtare e Zhvillimit Ekonomik e Social  
NjEF Njësi Ekonomike Familjare 
OECD Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim 
OJF Organizatë Jofitimprurëse 
OMZH Objektivat e Mijëvjeçarit për Zhvillim 
PBA  Programi Buxhetor Afatmesëm 
PV Pushteti Vendor 
SKZHAP Strategjia Kombëtare e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 
SCR  (Social Research Centre) Qëndra e Kërkimeve Sociale 
SHPFP Shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore 
SH.I.S. Shoqata Internacionale për Solidaritetin 
TIK Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit 
TZHNJ  Treguesi i zhvillimit njerëzor 
UNESCO  (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) Organizata 
e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës së Kombeve të Bashkuara 
UNICEF Fondi i Kombeve te Bashkuara për Fëmijët 
VKM Vendim i Këshillit të Ministrave 
ZA  Zyrë Arsimore 
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Hyrje  
 

Periudha e tranzicionit demokratik, e cila në kohëzgjatje po i afrohet afro një 
çerek shekulli, si në gjitha fushat e tjera të zhvillimit të shoqërisë shqiptare, ka shënuar 
një sërë ndryshimesh edhe në fizionominë e arsimit. Gjatë kësaj periudhe, përveç 
zhvillimeve pozitive dhe përpjekjeve të vazhdueshme për një arsim më të zhvilluar dhe 
më cilësor, shteti dhe shoqëria shqiptare janë përballur edhe me fenomene negative, si ai i 
braktisjes së arsimit të detyruar.  

Klasifikimi i braktisjes shkollore si një fenomen negativ, lidhet jo thjesht me 
faktin që fëmija që braktis shkollën në moshën e detyrimit shkollor nuk arrin arsimohet, 
por sidomos me pasojat që rrjedhin prej saj. Krahas një numri pasojash ekonomike dhe 
sociale për shoqërinë shqiptare, në gjithë këto vite braktisja shkollore ka risjellë në 
skenën shqiptare edhe analfabetizmin, një plagë e deklaruar zyrtarisht e mbyllur që 
ndërmjet viteve 1955-19561.  

Është tepër e rëndësishme të theksohet se, pavarësisht shifrave aktuale të ulëta, të 
deklaruara zyrtarisht mbi analfabetizmin, klasifikimi dhe trajtimi i kësaj çështjeje si 
prioritare është tepër imediate.  

Kjo për faktin se analfabetizmi në Shqipëri është rishfaqur jo më si një fenomen 
që prekte më tepër në grupmoshat e vjetra të shoqërisë, por edhe moshën e arsimit të 
detyruar, pra brezat e rinj që do të jenë forca e punës për të ardhmen.  

Në këto kushte, shihet qartë se përveç dëmit të rëndë në aspektin ekonomiko-
social familjar (analfabetizmi sjell varfëri, përjashtim social, pabarazi gjinore,etj.), 
analfabetizmi pavarësisht përqindjeve në të cilat arrin, ka edhe një kosto të rëndë 
kombëtare. Kjo sepse dihet që për standartin e zhvillimit të një vendi, krahas burimeve 
natyrore është tepër i rëndësishëm edhe niveli i zhvillimit të burimeve njerëzore të tij. 
Niveli i zhvillimit të burimeve njerëzore, është i varur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga 
shkalla e arsimimit dhe e kualifikimit të tyre dhe në kushtet që Shqipëria synon 
anëtarësimin në komunitetin evropian, familjen së cilës i përket fizikisht, fenomeni i 
braktisjes së shkollës, bëhet një pengesë serioze për zhvillim.  

Bazuar në ndjeshmërinë e kësaj problematike, tashmë të njohur prej shoqërisë dhe 
shtetit shqiptar, përveç organeve përkatëse shtetërore dhe organizatave joqeveritare, është 
detyrim i çdo individi të shoqërisë, pra edhe i një gjeografi, të kontribuojë në trajtimin 
dhe zgjidhjen e fenomenit të braktisjes së shkollës në arsimin e detyrueshëm 9-vjeçar.  

Në këtë kuadër, vjen edhe ky studim, i cili synon të evidentoje dinamikën dhe 
gjeografinë e këtij fenomeni në kuadër vendi, gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, të 
përcaktojë dhe analizojë shkaqet që ndikojnë mbi fenomenin e braktisjes së arsimit të 

                                                 
1 Sipas botimit të INSTAT: “Kushtet e jetesës dhe pabarazia në Shqipëri”, faqe 14 
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detyruar dhe të ofrojë rrugë apo mënyra me anë të të cilave mund të minimizohet apo të 
zhduket fenomeni. 

 
 
Studimi përbëhet nga tetë kapituj: 
 

 
Në kapitullin e parë, përcaktohet një përshkrim i shkurtër i Republikës së 

Shqipërisë, ku prezantohet: pozita gjeografike, kushtet natyrore dhe forma e organizimit 
politik e administrativ të saj gjatë periudhës së tranzicionit demokratik. Përveç tyre, 
evidentohen ndryshimet më të rëndësishme që pësoi organizimi i pushtetit vendor në 
Shqipëri gjatë kësaj periudhe. Përfshirja e këtyre të fundit, lidhet me rolin e pushtetit 
vendor, si një hallkë e rëndësishme mbështetëse për infrastrukturën e arsimit 
parauniversitar dhe për zbatimin e ligjshmërisë mbi detyrimin shkollor. 

 
Në kapitullin e dytë, trajtohet një profil i detajuar i mjedisit ekonomiko-social të 

tranzicionin shqiptar që favorizoi fenomenin e braktisjes shkollore. Në këtë kapitull jepet 
një panoramë e përgjithshme e atyre elementëve demografikë, socialë dhe ekonomikë të 
Shqipërisë së tranzicionit, të cilët kanë pasur lidhje të drejtpërdrejta me braktisjen 
shkollore. Në të trajtohet: popullsia e Shqipërisë dhe dinamika e saj gjatë tranzicionit, 
zhvillimi i ekonomisë, varfëria, papunësia, punësimi i fëmijëve, treguesi i zhvillimit 
njerëzor, organizimi i arsimit, pabarazia rajonale dhe shtresore, kategoritë vulnerable dhe 
fenomeni i gjakmarrjes. 

 
Në kapitullin e tretë, trajtohet gjeografia dhe dinamika e fenomenit të braktisjes 

shkollore gjatë periudhës së tranzicionit, si dhe veçoritë që e kanë karakterizuar atë gjatë 
kësaj periudhe. Në këtë kapitull:   

1. jepet kuptimi mbi termin “braktisje shkollore”;  
2. analizohet evolucioni në kohë dhe në hapësirë i fenomenit të braktisjes shkollore; 
3. evidentohen vlerat maksimale dhe minimale të fenomenit; 
4. evidentohen veçoritë që e kanë karakterizuar atë gjatë gjithë periudhës dhe në 

secilën prej dekadave. 
 
Gjeografia dhe analiza e dinamikës së fenomenit të braktisjes shkollore, e realizuar në 
këtë kapitull, mbështetet mbi të dhënat zyrtare të deklaruara në MASH nga DAR –et dhe 
ZA-të e rretheve. Në fokusin e kësaj analize qëndron:  

� trendi i shifrave të braktisjes gjatë tranzicionit; 
� shpërndarja gjeografike e fenomenit; 
� hartografimi i fenomenit në hartat përkatëse sipas viteve, në pesëvjeçarin e 

fundit të dekadës së dytë të tranzicionit. Përmes paraqitjes hartografike, 
krijohet një ide më e qartë mbi shkaqet që kanë ndikuar mbi fenomenin e 
braktisjes shkollore.  

Paraqitja e shpërndarjes gjeografike të nivelit të braktisjes në kuadër vendi nëpër harta, 
krijon përveçse “një fotografim” të situatës edhe një mundësi më tepër për të planifikuar 
se ku dhe si duhet të ndërhyet për të përmirësuar gjendjen. 
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Në kapitullin e katërt, paraqiten dhe analizohen përfundimet që rezultuan nga 
pjesa e parë e anketës së bërë në disa shkolla të vendit, mbi braktisjen e arsimit të 
detyruar. Kjo pjesë e anketës, e pasqyruar në këtë kapitull, ka shërbyer edhe si një studim 
rasti, për të testuar nivelin e braktisjes shkollore dhe për të dalluar veçoritë e saj, në një 
hapësirë më të vogël të vendit.  

 
Në kapitullin e pestë, evidentohen dhe listohen shkaqet kryesore që e kanë bërë të 

pranishëm fenomenin e braktisjes së arsimit bazë në vendin tonë, gjatë tranzionit 
shqiptar. Në këtë kapitull, pasqyrohen të dhënat që rezultuan nga pjesa e dytë e anketës 
mbi braktisjen e arsimit të detyruar në disa prej shkollave të vendit dhe realizohet grupimi 
sipas fushave i shkaqeve kryesore që ndikojnë mbi braktisjen. Përveç grupimit të 
shkaqeve kryesore sipas fushave, kapitulli i pestë është konceptuar edhe si hapësira në të 
cilën paraqiten përfundimet e arritura nga vetë grupet e synuara mbi shkallën e ndikimit 
të secilit prej shkaqeve kryesore mbi braktisjen shkollore  

 
 

 Në kapitullin e gjashtë, realizohet një analizë e thelluar e shkaqeve kryesore që 
kanë përcaktuar braktisjen shkollore në arsimin e detyruar në kuadër vendi, për gjithë 
periudhën e tranzicionit demokratik. Të listuara sipas peshës së ndikimit që ato kanë mbi 
braktisjen, në këtë kapitull analizohen hollësisht: 

  Shkaku ekonomik, i cili trajtohet për nga mënyra dhe shkalla e ndikimit mbi 
braktisjen. Në lidhje me këtë shkak, trajtohet raporti midis nivelit të të ardhurave 
ekonomike dhe nivelit arsimor apo arritjeve në arsimin bazë. 

  Shkaqe sociale. Midis tyre, trajtohet sidomos shkalla e ndikimit mbi arsimin bazë: 
të migracionit të brendshëm dhe të jashtëm të popullsisë; të shfrytëzimit të 
fëmijëve për punë, të nivelit arsimor të prindërve dhe interesit të tyre ndaj 
shkollës; të fëmijëve me aftësi të kufizuara, të problemeve familjare (familje me 
shumë anëtarë, mungesë të kryefamiljarit, divorce, dhunë në familje, etj);  të 
mentalitetit për vajzat dhe shkalla e barazisë gjinore në arsimim; të gjakmarrjes; të 
shkallës së përfshirjes së nxënësve të grupeve etno-kulturore në shoqëri e 
arsimim; 

  Aksesi dhe cilësia e shërbimit arsimor. Në lidhje me këtë shkak, trajtohet se si dhe 
sa ndikon mbi braktisjen shkollore, shkalla e kompletimit, njohjes dhe e zbatimit 
të ligjshmërisë mbi detyrimin shkollor. 

Duhet theksuar gjithashtu se, përveç analizës së secilit prej shkaqeve, ato janë trajtuar të 
lidhur ngushtësisht midis tyre, sepse secili prej tyre nuk ndikon i vetëm, por i lidhur edhe 
me shkaqe të tjera të ndërthurura me të. 
 
 Në kapitullin e shtatë, trajtohen disa prej pasojave kryesore që rrjedhin nga 
braktisja e arsimit të detyruar si: analfabetizmi, si një pasojë e drejtëpërdrejtë dhe disa 
problematika të tjera të mëdha social-ekonomike për të ardhmen e shoqërisë shqiptare. 
 

Kapitulli i tetë paraqit përfundimet e arritura, rekomandimet dhe sugjerimet që 
mund të ndihmonin në zbutjen deri në zhdukjen e fenomenit të braktisjes së shkollës. 
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Objektivat e studimit  
 
Studimi synon: 

1. të evidentojë evolucionin e fenomenit të braktisjes së shkollës që nga viti 1991 e 
në vazhdim (përgjatë periudhës së tranzicionit demokratik); 

2. të analizojë dhe hartografojë shtrirjen e fenomenit të braktisjes së shkollës në 
hapësirë (në planin horizontal: në bazë rajoni e rrethi dhe në planin vertikal) 
përgjatë periudhës së tranzicionit shqiptar; 

3. të analizojë faktorët që kanë ndikuar mbi fenomenin e braktisjes së shkollës, në 
kuadër vendi; 

4. të identifikojë rajonet më problematike të këtij fenomeni në kohë dhe në hapësirë; 
5. të identifikojë pasojat që rrejdhin nga braktisja e arsimit të detyruar; 
6. të sugjerojë mënyra dhe rrugë për minimizimin dhe zgjidhjen e fenomenit; 
7. të ndërgjegjësojë mësuesit e të gjitha lëndëve e veçanërisht  mësuesit e 

gjeografisë, për të qënë pjesë aktive e zgjidhjes së kësaj problematike.  
 
 
 
Nevoja për studim 

 
Gjatë tranzicionit të zgjatur shqiptar, përveç ndryshimeve radikale politike, 

ekonomike e sociale të ndodhura kryesisht në vitet ’90 të tij, lindën edhe një sërë 
problematikash, një pjesë e të cilave kohë mbas kohe, zunë vend edhe në objektin e 
studimit të gjeografisë. Tematika të tilla, si migracioni, varfëria, etj., kanë që pjesë e 
studimeve gjeografike, por ka edhe një numër problematikash të tjera të kësaj periudhe, 
që ende nuk janë cekur.   

Një prej këtyre problematikave sociale të viteve të tranzicionit shqiptar, që ka nevojë 
të bëhet pjesë e studimeve gjeografike dhe të trajtohet edhe nga një gjeograf, është 
braktisja shkollore.  

Është fakt që braktisja shkollore në arsimin bazë, përbën një fenomen social tepër 
shqetësues, që është rishfaqur gjatë viteve të tranzicionit dhe ka qënë pjesë e studimeve 
apo e diskutimeve për shumë grupe interesi: mësues, sociologë e psikologë, përfaqësues 
të administratës publike të sektorit të arsimit, përfaqësues të shoqërisë civile, si dhe 
organizata qeveritare e  joqeveritare. Në bazë të fokusit të secilit prej këtyre grupeve mbi 
këtë fenomen, analizat e bëra kanë pasur karakter: arsimor, sensibilizues, metodik apo 
social.  

Në disa prej këtyre analizave, fenomeni është evidentuar në shifra, në disa të tjera 
janë evidentuar disa prej faktorëve kryesorë apo pasojave të braktisjes shkollore, ndërsa 
në disa të tjera është theksuar me forcë domosdoshmësia e eleminimit të tij. Por, 
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pavarësisht punës serioze për ta paraqitur sa më realisht dhe në dinamikë këtë 
problematikë, disa prej këtyre analizave dhe studimeve janë fokusuar vetëm në një 
periudhë të caktuar kohore, disa kanë qënë ngushtësisht profesionale, ndërsa disa të tjera 
me karakter sensibilizues.  

Kërkesa për ta paraqitur fenomenin në evolucion dhe për të përcaktuar gjeografinë 
e shpërndarjes së tij në kuadër vendi, e lidhur ngushtë me shkaqet dhe specifikat në të 
gjithë hapësirën, sjell nevojën e trajtimit të këtij fenomeni në fokusin e studimeve 
gjeografike. Kjo sepse:  

1. Gjeografia ka mundësi të mëdha për një trajtim në tërësi të kësaj problematike 
sociale. Ajo ka mundësinë të përcaktojë në mënyrë të plotë veçoritë dalluese të 
etapave të zhvillimit të shoqërisë shqiptare gjatë tranzicionit, si dhe potencialet 
natyrore e njerëzore që ofron vendi ynë për një zhvillim të qëndrueshëm. Përveç 
evidentimit të braktisjes shkollore në kohë dhe analizës së shkaqeve që kanë 
ndikuar në të, gjeografia realizon një “skanim” të plotë të fenomenit të braktisjes 
shkollore, sepse metodat e saj të studimit, krijojnë mundësinë e hartografimit dhe 
të rajonizimit të tij. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në përcaktimin e peshës që luan 
secili prej shkaqeve mbi braktisjen. Në këtë mënyrë, “skanimi” i plotë në kohë 
dhe në përhapje gjeografike të fenomenit, që realizojnë studimet gjeografike, 
ndihmojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në gjetjen e formave dhe të rrugëve të 
duhura për minimizimin dhe zhdukjen e fenomenit të braktisjes shkollore.  

2. Gjeografia e studion hapësirën gjeografike në tërësinë e saj, ku pejsazhin fiziko-
gjeografik e studion të lidhur ngushtë me komponentin shoqëri njerëzore. 
Meqënëse, braktisja shkollore ka lidhje direkte me sasinë dhe cilësinë e arsimimit 
të shoqërisë, bëhet objekt studimi edhe për fokusin e gjeografisë. Kjo sepse, 
prezenca e braktisjes së arsimit të detyruar në shkolla, nuk përbën vetëm një 
problem frekuentimi në shkollë, por ka një impakt të drejtpërdrejtë në shkallën e 
zhvillimit të shoqërisë shqiptare të “së nesërmes. Një nxënës/e që nuk ndjek të 
paktën vitet e arsimit bazë, në vitet në vazhdim, pas kalimit të kufirit të moshës së 
detyrimit shkollor, kthehet në një individ analfabet për të nesërmen dhe i papaftë 
për t’iu përgjigjur jo vetëm interesave të ngushta familjare, por edhe sfidave të 
zhvillimit të vendit. Në këtë mënyrë, mosarsimimi krijon parakushte për individë 
dhe familje të cilat pas disa vitesh do të kenë patjetër nivel të ulët ekonomik, 
papunësi, probleme të mprehta sociale, etj, pra një grup individësh të paaftë për të 
mirëmenaxhuar në mënyrë të qëndrueshme pejsazhin fiziko-gjeografik. 
Ndjeshmëria dhe impakti i kësaj problematike bëhet akoma më i lartë për 
perspektivën e zhvillimit gjinor të shoqërisë. Pavarësisht se braktisjen shkollore 
nuk mund ta quajmë si një problem gjinor të mirëfilltë, përqindjet e braktisjes 
shkollore tek vajzat, vazhdojnë të jetë të larta, sidomos tek ato të moshës 12-16 
vjeç. Në kushtet kur shoqëria shqiptare synon progresin, përqindjet e larta të 
braktisjes shkollore tek vajzat flasin për një aktualitet ende me shenja mentaliteti 
për to. Përveç kësaj, duke marrë në konsideratë rolin e saj në familje, këto 
përqindje tregojnë për një perspektivë me vështirësi të mëdha integrimi të tyre në 
të shoqërinë e së ardhmes dhe për një shkallë të ulët përfshirjeje të tyre në 
zhvillimet në vazhdimësi të vendit.  
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3. Pjesë e studimeve gjeografike, është edhe shkalla e zhvillimit dhe e integrimit të 
kategorive vulnerable të shoqërisë, siç janë romët dhe egjiptianët. Arsimimi i tyre 
konsiderohet, jo thjesht një detyrim kushtetues për t’u plotësuar, por si një nga 
mënyrat më efikase në drejtim të integrimit të plotë të tyre në jetën shqiptare, si 
dhe për perspektivën e zhvillimit. Në këto kushte braktisja shkollore, si një 
fenomen i përhapur më tepër në këto kategori të shoqërisë, merr një ndjeshmëri 
më të lartë. Përveç grupeve të tjera të interesit, analiza dhe zgjidhja e saj kërkon 
edhe vëmendjen e një gjeografi.  

 
 
Tezat e parashtruara 
 

  A është braktisja e arsimit bazë një fenomen shqiptar, apo një rrjedhojë 
direkte e veçorive të periudhës së tranzicionit demokratik? 

  A ka një përhapje rajonale dhe veçori kohore fenomeni i braktisjes së 
detyrimit shkollor në Shqipëri? Pse?  

  A ka lidhje midis shifrave të braktisjes shkollore dhe lartësisë në reliev? Pse? 

 Cilat janë rrugët për minimizimin dhe zgjidhjen e kësaj problematike?  
 
 
Shqyrtimi i literaturës së fushës dhe të çështjes 
 

Periudha e tranzicionit në Shqipëri, solli shumë sfida social-ekonomike që 
ndikuan edhe në sistemin arsimor. Një prej tyre ishte ndalja e braktisjes së arsimit të 
detyruar nga një përqindje e konsiderueshme e fëmijëve, fenomen i cili më parë 
konsiderohej i zhdukur.  

Brezat më të rinj të moshës së arsimit të detyruar, gjatë viteve të para të 
tranzicionit, të përballur me të ardhura të pamjaftueshme në familjet e tyre dhe me uljen e 
burimeve të vëna në dispozicion të arsimit, krijuan një impakt tjetër me arsimin, 
krahasuar me moshatarët e tyre në regjimin e mëparshëm. Gjatë kësaj periudhe, brezat 
më të rinj të moshës së arsimit të detyruar, kanë pasur një përqindje me të vogël në 
përfundimin e shkollës sesa brezat që përfunduan arsimin tetëvjeçar gjatë regjimit 
komunist. Numri i njerëzve që përfundonte klasën e tetë në këtë brez ishte më i ulët se ai 
i brezave që në atë kohë ishin të moshës 25-29 vjeçare2. Meqënëse fenomeni i jep 
ndikimet e veta më të mëdha dhe negative për brezat në vitet që pasojnë, pas moshës së 
detyrimit shkollor, zgjidhja e tij ka kërkuar vëmendjen dhe përfshirjen e shumë grupeve 
interesi: qeverisë, organizatave qeveritare e  joqeveritare, mësues, sociologë e psikologë, 
përfaqësues të shoqërisë civile. Përmes analizave të bëra, mbi ecurinë dhe cilësinë e 
arsimit, si dhe mbi problematikat që e kanë shoqëruar arsimin shqiptar të viteve të 
tranzicionit demokratik (midis tyre edhe braktisja shkollore), secili prej grupeve të 
interesit, ka dhënë kontributin e vet në këtë fushë.  

                                                 
2 Sipas Raportit Nr. 26213 “Shqipëria: Një vlerësim i varfërisë” Dokument i Bankës Botërore 5 nëntor 
2003. Faqe 142 
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Një prej burimeve në të cilat janë bazuar një pjesë e analizave të bëra prej tyre, 
është publikimi i të dhënave të LSMS.  

Studimi LSMS (2000) dhe Raporti “Braktisja e shkollës, shkaqet dhe 
rekomandime” (2001) theksojnë se fëmijët që braktisin arsimin bazë shumë herët, ka pak 
gjasa të kenë fituar aftësi të mira shkrimi e leximi. Nga këto burime konstatohet se si 
pasojë e braktisjeve të shkollës nga nxënësit e arsimit të detyrueshëm në vitet ’90, janë 
shfaqur mangësi lidhur me shkrim-këndimin në popullsinë aktuale (të vitit 2000-2001) 
me moshë 18 vjec e sipër, ku vetëm 89.73% ishin të shkolluar, 4.42% pjesërisht të 
shkolluar dhe 5.58 % të pashkolluar. Përveç shifrave të konstatuara, studimet e 
mësipërme, identifikuan edhe faktorët që kanë kontribuar në rritjen e nivelit të 
braktisjeve, ku midis tyre, dallohen si më të rëndësishëm:  

a. arsyet ekonomike (për 35% të 10-14 vjeçarëve); 
b. mungesa e interesit e shkaktuar nga një mungesë e konstatuar e cilësisë në arsim 

(20% e braktisjeve totale).  
c. faktorë të tjerë, si largësia e shkollave, çështjet e sigurisë, perspektiva kulturore 

ndaj arsimimit te vajzave si dhe emigrimi i brendshëm dhe i jashtëm (që kanë 
ndikuar gjithashtu në përfundimin e arsimit bazë nga nxënësit)3.  

Në përfundimet e LSMS 2002 për Shqipërisë, vlerësohet se në këtë vit mesatarisht 
vetëm 62% e fëmijëve të moshës 14 vjeç kishin përfunduar arsimin bazë tetëvjeçar4. 

Një tjetër burim, është dokumenti i vitit 2003 “Një vlerësim i varfërisë në Shqipëri”, 
i ekipit shumësektorial5 të vlerësimit të varfërisë, në të cilin theksohet lidhja e ngushtë 
midis arritjeve në arsim me nivelin e zhvillimit ekonomiko-social në vend. Në këtë 
dokument theksohet se: ka pabarazi të mëdha të ardhurash rajonale në përfitimin nga 
shërbimet arsimore dhe rezultatet e arsimimit. Ndërkohë që shqiptarët 21 vjeç e më të 
mëdhenj kanë bërë mesatarisht 8,5 vjet arsimim, një adult që jeton në një familje të 
varfër, mesatarisht, ka dy vjet arsimim më pak. Në mënyrë të ngjashme, adultët që jetojnë 
në Tiranë kanë rreth 3,5 vjet arsimim formal më shumë se ata që jetojnë zonat fshatare. 
Ka ndryshime të mëdha midis qarqeve dhe niveleve të të ardhurave përsa i takon 
përqindjes së regjistrimit në të gjitha nivelet e arsimit. Varfëria e thellë në familje është 
një arsye kryesore për rënien e regjistrimeve në shkolla. Përqindjet e regjistrimit për të 
varfërit dhe sidomos për tejet të varfërit janë shumë më të ulëta se ato të jo të varfërve; në 
mënyrë të ngjashme, përqindjet e regjistrimit në zonat fshatare janë shumë më të ulëta se 
në zonat qytetëse6.  

Ndërkohë, në Raportin e vitit 2002 “Shqipëria dhe Objektivat e Zhvillimit të 
Mijëvjeçarit”, theksohet se gjatë dekadës së parë të tranzicionit ka patur rënie të madhe 
në numrin e të regjistruarve në shkolla, braktisje shkollore dhe rritje të analfabetizmit. 
Raporti evidenton se në vitin shkollor 2000-2001, ndoqën mësimet 19% më pak nxënës 
                                                 
3 Të dhëna e këtij paragrafi i referohen “Draftit të propozimit të arsimit për të gjithë/iniciativa përshpejtuese 
(EFA/FTI)”, MASH 2004, faqe 10. 
4 Sipas Raportit Nr. 26213 “Shqipëria: Një vlerësim i varfërisë” Dokument i Bankës Botërore 5 nëntor 
2003. Faqe 140. Paraqitur edhe në “Draftin e propozimit të arsimit për të gjithë/iniciativa përshpejtuese 
(EFA/FTI)”, MASH 2004, faqe 10.  
5 Ky ekip shumësektorial përbëhej nga Banka Botërore, Instituti i Statistikës, INSTAT, MPÇS dhe Qendra 
për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor 
6 Sipas Raportit Nr. 26213 “Shqipëria: Një vlerësim i varfërisë” Dokument i Bankës Botërore 5 nëntor 
2003. Faqe xii 
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në krahasim me vitin shkollor 1989-1990. Ai përmend gjithashtu edhe braktisjen e 
fshehtë të shkollës si një një problem tjetër të rëndësishëm për arsimin e përgjithshëm 
fillor në Shqipëri. Në këtë raport citohet se: “Sipas një studimi të kohëve të fundit, numri 
i nxënësve që e braktisin shkollën është shumë më i vogël nga numri i atyre që e nisin 
dhe ndjekin shkollën pa asnjë progres. Është vlerësuar që në disa zona ky numër arrin 
edhe 1/3 e numrit të përgjithshëm të nxënësve që ndjekin shkollën7.  

Në këtë raport analizohet gjithashtu edhe mjedisi ekonomiko-social mbi të cilin 
lindi fenomeni i braktisjes shkollore për periudhën që analizohet (dekada e parë e 
tranzicionit). Në të evidentohet se, gjatë kësaj dekade, në zonat ku ka një migrim në 
shkallë të gjerë të popullsisë, veçanërisht në grupmoshat e reja, vihet re një rritje e 
analfabetizmit. Pavarësisht nga përpjekjet e bëra për rehabilitimin e tyre, shumica e 
ndërtesave ishin në një gjendje të mjerueshme, me mungesa të mëdha të kushteve më të 
domosdoshme si ndriçimi dhe ngrohja. Zonat më të mëdha urbane përballeshin me 
mungesë shkollash ose mjedisesh të përshtatshme brenda tyre, me numër mesatar të 
nxënësve në një klasë prej 45-50 nxënësish, mungesë mësuesish me kualifikimin bazë. 
Një pjesë e mësuesve të diplomuar, për shkak të pagave të ulëta në arsim, kërkonin 
punësim në sektorë të tjerë. Vihej re një rënie e theksuar e mësimdhënies, gjë që 
detyronte shpesh prindërit të paguanin kurse private për fëmijët e tyre, për të kompensuar 
boshlleqet e krijuara gjatë procesit mësimor. Një tjetër fenomen tipik i dekadës së parë të 
tranzicionit, ishte ndryshimi midis zonave urbane e atyre rurale në aspektin e cilësisë së 
shkollimit dhe të mësimdhënies. Familjet fshatare paraqisnin probleme më të mëdha për 
sa i përket aksesit dhe cilësisë së arsimit8.  

Në të njëjtin raport, citohen shifra të Ministrisë së Arsimit e Shkencës, mbi 
braktisjen shkollore. Sipas tyre, braktisja e shkollës nga fëmijët arriti pikun e vet në vitet 
1991-1992 në 6.31%, shifër kjo që u ul në 2.3% në vitin 2001. Në raport theksohet 
gjithshatu se djemtë ndikoheshin më shumë nga kjo dukuri social-ekonomike, për shkak 
se: 

d. ndihmonin familjen me para nëpërmjet punëve që bënin në kohën që duhet të 
ishin në shkollë; 

e. emigronin jashtë vendit për të punuar dhe ndihmuar ekonomikisht familjet e 
tyre.  

Përveç këtyre, në raport evidentohen edhe disa shkaqe të braktisjes së arsimit të 
detyruar për dekadën e parë të tranzicionit, si: 

a. familjet me të ardhura të ulëta, pasi e kanë të vështirë blerjen e librave dhe 
krijimin e kushteve të nevojshme për një ndjekje sistematike të shkollës;  

b. paaftësia e shtetit për të imponuar ligjin për arsimin e detyrueshëm;  
c.    migrimi i brendshëm e i jashtëm;  
d. riaktivizimi i fenomenit të gjakmarrjes në disa zona;  

                                                 
7 Sipas Raportit “Shqipëria dhe Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit”, përgatitur për Sistemin e Kombeve 
të Bashkuara në Shqipëri nga Qëndra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC),Tiranë, Maj 2002, Faqe18 
8 Sipas Raportit “Shqipëria dhe Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit”, përgatitur për Sistemin e Kombeve 
të Bashkuara në Shqipëri nga Qëndra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC),Tiranë, Maj 2002, Faqe 
17-18 
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e.    rritja e numrit të mësuesve pa arsimin e duhur dhe një motivim i ulët i disa 
mësuesve për shkak të nivelit të ulët të pagave9. 

Në të njëjtën periudhë, në vitin 2003, janë marrë në studim faktorët përcaktues dhe 
rrjedhojat e braktisjes shkollore, edhe nga një studim i CDE10 , i fokusuar kryesisht në 5 
rrethe të Shqipërisë. Në këtë studim, listohen dhe analizohen pothuajse të njëjtët faktorë 
përcaktues (si ata të përmendur më sipër) që kanë ndikuar mbi braktisjen shkollore gjatë 
dekadës së parë të tranzicionit. Disa prej faktorëve që vlerësohen si të rëndësishëm janë: 

a. tranzicioni i vështirë politik dhe ekonomik; 
b. reforma e pronësisë së tokës;  
c.    forca e dobët vepruese e organeve shtetërore në të gjitha nivelet; 
d. rënia e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit11. 
Në një raport të mëvonshëm studimor, të vitit 2007, përgatitur nga Qendra e 

Zhvillimeve Humane evidentohet se në Shqipëri, braktisja shkollore dhe mosregjistrimi 
në shkollë, është më e theksuar në komunitetin Rom se sa në popullsinë jorome, e 
kushtëzuar kjo nga një sërë faktorësh.  

Sipas këtij raporti, deklarohet se në atë vit shkollor, vetëm 27% e fëmijëve të 
moshës 6 vjeç ndjekin klasën e parë dhe 1 në rreth 2 fëmijë romë në moshë shkolle (6-16 
vjeç) e ka braktisur shkollën. Sipas tij, pas moshës 11 vjeç vërehet rënie e madhe në 
frekuentimin e shkollës për të dy gjinitë, por rëniet më të mëdha janë prej vajzave sesa 
prej meshkujve (në moshën 12 vjeç vajzat rome frekuentojnë shkollën në një masë prej 
23% më pak sesa djemtë12. Në këtë raport theksohet se 54% e fëmijëve romë të moshës 
së detyrimit shkollor (6-16 vjeç) nuk kanë përfunduar asnjë klasë shkollë dhe 43% e 
fëmijëve romë të grupmoshës 15-16 vjeç janë analfabetë (fëmijët romë të grupmoshës 15-
16 vjeç kanë kryer mesatarisht 5 klasë shkollë)13. Si arsye të mosfrekuentimit të rregullt 
të shkollës ose të braktisjes së saj nga fëmijët romë përmenden: mosregjistrimi i lindjeve 
në zyrat e gjendjes civile, emigrimi, përfshirja në punë ose në ndihmë të prindërve që 
punojnë, mosnjohja e gjuhës shqipe dhe rezultatet e pakënaqshme shkollore, turpi për ta 
rivazhduar shkollën pas ndërprerjeve, nevoja për t’i mbrojtur vajzat që hyjnë në 
adoleshencë, mbështetja e ulët prindërore për shkollimin dhe mungesa të mëdha 
materiale14. 

Të njëjtat shifra mbi shkallën e arsimimit të fëmijëve Romë janë përmendur edhe 
në Strategjinë Kombëtare të Arsimit Prauniversitar 2009-2013. Në të theksohet se 
braktisja e shkollës për arsimin e detyrueshëm 9 vjeçar rezulton në shifrat 0.94% dhe 
përbën një fenomen për fëmijët e shtresave në nevojë, sidomos ata romë. Evidentohet se 
niveli i regjistrimit të fëmijëve në shkollë në moshën e caktuar sipas ligjit është i ulët, ku 

                                                 
9 Sipas Raportit “Shqipëria dhe Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit”, përgatitur për Sistemin e Kombeve 
të Bashkuara në Shqipëri nga Qëndra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC),Tiranë, Maj 2002, Faqe18 
10 Qendra për Arsimin Demokratik 
11 Sipas studimit: “Faktorët përcaktues dhe rrjedhojat e braktisjes së shkollës”, CDE, me mbështetjen e 
Shërbimit Lehtësues Katolik në Shqipëri. Tiranë 2003, faqe VII 
12 Sipas raportit studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane: “Situata arsimore e fëmijëve Romë në 
Shqipëri”. Faqe 11-12 
13 Sipas raportit studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane: “Situata arsimore e fëmijëve Romë në 
Shqipëri”. Faqe 11-12 
14 Sipas raportit studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane: “Situata arsimore e fëmijëve Romë në 
Shqipëri”. Faqe 11-12 
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vetëm 27% e fëmijëve në moshën 6 vjeç ndjekin klasën e parë. Në tablon e situatës së 
frekuentimit të shkollës gjatë asaj periudhe (viti 2009) nga fëmijët e komunitetit rom, 
theksohet se: 1 në rreth 2 fëmijë romë në moshë shkolle (6-16 vjeç) e ka braktisur 
shkollën; 54% e fëmijëve romë në moshën e detyrimit shkollor (6-16 vjeç) nuk kanë 
përfunduar asnjë klasë shkollë; 43% e fëmijëve romë të grupmoshës 15-16 vjeç janë 
analfabetë; fenomeni bëhet edhe më shqetësues për vajzat rome; rëniet në frekuentiminin 
shkollës prej vajzave rome pas moshës 11 vjeç janë dukshëm më të larta sesa ato të 
meshkujve (në moshën 12 vjeç vajzat rome frekuentojnë shkollën në një masë prej 23% 
më pak sesa djemtë). Në të theksohet gjithashtu se përveç fëmijëve të komunitetit rom, 
braktisës bëhen edhe fëmijët e familjeve me të ardhura të pakta, të zonave të thella 
malore, vajzat në zonat me mentalitet të prapambetur dhe me probleme të tjera sociale15. 

Shkalla e ulët e arsimimit dhe e lartë e braktisjes tek komuniteti Rom në Shqipëri 
dhe shkaqet që e favorizojnë atë, trajtohen edhe në Raportin e Veçantë Nr 4, të Avokatit 
të Popullit “Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri” 
të vitit 2009.  

Në këtë raport theksohet se Romët në Shqipëri përgjithësisht kanë nivel më të ulët 
arsimimi dhe kalojnë më pak vite ne shkollë se grupet e tjera të popullsisë. Niveli i 
regjistrimit të fëmijëve Rom në institucionet e arsimit parashkollor është shumë i vogël, 
ose 10 % e numrit total të fëmijëve Rom që duhet të shkojnë në këto institucione.  

Institucioni i Avokatit të Popullit, rikonfirmon se: niveli i arsimimit, i shkrimit 
dhe këndimit mes popullsisë Rome është shumë më i ulët sesa mesatarja në shkallë 
kombëtare dhe se përqindja mesatare e shkrimit e këndimit tek romët e anketuar është 
vetëm 62 % krahasuar me 97 % që është përqindja e shkrimit e këndimit tek popullsia jo-
Rome. Gratë Rome kanë mesatarisht nivel më të ulët arsimimi sesa burrat Rom. Vetëm 
58 % e grave Rome të anketuara rezultojnë që dinin shkrim dhe këndim krahasuar me 66 
% të burrave Rom. Ndërkohë që ky nivel rezultoi 96 % për gratë jo-Rome, krahasuar me 
98 % të burrave jo-Rom. Numri mesatar i viteve të shkollës së Romëve është 3.4 (3.8 për 
burrat dhe 3.1 për gratë), ndërsa për popullsinë jo-Rome ky tregues është 9.8. Numri i 
nxënësve Rom në të gjitha nivelet e sistemit arsimor është dukshëm më i ulët se sa numri 
i nxënësve nga të gjitha komunitetet e tjera. Në raport theksohet se shkaqet e nivelit të 
ulët të arsimit në komunitetin Rom, braktisja e lartë shkollore dhe dukuria e 
mosregjistrimit në shkollë, janë të shumta, ku më i rëndësishmi është varfëria ekstreme. 
Teksohet se të ardhurat mujore për frymë midis Romëve janë 3.3 herë më të ulëta sesa 
ato të popullsisë jo-Rome dhe shumë familje Rome jetojnë në mjerim.  

Përveç varfërisë ekstreme, i njëjti raport liston si të tjera shkaqe që ndikojnë mbi 
braktisjen e shkollës: migrimin dhe emigrimin, nivelin e ulët arsimor të prindërve Rom 
dhe paaftësinë për të folur gjuhën shqipe (kjo vështirësi e lidhur me mungesën e klasave 
parashkollore të mësimit të gjuhës shqipe për këta fëmijë si dhe me mungesën e 
mësuesve Rom, të cilët mund t’i ndihmonin më shumë fëmijët Romë në studimet e 
tyre)16.  

Në të njëjtën periudhë, braktisja shkollore trajtohet në publikimin “Të drejtat e 
fëmijëve në Shqipëri, 2009 “, të UNICEF & specialistët e Observatorit Kombëtar dhe 
                                                 
15 Sipas Strategjisë Kombëtare të Arsimit Prauniversitar 2009-2013, MASH, Tiranë 2009, faqe 5-6 
16 Sipas Raportit të Veçantë të vitit 2009, Nr 4 “Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të komunitetit 
Rom në Shqipëri. Faqe 9-10 
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ekspertëve të tjerë të jashtëm, kryesisht për ato zona ku operonte Observatori. Publikimi 
thekson se mos vijueshmëria e shkollës lidhet ngushtë me nivelin ekonomik të banorëve 
të një komuniteti të caktuar. Nga analiza krahasimore e bërë mes rajoneve të ndryshme 
(ku operon Observatori - në nivel qarku, bashkie apo komune), të pasqyruara në 
publikim, evidentohen disa probleme, si: 

a. Në qarkun e Dibrës, komuna e Melanit (e cila ndodhet në afërsi të qytetit, por ka 
më tepër familje të varfra) del se është ndër më problematiket për vijueshmërinë 
tepër të ulët të arsimit të detyruar (për grupmosha 6-15 vjeç) me 56,63 % 
krahasuar me vlerën 63 % në nivel qarku; 

b. Rrethi me numër më të lartë të fëmijëve (6-15 vjeç), të cilët jetojnë në familje të 
varfra, të krahasuara në nivel kombëtar, është rrethi i Pogradecit me 26,49 % 
(qarku i Korçës); Po në këtë qark raportohen dhe zona të cilat kanë dhe një 
shkallë të ulët regjistrimi në arsimin e detyruar, që janë: bashkia e Leskovikut 
42,13 %, komuna e Mollasit 38,12 %, komuna Qendër-Ersekë 37,4 %. 

c. Komuna me numër më të lartë të fëmijëve (6-15 vjeç), të cilët jetojnë në familje të 
varfra, të krahasuara në nivel kombëtar në qarkun e Kukësit është komuna 
Topojan me 84,15 % dhe komuna Bujan, me 76,92 %. Ndërkohë po në këto 
komuna, në vitin 2009 regjistrohet një vijueshmëri e ulët në arsimin e detyruar, 
përkatësisht, ne komunën Topojan 61,24 % dhe në komunën Bujan 57,17 %. 

d. Komuna me numër më të lartë të fëmijëve (6-15 vjeç), të cilët jetojnë në familje të 
varfra, të krahasuara në nivel kombëtar në qarkun e Shkodrës është komuna e 
Shllakut me 51,48 %. Po në këtë komunë, në vitin 2009 kemi një regjistrim të ulët 
në arsimin e detyruar në shkallën 28,7 %17. 
Në një tjetër publikim, të vitit 2009, të SH.I.S.18 në bashkëpunim me AECID19, 

titulluar “Një vlerësim multi-faktorial në shkollat 9-vjeçare shqiptare, i cilësisë së arsimit 
- Një qasje alternative ndaj braktisjes shkollore në qytetet e Tiranës dhe Shkodrës”, pasi 
bëhet një analizë e detajuar e situatës në shkollat 9-vjeçare në Shkodër dhe Tiranë, (mbi 
cilësinë e shkollave, infrastrukturën, pajisjen, materialet dhe kualifikimin e stafit të tyre), 
analizohen arsyet kryesore të braktisjes shkollore dhe vihet theksi në aspektin ekonomik 
të familjeve.  

Në këtë publikim përmendet se sipas Raportit për OMZH, për vitin 2009 është 
arritur një progres i rëndësishëm për sa i përket arritjes së një arsimi 9-vjeçar universal, 
por theksohet gjithashtu se më shumë se 10% e fëmijëve në moshë shkollore, nuk e 
frekuentojnë shkollën. Një gjë e tillë është shqetësuese, për shkak të ndikimit që ka tek 
OMZH-të e tjera. Për shembull rritja e përqindjes së nënave me arsim 9-vjeçar ose të 
mesëm nënkupton reduktim të nivelit të vdekshmërisë foshnjore dhe përmirësim në të 
ushqyer. Për më tepër, shkollimi i prindërve është i lidhur me shkallën e lartë të 
frekuentimit të fëmijëve në shkollë20. 

                                                 
17 Sipas botimit të UNICEF (Zyra për Shqipërinë) & specialistët e Observatorit Kombëtar dhe dhe 
ekspertëve të tjerë të jashtëm: “Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009 “- Aleanca për fëmijët, Shqipëri-
Observatori për të drejtat e fëmijëve”. Faqe 15 
18 Shoqata Internacionale për Solidaritetin 
19 Agjencia Spanjolle për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Zhvillim 
20 Cituar tek parathënia e publikimit “Një vlerësim multi-faktorial në shkollat 9-vjeçare shqiptare, i cilësisë 
së arsimit - Një qasje alternative ndaj braktisjes shkollore në qytetet e Tiranës dhe Shkodrës”. Publikim i 
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Konkluzione që rrjedhin nga shqyrtimi i literaturës së fushës dhe të 
çështjes 
 

Nga shqyrtimi i literaturës së çështjes, rezulton se braktisja shkollore e ka 
shoqëruar tranzicionin shqiptar gjatë gjithë ecurisë së tij. Të gjitha ndryshimet e ndodhura 
në etapa kohore të ndryshme të tranzicionit shqiptar, kanë ndikuar drejtpërdrejt tek ecuria 
e fenomenit të braktisjes së shkollës, pasi kanë sjellë ndryshime në shkaqet përcaktuese të 
tij.  Vlerat më të larta të braktisjes i përkasin dekadës së parë të tranzicionit, për vetë 
problematiket komplekse që mbartte ajo etapë. Nga viti 2000 e në vazhdim, marrja e disa 
masave ekonomiko-sociale dhe futja në rrugën e përmirësimit të  gjendjes së 
përgjithshme të jetës në Shqipëri reflektoi me rënie të përqindjes së problematikës së 
braktisjes. Megjithatë duhet të theksohet se përmes studimit të kësaj literature që i përket 
këndvështrimeve mbi këtë fushë në dy dekada të ndryshme, evidentohet se pavarësisht se 
në shifra më të ulëta, fenomeni i braktisjes së arsimit të detyruar ekziston edhe aktualisht.  

Përveç paraqitjes së një panorame të ecurisë së fenomenit të braktisjes së shkollës 
në disa prej momenteve të marra në studim, analiza e të gjithë literaturës së çështjes të 
marrë në konsideratë, të fton në të njëjtën kohë, të kontribuosh me pasqyrimin e një 
tabloje të plotë dhe në analizën e problematikës së braktisjes për gjithë periudhën e 
tranzicionit shqiptar.   

 
 

Metodologjia 
 
Studimi bazohet në paraqitjen dhe analizën në kohë e në hapësirë e të gjithë bazës së 
të dhënave të fenomenit të braktisjes së arsimit bazë, duke: 
 përdorur dhe analizuar të dhëna të marra nga INSTAT, MASH, DA e rretheve, 

organizata joqeveritare të interesuara mbi këtë fenomen; 
 realizuar diskutime me grupet e interesit (përfaqësues të strukturave shtetërore, 

përfaqësues të pushtetit lokal, drejtues e mësues shkollash, nxënës, përfaqësues të 
komunitetit dhe familje e persona të përfshirë në këtë fenomen); 

  analizuar shkaqet e ndryshme dhe shkallën e ndikimit të tyre në këtë fenomen; 
 anketuar nëpërmjet pyetësorëve disa komunitete të prekura nga fenomeni; 
 ndërtuar harta e grafikë që do të pasqyrojnë përhapjen gjeografike dhe 

evolucionin e fenomenit të braktisjes së shkollës, sëbashku me shkaqet që ndikojnë 
në të;   

 
 
 
 

                                                                                                                                                 
Shoqatës Internacionale për Solidaritetin (SH.I.S.) në bashkëpunim me Agjencinë Spanjolle për 
Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Zhvillim (AECID). Tiranë, Qershor 2009.  
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Shtrirja në kohë e studimit: 
 
Studimi “Gjeografia e fenomenit të braktisjes së shkollës” u realizua në tri faza duke 

filluar nga qershori 2010 deri në maj 2013. 
Gjatë fazës së parë u grumbullua materiali dokumentar e stastistikor dhe u përgatitën 

instrumentet për realizimin e studimit.  
Gjatë fazës së  dytë, përveç punës së pandërprerë dhe në vazhdim për plotësimin me 

material dokumentar e statistikor, u grumbulluan të dhëna nga terreni, përmes 
anketimeve, pyetësorëve, bashkëbisedimeve dhe intervistave me grupet e interesit.  

Gjatë fazës së  tretë u analizua gjithë informacioni dhe u përgatit materiali studimor.   
 
Instrumentet e studimit: 
 

1. Pyetësorët që u përdorën ishin të strukturuar dhe gjysmë të strukturuar. Fillimisht, 
për të qënë sa më të kuptueshëm për grupet e synuara dhe sa më pranë realitetit në 
informacionin që do të përftohej prej tyre, pyetësorët sasiorë u shpërndanë 
paraprakisht për t’u testuar. Në testimin e pyetësorëve u përfshinë 3 (tre) mësues, 
3 (tre) drejtues shkolle, 3 (tre) prindër nxënësish  6 (gjashtë) nxënës (nga 2 nxënës 
nga klasa e 7-9). Problematikat që dolën gjatë plotësimit të këtyre pyetësorëve, 
më shërbyen për të përmirësuar variantin përfundimtar të pyetësorëve sasiorë për 
të tri grupet e synuar. Ato përbëheshin nga pyetje të hapura dhe të mbyllura për 
secilin nga grupet e synuara. Pyetësorët janë konceptuar në dy pjesë: në pjesën e 
parë, synohet të “skanohet” mjedisi ekonomiko-social që rrethon grupet e 
interesit në periudhën e anketimit si dhe të merren mendime e qëndrime të 
drejtuesve/mësuesve/prindërve/nxënësve mbi prezencën dhe ecurinë e fenomenit 
të braktisjes shkollore e masat që mund apo duhen të merren për eleminimin e tij;  
në pjesën e dytë synohet të evidentohen nga vetë grupet e interesit shkaqet që 
kanë ndikuar në prezencën e braktisjes shkollore dhe pesha që ka secili prej tyre. 
Secilit prej grupeve të interesit përkatësisht 301 drejtues/mësues, 2416 nxënës dhe 
214 prindër, iu nga kërkua të përcaktonin në përqindje peshën që i jepnin secilit 
prej shkaqeve. Këtyre grupeve të synuara iu kërkua gjithashtu të jepnin sugjerime, 
në lidhje me evidentimin e shkaqeve të tjera, të cilat nuk ishin evidentuar në 
pyetësor, por që ata i konsideronin si të rëndësishme. Në vijim jepen disa modele 
pyetjesh të përdorura në pyetësorët e përgatitur për secilin prej grupeve të 
synuara, kryesisht për pjesën e parë të pyetësorit, sepse pjesa e dytë do të trajtohet 
më hollësisht në tabelat përkatëse të peshës së secilit prej shkaqeve në vazhdim të 
trajtimit të studimit.  

 
a. Disa prej pyetjeve drejtuar drejtuesve dhe mësuesve të shkollave:  
A kanë nxënësit tuaj vështirësi për të ndjekur shkollën? Çfarë? Specifiko më 
tepër ju lutem. Sa shpesh aktivizohen nxënësit në mësim në secilën lëndë 
mësimore? Çfarë niveli ekonomik kanë familjet e nxënësve të shkollës suaj? 
Sa të interesuar janë familjet e nxënësve tuaj për mbarëvajtjen e fëmijëve të 
tyre në shkollë? Pse e kanë braktisur shkollën nxënësit tuaj? Keni në klasat 
tuaja nxënës që nuk dinë të shkruajnë apo të lexojnë? Sa? Sa vite qëndron në 
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një klasë? Çfarë vështirësish ka? Si punohet me këta nxënës që mbeten në 
fund të bankave? A i pengojnë kushtet e motit dhe të terrenit nxënësit tuaj për 
të ardhur në shkollë? Përshkruani ju lutem. A keni nxënës që nuk vijnë në 
shkollë për shkak të gjakmarrjes? Që nga cila kohë nuk vjen? Çfarë bëhet me 
shkollimin e tij? A keni nxënës që nuk vijnë në shkollë për shkaqe ekonomike 
(nuk blen dot librat, mjetet e tjera të shkollës, veshjet, duhet të punojë për 
familjen? A keni nxënës që nuk vijnë në shkollë për shkaqe sociale (prindër të 
divorcuar, dhunë në familje, që mungon kryefamiljari, emigracion të jashtëm, 
emigrim në ndonjë qytet tjetër, mentalitet të familjes ndaj vajzave, keqtrajtim 
apo indiferencë ndaj nxënësve me ngjyrë, etj.? A keni në shkollën/klasën tuaj 
nxënës me aftësi të kufizuara? Sa gjoba janë vënë nga pushteti lokal ndaj 
familjeve që kanë fëmijë që braktisin shkollën? A keni në komunitetin e 
shkollës suaj fëmijë që janë në moshë shkollore, por që nuk janë regjistruar 
ende në shkollë? Nëse po, cilat mendoni se janë arsyet? Cila është sipas jush 
është përvoja më e mirë për përthithjen e tyre në shkollë? Etj. 
 
b. Disa prej pyetjeve drejtuar prindërve: 
Keni fëmijë në moshë shkolle? Sa? A kanë ata vështirësi për të ndjekur 
shkollën? Çfarë vështirësish? Çfarë kushte ofron shkolla e komunitetit tuaj? A 
kanë qejf fëmijët tuaj të shkojnë në të? Pse? Keni jetuar prej shumë kohe në 
zonën që jeni, apo keni ardhur kohët e fundit? Nëse keni ardhur nga cila zonë? 
Cila ka qënë arsyeja kryesore? Sa veta jeni në familje? Sa prej tyre janë fëmijë 
në moshën 6-16 vjeç? Sa prej tyre vajza. Sa veta punojnë në familjen tuaj? Ku 
punojnë personat që mbajnë familjen tuaj? A punon fëmija juaj gjatë kohës që 
është në shkollë? Pse? A jeni të interesuar për mbarëvajtjen e fëmijës në 
shkollë? Si dhe sa informoheni ju për fëmijën tuaj në lidhje me arsimimin dhe 
edukimin e tij në shkollë? A e pengoni ju fëmijën tuaj për të frekuentuar 
rregullisht shkollën? Nëse Po - Cila është arsyeja? A keni në familjen tuaj ose 
në komunitetin tuaj, fëmijë që janë në moshë shkollore por që nuk janë 
regjistruar ende në shkollë? Nëse po, cilat mendoni se janë arsyet? Cilat forma 
mendoni ju si më efikase për të tërhequr fëmijët braktisës në shkollë? Etj. 
 
c. Disa prej pyetjeve drejtuar nxënësve:  
Të pëlqen shkolla? E ndiqni rregullisht shkollën? Keni vështiresi për të 
ndjekur shkollën? Çfarë vështirësish? Keni internet ne shkollë? Nëse keni, për 
sa kohë e përdorni atë në shkollë? Për çfarë? I keni blerë të gjitha librat apo i 
keni marrë nga shokët paraardhës? Keni psikologe ne shkollë? Sa të lidhur 
jeni me të? A punoni ju gjatë kohës që jeni në shkollë? Pse? Keni pasur 
ndonjëherë nevojë të punoni? Kanë qënë dakort prindërit tuaj që ju të punoni 
gjatë kohës që jeni në shkollë? A është familja jote e interesuar për 
mbarëvajtjen tënde në shkollë? Sa ju mbështet dhe si? Si  shkoni në shkollë 
(me këmbë, autobus, etj)? Për sa kohë e bëni distancën? A ju kanë pengur 
ndonjëherë kushtet e motit dhe të terrenit për të ardhur në shkollë? Nëse po, 
për sa kohë e keni braktisur shkollën? Përshkruani ju lutem. A ka ndonjë 
nxënës në klasën tuaj që nuk vjen në shkollë për shkak të gjakmarrjes? Që nga 
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cila kohë nuk vjen? A ka ndonjë nxënës në klasën tuaj që nuk vjen në shkollë 
për shkak se nuk blen dot librat, apo mjetet e tjera të shkollës, apo prej 
problemeve të tjera specifike? A ka ndonjë nxënës/se në klasën tuaj që nuk 
vjen në shkollë për shkak se pengohet nga familja? Nëse Po - Cila është 
arsyeja? Etj. 
 

2. Bazë të dhënash (data base) elektronike. U grumbulluan të dhënat sasiore që 
disponojnë MASH, DAR dhe ZA në disa rrethe, qarqe dhe drejtori shkollash mbi 
ecurinë në vite të fenomenit të braktisjes së arsimit të detyruar për gjithë 
hapësirën e vendit dhe për hapësirat e përcaktuara për studim, me qëllimin për të 
krijuar një bazë të dhënash të plotë. 

 
3.  Hartat dhe grafikët e ndërtuar. Gjithë baza e të dhënave mbi shtrirjen e 

fenomenit në vite dhe në planin horizontal në kuadër vendi të siguruara nga 
MASH, DAR, ZA dhe drejtoritë e disa shkollave, u grumbullua, u përpunua, për 
tu pasqyruar nëpër grafikët dhe hartat përkatëse. E gjithë kjo shërbeu për të 
evidentuar e rajonizuar zonat më problematike në vite për braktisje të shkollës dhe 
për të dalluar e analizuar shkaqet që e favorizonin këtë fenomen në këto zona. 

 
4. Intervista të thelluara. Këto intervista u realizuan me punonjës të DAR; ZA, 

qarqeve, drejtues shkollash, mësues, psikologe, prindër dhe nxënës. Ato u 
konsideruan si një mundësi e mirë në pasurimin e të dhënave përmes marrjes së 
informacionit në formën e një bisede shumë të natyrshme, bashkëpunuese, jo 
imponuese (Holstein dhe Gubrium, 1995), pa krijuar raportin strikt studiues-i 
intervistuar, për çështje në interes të studimit (Duane, Thomas, Cornell, 2008, 
fq.237). Intervistat rezultuan si një mënyrë e mundësi shumë e mirë mbështetëse 
dhe plotësuese për informacionin e mbledhur përmes pyetësorëve të strukturuar e 
të plotësuar nga grupet e interesit. 

 
 

5. Analiza dhe sinteza. U panë si instrumenta të rëndësishëm për të arritur në 
përfundimet e studimit: në ecurinë e  fenomenit dhe gjetjen e rrugëve për 
minimizimin dhe zhdukjen e tij. Rëndësi të madhe në nxjerrjen e përfundimeve të 
këtij studimi, patën sidomos analiza e bazës së të dhënave së siguruara nga 
MASH mbi braktisjen në vite dhe e përfundimeve të anketimit në grupet e synuar. 

 
 
Natyra e këtij studimi 
 
Natyra e këtij studimi është: 
 informative; 
 analitike; 
 krahasuese; 
 aplikative; 
 sugjeruese; 
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Përdoruesit e parashikuar të këtij studimi: 
 

 MASH, drejtoritë arsimore dhe zyrat arsimore të rretheve; 
 Struktura të pushtetit lokal; 
 Struktura të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
 Drejtoritë dhe stafet pedagogjike të shkollave 9-vjeçare më të prekura nga 

fenomeni; 
 Studentët e universitetit të degëve të mësuesisë - si material referues gjatë 

praktikave mësimore; 
 Studiues të ndryshëm, individë të shoqërisë civile, etj., të interesuar mbi këtë 

fenomen. 
 
Kufizimet e studimit 
 

  Konfidencialiteti i të dhënave mbi braktisjen shkollore nga strukturat shtetërore 
dhe grupet e synuara; 

  Mospërputhje të shpeshta të shifrave të braktisjes midis atyre zyrtare dhe 
informale, zyrtare vendore me zyrtare qëndrore; 

  Pamundësia infrastrukturore dhe fizike për të mbuluar me anketime gjithë 
territorin e vendit; 

  Baza elektronike e të dhënave, e siguruar në burime zyrtare, nuk mbulon gjithë 
periudhën e tranzicionit shqiptar, por fillon në mes të dekadës së parë të tij. 

 
Kampionimi dhe karakteristikat e kampionit 
 

Anketimi i plotë u krye në vitin shkollor 2011-2012. Ai synonte: 
  të realizonte një studim rasti mbi mundësinë e pranisë së fenomenit të braktisjes 

shkollore në vend; 
  të evidentonte shkaqet që kanë ndikuar në përhapjen e fenomenit të braktisjes 

shkollore; 
  të përcaktonte peshën ndikuese të secilit prej shkaqeve në disa prej hapësirave të 

vendit. Këto shkaqe do të përcatoheshin dhe vlerësoheshin prej vetë grupeve të 
interesit (nxënësve, mësuesve, drejtorive të shkollave, prindërve, pushtetit vendor) 
që morrën pjesë në anketim.  
Përpara se të kryhej anketimi, u morën kontakte edhe me disa punonjës të 

drejtorive dhe të zyrave arsimore përkatëse, për tu informuar rreth nivelit dhe 
karakteristikave të fenomenit të braktisjes shkollore në zonën e tyre, duke identifikuar në 
veçanti disa prej zonave problematike.  

Më pas, në përzgjedhje u përfshinë disa shkolla që përfaqësuan të dyja kategoritë: 
shkolla që nuk paraqiteshin problematike për braktisje dhe shkolla me një numër të 
konsiderueshëm nxënësish braktisës e potencialisht braktisës. Rreth 60 % e shkollave të 
anketuara në komuna ishin në fshatra kodrinorë dhe malorë, ndërsa pjesa tjetër në fshatra 
fushorë. 
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Grafiku 1 Nxënësit gjithsej të anketuar në shkollat e bashkive dhe të komunave (në të cilat u krye 
anketa). Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 
Anketimi u krye në disa shkolla 9-vjeçare të rretheve: Tiranë, Shkodër, Kukës, Berat, 
Kuçovë. 

 Në rrethin Tiranë anketimi u krye në 2 shkolla 9-vjeçare të Bashkisë Tiranë dhe 
në 4 shkolla të Tiranës Rreth (Zyra arsimore Kamëz), në Bathore 1, Bathore 2, Babru 
Qendër dhe Paskuqan 2; në rrethin Shkodër u krye në 6 shkolla në bashkinë e Shkodrës 
dhe në 9 shkolla në komunat Rrethina, Temal, Postrribë; në rrethin Kukës u krye në 6 
shkolla në bashkinë e Kukësit dhe në 8 shkolla në komunat Tërthore, Bicaj, Surroj, 
Kolsh; në rrethin Berat u krye në 4 shkolla në bashkitë Berat e Urë vajgurore dhe në 2 
shkolla  në komunat Starovë, Tërpan; në rrethin Kuçovë u krye në 2 shkolla në bashkinë 
Kuçovë dhe 2 shkolla në komunën Kozare (shih grafikun 1). 

Popullata që u anketua dhe plotësoi pyetësorët, ishin drejtues të shkollave, 
mësues, nxënës dhe prindër apo anëtarë të ndryshëm të komunitetit që rrethojnë 
shkollat21.  

U anketuan gjithsej 43 drejtues shkollash, 258 mësues, 2416 nxënës dhe 214 
prindër. U intervistuan gjithashtu edhe disa punonjës të DA dhe ZA në qarqe si dhe disa 
psikologe që punonin pranë disa shkollave ku u krye anketimi.   

Në përzgjedhjen e të anketuarve, nuk pati preferenca përsa i përket moshës, 
arsimimit, gjinisë apo vendbanimit, me përjashtim të përcaktimit të kufirit minimal të 
moshës së nxënësve, jo më e vogël se 11 vjeç. Kjo për arsyen që ata ta ishin në një moshë 
të përshtatshme për të kuptuar dhe vlerësuar me objektivitet pyetjet e anketës, si dhe të 
ishin të aftë të jepnin përgjigje rreth pyetjeve të parashtruara prej saj. Pavarësisht 
përzgjedhjes, prej anketës rezultoi se grupet e synuara karakterizoheshin nga disa veçori 
dalluese.  
 

                                                 
21 Të gjithë individët e përfshinë në anketim, u treguan të gatshëm për të marrë pjesë në të. Shëmi i autores. 
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Më poshtë po evidentohen të gjitha veçoritë dalluese që rezultuan: 
 
I. Në grupin e nxënësve të anketuar:  
 
1. bëjnë pjesë kryesisht nxënës të moshave që i përkasin ciklit të lartë të arsimit bazë, 

por edhe disa nxënës të klasës së pestë. Midis nxënësve të anketuar, përqindjen më të 
lartë e zë mosha 13-16 vjeç. Rreth 8.7 % e nxënësve të anketuar janë në klasën e 
pestë, 10.5 % në klasën e gjashtë, 21.3 % në klasën e shtatë, 25.3 % në klasën e tetë 
dhe 34.2 % në klasën e nëntë (shih grafikun 2). 
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Grafiku 2 Nxënës gjithsej të anketuar sipas klasave (në shkollat ku u krye anketa).  
Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 

2. vihet re një raport pothuajse i barabartë në numër midis djemve dhe vajzave në të 
gjitha klasat ku u krye anketimi, si në shkolla bashkie edhe në shkolla komune. 
Vetëm në klasën e pestë dhe të shtatë vihet re një përqindje shumë e vogël në 
favor të nxënësve vajza (shih grafikun 3). 
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Grafiku 3 Numri i vajzave dhe djemve të anketuar sipas klasave (në shkollat ku u krye anketa).  
Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 
II. Në grupin e mësuesve të anketuar:  
 

1. bëjnë pjesë mësues të të gjitha moshave (të rinj dhe me vite pune eksperiencë). 
Rreth 7.8 % e mësuesve të anketuar rezultojnë deri në moshën 25 vjeç, 45.7% i 
përkasin moshës 26–40 vjeç dhe 46.5 % rezultojnë me moshë mbi 40 vjeç (shih 
grafikun 4). 
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Grafiku 4 Mësuesit e anketuar sipas moshës. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-
2012 
 

2. bëjnë pjesë mësues të arsimit fillor  dhe të arsimit  të mesëm të ulët, të cilët u 
anketuan si mësues lënde, por edhe dhe si mësues kujdestar. Midis tyre, rreth 53.4 
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% e përbënin mësuesit e profilit shoqëror, 36.1% ata të profilit natyror dhe 10.5% 
mësuesit e ciklit fillor (shih grafikun 5). 
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Grafiku 5 Mësuesit e anketuar sipas profilit. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-
2012 
 

3. bëjnë pjesë  mësues me arsim të lartë, me arsim të mesëm, por dhe mësues pa 
arsim përkatës. Rreth 95.7 % e mësuesve të anketuar, rezultuan me arsimin 
përkatës dhe 4.3% e tyre pa arsimin përkatës (shih grafikun 6).  
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Grafiku 6 Mësuesit e anketuar sipas arsimimit. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-
2012 
 

4. bëjnë pjesë mësues të të dy gjinive, por përqindjen më të lartë ose 67 % e 
mësuesve të anketuar e zënë mësueset (shih grafikun 7).                            
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Grafiku 7 Mësuesit e anketuar sipas gjinisë. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 

5. bëjnë pjesë mësues/se të cilët/cilat kanë nxënës braktisës në klasat apo në shkollën 
e tyre si dhe nga mësues/se të cilët/cilat nuk kanë. Rreth 57.7% e mësuesve që 
kanë plotësuar këtë pyetësor, kanë nxënës braktisës në klasat/shkollat e tyre dhe 
42.3% e tyre nuk kanë (shih grafikun 8).  

Mesues me/pa nxenes braktises ne klasat e tyre 
(ne perqindje)

Mësues me nxënës braktisës në klasën e vet

Mësues pa nxënës braktisës në klasën e vet
 

Grafiku 8 Mësuesit e anketuar me/pa nxënës braktisës në klasat e tyre (në përqindje). 
Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
III. Në grupin e prindërve të anketuar,  
 

1. rreth 26.7 % e prindërve rezultojnë të moshës22 25- 35 vjeç, 55.7% i përkasin 
moshës 36–40 vjeç dhe 17.6 % rezultojnë me moshë mbi 40 vjeç (shih grafikun 9). 

                                                 
22 Shënim: U mor si e mirëqënë mosha e deklaruar nga vete individi 
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Grafiku 9 Prindërit e anketuar sipas moshës (në përqindje). Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit 
shkollor 2011-2012 

 
2. rreth 21.7% % e tyre rezultojnë me arsim23 të lartë, 47.9 me arsim të mesëm dhe 
31.4 % me arsim tetëvjeçar (shih grafikun 10). 
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Grafiku 10 Prindërit e anketuar sipas arsimimit (në përqindje). Burimi: Anketa e kryer gjatë 
vitit shkollor 2011-2012 
 

3. vetëm rreth 49 % e prindërve gjithsej të anketuar rezultojnë të punësuar24, ku 
ndër ta rreth 63 % e zinin kryefamiljarët meshkuj. Nga të punësuarit, 36 % e tyre 
janë të punësuar në sektorin shtetëror dhe 64 % në sektorin privat (shih grafikun 11, 
12, 13).  

                                                 
23 Shënim: U mor si i mirëqënë arsimimi i deklaruar nga vete individi 
24 Shënim: U mor si e mirëqënë punësimi i deklaruar nga vete individi 
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Grafiku 11 Prindërit e anketuar sipas shkallës së punësimit (në përqindje). Burimi: Anketa e 
kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
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Grafiku 12 Përqindjet e prindërve të anketuar sipas natyrës së punësimit  (shtetëror/privat). 
Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
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Grafiku 13 Përqindjet e prindërve të punësuar sipas gjinisë. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit 
shkollor 2011-2012 
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Kriteret etike të përdorura në studim 
 

Për realizimin e studimit autorja mori parasysh dhe respektoi rregullat e etikës së 
kërkuar për këtë qëllim:  

  Që në fillim iu bë e ditur pjesëmarrësve të studimit, qëllimi i studimit dhe i 
mbledhjes së të dhënave; 

  Pjesëmarrësit e grupeve të intresit,  të përfshirë në këtë studim u ftuan dhe morën 
pjesë vullnetarisht në plotësimin e pyetësorëve, intervistat e thelluara dhe takimet 
në fokus grupe;  

  U respektuan të gjitha rregullat e etikës së përdorur në komunikimin për secilin 
prej  grupeve të interesit, duke bërë kujdes edhe me terminologjinë e përdorur me 
ta gjatë bashkëbisedimit (sidomos me grupimin nxënës). 

  Në këtë studim u respektua parimi i anonimitetit dhe konfidencialitetit. Asnjëri 
prej pjesëmarrësve të përfshirë në këtë studim nuk u identifikua nominalisht gjatë 
procesit të plotësimit të pyetësorëve;  

  Iu bë e ditur që në fillim të gjithë pjesëmarrësve, se mund të shprehin lirshëm dhe 
të pa ndikuara mendimet e tyre. Madje iu theksua se se n.q.s.për çështje që atyre u 
duken të vështira për tu përgjigjur me shkrim dhe e shohin të nevojshme, t’i 
shprehin autores së studimit mendimin e tyre në mënyrë individuale, apo nëse nuk 
duan të përgjigjen për ndonjë prej pyetjeve të drejtuara në anketë, janë të lirë dhe 
të mundur ta bëjnë;  

  Në krye të çdo pyetësori sasior, por edhe gjatë plotësimit të tij u dhanë udhëzime 
dhe shpjegime të hollësishme për mënyrën e plotësimit të pyetësorëve apo ndonjë 
paqartësi të lindur.  

 
Disa gjetje të studimit: 
 

1. Braktisja shkollore është produkt i kompleksitetit të tranzicionit shqiptar. Ai ka 
ekzistuar si një fenomen në shoqërinë shqiptare edhe para viteve 90’por në 
përqindje tepër të vogla. Fenomeni u bë shqetësues gjatë periudhës së tranzicionit, 
sidomos gjatë dekadës së parë të tij. Vlera më e lartë e braktisjes, 6.3 %, u shënua 
në vitin shkollor 1991-1992, por ajo figuronte e lartë (në vlerën 3.9 %) që prej 
vitit shkollor 1990 - 1991 dhe vazhdoi të qëndronte e tillë edhe në 10 vitet në 
vazhdim (respektivisht 4.1 % në vitin shkollor 1992-1993, 4 % në vitin shkollor 
1993-1994, ruajti vlerat rreth 3 % nga 1994 deri në vitin 2000. 
3. Si rezultat i punës së bërë për tërheqjen e nxënësve braktisës nga të gjitha 
grupet e interesit, por dhe prej mbushjes së moshës për të dalë nga detyrimi 
shkollor të asaj pjese që figuronin braktisës për disa vite rresht, nga viti 2003 e 
deri aktualisht, braktisja shkollore është karakterizuar nga trendi në zbritje. Por 
duhet theksuar se pavarësisht trendit në zbritje, fenomeni ekziston. 
4. Përhapja gjeografike e fenomenit të braktisjes shkollore, sidomos gjatë 
dekadës së parë të tranzicionit, ka qënë e shtrirë në të gjithë Shqipërinë, por më 
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tipike dhe vazhdimisht prezente ajo ka qënë në zonat me Tregues të Zhvillimit 
Njerëzor (ose TZHNJ25) të ulët. 
5. Pavarësisht se nuk mund ta quajmë braktisjen shkollore si një problem gjinor, 
në kushtet kur shoqëria shqiptare ka synuar progresin, në shifrat e deklaruara nga 
MASH, janë evidentuar në mënyrë të vazhdueshme, përqindje të larta të braktisjes 
shkollore tek vajzat e moshës 12-16 vjeç, fakt ky i cili flet ende për pengesa që 
vijnë nga mentaliteti. 
6. Analiza e braktisjes shkollore në këtë studim është mbështetur në shifrat e 
deklaruara në rrugë zyrtare, por duhet theksuar se shifrat reale të saj, pavarësisht 
se kanë ardhur në ulje, kanë mbetur vit pas viti “të palexuara plotësisht”. 
7. Të grupuara në disa fusha kryesore, tërësia e shkaqeve kryesore që kanë 
ndikuar mbi braktisjen shkollore gjatë gjithë tranzicionit, janë: shkaqe ekonomike, 
sociale, infrastrukturore dhe legjislative. Pesha e tyre ka qënë e ndryshme e në 
varësi të zhvillimeve në vend, por midis tyre shkaqet ekonomike e soiale kanë 
qënë më përcaktueset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 TZHNJ: Treguesi i zhvillimit njerëzor që mat mesataren e arritjeve në tre aspektet bazë (atë të 
jetëgjatësisë, të arsimimit dhe të prodhimit të përgjithshëm bruto) 
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Kapitulli I 
 
Republika e Shqipërisë gjatë tranzicionit demokratik. Një profil i 
shkurtër 
 
 
1.1. Pozita gjeografike e Republikës së Shqipërisë dhe organizimi 

politik 
 
Shqipëria është republikë parlamentare. Republika e Shqipërisë është shtet 

unitar26, ku sistemi i qeverisjes bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërmjet pushteteve: 
ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor27. 
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26 Sipas Nenit 1 të Kushtetutës 
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koordinatave gjeografike 39038’ (në jug të Konispolit) e 42039’ (në veri të Vermoshit) 
gjerësi gjeografike veriore dhe 19016’(në ishullin e Sazanit) e 21004’ (në fshatin Vërnik 
të Korçës) gjatësi gjeografike lindore, me një sipërfaqe 28748 km2  (me gjatësi 335 km 
nga veriu në jug dhe gjerësi 150 km nga perëndimi në lindje) .  

Republika e Shqipërisë,  kufizohet në veriperëndim dhe në veri me Malin e Zi, në 
verilindje me Kosovën, në lindje me Maqedoninë, në juglindje e në jug me Greqinë dhe 
në perëndim laget nga dy detet e Mesdheut (Deti Adriatik dhe Deti Jon). Gjatësia e 
përgjithshme e kufijve është 1094 km, ku 658 km janë kufij tokësorë, 316 janë kufij 
detarë, 72 km kufij liqenorë e 48 km kufij lumorë. Ka një pozitë gjeografike me rëndësi 
strategjike, në raport me hapësirën ballkanike e më gjerë, sepse në Shqipëri zënë fill e 
kalojnë rrugët më të shkurtra që lidhin perëndimin me lindjen. Për këtë arsye, ajo 
vlerësohet si “porta e Ballkanit”.  
 
 
1.2.  Kushtet natyrore të Republikës së Shqipërisë 
 
Ndërtimi gjeologjik. Trualli i Republikës së Shqipërisë, përbëhet nga shkëmbinj të 
moshave të ndryshme (paleozoikë, mesozoikë, kenozoikë) dhe me origjinë të ndryshme 
të formimit (magmatikë, sedimentarë dhe metamorfikë), të cilët i janë nënshtruar 
rrudhosjeve, rrafshimeve, thyerjeve dhe diferencimit tektonik. Si rezultat i 
shumëllojshmërirë shkëmbore, nëntoka shqiptare është e pasur me pasuri të shumta 
minerare.   
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Relievi. Republika e 
Shqipërisë, ka karakter 
kodrinoro-malor dhe dallohet 
për  shkallën e lartë të 
copëtimit vertikal dhe 
horizontal dhe për pjerësinë e 
madhe të shpateve (shih hartën 
1.2). Lartësia mesatare e 
relievit është 708 m mbi 
nivelin e detit, ajo maksimale 
arrin në 2751 m (në Korab) 
dhe më e vogël -8 m (në ish-
kënetën e Tërbufit). Rreth 23.4 
% të sipërfaqes së vendi e zë 
relievi i ulët, që ndodhet në 
lartësinë 0-200 m (bëjnë pjesë 
fushat dhe kodrat e Ultësirës 
Perëndimore), 48. 1 % të saj e 
zë relievi i mesëm që ndodhet 
në lartësinë 200-1000 m (bëjnë 
pjesë kodrat, gropat, 
fushëgropat e luginat kryesore 
të vendit) dhe 28.5 % e zë 
relievi i lartë mbi 1000 m mbi 
nivelin e detit (përfshihen 
malet dhe sistemet malore të 
vendit).  
 
 
Harta 1.2 Relievi i Republikës së 
Shqipërisë. 
Burimi:https://sq.wikipedia.org/w
iki/Skeda:Albania_relief_location
_map.jpg .  
Përshtatur nga M.Ziu 
 

Klima. Republika e Shqipërisë dallohet për klimë subtropikale mesdhetare me dimër të 
shkurtër, të butë e të lagësht dhe verë të gjatë, të nxehtë e të thatë. Dallohet edhe për 
klimë kapriçoze me vlera ekstreme të temperaturës. Ndërthurja e formave të relievit, 
përcakton formimin e mikroklimave. Maksimumi i rrezatimit të përgjithshëm diellor në 
vendin tonë, arrihet në muajt korrik (226.32 kwh/m2, në Fier) dhe minimumi në dhjetor-
janar  (24.79 kwh/m2, në Kukës). Zgjatja maksimale shumëvjeçare e orëve me diell është 
arritur në Fier me 15.6 orë. Erërat që rastisen më shumë gjatë vitit janë ato që vijnë nga 
veriu dhe juglindja. Muaji më i ftohtë është janari dhe më i nxehtë korriku. Minimumi 
absolut prej -25.80C është regjistruar në Sheqeras (të rrethit Korçë)  dhe maksimumi 
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43.90C është regjistruar në Kuçovë. Sasia më e madhe e rreshjeve bie në Alpe (3500 mm 
rreshje).  
Hidrografia. Ka dalje të gjerë në detet Adriatik dhe Jon. Është tepër e pasur me lumenj 
(lumenjtë më të mëdhenj e përshkojnë vendin nga lindja në perëndim), liqene, laguna, 
ujëra nëntokësore dhe burime.  
Tokat. Dallohet për prani të tokave zonale (tokat e hirta kafe, e kafenjta, të murrme 
pyjore, livadhore malore) dhe azonale (toka aluvionale, kënetore, të kripura).  
Bota e gjallë. Bimësia është e shumëllojshme që dallohet për prani edhe të bimëve 
endemike dhe subendemike. Në Republikën e Shqipërisë rriten 3250 lloje bimësh  ku 1% 
e tyre janë bimë endemike dhe 5 % subendemike. Në drejtim vertikal, bimësia është e 
ndarë në kate: në katin e shkurreve mesdhetare, të dushkut, ahut e halorëve dhe të 
kullotave alpine. Bota shtazore është e pasur dhe prezantohet në formën e faunës tokësore 
dhe ujore. 
 
 
1.3. Konteksti politik i periudhës 
 

Rënia e komunizmit në Evropën Lindore në vitin 1989, solli “efektin domino” 
edhe për Shqipërinë e izoluar prej 5 dekadash me radhë. Pakënaqësitë ekonomike të 
akumuluara në vite dhe idetë properëndimore, filluan të shfaqeshin haptazi tek shumë 
segmente të shoqërise shqiptare.  

Shkëndija e parë e ndryshimit erdhi në korrikun e vitit 1990 me hyrjen e mbi 5000 
personave28 në ambasadat e Italisë, Gjermanisë dhe Francës, ndërkohë që sinjalizimin 
mbi fundin e monopolit komunist mbi ekzekutivin e solli dhjetori i po atij viti me 
krijimin dhe legalizimin e partive politike. Shqipëria hyri zyrtarisht në një epokë të re, të 
pashkelur më parë, në atë të tranzicionit demokratik, që u shoqërua me arritje dhe 
problematika të ndryshme.  

Përparimi shqiptar drejt reformës demokratike mundësoi pjesëmarrjen e 
Shqipërisë në Konferencën për Sigurimin dhe Bashkëpunimin në Evropë, e cila shënoi 
fundin e izolimit të plotë shqiptar.  

Duke hedhur me sukses hapa pas hapi themelet e ekonomisë së tregut, Shqipëria 
krijoi institucionet demokratike dhe ka ngritur gradualisht kapacitetet e administratës 
publike për të përballuar shndërrimin e saj politik dhe ekonomik. 

Përjekjet për krijimin e një ekonomie të lirë edhe pse të shoqëruara me vështirësi 
të vazhdueshme, krijuan mundësinë që Shqipëria të aspirojë për integrimin e saj në 
Europë.  

Gjatë dekadës së dytë të tranzicionit demokratik e në vazhdim, Shqipëria u 
anëtarësua në NATO (shih hartën 1.3), për shqiptarët u liberalizua lëvizja e lirë në 
hapësirën “Shengen” (2010) dhe u shtuan përpjekjet për arritjen e standardeve të vendit 
kandidat.  

                                                 
28 “Strategjia Kombëtare për Migracion dhe Plani Kombëtar i Veprimit per Migracion”, Tiranë, Korrik 
2005, faqe 11 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 27 - 

 
Harta 1.3 Harta e zgjerimit të anëtarësisë në NATO. Republika e Shqipërisë u pranua në 4 prill 
2009. Burimi: https://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:NATO_expansion.png. 
Përshtatur nga M.Ziu 

 
 
 
1.4. Struktura e administratës publike 
 

Shqipëria nisi të ndërtonte institucionet e saj demokratike vetëm nga fillimi i 
viteve 90-të, periudhë gjatë së cilës u formësuan dhe filluan të gjenin zbatim kompetencat 
dhe autoriteti i pushteteve vendore. Gjatë viteve 90-të, vendimet më të rëndësishme përsa 
i takon ofrimit të shërbimeve ndaj gjithë banorëve të komunave dhe bashkive, që 
përfaqësonin nivelin e parë të pushtetit lokal, vazhdonin të ishin tejet të varura nga 
pushteti qendror. Gjatë kësaj dekade të parë të tranzicionit, ende nuk ishin te sqaruara 
mirë në ligj përgjegjësitë e pushtetit lokal, si dhe autonomia e tij ne lidhje me sigurimin e 
menaxhimin e te ardhurave. Te 36 rrethet, që përfaqësonin nivelin e dytë të pushtetit 
lokal, kontrolloheshin nga 12 prefektura, të cilat nga ana e vet kishin shume pushtet 
politik dhe të drejta mbikqyrjeje mbi pushtetet lokale, sidomos nëpërmjet kontrollit të 
këshillave të rretheve. Pushtetet vendore duhej të ofronin shërbime publike lokale 
(kryesisht utilititare) si p.sh: ujësjellësat, shërbimet e higjienës, mirëmbajtjen e rrugëve 
lokale, kanalizimet, shpërndarjen e ndihmave humanitare dhe mjekësore, si edhe 
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zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e rendit 
publik lokal. Përgjegjësitë e sektorit 
social ku përfshiheshin arsimi dhe 
shëndetesia, vareshin direkt nga 
pushteti qendror. Të gjitha vendimet 
që kishin të bënin me alokimet e 
shpenzimeve buxhetore ose ishin të 
influencuara, ose merreshin direkt 
nga qendra.  

Në vitin 2000 u ndërmor një 
reformë ligjore dhe institucionale, 
me synim krjimin e strukturave më 
efektive të decentralizuara fiskale 
dhe administrative, duke ruajtur në të 
njëjtën kohë integritetin e territorit 
dhe Shqipërinë si shtet unitar.  

Kjo reformë administrative, 
nisi me zbatimin e ligjit “Mbi 
Ndarjen Administrative te Territorit” 
(Ligji nr. 8653/2000), ligj i cili u dha 
fund ish 36 këshillave të rretheve 
duke i rigrupuar këto të fundit në 12 
qarqe (shih hartën 1.4). Qarqet u 
përcaktuan si niveli i dytë i pushtetit 
lokal, ndërsa niveli i parë i pushtetit 
vendor përfaqësohej nga 65 bashki 
(kryesisht urbane me mbi 15 000 
banorë) dhe nga 309 komuna 
(kryesisht rurale me mbi 200 
banorë)29.  

Mbi bazën e këtij ligji, u 
përcaktuan funksionet publike të 
nivelit më të ulët të qeverisjes. Për 
pjesën dërmuese të shërbimeve 
publike (me përjashtim të mbrojtjes 
kombëtare, politikës së jashtme dhe 
disa të tjera), pushteti i delegohej 
pushtetit lokal (pra edhe në sektorin 
e arsimit).  

                                                                 Harta 1.4 Ndarja e Republikës së Shqipërisë në qarqe.  
                                                                                                                           Punoi M.Ziu 
 

                                                 
29 Paraqitur eedhe në Raportin analitik Nr 27885-ALB: Shqipëria, decentralizimi në tranzicion”. Vëllimi II, 
Gusht 2004. Faqe 9 
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Pushtetet vendore në Shqipëri, njihen ligjërisht si persona juridikë dhe gëzojnë të 
drejtat ligjore që u takojnë pushteteve lokale në mbajtjen e pronave, ushtrimin e 
autonomisë fiskale dhe në planifikimin e zhvillimit të tyre ekonomik lokal.  

Pavarësisht faktit se zbatimi i Strategjisë Kombëtare për fëmijët perceptohet si një 
detyrim ligjor i strukturave në nivelin e qeverisjes qendrore, nën procesin e 
decentralizimit,  aktualisht edhe qeverisja vendore përfshihet në institucionalizimin e të 
drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Organet e administratës së qeverisjes vendore kanë 
përgjegjësi për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Strukturat përgjegjëse janë: Drejtoritë 
e Arsimit Rajonal, Drejtoritë e Shërbimeve Sociale, Drejtoritë e Politikave Rajonale dhe 
njësitë e qeverisjes vendore. 
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Kapitulli II 
 
Një profil i detajuar i mjedisit ekonomiko-social të tranzicionin shqiptar 
që favorizoi fenomenin e braktisjes shkollore 
 
 
 
2.1. Popullsia e Shqipërisë dhe dinamika e saj gjatë tranzicionit 
 

Popullsia e Shqipërisë është një popullsi e re (shih hartën 2.1), por pas vitit 1991, 
ka pësuar ndryshime të dukshme në strukturën, numrin dhe shpërndarjen gjeografike të 
saj. 

 

 
             Harta 2.1 Shpërndarja e popullsisë sipas grupmoshave. Burimi INSTAT 
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Këto ndryshime kanë qënë të lidhura ngushtë me faktorë të ndryshëm: natyrorë, 

demografikë, politikë, ekonomikë dhe socialë, të cilët shpesh janë ndërthurur midis tyre.  
  Nëse, gjatë periudhës 1950-1990, popullsia ka njohur disa dekada të rritjes së 

shpejtë, periudha post 90’ e ndryshoi këtë trend, duke u karakterizuar nga një rritje e 
vogël e numrit të popullsisë. 

Është për tu përmendur fakti që rritja e qëndrueshme e popullsisë shqiptare gjatë 
periudhës 1950-1990, u bë në kushtet e ndalimit të emigracionit të jashtëm dhe të 
zbatimit të politikave të nxitjes së lindshmërisë së lartë të popullsisë. Ndërkohë, që gjatë 
tranzicionit demokratik, ritmet e ulëta të rritjes së numrit të popullsisë, kanë qënë të 
varura drejtpërdrejt, nga ulja e numrit të lindjeve (numër i cili ka tentuar drejt niveleve 
që janë më afër standarteve evropiane) dhe nga emigracioni i popullsisë.  

Nga analiza e shifrave të dy census-eve të realizuar gjatë periudhës së tranzicionit, 
rezultojnë rënie të numrit të popullsisë. Rënia e parë e numrit të përgjithshëm të 
popullsisë, gjatë periudhës së tranzicionit, me 710 000 banorë më pak (390 000 meshkuj 
dhe 320 000 femra)30 u vu re nga krahasimi midis regjistrimit të vitit 1989 me atë të vitit 
2001 ku popullsia rezultoi 3 069 275 banorë.  

Rënia e dytë e numrit të përgithshëm të popullsisë u vu re nga Censusi i vitit 
2011, që shpalli se më 1 tetor 2011 popullsia banuese e Shqipërisë ishte 2 821 977 
banorë, pra afërsisht prej 8,0% më pak në krahasim me Censusin e vitit 2001.  

Varësia midis uljes së numrit të përgjithshëm të popullsisë dhe uljes së numrit të 
lindjeve duket nga krahasimi i shifrave respektive në të dy census-et e fundit (2001-
2011). Në vitin 2001 u vu re ulja e nivelit të lindjeve, deri në 2.31 fëmijë për një grua, ose 
tre herë më pak se 40 vjet më parë, kur ky nivel ishte 6.85 fëmijë për një grua31. 
Ndërkohë që gjatë periudhës 10-vjeçare midis tyre (2001-2011), numri i vdekjeve ka 
pasur prirje në rënie, por ka ruajtur nivele të qëndrueshme (rreth 20 mijë çdo vit),  numri 
i lindjeve ka pësuar rënie të ndjeshme çdo vit (nga rreth 53 mijë në 2001 në rreth 34 mijë 
në vitin 2011)32.  

Ndikim të madh në numrin e popullsisë, duke filluar nga viti 1990 e në vazhdim, 
ka pasur sidomos emigracioni, i cili në dekadën e parë të tranzicionit ka pasur karakter 
masiv. Kjo për shkak të situatës ekonomike dhe politike në vend, papunësisë masive, 
mungesës së sigurisë individuale e kolektive dhe shpresës për një të ardhme më të mirë 
(arsimimi, punësimi dhe cilësi jete) në vendet fqinjë. 

Megjithëse, përvoja migratore i ka shoqëruar shqiptarët që më herët në historinë e 
tyre, me përjashtim të periudhës 1945 - 1990 kur migracioni ndërkombëtar ishte i ndaluar 
(pati vetëm disa raste sporadike të disa individëve për të kaluar kufirin me ish-
Jugosllavinë dhe me Greqinë, të cilët në shumicën e rasteve kapeshin, akuzoheshin për 
tradhti ndaj atdheut e ndëshkoheshin në mënyrë individuale e familjare), emigracioni i 
periudhës së tranzicionit njohu përmasa që i kaluan parashikimet.  

                                                 
30 “Strategjia Kombëtare për Migracion dhe Plani Kombëtar i Veprimit per Migracion”, Tiranë, Korrik 
2005, faqe 11 
31 “Strategjia Kombëtare për Migracion dhe Plani Kombëtar i Veprimit per Migracion”, Tiranë, Korrik 
2005, faqe 12 
32 Të dhënat për numrin e popullsisë në këtë paragraf i referohen botimit “Censusi i Popullsisë dhe i 
Banesave 2011” INSTAT, 2012, faqe 7-9 
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Kjo valë migratore i pati fillimet e veta pas korrikut të vitit 1990 (me hyrjen e mbi 
5 000 personave33 në ambasadat e Italisë, Gjermanisë dhe Francës) dhe më pas gjatë 
gjithë periudhës së tranzicionit ajo u kthye në një proces dinamik, tepër kompleks e me 
një ndikim të ndjeshëm në zhvillimet demografike të vendit, deri aktualisht.  

Migracioni i jashtëm, sidomos ai i dekadës së parë të tranzicionit, që u drejtua në 
rrugë tokësore e ujore në drejtim kryesisht drejt vendeve fqinje (Greqi, Itali), ndikoi në 
mënyrë të vazhdueshme në uljen e numrit të popullsisë dhe në dendësinë e saj.  

Fillimisht, në fund të vitit 1990, në rrugë tokësore u larguan nga vendi dhe 
kërkuan azil politik në Greqi mbi 20 000 shtetas shqiptarë34, ndërsa në mars të vitit 1991, 
një numër i madh shtetasish shqiptarë përmes anijeve të flotës detare tregëtare të portit të 
Durrësit, zbarkuan në portet e Italisë Jugore.   

E njëjta situatë u përsërit pak muaj më vonë, në gusht 1991 me zbarkimin në 
brigjet e Italisë të rreth 18.000 shqiptarëve të tjerë35. Tendenca e migracionit të jashtëm 
që vazhdoi edhe në vitet në vazhdim, kishte ritme pak më të ulëta vetëm gjatë viteve 
1992-1996, kjo për shkak të përmirësimit të stabilitetit politik e situatës social-ekonomike 
në vend. Është vlerësuar se fund të vitit 1996, numri i shqiptarëve që jetonin jashtë vendit 
arrinte në 350 000 persona36. 

 

 
Figurë 2.1 Pamje nga Porti i Vlorës. Eksodi i shqiptarëve, gusht 1991 
 
Fluksi u bë përsëri më masiv në vitin 1997, si pasojë e rënies së skemave 

piramidale dhe kaosit politik që shoqëroi këtë ngjarje. Sipas vlerësimit të INSTAT-it, 

                                                 
33 “Strategjia Kombëtare për Migracion dhe Plani Kombëtar i Veprimit per Migracion”, Tiranë, Korrik 
2005, faqe 11 
34  “Strategjia Kombëtare për Migracion dhe Plani Kombëtar i Veprimit per Migracion”, Tiranë, Korrik 
2005, faqe 11 
35 “Strategjia Kombëtare për Migracion dhe Plani Kombëtar i Veprimit per Migracion”, Tiranë, Korrik 
2005, faqe 12 
36 “Strategjia Kombëtare për Migracion dhe Plani Kombëtar i Veprimit per Migracion”, Tiranë, Korrik 
2005, faqe 12 
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numri i emigrantëve të larguar nga vendi gjatë periudhës 1989-2001 ishte rreth 700 000 
shqiptarë37, ndërsa dhe në vitin 2005 u rrit në 864 485 shqiptarë që përbënte 27.5% të 
popullsisë së përgjithshme të vendit38. 

Në vitet në vazhdim e sidomos vitet e fundit, ka patur një rënie të vazhdueshme të 
emigracionit të paligjshëm, për shkak të forcimit të kontrollit kufitar, intensifikimit të 
luftës kundër trafikimit të qënieve njerëzore, përmirësimit të kushteve social-ekonomike 
në Shqipëri, vendosjes së rendit e të stabilitetit politik dhe liberalizimit të vizave.  

 
Gjatë dekadës së dytë të tranzicionit, emigracioni shqiptar vazhdoi të mbesë 

veprues, por u karakterizua kryesisht nga ulja e rëndësisë së afërsisë gjeografike, pra nga 
ulja e vazhdueshme e numrit të emigrantëve drejt vendeve fqinje (drejt Greqisë dhe 
Italisë ku kanë emigruar rreth 85 % e numrit total të emigrantëve39) dhe nga një rritje e 
konsiderueshme e emigrantëve drejt shteteve më të largëta që ofronin mundësi më të mira 
ekonomike e mundësi të pajisjes me dokumenta (drejt Mbretërisë së Bashkuar, SHBA-së 
dhe Kanada-së). Gjatë kësaj periudhë, u organizuan disa valë emigracioni të rregullt për 
në Kanada, SHBA, etj. dhe ndërkohë, proçesi i integrimit të emigrantëve në vendet 
pritëse, vazhdimisht është shoqëruar me largime të një pjese popullsie për arsye bashkimi 
familjar.  

Përveç këtyre valëve të emigracionit të rregullt, nga viti 2006 e në vazhdim, 
migracioni për shqiptarët u bë edhe më i vështirë si rezultat i zbatimit të rregullave për 
kalimin e kufirit.  

Megjithëse në rënie të konsiderueshme, fenomeni i emigracionit vazhdoi të mbesë 
veprues dhe gjatë 10 vjeçarit të fundit. Vlerësohet se gjatë periudhës midis dy censuseve 
kanë emigruar rreth 500 mijë persona40.  

Por, nga ana e vet emigracioni, ka ndikuar ndjeshëm edhe në strukturën moshore 
të popullsisë në Shqipëri. Meqënëse grupmoshat 20-40 vjeç (fertile) përbëjnë numrin më 
të madh të emigrantëve, ato kanë ndikuar në nivelin e lindshmërisë.  

 
Këto ndryshime të numrit të përgjithshëm vihen re dukshëm edhe në piramidën e 

moshës së popullsisë (shih grafikun 2.1).  
Grafiku që paraqet piramidën e popullsisë në Censusin 2001 dhe Censusin 2011, 

shihet qartë se një pjesë e konsiderueshme e popullsisë së Censusit 2001, që sot është në 
moshën 20-45 vjeç, nuk përfshihet në popullsinë banuese të Censusit 2011. Kjo diferencë 
i dedikohet mbi të gjitha emigracionit që kryesisht ndikon më shumë këto mosha. 

Piramida tregon gjithashtu se numri i fëmijëve të moshës 0-9 vjeç që i është 
shtuar popullsisë gjatë 10 viteve përpara Censusit 2011 është shumë më i vogël se ai i 
fëmijëve të moshës 0-9 vjeç të lindur gjatë 10 viteve para Censusit 200141.  

 

                                                 
37 Sipas INSTAT 2004 
38 Sipas Bankës Botërore, 2005 
39 Sipas botimit të European Training Foundation (ETF): “Kontributi i Zhvillimit të burimeve njerëzore për 
politikat e migrimit në Shqipëri” - viti 2007, faqe 9 
40 Sipas botimit “Censusi i Popullsisë dhe i Banesave 2011” INSTAT, 2012, faqe 7 
41 Analiza e “Piramidës së popullsisë” e paraqitur në këtë paragraf i referohen botimit “Censusi i Popullsisë 
dhe i Banesave 2011” INSTAT, 2012, faqe 7 
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 Grafiku 2.1 Piramida e popullsisë në Census 2001 dhe Census 2011. Burimi INSTAT 
 

Rënia e numrit të lindjeve dhe emigracioni i jashtëm i shqiptarëve, ka ndikuar 
drejtpërdrejt në rritjen e moshës mesatare të popullsisë banuese, megjithëse ende 
Shqipëria renditet ndër vendet me moshën më të re të popullsisë në Europë. Nëse në vitin 
2001 mosha mesatare e popullsisë banuese ishte 30,6 vjeç,  në vitin 2011 ajo rezultoi 35,3 
vjeç. Indeksi i moshës së vjetër, (raporti i popullsisë mbi 65 vjeç ndaj popullsisë gjithsej), 
është më i lartë se në çdo census të mëparshëm të kryer në Shqipëri. Ky tregues është 
rritur nga 8% në 2001 në 11% në 2011. Indeksi i zëvendësimit, (raporti i popullsisë nën 
15 vjeç ndaj popullsisë gjithsej), është ulur nga 29.0% në Censusin 2001 në 21% në 
Censusin 2011, gjë që tregon fillimin e mplakjes së popullsisë. Qarku që rezultoi me 
vlerën më të lartë të koeficientit të varësisë së të rinjve krahasuar me qarqet e tjerë është 
Qarku i Kukësit. Në këtë qark popullsia 0-14 vjeç ndaj popullsisë 15-64 vjeç është 
përkatësisht 43,2%. Qarku i Gjirokastrës paraqiti vlerën më të lartë përsa i përket 
koeficientit të varësisë së të moshuarve: popullsia 65+ vjeç ndaj popullsisë 15-64 vjeç, 
është përkatësisht 23,8 %42. 

Krahas rënies së numrit të përgjithshëm të popullsisë, Census 2011, evidentoi se 
gjatë dekadës së fundit, është ulur edhe numri i Njësive Ekonomike Familjare Private. 
Numri prej 722 262 NjEF që u deklarua nga Censusi 2011, tregoi një rënie në vlerë 
absolute prej 4 633 NjEF ose 0,6% krahasuar me censusin e mëparshëm. Madhësia 
mesatare e NjEF-së është zvogëluar nga 4,2 anëtarë në 2001 në 3,9 anëtarë në 2011. Në 
zonat urbane ky tregues është 3,6, ndërsa në zonat rurale treguesi është 4,2 anëtarë për 

                                                 
42 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen botimit “Censusi i Popullsisë dhe i Banesave 2011” INSTAT, 
2012, faqe 9-10 
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NjEF. Vlerën më të lartë prej 5,0 anëtarësh e ka Qarku i Kukësit, ndërsa vlerën më të 
vogël prej 3,4 anëtarësh e ka qarku i Gjirokastrës43. 

Një tjetër veçori dalluese që e ka shoqëruar popullsinë e Shqipërisë gjatë këtyre 
dy dekadave, kanë qënë edhe lëvizjet e brendshme migratore, të cilat kanë sjellë 
ndryshime të ndjeshme në ekuilibrin e numrit të popullsisë midis rajoneve të vendit. 
Bazuar në veçoritë që e karakterizojnë, periudha e tranzicionit, përfaqëson një tjetër fazë 
dhe një fazë të re të lëvizjeve të brendshme migratore të popullsisë të ndodhura në 
Shqipëri. Në bazë të veçorive që e kanë karakterizuar, ko fazë vjen e treta pas dy fazave 
të mëparshme..  

Faza e parë e migrimeve të brendshme i përket viteve 1923 –1945 kur Shqipëria 
ishte ekonomikisht e prapambetur dhe ndodhej në mes luftërave botërore. Gjatë kësaj 
periudhe ka pasur lëvizje migratore të një pjese të madhe të popullsisë, me drejtim nga 
vendet e largëta malore drejt vendeve të ulta, sidomos drejt zonës bregdetare. Faza e dytë, 
që ka përfshirë periudhën kohore 1945-1990, është karakterizuar nga një migrim i 
brendshëm i kontrolluar dhe i drejtuar nga shteti, ku lëvizjet e brendshme 
administroheshin dhe kryheshin kryesisht brenda të njëjtit rajon (migracion brenda 
rajonit). Në pesë vitet e para të asaj periudhe, si rezultat i reformës agrare, mbizotëroi 
migracioni rural-rural, ndërsa  më pas gjatë viteve 1950-1960 (kur edhe ndodhën lëvizjet 
më të mëdha të popullsisë), si rezultat i zhvillimit të industrive të reja mbizotëroi 
migracionin rural-urban44. Për këtë arsye, pjesa më e madhe e migrantëve të brendshëm 
të këtyre periudhave, ishin kryesisht meshkuj, në moshë të re (19-30 vj), të kualifikuar 
dhe gjysmë të kualifikuar. Ndërsa gjatë periudhës 1979 - 1989 të asaj faze, u dallua më 
tepër tendenca migratore drejt zonave urbane të cilat ofronin mundësi më të mira 
arsimimi e punësimi dhe për këtë arsye pjesa më e madhe e migrantëve ishin femra45.  

Faza e tretë e lëvizjeve të brendshme migratore, ajo e periudhës së tranzicionit 
shqiptar, që vijoi pas dy fave të mëparshme, u karakterizua nga veçori krejt të ndryshme 
me to. Kjo fazë ka qënë tepër komplekse dhe ka ndodhur në kushtet e lëvizjes së lirë të 
individit. Karakteri kompleks i saj lidhet me përmasat masive, kaotike e jo të njëtratshme 
të lëvizjes, që për drejtim kryesor destinacioni kishte kryesisht zonat urbane. Lëvizjet e 
brendshme migratore të kësaj periudhe kanë pasur një ndikim të madh në zhvillimet e 
vendit dhe janë shoqëruar me pasoja të shumta demografike sociale e ekonomike. Gjatë 
kësaj faze u përshpejtuan edhe ritmet e proçesit të urbanizimit. Përveç tendencës drejt 
qyteteve dhe drejt rajoneve qëndrore të Shqipërisë, kjo periudhë u karakterizua edhe nga 
lëvizje të popullsisë nga zonat rurale malore drejt zonave rurale kodrinore e fushore.   

                                                 
43 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen botimit “Censusi i Popullsisë dhe i Banesave 2011” INSTAT, 
2012, faqe 11 
44 Sipas “Identifikimi i zonave më të prekura nga emigracioni dhe migracioni i kthimit në Shqipëri: Profili i 
migrantëve të kthyer”- material i realizua në kuadër të projektit “Mbështetje për zbatimin e Strategjisë 
Kombëtare për Migracionin në Shqipëri”, 2009. Faqe 16 
45 Sipas “Identifikimi i zonave më të prekura nga emigracioni dhe migracioni i kthimit në Shqipëri: Profili i 
migrantëve të kthyer”- material i realizua në kuadër të projektit “Mbështetje për zbatimin e Strategjisë 
Kombëtare për Migracionin në Shqipëri”, 2009. Faqe 16 
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Harta 2.2 Shpërndarja e popullsisë në vend, sipas Census 2011 (shënim: 1 pikë = 2500 persona). 
Burimi INSTAT 
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Harta 2.3 Dendësia e popullsisë në vend, sipas Census 2001 dhe Census 2011. Burimi INSTAT, 
2012 
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Shkaqet promotore të kësaj zhvendosje masive ishin varfëria, pamundësia për 
rritje ekonomike në zonat e origjinës dhe nevoja për kushte më të favorshme jetese, ar-
simimi, shërbimesh, etj. Sipas regjistrimit të popullsisë dhe familjeve të kryer në vitin 
2001, përgjatë periudhës 1989 – 2001 u zhvendos nga një rajon në një tjetër rreth 5.7% e 
popullsisë së përgjithshme të vitit 198946. Gjatë migrimeve nga një rajon në një tjetër janë 
identifikuar këto prirje të lëvizjes së popullsisë47:  

  persona që largohen nga rajonet veriore e verilindore, kryesisht nga prefekturat 
Kukës e Dibër dhe drejtohen drejt rajoneve qendrore; 

  persona që largohen nga pjesë të ndryshme të vendit, kryesisht nga prefekturat 
Berat, Korçë, Elbasan, Gjirokastër, Shkodër që drejtohen drejt qendrës së vendit;  

  persona që largohen nga rajone dytësore bregdetare, kryesisht prefekturat Fier, 
Vlorë, Lezhë, që drejtohen drejt rajoneve qendrore;  

Përgjatë periudhës 1989 – 2001,  migracioni i brendshëm në Shqipërinë Qendrore 
ishte 44 herë më i lartë sesa në rajonin verilindor dhe 13 herë më i lartë sesa rajonet 
juglindore48. Midis qarqeve pritëse të popullsisë, ato më kryesoret ishin Tirana, që 
renditet e para (shih hartën 2.4) dhe Durrësi, drejt së cilave migroi 72% e popullsisë 
migruese në kuadër vendi.  

 
Harta 2.4 Dendësia e popullsisë në rrethin Tiranë. Burimi: INSTAT, sipas Census 2001. Përshtati: 
M.Ziu 

                                                 
46 Sipas botimit “Migracioni në Shqipëri” INSTAT 2004, faqe 12 
47 Sipas botimit “Migracioni në Shqipëri” INSTAT 2004, faqe 12-14 
48 Sipas botimit “Migracioni në Shqipëri” INSTAT 2004, faqe 12 
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Figurë 2.2  Kamza, e parë nga Dajti 

 
Si rezultat i këtij migrimi, popullsia në këto dy qarqe u rrit me përkatësisht 41% dhe 

12% dhe si rezultat i kësaj, në vitin 2001, në to jetonte 30% e gjithë popullsisë së vendit 
(kur në vitin 1989 përbënte 23%49). Përveç dy qarqeve destinacion, rajonet e tjera pritëse 
ishin edhe ato bregdetare, kryesisht prefekturat e Vlorës, Fierit dhe Lezhës.  

Përveç tendencës kryesore të lëvizjes, periudha migratore e viteve 1989 – 2001 
njohu edhe tendencën e lëvizjes së personave nga pjesë të ndryshme qendrore të vendit 
drejt rajoneve dytësore bregdetare. Rajonet verilindore dhe juglindore u prekën shumë 
pak nga lëvizjet e brendshme të popullsisë. 

Migrimi i brendshëm i popullsisë i dekadës së parë të periudhës së tranzicionit 
shqiptar është karakterizuar nga një sërë karakteristikash dalluese: 

1. rreth 46% e migrantëve të brendshëm i përkisnin moshës nën 30 vjeç dhe vetëm 
6% e tyre ishin në moshën e personave në pension50. Rreth 84% e migrantëve të 
brendshëm të vendit ishin relativisht të rinj, në moshën 15-64 vjeç51. 

2. elementi femër, sidomos në moshë të re ka emigruar në një përqindje më të lartë 
se ai mashkull, duke përbërë rreth 54% të personave që kanë migruar brenda 
vendit. Ky fakt ka qënë i lidhur me disa arsye: a. raportin në favor të elementit 
femër në strukturën gjinore të popullsisë; b. mundësitë më të mëdha që ofronte 
tregu i punësimit të zonave urbane për femrat në moshë të re; c. lidhja e dobët që 
kanë vajzat e familjeve të zonave rurale me pronën (për shkak të traditës së 
mungesës së mundësisë së trashëgimit të pronës nga vajzat e familjeve të zonave 

                                                 
49 Sipas botimit “Migracioni në Shqipëri” INSTAT 2004, faqe 12-19 
50 Sipas botimit “Migracioni në Shqipëri” INSTAT 2004, faqe 21-22 
51 Sipas botimit “Migracioni në Shqipëri” INSTAT 2004, faqe 21-22 
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rurale)52; d. me faktin që femrat kanë prirje të preferojnë migracion afatshkurtër të 
brendshëm ndërsa meshkujt zgjedhin migracionin afatgjatë dhe të shumëfishtë.  

3. Gjatë kësaj periudhe femrat që arrinin të punësoheshin pas migrimit në një zonë 
tjetër brenda vendit u përkasin dy grupmoshave: (15-19 vj) dhe (40-49 vj). Midis 
tyre grupimi i parë me mundësi punësimi që nuk kërkonte formim dhe aftësi 
ndërsa grupimi i dytë i përbërë nga femra me formim të përparuar.  

4. migracioni ka pasur karakter familjar. Në vitin 2001, 10% e fëmijëve nga mosha 
0-4 vjeç jetonin në një prefekturë të ndryshme nga ajo ku kishin jetuar në vitin 
198953. Kjo dukuri ka prekur gjerësisht fëmijët e zonave rurale dhe të thella të 
vendit. 

5. midis 84% të migrantëve të brendshëm që i përkisnin grupmoshës së punës dhe që 
kishin emigruar për arsye punësimi, vetëm 60% e tyre punonin. Midis të 
papunëve 41% ishin femra dhe 23% meshkuj.  

6. zonat që u dalluan për migracion të brendshëm, të parregullt e kaotik, u 
karakterizuan nga nivele të  ulëta integrimi midis komuniteteve pritëse e atyre të 
ardhura, me problematika në infrastrukturë (ujë,energji elektrike, rrugë), në 
sistemin arsimor e shëndetësor, por edhe në aspektin social e ekonomik. 

Tendenca migratore e popullsisë kryesisht drejt qyteteve, vazhdoi edhe gjatë dekadës 
së dytë të tranzicionit shqiptar, gjë që u “fotografua” nga Census 2011. Të dhënat e 
deklaruara prej tij dëshmuan se lëvizjet e brendshme të popullsisë nga zonat rurale drejt 
atyre urbane, kanë vazhduar me ritme të larta edhe gjatë periudhës 2001-2011. Sipas 
Census 2011, për herë të parë në Shqipëri, popullsia që jeton në zonën urbane e ka 
tejkaluar numrin e popullsisë që jeton në zonën rurale. Sipas tij, aktualisht, popullsia 
banuese në zonën urbane përbën 53,5% të popullsisë së përgjithshme, ndërsa popullsia që 
jeton në zonën rurale përbën 46,5% të saj. Krahasuar me censusin e mëparshëm, rreth 
10,6 % e popullsisë banuese ka ndryshuar vendbanimin e zakonshëm brenda vendit, 
ndërkohë 4,0 % deklaron se në censusin e mëparshëm kanë qenë jashtë vendit54.  

                                                 
52 Sipas botimit “Migracioni në Shqipëri” INSTAT 2004, faqe 22-32 
53 Sipas botimit “Migracioni në Shqipëri” INSTAT 2004, faqe 22-32 
54 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen botimit “Censusi i Popullsisë dhe i Banesave 2011” INSTAT, 
2012, faqe 11 
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Rënia e numrit të lindjeve dhe 
lëvizjet migratore të popullsisë që 
kanë vazhduar edhe në dekadën e 
fundit, kanë sjellë ndryshime edhe 
në dendësinë e popullsisë në shkallë 
vendi.  Sipas Census 2011, dendësia 
e popullsisë në shkallë vendi është 
zvogëluar nga 107 banorë për km2 
në 2001 në 97 banorë për km2 në 
2011. Si pasojë e tendendës 
migratore në vazhdimësi drejt tyre, 
Qarku i Tiranës dhe ai i Durrësit, 
vazhdojnë të shënojnë vlerat më të 
larta krahasuar me qarqet e tjera, 
respektivisht 454 dhe 343 
banorë/km2  55.  

Për dekadën e dytë të 
tranzicionit demokratik, Census 
2011, evidentoi ndryshime në 
strukturën gjinore të popullsisë. Në 
krahasim me Census 2001, kur 
raporti gjinor ishte në favor të 
elementit femër, në vitin 2011 ky 
raport ishte në favor të elementit 
mashkull. Në Shqipërinë e vitit 
2011, raporti gjinor natyror në 
lindje (numri i meshkujve për 100 
femra) rezultoi 107,8 (ndërkohë në 
botë është 105). Rënia më e madhe 
e këtij treguesi vihet re pas moshës 
80 vjeç, gjë që lidhet me një 
jetëgjatësi më të lartë tek femrat 
krahasuar me meshkujt. 

 
 

            Harta 2.5 Raporti gjinor në Shqipëri, sipas qarqeve (sipas Census 2001 dhe Census 2011).  
Burimi INSTAT, 2012 

 
 
 
 
 

                                                 
55 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen botimit “Censusi i Popullsisë dhe i Banesave 2011” INSTAT, 
2012, faqe 10-11 
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2.2.  Mjedisi ekonomiko-social   
 

2.2.a. Zhvillime të përgjithshme të ekonomisë 
 
Përmbysja e sistemit shtetëror në vitin 1991, e futi Shqipërinë në një etapë të re të 

zhvillimit të saj. Pas këtij viti e në vazhdim, vendi nisi rrugën e zhvillimit të ekonomisë 
së tregut, kërkesat e së cilës nxitën ndërmarrjen e një sërë reformave të periudhës së 
tranzicionit. Në të gjithë hapat dhe politikat e ndërrmara, u pa si prioritare vendosja dhe 
zgjerimi i marrëdhënieve politike, ekonomike e shoqërore me vendet perëndimore, duke 
synuar edhe integrimin në BE.  

Një hap i rëndësishëm i periudhës së tranzicionit, u shënua që në vitin 1992  me 
fillimin e privatizimit të pronës shtetërore, të tokës bujqësore, të bazës blegtorale dhe i të 
gjitha aseteve të tjera të fermave kolektive. Pothuajse të gjitha ndërmarrjet e vogla e të 
mesme, madje dhe sektorë strategjikë (telekomunikacionet) u privatizuan. Në vazhdim, 
përveç privatizimit, u ndërmor edhe reforma strukturore e sistemit bankar dhe e tokës.  

Hapa të rëndësishëm u shënuan edhe në fushën e administratës publike sidomos 
pas miratimit të ligjit mbi shërbimin civil dhe në vazhdimësi u punua për rritjen e 
kapaciteteve ligjore e juridike.  

Por, përveç anëve pozitive të aplikimit të ekonomisë së tregut dhe kryerjes së 
privatizimeve, në hapa paralel me to erdhi edhe thellimi i pabarazive ekonomike e sociale 
në vend.  

Si rezultat i mbylljes së industrive dhe të aktiviteteve jorentabël, periudha e 
tranzicionit u shoqërua edhe me rritjen e nivelit te papunësisë, të varfërisë dhe të 
emigracionit, si edhe me krijimin e grupeve e të individëve të ekspozuar ndaj rrezikut të 
përjashtimit social.  

Në kushtet e përballjes me sfidat e vazhdueshme të një shoqërie në tranzicion, 
Shqipërisë i duhej të realizonte një sërë reformash e nismash të vazhdueshme në funksion 
të përmirësimit të politikave social-ekonomike, të uljes së nivelit të varfërisë, të 
funksionimit të sistemeve të shërbimeve dhe të rritjes së cilësisë së jetës për grupe e 
individë në nevojë. Reformat e ndërmarra, kaluan në dy faza kryesore:  

1. faza e parë 1992-1996, që përkoi me periudhën gjatë së cilës u krijua 
infrastruktura ligjore, strukturore dhe organizative për krijimin e mekanizmave të 
ekonomisë së tregut; 

2. faza e dytë pas vitit 2000, që përkoi me periudhën gjatë së cilës u përvijuan 
politikat e reja të mbrojtjes sociale si dhe programet mbështetëse për realizimin e 
të drejtave të grupeve e individëve në nevojë, në kuadër të strategjisë për të patur 
rritje ekonomike në kushtet e ekonomisë së tregut. Në funksion të reduktimit të 
varfërisë, ishin edhe krijimi i Programit të Ndihmës Ekonomike, pagesat e tjera në 
cash për personat me aftësi të kufizuara si dhe funksionimi i rrjetit me shërbime 
sociale për individët e grupet në nevojë. 

 
Në kushtet e bashkërendimit hap pas hapi të reformave me karakter social me ato 

ekonomike, një faktor tjetër tepër i rëndësishëm dhe pozitiv që iu shtua ekonomisë së 
familjeve shqiptare ishin përqindjet e remitancave të përftuara nga emigracioni. Ky faktor 
kishte ndikim më të madh dhe të drejtpërdrejtë në familjet shqiptare. 
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Sipas INSTAT, aktiviteti ekonomik, i matur në vlerën reale të prodhimit të 
brendshëm bruto (PBB), për periudhën 1996 - 2010 është rritur me një normë mesatare 
vjetore prej 5.6 %, rritje kjo që ka ndodhur pavarësisht tronditjes së vitit 1997 (për shkak 
të rrëzimit të skemave piramidale) dhe pavarësisht tkurrjes së rritjes së PBB-së gjatë 
viteve 2008-2009 (që erdhi si pasojë e ndikimit të krizës ekonomike dhe financiare56).  

Si faktorë ndikues të kësaj rritjeje ekonomike, të dhënat zyrtare përcaktojnë 
reformat ekonomike e strukturore dhe zgjerimin e sektorëve të shërbimeve e të ndërtimit 
që janë stimuluar nga dërgesat e emigrantëve e aktivitetet informale57. 

Pra, edhe pse përmes vështirësive ekonomike të tranzicionit, të dhënat e 
publikuara nga INSTAT, apo nga disa botime të tjera zyrtare, japin një rritje të PBB-së 
reale dhe ulje të nivelit të varfërisë në Shqipëri. Në funksion të uljes së nivelit të varfërisë 
në Shqipëri, janë zbatuar politika të ndryshme dhe janë hartuar disa strategji, të cilat kanë 
plotësuar njëra-tjetrën në kohë. Kështu, mbi Dokumentin e Ndërmjetëm të Strategjisë për 
Uljen e Varfërisë të vitin 2000, u hartua Strategjia e Rritjes Ekonomike dhe e Uljes së 
Varfërisë e vitin 2002, e mbi bazën e saj më pas u hartua dokumenti aktual, Strategjia 
Kombëtare për Zhvillimin Ekonomik dhe Social. 

Por, është për tu theksuar se pavarësisht përpjekjeve, strategjive e reformave për 
ndryshime pozitive ekonomike, të konstatuara deri aktualisht dhe tendencës për ulje të 
varfërisë nga shteti shqiptar, zhvillimi ekonomik i Shqipërisë është bërë vetëm në nivelin 
makro, gjë e cila nuk ka dhënë të njëjtat efekte për të gjitha shtresat e popullsisë.  

Ende, madje deri aktualisht, Shqipëria nuk i ka tejkaluar problematikat e veta në 
lidhje me të ardhurat për frymë të popullsisë në vit, papunësinë, pabarazinë midis zonave 
dhe midis grupeve të ndryshme shoqërore. Rritja ekonomike është përqëndruar kryesisht 
në Tiranë e në qytetet kryesore, ndërkohë që rajonet periferike sidomos ato verilindore të 
vendit, apo disa komunitete si romët, egjyptianët etj. përballen ende me vështirësi më të 
mëdha. PBB për frymë në Shqipëri është shumë i ulët krahasuar me vendet  e BE-së apo 
me vendet kandidate për në BE. PBB në Shqipëri është në  masën e 10% të PBB-së së 
vendeve të BE-së58. 
 

2.2.b. Varfëria në Shqipëri 
 
Në Shqipëri, varfëria u pranua zyrtarisht vetëm pas vitit 1991 dhe gjatë gjithë 

tranzicionit është konsideruar si një fenomen shumëdimensional. Përpjekjet për të 
vlerësuar varfërinë, nëpërmjet anketimeve e studimeve të ndryshme e kanë fillesën në 

                                                 
56 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen botimit “Plani i Aksionit Për Punësimin e të Rinjve 2010 – 2013”, 
faqe 10 
Shënim: Kriza globale pati ndikim të kufizuar në ekonominë e vendit, për shkak të nivelit relativisht të ulët 
të hapjes së ekonomisë shqiptare 
57 Banka e Shqipërisë, Raporti Vjetor 2009, Tiranë, 2010. Banka e Shqipërisë, Buletini Statistikor mars 
2011. Për periudhën 1998-2008 është vlerësuar se dërgesat kanë kontribuar me 15.0 % në PBB dhe me 58.8 
% në bilancin e tregtisë. Llogaritjet e bëra duke përdorur të dhënat e PBB-së pë 
vitin 2010 janë bazuar mbi vleresime. Shënimi është dhënë në po të njëjtin botim, “Plani i Aksionit Për 
Punësimin e të Rinjve 2010 – 2013”, faqe 12    
58 Sipas dokumentit të politikave ”Zhvillimi rajonal në Shqipëri – sfida e Zhvillimit apo e integrimit?”, 
bashkëfinancuar nga KE dhe UNDP në Shqipëri, faqe 352. 
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vitin 1993, por në këtë periudhë ka qënë e vështirë të përcaktohej një panoramë e plotë 
mbi nivelin dhe prirjen e saj në Shqipëri. 

Ende nuk ekziston ndonjë përkufizim universal për varfërinë. Përveç mungesës së 
elementëve bazë për një jetesë normale (ushqimi, veshja, strehimi), koncepti i varfërisë 
zakonisht ka përfshirë edhe një sërë elementësh të tjerë të tillë si pamundësia për të 
mbajtur familjen dhe për të ruajtur traditat shoqërore, pasiguria për jetën dhe të ardhmen, 
humbja e shpresës dhe e besimit, përjashtimi social, mungesa e infrastrukturës së 
domosdoshme dhe të përshtatshme, cilësia e ulët e shërbimeve shëndetësore e arsimore, 
etj. Treguesi më i rëndësishëm dhe më domethënës i varfërise në Shqipëri ka qënë niveli i 
ulët apo shumë i ulët i të ardhurave personale. 

Vlerësimi cilësor i varfërisë, u bë në vitin 2001, bazuar në indeksin 
shumëdimensional të varfërisë, duke përcaktuar katër grupe të ndryshme sociale e 
ekonomike. Këto grupe përfshijnë: familjet “shumë të varfra”, të cilat nuk mund të 
plotësojnë nga pikëpamja cilësore dhe sasiore nevojat bazë për ushqim; familjet “e 
varfra” që mund të plotësojnë nevojat e tyre për ushqim, por nuk mund të mbulojnë 
shpenzimet për veshje; familjet “jo të varfra”, të cilat mund të plotësojnë nevojat e tyre 
për ushqim e veshje, por nuk mund të mbulojnë të gjitha shpenzimet e tjera apo të kenë 
mundësi financiare të blejnë pajisje për shtëpinë; dhe familjet “relativisht në gjendje të 
mirë” që mund të mbulojnë të gjitha shpenzimet e përmendura më lart dhe mund të blejnë 
një makinë dhe një shtëpi të dytë59.  

Pavarësisht, ndryshimeve pozitive të deklaruara në rrugë zyrtare përgjatë gjithë 
periudhës së tranzicionit, në drejtim të uljes së nivelit të varfërisë, ulja nuk ka njohur 
ritme të larta, pasi ajo ka pasur varësi të drejtpërdrejtë nga niveli i pagave dhe i 
pensioneve, nga politikat e tregut, nga ritmet e uljes së nivelit të papunësisë, nga 
remitancat, nga politikat e kapacitetet e ndihmës ekonomike ndaj grupeve të rrezikuara60, 
etj. 

Informacionet e para të vlefshme mbi shumë aspekte të kushteve të jetesës së 
popullsisë në Shqipëri, u siguruan prej raundit të parë të Studimit të Matjes së Standartit 
të Jetesës (LSMS) të vitit 200261.  

Në këtë vit, filluan edhe praktikat e analizës krahasuese midis katër rajoneve62 të 
Shqipërisë (praktikë që gjeti zbatim edhe në vitet që pasojnë), prej konkluzioneve 
përfundimtare të së cilave mund të përcaktohet edhe trendi i varfërisë në Shqipëri. 
                                                 
59 Sipas Raportit “Shqipëria dhe Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit”, përgatitur për Sistemin e 
Kombeve të Bashkuara në Shqipëri nga Qëndra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC), Tiranë, Maj 
2002 
60  Shënim: Grupet e rrezikuara në Shqipëri, nuk identifikohen vetem me të papunët apo me familjet qe 
jetojnë në varfëri ekonomike, por edhe me kategori të përjashtuara nga të drejta themelore: për të patur një 
banese, ushqim të mjaftueshëm, ngrohje dhe veshje në dimër, punë në përputhje me aftësite fizike dhe 
nivelin arsimor, shkollë afër shtëpisë dhe mundësi për ta ndjekur atë, shërbim primar shëndetësor, mbrotje 
nga grabitja dhe dhuna, të drejtë dhe zë për të kërkuar të drejtat. 
61 Përpara vitit 2002, shumica e informacioneve më të fundit mbi varfërinë dhe standartet e jetesës vijnë 
nga Vëzhgimi i Kushteve të Jetesës (VKJ) i kryer nga INSTAT në vitin 1998 si pjesë e programit PHARE. 
LSMS 2002, është përpjekja e parë e Shqipërisë për të mbushur hendekun e dijes, përmes mbledhjes së të 
gjithë informacionit të nevojshëm për një matje të plotë në nivel kombëtar të mbështetur tek konsumi. 
LSMS 2002 është pjesë e një projekti shumëvjeçar bashkëpunimi midis INSTAT, Bankës Botërore dhe 
Departamentit për Zhvillim Ndërkombëtar (DFID) për të fuqizuar kapacitetet e qeverisë për të mbledhur, 
analizuar dhe shpërndarë të dhënat statistikore për monitorimin e varfërisë dhe vlerësimin e politikave. 
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Nga krahasimi i treguesve që rezultuan në këto LSMS të bëra në vitin 2002, 2005 
dhe 2008 (shih tabelën 2.1), zyrtarisht është pranuar një trend në ulje i nivelit të varfërise 
në Shqipëri.  

Tabela 2.1 Treguesit e varfërisë në rang vendi dhe sipas rajoneve63. Burimi: Anketa e Matjes së 
Nivelit të Jetesës, LSMS 2002, 2005, 2008, INSTAT 

 
Sipas studimit të 2008-ës të kryer nga INSTAT-i, PNUD-i dhe Banka Botërore 

deklarohet se gjatë kësaj periudhe, ka ndodhur një rënie e hendekut64 të varfërisë nga 5.7 
% në 2002 në 4.0 % në 2005 në 2.3 % në 2008, si dhe rënie e ashpërsisë65 së saj nga 2 % 
në 2002 në 1.3 % në 2005 në 0.7 % në 200866. Sipas këtij studimi, gjatë periudhës 2005-
2008, ka ndodhur ulje e varfërisë absolute atje ku konsumi mujor për frymë ishte nën 

                                                                                                                                                 
62 Shënim: Katër rajonet (ose stratat) e përcaktuara në anketat e bëra nga INSTAT, nuk janë grupuar sipas 
rajonizimit gjeografik të Shqipërisë, as mbi bazë administrative, por mbi bazën e afërsisë gjeografike dhe 
ngjashmërisë në zhvillim që kanë midis tyre rrethet që janë grupuar në to. Sipas këtij grupimi, janë 
përcaktuar 4 rajone (agroekologjike): Bregdetare, Qendër, Malore dhe Tirana. Në Rajonin Bregdetar 
përfshihen rrethet: Lezhë, Kurbin, Kavajë, Mallakastër, Lushnje, Delvinë, Sarandë, Durrës, Fier dhe Vlorë. 
Në Rajonin Qendër përfshihen rrethet: Devoll, Kolonjë, Pogradec, Mirditë, Pukë, Malësi e Madhe, Mat, 
Kuçovë, Skrapar, Krujë, Peqin, Gjirokastër, Përmet, Tepelenë, Shkodër, Elbasan, Berat, Korçë dhe Tiranë-
fshat. Në Rajonin Malor përfshihen rrethet: Kukës, Has, Tropojë, Bulqizë, Dibër, Gramsh dhe Librazhd. 
Në Zonën Tirana përfshihet: Tirana urbane dhe Tirana të tjera urbane. 
63 Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, LSMS 2002, 2005, 2008, INSTAT, përmbledhje e tabelës 
1 dhe tabelës A1 në faqe 3 dhe 7 të saj.  Shih edhe linkun http://www.instat.gov.al/al/themes/niveli-i-
jetes%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5  
64 Shënim: Hendeku i varfërisë ose thellësia e varfërisë, tregon sesa larg janë familjet nga linja e varfërisë 
65 Shënim: Ashpërsia e varfërisë merr parasysh jo vetëm distancën e të varfërve nga linja e varfërisë por 
edhe pabarazinë ndërmjet të varfërve 
66 Sipas botimit “Shqipëria: Trendi i varfërisë 2002-2005-2008”, INSTAT-it, PNUD-it dhe Banka Botërore, 
faqe 2.  

 

2002 

Tirana Bregdet Qendrore Malore Gjithsej 

I varfër 
(varfëria 
absolute) 

Tejet i 
varfër 

(varfëria 
ekstreme) 

I varfër 
(varfëria 
absolute) 

Tejet i 
varfër 

(varfëria 
ekstreme) 

I varfër 
(varfëria 
absolute) 

Tejet i 
varfër 

(varfëria 
ekstreme) 

I varfër 
(varfëria 
absolute) 

Tejet i 
varfër 

(varfëria 
ekstreme) 

I varfër 
(varfëria 
absolute) 

Tejet i 
varfër 

(varfëria 
ekstreme)

Përqindja 17.8 2.3 20.6 3.6 25.6 4.6 44.5 10.8 25.4 4.7 

Hendeku 3.8 0.6 4.4 0.7 5.7 0.5 11.1 2.0 5.7 0.8 

Ashpërsia 1.3 0.2 1.5 0.2 1.8 0.1 4.1 0.5 1.9 0.2 

 2005 

Përqindja 8.1 1.0 16.2 2.2 21.2 5.2 25.6 3.2 18.5 3.5 

Hendeku 1.6 0.1 3.2 0.3 5.0 0.9 5.1 0.4 4.0 0.5 

Ashpërsia 0.5 0.0 1.0 0.1 1.8 0.2 1.5 0.1 1.3 0.1 

 2008 

Përqindja 8.7 0.2 13.0 1.4 10.7 0.9 26.6 3.7 12.4 1.2 

Hendeku 1.2 0.0 0.2 0.2 1.9 0.2 5.6 0.5 2.3 0.2 

Ashpërsia 0.2 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 1.7 0.1 0.7 0.0 
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4891 lek (me çmimet e vitit 2002)67 deri në masën 12.4% në vitin 2008, ndërkohë që në 
vitin 2005 ishte 18.5% dhe në 2002 ishte 25.4%68.  
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Grafiku 2.2 Niveli i varfërisë absolute në Shqipëri. Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 
LSMS 2002, 2005, 2008, INSTAT 
 

Nga këto shifra të INSTAT, deklarohet gjithashtu se nga rreth 575 000 persona që 
figuronin të varfër në 2005 kishin dalë nga varfëria, rreth 200 000 prej tyre në 2008. 
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Grafiku 2.3 Niveli i varfërisë ekstreme në Shqipëri. Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 
LSMS 2002, 2005, 2008, INSTAT 

                                                 
67  Në vitin 2002 i varfër ishte personi që nuk shpenzonte dot 4891 Lekë për frymë në muaj, ndërsa në 
2008, varfëria u përkufizua si pamundësia e personave për të shpenzuar të paktën 5722 Lekë për frymë në 
muaj. 
68 Studimi u realizua bashkërisht nga një grup specialistësh të INSTAT-it, PNUD-it dhe Bankës Botërore 
dhe u bazua mbi të dhënat e mbledhura nëpërmjet Anketës për Matjen e Nivelit të Jetesës në një kampion 
familjesh (3600 familje) të përcaktuara si përfaqësuese për të gjithë popullsinë. Përveç anketave që u kryen 
në periudhat prill-qershor të vitit 2002, maj-qershor të vitit 2005 dhe qershor-gusht 2008, u kryen edhe 
intervista pranë familjeve bujqësore të përftuara nga të njëjtët kampionë në Tetor 2005 dhe në Nëntor 2008. 
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Analizat krahasuese të anketave të vitit 2002, 2005 dhe 2008, mbi treguesit e 

rajoneve të Shqipërisë si dhe vlerësimet e bëra nga INSTAT mbi to, kanë treguar se: 
  me përjashtim të rajonit Malor, Shqipëria ka pasur trend të zvogëlimit të 

diferencës së varfërisë si brënda të njëjtit rajon edhe midis rajoneve të saj; 
  Rajoni Malor dhe Zonat Rurale kanë njohur varfërinë më të lartë, ndërsa Tirana 

nivelin më të ulët të varfërisë;  
  Rajoni Malor ka pasur një rënie tepër të parëndësishme të varfërisë dhe në vitin 

2008 ai e ka thelluar më tej diferencën ekzistuese me zonat e tjera të vendit; 
  rënie më të madhe të nivelit të varfërisë me 10.5 %, kanë pësuar zonat e rajonit 

Qëndror (pasi në 2008 vetëm 10.7% e popullsisë ishte e varfër krahasuar me 
21.2% në vitin 2005). Rënie të nivelit të varfërisë kanë pësuar edhe zonat e rajonit 
Bregdetar, por me ritme më të ulëta, me 3.2 % (pasi në 2008 vetëm 13.0% ishte e 
varfër kundrejt 16.2% të vitit 2005). 

 
Në këtë kontekst, është e rëndësishme të theksohet se, studimi i fundit mbi varfërinë 

është bërë në vitin 2008, kur ekonomia nuk kishte filluar të tronditej ende nga kriza. Pas 
këtij viti, ndryshimet e ndodhura në ekonominë globale dhe rajonale, u reflektuan edhe në 
ekonominë e Shqipërisë, që sigurisht ndikuan direkt në nivelin e varfërisë në vend.  

Lidhur me këtë fakt, Banka Botërore, në një studim të vitit 2012, të kryer për 6 vende 
të Ballkanit Perëndimor, mbi varfërinë e moderuar, sjell një shifër disa herë më të lartë të 
nivelit të varfërisë në Shqipëri, krahasuar me vitin 2008. Sipas Bankës Botërore, rritja e 
nivelit të varfërisë së moderuar69, deri në masën rreth 62,1 %,  lidhet me ndikimet që 
patën efektet e krizës mbi nivelin e papunësisë. Në kushtet e rritjes së papunësisë 
kategoria e popullatës që ndodhet pak mbi pragun e varfërisë absolute, mund të zbresë 
shumë shpejt në nivelin e varfërisë absolute. Në studim, Shqipëria vjen e dyta në rradhë 
pas Kosovës përsa i përket përqindjes që zë kjo kategori e popullsisë, dhe ka diferenca të 
mëdha me vendet e tjera të rajonit, ku për Maqedoninë, e klasifikuar e treta pas 
Shqipërisë, kjo shifër shkon në 37 %70.  
 

2.2.c. Sektorët e punësimit 
 

Gjatë periudhës së tranzicionit, punësimi i forcës së punës në Shqipëri ka ecur me 
hapa të ngadalta. Edhe pse në shifrat e deklaruara nga INSTAT, të cilat mbështeten mbi 
përllogaritjet e Anketës për Matjen e Nivelit të Jetesës, niveli i varfërisë paraqitet në rënie 
për vitet 2002, 2005 dhe 2008, ritmet e punësimit duken sikur nuk kanë luajtur rolin 
kryesor në të. 

                                                 
69 Referuar asaj pjese të popullsisë e cila jeton me më pak se 5 dollarë në ditë dhe ndodhet pak mbi pragun 
e varfërisë absolute 
70 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen komenteve të shtypit të shkruar, kryesisht edicionit të lajmeve 
TOP CHANEL ALBANIA dt 09.06.2012, mbi studimin e Bankës Botërore mbi  6 vende të Ballkanit 
Perëndimor. Paraqitur në linkun: 1. http://www.gazetaidea.com/banka-boterore-62-e-shqiptareve-jetojne-
ne-varferi/ ; 2. http://www.gazetatema.net/web/2012/06/09/banka-boterore-62-perqind-e-popullsise-jeton-
ne-varferi/; 3. http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=236336 
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Rritja ekonomike e deklaruar vazhdimisht në rrugë zyrtare, nuk ka sjellë si 
rezultat krijimin e vendeve të punës. Gjatë periudhës 1998-2008, rritja e punësimit mbeti 
e ngadaltë me rënie të dukshme në vitin 2001 dhe në vitin 200971. Kjo ecuri e ngadaltë 
vazhdon të jetë prezente ende deri në vitin 2013 (shih grafikun 2.4 dhe tabelën 2.2). 
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Grafiku 2.4 Shkalla e punësimit në vite. Burimi INSTAT 
link:http://www.instat.gov.al/media/153215/t__pun_suar_gjithsej_sipas_sektor_ve__nive
li_i_pun_simit.xls 

Tabela 2.2 Të punësuar gjithsej sipas sektorëve, niveli i punësimit (2000-2011). Burimi INSTAT, 
në link  http://www.instat.gov.al/al/figures/statistika-sipas-temave.aspx 
 

Në Shqipëri, bazuar në numrin e punonjësve, shumica e ndërmarrjeve për nga 
madhësia, i përkasin kategorisë së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM-ve), 
tendencë kjo për ngjashmëri me ndërmarrjet e 27 vendeve të BE-së72. Afërsisht 55 % e 
                                                 
71 Sipas botimit “Plani i Aksionit Për Punësimin e të Rinjve 2010 – 2013”, Faqe 11 
72 Në këto vende, numri i mikro-ndërmarrjeve llogaritet në 91.8 përqind, ndërmarrjet e vogla 6.9 përqind, 
ndërmarrjet e mesme 1.1 përqind, ndërsa numri i ndërmarrjeve të mëdha llogaritet në vetëm 0.2 përqind. 

Të punësuar 
Njësia 

e 
matjes 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gjithsej 
(I+II+III) Nr 1,068,190 920,569 920,144 926,225 931,217 932,102 935,058 939,000 974,067 899,278 916,919 928,052 
I. Sektori 
shtetëror Nr 

191,166 188,965 186,065 181,417 176,065 175,015 169,000 167,100 166,543 166,250 166,000 165,100 

  Buxhetorë   122,298 120,114 118,162 117,220 118,000 119,993 122,000 125,200 125,500 125,320 126,500 128,200 
Jobuxhetorë   68,868 68,851 67,903 64,197 58,065 55,022 47,000 41,900 41,043 40,930 39,500 36,900 
II. Sektori 
privat jo-
bujqësor Nr 

116,024 205,267 207,742 211,169 213,000 214,935 224,058 
229,900 

  
238,975  

  
236,838 

  
244,255 

  
256,288 

III.Sektori 
privat 
bujqësor Nr 

761,000 526,337 526,337 533,639 542,152 542,152 542,000 
542,000 

  
568,549  

  
496,190 

  
506,664 

  
506,664 

Shkalla e 
Punësimit1  

% 55.1 51.9 51.1 50.7 
50.3 

49.7 46.2 44.7 45.8 41.9 42.3  

 Meshkuj % 66.0 63.8 62.8 61.4 61.2 60.0 58.8 55.2 57.4 50.4 51.0  

 Femra % 44.1 39.4 38.9 38.2 38.9 38.8 38.1 34.2 34.3 33.4 33.5  
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gjithë punonjësve punojnë në ndërmarrje me më pak se njëzetë punëtorë. Pothuaj 91.5 % 
e gjithë ndërmarrjeve shqiptare janë mikro-ndërmarrje (me 1 - 9 të punësuar); 6.2 % janë 
ndërmarrje të vogla (me 10 - 49 të punësuar); 1.7 % janë ndërmarrje të mesme (me 50 - 
249 të punësuar – për llojin e aktivitetit ekonomik të tyre shih grafikun 2.5), ndërsa numri 
i ndërmarrjeve të mëdha (me 250 dhe më shumë të punësuar) përbën 0.5 % të totalit73.  

Të dhënat e INSTAT të vitit 2010 treguan se sektorët kryesorë ekonomikë me 
numrin më të lartë të ndërmarrjeve me 50 të punësuar e sipër (gjithsej 843 ndërmarrje) 
ishte sektori i shërbimeve dhe i industrisë, (respektivisht me 310 dhe 283 ndërmarrje). 
Ndërkohë që sektorët ekonomik si bujqësia e peshkimi dhe hoteleria kishin një numër të 
vogël të tyre (respektivisht prej 11 dhe 16 ndërmarrje). 

 

Ndërmarrjet me mbi 50 te punësuar sipas aktivitetit ekonomik 
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Grafiku 2.5 Ndërmarrjet me mbi 50 të punësuar, sipas aktivitetit ekonomik. Referenca. INSTAT 
2010 (gjendet e publikuar edhe në link: 
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/sq/id/461/Ndermarrjet-me-mbi-50-te-punesuar-
sipas-sektoreve-dhe-qarqeve ) 
 
Pjesa më e madhe e ndërmarrjeve (90 %) janë të përqendruara në Tiranë (51.1 % e gjithë 
ndërmarrjeve) dhe në Durrës (39.0 %)74. 

                                                                                                                                                 
EUROSTAT “Ndërmarrjet sipas kategorive të madhësisë”, Vështrim i përgjithshëm mbi SME-të në BE, 
Statistikat në fokus 21/2008. Shënimi është dhënë në botimin, “Plani i Aksionit Për Punësimin e të Rinjve 
2010 – 2013”, i hartuar me ndihmesën teknike të Zyrës Ndërkombëtare të Punës, faqe 14    
73 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen botimit “Plani i Aksionit Për Punësimin e të Rinjve 2010 – 2013”, 
faqe 14 
74 Sipas botimit “Plani i Aksionit Për Punësimin e të Rinjve 2010 – 2013”, i hartuar me ndihmesën teknike 
të Zyrës Ndërkombëtare të Punës, faqe 14 
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Ndërmarrjet me mbi 50 të punësuar sipas qarqeve
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Grafiku 2.6 Ndërmarrjet me mbi 50 të punësuar, sipas qarqeve. Referenca. INSTAT 2010 
(gjendet e publikuar edhe në link: 
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/sq/id/461/Ndermarrjet-me-mbi-50-te-punesuar-
sipas-sektoreve-dhe-qarqeve ) 
 

Në fund të vitit 2011, Shqipëria numëronte gjithsej 928 052 të punësuar, ku 
sektori me numrin më të lartë të të punësuarve e zinte bujqësia me 55.3 % (me rreth 506 
664 vetë), vendin e dytë e zinte industria me 9.3 % (me mbi 85 000 vetë), më pas 
renditen tregtia dhe pas saj transporti e komunikacioni75. 

Gjatë viteve të tranzicionit, është vënë re që ka pasur një kontraditë midis 
përqindjeve së të punësuarve sipas sektorëve dhe  kontributeve të përftuara prej tyre, në 
prodhimin kombëtar.  Kështu, pavarësisht se bujqësia e industria kanë pasur shifrat më të 
larta të punësimit të krahut të punës, kontributi i këtyre sektorëve në ekonominë 
kombëtare (në PBB) nuk kanë përbërë gjithmonë peshën më të lartë (shih grafikun 2.7).  

Sektori privat kontribuon me afro 80 % të PBB-së, ndërsa kontributi i tij në 
punësim shënoi rritje nga 81.9 % në vitin 2006 në 82.1 % në vitin 2007. Sektori i 
shërbimeve është luhatur rreth vlerave të përafërta, por ka mbajtur vazhdimisht peshën 
më të lartë të kontributit të tij në PBB, gjatë gjithë periudhës 1996-2011. Ndërkohë, gjatë 
viteve 1996 e në vazhdim, kontributi i sektorit industrial në PBB ka ruajtur një vlerë të 
qëndrueshme prej rreth 10 %, kontributi i sektorit bujqësor është përgjysmuar, nga 35.1 
% në vitin 1996, në 17.7 % në vitin 2011 (shih grafikun 2.7 dhe tabelën 2.3)76. 

                                                 
75 Sipas INSTAT, http://www.instat.gov.al/al/figures/statistika-sipas-temave.aspx 
76 Sipas INSTAT, www.instat.gov.al/media/16085/tab8.1.xlsx 
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Struktura e prodhimit të brendshëm bruto, sipas aktivitetit 
ekonomik 

Bujqësia, gjuetia dhe pyjet Industria Ndërtim Shërbimet

 
Grafiku 2.7 Struktura e prodhimit të brendshëm bruto, në vitin 2009, sipas aktivitetit ekonomik. 
Burimi INSTAT, publikuar në link: www.instat.gov.al/media/16085/tab8.1.xlsx 
 

Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo mospërputhje midis nivelit të punësimit dhe 
atij të kontributit në PBB shpjegohet me produktivitetin e punës sipas sektorëve. 
Kontributet më të ulëta në vlerën e shtuar për punonjës që ka bujqësia (vlera e shtuar për 
një punëtor është 3500 dollarë në vit) dhe industria (vlera e shtuar për një punëtor është 
12 100 dollarë në vit) lidhen me mungesën e investimeve të bëra në këta dy sektorë.  

Viti 
Bujqësi, 

gjueti  
dhe pyje 

Industria 

Ndërtim 

Shërbimet  

Gjithsej Nxjerrëse  Përpunuese 
Shërbimet 

Gjithsej 

Tregëti, 
Hotele  

dhe 
Restorante 

Transport 
Posta  
dhe 

komunikacion 

Shërbime 
të tjera 

1996 35.1 9.5 0.9 8.5 4.9 46.6 26.3 4.7 0.9 14.7 

1997 30.2 8.4 0.9 7.5 5.8 51.2 26.2 5.6 1.4 18.0 

1998 27.1 6.9 0.7 6.2 4.7 55.2 25.3 8.1 1.3 20.4 

1999 24.4 6.9 0.8 6.1 5.7 57.5 28.1 8.3 1.9 19.3 

2000 23.5 7.2 0.8 6.4 7.6 53.9 25.3 7.3 1.9 19.5 

2001 21.9 6.8 0.8 6.0 9.7 54.4 23.4 7.9 2.8 20.3 

2002 21.6 6.4 0.7 5.7 11.1 53.2 22.0 6.8 3.0 21.4 

2003 21.5 7.9 0.6 7.3 12.5 49.3 20.1 4.9 3.0 21.3 

2004 20.2 9.1 0.7 8.3 12.6 48.7 19.6 4.8 3.4 21.0 

2005 18.6 9.6 0.7 8.9 12.5 49.8 19.5 5.0 3.5 21.8 

2006 17.5 10.0 0.7 9.3 12.9 49.7 18.8 4.9 3.6 22.4 

2007 17.1 8.4 0.8 7.6 13.4 51.2 19.1 4.9 3.8 23.4 

2008 16.7 8.7 1.0 7.7 13.4 50.6 18.9 4.9 3.7 23.1 

2009 16.7 9.1 0.9 8.2 12.7 51.1 18.6 4.9 3.4 24.1 

201077 17.3 10.5 1.2 9.3 9.8 51.9 18.8 5.5 3.0 24.6 

201178 17.7 10.9 1.7 9.2 9.7 52.4 19.7 5.6 2.9 24.2 

Tabela 2.3 Struktura e prodhimit të brendshëm bruto, sipas aktivitetit ekonomik (1996-2011, me 
çmime korrente – në %). Burimi: INSTAT, www.instat.gov.al/media/16085/tab8.1.xlsx 
                                                 
77 Të dhënat e vitit 2010 janë jo përfundimtare, sipas INSTAT, www.instat.gov.al/media/16085/tab8.1.xlsx 
78 Të dhënat e vitit 2011 janë paraprake, sipas INSTAT, www.instat.gov.al/media/16085/tab8.1.xlsx 
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2.2.d. Papunësia79 
 
Papunësia është një nga faktorët kryesorë të varfërisë. Probabiliteti i të qenit i 

varfër është shumë më i madh kur një pjesëtar i familjes është i papunë. Të varfërit 
gjenden më shpesh pa punë sesa jo të varfërit, ndërkohë që niveli i varfërisë midis të 
papunëve është shumë 
më i lartë tek të 
papunët sesa tek ata 
që janë të punësuar. 

Edhe pse nga 
viti 1990 e në 
vazhdim, të dhënat 
zyrtare deklarojnë 
rritje ekonomike për 
Shqipërinë, është fakt 
që rritja ekonomike 
nuk ka sjellë si 
rezultat krijimin e 
vendeve të punës. 
Gjatë viteve të 
tranzicionit, rritja e 
punësimit në Shqipëri 
ka mbetur e ngadaltë. 
E parë në vite, shkalla 
e papunësisë80 ka 
arritur vlerën 
maksimale prej 18.4 
% në vitin 1999, ka 
njohur kulme të forta 
negative në vitet 2001 
e 2009 dhe ka mbetur 
në vlera dyshifrore 
gjatë gjithë periudhës 
2000-200881 (shih 
hartën 2.5). 

  
                               

Harta 2.6 Shkalla e papunësisë në Shqipëri, viti 2008. Burimi INSTAT.Përpunoi M.Ziu 
                                                 
79 Shkalla e papunësisë shpreh raportin midis numrit të të papunëve te regjistruar dhe numrit të popullsisë 
aktive (forcës së punës). Forca e punës përbën pjesën e popullatës e cila është në moshë pune  dhe është në 
kërkim të vazhdueshëm për punë (Grafiku sipas vleresimeve te FMN. Burimi FMN). 
80 Sipas INSTAT: Që nga viti 2007, burimi kryesor i statistikave të tregut të punës në Shqipëri është Anketa 
e Forcave të Punës (AFP). Për vitet përpara 2007-ës, të dhënat e tregut të punës janë nxjerrë ose nga Anketa 
e Matjes së Nivelit të Jetesës (AMNJ) ose nga burime zyrtare 
81 Sipas botimit “Plani i Aksionit Për Punësimin e të Rinjve 2010 – 2013”, i hartuar me ndihmesën teknike 
të Zyrës Ndërkombëtare të Punës,  faqe 11 
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Në vitin 2010 papunësia llogaritej në 13.49 % të forcës së punës, në fund të vitit 

2011 në 13.29 %, ndërsa për vitit 2012 në shifrën 13.26 %82.  
Sipas treguesve zyrtarë të deklaruar, Shqipëria shpesh paraqitet si një vend me një 

nivel papunësie gati të përafërt me ekonomitë e Bashkimit Europian, por, pavarësisht 
shifrave zyrtare të deklaruara, analiza e normës së punësimit, tregon për një tjetër nivel 
punësimi. 

Ndërsa INSTAT deklaron vetëm të papunët e regjistruar (deklaron 144 64 persona 
në vitin 2010) dhe ata që përfitojnë pagesë papunësie (10 775 persona), realisht papunësia 
kap shifra edhe më të larta. Ky fakt evidentohet prej mospërputhjes që ekziston midis 
normës së punësimit dhe shifrave të deklaruara mbi punësimin e krahut të punës në 
Shqipëri. Në një kohë kur vendet e BE-së me përqindje të lartë të popullsisë së moshuar,  
kanë një normë punësimi prej 64 %, Shqipëria që dallohet për një nga popullsitë me 
moshën mesatare më të re në Evropë (ku rreth 1/3 e popullsisë ose rreth 1 milion banorë i 
përket grupmoshës 0-18 vjeç), e ka rreth 42.3 % , pra shumë më të ulët se niveli me të 
cilin krahasohet. Kjo shifër e prezanton Shqipërinë jo vetëm si vendin me nivelin më të 
ulët të punësimit në Evropë, por më të ulët edhe se vendet më pak të zhvilluara. Në hartën 
që paraqet punësimin në vitin 2008 në Shqipëri, vihet re se % më të lartë papunësie ka në 
rrethet ku është përqëndruar numri më i lartë i krahut të ri të punës.  

Bazuar në shkallën e papunësisë së vendeve të rajonit, aktualisht  Shqipëria 
listohet e pesta, pas Maqedonisë (33%), Bosnje Hercegovinës (24%), Serbisë (17.4%) 
dhe Turqisë (14%), me një nivel më të lartë papunësie se Mali i Zi (11%), Greqia (9.4%) 
e Kroacia (9.2%)83 (shih grafikun 2.8).  

 

 
Grafiku 2.8 Shkalla e papunësisë në rajon. Burimi: FMN. Vlerësime të FMN. Paraqitur në linkun 
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/143/titull/Papunesia-ne-Shqiperi-Krahasuar-me-Vendet-e-
Rajonit 

                                                 
82 Papunësia e deklaruar nga INSTAT në faqen e saj zyrtare. http://www.instat.gov.al/al/figures/statistika-
kryesore.aspx 
83 Burimi FMN. Vlerësime të FMN. Paraqitur në linkun 
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/143/titull/Papunesia-ne-Shqiperi-Krahasuar-me-Vendet-e-Rajonit 
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Të dhënat mbi papunësinë në Shqipëri, kanë pasur gjithmonë shifra të 
diskutueshme. Kjo për dy arsye:  

  vlerësimi i shifrës së papunësisë zakonisht mbështetet mbi vet deklarimet 
e të papunëve në zyrat e punësimit, që në një pjesë të konsiderueshme të 
rasteve, për arësye të ndryshme ky vet deklarim nuk ndodh;  

  numri i të papunëve në vend vazhdimisht pëson ndryshime në varësi të 
kërkesave dhe ecurisë së ekonomive private të mesme e të vogla në treg. 

 
Kështu, në se vazhdimisht në rrugë zyrtare jepen statistika mbi të papunët e 

regjistruar, në rrugë informale, në media të ndryshme si dhe në debate të ndryshme me 
karakter politik apo social, vazhdimisht norma e papunësisë deklarohet në shifra disa herë 
më të larta, se ato zyrtare. Nëse analiza bëhet akoma më e hollësishme, duke iu referuar 
kategorive “të varfër” dhe “jo të varfër”, evidentohet si teorikisht edhe praktikisht, se të 
varfërit shfaqin norma shumë më të larta të papunësisë, krahasuar me jo të varfërit. 
Mbështetur në përkufizimin standart të ILO-s, norma e papunësisë midis të varfërve (në 
14.2 përqind) arrin pothuajse dyfishi i normës midis jo të varfërve, ndërsa midis tejet të 
varfërve norma e papunësisë është gati trefishi  (është mbi 30 %)84. Zakonisht, në 
Shqipëri një pjesë shumë më e madhe e punëtorëve të papërkrahur, sezonal dhe të 
shkurtuar kanë qënë pjesë e kategorisë së të varfërve. 
 
 

2.2.e. Treguesi i zhvillimit njerëzor për Shqipërinë (TZHNJ) 
 
Në rrugën e gjatë të përballjes me sfidat e zhvillimit dhe të përmbushjes së 

aspiratës për tu integruar në familjen evropiane, gjatë gjithë tranzicionit, Shqipëria ka  
bërë përpjekje në vazhdimësi për të rritur treguesit mesatar të zhvillimit njerëzor. Të 
varura nga zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale, këto ritme kanë qënë të ndryshme 
si në kohë edhe në hapësirë. 

Treguesi i zhvillimit njerëzor është një njësi matëse komplekse që evidenton 
procesin afatgjatë të nivelit mesatar të zhvillimit njerëzor të çdo vendi, duke u bazuar në 
tri përmasa bazë: jetëgjatësia85, niveli i njohurive të popullsisë86 dhe niveli i saj i 
jetesës87. Filozofia e këtij treguesi bazohet në logjikën se zhvillimi i një vendi përbën një 
proces të zgjerimit të mundësive të zgjedhjes për shtetasit e tij dhe jo thjesht një rritje e të 
ardhurave kombëtare. Raporti statistikor me treguesit përkatës të vendeve, botohet 

                                                 
84 Sipas List of countries by Human Development Index: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Acer/Desktop/List%20of%20countries%20by%20Human%20De

velopment%20Index%20-%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.htm 

Raportit Nr. 26213 të Njësisë së Sektorit të Zhvillimit Njerëzor (Rajoni i Europës dhe Azisë Qendrore) – 

“Shqipëria: Një vlerësim i varfërisë”, Dokument i Bankës Botërore dt 5 nëntor 2003. Faqe xiv 
85 Ose (LE) indeksi që tregon matjen e një jete të gjatë dhe të shëndetshme të popullatës  
86 Ose (EI) indeksi i arsimimit që mat arritjet relative të një vendi ose rajoni për sa i përket si të diturit 
shkrim e këndim nga të rriturit, si edhe shkallën e regjistrimeve në arsimin fillor, të mesëm e të lartë të 
kombinuara. 
87 Ose (PBB) indeksi që mat një standart jetese të përtatshme, bazuar në prodhimin kombëtar bruto për 
frymë. 
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rregullisht që nga viti 1990 nga nje ekip ekspertësh të pavarur, që kanë për qëllim, 
shqyrtimit e çështjeve kryesore me interes global. 

Gjatë periudhës kohore nga viti 1990 e deri aktualisht, që për vendin tonë përkon 
me periudhën e tranzicionit, treguesi mesatar i zhvillimit njerëzor për Shqipërinë ka 
pësuar një rritje prej 15 % (ose një rritje vjetore mesatare prej 0,5 %), përkatësisht në 
vlerat nga 0.661 (në vitin 1990) në 0,749 (në vitin 2012) (shih tabelën 2.4 dhe hartën 2.6).  
Për vitin 2012, Shqipëria u listua e 70-a, midis 187 shteteve të botës të marra në studim 
dhe e 20-a në grup, midis vendeve te grupit Europa e Azia Qendrore, me një tregues 
mesatar të zhvillimit njerëzor 0,74988, ku indeksi i edukimit rezultoi 0.726 dhe i shëndetit 
0.989. (shih tabelën 2.4 dhe hartën 2.6)  

Tabela 2.4  Treguesi mesatar  i zhvillimit njerëzor në vite. Burimi: UNDP. Të dhëna të publikuara 
në adresën: http://hdr.undp.org/en/countries/ 
 

 
Harta 2.7 Harta e vendeve sipas treguesit të zhvillimit njerëzor (viti 2012) Burimi: Të dhënat e 
publikuara në link: http://hdr.undp.org/en/countries/. Përpunoi M.Ziu  
                                                 
88 Sipas http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/ALB.html 
89 Sipas http://hdr.undp.org/en/data/map/ 

 
Viti 

 
Shqipëria 

 
Shkalla e lartë e zhvillimit njerëzor 

 
Europa dhe Azia Qendrore 

 
Bota 

2012 0.749  0.758  0.771  0.694   

2011 0.748  0.755  0.769  0.692   

2010 0.746  0.753  0.766  0.690   

2009 0.743  0.747  0.762  0.685   

2008 0.741  0.745  0.762  0.683   

2007 0.737  0.738  0.757  0.678   

2006 0.733  0.732  0.750  0.672   

2005 0.729  0.725  0.743  0.666   

2000 0.698  0.695  0.709  0.639   

1995 n.a.  n.a.  0.684  0.618   

1990 0.661  0.656  0.701  0.600   

1985 n.a.  n.a.  0.673  0.578   
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Në Shqipëri nga viti 1980 deri në vitin 2012, PBB-ja për frymë deklarohet me një 

rritje deri në 85 %, jetëgjatësia në lindje është rritur me 7.4 vjet, vitet mesatare të 
shkollimit janë rritur me 3.6 vjet ndërkohë që vitet e pritura të shkollimit janë ulur me 0,6 
vjet90.  

Por, megjithëse për vitin 2012, Shqipëria u listua në grupin e vendeve me tregues të 
lartë të zhvillimit njerëzor, duhet të theksohet se Treguesi i Zhvillimit Njerëzor të saj, 
rezulton të jetë nën mesataren prej 0,758 që ka grupimi (i shteteve me zhvillim të lartë 
njerëzor) dhe nën mesataren prej 0,771 që ka grupimi i shteteve të Europës dhe Azisë 
Qendrore. Shtetet e grupimit të Evropës dhe Azisë Qendrore që i afrohen Shqipërisë në 
renditjen e TZHNJ-së për vitin 2012 dhe numrin e popullsisë, janë Bosnje-Hercegovina 
dhe Republika e Moldavisë, TZHNJ-të e të cilëve renditen përkatësisht në vendin e 81-të 
dhe 113-të (shihni tabelën 2.5).  

 

 
Vlera e 

TZHNJ-së 
Renditja e 
TZHNJ-së 

Jetëgjatës
ia në 
lindje 

Vitet e 
parashikuara të 

shkollimit 

Vitet 
mesatare të 
shkollimit 

AKB për 
frymë (BFB 

US$) 
Shqipëria 0,749 70 77,1 11,4 10,4 7822 
Bosnje-
Hercegovinë 

0,735 81 75,8 13,4 8,3 7713 

Republika e 
Moldavisë 

0,66 113 69,6 11,8 9.7 3319 

Evropa dhe Azia 
Qendrore 

0,771 — 71,5 13,7 10,4 12 243 

TZHNJ e lartë 0,758 — 73,4 13,9 8,8 11 501 
Tabela 2.5 Treguesit e HDI-së në Shqipëri për vitin 2012 në krahasim me shtetet dhe grupet e 
përzgjedhura. Burimi: UNDP, Raporti për zhvillimin njerëzor “Shqipëria-Ndryshimi i vlerave dhe 
renditjes së TZHNJ-së në Raportin për Zhvillimin Njerëzor 2013”, faqe 4. 

 
 

2.2.f. Pabarazia rajonale dhe shtresore në zhvillimin ekonomik 
 

Një tjetër aspekt shoqërues i rrugëtimit të Shqipërisë së periudhës së tranzicionit, 
është pabarazia e ndjeshme në zhvillimin e saj, si në njësitë më të mëdha territoriale deri 
në ato më të voglat. Kjo pabarazi e ndjeshme në nivelin e jetesës, është evidentuar 
zyrtarisht edhe përmes analizës dhe përpunimit të Rezultateve të Treguesit të Zhvillimit 
Njerëzor në Shqipëri (TZHNJ) që prej vitit 2002. Prej kësaj analize evidentohen 
ndryshime të dukshme të treguesve ndërmjet rajoneve të ndryshme të vendit, midis 
qarqeve, si edhe ndërmjet rretheve të ndryshme brenda një rajoni.  

Pabarazia rajonale ka qënë prezente në Shqipëri, në mënyrë permanente.  
Në vitin 2002, Qarku i Tiranës kishte një indeks të PBB prej 0.713 përkundrejt 

indeksit të PBB prej 0.459 të Qarkut të Kukësit dhe 0.497 të Qarkut të Dibrës91. TZHNJ-

                                                 
90 UNDP “Shqipëria-Ndryshimi i vlerave dhe renditjes së TZHNJ-së në Raportin për Zhvillimin Njerëzor 
2013”, Raporti për zhvillimin njerëzor, faqe 2. Publikuar në www.undp.org.al/editor.../Albania%20-
%20HDR.doc 
91 Sipas HDPC, gusht 2002. Paraqitur në “Strategjinë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal”. Drafti final, 
gusht 2007. Tek Anekset-Shtojca 10, faqe 31 
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në më të lartë prej 0.822 e ka pasur qarku i Tiranës ndërsa më të ulët qarku i Kukësit me 
0.719 dhe ai i Dibrës me 0.734. 

Tabela 2.6 Pabarazitë rajonale në Shqipëri, gusht 2002. Burimi: Qendra për Nxitjen e 
Zhvillimit Njerëzor (HDPC). 

 
  

Edhe në vitet që pasuan, pabarazia rajonale vazhdoi 
ti ruante diferencat.  

Në vitin 2007, varfëria rezultonte 66% më e lartë në 
zonat rurale se në Tiranë dhe 50% më e lartë se në qendrat 
e tjera kryesore urbane. Tirana llogaritej me një indeks të 
PBB prej 0.772 përkundrejt një indeksi të PBB prej 0.252 
të një pjese të zonave malore dhe një indeks të zhvillimit 
njerëzor 0.830 përkundrejt një indeksi prej 0.632 të zonave 
malore. Niveli i papunësisë në Kukës rezultonte mbi tre 
herë më i lartë se në Tiranë, niveli i varfërisë në Kukës mbi 
dy herë më i lartë se në Vlorë, popullsia në Vlorë rezultonte 
me dy herë më tepër akses në furnizimin me ujë të pijshëm 
se në Dibër dhe banorët e Tiranës me 2,5 herë më tepër 
akses në drejtim të vizitave mjekësore se banorët e 
Kukësit92. 

Të njëjtat raporte pabarazie prezantohen, edhe nëse 
analiza e TZHNJ-së, detajohet më tepër, në nivel rrethesh 
apo edhe brenda të njëjtit rreth (midis qyteteve e 
komunave).  

 
Harta 2.8 Pabarazitë rajonale në Shqipëri, gusht 2002.  

Burimi: Qendra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC). 
Punoi M. Ziu 

                                                 
92 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen “Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal”. Dokument 
Final, 5 Tetor 2007. Faqe 8 

 
 

Qarku Popullsia 

Treguesi i 
jetëgjatësisë    

(LE) 

Treguesi i 
arsimimit 

(EI) 

Treguesi i 
PBB për 

frymë TZHNJ 
Klasifikimi i qarqeve sipas 

TZHNJ 
Tiranë 597676 0.825 0.928 0.713 0.822 1 (23) TZHNJ i lartë 
Fier 382483 0.825 0.914 0.626 0.788 2 (30) 
Durrës 245112 0.813 0.942 0.600 0.785 3 (38)  

 
TZHNJ i mesëm 

Vlorë 192739 0.835 0.915 0.543 0.764 4 (45) 
Gjirokastër 93934 0.816 0.924 0.544 0.761 5 (52) 
Elbasan 381213 0.795 0.910 0.575 0.760 6 (59) 
Berat 193020 0.825 0.895 0.558 0.759 7 (66) 
Korçë 265125 0.802 0.918 0.551 0.757 8 (73) 
Lezhë 159169 0.806 0.921 0.530 0.752 9 (81)  

TZHNJ i ulët Shkodër 256022 0.815 0.922 0.486 0.741 10 (88) 
Dibër 189854 0.798 0.907 0.497 0.734 11 (95) 
Kukës 111893 0.788 0.908 0.459 0.719 12 (102) 
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2.2.g. Pabarazia brenda  rajoneve 

 
Mungesa e të ardhurave nga punësimi, dhe niveli i varfërisë, ndryshojnë jo vetëm 

në nivel rajonal, por edhe brenda një rajoni. Shtrirja e analizës në hapësirën brenda një 
rajoni, dhe krahasimi i treguesve midis zonave urbane me ato rurale, evidenton një 
pabarazi më të dukshme në nivelit të jetesës midis tyre.  

Përveç evidentimit të faktit që pabarazia në nivelin e jetesës është prezente si në 
zonat rurale edhe në ato urbane, analizat kanë treguar edhe se në secilën prej këtyre 
njësive administrative ka një shpërndarje të pabarabartë gjeografike të familjeve në 
nivelin e varfërisë absolute. Gjatë  gjithë periudhës së tranzicionit, Shqipëria, është 
karakterizuar nga një nivel më i lartë i varfërisë absolute në zonat rurale, por në të njëjtën 
kohë edhe për një prezencë të varfërisë absolute në qytetet kryesore të vendit.  

Varfëria në Shqipëri karakterizohet nga dimensione hapësinore dhe rajonale, ku 
sipas të gjitha përkufizimeve të varfërisë, zonat rurale e sidomos ato malore janë 
vazhdimishit më të varfëra se pjesa tjetër e vendit. Që në vitin 1996, një studim i Bankës 
Botërore e karakterizonte varfërinë më shumë si një fenomen rural sesa urban, pasi kishte 
evidentuar se rreth 90% e numrit të popullsisë së varfër në Shqipëri, jetonte në zona 
rurale93. 

Në vitin 1996 përqindja e varfërisë fshatare ishte pesë herë më e madhe se 
varfëria qytetëse, dhe ishte më e lartë në veri të Shqipërisë, ku një pjesë e madhe e 
familjeve kishin në pronësi më pak se 0.5 ha tokë, mundësi të kufizuar për shërbime 
publike dhe infrastrukturë rrugore të rënduar94.  

Në vitin 2003, në zonat rurale, numri i personave të varfër ishte 66 % më i lartë se 
në Tiranë dhe 50 % më i lartë se në zona të tjera urbane. Konsumi mesatar i popullsisë në 
rajonet malore, ishte sa 2/3 e niveleve të konsumit në Tiranë dhe rreth 20-30 % më i ulët 
se në pjesën tjetër të vendit95. 

 Më pas, në studimin e INSTAT-it, PNUD-it dhe Bankës Botërore mbi trendin e 
varfërisë për vitet 2002-2005-2008, u evidentua një rënie e shkallës së varfërisë në zonat 
rurale, nga 24.2 % në 2005 në 14.6 % në 2008, ndërkohë që linja e varfërisë në zonat 
urbane pësoi rënie më të vogël, nga 11.2 % në 10.1 %. Brenda zonave rurale, shkalla e 
reduktimit të varfërisë rezultoi dukshëm më e lartë në zonat rurale të Rajonit Qendror, 
krahasuar me të njëjtat zona të rajoneve të tjera. Por, megjithëse ky studim, evidentoi një 
rënie të varfërisë në zonat rurale në përgjithësi, ai rievidentoi se pavarësisht se kishte 
kaluar një periudhe kohore prej afro një dekade, ende të varfërit ishin të përqëndruar në 
zonat rurale të Rajonit Malor96. 

 

                                                 
93 Paraqitur në Raportin 26 213, Dokument i Bankës Botërore “Shqipëria një vlerësim i varfërisë”, 5 Nëntor 
2003 faqe 30 
94 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen Raportit 26 213, Dokument i Bankës Botërore “Shqipëria një 
vlerësim i varfërisë”, 5 Nëntor 2003 faqe 30 
95 Sipas Raportit Nr. 26 213 të Njësisë së Sektorit të Zhvillimit Njerëzor (Rajoni i Europës dhe Azisë 
Qendrore) – “Shqipëria: Një vlerësim i varfërisë”, Dokument i Bankës Botërore dt 5 nëntor 2003 
96 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen botimit “Shqipëria: Trendi i varfërisë 2002-2005-2008”, INSTAT-
it, PNUD-it dhe Banka Botërore, faqe 4 

Varfëria sipas zonave Ndryshimi në varfëri 
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Tabela 2.7  Numri i popullsisë në varfëri në zonat urbane e rurale dhe ndryshimi i saj në vite 
(2002, 2005, 2008). Burimi: Tabela 2 në botimin “Shqipëria: Trendi i varfërisë 2002-2005-2008”, 
INSTAT-it, PNUD-it dhe Banka Botërore, faqe 5 

 
Pavarësisht faktit se familjet e zonave malore, mund të kenë marrë nivelin më të 

lartë të remitancave, ato vazhdimisht kanë figuruar si zonat  me nivelin më ulët të 
PPB/frymë dhe të TZHNJ-së, krahasuar me zonat e tjera të vendit. Veçanërisht disa zona 
rurale malore konsiderohen si territore “të pushtuara” nga papunësia dhe varfëria, ku 
shumica e banorëve të tyre, e nxjerrin jetesën me bujqësi dhe blegtori minimale, që 
përbën edhe burimin më të rëndësishëm të konsumit ushqimor ditor të familjeve të tyre.  

Vlen të theksohet se, niveli i lartë i varfërisë në zonat rurale malore, ka qënë 
vazhdimisht i lidhur me shkallën e lartë të papunësisë në këto zona, me prapambetjen e 
sektorit bujqësor, me sipërfaqet97 e pamjaftueshme të tokës për të pasur një 
shumëllojshmëri produktesh (në këto kushte detyrohen të mbështeten tek një një grup të 
vogël prodhimesh kryesore bujqësore dhe blegtorale për t’u ushqyer), pamundësinë për të 
siguruar të ardhura alternative, si dhe me nivelin e  ndryshëm të cilësisë së shërbimeve 
bazë që i ofrohet popullsisë së tyre.  

 
Karakteristikat e familjeve 

2002 2005 
Jo të varfër Të varfër Jo të varfër Të varfër 

Madhësia mesatare e familjes 4.0 5.7 4.0 5.5 
Familje me kryefamiljare gra (%) 13.1 9.3 11.7 8.1 
Familje me kryefamiljarë të moshës 60 vjeç e lart (%) 19.7 10.2 14.7 9.8 
Numri i anëtarëvë nën 15 vjeç 1.0 2.1 0.9 1.9 
Raporti i varësisë 0.8 1.1 0.7 1.0 
Të papunë  (%) 5.0 8.7 3.4 4.8 
Të dekurajuar, sezonale dhe pushuar nga puna (%) 3.6 5.3 3.4 4.2 
Vitet e shkollimit të kryefamiljarit 7.9 6.2 9.8 8.0 
Regjistrimi neto në arsimin fillor (%) 94.1 91.6 92.3 82.8 
Regjistrimi neto në arsimin e mesëm (%) 46.7 19.4 53 23.9 
Distanca nga qendra shëndetësore (1 orë ose më shumë %) 1.0 9.2 5.6 12.7 
Popullimi: më shumë se 3 persona për dhomë (%) 20.3 48.6 18.7 44.9 
Aksesi në telefoninë fikse (%) 25.2 7.1 27.2 5.8 
Aksesi në telefoninë celulare (%) 46.9 15.9 83.9 64 
Ujë i rrjedhshëm në shtëpi (%) 55.7 32.7 58 31.5 
Tualet jashtë shtëpisë dhe pa tubacione (%) 68.0 41.4 73.9 45.8 
Pa korrent për 12 orë në ditë ose më shumë, në 24 orë (%) 12.5 16.1 1.5 3.0 

Tabela 2.8  Karakteristikat e familjeve të varfëra, (2000-2005). Burimi: Anketa për Matjen e 
Nivelit të Jetesës, INSTAT 

                                                 
97 Shënim: madhësia mesatare e tokës në pronësi është 0.72 ha, ku për familjet jo të varfra është 0.76 ha 
dhe për familjet e varfra 0.6 ha. Sipas Dokumentit të Bankës Botërore “Shqipëria një vlerësim i varfërisë”, 
5 Nëntor 2003 faqe 73 

 
Viti 

 
2002 

 
2005 

 
2008 

% e ndryshimit 
2002-2005 

% e ndryshimit 
2005-2008 

Popullsia në varfëri 813 196 575 659 373 137 -29.21 -35.2 
Urban  257 690 151 811 150 052 -41.09 -1.2 
Rural 555 506 423 848 223 085 -23.70 -47.4 
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Një tjetër aspekt për tu theksuar, është fakti që ulja e varfërisë në vend, dhe 
sidomos në zonat rurale nuk ndikohet as nga skema e ndihmës ekonomike98 (për numrin e 
familjeve që marrin ndihmë ekonomike dhe vlerën e përgjithshme të saj, shih grafikët 2.9 
& 2.10) .  

Kështu, edhe pse përqindja e familjeve që janë mbështetur me të ardhura të 
pjesëshme nga ndihma ekonomike, ka qënë më e lartë në zonat rurale (shkon deri në 75 
% të popullsisë), për shkak të pagesave tepër të ulëta, kjo ndihmë nuk i ka ndihmuar 
familjet për të dalë nga varfëria.   
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Grafiku 2.9 Vlera e ndihmës ekonomike për familjet dhe numri i familjeve që përfitojnë. Burimi 
INSTAT, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Publikuar në link: 
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/sq/id/261/Treguesit-e-Ndihmes-Ekonomike-ne-Shqiperi 
 

Numri i familjeve që marrin ndihmë ekonomike 2006 - 2013
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Grafiku 2.10 Numri i familjeve që marrin ndihmë ekonomike, 2006-2013. Burimi Ministria e 
Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Publikuar në link:   
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/705/Ndihma-ekonomike-per-familjet-ne-nevoje-%282006---
2013%29 

                                                 
98 Shënim: Ndryshimi i numrit të familjeve në skemë, në rritje apo në ulje, reflekton shpesh shtrëngimin 
apo lirimin e kushteve që duhet të përmbushin familjet përfituese.  
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Nga grafiku 2.10, shihet se në vitin 201399, krahasuar me vitin 2012, numri i 
familjeve që e kanë përfituar ndihmë ekonomike është ulur me rreth 30 %.  

Nëse analizojmë një afat kohor më të gjatë dhe i referohemi dekadës së fundit të 
tranzicionit, nga shifrat vihet re se në një hark kohor prej 8 vitesh, ndryshimi i numrit të 
familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike është luhatur në vlerat nga 0.19 %  në 4 % 
ndryshim vjetor. Ndryshimet më të theksuara janë evidentuar në vitin 2008  dhe 2013100 
(shih grafikun 2.11).  
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Grafiku 2.11 Ndryshimi i numrit të familjeve që marrin ndihmë ekonomike (në %), 2006-2013. 
Burimi Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Publikuar në link:   
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/705/Ndihma-ekonomike-per-familjet-ne-nevoje-%282006---
2013%29 
 

Në Shqipëri, përqindjen më të lartë ose rreth 55% të familjeve me fëmijë në 
varfëri e kanë zonat rurale, kryesisht të qarqeve Kukës, Dibër, Elbasan dhe Shkodër101.  

Në vitin 2009, Qarku i Kukësit dhe i Dibrës ishin edhe qarqet me përqindjen më 
të lartë në nivel kombëtar të fëmijëve të grupmoshës 6-15 vjeç, familjet e të cilëve u 
trajtuan me NE. Në këtë vit, në Qarkun e Kukësit 1 në 2 fëmijë të grup-moshës 6-15 vjeç  
(ose 51.98 %) jetonte në familje të trajtuar me NE.  

Në të njëjtin vit, me përqindjen më të ulët rezultoi Qarku i Durrësit, ku 1 në 53 
fëmijë të grupmoshës 6-15 vjeç, trajtohej me ndihmë ekonomike102.   

                                                 
99 Për vitin 2013, numri i familjeve që kanë nevojë për ndihmë ekonomike planifikohet të jetë 70 000 të 
tilla. Burimi: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
100 Shënim: të dhënat e këtij paragrafi bazohen në burimin: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta me komentet dhe përpunimin e ODA (oficial development assistance), publikuar në 
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/705/Ndihma-ekonomike-per-familjet-ne-nevoje-%282006---2013%29 
101 Konstatim i studimit të UNICEF mbi skemën e ndihmës ekonomike, publikuar në MAPO online dt 03 
dhjetor 2012 
102 Të dhënat mbi numrin e familjeve të trajtuara me NE, bazohen në botimin e UNICEF: “Të drejtat e 
fëmijëve në Shqipëri, 2009” (Aleanca për fëmijët, Shqipëri- Observatori për të drejtat e fëmijëve), faqe 15 
& 19 
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Ndërsa për vitin 2010, vlerësohet se numri i fëmijëve (nën 16 vjeç) që jetonin 
brenda familjeve, përfituese të ndihmës ekonomike, të ketë qenë rreth 180 000, nga të 
cilët rreth 100 000 fëmijë të zonave rurale103.     
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Grafiku 2.12 Numri i familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike, sipas qarqeve. Burimi: 
INSTAT, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta . Publikuar në link: 
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/sq/id/261/Treguesit-e-Ndihmes-Ekonomike-ne-Shqiperi 

 
Sipas studimit “Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009” (Aleanca për fëmijët, 

Shqipëri - Observatori për të drejtat e fëmijëve),  të bërë nga UNICEF, rezulton se 
komunat me përqindjen më të lartë të familjeve të varfra në Shqipëri kanë rezultuar: 
Komuna e Surrojit me 64,01% e komuna e Ujmishtit me 50,18% (në qarkun Kukës) dhe 
komuna e Selishtës me 51,46% e komuna e Xibërit me 50,39%  (në qarkun  Dibër)104. 

 
Pjesa tjetër e familjeve me fëmijë në varfëri, jeton në qytete. Një numër  i madh i 

familjeve me fëmijë në varfëri, janë përqëndruar edhe në qytetet kryesore të vendit, 
kryesisht në qytetet që kanë njohur ardhje të mëdha të popullsisë, por edhe në ato në të 
cilat u mbyllën aktivitet ekonomike. Gjatë periudhës së tranzicionit, këto familje me 
fëmijë në varfëri janë vendosur kryesisht në hapësira informale dhe periferike të Tiranës, 
Durrësit, Elbasanit, Laçit etj. Duhet theksuar se ardhjet më të mëdha janë drejtuar 
sidomos drejt qyteteve Tiranë e Durrës.  

Nga rreth 85 % e  familjeve që kanë migruar në kuadër vendi, rreth 55% e tyre 
kanë migruar drejt Tiranës dhe 30% drejt Durrësit.  

Në përpjekje për të ndërtuar jetesën e tyre, sëbashku me problemet ekonomike, 
këto familje, mbartën me vete edhe probleme sociale. Pjesa më e madhe e familjeve të 
ardhura drejt qyteteve të mëdha, nuk zotërojnë pronësi mbi tokën ku kanë ngritur 
shtëpitë, kështu që rrjedhimisht ato nuk përfitojnë ndihmë ekonomike e shërbime të tjera 

                                                 
103 Konstatim i studimit të UNICEF mbi skemën e ndihmës ekonomike, publikuar në MAPO online dt 03 
dhjetor 2012 
104 Të dhënat në vijim mbi komunat bazohen në broshurën e UNICEF: “Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 
2009” (Aleanca për fëmijët, Shqipëri - Observatori për të drejtat e fëmijëve), faqe 15 & 19 
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bazë si dhe nuk përfshihen në programet e ndryshme të mbështetjes sociale. Të gjendura 
në këto kushte, fëmijët e këtyre familjeve vazhdimisht kanë hasur vështirësi për 
regjistrimin dhe ndjekjen e shkollimit, për kujdesin shëndetësor, në përdorimin e 
shërbimeve sociale etj. 

Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, përqindjen më të lartë të fëmijëve në nivelin 
e varfërisë në qytete e kanë përbërë fëmijët e familjeve rome dhe egjyptiane, të familjeve 
me nënën kryefamiljare, si dhe ata që i përkasin familjeve me shumë fëmijë (me më 
shumë se tre fëmijë)105.   

Sipas studimit “Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009” (Aleanca për fëmijët, 
Shqipëri - Observatori për të drejtat e fëmijëve),  të bërë nga UNICEF, evidentohet se në 
këtë vit, rrethet me numër më të lartë të fëmijëve (6-15 vjeç) të cilët jetonin në familje të 
varfra, të krahasuara në nivelin kombëtar, ishin: Rrethi i Kukësit me 63,18% (në qarkun 
Kukës), Rrethi i Pukës me 47,7% (në qarkun Shkodër), Rrethi i Hasit me 45,9% dhe i 
Tropojës me 32,71% (në qarkun Kukës), Rrethi i Pogradecit me 26,49% (në qarkun 
Korçë) dhe Rrethi i Peshkopisë me 24,34% e i Bulqizës me 22,49%  (në qarkun Dibër)106. 

 
 

2.2.h. Pabarazia ekonomike midis grupmoshave 
 
Një tjetër karakteristikë e tranzicionit, ka qënë edhe pabarazia në nivelin e 

varfërisë midis moshave e shtresave të ndryshme të popullsisë. Varfëria në Shqipëri, ka 
prekur kryesisht moshën e re, pavarësisht se popullsia shqiptare është e re në moshë. 

Në analizat e bëra nga INSTAT në vitin 2004, vetëm 10 % e popullsisë së varfër 
ishte në moshën 60 vjeç e lart, pasi këto mosha kishin pensionin e garantuar si dhe 
ndihmoheshin me të ardhurat që vinin prej fëmijëve të tyre në emigracion (sipas 
INSTAT, të paktën një ndër katër shqiptarë figuronin të emigruar jashtë vendit). 
Ndërkohë, grupmosha deri 25 vjeç që përbënte 33 % të popullsisë së përgjithshme të 
vendit, përbënte më shumë se 55 % të popullsisë së varfër107. Vlen të theksohet se në vitet 
në vazhdim, kjo grupmoshë do të përbëjë: grupmosha që duhet të shkollohen, grupmosha 
që do të jenë bazë mbështetëse e forcës së punës, por edhe kryefamiljarë të familjeve të 
ardhshme me fëmijët që duhet të arsimohen. 
 
 

2.2.i. Prezenca e problemeve të ndryshme familjare 
 
Në shoqërinë shqiptare të viteve të tranzicionit, problemet e ndryshme 

ekonomiko-sociale kanë qënë bashkëshoqëruese edhe në: familje me shumë anëtarë, 

                                                 
105 Shih tabelën që përmbledh karakteristikat e familjeve të varfëra (viti 2000-2005) tek nënçështja g: 
“Pabarazia brenda  rajoneve” 
106 Të dhënat mbi rrethet, bazohen në broshurën e UNICEF: “Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009” 
(Aleanca për fëmijët, Shqipëri - Observatori për të drejtat e fëmijëve), faqe 19 
Shënim: Shifrat e lartpërmendura janë përllogaritur nga UNICEF bazuar vetëm në të dhënat 
zyrtare në nivel lokal dhe qendror që janë mbledhur nga zyra e Observatorit. Në këto shifra, nuk janë 
përllogaritur ato familje të cilat janë të varfëra, por që janë jashtë skemës së NE.  
107 Sipas botimit “Kushtet e jetesës dhe pabarazia në Shqipëri”, INSTAT 2004, faqe 17 
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familje ku mungon kryefamiljari për arsye të humbjes së jetës apo për arsye divorci,  
familje ku është e pranishme dhuna fizike e psikologjike, etj. 

Në familjet shqiptare ku mungon kryefamiljari (për arsye të humbjes së jetës dhe 
për arsye divorci) dhe këtë pozicion e mban gruaja, problematikat social-ekonomike 
kanë qënë të mëdha. Megjithëse tradicionalisht gratë shqiptare kanë mbajtur barrën 
kryesore të mirëqenies në familje, mundësitë e tyre  për përdorimin e burimeve dhe të 
mjeteve që nevojiten në përmbushje të përgjegjësisë së mësipërme kanë qënë më të pakta 
se burrat. Pas viteve ’90, pjesëmarrja e gruas në tregun e punës ra ndjeshëm. Gjatë 
tranzicionit, gratë kanë pasur në nivel më të lartë papunësie se sa burrat, nivel më të ulët 
arsimor e profesional; mungesë të mundësive kualifikuese, janë bërë objekt i dhunës, i 
keqtrajtimeve e i veprimeve arbitrare brenda familjes si edhe janë përfaqësuar dobët në 
strukturat publike drejtuese e politike.  

Edhe në rastet kur niveli i arsimimit të gruas ka qënë i barabartë me burrat, ato 
nuk kanë pasur të njëjtat mundësi në tregun e punës108. Gratë në Shqipëri vazhdimisht 
kanë pasur më pak mundësi se sa burrat për të filluar një punë, për pasojë niveli i 
papunësisë tek ato është më i lartë se te burrat. Në 2005 punësimi i grave pësoi rënien 
deri  në 46 %,  nga 78 % që  kishte qënë në 1989109. Situata e punësimit të gruas, ka qënë 
më e favorshme vetëm në sektorin e administratës publike ku gruaja zinte 56 % të të 
punësuarve kundrejt 44 % që zinin burrat dhe mesatarja e pagës së tyre ishte 35 % më e 
ulët se e burrave për të njëjtin nivel arsimor110.  

Normat më të larta të papunësisë për gratë evidentohen më shumë në zonat urbane 
të Shqipërisë, ku mundësitë për zënien me punë janë më të kufizuara, ndërsa popullsia e 
zonave fshatare është kryesisht e punësuar në sektorin bujqësor e blegtoral familjar. Në 
kushtet e papunësisë së lartë dhe të nivelit të ulët të shpërblimit me pagë, mundësitë reale 
të gruas për të rritur nivelin e mirëqenies së saj dhe të fëmijëve kanë qënë të kufizuara. 

Nuk ka pasur programe të mjaftueshme për mbështetjen e nënave kryefamiljare, 
në drejtim të punësimit, trajnimit profesional, etj. Edhe pse në Shqipëri, varfëria nuk ka 
dallime të mëdha gjinore, ajo ka qënë më e lartë në familje me kryefamiljare gra sesa në 
familjet e zakonshme tradicionale. 

Gjatë tranzicionit, vështirësi më të mëdha për të plotësuar nevojat e tyre dhe për të 
përmirësuar jetesën, kanë hasur edhe familjet me shumë fëmijë. Niveli i varfërisë në 
Shqipëri, ka qënë përherë më i lartë në familjet me shumë anëtarë, sidomos kur ata janë 
fëmijë në moshë shkolle dhe të ardhurat ekonomike vijnë vetëm nga puna e prindërve.  

Census 2001, evidentoi se shumica e popullsisë së varfër jetonte në familje me 7 
ose më shumë pjesëtarë dhe se ky grupim përfaqësonte rreth 17 % të popullsisë111. 
Megjithë përpjekjet për të kontribuar në këtë aspekt, për këtë kategori familjesh, kanë 

                                                 
108 Sipas INSTAT, Perspektiva gjinore në Shqipëri”, Tiranë 2004. Paraqitur në botimin e INSTAT & 
UNICEF “Gratë dhe Fëmijët në Shqipëri: kosto e dyfishtë e pabarazisë dhe e diskriminimit gjinor te gratë 
dhe fëmijët”, Tiranë 2007, faqe 10 
109 Sipas botimit të INSTAT & UNICEF “Gratë dhe Fëmijët në Shqipëri: kosto e dyfishtë e pabarazisë dhe 
e diskriminimit gjinor te gratë dhe fëmijët”, Tiranë 2007, faqe 10 
110 Sipas INSTAT, LSMS 2005. Paraqitur në botimin e INSTAT & UNICEF “Gratë dhe Fëmijët në 
Shqipëri: kosto e dyfishtë e pabarazisë dhe e diskriminimit gjinor te gratë dhe fëmijët”, Tiranë 2007, faqe 
11 
111  Sipas botimit “Kushtet e jetesës dhe pabarazia në Shqipëri”, INSTAT 2004, faqe 18 
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qënë të pamjaftueshme programet në drejtim të mundësive për punësimin, trajnim 
profesional, etj.  

 
Në grupe vulnerable për shoqërinë janë kthyer edhe fëmijët e një pjese të familjeve 

me probleme divorci dhe të atyre me prani të vazhdueshme të dhunës fizike e 
psikologjike midis anëtarëve të saj. Në një pjesë të rasteve fëmijët e këtyre familjeve 
kanë mbetur të paevidentuar nga stukturat shtetërore dhe nuk kanë arritur të marrin 
shërbime sociale në institucionet përkatëse në të cilat duhet të mbështeteshin. Kjo ka 
ndodhur dhe ndodh në rastet kur:  

  Pushteti lokal zotëron pak të dhëna për fëmijët jetimë dhe me një prind që nuk 
janë të regjistruar apo që nuk marrin shërbime sociale në institucione. Të dhënat 
nuk janë të plota, pasi mjaft familje sidomos ato të ardhura nga zona të tjera të 
vendit, nuk kanë njohje dhe mundësi për t’i rregjistruar ato.  

  Në njësitë lokale mungojnë strukturat e shërbimeve sociale që mund të mbledhin 
të dhëna për fëmijët jetimë, me probleme ekonomike-sociale dhe nevojat që kanë 
ata për mbrojtje. Një pjesë e fëmijëve prindërit e të cilëve nuk kanë qenë dikur të 
siguruar, nuk përfitojnë pension familjar kur nuk e kanë më prindin dhe fëmija 
mbetet pa mbështetje ekonomike dhe me riskun të braktisë shkollën. 

  Mungon ligji për shërbimin e kujdestarisë, i cili do të siguronte rregullat për 
familjet kujdestare dhe mbështetje ekonomike për të afërmit që marrin në 
kujdestari fëmijët jetimë. 

  Nuk mbahen qëndrime shtrënguese ndaj prindërve që braktisin fëmijët ose nuk i 
dërgojnë ata në shkollë. 

  Mbahen qëndrime indiferente ndaj familjeve ku prindërit janë abuzues të alkoolit, 
drogës apo janë me probleme të shëndetit mendor apo me aftësi të kufizuara 
mendore, me prindër shumë të rinj të cilët nuk mund të kenë aftësitë dhe 
mundësitë për t’u përkujdesur si duhet për fëmijët e tyre, etj. 

  Nuk merren masa ndaj familjeve tek të cilat vërehen raste neglizhence, abuzimi, 
ose dhune ndaj fëmijës, ose kur nuk respektohen të drejtat e fëmijëve dhe nuk 
ushtrohen përgjegjësitë prindërore. Rastet e neglizhencës, abuzimit, ose të dhunës 
ndaj fëmijës apo brenda anëtarëve të familjes e kanë shtuar frekuencën e tyre 
gjatë viteve të tranzicionit.  Në rastet kur në ambientet familjare fëmijët përjetojnë 
sulme e akte të tjera të dhunës fizike e psikologjike dhe sidomos kur ndaj tyre ka 
neglizhim, ata jo me dëshirën e tyre, kthehen në viktima të padukshme e të 
harruara të dhunës së ushtruar. Ndikimet janë mëdha si në rastet kur dhuna 
ushtrohet në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi ta edhe në rastet kur ajo ndodh në shtëpi 
ndërmjet anëtarëve të tjerë të familjes.  
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2.2.j. Prezenca e kategorive vulnerable të 
shoqërisë 

 
2.2.j.1. Popullsia rome në Shqipëri 

Në përbërjen e popullsisë së Republikës së 
Shqipërisë, romët konsiderohen si minoritet etno 
gjuhësor. Ata jetojnë në Shqipëri për më tëpër se 
600 vjet dhe mendohet se vendosja e tyre në 
Shqipëri është bërë rreth shekullit XV, gjatë 
pushtimin ottoman112. 

Pas vitit 1991, për shkak të mbylljes së 
vendeve të punës, si për një pjesë të madhe të 
familjeve shqiptare, edhe për ato rome u mbyllën 
vendet e punës. Një pjesë e familjeve rome që 
humbën punësimin u përqendruan kryesisht në 
periferi të qytetit të Tiranës, duke u marrë me 
tregëti, një pjesë tjetër filloi të bëjë përsëri jetë 
nomade, ndërsa një pjesë emigron vazhdimisht për 
punë sezonale (6-7 muaj në vit) në Greqi dhe në  
Maqedoni.  

Aktualisht, përqëndrimet më të mëdha të 
kësaj popullsie janë në zonat periferike të qyteteve 
Tiranë, Fier, Elbasan, Durrës, Berat, Fushë-Krujë, 
Korçë, Pogradec, Bilisht, Gjirokastër, Vlorë, 
Delvinë, Shkodër etj. 

 

Harta 2.9 Përqëndrimet më të mëdha të 
popullsisë rome në Shqipëri. Burimi: Komuniteti rom në 
Shqipëri. Përpunoi M.Ziu 

                                                 
112 Supozohet se romët kanë ardhur nga India dhe janë vendosur në Evropë nëpërmjet Gadishullit 
Ballkanik, megjithëse origjina e tyre përcaktohet kryesisht nga analizat gjuhësore dhe jo prej dëshmive të 
sakta historike. Pjesa më e madhe e ngulimeve rome u vendos në zonat me klimë të butë, pra kryesisht në 
Shqipërinë e mesme dhe atë jugore. Romët e ardhur në Shqipëri përbëheshin nga katër fise kryesore: 
Kallbuxhinj (të vendosur në Tiranë, Elbasan, Pogradec, Korcë, Bilisht, Gjirokastër, Sarandë); Meçkarë (të 
vendosur në Lushnje, Fier, Vlorë); Kurtofët (të shpërndarë në vende të ndryshme); Cergarët (lëvizin si 
nomadë). Gjatë pushtimit otoman për arsye sigurie, romët ndryshuan besimin e tyre fetar duke e konvertuar 
atë në besim mysliman, njëlloj siç bëri një pjesë e popullsisë shqiptare në atë kohë. Edhe pse, gjatë Luftës 
se Dytë Botërore, romët e Shqipërisë nuk u persekutuan në kampe përqëndrimi, mjaft prej tyre kanë luftuar 
së bashku me ushtrinë shqiptare kundër pushtuesve të huaj. Mbas luftës, politika e homogjenizimit të 
kombit shqiptar që ndoqi shteti shqiptar, e konsideroi këtë komunitet si pjesë të popullsisë shqiptare dhe e 
integroi atë njëlloj me shumicën e popullsisë, duke krijuar mundësinë për të përfituar nga reforma agrare 
mbi tokën, punësimi, shkollimi i detyruar, strehimi, etj. Në vitet 1960, pjesa më e madhe e romëve që u 
shkëputën nga jeta nomade u përfshi në punët e përbashkëta, kryesisht në ndërmarrjet e pastrim gjelbërimit 
e shërbimet komunale por edhe në ndërmarrjet bujqësore. - Sipas “Raportit fillestar dhe periodik të shteteve 
palë deri në vitin 2001”mbështetur në Konventën Ndërkombëtare mbi eleminimin e të gjitha formave të 
diskriminimit racial. Faqe 20-21 
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Familjet rome janë numërore, ku prindërit lindin mesatarisht 5-6 fëmijë, por ka 
edhe familje që kanë 12 -17 fëmijë113.  

Në fakt, në Shqipëri nuk është bërë asnjëherë një regjistrim i përgjithshëm zyrtar i 
romëve e si rezultat i kësaj mungojnë të dhëna të plota statistikore mbi numrin e tyre, 
madje një pjesë e personave të lindur pas ’90 nuk figurojnë të regjistruar në regjistrat e 
gjendjes civile. Gjatë viteve 1522-23, për herë të parë romët në Shqipëri, u vlerësuan 
rreth 1 270 vetë Sipas vlerësimeve popullore të vitit 1930, rezultonte se kishte 20 000 
romë në tërë vëndin, ndërsa në disa dokumenta franceze vlerësoheshin 62 000 romë në 
Shqipërinë e vitit 1980. Më 1995, Grupi Ndërkombëtar i të Drejtave të Minoriteteve 
vlerësoi se numri i romëve ishte 90 000-100 000 vetë, ndërsa Universiteti i Marylandit 
deklaroi se në Shqipëri jetojnë deri në 120 000 romë. Vlerësohet se ritmi i shtimit të 
popullsisë rome është 3%, pra më i lartë se ai i popullsisë shqiptare114.  

Mungesa e statistikave të plota mbi numrin e kësaj popullsie, ka sjellë 
vazhdimisht vështirësi studimi dhe analize të plotë e reale të standartit të jetesës së kësaj 
bashkësie.  

Megjithëse nuk ka qënë objekt i trajtimeve diskriminuese nga pjesa tjetër 
shoqërisë, kjo pakicë etno-gjuhësore është përballur me një sërë problematikash 
ekonomiko-sociale, si: mungesa e një strehimi të sigurt, kushte të vështira  jetese deri në 
minimum jetik dhe mungesë të infrastrukturës, mungesë e shërbimit shëndetësor dhe 
pamundësi financiare për barna e shërbime mjekësore, përqindje të lartë papunësie 
krahasuar me grupet e tjera të popullsisë, prani të lartë të fenomenit të trafikimit dhe të 
prostitucionit, mbizotërim të analfabetizmit, numër të vogël të të regjistruarve në shkollë 
dhe braktisje shkollore, etj. 

 

Figurë 2.3 Pamje që tregon aspekte të jetesës së popullsisë rome, në Shkodër   

                                                 
113 Sipas “Raportit fillestar dhe periodik të shteteve palë deri në vitin 2001”mbështetur në Konventën 
Ndërkombëtare mbi eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit racial. Faqe 20 
114 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen Strategjisë Kombëtare “Për përmirësimin e kushteve të jetesës së 
minoritetit rom”- miratuar me vendimin Nr 633, dt 18. 09. 2003. Faqe 7 
 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 68 - 

2.2.j.2. Politikat në favor të zhvillimit dhe integrimit të komunitetit rom  
 
Popullsia rome ka shumë tipare kulturore tepër të dallueshme nga kultura 

shqiptare. Gjuha, ceremonitë familjare, festat e komunitetit, muzika, veshjet e grave 
artizanati, etj., janë elementë të dallueshëm të identitetit të këtij komuniteti. Por krahasuar 
me komunitetet e tjera, Romët nuk kanë një institucion që të kujdeset për ruajtjen dhe 
zhvillimin e kulturës së tyre, edhe pse ajo përbën një element shumë të rëndësishëm në 
emancipimin e këtij komuniteti dhe ndikon sidomos në pjesëmarrjen e romëve në jetën 
publike (vetëm disa grupe kulturore zhvillojnë aktivitete muzikore të rralla, kryesisht në 
qytetet Tiranë dhe Korçë).  

Megjithëse pakica rome nuk quhet pakicë kombëtare por pakicë gjuhësore, me 
argumentin se nuk ka një shtet referimi, ajo gëzon të drejtën që të përfitojë nga aplikimi i 
parimeve të konventave apo politikave të strategjive të hartuara mbi pakicat me karakter 
kombëtar e ndërkombëtar.  

Në legjislacionin shqiptar një rëndësi e veçantë i është kushtuar njohjes dhe 
garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, si një nga shtyllat e shoqërisë së 
qytetëruar bashkëkohore. Kuadri ligjor për minoritetet në Republikën e Shqipërisë 
përfshin një numër të konsiderueshëm dispozitash ligjore të parashikuara në Kushtetutë, 
në Kodet Penale dhe të Proçedurës Penale, në aktet normative të Keshillit të Ministrave 
dhe Konventat e Ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë.  

Trajtimi i minoriteteve në Shqipëri mori një dimension të ri sidomos pas 
anëtarësimit të Shqipërisë në organizatat ndërkombëtare, si OSBE, Këshilli i Europës etj., 
si dhe pas ratifikimit ose aderimit në pothuaj të gjitha Konventat ndërkombëtare për të 
drejtat e njeriut dhe në mënyrë të veçantë, pas ratifikimit të Konventës Kuadër të 
Këshillit të Europës “Për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare” në vitin 1995.  

Në mbështetje të plotësimit të detyrimeve që rridhnin nga ratifikimi i kësaj 
konvente, shteti shqiptar ndërmori hapin e parë, të rëndësishëm që shprehte vullnetin e 
plotë në trajtimin e zgjidhjen e problemeve me të cilat përballej bashkësia rome në 
Shqipëri. Ky hap ishte miratimi i Strategjinë Kombëtare “Për përmirësimin e kushteve të 
jetesës së pakicës rome” në shtator të vitit 2003, zbatimi i së cilës do të realizohet 
përgjatë një periudhë 15-vjeçare. Përveç detyrimeve që rridhnin prej ratifikimit të 
Konventës Kuadër të Këshillit të Europës, vëmendja e shtetit shqiptar ndaj mbrojtjes së 
minoriteteve (pra një vëmendje e veçantë edhe ndaj Romëve) është rritur edhe për shkak 
të faktit që kjo mbrojtje është cilësuar si një nga kriteret bazë për anëtarësimin e 
Shqipërisë në BE (kriteret e Kopenhagës). Madje përmbushja e këtyre kritereve për 
vendet kandidate monitorohet nga Komisioni Europian. 

Strategjia për Romët parashikon arritjen e disa objektivave kryesorë për 
zhvillimin dhe integrimin e pakicës rome në shoqëri, por edhe masat konkrete të 
instrumenteve përkatëse për realizimin e tyre. Strategjia ka përcaktuar hapat që duhen 
ndërmarrë, institucionet që do të merren me zbatimin e tyre, afatin kohor dhe buxhetin që 
nevojitet për realizimin në praktikë të këtyre objektivave. Miratimi i kësaj Strategjie u 
vlerësua edhe për përfshirjen e drejtpërdrejtë të pakicës Rome në procesin e hartimit të 
saj.  

Në dhjetor 2007 Sektori i Monitorimit të Zbatimit të Strategjisë për Minoritetin 
Rom, pranë Shërbimit Social Shtetëror në Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe 
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Shanseve të Barabarta me mbështetjen dhe asistencën e PNUD-it realizoi Raportin e parë 
të përparimit, në zbatim të Strategjisë Kombëtare “Për përmirësimin e kushteve të jetesës 
së pakicës rome”. Në këtë Raport u përfshinë të gjitha arritjet, masat e marra nga 
institucionet shtetërore për realizimin e objektivave kryesorë, si edhe u nxorrën në dukje 
problemet dhe mangësitë kryesore, që kanë ndikuar në mosrealizimin e disa objektivave 
të kësaj Strategjie.   

Për të përmirësuar statusin social-ekonomik dhe përfshirjen sociale të minoritetit 
Rom në rajon, nëntë vende të Evropës Qëndrore e Juglindore, ndërmorën  iniciativën e 
Dekadës. Ajo përfshin periudhën nga viti 2005 deri në vitin 2015 dhe është një angazhim 
politik i vendeve pjesëmarrëse, për të reduktuar pabarazitë në spektrin e zhvillimit 
njerëzor dhe ekonomik të Romëve nëpërmjet zbatimit të reformave dhe programeve 
politike të hartuara. Shqipëria shprehu dëshirën për t’iu bashkuar Dekadës në vitin 2007 
dhe u bë anëtare me të drejta të plota e Dekadës në Korrik 2008.  

Në tetor 2009 Qeveria Shqiptare miratoi Planin Kombëtar të Veprimit 2010-2015, 
në kuadër të Dekadës së Përfshirjes së Romëve. Me anë të këtij plani, synohet një 
pasqyrim më i mirë i realitetit dhe realizimi i një bashkëpunimi më të mirë midis 
opinionit publik, shoqërisë civile, medias, organeve shteterore dhe vendore, etj. 
 
2.2.j.3. Disa mundësi në ndihmë të arsimimit të fëmijëve romë   

 
Për të rritur shkallën e pjesëmarrjes së fëmijëve Romë në të gjitha nivelet e 

Arsimit, shteti shqiptar ka synuar në disa drejtime: 
1. Përmes nxitjes së frekuentimit të shkollës nga të gjithë fëmijët rome, nëpërmjet 

krijimit të lehtësirave në dokumentacion. I tillë është hartimi dhe zbatimi i 
udhëzimit të veçantë për lejimin e regjistrimit të fëmijëve romë pa çertifikatë 
lindje.  

2. Përmes zbatimit të projektit “Shansi i Dytë”, me qëllim uljen e braktisjes 
shkollore. Ndërhyrja shtetërore përmes “Shansit të Dytë”, si një arsimim 
alternativ, përbën ndërhyrjen më të madhe të pas viteve 1990, për integrimin e 
popullatës rome nëpërmjet arsimit. Kjo ndërhyrje erdhi si rezultat i moszbatimit të 
ligjit mbi vendosjen e sanksioneve për familjet që nuk çojnë fëmijët në shkollë. 
Në kuadër të këtij projekti janë hapur 61 klasa dhe kanë përfituar 469 nxënës, ku 
mbi 50 % e nxënësve janë romë. Për shembull, vetëm në tre shkolla periferike të 
Tiranës janë krijuar klasa kolektive mes të cilave dhe shkolla “Bajram Curri” që 
gjendet afër komunitetit rom115. 

3. Përmes realizimit të bashkëpunimit me shoqata e fondacione të ndryshme që janë 
pranë problematikave të familjeve rome  për ti mbështetur këto familje në 
sigurimin e mjeteve për ndjekjen e shkollës dhe për ti sensibilizuar prindërit se 
frekuentimi i shkollës nga fëmijët e këtij komuniteti, është një nga mundësitë e 
mira për përmirësimin e jetesës së tyre. Kjo është realizuar përmes programeve të 
sociale të qendrave komunitare me anë të disa projekteve, gjatë të cilave janë 
organizuar konkurrime sportive, artistike, piknikë, shkolla verore, kurse fillestare 

                                                 
115 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen Raportit studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane në 
Shqipëri: “Situata arsimore e fëmijëve romë në Shqipëri. faqe 31 
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për punë dore, etj. Qëllimi i këtyre projekteve, të realizuara me organizata 
jofitimprurëse vendase dhe ndërkombëtare, është synuar argëtimi, këmbimi i 
kulturave dhe forcimi i bashkëveprimit me njëri tjetrin midis fëmijëve romë e 
joromë, si dhe të marrja e njohurive bazë për të zhvilluar shkathtësitë sociale e 
profesionale. Funksionojnë disa qendra komunitare në ndihmë të arsimimit e të 
marrjes së aftësive profesionale të komunitetit rom. Për shembull, në qytetin e 
Elbasanit si rezultat i bashkëpunimit midis Fondacionit Soros, Bashkisë Elbasan 
dhe Drejtorisë Arsimore Rajonale, zhvillon veprimtarinë e saj “Qendra 
Komunitare për Fëmijët dhe të Rinjtë Rom”, e cila ka për mision integrimin e 
fëmijëve dhe të  rinjve romë në shoqëri dhe gjallërimin e jetës kulturore të tyre. 
Në funksion të uljes së shkallës së analfabetizmin së fëmijëve romë, kjo qendër 
ofron gjithashtu edhe kurse të gjuhës rome, të gjuhës shqipe, artizanatit, edukimit 
muzikor, edukimit fizik etj.. Zyra Arsimore e qytetit të Kuçovës në bashkëpunim 
me Shoqatën “Unioni i Romëve të Shqipërisë ”, kanë krijuar “Qendrën Sociale 
për Fëmijët Rome”, në të cilën fëmijët përgatisin mësimet e shkollës dhe 
zhvillojnë kurse të ndryshme kualifikuese. Në bashkëpunim me UNICEF dhe 
“Save The Children”, MASH në zbatim të Strategjisë Kombëtare “Për 
Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së minoritetit Rom” ka përfunduar një studim 
për evidentimin e situatës të arsimimit të romëve në vendin tonë, si dhe po ndjek 
realizimin e disa projekteve konkrete për arsimin parashkollor. 

4. Përmes hapjes së mjediseve të posaçme dhe rikonstruksionit të shkollave ku 
mësojnë fëmijë nga komuniteti rom. Të tilla janë shkollat e romëve në rrethet 
Berat (në fshatin Moravë), Elbasan, Pogradec, Korçë, Shkodër;  shkolla vartëse 
“Së bashku” pranë shkollës Çajupi të qytetit të Gjirokastrës; klasa të posaçme në 
Llakatund e në Novoselë të rrethit të Vlorës, në shkollën e Roskovecit të rrethit të 
Fierit, kopshti i Romëve në qytetin e Korçës, kurset kundër analfabetizmit në 
Zhupan të rrethit të Fierit etj. Përveç arsimit publik, ka filluar të funksionojnë 
edhe institucione jopublike për arsimimin e fëmijëve rom si, kopshti dhe shkolla 
“Amaro Tam” në qytetin e Pogradecit dhe shkolla për fëmijët rom në qytetin e 
Krujës. 

5. Përmes kualifikimit të mësuesve që punojnë me fëmijët romë dhe dhënies së të 
drejtave të studimit për në shkollat profesionale e socialkulturore për fëmijët rom. 

6. Përmes përfshirjes në kurrikulat shkollore të tematikave që trajtojnë problemet e 
rrezikshmërisë së përdorimit të drogës, të alkoolit, të duhanit, të braktisjes së 
shkollës, rreziku nga prostitucioni, trafikimi etj.  

 
 
2.2.j.4. Popullsia egjyptiane 
 

Popullsia egjyptiane ka një numër popullsie mbi 200 000 banorë116. Ajo nuk kanë 
status minoriteti, është pjesë e popullsisë shqiptare dhe flet gjuhën shqipe. Komuniteti 
egjiptian ka kërkuar të njihet si komunitet etnokulturor, por nuk pranohet nga autoritetet 
                                                 
116 Sipas UNDP, prezantuar në raportin ” Përmirësimi i Përfshirjes Sociale të Komunitetit Rom/Egjiptianë”, 
qershor 2010, paraqitur në link: 
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/create_speech.jsp?speechID=17581 
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për shkak të mosekzistencës së një shteti amë dhe të një gjuhe specifike. Kjo kërkesë 
bazohet në pretendimin e tyre se të paturit e këtij statusi, do ti ndihmonte ata për të 
tërhequr vëmendjen e duhur për zgjidhjen e mjaft problematikave ekonomiko-sociale që 
kanë117.  

Edhe kjo pjesë e popullsisë, përbën një tjetër grup vulnerabël me problematika 
ekonomike dhe sociale, për shkak të specifikës antropologjike, mentalitetit dhe mënyrës 
së tyre të jetesës. Nuk ka ende një strategji të veçantë qeveritare ku të trajtohen problemet 
dhe politikat që duhet të ndërmerren në mbështetje të këtij grupi118. Disa prej 
problematikave me të cilat është ndeshur kjo pjesë e shoqërisë janë: të ardhura të pakëta, 
mundësi të kufizuara jetese për nevojat bazë (ujë i pijshëm, higjenë, energji elektrike, 
ngrohje, shtëpi të papërshtatshme dhe të mbipopulluar), papunësi dhe mungesë tregu për 
profesione tradicionale, shkollim i ulët dhe mungesë kualifikimi, etj. 
 

2.2.k. Rishfaqja e fenomenit të gjakmarrjes 
 

Pavarësisht se në Shqipëri, gjakmarrja119 historikisht ka qënë një fenomen disi i 
lokalizuar në shtrirje gjeografike, kryesisht në disa prej rretheve veriore të saj, gjatë 
viteve të tranzicionit ajo jo vetëm që nuk u zhduk, por mori dimensione të tjera dhe një 
shtrirje gjeografike që i kaloi kufijtë e lokalizimit të mëparshëm.  

Ndryshimet politike, sociale dhe ekonomike që ndodhën gjatë periudhës 
postkomuniste, bënë që disa individë apo familje shqiptare të gjenin si zgjidhje të vetme 
për problemet e tyre aplikimin e “ligjeve të kanunit” dhe rrugën e gjakmarrjes e të 
vetëgjyqësisë.  

Disa nga shkaqet që e risollën në skenën e jetës shqiptare fenomenin e gjakmarrjes e 
të vetgjyqësisë ishin120: 

  Lindja e elementëve negative në shoqërinë post komuniste: korrupsioni dhe 
pasurimi nëpërmjet pushtetit, vrasjet, grabitjet, trafikimi, divorci, dhunimi i 
pronës, etj. dhe mungesa e përvojës së shoqërisë për t’i zgjidhur. Deri në vitin 
2009, vetëm konfliktet e lindura prej trafikut të drogës dhe të femrave, kanë 
përfshirë në hasmëri rreth 4600 familje. Shumë familje janë në konflikt nga 
ndërtimet informale. 

                                                 
117 Sipas  Raportit të ECRI për  Shqipërinë (Cikli i katërt monitorues) Faqe 30- 33 
118 Sipas “Strategjia e përfshirjes sociale 2007-2013-Draft” Faqe 31 
119 Rregulla të bazuara mbi Kanunin. Kanuni i shqiptarëve, i njohur si Kanuni i Lek Dukagjinit, i ka fillimet 
e veta në shek XV, ndërsa botimi i tij është bërë për herë të parë në fillim të shek XX, bazuar në 
dorëshkrimet e priftit katolik Shtjefën Gjeqovi. Ai u ndërtua dhe funksionoi brenda organizimit shoqëror 
shqiptar, si një tërësi rregullash e kodesh detyruese që mbronin të drejtat e njeriut, mbi bazën e një hierarkie 
(pra, përcaktonte pozitat dhe detyrimet e individit, familjes, fisit, fshatit, bajrakut, krahinës e deri tek 
kombi). E drejta kanunore funksiononte normalisht në Shqipëri, deri në shpalljen e Mbretërisë në vitin 
1928, madje elementë të saj ekzistonin edhe në përmbajtjen e Kushtetutës së Mbretërisë gjatë viteve 1928-
1939. Përhapja dhe aplikimi i “ligjeve të kanunit”nuk u lejuan vetëm gjatë periudhës së sistemit komunist 
(1944 –1990), ndërsa periudha post komuniste i rishfaqi  ato përsëri.  
Kanuni i Lek Dukagjinit u ribotua dhe doli në qarkullim në vitet e para të tranzicionit,  por shpesh zbatimi i 
“ligjeve” të tij, nga individë e familje të ndryshme shqiptare, është bërë në mënyrë të deformuar dhe ka 
sjellë pasoja të rënda sociale.  
120 Të dhënat e mëposhtme i referohen Rezolutës së Kongresit të Tretë të Misionarëve të Pajtimit, mbi 
ndalimin e gjakmarrjes dhe respektimin e shtetit ligjor. Tiranë më 30 Mars 2009 
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  Mosfunksionimi dhe mosreagimi në disa raste i institucioneve të shtetit dhe i 
organeve të drejtësisë për ndëshkimin e krimit, apo dënimet e ulta ndaj 
kriminelëve të kategorive të ndryshme dhe lënia e tyre e lirë për të emigruar. 
Lirimi i kriminelëve, lehtësimi apo falja e dënimit të tyre ka sjellë reagimin e 
palës së viktimës e cila ka gjetur si zgjidhje ekzekutimin për gjakmarrje të 
personit të liruar ose të pjestarëve të familjes së tij. Mbi 300 (deri në vitin 2009) 
individë janë ekzekutuar sapo kanë dalë nga burgu për shkak të dënimeve të ulëta 
që ju janë dhënë.  

  Përjashtimi nga e drejta e pronësisë e pjesëtarët të familjes që banonin apo ishin të 
punësuar në qytet prej zbatimit të ligjit 7501 në vitin 1991. Konfliktet e 
shkaktuara nga ky ligj, kanë lënë djerr mbi 70 % të sipërfaqes së punueshme në 
shkallë vendi dhe kanë detyruar mijëra familje të emigrojnë. Në disa zona zbatimi 
i tij, ka shkaktuar vrasje edhe midis familjeve me lidhje gjaku. Vetëm në zonën e 
Zadrimës e fshatrat e njohura si zona e “Nënshkodrës” janë 2200 familje me 
lidhje të ngushta fisnore që nuk komunikojne me njëra-tjetrën për shkak të 
mosmarrëveshjeve për tokën. Mos rënia dakort me zgjidhjen ligjore që ofronte 
ligji 7501, bëri që periudha nga ’91 e në vazhdim, të regjistronte 300.000 
konflikte për tituj pronësie në gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë, ku 7.7 % e 
rasteve kanë precipituar në hasmëri. Megjithëse një pjesë e këtyre konflikteve 
janë zgjidhur, aktualisht rreth 40 % e tyre ende janë dosje të pa zgjidhura. 

  Niveli i ulët ekonomik dhe kulturor i disa familjeve. Një pjesë e familjeve 
shqiptare, që jetojnë në fshatra me kushte të vështira jetese, por edhe në periferi të 
disa qyteteve, në kushtet e varfërisë ekstreme dhe të mungesës së shërbimeve më 
elementare jetësore, kanë ende mentalitetin kanunor në zgjidhjen e problemeve të 
shumta të tyre.  

 

 
Figurë 2.4 Fëmijë të një familjeje e ngujuar 
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2.2.l. Punësimi i fëmijëve 
 

Detyrimi i fëmijëve për të punuar, për të siguruar të ardhura, për të lypur apo për 
të kryer veprime që dëmtojnë zhvillimin e tyre, përbën vepër penale, ndonëse nuk 
parashikohen sanksione ndaj personave që punësojnë fëmijë në mënyrë të 
kundërligjshme. Punësimi i fëmijëve ndalohet për sa kohë fëmijët ndjekin arsimin e 
detyruar. E drejta e fëmijëve për të qenë të mbrojtur nga shfrytëzimi dhe përdorimi për 
punë garantohet nga Kushtetuta e Shqipërisë.  

“Strategjia kombëtare për fëmijët” dhe “Plani kombëtar i veprimit”, si dhe 
“Strategjia kombëtare kundër trafikimit të fëmijëve dhe mbrojtjes së fëmijëve viktima të 
trafikimit” parashikojnë mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi.  

Shqipëria ka ratifikuar të gjitha konventat kryesore të ILO-s121 dhe konventat e 
organizatave ndërkombëtare në lidhje me të drejtat e fëmijëve dhe shfrytëzimin e tyre.  

Në mbështetje të tyre ka edhe akte ligjore dhe nënligjore të hartuara gjatë gjithë 
këtyre viteve.  

Por megjithëse legjislacioni shqiptar nuk lejon punësimin nën moshën 14 vjeç dhe 
rregullon me ligj sasinë e llojin e punës që mund të kryhet nga fëmijët nën moshën 18 
vjeç, në kushtet reale pamja vazhdimisht ka figuruar e ndryshme. 

Meqënëse Shqipëria është dalluar vazhdimisht për nivel të lartë varfërie dhe për 
familje me të ardhura të pamjaftueshme e që shpesh nuk marrin asistencë nga shteti, me 
familje që e kanë të pamundur të sigurojnë një jetesë normale, shumë fëmijë të këtyre 
familjeve, pjesa më e madhe e të cilëve të moshës 12-16 vjeç, i është dashur që të 
punojnë. Për shkak të mundësive të pakta të punësimit dhe të punësimit të 
paqëndrueshëm, ata janë punësuar kryesisht në tregun joformal e të pakualifikuar.      

 
Në vitin 2010, Instituti i Statistikave (INSTAT) i Republikës së Shqipërisë në 

bashkëpunim me ILO/IPEC (Programi Ndërkombëtar për Eliminimin e Punës së 
Fëmijëve) bëri Studimin e parë kombëtar mbi punën e fëmijëve (SPF) në Shqipëri122.  

Studimi vlerëson se 57 000 fëmijë ose 8.2 % e 5-17-vjeçarëve janë ekonomikisht 
aktivë123 (shih tabelën 2.9 dhe grafikun 2.13). 

Ndër ta 54 000 fëmijë ose 7.7 % e fëmijëve janë të punësuar (informacioni mbi 
papunësinë është i disponueshëm vetëm për 15-17-vjeçarët). Përqindjen më të lartë të të 
punësuarve ose 16.8 % e zënë moshat 15-17-vjeç dhe më të vogël ose 2.4 %, moshat 5-
11-vjeç. Fëmijë që punojnë ka në të gjitha qarqet, por numri më i lartë i tyre ose 28 % 
janë në Qarkun e Elbasanit, 19 % në Qarkun e Korçës, 13 % në Qarkun e Shkodrës dhe 9 
% në Qarkun e Tiranës124. 

 

                                                 
121 ILO: Organizata Ndërkombëtare e Punës  
122 SPF-ja u projektua për të ofruar tregues mbi tre aspektet kryesore të jetës së fëmijëve: punësimi, 
shkollimi dhe shërbimet e papaguara në familje. Studimi mbuloi 7319 familje që përmbanin 27 865 
individë, nga të cilët 6003 ishin fëmijë të moshave 5-17 vjeç.  
123 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen studimit të ILO & INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën 
e Shqipërisë”-Rezultatet e studimit kombëtar mbi punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, Faqe 9 
124 Sipas studimit të ILO & INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën e Shqipërisë”-Rezultatet e 
studimit kombëtar mbi punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, Faqe 30-31 
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 Moshat 5-17 Moshat 5-11 Moshat 12-14 Moshat 15-17 
Popullsia e fëmijëve  698 600 354 400 163 600 180 600 
Të punësuar 54 000 8400 15 300 30 300 
Fuqia punëtore125 57 000 8400 15 300 33 300 
Puna e fëmijëve  35 500 8400 12 600 14 600 
Shkalla e punësimit  7.7% 2.4% 9.4% 16.8% 
SHPFP (%)126 8.2% 2.4% 9.4% 18.4% 
Puna e fëmijëve (%)  5.1% 2.4% 7.7% 8.1% 

Tabela 2.9 Shpërndarja e fëmijëve sipas grup-moshave dhe statusit të punës. Burimi: Studimi i 
ILO & INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën e Shqipërisë”-Rezultatet e studimit 
kombëtar mbi punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, Faqe 9 
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Grafiku 2.13 Shkalla e punësimit të fëmijëve sipas grupmoshave. Burimi: Studimi i ILO & 
INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën e Shqipërisë”-Rezultatet e studimit kombëtar mbi 
punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, Faqe 9 
 

Në tërësi, vlerësohet se fëmijët në Shqipëri, punojnë mesatarisht 18.7 orë në javë, 
kryesisht në bujqësi, ndërtim, miniera, hoteleri e turizëm dhe tregëti. Mbi 90 % e tyre (e 
të gjithë fëmijëve që punojnë) janë punësuar kryesisht në tre aktivitete kryesore: bujqësi, 
hoteleri - turizëm dhe tregëti respektivisht 80 %, të angazhuar në aktivitete bujqësore 8.2 
% në tregtinë me shumicë e pakicë dhe 4.1 % në hotele e restorante (shih tabelën 2.10 
dhe grafikun 2.14).  
 

 
Aktiviteti ekonomik 

Të gjithë  
(nr & %) 

Djemtë 
(nr & %) 

Vajzat 
(nr & %) 

Bujqësi, gjueti, pylltari dhe peshkim 43 200 
80.0% 

25 200 
77.8% 

18 000 
83.3% 

Manifakturë 1000 
1.8% 

600 
2.0% 

400 
1.6% 

Elektricitet, gaz, ujë 200 200 0 
                                                 
125 Fuqia punëtore përfshin individët e punësuar dhe ata të papunësuar, por papunësia është regjistruar 
vetëm për fëmijët e moshës 15-17 vjeç 
126 SHPFP: Shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore 
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0.3% 0.5% 0.0% 
Ndërtim 1100 

2.0% 
1000 
3.1% 

100 
0.5% 

Tregti me shumicë dhe pakicë 4400 
8.2% 

2600 
8.1% 

1800 
8.4% 

Hotele dhe restorante 2200 
4.1% 

1700 
5.1% 

600 
2.6% 

Transport, magazinim dhe komunikim 500 
1.0% 

200 
0.7% 

300 
1.4% 

Aktivitete të tjera 200 
0.6% 

0 
0.0% 

200 
1.1% 

Të paklasifikuara (transport uji, ndihmë në shtëpi) 1200 
2.1% 

900 
2.8% 

300 
1.2% 

Numri i përgjithshëm i fëmijëve të punësuar 54 000 32 400 21 600 
Tabela 2.10 Shpërndarja e fëmijëve në punësim sipas llojit të aktivitetit ekonomik. Burimi: 
Studimi i ILO & INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën e Shqipërisë”-Rezultatet e 
studimit kombëtar mbi punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, Faqe 11 
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Grafiku 2.14 Shpërndarja e fëmijëve në punësim sipas llojit të aktivitetit ekonomik. Burimi: 
Studimi i ILO & INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën e Shqipërisë”-Rezultatet e 
studimit kombëtar mbi punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, Faqe 11 
 

Tepër shqetësues është fakti që midis fëmijëve punëtorë, rreth 28.5 % e tyre 
(respektivisht 29.8 % e djemve dhe 26.4 % vajzave) janë të moshës 5 -13 vjeç, ndërkohë 
që sipas ligjeve shqiptare, fëmijët e kësaj moshe nuk duhet të punojnë asnjë orë në javë.  

Djemtë përbëjnë një përqindje më të madhe të punëtorëve fëmijë (63.4 %) dhe 
krahasuar me vajzat, ata priren të kenë një shkallë më të lartë punësimi, hendek gjinor ky 
që rritet me moshë, duke arritur në  7.6 % te fëmijët 15-17-vjeçarë (shih tabelën 2.11).  

Studimi evidenton se një pjesë e fëmijëve meshkuj, punojnë në bujqësi, ndërtim 
dhe miniera, me orë të zgjatura dhe në kushte aspak normale, ndërsa një pjesë tjetër 
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punojnë në treg dhe në rrugë, ku u duhet te përballen çdo ditë me orët e zgjatura, zhurma, 
me temperaturat ekstreme, me tym e me pluhur.   

Tabela 2.11 Shpërndarja e fëmijëve sipas grup-moshave dhe statusit të punës, të përcaktuara sipas 
gjinisë. Burimi: Studimi i ILO & INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën e Shqipërisë”-
Rezultatet e studimit kombëtar mbi punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, faqe 9 
 

Problem i madh për fëmijët që punojnë, mbeten orët e gjata të punës dhe kushtet e 
vështira, me te cilat ata duhet të përballen çdo ditë për të siguruar të ardhura minimale për 
të jetuar. Rreth 56.6 % e fëmijëve që punojnë, janë të punësuar në punë të rrezikshme. 
Një pjese e madhe e këtyre fëmijëve janë shkëputur nga shkolla dhe punojnë me orë të 
zgjatura, një pjesë e konsiderueshme e tyre edhe janë dëmtuar gjatë qëndrimit në punë, 
apo kanë manifestuar lodhje, ose sëmundje të tjera.  

Vlerësohet se përgjatë vitit që parapriu studimi, 8000 fëmijë ose 13% të të gjithë 
fëmijëve që punonin, vuanin nga një sëmundje profesionale ose dëmtim. Ankesa më e 
zakonshme te fëmijët ishte lodhja ekstreme, e cila prekte 7.2% të të gjithë fëmijëve që 
punojnë (8.3% të djemve dhe 5.3% të vajzave), të pasurit temperaturë në rreth 6% e tyre 
(5.7% e djemve dhe 6.5% vajzave),  prerje dhe dëmtime sipërfaqësore në 2.2% (3.1% e 
djemve dhe 0.8% e vajzave) si dhe sëmundje/dëmtime të tjera të shkaktuara nga puna 
(frakturat, tërheqjet, djegiet, problemet me lëkurën etj.) nga më pak se 1% e fëmijëve që 
punojnë129. 

Semundje/demtime te shkaktuara nga puna te femijet
Prerje/dëmtime sipërfaqësore

Fraktura

Ndrydhje

Djegie, gërryerje, morth

Probleme me frymëmarrjen

Probleme me lëkurën

Probleme barku/diarre

Temperaturë

Lodhje ekstreme

Probleme të tjera

Çfarëdolloj sëmundjeje\dëmtimi 
 

Grafiku 2.15 Sëmundje/dëmtime të shkaktuara nga puna tek fëmijët. Burimi: Studimi i ILO & 
INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën e Shqipërisë”-Rezultatet e studimit kombëtar mbi 
punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, Faqe 32-33 
                                                 
127 Fuqia punëtore përfshin individët e punësuar dhe ata të papunësuar, por papunësia është regjistruar 
vetëm për fëmijët e moshës 15-17 vjeç 
128 SHPFP: Shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore 
129 Sipas studimit të ILO & INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën e Shqipërisë”-Rezultatet e 
studimit kombëtar mbi punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, Faqe 32-33 

 
Moshat 5-17 Moshat 5-11 Moshat 12-14 Moshat 15-17 

Djem Vajza Djem Vajza Djem Vajza Djem Vajza 
Popullsia e fëmijëve  357 800 340 800 189 700 164 600 79 600 84 000 88 500 92 100
Të punësuar 32 400 21 600 5400 3000 8700 6600 18 300 12 000
Fuqia punëtore127 34 000 23 000 5400 3000 8700 6600 19 900 13 400
Shkalla e punësimit  9.1 6.3 2.9 1.8 10.9 7.9 20.7 13.1 
SHPFP (%)128 9.5 6.7 2.9 1.8 10.9 7.9 22.5 14.5 
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     Figurë 2.5 Fëmijë që mbledhin krom (Bulqizë 2012) 
 

Studimi evidenton gjithashtu, se në Shqipëri midis djemve dhe vajzave që 
punojnë dhe ndjekin shkollën në të njëjtën kohë, ka ndryshime edhe në përdorimin e 
kohës për shkollim (shih tabelën 2.12). Sipas tij, përdorimi i kohës për shkollim është 13 
% më i lartë te djemtë krahasuar me vajzat, madje janë 2.5 % më tepër djem sesa vajza që 
ndjekin shkollën ndërkohë që punojnë. Vajzat paraqesin përqindje më të larta (3.8%) 
krahasuar me djemtë në kohën që kalojnë në familje (shërbime të papaguara në 
familje)130 

 
 Të gjithë 

(nr & %)
Djemtë 

(nr & %) 
Vajzat 

(nr & %)
Shkollë + të punësuar + shërbime të papaguara në familje 
 

28 200 
4.3% 

14 800 
4.4% 

13 400 
4.2% 

Shkollë + të punësuar 12 500 
1.9% 

10 500 
3.1% 

2000 
0.6% 

Shkollë + shërbime të papaguara në familje 232 300 
35.4% 

94 100 
28.1% 

138 300 
43.0% 

Të punësuar + shërbime të papaguara në familje 9400 
1.4% 

3900 
1.2% 

5500 
1.7% 

Vetëm shkollë 329 600 
50.2% 

188 700 
56.4% 

140 900 
43.8% 

Vetëm të punësuar 3900 3200 700 

                                                 
130 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen studimit të ILO & INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën 
e Shqipërisë”-Rezultatet e studimit kombëtar mbi punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, Faqe 10-11 
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0.6% 1.0% 0.2% 
Vetëm shërbime të papaguara në familje 15 400 

2.3% 
3200 
1.0% 

12 200 
3.8% 

Joaktivë 24 800 
3.8% 

16 400 
4.9% 

8400 
2.6% 

Numri i përgjithshëm i fëmijëve të moshave 6-17 vjeç 656 100 334 800 321 300 
 
Tabela 2.12 Modele të përdorimit të kohës nga fëmijët e moshave 6-17 vjeç, sipas gjinisë. 
Burimi: Studimi i ILO & INSTAT:  “Fëmijët që punojnë në Republikën e Shqipërisë”-Rezultatet 
e studimit kombëtar mbi punën e fëmijëve për vitin 2010. Tiranë 2012, faqe 10 
 

Ndërkohë shifrat e studimit tregojnë gjithashtu edhe se pothuajse gjysma e fëmijëve 
të moshave 6-17 vjeç ndjekin shkollën dhe nuk janë as të punësuar në aktivitete 
ekonomike e sa të angazhuar. 

 

2.3. Arsimi 

 

2.3.a. Bazamenti mbi të cilin u zhvillua arsimi shqiptar i periudhës së 
tranzicionit 

 
Dëshira e përpjekjet për arsimim, kanë qënë dhe vazhdojnë të jenë vlerat kryesore 

të shoqërisë shqiptare, që e kanë shoqëruar atë brez pas brezi që në kohërat më të 
hershme. Për shqiptarët, arsimimi, shpesh është shoqëruar me sakrifica e përpjekje të 
vazhdueshme dhe është konsideruar si një nga rrugët më të rëndësishme që u çel portat 
brezave drejt së ardhmes. Këto sakrifica të bëra brez pas brezi, fillojnë që me përpjekjet 
për hartimin e një alfabeti me shkronja shqip, me hapjen e shkollave shqip dhe deri me 
krijimin e një sistemi arsimor që ka pësuar ndryshime të vazhdueshme në funksion të 
progresit të shoqërisë shqiptare.  

Nëse i referohemi disa prej momenteve më shenjuese të rrugës së gjatë të lindjes e 
të konsolidimit të arsimit shqiptar e fillojmë rrugëtimin që në shekullin XV. Kështu, 
dokumentet e para të shkruara i përkasin shekullit të XV me “Meshari-in” e Gjon 
Buzukut (që i përket vitit 1462 por është botuar më 1555), megjithëse shqipja ka një 
traditë të hershme ekzistence.  

Nën kujdesin, përpjekjet dhe sakrificat e vazhdueshme të atdhetarëve shqiptarë, 
gjuha shqipe për shekuj me rradhë i mbijetoi pengesave dhe vështirësive historike. E 
Gjysma e dytë e shekullit XIX, shënoi një hap tepër të rëndësishëm për krijimin e një 
arsimi shqip, me çeljen e shkollës së parë të mirëfilltë kombëtare shqipe, në qytetin e 
Korçës më 7 mars 1887.  

Shekulli XX pati ndryshime të mëdha dhe të vazhdueshme në fushën e arsimit 
shqiptar, ndryshime të cilat ndoqën zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale që 
ndodhën përgjatë dekadave të tij. Që në dekadën e parë, përhapja e shkollave dhe e 
mësimit të gjuhës shqipe, si edhe zhvillimi i kulturës kombëtare në përgjithësi, solli si një 
detyrim gjuhësor, kulturor dhe politik, krijimin e një alfabeti të njëjtë të gjuhës shqipe. 
Breza të tërë iluministësh, gjuhëtarësh, shkrimtarësh e publicistësh shqiptarë, punuan për 
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vendosjen e një alfabeti të njëjtë të gjuhës shqipe që u kurorëzua në Kongresin e 
Manastirit më 14-22 nëntor 1908.  

Viti 1909 shënoi çeljen e “Normal-es” së Elbasanit, shkollën e parë të mesme të 
arsimit kombëtar që shërbeu për përgatitjen e mësuesve të shkollave fillore. Më pas, 
Shpallja e Pavarësisë më 1912, hodhi themelet për krijimin e legjislacionit arsimor 
shqiptar.  

Gjatë vitit 1933 u bë shtetëzimi i shkollave, ndërsa në vitin 1946 u bë miratimi i 
reformës së parë arsimore në Shqipëri. Ligji për Reformën arsimore i gushtit 1946 hodhi 
bazat e një sistemi arsimor shtetëror, demokratik e laik, që nënkuptonte të drejtën dhe 
mundësinë e gjithsecilit për të ndjekur të gjitha kategoritë shkollore falas dhe pa dallim 
seksi, gjendjeje shoqërore apo kombësie.131 Një nga qëllimet e Ligjit të Reformës 
Arsimore të vitit 1946 ishte zhdukja e analfabetizmit dhe e pabarazive gjinore në arsim. 

Në vitet 1948-1955 në vendin tonë u hodhën bazat e sistemit arsimor, duke filluar nga 
arsimi parashkollor deri te shkollat e larta. Në vitin 1946 u hap edhe shkolla e parë e lartë 
në Shqipëri (Instituti i Lartë Pedagogjik në Tiranë).   

Në vitet 1950 e në vazhdim sistemi arsimor u përqëndrua jo vetëm në fushatën 
kundër analfabetizmit, por edhe në arritjen e arsimimit të përgjithshëm dhe në nxitjen e 
barazisë gjinore në arsim (Falkingham dhe Gjonça, 2001).  

Në vitin 1956, analfabetizmi u konsiderua i zhdukur. Një vit më vonë u hap edhe 
Universiteti Shtetëror i Tiranës.  

Pas vitit 1990, sëbashku me ndryshimet demokratike që përfshinë shoqërinë 
shqiptare ndodhën edhe ndryshime të rëndësishme në fushën e arsimit. Për gjatë njëzet 
vite, sistemi arsimor shqiptar ka qenë i detyruar t’i përshtatet zhvillimeve të vendit dhe 
marrëveshjeve ndërkombëtare. Kurrikulat e të gjitha niveleve të arsimit parauniversitar, 
pësuan ndryshime në formë e në përmbajtje dhe vazhdojnë ende të fitojnë elementë 
bashkohorë dhe aplikativë. Fillimisht ndryshimi nisi me transformimin e programeve 
mësimore, pra me heqjen e aspekteve politike e ideologjike dhe me zëvendësimin e tyre 
me lëndë të tjera bashkëkohore (njohuri për shoqërinë, edukatën shëndetësore, edukimi 
për karrierën, informatikë, etj). Në vazhdimësi, hap pas hapi, u synua drejt modernizimit 
të metodave të mësimdhënies, kualifikimit të mësuesve me koncepte të reja me në qendër 
nxënësin dhe zhvillimin tek ata, të menduarit individual krijues 132. 

Një moment tjetër i rëndësishëm në ndryshimet strukturore të sistemit arsimor 
publik shënoi sidomos viti 2003, në të cilin arsimi universitar zyrtarisht u përshtat me 
Deklaratën e Bolonjës të 1999. 

Por, përveç progreseve gjatë viteve të tranzicionit, problemeve të tij ekonomike 
dhe elementëve të tjerë të lidhur me të, si migrimi i brendshëm e ndërkombëtar i 
shqiptarëve, urbanizimi i shpejtë,  mungesa e sigurisë në vend, etj., iu bashkangjitën edhe 
problematika në cilësinë e infrastrukturën e arsimit. Një prej problematikave direkte me 
pasoja zinxhir në shoqërinë shqiptare, ishte fenomeni i braktisjes shkollore dhe rënia e 
numrit të të regjistruarve në arsimin parauniversitar, ku më i prekur në fakt rezultoi 
arsimi i mesëm (për shembull, nga viti 1989-1995, regjistrimi në arsimin e mesëm u ul 
me 50 % - Hazans dhe Trapeznikova, 2006).  

                                                 
131 Gazeta Zyrtare e RPSH, nr.480, II, 19.11.1946 (Ligji i Reformës Arsimore). 
132 Pango, 1996; Raporti Vjetor i Ministrisë së Arsimit 2002-2003 
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Kriza politike e vitit 1997, përshkallëzoi problematikat e infrastrukturës shkollore, 
sepse u shoqërua me rrënimin e 1/3 së shkollave (sipas Picard dhe Wollf, 2008) e 
shkatërrimin e disa objekteve shkollore të vendit, gjë e cila ndikoi në cilësinë dhe 
frekuentimin e shkollimit. 

Por, pavarësisht problematikave të ndryshme, arsimi në Shqipëri vazhdon të jetë 
një prioritet kombëtar që ka për qëllim ti ofrojë popullatës të drejta të barabarta për të 
marrë arsim në të gjitha nivelet, pavarësisht nga gjëndja shoqërore, gjinia, kombësia, feja, 
etj 

Një aspekt i rëndësishëm i zhvillimeve në arsimin e periudhës së tranzicionit, 
është edhe rritja me shpejtësi i numrit të institucioneve private. Megjithëse ende me 
përvoja jo plotësisht të konsoliduara, këto institucione përballen me sfidën  për të ecur 
paralel me institucionet shtetërore dhe mundohen të aplikojnë modele të reja në ndjekjen 
e pjesëmarrjen në arsim. Shkolla e parë e arsimit privat u hap në vitin 1992 dhe numri i 
tyre u rrit në vitet në vazhdim.  Kështu, nëse i referohemi dekadës së dytë të tranzicionit 
rezulton se: nëse në vitin shkollor 2003-2004 kishte 89 shkolla të arsimit 9-vjeçar e 51 të 
arsimit të mesëm, në vitin shkollor 2007-2008, ishin 120 shkolla të arsimit 9-vjeçar (nga 
të cilat 9 në fshat) e 106 të arsimit të mesëm (nga të cilat 7 në fshat)133. 

 
 

2.3.b. Dokumenta kryesore mbi të cilat mbështetet proçesi mësimor në shkollat 
e arsimit bazë publik dhe jopublik në Shqipëri 
 
E drejta për arsimim është një nga të drejtat themelore të njeriut e cila duhet të 

gëzohet në mënyrë të njëjtë dhe të barabartë nga të gjithë, e garantuar nga Kushtetuta e 
RSH në nenin 57 dhe 59 të saj.  

Parlamenti i RSH, ka ratifikuar Konventën për të Drejtat e Fëmijëve, dispozitat e 
të cilit kanë gjetur zbatim në ligjet e miratuara pas ratifikimit të kësaj konvente. Ligji Nr. 
69/2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”134, i 
miratuar në datën 21.6.2012  dhe i Shpallur me dekretin nr. 7696, të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë në datën 18.7.2012. garanton të drejta të barabarta për të gjithë 
shtetasit e Republikës së Shqipërisë, për t’u arsimuar në të gjitha nivelet e arsimimit, 
pavarësisht gjendjes së tyre sociale, kombësisë, gjuhës, seksit, fesë, racës, bindjeve 
politike, gjendjes shëndetësore dhe nivelit ekonomik. 

Realizimi i procesit mësimor në arsimin bazë publik dhe jopublik në Shqipëri, 
mbështetet në një sërë dokumentesh kryesore si:  
1-Kushtetuta e Shqipërisë; 
2-Ligji për Arsimin Parauniversitar; 
3-Dispozitat Normative të Arsimit Parauniversitar; 
4-Kurrikula e arsimit bazë që përmban:  
      -  Standardet e përmbajtjes dhe të arritjes për klasat 1-9 dhe 10-12; 
       -  Strukturën e vitit shkollor; 

                                                 
133 Sipas “Strategjia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar 2008-2013”, MASH, gusht 2008, faqe 12 
134 Ky ligj është përafruar plotësisht me: Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian (2000/C 
364/01), datë 18 dhjetor 2000, Numri CELEX 32000X1218(01) Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, 
Seria C, Nr 364, datë 18.12.2000, faqe 1-22 
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- Planin mësimor të arsimit bazë; 
- Programet lëndore; 
- Udhëzuesit kurrikularë për mësuesit për të gjitha lëndët e arsimit bazë; 
- Tekstet shkollore; 

 
2.3.c. Struktura arsimore në raport me nivelet e Klasifikimit Standard 

Ndërkombëtar të Arsimit  
 

Sistemi arsimor shqiptar është i organizuar në dy nivele: parauniversitar dhe 
universitar, në përputhje me nivelet e Klasifikimit Standard Ndërkombëtar të Arsimit 
(ISCED, 1997). 
 
Në arsimin parauniversitar përfshihet : 
 
- arsimi parashkollor, që korrespondon me nivelin 0 të ISCED 97, fillon në moshën 3 
vjeç dhe përfundon në moshën 6 vjeç. 
 
- arsimi bazë, që është i detyrueshëm për fëmijët e moshës 6-16 vjeç dhe realizohet në dy 
cikle:64 

1. i ulët apo cikli fillor i shkollës nëntëvjëçare, që korrespondon me nivelin 1 të 
ISCED 97; 

2. i lartë i shkollës nëntëvjeçare, që korrespondon me nivelin 2 të ISCED 97; 
 
- arsimi i mesëm që korrespondon me nivelin 3 të ISCED 97, ndahet në arsimin e 
përgjithshëm (gjimnaz) dhe atë teknik-profesional: 
 
Sipas ISCED, ka edhe një nivel të 4-t i që korrespondon me nivelin pas shkollës së 
mesme por jo të lartë, por ai nuk është aplikuar deri tani në sistemin arsimor shqiptar. 
 
 

2.3.d. Mënyra e organizimit të arsimit të detyruar 
 

Reforma arsimore e miratuar në Shqipëri në vitin 1946, e bëri arsimin fillor 4 vjet 
dhe të detyrueshëm, ndërsa arsimin unik 3 vjet.  

Më vonë reforma u shoqërua edhe me luftën kundër analfabetizmit dhe me 
shpalljen të detyrueshëm të arsimit 7-vjeçar. Në vitin 1963, arsimi i detyruar, kaloi nga 
sistemi 7-vjeçar në atë 8-vjeçar, ndërsa që prej vitit 2003 kaloi në sitemin 9-vjeçar.  

Cikli i plotë 9-vjeçar për herë të parë u realizua gjatë vitit shkollor 2008-2009. Në 
këtë strukturë të rishikuar, arsimi bazë (i detyrueshëm) përfshin nivelet (5+4) dhe 
përafron sistemin arsimor shqiptar me atë të shumicës së vendeve të OECD.  

Aktualisht, arsimi 9-vjeçar përbëhet nga dy cikle: cikli fillor që përfshin klasat I-
V dhe cikli i mesëm i ulët që përfshin klasat VI-IX. Në përfundim të klasës së nëntë 
organizohen provimet e lirimit. Në vitin shkollor 2015-1016, cikli fillor do të përfshijë 
klasat I-VI dhe cikli i mesëm i ulët klasat VII-IX. 
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Në ciklin fillor të gjitha lëndët zhvillohen me një mësues, me përjashtim të disa 
lëndëve të klasës së katërt e të pestë (gjuhë amtare, matematikë, dituri natyre, gjuhë të 
huaja, arte dhe edukim fizik) që zhvillohen nga mësuesit përkatës lëndorë, ndërsa në 
ciklin e mesëm të ulët, çdo lëndë ka mësuesin përkatës.   

Të gjithë fëmijët janë të detyruar të fillojnë arsimin bazë në moshën 6 vjeç, pa 
patur kritere përjashtuese për hyrjen në klasën e parë, me përjashtim të rasteve tepër të 
veçanta kur fëmija paraqitet me zhvillim shumë të dobët. Që nga mosha 6 deri në16 vjeç, 
ata janë të detyruar të ndjekin shkollën e arsimit bazë dhe këtë mund ta realizojnë në 
shkolla publike (ku arsimimi ofrohet pa pagesë) dhe në shkolla jopublike të liçensuara 
(ku arsimimi ofrohet kundrejt një pagese).  
 
 

2.3.e. Tendenca e numrit të nxënësve në arsimin e detyruar 
 
Në kuadrin e ndryshimeve të ndodhura, me karakter ekonomiko-social në shoqërinë 

shqiptare të tranzicionit demokratik, një veçori dalluese, e lidhur në mënyrë direkte me 
dinamikën e popullsisë, është edhe rënia e numrit të nxënësve që regjistrohen vit pas viti 
në arsimin e detyruar 9-vjeçar.  

Tendenca e rënies së numrit të nxënësve ka qënë një reflektim i tendencës në ulje të 
numrit të popullsisë shqiptare, e cila nga ana e vet është rezultat i emigracionit të lartë 
dhe i uljes së numrit të lindjeve (prej emigrimit të popullsisë fertile dhe aplikimit të 
politikës së planifikimit familjar). Tendenca e rënies së numrit të popullsisë së re, 
përmendet në studime të ndryshme. Psh., në një prej botimeve të viteve të fundit, 
“Shqipëria, plani i aksionit për punësimin e të rinjve 2010-2013”, plan aksioni i hartuar 
me ndihmesën teknike të Zyrës Ndërkombëtare të Punës (ILO), theksohet fakti që pjesa 
që zënë fëmijët nën moshën 15 vjeç (23 % e popullsisë) në Shqipëri, ka nisur të 
zvogëlohet që prej vitit 1990 e do të vazhdojë të ketë rënie të ndjeshme, si në vlerë 
absolute ashtu edhe në përqindjen ndaj numrit të përgjithshëm të popullsisë135. 

 
Nëse bëjmë një analizë të shpejtë mbi shifrat e deklaruara nga INSTAT mbi numrin e 

fëmijëve të regjistruar gjatë viteve të tranzicionit shqiptar, na rezultojnë këto përfundime:  
  Krahasuar midis tyre viti shkollor 1991 – 1992  dhe ai 2009 – 2010, numri i 

nxënësve të regjistruar në ciklin e arsimit të detyruar ka pësuar rënie. Nëse në 
vitin shkollor 1991 – 1992 ishin regjistruar 540 133 nxënës gjithsej, njëzet vite më 
pas në vitin shkollor 2009 – 2010 numri total i nxënësve në arsimin nëntëvjeçar 
rezultonte 439 995 nxënës136.  

  Dekada e parë e tranzicionit është karakterizuar nga një tendencë në rritje të 
numrit të regjistrimeve, ndërsa dekada e dytë nga tendenca në rënie. Ky fakt 
mund të shihet i lidhur me reflektimin që ka dhënë në dekadën e dytë rënia e 
lindjeve dhe emigrimi i moshës së re fertile gjatë dekadës së parë.  

  Rënie të numrit të regjistrimeve, pothuajse me të njëjtat ritme kanë pësuar të dyja 
gjinitë, por përqindjet e regjistrimeve për vajzat kanë një rënie të lehtë (rezultojnë 

                                                 
135 Sipas botimit: “Shqipëria, plani i aksionit për punësimin e të rinjve 2010-2013”, plan aksioni i hartuar 
me ndihmesën teknike të Zyrës Ndërkombëtare të Punës (ILO), faqe 17 
136 Sipas INSTAT paraqitur në linkun http://www.instat.gov.al/al/themes/arsimi.aspx 
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në vlerën 49.8 %), krahasuar me përqindjet e regjistrimit të djemve (që rezulton 
në vlerën 50.2 %). 

  Vazhdimisht, vit pas viti, numri i nxënësve meshkuj ka qënë më i lartë se numri i 
nxënëseve femra. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

19
91

-1
99

2
19

92
-1

99
3

19
93

-1
99

4
19

94
-1

99
5

19
95

-1
99

6
19

96
-1

99
7

19
97

-1
99

8
19

98
-1

99
9

19
99

-2
00

0
20

00
-2

00
1

20
01

-2
00

2
20

02
-2

00
3

20
03

-2
00

4
20

04
-2

00
5

20
05

-2
00

6
20

06
-2

00
7

20
07

-2
00

8
20

08
-2

00
9

20
09

-2
01

0

Nxenes te regjistruar ne arsimin 9-vjecar per periudhen 1991-2010 (gjithsej dhe sipas gjinive)

Nxënës meshkuj Nxënëse femra Nxënës gjithsej
 

Grafiku 2.16 Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar për periudhën 1991-2010 (gjithsej dhe 
sipas gjinive). Burimi INSTAT, publikuar në link: 
http://open.data.al/uploadserise/skedaret/nxenes_1991_-_2010_1111.xls  
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Kapitulli III  
 
 
Gjeografia dhe dinamika e fenomenit të braktisjes shkollore gjatë 
periudhës së tranzicionit dhe veçoritë që e kanë karakterizuar   
 

 
3.1. Kuptimi mbi termin “braktisje shkollore” 

 
Fenomeni i braktisjes shkollore ka si të domosdoshëm që në nisje të trajtimit të tij, 

përcaktimin e kuptimit të vetë termit. Përdorimi i termit “braktisje shkollore” i referohet 
përcaktimit të termit braktisje e arsimit bazë me kohë të plotë. Bazuar në Ligjin për 
Sistemin Arsimor Parauniversitar, arsimi bazë me kohë të plotë është i detyrueshëm për 
të gjithë fëmijët që janë shtetas shqiptarë me banim në Republikën e Shqipërisë nga 
mosha gjashtë vjeç deri në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç, me përjashtim të rasteve të 
parashikuara në këtë ligj. Kuptimi i termit braktisje shkollore përfaqëson fenomenin e 
ndërprerjes së arsimit të detyruar gjatë kohës së përcaktuar me ligj. 

 
Brenda këtij përcaktimi, braktisja shkollore paraqitet në trajtën e braktisjes së 

“fshehtë” dhe “fizike”.  
“Braktisje e fshehtë” përfaqëson rastet e një ose disa nxënësve, të cilët mbeten të 
paaktivizuar e të pamotivuar gjatë procesit mësimor dhe si pasojë japin rezultatet më të 
ulëta krahasuar me bashkëmoshatarët e tyre. Braktisja e fshehtë ndodh tek nxënësit: 

  me vështirësi të nxëni;  
  e pamotivuar e të pa mbështetur; 
  që nuk shfaqin interes ndaj mësimit për arsye të ndryshme sociale, familjare, 

ekonomike, etj. 
  që ndonjëherë ose shpesh dalin nga vëmendja e kujdesi i mësuesve të tyre 

kujdestarë apo lëndorë; 
Kjo kategori fëmijësh, që nuk arrin të përvetësojë ngarkesën mësimore hap pas hapi 

dhe krijon diferenca të mëdha në formim, vit pas viti bëhet potencialisht e mundshme për 
“braktisje fizike” të shkollës.  

Një pjesë e këtyre fëmijëve mbyllen në vetvete dhe e vuajnë “inferioritetin” e tyre 
duke e shprehur atë herë me heshtje herë me agresivitet, ndërkohë që një  

pjesë e tyre “ndërgjegjësohet dhe ngushëllohet” me faktin se “kaq mund të arrijë” dhe 
rri indiferent gjatë gjithë proçesit mësimor.  

Si koncept, një braktisje të fshehtë shfaqet në rastet kur nxënësi/ja është prezent 
fizikisht në klasë, por nuk përvetëson programin mësimor, madje shpesh në heshtje 
mbetet edhe analfabet137. 

                                                 
137 Quhet njeriu që nuk di të shkruajë dhe të lexojë me kuptim. Sipas përkufizimit të dhënë nga UNESCO, 
mosdija e shkrim-leximit është paaftësia e njeriut të lexojë dhe të shkruajë me kuptim një formulim të 
shkurtër të thjeshtë të jetës së tij të përditshme. Shkrimi dhe leximi supozohet të përbëjë nivelin bazë të 
arritjes të arsimit fillor.  
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Një “braktisje fizike” përfaqëson rastet e një ose disa nxënësve, që për arësye të 

ndryshme nuk e ndjekin rregullisht proçesin mësimor ose nuk janë prezent në shkollë për 
një kohë të gjatë.  

Bazuar në Ligjin për Sistemin Arsimor Parauniversitar dhe Dispozitat Normative 
2002 (për shkollat publike), një nxënës quhet braktisës, kur ai është në moshën nga 6-16 
vjeç dhe nuk ndjek proçesin mësimor-edukativ me kohë të plotë.  

Braktisës quhet gjithashtu edhe një nxënës me moshë 6-16 vjeç, që ndodhet në kushte 
specifike (pra kur aksidentohet apo sëmuret rëndë e nuk mund të lëvizë e të ndjekë  
mësimet në shkollë) që lejohet ti marrë mësimet në shtëpi me programe e kohë të 
reduktuar, por që nuk i ndjek ato.  

Për të plotësuar arsimin e detyruar, ligji gjithashtu parashikon se nxënësi që ka 
mbushur moshën shtatëmbëdhjetë 
vjeç e nuk ka përfunduar arsimin 
bazë, lejohet të përfundojë klasën që 
po ndjek, madje në rastet kur ai ka 
mbushur moshën gjashtëmbëdhjetë 
vjeç e nuk e ka përfunduar arsimin 
bazë me kohë të plotë, ka të drejtë të 
regjistrohet në shkollat e arsimit 
bazë me kohë të pjesshme. Nxënësi 
ka të drejtë ta ndjekë arsimin bazë 
me program mësimor individual, 
sipas procedurave të përcaktuara me 
udhëzim të ministrit, vetëm në rastet 
kur ai nuk ka ndjekur të paktën dy 
klasa të arsimit bazë me kohë të 
plotë.  

Figurë 3.1 Nxënës në klasë 
 
 
 
3.2. Evolucioni në kohë i fenomenit të braktisjes shkollore dhe veçoritë 
që e kanë karakterizuar 
 

3.2. a. Braktisja e arsimit bazë  në dekadën e fundit të regjimit komunist 
 
Për të paraqitur gjeografinë e fenomenit të braktisjes shkollore në Shqipëri, i 

referohemi të dhënave të siguruara nga shumë burime zyrtare: Drejtorisë së Informacionit 
dhe të Statistikës në MASH, botimeve “Statistika dhe indikatorë të arsimit 1991-2002”, 
raporteve vjetore statistikore të arsimit të viteve: 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 
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2005-2006, 2006-2007, DA-ve dhe ZA-ve në rrethe, specialistëve të arsimit në qarqe të 
ndryshme të vendi, etj.  

Përmes analizës së të dhënave të marra prej tyre, rezulton se fenomeni i braktisjes 
shkollore ka qënë vazhdimisht prezent në Shqipërinë e tranzicionit.  

Nëse hidhet një vështrim përpara periudhës së ndryshimeve të sistemit politik dhe 
social-ekonomik të vendit, vihet re se gjatë regimit komunist fenomeni i braktisjes 
shkollore ka qënë në shifra tepër të ulëta. Duhet theksuar gjithashtu se gjatë kësaj 
periudhe, pavarësisht përqindjeve shumë të ulëta, fenomenit i kushtohej një rëndësi e 
veçantë dhe trajtohej si një problematikë e rëndësishme për zgjidhje. Si një praktikë e 
zakonshme për shkollat që kishin nxënës problematikë në frekuentim, ishte mosbërja 
publike e rasteve të braktisjes, kur ndërkohë drejtoria dhe stafi mësimor bënin një punë të 
madhe për tërheqjen e tyre në shkollë.  

Kjo politikë e ndjekjes në mënyrë të vazhdueshme të problematikës, që synonte 
që në fillim zhdukjen e braktisjes shkollore dhe të analfabetizmin, ishte një nga faktorët e 
rëndësishëm që nxiti shkollimin dhe rriti cilësinë e tij përgjatë periudhës 1945-1990. 
Përveç politikës shtetërore në favor të zhvillimit të arsimit, një tjetër faktor nxitës për 
rritjen e cilësisë në sektorin e arsimit, ishte edhe mungesa e pronës private në shoqërinë 
shqiptare. Në mungesë të saj dhe të pamundësisë për trashëgim tek pasardhësit, prindërit 
e  shihnin të ardhmen e fëmijëve të tyre tek shkollimi, duke kultivuar në këtë mënyrë një 
lidhje të  ngushtë të fëmijëve të tyre me shkollën. 

Nëse nga shifrat e braktisjes së shkollës të periudhës së regjimit komunist të 
deklaruara zyrtarisht, i referohemi kryesisht atyre të dekadës së fundit së saj, vëmë re 
ndryshime të dukshme midis kësaj periudhe dhe asaj post komuniste. Dy prej dallimeve 
kryesore që vihen re janë:  

1. Shifrat e braktisjes së arsimit të detyruar sidomos të dekadës së parë të 
periudhës së tranzicionit, shënuan trefishim deri në gjashtëfishim krahasuar 
me shifrat e dekadës së fundit të periudhës së regjimit komunist; 

2.  Para vitit 1990, nxënësit braktisës ishin kryesisht të moshës së klasave të larta 
të arsimit 8-vjeçar, ndërkohë që gjatë viteve ’90, përveç nxënësve të klasave të 
larta, braktisja e shkollës u bë shqetësuese edhe për arsimin fillor. Përgjatë 
kësaj periudhe braktisja e shkollës në arsimin fillor përbënte 25%  të braktisjes 
shkollore të të gjithë nxënësve që braktisnin arsimin e detyruar në kuadër 
vendi138(shih tabelën 3.1 dhe grafikun 3.1). 

Tabela 3.1 Braktisja e shkollës 1993-1990 (në %). Burimi: MASH, Drejtoria e Kurrikulave 

                                                 
138 Broshurë Drejtoria e Arsimit 8-vjeçar MASH, 1998 

Nr Viti shkollor Braktisja e shkollës (në %) 
1. 1983-1984 1.42 
2. 1984- 1985 1.37 
3. 1985-1986 0.76 
4. 1986-1987 0.81 
5. 1987-1988 0.76 
6. 1988-1989 0.79 
7. 1989-1990 1.03 
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Braktisja e shkollës (në %) per periudhen kohore 1983-1990
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 Grafiku 3.1 Braktisja e shkollës 1993-1990 (në %). Burimi: MASH, Drejtoria e Kurrikulave 
 
Referuar këtyre të dhënave të deklaruara nga Ministria e Arsimit, shihet se përgjatë 

dekadës së fundit të regjimit komunist, braktisja e shkollës ka njohur vlerën më të lartë, 
prej 1.42% në vitin shkollor 1983-1984 dhe vlerën më të ulët prej 0.76% në vitet 
shkollore 1985-1986 e 1987-1988 139.  

Përqindje më të larta të braktisjes së shkollës evidentohen në vitet 1983-84, 1984-85 
dhe 1989-90, ndërsa në vitet e tjera ka një braktisje nën 1%, me një shmangie maksimale 
midis vlerave të secilit vit prej 0,05%. 

 
Në mënyrë të përmbledhur, mund të themi se gjatë periudhës 1983-1990, 

fenomeni i braktisjes shkollore është karakterizuar nga disa veçori kryesore: 
 
  Braktisja shkollore ka shënuar vlera shumë të ulëta. 
  Nuk ka pasur diferenca të theksuara ndërmjet rretheve. 
  Nuk ka pasur diferenca të theksuara ndërmjet përqindjeve të braktisjes në 

shkollat e qytetit me atë të shkollave të fshatit. 
  Numri i nxënësve që braktisnin arsimin fillor ka qenë i papërfillshëm. E 

braktisnin këtë cikël vetëm nxënësit që kishin përsëritur klasën 2 ose 3 vite. 
  Braktisja shkollore shfaqej në klasën e pestë dhe numri më i madh i 

largimeve, ishte në klasat e shtata, kryesisht ata nxënës që e kishin përsëritur 
klasën disa vite. 

  Përqindja e largimit të vajzave, ka qenë më ulët se ajo e djemve. 
  Përgjithësisht, nxënësit nuk e braktisnin shkollën 8-vjeçare, pa e përfunduar 

atë edhe nëse e kalonin moshën 16 vjeç gjatë një viti shkollor.  
 
 

                                                 
139 Material  i sektorit të arsimit të detyruar në MASH. 2004 
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3.2.b. Braktisja e shkollës përgjatë periudhës së tranzicionit. Një vështrim i 
përgjithshëm  
 

Niveli i braktisjes ne kuader vendi (ne %), 
nga viti 1990-2010
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Grafiku 3.2 Braktisja e shkollës në kuadër vendi, nga 1990-2010 (në %). Burimi: MASH, 
Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave. Të dhënat paraqiten edhe në “Draftin e propozimit të 
arsimit për të gjithë/iniciativa përshpejtuese (EFA/FTI)”, MASH 2004, faqe 10. 
 
Pas vitit 1990, përgjatë periudhës së tranzicionit, për shkak të faktorëve të ndryshëm që 
shoqëruan periudhën, fenomeni i braktisjes shkollore ka shënuar vlera të deklaruara tepër 
të larta, ku më tepër është dalluar dekada e parë (kryesisht vitet 1991- 2003).  

Kështu, vlera më e lartë e braktisjes së arsimit të detyruar, 6.3 %, është shënuar në 
vitin shkollor 1991-1992, ndërkohë që ajo figuronte e lartë (në vlerën 3.9 %) që prej vitit 
shkollor 1990 - 1991 e në vazhdim për 10 vite me rradhë (respektivisht 4.1 % në vitin 
shkollor 1992-1993; 4 % në vitin shkollor 1993-1994. Braktisja ruajti vlerat rreth 3 % 
nga 1994 deri në vitin 2000, deri sa pësoi një ulje deri në masën 2 % nga viti 2000 deri në 
vitin 2003140.  

Më pas nga viti 2003 e deri aktualisht, si rezultat i punës së shumë grupeve të interesit 
për tërheqjen e nxënësve braktisës, i ndërgjegjësimit të një pjese të familjeve me braktisës 
për rëndësinë e shkollimit, si dhe i mbushjes së moshës për të dalë nga detyrimi shkollor 
të asaj pjese që figuronin braktisës për disa vite rresht, periudha është karakterizuar nga 
vlera më të ulëta të braktisjes.  

Vlera e braktisjes shkollore filloi të ulej në vitin shkollor 2002-2003 dhe ruajti trendin 
në ulje edhe pas këtij viti. Megjithëse tre vitet e fundit, fenomeni i braktisjes shkollore 
deklarohet në shifra zyrtare të ulëta 0.46 % (në vitin 2010), ai mbetet  ende një fenomen 
prezent për shoqërinë shqiptare dhe tepër negativ për Shqipërinë që synon zhvillimin dhe 
aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo për dy arsye kryesore: 

  prezenca e braktisjes shkollore, sidomos në ciklin e ulët “prodhon” individë 
analfabetë, por edhe individë të papërgatitur të së ardhmes. Pra në këtë mënyrë 

                                                 
140 Burimi: Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave, MASH 2002; Paraqitur edhe në “Draft Propozimit të 
arsimit për të gjithë/Iniciativa Përshpejtuese (EFA/FTI), MASH 2004, faqe 10 (edhe grafiku me të dhëna) 
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krijohen premisa për prani të familjeve me probleme ekonomike dhe sociale në të 
ardhmen; 

  vlerat më të larta të braktisjes që regjistrohen në popullatën femër, bëhen një 
tregues matës për një pozicion jo favorizues të saj në familjet e së nesërmes. 

 
Në një vëzhgim të përgjithshëm, në kuadër vendi, që prej vitit 1990 e deri aktualisht, 

braktisja shkollore është karakterizuar nga disa veçori dalluese:  
• Gjatë periudhës së tranzicionit shqiptar, braktisja shkollore ka qënë e pranishme 

pothuajse në të gjithë vendin. Përqindja e braktisjes ka shënuar shifra më të larta 
në pesëvjeçarin e parë të periudhës së tranzicionit dhe ka ardhur drejt rënies në 
vitet në vazhdim.  

• Pavarësisht shkallës së rënies vit pas viti, braktisja e arsimit bazë ka qënë dhe 
është ende prezent në Shqipëri, më tepër në rajonet me shkallë të ulët të zhvillimit 
njerëzor, në zonat periurbane, në zonat e thella rurale, në zonat malore dhe në 
zonat ku vepron gjakmarrja.  

• Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, ka pasur diferenca të ndjeshme në planin 
horizontal (midis qarqeve, rretheve, komunave) në nivelin e braktisjes së shkollës, 
si dhe disa zona kanë ruajtur nivele më të larta, në mënyrë të vazhdueshme.    

• Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, braktisja e arsimit të detyruar ka qënë 
prezente edhe në ciklin fillor, duke përbërë një element tepër negativ për shkallën 
e arsimimit të brezit të ri dhe “favorizues” për “të prodhuar” fëmijë analfabetë, 
gjysmëanalfabetë apo formim të cunguar arsimorë (sepse në cikël mësohet shkrim 
e këndim dhe merren njohuritë fillestare mbi shkencat). 

• Shpesh herë dhe në shumë zona, braktisja e shkollës ka njohur shifra më të larta 
për vajzat, sesa nga djemtë. Ky fenomen ka qënë më i theksuar më tepër në klasat 
e larta të ciklit të lartë dhe për nxënëset rome, për vajzat e zonave të larta malore 
me vështirësi infrastrukturore dhe për ato që jetojnë në zonat periferike të zonave 
urbane. 

• Gjatë gjithë periudhës, një pjesë e konsiderueshme e nxënësve braktisës që kanë 
mbushur moshën 16 vjeç, pavarësisht nga viti i shkollimit, janë larguar nga 
shkolla për arsye moshe me mangësi të mëdha në shkollimin e tyre dhe me 
mundësi të kufizuara kualifikimi.  

 
3.2. b.1. Veçoritë e braktisjes shkollore përgjatë dekadës së parë të tranzicionit 
 

Në kushtet e ndryshimeve të mëdha në të gjitha fushat, dekada e parë e 
tranzicionit, u shoqërua më ndryshime të dukshme edhe në raportin shoqëri - shkollë.  
 
Veçoritë kryesore të fenomenit të braktisjes shkollore gjatë kësaj dekade ishin:  

  Përqindjet e braktisjes shkollore u rritën ndjeshëm, duke shënuar nga trefishim 
deri në gjashtëfishim të përqindjeve të regjistruara në dekadën paraardhëse 
(1983-1990). Përqindjet më të larta u vunë re në pesëvjeçarin e parë të 
dekadës dhe shifra më e lartë u regjistrua në vitin shkollor 1991-1992 (shih 
tabelën 3.2 dhe grafikun 3.3). 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 90 - 

Tabela 3.2 Braktisja e shkollës për periudhën kohore 1990-2000 (në %). Burimi: MASH 2002, 
Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave. Të dhënat paraqiten edhe në “Draftin e propozimit të 
arsimit për të gjithë/iniciativa përshpejtuese (EFA/FTI)”, MASH 2004, faqe 10. 
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Grafiku 3.3 Braktisja e shkollës për periudhën kohore 1990-2000 (në %). Burimi: MASH 2002, 
Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave. Të dhënat paraqiten edhe në “Draftin e propozimit të 
arsimit për të gjithë/iniciativa përshpejtuese (EFA/FTI)”, MASH 2004, faqe 10. 

 
  Përqindjet e braktisjes shkollore përgjatë viteve 1997-1998, përveç shkaqeve 

të tjera karakteristike për vitet e mëparshme, kanë qënë të lidhura edhe me 
mungesën e sigurisë publike në këto vite. 

  Gjatë kësaj dekade u shfaq dukuria e mosregjistrimit në shkollë të fëmijëve që 
mbushin moshën e detyrimit shkollor, sidomos kjo: në familjet që kishin 
emigruar nga zonat e tyre të largëta për tu vendosur në mënyrë informale në 
zonat periferike urbane, në familjet rome, etj. 

  Shifrat e larta të braktisjes së shkollës të kësaj dekade reflektonin ecurinë e 
tendencën e lëvizjeve migratore të shoqërisë shqiptare brenda dhe jashtë 
vendit, si me fenomenin e gjakmarrjes e të hakmarrjes në disa zona të vendit. 

Nr Viti shkollor Braktisja e shkollës (në %) 
1. 1990-1991 3.9 
2. 1991- 1992 6.31 
3. 1992-1993 4.09 
4. 1993-1994 4.0 
5. 1994-1995 3.11 
6. 1995-1996 3.0 
7. 1996-1997 3.2 
8. 1997-1998 3.2 
9. 1998-1999 3.01 
10. 1999-2000 2.8 
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  U shfaqën diferenca të ndjeshme të braktisjes së shkollës midis rretheve. 
Përqindjen më të lartë të braktisjes e kanë pasur rrethet: Kukës, Dibër, Tirana 
rreth, etj. 

  U vu re rritja e përqindjes së braktisjes së shkollës në ciklin e ulët dhe në 
klasën e pestë. 

  Në zonat veriore u rrit përqindja e braktisjes nga vajzat, sidomos në klasat e 
larta të ciklit të lartë. 

  Braktisja shkollore u bë më e theksuar në zonat rurale. 
� Gjatë kësaj dekade, një pjesë e konsiderueshme e nxënësve braktisës që 

mbushën moshën 16 vjeç, pavarësisht nga viti i shkollimit, u larguan nga 
shkolla për arsye moshe, por me mangësi të mëdha në shkollimin e tyre dhe 
me mundësi të vogla në kualifikimin e tyre për tregun e punës në vitet në 
vazhdim. 

 
3.2. b.2.  Veçoritë e braktisjes shkollore përgjatë periudhës nga  viti 2000 e në vazhdim 
 

Përgjatë dekadës së dytë të tranzicionit, shifrat e deklaruara zyrtarisht mbi 
braktisjen shkollore pësuan rënie141 duke mbërritur pothuajse rreth shifrave të dekadës së 
fundit të regjimit komunist. 

 

Tabela 3.3 Braktisja e shkollës për periudhën kohore 2002-2010 (në %). Burimi: MASH, 
Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave.  

 
Në pesëvjeçarin e parë të kësaj dekade rënia ishte lineare, ndërsa në pesëvjeçarin 

e dytë, përqindjet ruajtën pothuajse të njëjtin nivel. Gjatë kësaj dekade fenomeni i 
braktisjes shkollore u karakterizua nga këto veçori kryesore: 

  Vazhduan të ruhen diferencat e ndjeshme të braktisjes së shkollës midis 
rretheve. Përqindjen më të lartë të braktisjes vazhduan ta ruajnë rrethet: 
Kukës, Dibër, Tirana rreth, Kavajë, Krujë, etj. 

  U vu re një tendencë rënie e përqindjes së braktisjes së shkollës në ciklin e 
ulët, por vazhdoi të mbizotërojë braktisja e nxënësve të moshës mbi 12 vjeç 
për arsye kryesisht punësimi. 

 

                                                 
141 Sipas shifrave të deklaruara nga Drejtoria e Statistikës në MASH 

Nr Viti shkollor Braktisja e shkollës (në %) 
1. 2002-2003 1.8 
2. 2003-2004 1.2 
3. 2004-2005 0.9 
4. 2005-2006 0.94 
5. 2006-2007 0.95 
6. 2007-2008 0.90 
7. 2008-2009 0.81 
8. 2009-2010 0.46 
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Braktisja e shkollës, në kuadër vendi për periudhën 
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Grafiku 3.4 Braktisja e shkollës për periudhën kohore 2002-2010 (në %). Burimi: MASH, 
Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave. 
 

  Vazhdoi të ishte e pranishme përqindja e braktisjes nga vajzat, sidomos në 
klasat e larta të ciklit të lartë. 

  Braktisja shkollore u bë më e theksuar në zonat rurale dhe në periferitë e 
zonave më të mëdha urbane. 

  Shifrat e braktisjes shkollore  ndoqën trendin e nivelit ekonomik të shtresave 
në nevojë. Përveç faktorëve të tjerë ndikues në braktisjen shkollore, ai 
ekonomik u bë faktori më me peshë.  

  Megjithëse pësoi rënie dukuria e mosregjistrimit në shkollë të fëmijëve që 
mbushin moshën e detyrimit shkollor (në familjet që kishin emigruar nga zona 
e tyre e largët për tu vendosur në mënyrë informale në zonat periferike urbane, 
në familjet rome, etj.), ajo vazhdon të jenë prezente. 

   Nxënësit që braktisin shkollën për arsye punësimi, qoftë edhe sezonale, për 
rreth dy vite nuk kthehen më në shkollë. 

 
 
 
3.3. Gjeografia e fenomenit të braktisjes së shkollës (sipas rretheve). 
Vlerat maksimale dhe minimale të fenomenit 
 
3.a. Një vëzhgim i përgjithshëm mbi braktisjen e arsimit bazë në kuadër vendi142 

 
Bazuar në analizën e shifrave të deklaruara zyrtarisht mbi braktisjen shkollore, 

nga MASH, INSTAT, DAR e ZA të rretheve si dhe nga zyrat përkatëse në qarqet e 
vendit, evidentohet se, që prej vitit 1990 e në vazhdim, pothuajse të gjitha qarqet e 
Shqipërisë kanë pasur nxënës braktisës. Prej këtyre të dhënave të marra, evidentohet 
gjithashtu se në disa prej rretheve, shifrat kanë figuruar më të larta, krahasuar me të tjerat, 
                                                 
142 E gjithë analiza është bazuar në të dhënat e siguruara në zyrën e statistikës në MASH 
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madje edhe krahasuar me mesataren në shkallë vendi. Në to, braktisja e arsimit të 
detyruar, ka qënë një fenomen që ka njohur vijimësi vit pas viti.  

Në analizën e mësipërme mbi shtrirjen e braktisjes shkollore në kohë, u pa se, si 
rezultat i veprimit të një sërë shkaqeve kryesore që kanë ndikuar mbi të, fenomeni ka 
qënë prezent gjatë gjithë viteve të tranzicionit, por shifrat më të larta janë regjistruar gjatë 
dekadës së parë të tranzicionit. Përveç kësaj, analiza e shifrave tregon se, fenomeni ka 
njohur shtrirje në të gjithë vendin, por edhe një ecuri në vijimësi në disa prej rretheve.  

Kështu, po ti referohemi përqindjeve të braktisjeve sipas rretheve vetëm në dy 
vitet e fundit të dekadës së parë të tranzicionit vëmë re këtë gjeografi të braktisjes 
shkollore (shih grafikun 3.5).  

Braktisja shkollore në vitet 1998 dhe 1999 (në %) sipas rretheve, për nxënës gjithsej 
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Grafiku 3.5 Braktisja e arsimit të detyruar në vitet 1998 dhe 1999 (në %), sipas rretheve, për 
nxënës gjithsej. Burimi: MASH, Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave. 

 
Analiza e përqindjeve të braktisjes shkollore për këto dy vite (1998 dhe 1999) dhe 

grafiku që e paraqet këtë ecuri, tregon se më problematike në shifrat e braktisjes 
shkollore për të dy vitet, kanë qënë rrethet Kukës, Peqin, Mallakastër, Dibër, Kavajë, 
Krujë, Tiranë Rreth, etj 

Pothuajse kjo shpërndarje gjeografike e fenomenit, me disa ndryshime të vogla 
ruhet edhe gjatë dekadës së dytë të tranzicionit, me përjashtim të faktit që trendi i shifrave 
është në ulje.  

Nga viti shkollor 2004-2005143 dhe në vazhdim rezulton se: 
  më problematike, me shifra më të larta të braktisjes shkollore vit mbas viti, 

vazhduan të jenë rrethet: Dibër, Kukës, Krujë, Kavajë, Shkodër e Tirana Rreth; 
  luhaten rreth shifrës mesatare të braktisjes në kuadër vendi rrethet Durrës, 

Elbasan, Fier, Korçë dhe Tropojë; 
  pasqyrojnë shifra të ulëta të braktisjes disa rrethe si Delvina, Përmeti, dhe 

Gjirokastra144.  
                                                 
143 Të dhënat e ruajtura në mënyrë elektronike në kuadër vendi, fillojnë në këtë vit shkollor 
144 Duhet të theksohet se në shifrat e publikuara nga MASH, këto rrethe figurojnë vazhdimisht rreth shifrës 
0 (zero). Mbetet disi i paqartë fakti, nëse këto rrethe e kanë realisht braktisjen zero apo e kanë deklaruar 
kështu për të qënë në rregull me treguesit e arritjes së atyre viteve shkollore. Shënim i autores. 
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Gjatë bisedave të ndryshme jo formale, të kryera gjatë takimeve me punonjës të 
arsimit në qarqe, drejtues apo mësues në shkolla të ndryshme, pranohet se shifrat e 
deklaruara nga shkollat mbi nxënësit braktisës, kanë qënë më të ulëta se ato reale. 

Në përgjithësi shifrat e deklaruara nga shkollat 9-vjeçare, përfshijnë zakonisht 
braktisësit afatgjatë, pra ata që figurojnë braktisës deri në përfundim të detyrimit shkollor 
dhe jo ata nxënës që frekuentojnë me hope apo nuk vijojnë në pjesën më të madhe të vitit 
shkollor e kthehen në shkollë pranë kohës së përfundimit të saj për të kaluar klasën.  

Ekziston një lloj “tradite” nga shkollat, që në pjesën më të madhe të rasteve, nuk i 
deklarojnë si braktisës nxënësit që frekuentojnë me hope për një pjesë të madhe të kohës.  

Është fakt që kjo kategori nxënësish edhe pse me “të shtytur” kalon klasën, por 
realisht pjesa më e madhe e tyre mbetet pak e arsimuar, ndërsa raste të tjera midis tyre 
mbeten analfabete ose gjysmë-analfabete, rrjedhimisht individë  të papërgatitur për 
tregun formal të punës.  

Në mbështetje të këtij konstatimi, u bë një analizë e shifrave të marra në MASH, 
mbi braktisjen e deklaruar për tre periudha të të njëjtit vit shkollor të përzgjedhur 
rastësisht (p.sh 2009-2010) në të gjitha rrethet e Shqipërisë dhe u vunë re luhatje të 
dukshme të tyre.  

Në pjesën më të madhe të rretheve, shifrat e deklaruara në muajin tetor pësonin 
rritje e qëndronin pothuajse në shifrat reale deri në dhjetor (pranë periudhës së mbylljes 
së semestrit të parë) dhe uleshin ndjeshëm në muajin qershor, në mbyllje të vitit shkollor.  

 

Braktisësit e deklaruar gjate vitit shkollor 2009-2010 në muajt: Tetor, Dhjetor dhe Qershor
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Grafiku 3.6 Braktisësit e deklaruar gjatë vitit shkollor 2009-2010, në muajt Tetor, Dhjetor dhe 
Qershor, sipas rretheve (për nxënës gjithsej). Burimi: MASH, Drejtoria e Informacionit dhe 
Statistika  
  
 Këto ndryshime u konstatuan si në numrin e nxënësve braktisës gjithsej të 
deklaruar, edhe në numrin e vajzave braktisëse të deklaruara sipas rretheve (shih grafikun 
3.6 dhe 3.7). 
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Braktisese femra në muajt:Tetor, Dhjetor, Qershor për vitin shkollor 2009-2010
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Grafiku 3.7 Braktisëse femra të deklaruara gjatë vitit shkollor 2009-2010, në muajt Tetor, Dhjetor 
dhe Qershor, sipas rretheve. Burimi: MASH, Drejtoria e Informacionit dhe Statistika  
 
Analiza e këtyre shifrave të çon në këto përfundime: 

  Luhatja e shifrave mund të lidhet me faktin që 20-40 % e nxënësve që figurojnë 
braktisës në muajt e parë të shkollës, frekuentojnë me hope ose rikthehen në 
shkollë në semestrin e dytë për të kaluar klasën. Kjo tendencë figuron e njëjtë si 
për nxënësit braktisës në përgjithësi, ashtu edhe për braktisëset femra në veçanti.  

  Luhatja e shifrave mund të lidhet edhe me deklarimet shpesh jo reale të drejtorive 
të shkollave në përfundim të vitit shkollor, mbi numrin e nxënësve braktisës. 
Arsyeja në këtë rast është e lidhur me tendencën e drejtuesve të shkollës për të 
paraqitur shkollën me rezultate të mira dhe arritje të objektivave të vëna në planet 
vjetore të tyre. 

  Luhatja e shifrave mund të lidhet edhe me daljen automatikisht nga lista e 
nxënësve braktisës të nxënësve që mbushin moshën e daljes nga detyrimi 
shkollor. 
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3.b. Gjeografia e braktisjes shkollore gjatë dekadës së dytë të tranzicionit145 
 
 
3.b.1. Gjatë vitit shkollor 2004-2005146  
 

Në vitin shkollor 2004-2005, mesatarja e braktisjes së deklaruar, në kuadër vendi 
shënoi vlerën 0.90 %. Gjatë këtij viti shkollor, braktisja pësoi një shkëputje me 0.3% nga 
viti paraardhës dhe e ruajti këtë nivel për disa vite në vazhdim.  

Nivelin më të lartë të braktisjes e kanë shënuar rrethet: Kukës me 2.5 %, Tirana 
Rreth me 2.3 %, Kavajë 2.1 %, Krujë me 2.0 %, Shkodër me 1.9 %, Mallakastër me 1.4 
%, Elbasan 1.3 % dhe Kurbin me 1.2 %. Në këto rrethe braktisja shkollore shkoi nga 0.3 
% – 1.6 % më e lartë sesa mesatarja në kuadër vendi. Pothuajse në të njëjtin nivel me 
mesataren e vendit ishin rrethet Devoll, Durrës, Fier, Gramsh, Has, Korçë, Librazhd, 
Lushnjë, Malësi e Madhe, Mat dhe Tropojë.  

Nivelin më të ulët të braktisjes e kanë shënuar rrethet: Delvinë, Gjirokastër dhe 
Përmet147. 
 

% e braktisjes së arsimit të detyruar sipas rretheve, për vitin shkollor 
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Grafiku 3.8 Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin shkollor 2004-
2005. Burimi: MASH, Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 2004-2005.  

                                                 
145 Të gjitha të dhënat e pasqyruara sipas viteve në harta, në tabela dhe në grafikë, si dhe analizat e bëra 
sipas viteve e rretheve është mbështetur në të dhënat sasiore të marra në ”Raportet Vjetore Statistikor të 
Arsimit” (botime të MASH), si dhe në zyrën e statistikës në MASH 
146 Gjithë analiza e bërë është mbështetur në të dhënat sasiore të marra në botimin e MASH ”Raporti Vjetor 
Statistikor të Arsimit 2004-2005” 
147 Kanë të deklaruar shifrën zero 
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Harta 3.1 Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin shkollor 
2004-2005. Burimi: MASH, Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 2004-2005. 
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3.b.2. Gjatë vitit shkollor 2005-2006148  
 
 

Gjatë vitit shkollor 2005-2006 mesatarja në kuadër vendi e braktisjes së deklaruar, 
ishte në vlerën 0.94 %. Nivelin më të lartë të braktisjes krahasuar me mesataren e vendit 
e kanë patur rrethet: Dibër me 3.27 %, Kukësi me 2.77 %, Krujë 1.99 %, Kavajë me 1.80 
%, Shkodër me 1.67 %, Tirana Rreth me 1.60 %, Malësi e Madhe me 1.47 dhe Korçë me 
1.14 %. 

Diferenca midis përqindjes së braktisjes së deklaruar në këto rrethe me mesataren 
në shkallë vendi varionte nga 0.2 % në 2.33%. Pothuajse në të njëjtin nivel me mesataren 
e vendit ishin rrethet: Durrës, Elbasan, Fier, Gramsh, Has, Librazhd, Lushnje, 
Mallakastër dhe Tropojë.  

Për nivelin më të ulët të braktisjes u dalluan rrethet: Delvinë, Pogradec, Përmet, 
Vlorë, Kuçovë, Lezhë, Berat dhe Devoll. 
 

% e braktisjes së arsimit të detyruar sipas rretheve për vitin shkollor 2005-2006 
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Grafiku 3.9 Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin shkollor 2005-
2006. Burimi: MASH, Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 2005-2006.  
 
 

                                                 
148 Gjithë analiza e bërë është mbështetur në të dhënat sasiore të marra në botimin e MASH ”Raporti Vjetor 
Statistikor të Arsimit 2005-2006” 
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Harta 3.2 Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin shkollor 
2005-2006. Burimi: MASH, Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 2005-2006. 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 100 - 

 
3.b.3. Gjatë vitit shkollor 2006-2007149 
 

Gjatë vitit shkollor 2006-2007 mesatarja në kuadër vendi e braktisjes së deklaruar 
ishte në vlerën 0.89 %. 

Nivelin më të lartë të braktisjes krahasuar me mesataren e vëndit e kanë patur 
rrethet: Dibër me 2.74 %, Kukës me 2.05 %, Krujë me 1.97 %, Tirana Rreth me 1.96 %, 
Kavajë me 1.71 % dhe Shkodër me 1.45 %.  

Diferenca midis përqindjes së braktisjes në këto rrethe me mesataren në shkallë 
vendi varionte nga 0.5 % në 1.79 %. Pothuajse në të njëjtin nivel me mesataren e vendit 
ishin rrethet: Durrës, Elbasan, Fier, Korçë dhe Tropojë.  

Nivelin më të ulët të braktisjes e kanë shënuar rrethet: Delvinë, Kolonjë, Peqin 
dhe Mirditë.  

Nga të dhënat të bie në sy fakti që, braktisja shkollore për vajzat arrin shifra  më 
të larta krahasuar me braktisjen e nxënësve gjithsej, si në kuadër vendi ashtu edhe në 
rrethet më problematikë për braktisje.  

Gjatë këtij viti shkollor kanë braktisur shkollën 0.95 % e nxënëseve vajza, të cilat 
përbëjnë 51.46 % të nxënësve braktisës gjithsej. Gjeografia e braktisjes shkollore së 
nxënëseve vajza është e shtrirë në zona të ndryshme të Shqipërisë, por shifra më të larta 
ka kryesisht në Rajonin Verilindor dhe Perëndimor të saj. Vihet re gjithashtu, që 
përqindja e braktisjes është më të lartë në klasat: e shtatë, e tetë dhe e nëntë.  

Për shifra më të larta të braktisjes së shkollës nga vajzat, dallohen rrethet: Dibër 
me 3.36 %, Kukës me 2.82 %, Krujë me 2.05 %, Tirana Rreth me 2.42 %, Kavajë me 
1.82 % dhe Shkodër me 1.49 %. Rreth shifrës mesatare të braktisjes për nxënëset vajza, 
luhaten edhe rrethet: Durrës, Elbasan, Fier, Kurbin, Mallakastër dhe Tropojë. 

 

%  e braktisjes së arsimit të detyruar në shkallë vendi, sipas rretheve për vitin shkollor 2006-2007 
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Grafiku 3.10 Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin shkollor 2006-
2007. Burimi: MASH, Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 2006-2007 

                                                 
149 Gjithë analiza e bërë është mbështetur në të dhënat sasiore të marra në botimin e MASH ”Raporti Vjetor 
Statistikor të Arsimit 2006-2007” 
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Harta 3.3 Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin shkollor 
2006-2007. Burimi: MASH, Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 2006-2007 
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3.b.4. Gjatë vitit shkollor 2007-2008150 
 

Gjatë vitit shkollor 2007-2008 mesatarja në kuadër vendi e braktisjes së deklaruar, 
ishte në vlerën 0.90 %. 

Nivelin më të lartë të braktisjes krahasuar me mesataren e vëndit e kanë patur 
rrethet: Dibër me 2.47 %, Kukës me 1.78 %, Krujë me 1.94 %, Kavajë me 1.94 % dhe 
Tirana Rreth me 1.82 %. Diferenca midis përqindjes së braktisjes në këto rrethe me atë në 
shkallë vendi varionte nga 0.9 % në 1.57 %.  

Pothuajse në të njëjtin nivel me mesataren e vendit ishin rrethet: Durrës, Elbasan, 
Fier dhe Korçë. Nivelin më të ulët të braktisjes e kanë shënuar rrethet: Delvinë, Kolonjë, 
Peqin, Përmet dhe Mirditë.  

Edhe gjatë këtij viti shkollor, braktisja shkollore për vajzat arrin shifra më të 
larta krahasuar me braktisjen e nxënësve gjithsej, si në kuadër vendi ashtu edhe në rrethet 
më problematikë për braktisje.  

Gjatë këtij viti shkollor kanë braktisur shkollën 0.99 % e nxënëseve vajza, të cilat 
përbëjnë 52.9 % të nxënësve braktisës gjithsej. Gjeografia e braktisjes shkollore së 
nxënëseve vajza vazhdon të jetë e njëjtë me vitet paraardhëse dhe të jetë prezente përsëri 
për të njëjtat mosha.  

Për shifra më të larta të braktisjes në nxënëset vajza dallohen rrethet: Dibër me 
3.24 %, Kukës me 2.72 %, Krujë me 2.14 %, Kavajë me 2.15 % dhe Tirana Rreth me 
2.17 %.  

Rreth shifrës mesatare të braktisjes tek nxënëset vajza, luhaten rrethet: Durrës, 
Elbasan, Fier, Korçë, Kurbin, Librazhd dhe Shkodër. 
 

% e braktisjes së arsimit të detyruar në shkallë vendi, sipas rretheve për 
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Grafiku 3.11 Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin shkollor 2007-
2008. Burimi: MASH, Zyra e Statistikës 
 
 
 
 

                                                 
150 E gjithë analiza është bazuar në të dhënat e siguruara në zyrën e statistikës në MASH 
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Harta 3.4 Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin shkollor 
2007-2008. Burimi: MASH, Zyra e Statistikës 
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3.b.5. Gjatë vitit shkollor 2008-2009151 
 

Gjatë vitit shkollor 2008-2009 mesatarja e braktisjes në kuadër vendi ishte në 
vlerën 0.81 %. 

Nivelin më të lartë të braktisjes së deklaruar, gjatë këtij viti shkollor, krahasuar 
me mesataren e vendit e kanë patur rrethet: Dibër me 2.1 %, Kukës me 2.13 %, Krujë me 
1.56 %, Kavajë me 1.90 % dhe Tirana Rreth me 1.50 %.  

Diferenca midis përqindjes së braktisjes në këto rrethe me atë në shkallë vendi 
varionte nga 0.69 % në 1.29 %. Pothuajse në të njëjtin nivel me mesataren e vendit ishin 
rrethet: Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Librazhd, Malësi e Madhe, Mallakastër dhe 
Shkodër. Nivelin më të ulët të braktisjes e kanë shënuar rrethet: Delvinë, Kolonjë, Peqin, 
Gjirokastër dhe Përmet. 

Edhe gjatë këtij viti shkollor, braktisja shkollore për vajzat arrin shifra  më të 
larta, krahasuar me braktisjen e nxënësve gjithsej, si në rrethet më problematikë për 
braktisje ashtu edhe në kuadër vendi. Kanë braktisur shkollën 0.90 % e nxënëseve vajza, 
të cilat përbëjnë 53.1 % të nxënësve braktisës gjithsej.  

Gjeografia e braktisjes shkollore për nxënëset vajza vazhdon të jetë e njëjtë si në 
vitet shkollore paraardhëse, ndërkohë që dhe braktisja vazhdon të shënojë vlerat më të 
larta në vajzat e moshës mbi 12 vjeç. Kështu, për shifra më të larta me braktisëse femra 
dallohen rrethet: Dibër me 2.65 %, Kukës me 2.67 %, Krujë me 1.82 %, Kavajë me 2.21 
%, Tirana Rreth me 1.84 % dhe Malësi e Madhe 1.42 %. Rreth shifrës mesatare të 
braktisjes për nxënëset vajza, luhaten rrethet: Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Librazhd, 
Mallakastër dhe Shkodër.  

 

% e braktisjes në shkallë vendi për vitin shkollor, sipas rretheve 2008-2009
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Grafiku 3.12 Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin shkollor 2008-
2009. Burimi: MASH, Zyra e Statistikës 
 

                                                 
151 E gjithë analiza është bazuar në të dhënat e siguruara në zyrën e statistikës në MASH 
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Harta 3.5 Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin shkollor 
2008-2009. Burimi: MASH, Zyra e Statistikës 
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3.b.6. Gjatë vitit shkollor 2009-2010152 
 

Viti shkollor 2009-2010, u shpall nga MASH si viti i braktisjes zero. Kjo nismë 
shërbeu si një shtysë pozitive për rritjen e përpjekjeve në shkollat me problematika 
braktisjeje dhe komunitetet që rrethojnë ato, për të ulur nivelin e braktisjes së arsimit të 
detyruar.  

Por, pavarësisht kësaj nisme, fenomeni vazhdoi të ishte prezent edhe pse në 
përfundim të vitit shkollor, shkollat deklaruan shifra të ulëta të braktisjes. Vazhduan të 
jenë më problematike rrethet që kanë qënë edhe në vitet paraardhëse, fakt ky i lidhur 
ngushtë me praninë e vazhdueshme të të njëjtave shkaqe ndikuese.  

Këshru, gjatë vitit shkollor 2009-2010 mesatarja e deklaruar e braktisjes në 
kuadër vendi, shënoi vlerën 0.46 %. Nivelin më të lartë të braktisjes krahasuar me 
mesataren e vendit e kanë patur rrethet: Dibër me1.28 %, Kukës me1.42 %, Krujë me 
1.01 %, Kavajë me 1.13 %, Korçë me 0.94 %, Durrës me 0.76 %, Librazhd 0.73 % dhe 
Tirana Rreth me 0.56 %.  

Diferenca midis përqindjes së braktisjes në këto rrethe me mesataren në shkallë 
vendi varionte nga 0.1 % në 0.82 %.  

Pothuajse në të njëjtin nivel me mesataren e vendit ishin rrethet: Elbasan, Malësi 
e Madhe, Shkodër dhe Tropojë. Nivelin më të ulët të braktisjes e kanë shënuar rrethet: 
Delvinë, Kuçovë, Mirditë, Përmet, Pogradec, Pukë dhe Skrapar.  

Braktisja shkollore për vajzat vazhdoi të ruante shifrat më të larta krahasuar me 
braktisjen e nxënësve gjithsej, kjo si në rrethet me braktisje më të lartë ashtu edhe në 
kuadër vendi. Kanë braktisur shkollën 0.54 % e nxënëseve vajza, të cilat përbëjnë 54 % të 
nxënësve braktisës gjithsej. Gjatë këtij viti shkollor, gjeografia e braktisjes shkollore së 
nxënëseve vajza vazhdon të jetë e njëjtë si në vitet paraardhëse dhe të jetë prezente 
përsëri për të njëjtat mosha. Për shifra më të larta me braktisëse femra dallohen rrethet: 
Dibër me 1.94 %, Kukës me 2.11 %, Krujë me 1.37 %, Kavajë me 2.51 % dhe Tirana 
Rreth me 0.59 %. Rreth shifrës së mesatare së braktisjes për nxënëset vajza, luhaten 
rrethet: Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Librazhd, Mallakastër dhe Shkodër. 

 

                                                 
152 E gjithë analiza është bazuar në të dhënat e siguruara në zyrën e statistikës në MASH 
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% e braktisjes së shkollës në shkallë vendi, sipas rretheve për 
vitin shkollor 2009-2010 
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Grafiku 3.13 Përqindjet e braktisjes së arsimit të detyruar, sipas rretheve për vitin shkollor 2009-
2010. Burimi: MASH, Zyra e Statistikës 
 

Deri në vitin 2012, braktisja e deklaruar e arsimit të detyruar 9-vjeçar vazhdoi të 
qëndrojë në vlerën 0.4 %, ndërkohë që një rol të madh ndikues në këtë shifër vazhdon ta 
kenë sidomos fëmijët e komunitetit rom, por edhe ata egjiptianë, të cilët kanë probleme 
serioze të frekuentimit shkollor dhe të mosregjistrimit pranë njësive vendore përkatëse.  
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Harta 3.6 Harta e shpërndarjes së numrit të nxënësve dhe e nivelit të braktisjes për vitin shkollor 
2009-2010. Burimi: MASH, Zyra e Statistikës 
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Kapitulli IV  
 
 
 
Përfundimet që rezultuan nga anketimi i zhvilluar në disa shkolla të 
vendit, mbi braktisjen e arsimit të detyruar 

 
Krahas analizës së gjeografisë së fenomenit të braktisjes së arsimit të detyruar në 

kuadër vendi153, edhe anketimi i kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 në një hapësirë më 
të vogël të vendit, solli disa përfundime të rëndësishme. Ky anketim, i kryer në disa 
shkolla 9-vjeçare të rretheve: Tiranë, Shkodër, Kukës, Berat dhe  Kuçovë154, shërbeu si 
një studim rasti.  

 
Figurë 4.1 Pamje nga zhvillimi i anketës me nxënës të klasës së 7-të, në shkollën 9-vjeçare 
Përbreg, Kukës 

 

                                                 
153 Analizë e cila u realizua mbi bazën e të dhënave zyrtare të deklaruara nga MASH dhe institucionet e saj. 
Shënim i autores. 
154 Për të rifreskuar detajet mbi grupet e synuara të përfshira në anketë, shih çështjen e trajtuar më sipër: 
”Kampionimi dhe karakteristikat e kampionimit”. Shënim i autores. 
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Figurë 4.2 Pamje nga zhvillimi i anketës me nxënës të klasës së 9-të, në shkollën 9-vjeçare 
Bathore, Tiranë 

 
Të dhënat që rezultuan prej anketimit, kryesisht prej pjesës së parë të anketës si 

dhe prej intervistave të thelluara të realizuara në këto shkolla gjatë realizimit të tij me 
individë nga grupet e synuara, shërbyen për të krijuar një ide më të qartë, mbi: 

  mundësinë e pranisë së fenomenit të braktisjes në shkollat e anketuara; 
  peshën që kishte ky fenomen në hapësirën e anketuar; 
  mundësinë e rajonizimit të fenomenit të braktisjes brënda kësaj hapësire të 

anketuar.  
  

Kështu, referuar shifrave, të përftuara nga pjesa e parë e kësaj ankete, rezulton që: 
1. Braktisja e arsimit të detyruar është prezente në katër prej pesë rretheve të 

anketuara.  
 
Nga 2416 nxënës të anketuar në rrethet Berat, Kuçovë, Kukës, Shkodër dhe Tiranë, 
rezultojnë braktisës 30 nxënës, ose mesatarisht 1.24 % e tyre. Përqindjet e braktisjes 
variojnë nga 0.98 % e nxënësve në rrethin Berat deri në 1.72 % në rrethin Kukës, 
ndërkohë që përveç rrethit Kuçovë ku braktisja rezulton zero, braktisja në rrethet e tjera 
të anketuara paraqitet nga 1.34 % në rrethin Tiranë në 1.08 % në rrethin Shkodër (shih 
tabelën 4.1 për të parë numrin e nxënësve braktisës në secilin rreth).  
 

Rrethi 

Nxënës të 
anketuar 

gjithsej në 
rreth 

Anketuar në 
bashki 

Anketuar në 
komuna 

Braktisës në 
kuadër rrethi 

Braktisës në 
kuadër bashkie 

Braktisës në 
kuadër komune 

Gjithsej Vajza Gjithsej Vajza Gjithsej Vajza Gjithsej Vajza Gjithsej Vajza 

Berat 305 190 97 115 53 3 1 2 1 1 0 
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Kuçovë 147 101 52 46 24 0 0 0 0 0 0 

Kukës 521 197 99 324 160 9 5 3 1 6 4 

Shkodër 553 247 127 306 155 6 3 2 1 4 2 

Tiranë 890 207 104 683 343 12 7 3 2 9 5 

Gjithsej 2416 942 479 1474 735 30 16 10 5 20 11 
Tabela 4.1 Braktisës gjithsej në rreth/bashki/komuna të anketuara. Burimi: Anketa e kryer gjatë 
vitit shkollor 2011-2012 
 

2. Braktisja është prezente në shkolla bashkie dhe në shkolla komune, por 
paraqitet dy herë më e lartë në shkollat e komunave sesa në ato të bashkive, 
sidomos në shkolla të komunave me terrene malore dhe kjo më e dukshme në 
rrethet Kukës dhe Shkodër. Kështu, rezultuan 10 nxënës braktisës në shkollat e 
bashkive të anketuara dhe 20 nxënës në shkollat e komunave të anketuara,  ku 53 
% e tyre (ose 53 % e nxënësve braktisës në shkollat e komunave) janë nxënës të 
shkollave të komunave malore (shih grafikun 4.1).  

 
Grafiku 4.1 Numri gjithsej i nxënësve braktisës në rreth/bashki/komuna të anketuara. Burimi: 
Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
Përqindja mesatare e braktisjes në shkollat e bashkive të anketuara rezultoi 1.06 

% (me përjashtim të shkollave të bashkisë Kuçovë, ku nuk rezultuan me nxënës 
braktisës), me vlerat që variojnë nga 0.8 % në shkollat e bashkisë Shkodër në 1.52 % 
në shkollat e bashkisë Kukës.  

Në shkollat e komunave të anketuara, përqindja mesatare e braktisjes rezultoi 1.35 
% (me përjashtim të shkollave të komunave të rrethit Kuçovë, që nuk rezultuan me 
nxënës braktisës), me vlerat që variojnë nga 0.86 % në shkollat e komunave të rrethit 
Berat, në 1.85 % në komunat e rrethit Kukës. Në shkollat e komunave të rrethit 
Shkodër përqindja e braktises rezultoi në vlerën 1.30 %, ndërsa në shkollat e Tiranës 
Rreth (të ZA Kamëz) në vlerën 1.31 %. 
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Grafiku 4.2 Përqindja mesatare e braktisjes, në shkollat e anketuara në bashki dhe komuna. 
Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
3. Rezultojnë braktisës në arsimin e detyruar si nxënësit djem edhe vajzat, por me 

një përqindje më të lartë vajzat. Kështu në numrin e përgjithshëm të braktisësve, 
53.3 % të tyre (ose 16 prej tyre) e përbëjnë nxënëset vajza, fenomen ky më i 
dukshëm në shkollat e komunave të anketuara. Në shkollat e bashkive të 
anketuara 50 % e numrit të braktisësve janë nxënëse vajza (ose nga 10 nxënës 
braktisës që rezultojnë 5 prej tyre janë vajza), ndërsa në shkolla komune nxënëset 
vajza përbëjnë 55 % të braktisjeve (ose nga 20 nxënës braktisës që rezultojnë 11 
prej tyre janë vajza). 
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Grafiku 4.3 Numri gjithsej i vajzave që braktisin shkollën në shkollat e anketuara ne kuadër 
rrethi. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 113 - 

 

Braktisës gjithsej bashki

Braktisëse vajza

S1
0

2

4

6

8

10

Numri i nxënëseve që braktisin shkollën në shkollat e 
bashkive të anketuara

Braktisës gjithsej bashki  

Braktisëse vajza
 

 
Grafiku 4.4 Numri i vajzave që rezultuan braktisëse në shkollat e bashkive të anketuara. Burimi: 
Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 

4. Rezultuan braktisës nxënës që nga klasa e pestë deri në klasën e nëntë dhe 
përqindjet më të larta të braktisjes, deri në dyfishin e vlerave, u ndeshën më 
tepër  nga klasa e shtatë në të nëntën (shih tabelën 4.2 dhe grafikun 4.5). 

 

Klasa 

Nxënës 
braktisës 
gjithsej 

Braktisës në bashki 
Braktisës në 

komuna 
Braktisës 

Rom/Rreth 
Braktisës 

egjyptian/Rreth 

Braktisës me 
aftësi të 

kufizuar/Rreth  

Gjithsej Vajza Gjithsej Vajza Gjithsej Vajza Gjithsej Vajza Gjithsej Vajza 

Klasa V 3 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 

Klasa VI 4 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 

Klasa VII 8 3 1 5 3 2 1 0 0 0 0 

Klasa VIII 8 3 2 5 3 3 2 1 1 1 0 

Klasa IX 7 2 1 5 3 2 1 0 0 0 0 

Gjithsej 30 10 5 20 11 8 5 3 1 2 0 

 
Tabela 4.2 Braktisës gjithsej në rreth/bashki/komuna të anketuara, sipas klasave. Burimi: Anketa 
e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
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Grafiku 4.5 Braktisës gjithsej sipas klasave. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 

5. Midis nxënësve braktisës, 16 prej tyre, ose 53.3 %, figuronin braktisës për arësye 
punësimi dhe problemesh të mëdha ekonomiko-sociale në familjet e tyre; 5 prej 
nxënësve braktisës ose 16.7 % e braktisësve, figuronin të tillë për arësye të 
vështirësive që u krijonte terreni dhe infrastruktura për të ndjekur shkollën; 4 prej 
nxënësve braktisës ose 13.4 % e braktisësve, ishin vajza që figuronin si të tilla për 
arësye mentaliteti; 2 prej nxënësve braktisës ose 6.7 % e braktisësve ishin fëmijë 
me aftësi të kufizuara (2 nxënësit braktisës me aftësi të kufizuara, rezultuan në 
shkollat e komunave të anketuara, në të cilat nuk ofrohej aksesi për këtë kategori 
fëmijësh)155, 1 nxënës ose 3.3 % e braktisësve figuronte braktisës për shkak të 
gjakmarrjes, 1 nxënës ose 3.3 % e braktisësve figuronte braktisës për shkak të 
migrimit dhe të mosmarrjes së shpërnguljes nga shkolla dhe 1 nxënës ose 3.3 % e 
braktisësve e kishte braktisur shkollën pasi kishte qënë përsëritës për dy vite 
rresht (shih grafikun 4.6).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
155 1 prej tyre për shkak të vështirësive e kishte braktisur shkollën që në klasën e pestë, pra ishte nxënës 
potencialisht braktisës për të gjitha vitet pasardhëse, deri në përfundim të detyrimit shkollor. 
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Grafiku 4.6 Numri i nxënësve braktisës sipas shkaqeve, në shkollat e anketuara. Burimi: Anketa e 
kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

Tabela 4.3 Braktisës rom, egjiptian dhe me aftësi të kufizuar gjithsej në rreth/bashki/komuna të 
anketuara. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 

6. Midis nxënësve braktisës 8 prej tyre ose 26.6 % e braktisësve rezultuan fëmijë të 
komunitetit rom dhe 3 nxënës ose 10 % e tyre egjyptianë156 (shih tabelën 4.3). 
Numri më i lartë i braktisësve rom (5 nxënës) ose 62.5 % e tyre dhe numri më i 
lartë i braktisësve egjyptianë (3 nxënës) ose 37.5 % e tyre gjenden në shkollat e 
bashkive të anketuara (shih grafikët 4.7 dhe 4.8).  

                                                 
156 Të gjithë nxënësit rom edhe ata egjyptianë rezultuan pjesë e braktisësve me probleme ekonomiko-
sociale dhe punësimi. Midis tyre, 4 vajza rome kishin edhe probleme mentaliteti. 

Rrethi 

 
Braktisës 
gjithsej 

në 
kuadër 
rrethi 

Braktisës rom në 
kuadër rrethi 

Braktisës egjiptian 
në kuadër rrethi 

Braktisës me 
aftësi të kufizuar 
në kuadër rrethi 

Braktisës rom 
sipas 

bashki/komunë 

Braktisës egjiptian 
sipas 

bashki/komunë 

Braktisës me 
aftësi të kufizuar 

sipas 
bashki/komunë 

Gjithsej Vajza Gjithsej Vajza Gjithsej Vajza Bashki Komunë Bashki Komunë Bashki Komunë 

Berat 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Kuçove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kukës 9 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Shkodër 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
Tiranë 12 4 3 2 1 1 0 2 2 2 0 0 1 
Gjithsej 30 8 5 3 1 2 0 5 3 3 0 0 2 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ekonomiko-sociale/Punësim

Veshtirësi terreni/infrastrukture

Mentaliteti

Fëmijë me aftësi të kufizuara

Gjakmarrje

Migracion

Nxënës përsëritës

Nxënës braktisës sipas shkaqeve (te deklaruara prej anketes nga grupet e 
synuara)

Ekonomiko-sociale/Punësim Veshtirësi terreni/infrastrukture Mentaliteti

Fëmijë me aftësi të kufizuara Gjakmarrje Migracion
Nxënës përsëritës
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Grafiku 4.7 Numri i nxënësve rom/egjiptianë/me aftësi të kufizuar, në numrin e përgjithshëm të 
nxënësve braktisës në shkollat e bashkive të anketuara. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 
2011-2012 
 

Grafiku 4.8 Numri i nxënësve rom/egjiptianë/me aftësi të kufizuar, në numrin e përgjithshëm 
të nxënësve braktisës në shkollat e komunave të anketuara. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit 
shkollor 2011-2012 

 
7. Midis braktisësve që i përkisnin komunitetit rom, numrin më të lartë, 5 nxënës ose 

62.5 % e tyre e përbëjnë vajzat, të cilat rezultojnë kryesisht të moshës 13-16 vjeç. 
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Numri i nxenesve rom/egjiptiane/me aftesi te kufizuar ne numrin e 
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Braktisës Rom Egjiptianë Aftësi të kufizuar
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Numri i nxenesve rom/egjiptiane/me aftesi te kufizuar ne numrin e 
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komunave

Braktisës/gjithsej Rom Egjiptianë Aftësi të kufizuar
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Grafiku 4.9 Numri i vajzave, në numrin e përgjithshëm të nxënësve rom braktisës në shkollat 
e anketuara (në kuadër rrethi). Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 

Si përfundim, analiza e pjesës së parë të anketës konfirmoi se: 
 

1. Braktisja shkollore është prezente në arsimin bazë, në të gjitha klasat e ciklit të 
lartë të të tij;  

2. Krahasuar me bazën e të dhënave zyrtare për rrethet e marra në studim, shifrat e 
braktisjes, të dala nga disa prej shkollave të tyre, rezultuan më të larta, gjë që 
mund të lidhet me faktin që drejtorët e shkollave nuk i deklarojnë të gjitha rastet e 
braktisjes, për arsye të ruajtjes së cilësisë në shkollat e tyre157.  

3. Shifrat që rezultuan, treguan se dinamika e uljes së trendit të braktisjes shkollore 
gjatë dekadës së fundit në hapësirat e përzgjedhura si kampion, është më e 
ngadaltë se ajo që deklarohet zyrtarisht. 

4. Vihet re fakti që braktisja shkollore shënon shifra më të larta: 
  në zonat me varfëri më të lartë; 
  në fëmijët e komunitetit rom e egjyptian; 
  në zona me terren e infrastrukturë të vështirë. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
157 Shënim: Theksohet edhe njëherë që numri i nxënësve braktisës në shkollat e anketuara bazohet nga 
deklarimet e vetë grupeve të interesit.  

Numri i vajzave braktisese ne numrin e pergjithshem te nxenesve 
rom braktises (ne kuader rrethi)

Nxënës rom braktisës gjithsej në rreth Vajza
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Kapitulli V  
 
Shkaqet kryesore që e kanë bërë të pranishëm fenomenin e braktisjes së 
arsimit bazë, gjatë tranzizionit shqiptar  
 
5.1. Shkaqet që kanë ndikuar mbi braktisjen shkollore në secilën prej 
dekadave të tranzicionit 
 
 Si një periudhë e gjatë, i ngarkuar vazhdimisht me ndryshime të mëdha dhe të 
rëndësishme në të gjitha aspektet, tranzicioni demokratik shqiptar prodhoi një sërë 
shkaqesh që përveç të tjerave sollën si pasojë edhe fenomenin e braktisjes së arsimit të 
detyruar.  
 Analiza e fenomenit të braktisjes shkollore bazuar në të dhënat zyrtare mbi të, e 
prezantuar në kapitujt e mëparshëm, rezultoi në përfundimin se në secilën prej dekadave 
të tranzicionit shqiptar, niveli i fenomenit të braktisjes shkollore ka pësuar ndryshime në 
dinamikën dhe veçoritë e tij, në përputhje me vetë zhvillimet dhe specifikat e ndodhura. 
Kjo sepse, në secilën prej dekadave të tranzicionit kanë dominuar një tërësi shkaqesh, 
shpesh të lidhura ngushtë edhe me specifika rajonale që ka pasur vendi në zhvillimet e tij.  
 Sipas veçorive që e kanë karakterizuar, në vazhdim do të evidentohen grup 
shkaqet kryesore që kanë ndikuar mbi braktisjen shkollore në secilën prej dekadave 158. 
 
5.1.a. Shkaqet kryesore që kanë ndikuar në braktisjen shkollore gjatë dekadës së parë 
të tranzicionit 
 

Përqindjet e larta të braktisjes shkollore përgjatë dekadës së parë, janë të lidhura 
me një sërë shkaqesh, të cilat vazhduan të ndikonin pothuajse me të njëjtën peshë 
specifike gjatë gjithë viteve të kësaj periudhe. Shkaqet kryesorë që kanë përcaktuar një 
nivel të lartë të braktisjes së arsimit të detyruar gjatë kësaj dekade ishin: 

  Ndryshimet e mëdha politike të ndodhura në vend; 
  Pasiguria ekonomiko-sociale e kësaj dekade; 
  Mbyllja e aktiviteteve ekonomike dhe papunësia; 
  Pabarazia rajonale e zhvillimit në kuadër vendi; 
  Lidhja e individit me pronën dhe me biznesin privat; 
  Shtimi i problemeve të ndryshme sociale; 
  Emigracioni masiv i shqiptarëve; 
  Lëvizjet migratore kaotike të brendshme të popullsisë;  
  Ndryshimi i sistemit të pronësisë; 
  Mungesa e stabilitetit ekonomiko- shoqëror gjatë periudhës 1997-1998; 

                                                 
158 Grupimi i shkaqeve kryesore përbën edhe një prej objektivave kryesore të këtij studimi, kështu që në 
bazë të tyre do të pasqyrohet edhe analiza  në vazhdim. Shënim i autores. 
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  Ndryshimi i këndvështrimit të individit ndaj mundësive që ofronte shkolla, në 
përmirësimin e jetës së tyre; 

  Gjendja fizike e shkollave dhe infrastruktura; 
  Shfaqja e fenomenit të gjakmarrjes; 
  Prezenca e mentalitetit të disa familjeve për mundësinë dhe domosdoshmërinë e 

arsimimit të vajzave, sidomos në moshën e zhvillimit të tyre. 
 
5.1.b.Shkaqet që kanë ndikuar në braktisjen shkollore përgjatë periudhës nga  viti 2000 
e në vazhdim 
 

Gjatë dekadës së dytë të tranzicionit edhe pse në shifra të ulëta krahasuar me dekadën 
e parë, braktisja shkollore ishte pothuajse nën ndikimin e të njëjtave shkaqe, pavarësisht 
se disa prej tyre kishin peshën më të madhe të ndikimit. Ndër shkaqet kryesore të kësaj 
periudhe dallohen: 

  Niveli ekonomiko-shoqëror i familjeve shqiptare; 
  Papunësia; 
  Pabarazia rajonale e zhvillimit në kuadër vendi; 
  Prezenca e problemeve të ndryshme sociale; 
  Lëvizjet migratore të brendshme e të jashtme të popullsisë (ndonëse në përmasa 

më të vogla);  
  Mungesa e besimit mbi mundësitë që ofron shkolla në punësim dhe në kushtet e 

ngritjes së një biznesi familjar; 
  Përjashtimi social i shtresave vulnerabël të shoqërisë; 
  Gjendja fizike e shkollave dhe infrastruktura; 
  Prezenca e fenomenit të gjakmarrjes; 
  Prezenca e mentalitetit të një numri familjeve (të zonave rurale, periurbane dhe të 

minoritetit rom) mbi arsimimin e vajzave, sidomos ato moshës 12-16 vjeç. 
 
5.2. Grupimi sipas fushave i shkaqeve kryesore që ndikojnë mbi 
braktisjen shkollore të së gjithë periudhës së tranzicionit dhe 
përcaktimi i peshës që luan secili prej tyre  
 
 Në funksion të analizës së përgjithshme të shkaqeve që ndikuan mbi fenomenin e 
braktisjes shkollore në kuadër vendi për gjithë periudhën e tranzicionit demokratik, u pa 
si e frytshme përzgjedhja e disa prej shkaqeve më përfaqësuese për secilën dekadë të tij 
dhe grupimi i tyre në disa fusha kryesore.  
 Kështu, të grupuara në disa fusha kryesore, tërësia e shkaqeve kryesore që kanë 
ndikuar mbi braktisjen shkollore gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, janë:  

1. shkaqe ekonomike; 
2. shkaqe sociale; 
3. shkaqe infrastrukturore; 
4. shkaqe legjislative.   
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Në tabelën e mëposhtme ato janë listuar sipas fushave: 
 
Nr 

 
FUSHAT 

 
SHKAQET E BRAKTISJES SHKOLLORE SIPAS FUSHAVE 

 
1. 

 
Ekonomike 

Niveli i zhvillimit ekonomik në kuadër vendi  
Niveli i varfërisë, pabarazia e zhvillimit shtresor e rajonal dhe kostoja e 
shkollimit 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

Sociale 

Migracioni i brendshëm dhe i jashtëm i popullsisë 
Shfrytëzimi i fëmijëve për punë 
Niveli arsimor i prindërve dhe interesi ndaj shkollës 
Fëmijë me aftësi të kufizuara 
Probleme familjare (familje me shumë anëtarë, mungesë të kryefamiljarit, 
divorce, dhunë në familje, etj) 
Mentaliteti (kryesisht për vajzat) dhe shkalla e barazisë gjinore në arsimim 
Gjakmarrja 
Shkalla e përfshirjes së nxënësve të grupeve etno-kulturore në shoqëri e 
raporti i tyre me arsimimin 

 
 

3. 

 
Aksesi dhe cilësia 

e shërbimit 
arsimor 

Vendosja e shkollave dhe aksesi i tyre në lidhje me qendrat e banuara  
Gjendja fizike e mjediseve shkollore 
Kualifikimi i mësuesve dhe niveli i mësimdhënies 
Klima dhe marëdhëniet në klasë dhe në shkollë;  
Mbetjet në klasë 

 
4. 

Legjislacioni mbi 
detyrimin shkollor 

dhe shkalla e 
zbatimit të tij 

 
Shkalla e njohjes dhe e zbatimit të legjislacionit nga organet e qeverisjes 
vendore 

 
Tabela 5.1 Klasifikimi teorik i shkaqeve të braktisjes shkollore sipas fushave   
 
Listimi dhe grupimi i shkaqeve kryesore sipas fushave, u bë për dy arsye: 

1. Realizimi i një analize të detajuar për secilën prej shkaqeve që ndikojnë mbi 
fenomenin e braktisjes shkollore në arsimin e detyruar, analizë e cila është 
paraqitur në kapitullin VI; 

2. Krijimin e lehtësirave për të ndërtuar pjesën e dytë të pyetësorit, përmes të cilit 
vetë grupet e interesit të përfshirë në anketim, do të përcaktonin peshën me të 
cilën ata gjykojnë se ndikon secili prej shkaqeve kryesore mbi rastet e braktisjeve 
në zonën apo komunitetin e tyre.  

 
 Vlen të theksohet që, pavarësisht se në këtë studim, shkaqet u listuan dhe u 
grupuan mbi bazë fushash, në analizën e bërë në vazhdim për shkallën e ndikimit të 
secilit prej tyre në nivelin e braktisjes shkollore, shkaqet janë konceptuar të lidhura 
ngushtësisht midis tyre. Kjo sepse, gjatë gjithë periudhës së tranzicionit këto shkaqe nuk 
kanë pasur një ndarje “me thikë” të fushës së veprimit të tyre, por kanë ndikuar mbi 
braktisjen shkollore të lidhur midis tyre, madje shpesh edhe duke prodhuar njëri-tjetrin.  
 Duhet theksur gjithashtu se në këtë studim, disa prej shkaqeve, si psh vështirësitë 
ekonomike të familjeve dhe punësimi i fëmijëve, janë vlerësuar si prodhues të 
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përhershëm të braktisjes së shkollës. Kështu, psh., nëse problemet e mprehta ekonomike 
në familjet shqiptare të viteve ‘90 prodhuan braktisje të shkollës për një pjesë të nxënësve 
që ndiqnin në atë periudhë arsimin e detyruar, ishin po ato një prej shkaqeve që prodhuan 
braktisje edhe për fëmijët e atij brezi nxënësish të viteve ‘90 që pas 20 vitesh u bënë 
prindër159.  
 
5.3.Vlerësimet e grupeve të synuara mbi peshën e secilit prej shkaqeve 
kryesore që ndikojnë mbi braktisjen shkollore  
 
 Siç u theksua më sipër, rëndësi të veçantë për realizimin e objektivave të këtij 
studimi, përveç listimit dhe grupimit teorik të shkaqeve kryesore që ndikojnë mbi 
braktisjen shkollore sipas fushave (e realizuar më sipër në çështjen 5.2), pati sidomos 
vlerësimi që i bënin vetë grupet e interesit të përfshira në këtë studim, secilit prej 
shkaqeve kryesore që kanë ndikuar mbi rastet e braktisjes së arsimit të detyruar. Ky 
vlerësim u mbështet në analizën e përgjigjeve të marra nga pjesa e dytë e pyetësorëve të 
përdorur gjatë anketimit të grupeve të synuara.  
 Në përgjigjet e dhëna, grupet e synuara vlerësuan në përqindje peshën për secilin 
prej shkaqeve që ata gjykonin se ndikonte më tepër në rastet e braktisjes së shkollës dhe 
ishin të lirë të sugjeronin edhe të tjera, bazuar në kushtet specifike e lokale në të cilat 
ndodheshin160.  
 Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur në përqindje, peshat që vetë grupet e 
synuara, përcaktojnë për secilin prej shkaqeve që ndikojnë mbi braktisjen shkollore:  
 

 
 
 
Nr 

 
 
 
Shkaqet e braktisjes të grupuara 
në fusha e nënfusha 

 
 
 

Pesha në % e secilit 
prej shkaqeve, sipas 
drejtuesve/mësuesve 

 
 

Nr dhe % e 
drejtuesve/mësuesve  
që kanë dhënë këtë 

peshë 

Pesha në 
% e 

secilit 
prej 

shkaqeve, 
sipas 

nxënësve 

 
 

Nr dhe % e 
nxënësve  që 

kanë dhënë këtë 
peshë 

Pesha në 
% e 

secilit 
prej 

shkaqeve, 
sipas 

prindërve 

 
 

Nr dhe % e 
prindërve  që 
kanë dhënë 
këtë peshë 

 
 
 
1. 

E
ko

n
om

ik
e 

Niveli i zhvillimit 
ekonomik në kuadër 
vendi  

 
21.2 

 
301 ose 100 % 

 
22 

 
1569 ose 65 % 

 
22.2 

 
214 ose 100 

% 
Niveli i varfërisë, 
pabarazia e zhvillimit 
shtresor e rajonal dhe 
kostoja e shkollimit 

 
 

23 

 
 

301 ose 100 % 

 
 

21 

 
1416 ose 58.6 % 

 
 

22.5 

 
 

214 ose 100 
% 

 
 
 
 So

ci
al

e Migracioni i brendshëm 
dhe i jashtëm i popullsisë 

 
7.6 

 
301 ose 100 % 

 
6.1 

 
1983 ose 76 % 

 
7.1 

 
192 ose 89 % 

Shfrytëzimi i fëmijëve për 
punë 

 
10.4 

 
297 ose 98.7 % 

 
10.1 

1776 ose 73.5 %  
3.4 

111 ose 51.8 
% 

                                                 
159 Një pjesë e fëmijëve që braktisën shkollën në vitet ’90, duke mos arritur të marrin formimin e 
shkollimin e duhur, pas disa vitesh u bënë krah pune i pakualifikuar dhe kryefamiljarë me mundësi të pakta 
punësimi dhe integrimi në shoqëri, gjë që në vazhdim krijoi premisa për vazhdimësi të problematikave 
ekonomiko-sociale për fëmijët e tyre. Shënim i autores. 
160 Megjithëse grupimi dhe listimi i shkaqeve kryesore që ndikojnë mbi braktisjen e arsimit të detyruar u 
krye që në fillim të anketimit, ai mori formën përfudimtare pasi u analizuan edhe përgjigjet dhe vlerësimet 
e marra nga grupet e synuara, të shoqëruara edhe me përqindjet përkatëse për secilën. Tërësia e shkaqeve u 
grupua në disa fusha kryesore të cilat përfshinin disa nënfusha. Shënim i autores 
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2.  

Niveli arsimor i 
prindërve dhe interesi 
ndaj shkollës 

 
5.2 

 
291 ose 96.7 % 

 
4.4 

 
1539 ose 63.7 % 

 
2.1 

 
103 ose 48.1 

% 
Fëmijë me aftësi të 
kufizuara 

 
1.8 

 
289 ose 96.1 % 

 
1.9 

1303 ose 53.9 %  
2 

187 ose 87.4 
% 

Probleme familjare 
(familje me shumë 
anëtarë, mungesë të 
kryefamiljarit, divorce, 
dhunë në familje, etj) 

 
 
 

8.1 

 
 
 

293 ose 97.3 % 

 
 
 

7 
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% 

Mentaliteti (kryesisht për 
vajzat) dhe shkalla e 
barazisë në arsimim 

 
4.8 

 
276 ose 91.7 % 

 
5.2 

 
1976 ose 81.8 % 

 
2.4 

 
109 ose 50.9 

% 
 
Gjakmarrja 

 
2.2 

 
273 ose 90.7 % 

 
1.6 

1679 ose 69.5 %  
2.2 

115 ose 53.7 
% 

Shkalla e përfshirjes së 
nxënësve të grupeve etno-
kulturore në shoqëri e 
raporti i tyre me 
arsimimin 
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179 ose 59.5 % 
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1301 ose 53.8 % 
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Vendosja e shkollave dhe 
aksesi i tyre në lidhje me 
qendrat e banuara  

 
 

5.4 

 
 

189 ose 62.8 % 

 
 

8.6 

 
 

1839 ose 76.1 % 

 
 

9.1 

 
 

169 ose  78.9 
% 

Gjendja fizike e 
mjediseve shkollore 

 
1.7 

 
191 ose 63.5 % 

 
2.9 

 
1847 ose 76.4 % 

 
2.7 

 
162 ose 75.7 

% 
Kualifikimi i mësuesve 
dhe niveli i mësimdhënies 

 
1.1 

 
116 ose 38.5 % 

 
1.4 

 
1422 ose 58.8 % 
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109 ose 50.9 

% 
Klima dhe marëdhëniet 
në klasë dhe në shkollë;  

 
 

0.7 

 
 

123 ose 40.8 % 
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1898 ose 78.5 % 

 
 

1.1 

 
 
174 ose 81.3 

% 
Mbetjet në klasë 1.6 169 ose 56.1 % 2.8 1939 ose 80.2 % 2.4 176 ose 82.2 
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Shkalla e njohjes dhe e 
zbatimit të legjislacionit 
nga organet e qeverisjes 
vendore 

 
 
 

0.9 

 
 
 

138 ose 45.8 % 

 
 
 

0.4 

 
 
 

1416 ose 58.6 % 

 
 
 

0.6 

 
 
 

87 ose 40.6 % 

Tabela 5.2  Pesha në përqindje e secilit prej shkaqeve, sipas grupeve të interesit. Burimi: 
Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 

 Bazuar në shifrat dhe mendimet e dhëna nga grupet e synuara (drejtues/mësues, 
nxënës dhe prindër) gjatë anketimit, në pjesën e dytë të pyetësorit, rezultuan këto 
përfundime kryesore: 
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1. Të tria grupet e synuara rikonfirmojnë se të gjitha shkaqet e listuara në tabelën e 
klasifikimit teorik (tabela 5.1), përbëjnë shkaqet kryesore që kanë ndikuar në 
praninë e fenomenit të braktisjes shkollore në Shqipërinë e tranzicionit161. 

 

 
Grafiku 5.1 Shkaqet kryesore që kanë ndikuar mbi braktisjen shkollore në Shqipëri gjatë 
viteve të tranzicionit (në %), sipas të tria grupeve të synuara. Burimi: Anketa e kryer gjatë 
vitit shkollor 2011-2012 

 
2. Të tria grupet e synuara bien dakort me grupimin e shkaqeve kryesore në fusha.  

  
3. Pavarësisht luhatjeve të vogla, të tria grupet e synuara i japin të njëjtat pesha 

fushave të përcaktuara. Në përgjigjet e tyre, grupimi nxënës dhe grupimi prindër, 
theksojnë se peshën më të madhe ndikuese në braktisjen shkollore e ka fusha e 
shkaqeve ekonomike dhe ajo sociale (grafiku 5.3 dhe 5.4), ndërkohë që grupimi 
drejtues/mësues i vlerëson shkaqet ekonomike dhe ato sociale me një peshë 
pothuajse të barabartë midis tyre (grafiku 5.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
161 Gjatë anketës, grupimet drejtues/mësues dhe prindër, për shkak të moshës dhe të përvojës tyre dhanë 
përgjigje më të zgjeruara sesa grupimi nxënës. Shënimi i autores. 

Shkalla e ndikimit te shkaqeve mbi braktisjen shkollore sipas drejtuesve/mesuesve, nxenesve dhe prinderve

0

5

10

15

20

25

N
iv

el
i i

 z
h

vi
lli

m
it

ek
o

n
o

m
ik

 n
ë

ku
ad

ër
 v

en
d

i

N
iv

el
i i

va
rf

ër
is

ë,
p

ab
ar

az
ia

 e

L
ëv

iz
je

t
m

ig
ra

to
re

S
h

fr
yt

ëz
im

i i
fë

m
ijë

ve
 p

ër
p

u
n

ë

N
iv

el
i a

rs
im

o
r 

i
p

ri
n

d
ër

ve
 e

in
te

re
si

 n
d

aj

F
ëm

ijë
 m

e
af

të
si

 t
ë

ku
fi

zu
ar

a

P
ro

b
le

m
e

fa
m

ilj
ar

e 

M
en

ta
lit

et
i 

G
ja

km
ar

rj
a

G
ru

p
et

 e
tn

o
-

ku
lt

u
ro

re
 e

ar
si

m
im

i

A
ks

es
i i

sh
ko

lla
ve

 

G
je

n
d

ja
 f

iz
ik

e 
e

m
je

d
is

ev
e

sh
ko

llo
re

K
u

al
if

ik
im

i i
m

ës
u

es
ve

 d
h

e
n

iv
el

i i

M
ar

ëd
h

ën
ie

t 
n

ë
kl

as
ë 

d
h

e 
n

ë
sh

ko
llë

M
b

et
je

t 
n

ë
kl

as
ë

N
jo

h
ja

 d
h

e
zb

at
im

i i
lig

js
h

m
ër

is
ë 

% sipas drejtuesve dhe mesuesve % sipas nxenesve % sipas prinderve



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 124 - 

Sipas drejtuesve/mësuesve 

Grafiku 5.2 Pesha e shkaqeve kryesore sipas fushave (në %) bazuar në përgjigjet e 
drejtuesve/mësuesve. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
 
 
 
 
 
Sipas nxënësve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiku 5.3 Pesha e shkaqeve kryesore sipas fushave (në %) bazuar në përgjigjet e nxënësve. 
Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
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Sipas prindërve 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiku 5.4 Pesha e shkaqeve kryesore sipas fushave (në %) bazuar në përgjigjet e prindërve. 
Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
4. Të tria grupet e synuara vlerësojnë si shkaqe me peshën më të madhe në 

braktisjen shkollore: nivelin e zhvillimit ekonomik në kuadër vendi, nivelin e 
varfërisë në vend, pabarazinë e zhvillimit shtresor e rajonal dhe koston e 
shkollimit, probleme të ndryshme familjare, vendosjen e shkollave dhe aksesin e 
tyre në lidhje me qendrat e banuara, migracionin e brendshëm e të jashtëm të 
popullsisë dhe shfrytëzimi i fëmijëve për punë (grafiku 5.5, 5.6 dhe 5.7). 

 
Sipas drejtuesve/mësuesve 

 
Grafiku 5.5 Shkalla e ndikimit të shkaqeve kryesore mbi braktisjen shkollore në Shqipëri (në %), 
sipas grupimit drejtues/mësues. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
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Sipas nxënësve 

 
Grafiku 5.6  Shkalla e ndikimit të shkaqeve kryesore mbi braktisjen shkollore në Shqipëri (në %), 
sipas grupimit nxënës. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
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Grafiku 5.7 Shkalla e ndikimit të shkaqeve kryesore mbi braktisjen shkollore në Shqipëri (në %), 
sipas grupimit prindër. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 

5. Megjithëse të tre arrijnë në vlerësime pothuajse të njëjta në lidhje me ndikimin që 
kanë mbi braktisjen shkollore disa prej problemeve sociale, si gjakmarrja (2.2 % 
nga drejtuesit/mësuesit, 1.6 % nga nxënësit dhe 2.2 % nga prindërit), aftësia e 
kufizuar (1.8 % nga drejtuesit/mësuesit, 1.9 % nga nxënësit dhe 2 % nga 
prindërit) dhe lëvizjet migratore të popullsisë (7.6 % nga drejtuesit/mësuesit, 6.1 
% nga nxënësit dhe 7.1 % nga prindërit), vihen re disa luhatje të vogla midis tyre 

0

5

10

15

20

25

1

Shkalla e ndikimit të shkaqeve kryesore mbi braktisjen (në %) sipas nxënësve

Niveli i zhvillimit ekonomik në kuadër vendi Niveli i varfërisë, pabarazia e zhvillimit Lëvizjet migratore
Shfrytëzimi i fëmijëve për punë Niveli arsimor i prindërve e interesi ndaj shkollës Fëmijë me aftësi të kufizuara
Probleme familjare Mentaliteti Gjakmarrja
Grupet etno-kulturore e arsimimi Aksesi i shkollave Gjendja fizike e mjediseve shkollore
Kualifikimi i mësuesve dhe niveli i mësimdhënies Marëdhëniet në klasë dhe në shkollë Mbetjet në klasë
Njohja dhe e zbatimi i ligjshmerisë 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 127 - 

(grafiku 5.8), e lidhur kjo me ndjeshmërinë që ka secili prej grupeve të synuara 
ndaj këtyre shkaqeve . 
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Gjakmarrja Fëmijë me aftësi të kufizuara Levizjet migratore

 
Grafiku 5.8 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
ka gjakmarrja, aftësia e kufizuar dhe lëvizja migratore mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata 
banojnë e shkollohen. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
Kështu, grupimi drejtues/mësues i jep peshë pak më të lartë lëvizjeve migratore të 

popullsisë, pasi e  lidh me vështirësitë që kanë hasur në punën e vet me këtë problem. Në 
përgjigjet e tyre në anketa, por edhe gjatë bisedave të drejtpërdrejta, ata u shprehën se për 
disa vite, largimet e nxënësve jashtë vendit apo brenda vendit, në mjaft raste nuk janë 
shoqëruar me marrjen e fletëshpërnguljes dhe kjo i ka klasifikuar ata si braktisës. Disa 
prej drejtuesve të shkollave, kryesisht të zonave rurale (sidomos të rretheve Kukës dhe 
Shkodër), pranuan që për disa prej të larguarve nuk ka pasur dijeni as komuna.  

Diferenca në përqindje midis grupimit nxënës dhe dy grupimeve të tjera të synuara në 
peshën që i adresojnë si shkak gjakmarrjes, lidhet me shkallën më të ulët të njohjes që ka 
ky grupim ndaj tij162.  

 
6. Luhatje me diferenca të vogla vihen re edhe në përqindjet që i adresojnë grupet e 

synuara peshës që ka fusha e shkallës së njohjes dhe të zbatimit të legjislacionit 
në braktisjen shkollore.  

 
Drejtuesit/mësuesit dhe nxënësit vlerësojnë ndikimin e këtyre shkaqeve mbi 

braktisjen shkollore në masën 0.9 %, ndërkohë që prindërit i japin peshën 0.6 % e 
nxënësit 0.4 %.  
 

                                                 
162 Problemi i gakmarrjes ishte i njohur në mënyrë të drejtpërdrejtë në shkollat e anketuara në rrethin 
Shkodër. Shënim i autores. 
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Grafiku 5.9 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
ka njohja dhe zbatimi i legjislacionit mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e 
shkollohen. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
Ndryshimi midis përqindjeve që i adresojnë prindërit dhe nxënësit, shkallës së njohjes 

dhe të zbatimit të legjislacionit krahasuar me peshën që i adresojnë drejtuesit/mësuesit, 
lidhet me faktin se disa prej prindërve kishin fëmijë dhe të afërm me frekuentim jo të 
rregullt në shkollë. Nëse në përgjigjet e tyre, mësuesit dhe drejtuesit (pothuajse në të 
gjitha rrethet e anketuara) shprehen pro aplikimit dhe zbatimit të ligjit mbi detyrimin 
shkollor ndaj disa familjeve që kanë fëmijë që braktisin shkollën, një pjesë e prindërve, të 
ndjeshëm ndaj mundësisë së prekjes prej masave shtrënguese mbi ta apo të të afërmve të 
tyre, nuk e vlerësojnë si të rëndësishëm këtë shkak.  

 
7. Ndryshime të dukshme vihen re, në përqindjet apo peshat që grupet e synuara u 

japin shkaqeve brënda së njëjtës fushë, sidomos tek fusha sociale.  Ka diferenca 
në shkaqe si: shfrytëzimi i fëmijëve për punë, niveli arsimor i prindërve e 
interesi ndaj shkollës, mentaliteti, problemet familjare dhe shkalla e përfshirjes 
së nxënësve të grupeve etno-kulturore në shoqëri (grafiku 5.10).  

 
 
 

Pesha ne (%) që i japin grupet e synuara shkallës së njohjes 
dhe zbatimit të legjislacionit, mbi braktisjen shkollore
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Grafiku 5.10 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
ka: shfrytëzimi i fëmijëve për punë, niveli arsimor i prindërve e interesi ndaj shkollës, mentaliteti, 
problemet familjare dhe shkalla e përfshirjes së nxënësve të grupeve etno-kulturore në shoqëri, 
mbi braktisjen shkollore në zonën ku ata banojnë e shkollohen. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit 
shkollor 2011-2012 
 

0 2 4 6 8 10 12

% sipas drejtuesve
dhe mesuesve

% sipas nxenesve

  % sipas prinderve

Shfrytëzimi i fëmijëve për punë

% sipas drejtuesve dhe mesuesve % sipas nxenesve   % sipas prinderve

 
Grafiku 5.11 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
ka shfrytëzimi i fëmijëve për punë mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e 
shkollohen. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
Rreth 98.7 % e drejtuesve/mësuesve, pranojnë se shfrytëzimi që i bëhet fëmijëve 

për punë përbën 10.4 % të peshës së tërësisë së shkaqeve (grafiku 5.11). Ata pranojnë se 
për vite me rradhë, në shkollat e tyre kanë pasur nxënës të moshës 12-16, potencialisht 
braktisës dhe braktisës si rezultat i problemeve ekonomike dhe sociale në familjet e tyre.  
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Një peshë të përafërt prej 10.1 % i jep këtij shkaku edhe grupimi nxënës. Në 
përgjigjet e dhëna prej tyre në anketa, por edhe gjatë intervistave (kryesisht me nxënësit e 
klasave 7-9), ata shprehen se kanë në klasën e tyre ka nxënës që punojnë sepse duhet të 
mbajnë familjet. Më e dukshme kjo u vu re sidomos në pyetësorët e plotësuar në shkollat 
e Tiranë Rreth. Disa prej nxënësve të anketuar, që bënin pesë tek grupimi që vijonte me 
hope në shkollë, pyetjes: A dëshironi ju të punoni gjatë kohës që jeni në shkollë?”, iu 
përgjigjën: “Jo, por na duhet të punojmë sepse...ekonomia e familjes...”.  

Me një diferencë të dukshme nga dy grupet e tjera të synuara, me shifrën prej 3.4 
%, e vlerëson këtë shkak grupimi prindër. Në përgjigjet e prindërve, një pjesë e madhe e 
tyre thekson faktin se u kanë vënë si qëllim fëmijëve vetëm të mësojnë dhe se bëjnë 
sakrifica të mëdha për shkollimin e tyre, madje shprehen kundër punësimit në moshën e 
arsimit të detyruar. Vetëm një pjesë më e vogël, pranojnë se për shkak të papunësisë e 
problemeve sociale që kanë, në kushtet e pamundësisë për ti plotësuar të gjitha nevojat në 
familje, fëmijët e tyre punojnë dhe kjo si “një mundësi” për mbijetesën e familjeve të 
tyre. 

   
8. Diferenca në përqindje ka edhe për shkakun: niveli arsimor i prindërve dhe 

interesi ndaj shkollës (shih grafikun 5.12).  
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Grafiku 5.12 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
ka niveli arsimor i prindërve e interesi  ndaj shkollës mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata 
banojnë e shkollohen. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
Bazuar në përvojën e punës së tyre, shifrat më të larta ia adreson këtij shkaku 

grupimi mësues/drejtues dhe ai nxënës. Rreth 96.7 % e drejtues/mësuesve e vlerësojnë 
këtë shkak me peshën prej 5.2 % midis gjithë tërësisë së shkaqeve. Në përgjigjet e dhëna 
në anketa, si edhe në bisedat e zhvilluar me ta, ky grupim deklaron se rreth 30-40 % e 
prindërve të fëmijëve që kanë në klasat kujdestari, nuk vijnë në takimet e përmuajshme 
me prindër dhe nuk e ndjekin ecurinë e tyre në mësime apo frekuentimin e shkollës. Ata 
deklarojnë në takimet me prindër që zhvillohen, janë të pranishëm gjithmonë, vetëm 
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prindërit e nxënësve të mirë dhe mesatarë dhe pak ose aspak prindërit e nxënësve me 
rezultate të ulëta dhe me problematikë frekuentimi.  

Edhe grupimi nxënës e konsideron interesin e prindërve ndaj shkollës dhe nivelin 
arsimor të tyre, si një shkak potencial për braktisje shkollore. Rreth 63.7 % e tyre i 
adresojnë këtij shkaku peshën 4.4 %. Megjithëse tregohen të rezervuar në deklarimin e 
nivelit të shkollimit të prindërve të tyre, rreth 38 % e nxënësve shprehen se kanë nevojë 
për ndihmën e prindërve, por ata nuk arrijnë dot ti ndihmojnë në mësime. Një pjesë e 
vogël e nxënësve (në zona rurale malore dhe të komunitetit rom), sidomos nxënës me 
përparim të dobët, pranojnë se nuk arrijnë dot ti ndjekin shokët e tyre në mësime dhe që 
prindërit e tyre nuk shfaqin interes për shkollimin e tyre.  

Në ndryshim nga dy grupet e tjera të synuara, në përgjigjet e dhëna në anketa, 
grupimi prindër i jep këtij shkaku një peshë të vogël, prej 2.1 %. Në lidhje me shkallën e 
ndikimit që ka ky shkak mbi braktisjen e arsimit të detyruar, janë shprehur vetëm 48.1 % 
e prindërve, kryesisht prindër të zonave urbane të anketuara. Në përgjigjet e tyre ata edhe 
pse pranojnë që nuk janë gjithmonë gjendje të ndihmojnë kapërcimin e vështirësive të 
fëmijëve të tyre në shkollë, fajsojnë për këtë, ose ndryshimet që kanë pësuar programet 
shkollore, ose kohën e pakët në dispozicion të kujdesit për fëmijët, si pasojë e nevojës për  
të punuar në funksion të plotësimit të kushteve të jetesës për ta.  

Pavarësisht shifrave që rezultojnë, në përgjigjet e dhëna në pyetësorë, ka një numër të 
konsiderueshëm individësh të grupeve të synuara, që pranojnë se braktisja shkollore 
lidhet me nivelin e shkollimit të prindërve dhe interesin e tyre ndaj shkollës. Ata e 
argumentojnë këtë konstatim me faktin se niveli i shkollimit të prindërve dhe interesi që 
ata kanë për shkollimin e fëmijës së tyre, ndikon drejtpërdrejt në shkallën e motivimin 
dhe të mbështetjes së fëmijës për shkollim. 

 
9. Një diferencë e dukshme duket midis grupeve të synuara edhe në peshën që ata i 

japin mentalitetit si shkak për braktisje të shkollës (shih grafikun 5.13).  
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Grafiku 5.13 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
ka mentaliteti mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e shkollohen. Burimi: Anketa e 
kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
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Peshën më të lartë, në shifrën 5.2 %, ia jep këtij shkaku grupimi nxënës, i ndjekur nga 
grupimi drejtues/mësues me shifrën 4.8 %, ndërkohë që krijohet një diferencë e madhe 
me peshën që i adreson grupimi prindër me shifrën 2.4 %. Rreth 81.8 % e nxënësve të 
prononsuar ndaj këtij shkaku, pranojnë se braktisja shkollore sidomos e vajzave të 
moshës së klasave të shtata, të teta dhe të nënta, në shumë raste është i lidhur ngushtë me 
mentalitetin. Në përgjigjet e tyre, disa vajza të moshës 13-16 vjeç nxjerrin shkaqe të 
ndryshme për frekuentimin me hope të shkollës (disa nxënëse sjellin shembuj të 
ngjashëm për të afërm apo fqinjë të tyre), që në thelb flet për praninë ende të mentalitetit 
në shoqërinë tonë. Në përgjigjet e tyre ato shprehen se ndjekja me hope e shkollës lidhet 
me:  

  Shqetësimin e prindërve për distancën shkollë-shtëpi dhe vështirësitë e pasiguritë 
e rrugës. Raste të tilla u evidentuan jo vetëm në komunat malore (psh Surroj, 
Shishtavec, Çaje e Shkinak dhe Topojan), por edhe në periferi të Tiranës (nxënëse 
që ndjekin shkollën me hope në Kamëz, në Paskuqan e Bathore); 

  Mendimin e prindërve të tyre (sidomos të baballarëve) se meqënëse në shkollë 
rezultatet e tyre janë të ulëta  dhe meqë shkolla është larg nga shtëpia, ato do të 
jenë më të dobishme e më të sigurta, nëse qëndrojnë në shtëpi dhe kujdesen për 
motrat e vëllezërit e tyre më të vegjël, apo për punët e shtëpisë.  

  Me traditën e komunitettit të tyre, për martesa në moshë të vogël. Kjo u evidentua 
në shkollat me nxënës nga komuniteti rom. Vajza nga ky komunitet shprehen se 
përveç faktit që prindërit  e tyre nuk janë në gjendje t’u sigurojnë atyre librat e 
mjetet e tjera mësimore dhe veshjet, prindërit e tyre u thonë që s’kanë pse shkojnë 
në shkollë e te sakrifikojnë për një gjë që nuk do ti vlejë më vonë, në një kohë kur 
ato duhet të punojnë e të martohen.  

 
Mentaliteti vlerësohet si një shkak me peshë edhe nga grupimi drejtues/mësues, ku 

91.7 % e tyre, shprehen se mentaliteti ende përbën një shkak që pengon sidomos vajzat të 
ndjekin rregullisht shkollën. Shqetësimin më të madh e shprehin drejtuesit/mësuesit e 
shkollave: rurale (sidomos ato malore), të shkollave në Tirana Rreth dhe ato që kanë 
nxënës nga komuniteti rom.  

Grupimi prindër përcakton një peshë më të ulët për mentalitetin dhe në një pjesë të 
mirë të përgjigjeve të tyre ata nuk janë dakort që të quhet mentalitet, por si një shqetësim 
prindëror.  

 
10. Diferenca në përqindje rezultojnë edhe për peshën që i adresojnë shkakut 

probleme familjare, grupet e synuara (shih grafikun 5.14).   
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Grafiku 5.14 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
kanë problemet familjare mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e shkollohen. Burimi: 
Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
Peshën më të lartë ose 12.9 %, i adreson këtij shkaku grupimi prindër, i ndjekur 

nga shifra 8.1 % e grupimit drejtues/mësues dhe 7 % i grupimit nxënës. 
Grupimi prindër është më i hapur në përgjigjet e tij dhe pranon që ky shkak ndikon 
shumë në frekuentimin dhe cilësinë e shkollimit të fëmijëve të tyre. Ata pranojnë se 
familjet me shumë anëtarë, familjet ku mungon kryefamiljari për arsye divorci apo 
humbje jete, familjet ku ka dhunë midis bashkëshortëve apo dhunë të prindërve ose 
anëtarëve të tjerë të familjes ndaj fëmijëve, shpesh janë frenuese për mbarëvajtjen e 
nxënësve në mësime. Sipas tyre, fëmijët e këtyre familjeve “për të mbijetuar” ose bëhen 
të dhunshëm në shkollë me bashkëmoshatarët e tyre, ose mbyllen në vetvete, largohen 
nga shoqëria, ndjekin fillimisht shkollën me hope e më pas largohen fare prej saj.  

Argumentim të njëjtë i jep këtij shkaku edhe grupimi drejtues/mësues, pavarësisht se i 
adreson atij një përqindje më të vogël, se prindërit. Megjithëse tregohen të rezervuar në 
lidhje me të dhënat sociale të nxënësve të tyre, në përgjigjet e dhëna në pyetësor 
drejtuesit dhe mësuesit, shprehen se një pjesë e mirë e rasteve që paraqiten si 
potencialisht braktisës në shkollë, kanë për shkak vështirësitë që krijojnë për nxënësit, 
problemet e tyre familjare. 

Akoma më i rezervuar në përqindje mbi peshën e këtij shkaku, është grupimi nxënës. 
Kjo sepse ata shpesh nuk i deklarojnë problemet e tyre familjare, madje priren gjithmonë 
ti mbulojnë ato përpara mësuesve, por sidomos përpara bashkëmoshatarëve të tyre. 
 

11. Të njëjtat diferenca u vunë re edhe në lidhje me peshën që i adresonin grupet e 
interesit, shkakut: shkalla e përfshirjes së nxënësve të grupeve etno-kulturore në 
shoqëri e raporti i tyre me arsimimin (shih grafikun 5.15). Për këtë shkak kanë 
dhënë vlerësimin e tyre 59.5 % e drejtues/mësues, 55.6 % e prindërve dhe 53.8 % 
e fëmijëve.  
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Grafiku 5.15 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
ka mbi braktisjen e shkollës, niveli i integrimit të grupeve etno-kulturore në shkollë. Burimi: 
Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
Në përgjigjet e dhëna, peshën më të lartë për këtë shkak e jep grupimi prindër me 5.7 

% dhe ai drejtues/mësues me 4.3 %, ndërsa peshën më të vogël e adreson grupimi nxënës 
me 2.9 %. Drejtuesit dhe mësuesit (sidomos në shkollat e bashkive të anketuara) 
shprehen të pakënaqur me shkallën e interesit dhe cilësinë e përgatitjes së nxënësve që i 
përkasin këtyre komuniteteve. Ata shprehen se vazhdimisht i duhet një  punë më e madhe 
për motivimin dhe tërheqjen e fëmijëve të këtij komuniteti në shkollë (madje duke 
bashkëpunuar edhe me OJF). Peshë më të lartë i japin këtij shkaku disa prindër, të cilët në 
përgjigjet e tyre theksojnë se shkolla duhet të bëjë më shumë për ti ndihmuar këta fëmijë 
që të tejkalojnë prapambetjen në mësime, por sidomos pushteti lokal e shteti duhet ti 
ndihmojë ata ekonomikisht që të përballojnë jetesën dhe shkollimin. 
 

12. Peshë krejt të ndryshme në përqindje u japin grupet e synuara edhe shkaqeve që 
përfshihen në  fushën e aksesit dhe të cilësisë së shërbimit arsimor. Diferencat 
më të mëdha në përqindje vihen re sidomos tek vendosja e shkollave dhe aksesi i 
tyre në lidhje me qendrat e banuara (shih grafikun 5.16).  
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Grafiku 5.16 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
kanë shkaqet e fushës së aksesit dhe të cilësisë së shërbimit arsimor mbi braktisjen shkollore, në 
zonën ku ata banojnë e shkollohen. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 

Grupimi prindër e vlerëson si një shkak tepër të rëndësishëm vendosjen e 
shkollave e aksesin e tyre në lidhje me qendrat e banuara, mbi nivelin e braktisjes në 
shkollë (shih grafikun 5.17).  

 

 
Grafiku 5.17 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
ka aksesi i shkollave mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e shkollohen. Burimi: 
Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
 

Sipas këtij grupimi që e vlerëson me peshën 9.1 %, vendosja e shkollave dhe 
aksesi i tyre ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi braktisjen shkollore, sepse është 
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ngushtësisht e lidhur me vështirësitë dhe pasiguritë që lindin nga distanca e rrugës midis 
shkollës e shtëpisë, kalimi i terreneve të pjerrëta, vijave ujore, rrugëve të vështira ku 
mungojnë investimet, etj.  

Disa prej prindërve theksojnë se ndihen të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të 
tyre të ciklit të lartë të shkollës 9-vjeçare që e ndjekin shkollën jo në fshatin e tyre (kur 
nuk e kanë këtë cikël në fshatin e tyre), ndërsa disa të tjerë shprehen për rritje të 
pengesave për frekuentimin e shkollës nga fëmijët e tyre gjatë periudhës vjeshtë-dimër 
me vështirësimin e kushteve të motit. Sipas tyre, janë vetë prindërit që në këtë periudhë të 
vitit, në kushte të vështira moti, shpesh nuk i lejonë fëmijët të shkojnë në shkollë, 
ndërkohë që disa të tjerë theksojnë se vështirësitë që sjell rruga e ndërthurur me kushtet e 
papërshtatshme163 që fëmijët e tyre gjejnë në mjediset e shkollës ul motivimin e tyre për 
të frekuentuar rregullisht shkollën. Sipas tyre, kjo bëhet një prej mundësive që disa prej 
këtyre nxënësve të kthehen edhe në braktisës.  

Të njëjtat arsye japin e dhe nxënësit që i adresojnë këtij shkaku peshën prej 8.6 %. 
Në përgjigjet e 76.1 % prej tyre, ata shprehen se gjatë dimrit kur shirat janë të 
rrëmbyeshëm apo bie borë, rruga për në shkollë bëhet e vështirë, kështu që ata nuk mund 
ta ndjekin atë rregullisht.  

Ndonëse grupimi drejtues/mësues tregohet më i rezervuar në përqindjen e peshës së 
këtij shkaku, në masën 5.4 %, ata pranojnë se është një shkak i rëndësishëm që ndikon 
direkt në rezultatet e punës së tyre me nxënësit. Në përgjigjet e 62.8 % prej tyre, pranohet 
se kushtet e relievit e të klimës shpesh bëhen shkak për një sërë vështirësisht fizike për 
frekuentimin e shkollës, pasi kushtëzojnë orarin e zgjimit të nxënësve, kohëzgjatjen dhe 
sigurinë e rrugës, si dhe lodhjen fizike për të mbërritur në shkollë. Drejtuesit/mësuesit 
shprehen se duhet të funksionojë më mirë dhe të jetë më i sigurt transporti i nxënësve të 
cilët jetojnë në distanca  të mëdha larg me shkollën.  
 

13. Ndryshime midis grupeve të synuara, në vlerësimet e tyre për shkaqet e fushës së 
aksesit dhe të cilësisë së shërbimit arsimor, paraqiten edhe në lidhje me peshën që 
luan mbi braktisjen e arsimit të detyruar gjendja e mjediseve shkollore (shih 
grafikun 5.18). Në një pjesë të mirë të përgjigjeve të dhëna, sidomos në pyetësorët 
e plotësuar në shkollat  të komunave malore dhe kryesisht nga grupimi nxënës 
dhe grupimi prindër, ky shkak shihet si i lidhur ngushtë me shkakun e mësipërm 
(vendosja e shkollave dhe aksesi i tyre. Sipas tyre braktisja e shkollës bëhet më e 
mundshme në kushtet kur largësisë së madhe shkollë-shtëpi i shtohet edhe gjendja 
fizike jo e mirë e mjediseve shkollore.  

 

                                                 
163 Në rastet e shkollave të pa restauruara, pa ngrohje dhe të pa pajisura me bazë materiale didaktike. 
Shënim i autores. 
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Grafiku 5.18 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
ka gjendja fizike e mjediseve shkollore mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e 
shkollohen. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
Gjendjes fizike të mjediseve shkollore si shkak, grupimi nxënës i adreson peshën 2.9 

%, grupimi prindër 2.7 % dhe ai drejtues/mësues 1.7 %. Nga përgjigjet e dhëna në anketë 
rezulton se pavarësisht luhatjeve në shifra, të tre grupet e synuara pranojnë se kur shkollat 
janë të amortizuara, me mungesa të theksuara të bazës mësimore, pa ngrohje, pa ujë e pa 
tualete, bëhen shkak për braktisje të shkollës, ku më të rrezikuara janë vajzat. Rreth 
58.2% e mësuesve shprehen se zgjidhja e këtij problemi varet nga roli i organeve të 
qeverisjes vendore dhe rritja e ndërgjegjësimit dhe e kontributit të komunitetit.  

Midis mësuesve, ata të anketuar në shkollat rurale theksojnë se në këto kushte, 
pamundësia për të frekuentuar shkollën bëhet akoma më e madhe për fëmijët me aftësi të 
kufizuara, të cilët në varësi të specifikave që paraqesin detyrohen edhe të braktisin 
shkollën164. 
  

14. Në raport me shkakun: kualifikimi i mësuesve dhe niveli i mësimdhënies, 
përqindjet më të përafërta janë midis grupimit prindër (me peshën 1.6 %) dhe 
grupimit nxënës (me 1.3 %). 

                                                 
164 Në rastet e prezencës së fëmijëve me aftësi të kufizuara, për shkak të distancës që ka shkolla me 
shtëpinë dhe të mungesave të theksuara që ofrojnë këto shkolla për këtë kategori nxënësish, vështirësitë e 
nxënësve për të shkuar në shkollë rriten dhe këta nxënës braktisin shkollën. Shënimi i autores. 
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Grafiku 5.19 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
ka kualifikimi i mësuesve dhe niveli i mësimdhënies mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata 
banojnë e shkollohen. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
Rreth 58.8 % e nxënësve dhe 50.9 % e prindërve të anketuar shprehen se nëse 

kualifikimi i mësuesve dhe niveli i mësimdhënies, është i ulët, atëherë edhe këto bëhen 
shkaqe për braktisje të shkollës nga nxënësit (shih grafikun 5.19). Përveç përqindjeve që 
vendosin, në përgjigjet e dhëna në pyetësor, të dy grupet e synuara, shprehin shqetësimin 
e tyre (sidomos në shkollat e komunave kodrinore e malore) në lidhje me nivelin e 
mësimdhënies dhe shkallën e përgatitjes së mësuesve. Shqetësimi më i madh evidentohet 
në shkollat që zhvillojnë mësimin me klasa kolektive165 dhe ku japin mësim mësues pa 
arsimin përkatës. Në përgjigjet e dhëna, nxënësit dhe prindërit shprehen se mungesa e 
mësuesve të kualifikuar në shkollat e tyre, sidomos për lëndët e formimit bazë, bëhet 
shkak edhe për braktisje të shkollës. Kjo sepse niveli i mësimdhënies është i ulët, për 
rrjedhojë nxënësit të cilët nuk ndihen të motivuar dhe nuk kanë mundësi të ndihmohen 
prej këtyre mësuesve me punë të diferencuar për tejkalimin e vështirësive, u bie interesi 
për shkollën, frekuentojnë me hope, madje dhe e braktisin atë për tu marrë më mirë me 
nevojat e familjes.  

Vetëm 38.5 % e individëve të grupimit drejtues/mësues janë prononsuar në lidhje me 
këtë shkak dhe e kanë vlerësuar atë me një peshë më të vogël, prej 1.1 %. Në përgjigjet e 
dhëna, sidomos nga mësuesit e anketuar në shkollat e komunave, evidentohet fakti se 
mësuesit punojnë shumë për të plotësuar mangësitë e nxënësve të tyre, sidomos në 
kushtet e klasave kolektive, por ka një sërë faktorësh subjektivë e objektivë që ndikojnë 
në rezultatet e ulëta. Përveç kësaj mësuesit shprehen se kanë nevojë edhe për kualifikime 
të ndryshme si lëndore ashtu edhe si mësues kujdestar. 

 
 
 

                                                 
165 Në një prej klasave të anketuara, e cila isht në një shkollë komune, mësimi zhvillohej në klasë kolektive 
dhe përbëhej nga nxënës të klasës 6-të e të klasës së 8-të. 
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15. Në raport me shkakun: klima dhe marëdhëniet në klasë e në shkollë, përqindjen 
më të lartë e ka adresuar grupimi nxënës me 1.7 %, e ndjekur nga grupimi prindër 
me 1.1 % dhe më të ulët grupimi drejtues/mësues me 0.7 % (shih grafikun 5.20). 
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Grafiku 5.20 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
kanë mardhëniet në klasë dhe në shkollë mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e 
shkollohen. Burimi: Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 

 
Në përgjigjet e dhëna gjatë plotësimit të anketave por edhe në intervistat e 

thelluara me ta, pjesa më e madhe e nxënësve dhe e prindërve pranojnë përmirësimet e 
dukshme që vihen re në marëdhëniet mësues/drejtori-nxënës, por disa prej tyre pranojnë 
se ka ende raste të konfliktesh midis mësuesve dhe nxënësve si dhe që janë shtuar rastet e 
konflikteve midis nxënësve. Një numër i vogël nxënësish (të anketuar kryesisht në 
shkollat e bashkive), shprehet se ka raste të mësuesve që tregohen të ashpër me nxënësit e 
zhurmshëm të klasës dhe kjo justifikohet prej tyre si një nevojë për të mbajtur rregullin 
në klasë, apo për të krijuar distancën e duhur me ta.  Numri më i lartë i përgjigjeve, që 
pranojnë raste të konfliktesh midis mësuesve dhe nxënësve rezulton në anketat e bëra në 
shkollat në periferi të Tiranës, në të cilat kishte edhe klasa me numër të lartë nxënësish, 
por edhe me niveleve të ndryshme social-kulturore.  

Në përgjigjet e dhëna, prindërit, mbrojnë idenë se shkolla duhet të bëhet më 
miqësore, sidomos me nxënësit problematikë. Sipas tyre, etiketimi i vazhdueshëm nga 
ana e mësuesve apo e drejtorisë, i rasteve më problematike në shkollë mund të shkaktojë 
fenomene stigmatizimi e izolimi për këta nxënës, që për rrjedhojë mund të kthehen edhe 
në persona të dhunshëm apo braktisës. 

Por, në përgjigjet  e tyre, 55.5 % e nxënësve dhe 61.1 % e prindërve, evidentojnë 
si shqetësimin e tyre kryesor rritjen e agresivitetit që kanë midis tyre vetë nxënësit, 
sidomos ata të moshës nga klasa e shtatë deri në klasën e nëntë. Pavarësisht se në këto 
anketa, ky fakt theksohet më tepër në shkolla urbane, ai është prezent edhe në shkolla 
rurale. Në përgjigjet e tyre, nxënësit theksojnë se, në disa raste braktisja e shkollës ka 
pasur si shkak pikërisht dhunën midis moshatarëve.  
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Nxënësit tregojnë se situata të tilla krijohen prej adoleshentëve që vetëshpallen si 
“të fortët” e klasës apo shkollës dhe mbajnë nën dhunë psikologjike e fizike, 
bashkëmoshatarët e tyre më të “dobët”. Në rastet kur nxënësit nuk arrijnë t’i bëjnë ballë 
këtij presioni sistematik dhe nuk e bëjnë prezent atë me drejtuesit e shkollave, mësuesit 
dhe prindërit, apo në rastet kur nuk kanë mbështetje në familje, disa prej tyre përfundojnë 
si braktisës.  

Në përgjigjet e dhëna, të dyja grupet e synuara (prindërit dhe nxënësit) theksojnë 
gjithashtu edhe kërkesën për bashkërendim të punës dhe për krijimin e një raporti më 
funksional midis psikologut të shkollës e nxënësve si dhe psikologut dhe mësuesve 
kujdestar.  Prindërit theksojnë idenë se psikologu i shkollës duhet të luaj rol më të madh 
në njohjen dhe ndihmën ndaj nxënësve me probleme të ndryshme ekonomike, sociale, 
psikologjike, etj., por edhe në parandalimin e zgjidhjen e konflikteve nxënës-nxënës.  

Edhe mësuesit, që e vlerësojnë këtë shkak me peshën 0.7 % të të gjithë grupit të 
shkaqeve, e lidhin atë kryesisht me raportin nxënës-nxënës. Në përgjigjet e dhëna në 
pyetësor, ata nxjerrin në pah një realitet konfliktual midis nxënësve në raste të ndryshme 
dhe theksojnë se është rritur frekuenca e mbledhjeve të këshillit të disiplinës në shkollë, 
ku në rastet më të shumta zgjidhen konfliktet nxënës-nxënës. Përveç faktorëve të 
ndryshëm ekonomikë, socialë, politikë, etj., si burim të këtij konfliktualiteti midis 
nxënësve, mësuesit evidentojnë se në një pjesë të madhe të rasteve, sjelljet e dhunshme të 
nxënësve janë rezultat edhe i adoptimit të kodeve kulturore të prindërve të tyre. Kultivimi 
i mëtejshëm i tyre stimulon te këta fëmijë, sjellje kritikuese, stigmatizuese, izoluese dhe 
përjashtuese ndaj bashkëmoshatarëve (psh ndaj nxënësve të ardhur nga zona të tjera të 
vendit, me gjendje ekonomike të vështirë, nga komuniteti rom/egjyptian, etj.) duke sjellë 
për rrjedhojë situata të dhunshme e përjashtimi kundrejt individëve ose grupeve të tëra.  

 
16. Ndryshime të dukshme vihen re edhe në peshën që i adresojnë të tria grupet e 

interesit shkakut: mbetje në klasë.  

Grafiku 5.21 Pesha (në %) që grupimi drejtues/mësues, nxënës dhe prindër i adreson ndikimit që 
kanë mbetjet në klasë mbi braktisjen shkollore, në zonën ku ata banojnë e shkollohen. Burimi: 
Anketa e kryer gjatë vitit shkollor 2011-2012 
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Peshën më të lartë prej 2.8 % këtij shkaku ia jep 80.2 % e grupimit nxënës, i ndjekur 

nga pesha prej 2.4 % që i adreson 82.2 % e grupimit prind, ndërsa peshën më të ulët prej 
1.6 % ia adreson 56.1 % e grupimit drejtues/mësues.   

 
Në përgjigjet e dhëna, grupimi nxënës dhe prind, pohojnë se mbetjet në klasë bëhen 

shkak për braktisje shkollore, sidomos për rastet e nxënësve të cilët janë të dobët në 
mësime, janë emotivë, pa mbështetje në familje dhe me vështrirësi të mëdha ekonomiko-
sociale në familjet e tyre. Duke përmendur shembuj të bashkëmoshatarëve të tyre, 
nxënësit theksojnë këta fëmijë që mbesin në klasë e kanë shumë të vështirë të përsërisin 
vitin dhe nuk kthehen më në shkollë, duke e braktisur fare atë.  

 
Në përgjigjet e dhëna nga grupimi drejtues/mësues, theksohet se mbetjet në klasë janë 

të pashmangshme, pasi janë të lidhura ngushtësisht kërkesat për realizimin me korrektësi 
të programit mësimor, por njëkohësisht rikonfirmohet fakti që mbetjet në klasë bëhen 
shkak për braktisje të shkollës. Drejtuesit dhe mësuesit shprehen se:  

  është fakt që në përgjithësi fëmijët që mbeten në klasë 1-2 vjet bëhen kontigjent i 
mundshëm për braktisje të shkollës, madje edhe deri në momentin e daljes nga 
detyrimi shkollor; 

  rastet më të shpeshta dhe më të mundshme për të braktisur shkollën, pasi kanë 
mbetur në klasë, janë për vajzat, sidomos ato të moshës 12-15 vjeç. Kjo sepse, për 
shkak të zhvillimit që kanë në këtë moshë, ato e kanë më të vështirë se djemtë të 
rikthehen në shkollë, e të ndjekin mësimet me nxënës më të vegjël se veten;  

  do të ishte tepër rezultativ forcimi real i arsimit profesional, si një bazë shumë e 
mirë motivimi për këtë kategori nxënësish me arritje të ulëta, të cilët duke synuar 
ta marrin atë si një formim të mëtejshëm që do tu shërbejë për punësim, të nxiten 
për të përfunduar arsimin e detyruar. 
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Kapitulli VI 
 
Analizë e thelluar e shkaqeve kryesore që kanë përcaktuar braktisjen 
shkollore të arsimit të detyruar në kuadër vendi, gjatë periudhës së 
tranzicionit demokratik  
 
 
6.1. Shkaku ekonomik  
 
 
6.1.a. Lidhja ndërmjet nivelit  të ardhurave ekonomike  dhe nivelit arsimor   

 
Niveli zhvillimit ekonomik të vendit dhe prania e familjeve me vështirësi të 

mëdha ekonomike, ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të vazhdueshme në praninë 
e fenomenit të braktisjes shkollore në Shqipëri. Kjo sepse niveli ekonomik i vendit dhe ai 
i çdo familjeje në shoqëri, ka përcaktuar edhe shkallën e mbështetjes financiare ndaj 
arsimimit të fëmijëve.  

Paga minimale në vend është 18 000 lekë166, niveli bazë i pagesës së 
papunësisë167 6 340 lekë, niveli i ndihmës ekonomike të plotë në vlerën 3 940 lekë, 
ndërsa niveli mesatar i ndihmës së pjesshme ekonomike 3 169 lekë. Sipas MPÇS168 në 
vitin 2012 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 97341 familje, pra 1589 familje më pak se 
më parë169. 

Ndërkohë, kostoja mesatare e jetesës, është disa herë më e lartë se paga minimale 
e popullsisë170 (për më tepër shih tabelën 6.1 dhe grafikët 6.1; 6.2; 6.3). Programi i 
mbështetjes së familjes me të ardhura (ndihma ekonomike) për shkak të pagesave tepër të 
ulta, nuk arrin ti ndihmojë të gjitha familjet për të dalë nga varfëria.  

Vëzhgimi i Treguesve të Nivelit të Jetesës i vitit 2005, vlerësoi se Shqipëria, 
vendi që dallohet për popullsinë me moshën më të re në Evropë ka 220 000 fëmijë (ose 
rreth 22 % të fëmijëve) që jetojnë nën nivelin e varfërisë absolute. Pra, sipas këtyre 
shifrave, afërsisht 1 në 5 fëmijë në Shqipëri, jetonte në varfëri dhe ky grupim fëmijësh i 
përkiste familjeve të varfëra, një pjesë prej të cilave mbështeteshin nga programi i 
ndihmës ekonomike (NE). Potencialisht, fëmijët që i përkasin këtij grupimi shoqëror, 
përveç se përballen përditë me varfërinë, keq ushqyerjen, probleme të ndryshme 
shëndetësore, përjashtim social e shkelje të të drejtave themelore të individit, përballen 
edhe me vështirësi e pamundësi shkollimi.  
                                                 
166 Përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr 522, datë 13/05/2009 “Për përcaktimin e pagës 
minimale në shkallë vendi” 
167 Përcaktuar  nga VKM Nr 631, datë 11/06/2009 
168 Aktualisht Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë (MMSR) 
169 Sipas Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale (Prill 2012) 
170 Përfundim i INSTAT në studimin mbi konsumin e familjeve shqiptare 
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Shpenzimet totale 

të konsumit  
Konsumi për 

frymë 
Për 

ushqim 
Për konsum 
jo-ushqimor Për edukim 

Për pajisjet 
afatgjatë 

Për nevojat 
bazë 

Rajonet 2002 

Bregdetare 37,565 8,419 5,115 1,987 208 118 991 

Qendrore 33,984 7,496 4,908 1,400 152 98 938 

Malore 32,594 6,168 3,986 1,347 179 62 596 

Tirana 39,721 9,042 5,279 2,103 192 145 1,323 

Gjithsej 35,578 7,801 4,906 1,655 177 105 958 

Rajonet 2005 

Bregdetare 45,998 9,577 5,249 2,675 305 220 1,132 

Qendrore 40,441 8,507 5,087 2,162 206 78 978 

Malore 41,497 7,141 4,137 2,018 192 60 735 

Tirana 58,481 11,814 6,118 3,359 516 142 1,678 

Gjithsej 44,584 9,105 5,160 2,457 275 128 1,087 

Rajonet 2008 

Bregdetare 45,529 9,648 5,434 2,284 540 55 1,336 

Qendrore 45,346 9,396 5,428 2,307 305 52 1,308 

Malore 40,398 7,114 4,141 1,643 374 37 921 

Tirana 57,505 11,854 5,194 3,814 573 75 2,197 

Gjithsej 47,206 9,731 5,280 2,519 432 56 1,447 

Tabela 6.1 Shpenzimet mesatare mujore sipas tipit dhe rajoneve. Burimi: INSTAT, 
publikuar në link: http://www.instat.gov.al/al/themes/niveli-i-jetes%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5 
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Grafiku 6.1 Shpenzimet mesatare mujore sipas tipit dhe rajoneve sipas Studimit Vlerësues të 
Standardit të Jetesës për vitin 2002. Burimi: INSTAT, të dhënat publikuar në link: 
http://www.instat.gov.al/al/themes/niveli-i-jetes%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 144 - 

 
 
 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Bregdetare Qendrore Malore Tirana Gjithsej

Shpenzimet mesatare mujore sipas tipit dhe rajoneve 
(sipas LSMS për vitin 2005)

Shpenzimet totale të konsumit Konsumi për frymë Për ushqim

Për konsum jo-ushqimor Për edukim Për pajisjet afatgjatë

Për nevojat bazë
 

Grafiku 6.2 Shpenzimet mesatare mujore sipas tipit dhe rajoneve sipas Studimit Vlerësues të 
Standardit të Jetesës, për vitin 2005. Burimi: INSTAT, të dhënat publikuar në link: 
http://www.instat.gov.al/al/themes/niveli-i-jetes%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5 
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Grafiku 6.3 Shpenzimet mesatare mujore sipas tipit dhe rajoneve sipas Studimit 
Vlerësues të Standardit të Jetesës për vitin 2008. Burimi: INSTAT, të dhënat publikuar në link: 
http://www.instat.gov.al/al/themes/niveli-i-jetes%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5 
 

Niveli i të ardhurave ka ndikim të madh dhe lidhje direkte mbi arsimin, si në nivel 
kombëtar ashtu edhe individual. Në Shqipëri ndryshimet në të ardhurat fillojnë në nivelet 
shumë të ulëta të shkollimit dhe rriten me rritjen e numrit të viteve të shkollimit. Të 
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varfërit përfundojnë me pak vite shkollim, në çdo nivel arsimi, ndryshime që nisin si më 
të vogla në arsimin tetëvjeçar dhe rriten dukshëm pas këtij arsimi. 

 Pabarazia e madhe në të ardhura, sjell pabarazi si në përfitimin nga shërbimet 
arsimore ashtu edhe në rezultatet e arsimimit. Lidhja e drejtpërdrejtë ndërmjet nivelit  të 
ardhurave ekonomike  dhe nivelit arsimor të individit dhe shoqërisë duket qartë në disa 
drejtime:  

1. Në përqindjen e lartë që zënë familjet që kanë për kryefamiljar njerëz me më 
pak arsim, në grupimin e familjeve të varfëra. Në lidhje me këtë, në Dokumentin 
e Bankës Botërore të vitit 2003 me titull “Shqipëria: Një vlerësim i varfërisë”, 
theksohet se përqindja e varfërisë tek të rriturit që kanë një dëftesë të shkollës 
fillore është sa dyfishi i përqindjes së varfërisë krahasuar me ata që kanë një 
diplomë të shkollës profesionale. Sipas tij, në zonat qytetëse ashtu edhe në ato 
fshatare, familjet me pjesën më të madhe të anëtarëve me arsim të nivelit të 
mesëm e më të lartë kanë më pak gjasa të jenë të varfër, pasi mundësia e 
punësimit për ta është më e madhe171. Numri mesatar të viteve të shkollimit që ka 
kreu i familjes në familjet e varfra është më i ulët se në ato jo të varfra. Që në 
vitin 2002, në përfundimet e MMSJ-së së kryer në Shqipëri, u  theksua se numri 
mesatar i viteve të shkollimit për kreun e një familje të varfër, ishte rreth 6,2 vjet, 
ndërsa për kreun e një familjeje jo të varfër ishtë rreth 7,9 vjet172.  Niveli i ulët i 
shkollimit shoqërohet me mundësi të vogla të aftësimit profesional, gjë e cila 
krijon premisa të pakta për punësim dhe për rrjedhojë “prodhon” individë të 
varfër. Në vitin 2009, punonjësit në punësim të pasigurt në Shqipëri,  llogariteshin 
në 57.8 %, ku mbi 40 % e tyre me nivel të ulët arsimor173. Në po këtë vit, të rinjtë 
punëtorë me nivel të ulët arsimor (që nesër do të jenë kryefamiljarë) dominonin 
në sektorin e bujqësisë, ndërsa të rinjtë me arsim të mesëm e të lartë punonin 
kryesisht në sektorin e shërbimeve174.  Në familjet me kryefamiljarë të paarsimuar 
mirë e të papunë dhe që kanë shumë fëmijë, probabiliteti për të qënë të varfër 
është akoma më i lartë e rrjedhimisht për të prodhuar fëmijë të paarsimuar mirë e 
madje braktisës bëhet akoma më i mundshëm. 

2. Në nivelet e regjistrimit në arsimin fillor. Megjithëse Shqipëria karakterizohet 
nga një popullsi arsimdashëse, gjatë dekadës së parë të tranzicionit, u vu re se 
niveli i regjistrimit të përgjithshëm në arsimin e detyruar, pësoi një ulje me rreth 
2.2 %175. Informacione të rëndësishme mbi lidhjet midis nivelit ekonomik të 
familjeve dhe nivelit të regjistrimit në arsimin e detyruar, sjellin përllogaritjet e të 
dhënave të marra nga Anketat e Matjes së Nivelit të Jetesës. Kështu, LSMS 2002,  
evidentoi faktin që nivelet e rregjistrimit në arsimin fillor janë më të ulëta mes të 
varfërve dhe më të ultat fare tek tejet të varfërit. Sipas saj në vitin 2002, në 

                                                 
171 Sipas Raportit Nr. 26213 të Njësisë së Sektorit të Zhvillimit Njerëzor (Rajoni i Europës dhe Azisë 
Qendrore) – “Shqipëria: Një vlerësim i varfërisë”, Dokument i Bankës Botërore dt 5 nëntor 2003. Faqe 
XIV 
172 Sipas “Mbikëqyrja dhe Matja e Standardit të Jetesës” (MMSJ)  e kryer në Shqipëri në vitin 2002 
173 Sipas “Shqipëria-Plani i Aksionit Për Punësimin e të Rinjve 2010 – 2013”. Faqe 29 
174 Sipas të dhënave të deklaruara nga “Shqipëria-Plani i Aksionit Për Punësimin e të Rinjve 2010 – 2013” 
Faqe 28 
175 Sipas botimeve të Gjonça 1997, INSTAT 2003 dhe INSTAT-SCR 2003, regjistrimi i përgjithshëm 
shkollor në arsimin e detyruar ka pësuar rënie nga 102 % më 1990 në rreth 99,8 % në vitin 2002 
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Shqipëri përqindja e regjistrimeve në arsimin bazë për ”jo te varfërit” ishte  
101.1% (bruto) e 94.1% (neto), për ”të varfërit” ishte 97.15% (bruto) e 91.6% 
(neto) ndërsa për ”shumë të varfërit” ishte 90.9% (bruto) e 88,6% (neto). 
Përqindja bruto e regjistrimeve të fëmijëve që jetojnë në familje që nuk 
përmbushin dot as nevojën bazë të të ushqyerit është 5 % më e ulët se e fëmijëve 
që jetojnë në familje jo të varfëra. Është për tu theksuar gjithashtu se këto 
ndryshime në ritmet e regjistrimit, në të ardhmen mund të ruajnë dhe të thellojnë 
akoma me shumë pabarazinë e të ardhurave, pasi familjet e varfëra do të drejtohen 
nga individë me nivel të ulët arsimi176. Disa vite më vonë, pavarësisht rritjes 
ekonomike që deklaroi LSMS e vitit 2008, përfundimet e saj, rikonstatuan prani të 
fëmijëve të paregjistruar në arsimin e detyruar. LSMS 2008 evidenton gjithashtu 
një sërë të dhënash të rëndësishme mbi nivelin e regjistrimit në arsimin bazë:  

a. norma e regjistrimit në arsimin bazë, në kuadër vendi, rezultonte: nëntë 
nga dhjetë fëmijë të moshës 7-14 vjeç ndjekin shkollën; 

b. regjistrimi në arsimin bazë, për moshën shtatë vjeç ishte i plotë vetëm në 
Tiranë dhe pak më i ulët në rajone të tjera, sidomos në rajonin malor177 (ku 
edhe varfëria është më e lartë)178; 

c. në kuadër vendi, midis meshkujve dhe femrave, norma e regjistrimit në 
arsimin bazë, ishte lehtësisht e pabalancuar, ku vetëm në rajonet malore 
dhe bregdetare norma e regjistrimit rezultoi 10 % më e ulët për femrat. 

d. u evidentua një rënie e dallueshme në normën e regjistrimit në Tiranë, për 
moshën 11 vjeç (fakt që shpjegua i lidhur me karakteristikat e fëmijëve që 
u mbodhën nga LSMS);  

e. u konstatua se regjistrimi në arsimin e detyruar, arrinte pikën më të lartë të 
vet, 94% e më shumë për të dy gjinitë, midis moshave 8-13 vjeç dhe 
fillonte të ulej në moshën 14 e sidomos në moshën 15 (meqënëse mosha 
katërmbëdhjetë korrespondon me fundin e shkollës 9 vjeçare të arsimit të 
detyrueshëm për nxënësit më të hershëm)179.  

Duhet theksuar se dekada e dytë dhe fillimi i dekadës së tretë të tranzicionit 
demokratik, ka shënuar ndryshime pozitive në drejtim të regjistrimit të 
fëmijëve në arsimin e detyruar, megjithëse mosregjistrimi, mbetet ende një 
problematikë, sidomos për fëmijët që jetojnë në zona informale, fëmijët e 
kominitetit rom dhe fëmijët e familjeve të varfra e ekstremisht të varfëra. Në 
vitin 2012, në një raport rajonal mbi trafikimin e fëmijëve me qëllim 
shfrytëzimin seksual të tyre, eksperti që ka marrë pjesë në hartimin e tij, Dirk 
Rombiust deklaron se nëse në Shqipëri para disa vitesh ishin rreth 7 mijë 
fëmijë të paregjistruar, në ditët e sotme janë disa qindra180. 

                                                 
176 Sipas INSTAT. Të dhëna e këtij paragrafi paraqiten edhe në “Draftin e propozimit të arsimit për të 
gjithë/iniciativa përshpejtuese (EFA/FTI)”, MASH 2004, faqe 5-6 
177 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen botimit ”Socio-demographic statistics in Albania: selected topics 
and future developments”, INSTAT & FSO, FDHA,SCOA. Tiranë, 2010, faqe 72 
178 Shënim i autores referuar analizave të mëparshme. 
179 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen botimit ”Socio-demographic statistics in Albania: selected topics 
and future developments”, INSTAT & FSO, FDHA,SCOA. Tiranë, 2010, faqe 72 
180 Sipas artikullit të publikuar online nga Top Chanel “Shfrytëzimi i grave dhe i fëmijëve”, 9 maj 2012 
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3. Në shkallën e frekuentimit të shkollës. Gjatë viteve të tranzicionit shqiptar, është 
vënë re edhe një lidhje e ngushtë midis shkallës së frekuentimit të shkollës dhe 
kërkesave për punësim të fëmijëve me nevoja të mëdha ekonomike në familje. 
Fëmijët pjesëtarë të familjeve të varfëra kanë mundësi më të vogla për një 
frekuentim të rregullt të arsimimit të detyruar krahasuar me fëmijët e familjeve jo 
të varfra, pasi shpesh atyre u duhet të punojnë për të siguruar jetesën. Në kushtet e 
varfërisë dhe të ekzistencës së një tregu të paqëndrueshëm të  krahut të punës, 
Shqipëria i ka të gjitha parakushtet për të pasur punësim në moshën shkollore dhe 
rrjedhimisht mosfrekuentim të mirë të shkollës e për braktisje shkollore. 
Pavarësisht se analizat  e bëra si në nivel kombëtar edhe lokal, evidentojnë se 
mosfrekuentimi i arsimit të detyruar është dukuri kryesisht rurale dhe prek më 
tepër gjininë mashkullore, fakt ky i shpjeguar në mënyrë të drejtëpërdrejtë me 
shkaqet ekonomike dhe punësimin181, dukuria është tipike edhe në zonat urbane, 
sidomos në qendrat e mëdha urbane. Analizat e ecurisë së këtyre trguesve, 
tregojnë gjithashtu se tregu informal i punës, favorizon mundësi më të larta 
punësimi për djemtë se sa për vajzat.   

4. Në nivelin e rregjistrimit e të frekuentimin të fëmijëve në shkolla private. Lidhja 
midis nivelit të të ardhurave ekonomike dhe nivelit e cilësisë së arsimimit shihet 
edhe në nivelin e regjistrimit të fëmijëve në shkolla private. Një përqindje shumë 
e vogël e popullsisë së varfër ndjek shkollat private sepse të varfërit nuk e 
përballojnë dot pagesën në to. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Arsimit 
dhe Shkencës, në Shqipëri funksionojnë 580 shkolla dhe institucione arsimore jo-
publike parauniversitare, të shpërndara në 27 rrethe të vendit, ku ndjekin shkollën 
vetëm 1.6 % e popullsisë në moshë shkollore. Rrethi me më shumë shkolla dhe 
institucione arsimore jo-publike parauniversitare është Tirana, ku funksionojnë  
254 institucione arsimore jo-publike parauniversitare ose 43.79% e totalit të 
shkollave në vend. Rrethi i dytë me numrin më të madh të institucioneve arsimore 
jo-publike parauniversitare është Elbasani me 53 ose 9.1% të totalit në shkallë 
vendi, më pas vjen Durrësi 47 institucione ose 8.1% të totalit të institucioneve 
arsimore jo-publike parauniversitare në vend dhe Vlora me 42 institucione ose 
7.2% të totalit në shkallë vendi182. 

                                                 
181  HDPC, 2003 
182 Të dhënat e këtij paragrafi bazohen në të dhënat e MASH, Drejtoria e Zhvillimit të Arsimit Jo-publik si 
dhe hulumtimet dhe komentet e Open Data Albania, publikuar në link 
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/127/Arsimi-publik-dhe-privat-(2004-2010) 
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Grafiku 6.4 Shkolla dhe institucione arsimore parauniversitare jo-publike, sipas rretheve. 

Burimi MASH, Drejtoria e Zhvillimit të Arsimit Jo-publik, si dhe hulumtimet dhe komentet e 
Open Data Albania, publikuar në link http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/127/Arsimi-publik-dhe-
privat-(2004-2010) 

 
6.1.b. Ndikimi i pabarazisë ekonomike mbi arritjet në arsimin bazë  
 

Përvoja e periudhës së tranzicionit, ka evidentuar se pavarësisht karakterit 
arsimdashës të popullsisë dhe reformave të vazhdueshme të shtetit shqiptar për një arsim 
më të mirë e gjithëpërfshirës, në shoqërinë shqipëtare të tranzicionit ekzistojnë të gjitha 
parakushtet për braktisje shkollore. Kjo e lidhur me nivelin e lartë të varfërisë në vend 
dhe me ekzistencën e një tregu të paqëndrueshëm të  krahut të punës. Në kushtet e 
vështirësive ekonomike, familjet shqiptare që nuk mund ta përballojnë koston e 
shkollimit të fëmijëve të tyre, krijojnë premisa për braktisje shkollore nga fëmijët e tyre 
dhe për ulje të nivelit të regjistrimit në shkollë. Fëmijët e këtyre familjeve, braktisin 
shkollën për tu punësuar dhe për t'u ardhur në ndihmë atyre. Nga ana tjetër, prania e një 
tregu të paqëndrueshëm, të pakualifikuar dhe informal të krahut të punës, krijon premisa 
për punësimin edhe të fëmijëve në moshën e detyrimit shkollor.  

Megjithëse aktualisht analiza e ecurisë së braktisjes së deklaruar shkollore në vite, 
në nivel kombëtar, tregon trendin në ulje të këtij fenomeni, braktisja shkollore vazhdon të 
jetë ende një problematikë për rrethet ku familjet me probleme ekonomike janë të shumta 
(sidomos: Kukësi, Dibra, Kruja, Kavaja, Korça, Shkodra, Elbasani, etj).  

Ende aktualisht familjet me probleme ekonomike, me të ardhura të pakta dhe që 
trajtohen me ndihmë ekonomike, e kanë të vështirë deri në të pamundur të mbulojnë 
shpenzimet e shkollimit të fëmijëve të tyre, duke sjellë për rrjedhojë edhe braktisje të 
shkollës. Pjesa më e madhe e fëmijëve që braktisin shkollën, vijnë nga familje me të 
ardhura mujore më pak se 30 000 lekë në muaj. Nëse përmendim këtu edhe faktin që, 
familjet me këto të ardhura të pakta dallohen edhe për numër  të lartë fëmijësh, atëherë 
panorama bëhet akoma më dramatike dhe flet jo vetëm për pamundësi jetese normale, por 
edhe për pamundësi shkollimi për të gjithë fëmijët e këtye familjeve. 

Shifrat të ndryshme të publikuara vitet e fundit në rrugë zyrtare apo në shtypin e 
shkruar, tregojnë për një tendencë rënieje të shpenzimeve publike për arsimin dhe ritjeje 
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të shpenzimeve private. Niveli i shpenzimeve private është i ndryshëm, i varur direkt nga 
niveli i të ardhurave të çdo familjeje. Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, niveli i 
shpenzimeve private për arsimin ka njohur diferenca midis kategorive të ndryshme të 
shoqërisë dhe në shtrirje gjeografike.  

a. Diferenca midis kategorive të ndryshme të shoqërisë. Në Shqipëri kostoja e 
arsimimit të një fëmije për një familje me të ardhura mesatare në muaj përbën 
rreth 1.5-1.6 %183 të të ardhurave të saj gjithsej, ndërkohë që familjet me të 
ardhura më të larta paguajnë mesatarisht rreth 2,5 herë më shumë se ato të varfëra. 
Nëse i referohemi familjeve në nevojë të shoqërisë, kjo përqindja bëhet shumë e 
papërballueshme. Kështu, referuar nivelit të ndihmës ekonomike që marrin 
familjet në nevojë, kostoja e arsimimit të një fëmije do të përbënte rreth 12.6- 
15.7 %184 të gjithë sasisë së saj dhe nëse merret në konsideratë fakti që këto 
familje janë edhe familje me shumë fëmijë, rrjedh që për ta është i pamundur 
arsimimi i të gjithë fëmijëve. Në këto kushte fëmijët e këtyre familjeve të varfra 
bëhen potencialisht braktisës të shkollës. 

b. Diferenca në shtrirje gjeografike. Krahasimi i të ardhurave midis popullsinë 
urbane dhe asaj rurale, tregon për mundësi më të vogla të familjeve në zonat 
rurale për të përballuar shpenzimet për arsimimin e fëmijëve të tyre sesa ato 
urbane. Në zonat rurale dhe periubane, ku varfëria është më e lartë, njerëzit kanë 
më pak mundësi ta përballojnë arsimin dhe paguajnë më pak për të, pra 
potencialisht kanë premisa më të larta për braktisje shkollore. Edhe të dhënat 
rajonale për koston e arsimit e mbështesin këtë konstatim. Sipas këtyre, të 
dhënave tradicionalisht në Tiranë (qytet), njerëzit paguajnë më shumë për arsimin 
krahasuar me rajonet e tjera. Nëse i referohemi përfundimeve të Census 2001, prej 
tij rezultoi se në atë periudhë përqindja e familjeve që paguanin më shumë sesa 
4400 lekë në vit për shkollimin në Tiranë ishte afër 50,5 %, krahasuar me 16,4 % 
në Jugperëndim, 16,4 % në rajonin Qendror dhe 23,1 % në Verilindje185. Edhe 
anketat e bëra në vitet në vazhdim, konstatuan se: Tirana, e ndjekur nga Rajonet 
Bregdetare e ato Qëndrore, kanë pësuar një rritje të qëndrueshme në shpenzimet 
për edukim dhe kanë ndjekur trendin në shkallë kombëtare, ndërkohë që Rajonet 
Malore kanë pësuar luhatje (shih grafikun 6.5). 
  

                                                 
183 Shënimet e autores. Përfundime të dala nga përllogaritjet e shpenzimeve mesatare që bëhen aktualisht 
për arsimimin e një fëmije në kuadrin e pagës mesatare të popullsisë prej 30 000 të reja në muaj. 
Përllogaritja bazohet në logjikën e përdorur në vitin 2002 mbi pagën mesatare. Në vitin 2002, shpenzimet 
private shkonin rreth 1.4 % të shpenzimeve totale mujore për frymë në familje - Sipas Raportit Nr. 26213 të 
Njësisë së Sektorit të Zhvillimit Njerëzor (Rajoni i Europës dhe Azisë Qendrore) – “Shqipëria: Një 
vlerësim i varfërisë”, Dokument i Bankës Botërore dt 5 nëntor 2003 faqe 145 
184 Shënimet e autores. Përfundime të dala nga përllogaritjet e shpenzimeve mesatare që bëhen aktualisht 
për arsimimin e një fëmije në kuadrin e ndihmës ekonomike të plotë në vlerën 3 940 lekë dhe të nivelit 
mesatar të ndihmës së pjesshme ekonomike prej 3 169 lekë në muaj. 
185 Sipas Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave 2001 
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Grafiku 6.5 Shpenzimet mesatare mujore (në %) që përdoren për edukim, ndaj konsumit 

real për frymë të familjeve, sipas rajoneve, bazuar në Studimin Vlerësues të Standardit të Jetesës 
(për vitin 2002, 2005, 2008). Burimi: INSTAT, të dhënat publikuar në link: 
http://www.instat.gov.al/al/themes/niveli-i-jetes%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5 

 
Nëse i referohemi krahasimit në nivel qarqesh, anketa e buxhetit të familjes për 

vitet 2006-2007, kryer nga INSTAT, konstatoi se në Qarkun e Elbasanit (2.6 %), të 
Beratit (2.5 %) dhe të Tiranës (2.4 %) shpenzohej një buxhet familjar më i lartë për 
arsimim ndërkohë që në Qarkun e Kukësit (0.4 %), të Dibrës (0.5 %) e të Durrësit (0.5 
%) shpenzohej një buxhet familjar më i ulët 186 (shih grafikun 6.6). 
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Grafiku 6.6 Shpenzimet e familjeve për arsimin, sipas qarqeve. Burimi: INSTAT, Anketa e 
Buxhetit të Familjes 2006-2007 

                                                 
186 INSTAT, Anketa e Buxhetit të Familjes 2006-2007 
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Në ndihmë të zbutjes së problemit, vitet e fundit, është zbatuar një skemë 

subvencionimi, në funksion të lehtësimit të barrës së kostove të librave shkollorë mbi disa 
familje me të ardhura të ulëta. Grupet e përfshira në këtë skemë janë familjet e varfra 
(familjet që marrin ndihmë ekonomike), familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara dhe 
pakicat kombëtare. Subvencionet e librave shkollorë paguhen për të mbuluar diferencën 
midis çmimit që paguajnë familjet për librat shkollorë në librari dhe vlerës që vendos 
qeveria të subvencionojë çdo vit, sipas vendimeve që merr gjatë përgatitjes së buxhetit të 
shtetit. Për shembull, në vitin 2008, MASH u përpoq të subvencionojë 50% të çmimit të 
librave shkollorë për arsimin fillor, ndërsa për nxënësit e arsimit të mesëm subvencionimi 
ishte vetëm 20%. Për nxënësit nga familjet me të ardhura të ulëta, u bë përpjekje për 
mbulimin edhe deri 90% të çmimeve të librave shkollorë për nxënësit në arsimin fillor 
dhe deri në 70% për nxënësit në arsimin e mesëm. Përcaktimi se kush mund të përfitojë 
subvencionin më të lartë është bërë nga autoritetet vendore, bazuar në të ardhurat 
familjare të tyre187. Zyrtarë të MASH deklarojnë se në vitin 2010 rreth 5895 fëmijë të 
familjeve të varfra u janë dhënë librat falas188. 
 
 

6.2. Shkaqe sociale   
 
     
    Zhvillimet komplekse të Shqipërisë gjatë periudhës së zgjatur të tranzicionit, bënë të 
pranishme një sërë shkaqesh sociale për familjet shqiptare, të cilat shpesh u ndërthurën 
me njëra-tjetrën dhe patën në shpërndarje gjeografike në të gjithë vendin. Disa prej tyre 
si: migrimi i brendshëm e i jashtëm i popullsisë, shfrytëzimi i fëmijëve për punë, prania e 
një numri prindërish me nivel të ulët arsimor e nivel të ulët të interesit ndaj shkollës, 
mungesa e infrastrukturës së duhur lehtësuese për kategorinë e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, prania e problemeve të ndryshme familjare (familje me shumë anëtarë, 
mungesë të kryefamiljarit, divorce, dhunë në familje, etj), prania e mentalitetit (kryesisht 
për vajzat), prania e traditës së gjakmarrjes në disa zona të Shqipërisë dhe shkalla e ulët e 
përfshirjes së nxënësve të grupeve etno-kulturore në shoqëri e në proçes arsimimi, janë 
bërë shkaqe të drejtpërdrejta për braktisje shkollore. 
 
6.2.a. Migracioni i brendshëm dhe i jashtëm i popullsisë 
 
6.2.a.1.Ndikimi i emigracionit të jashtëm në arsimin bazë 

 
Migracioni ndërkombëtar shqiptar ka ndikuar në mënyrë direkte dhe indirekte mbi 

cilësinë dhe shkallën e arsimimit të popullsisë në vend (sidomos gjatë dekadës së parë të 
tranzicionit). Në periudha dhe në zona të ndryshme të vendit ai ka ndikuar si negativisht 

                                                 
187 Sipas Dokumentit të Bankës Botërore “Shqipëria, vlerësimi i qeverisjes në arsim” Raport Nr. 64388-AL. 
Mars 2011, faqe 15. 
188 MASH faqja zyrtare, maj 2010 
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duke sjellë rritje të përqindjes së braktisjes shkollore, ashtu edhe pozitivisht duke sjellë 
ulje të masës së këtij fenomeni.  

Edhe studime të ndryshme të autorëve të huaj mbi vende me histori migrimi 
(sidomos në vendet në zhvillim), të cilat analizojnë përparimin në arsim të fëmijëve të 
mbetur pas nga prindërit që kanë emigruar, mbështesin si ndikimet pozitive edhe ato 
negative të emigracionit në arsimimin e fëmijëve. Një pjesë e studimeve që mbrojnë 
efektet pozitive, tregojnë që një pjesë e mirë e remitancave të prindërve harxhohen për 
arsimimin e fëmijëve dhe se treguesit e shëndetit të këtyre fëmijëve janë shumë më të 
mira, ndërkohë që pjesa tjetër e studiuesve mbron efektet negative, arrin në konkluzionin 
se mungesa e prindërve kërcënon suksesin e arritjeve të fëmijëve në arsim. 

Ndikim të drejtpërdrejtë dhe negativ emigracioni ka pasur në rastet e largimeve të 
fëmijëve që nuk shkëputeshin nga shkolla mbi bazën e rregullave të përcaktuara. Rastet e 
atyre fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor, të cilët u larguan jashtë vendit për arsye të 
bashkimit familjar dhe nuk morrën nga shkolla shpërnguljen189 sollën si pasojë për vite 
me rradhë listimin e tye si nxënës braktisës, që në shumicën e rasteve rezultoi deri në 
mbushje të moshës së daljes nga detyrimi shkollor.   

Rezultuan si braktisës edhe një pjesë e fëmijëve nën 16 vjeç, që u larguan në 
emigracion të vetëm, të pashoqëruar që në fillim nga të afërm apo familjarë të tyre. Këta 
ishin kryesisht meshkuj, të cilët për arësye ekonomike e papunësie në familjet e tyre, për 
arsye të mungesës së interesit ndaj shkollimit të tyre, për arsye të mungesës së vëmendjes 
ndaj tyre, etj., emigruan jashtë vendit dhe nuk morrën shpërngulje nga shkolla, apo nuk 
bënë njoftim në gjendjet civile të zonave të tyre. Midis fëmijëve të emigruar jashtë 
vendit, një pjesë e mirë e tyre u largua me dëshirë, ndërsa një pjesë tjetër u nxit edhe nga 
familja e vet (kryesisht fëmijë 14-18 vjeç). Kj kategori fëmijësh, figuroi si braktisës për 
vite me rradhë deri në mbushje të moshës së daljes nga detyrimi shkollor. Përveç faktit që 
nuk morën shkollimin e detyruar e të nevojshëm dhe që figuruan si braktisës, një pjesë e 
këtyre nxënësve të larguar në emigracion të pashoqëruar me prindër, u rrezikuan edhe 
nga shfrytëzimi për punë e deri në raste trafikimi. Për vet natyrën klandestine të 
fenomenit, si dhe prej mungesës së informacionit nga vendet e pritjes, konfirmimi i 
shifrave ekzakte ka qënë i vështirë, por burime të ndryshme kanë pranuar se numri i 
fëmijëve të pashoqëruar, të drejtuar kryesisht drejt vendet fqinjë, llogaritej rreth 4000. 
Këta fëmijë të larguar ilegalisht, të cilët iu larguan shkollimit u shfrytëzuan për lypje, 
punë fizike dhe aktivitete të tjera të paligjshme190.  

Në tjetër formë e ndikimit indirekt që emigracioni ka pasur mbi braktisjen 
shkollore, ka qënë përmes problemeve sociale që kanë lindur në disa familje shqiptare me 
fëmijët e lënë pas, prej emigrimit të prindërve. Nga një studim i UNICEF, i vitit 2009, 
pjesa më e madhe e fëmijëve të lënë pas nga emigrimi, në 98 % të rasteve jetojnë me 
nënën, në 1.2 % të rasteve me gjyshërit dhe vetëm 0.3 % me babain. Të dhëna nga 
Shërbimi Social Shtetëror, flasin për një numër të kufizuar (rreth 17 fëmijë) që vendosen 
përkohësisht në institucione të përkujdesit për fëmijë. Përqindja më e madhe familjeve 
me njërin ose dy prindërit në emigracion vjen nga zonat qëndrore dhe ato bregdetare, të 

                                                 
189 Largimet e kryefamiljarëve për punësim në vendet fqinje, në një periudhë të mëvonshme në momentin e 
stabilizimit të tyre me shtëpi e punë, në një pjesë të madhe të rasteve janë shoqëruar me kërkesën për 
bashkim familjar. 
190 Sipas “Strategjisë Sektoriale e Mbrojtjes Sociale 2007-2013” të MÇSSHB, faqe 16 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 153 - 

ndjekura më pas nga zonat malore191. Lënia e fëmijëve për të jetuar vetëm me njërin 
prind, me gjyshërit apo të afërm të tjerë, në disa raste është shoqëruar edhe me krijimin e 
një klime ekonomiko-sociale jo të përshtatshme për ta, me  mungesa të ndihmës 
prindërore për të përmirësuar rezultatet e tyre, mungesë motivimi për shkollim e rezultate 
të ulëta në shkollë, të cilat nga ana e tyre kanë sjellë mundësi për braktisje të shkollës. 

Një tjetër ndikim indirekt të emigracionit mbi praninë e braktisjes shkollore, 
sidomos në shkollat e zonave rurale, ka luajtur edhe largimi në emigracion i mësuesve të 
kualifikuar dhe me asimin përkatës. Në mjaft raste, largimi i tyre ka ndikuar direkt në 
uljen e nivelit të mësimdhënies, rrjedhimisht në uljen e interesit për shkollën dhe për një 
numër nxënësish edhe për braktisje të saj. 

Por, migracioni ndërkombëtar shqiptar ka ndikuar edhe tepër pozitivisht në 
drejtim të reduktimit të nivelit të braktisjes shkollore, kjo përmes ndihmës dhe 
mbështetjes financiare që emigrantët shqiptarë kanë dërguar për familjet e tyre në nevojë. 
Studime të ndryshme mbrojnë idenë se meqënëse vështirësitë ekonomike dhe varfëria 
brënda familjeve me fëmijë, ndikon në arsimimin e fëmijëve dhe mbarëvajtjen në shkollë, 
dërgesat e familjarëve të tyre në emigracion kanë sjellë përmirësimin e situatës 
ekonomike në shumë prej familjeve shqiptare, rrjedhimisht edhe ulje të rasteve që 
braktisin arsimin e detyruar.  

I njëjti studim i vitit 2009 i UNICEF, evidenton disa të dhëna të MICS të 2005. 
Sipas tij në Shqipërinë e kësaj periudhë, rreth 4.5 % e fëmijëve të grupmoshës 6-14 vjeç 
nuk frekuentonin arsimin e detyruar dhe se 1 në çdo 5 prej tyre, punonte. Përveç kësaj në 
studim përmendet fakti që brënda grupit të fëmijëve 6-14 vjeç që nuk vazhdonin shkollën 
dhe që punonin, fëmijët me indeks të ulët mirëqënieje përbënin edhe 74 % të rasteve të 
braktisjes së arsimit të detyruar. Studimi thekson gjithashtu faktin që dërgesat e 
emigrantëve, kanë sjellë përmirësim të situatës ekonomike në familjet e të afërmve të 
emigrantëve, mundësi më të mëdha për përballimin e kostos së shkollimit të fëmijëve apo 
të të afërmve të tyre, rritje të interesit për një shkollim të mëtejshëm, dhe ulje të braktisjes 
së arsimimit të detyruar (fenomen ky që në vitet e para të tranzicionit mbante nivele më të 
larta)192.  

Në të njëjtin studim theksohet edhe se remitancat, ndikojnë pozitivisht  me të 
njëjtin itensitet sipas vendbanimit, duke u orientuar drejt arsimimit të fëmijëve pothuajse 
me një përqindje të barabartë si në zonat rurale edhe në ato urbane. Sipas tij, në 26.8 % të 
familjeve urbane dhe 25.5 % të familjeve rurale me fëmijë të grupmoshës parashkollore 
dhe shkollore ( 3-17 vjeç) dhe me prindër në emigracion, arsimimi i fëmijëve ishte njëri 
nga tre destinacionet kryesore të harxhimit të remitancave193. 

Gjatë tranzicionit shqiptar, dërgesat e emigrantëve kanë përbërë jo vetëm një nga 
shtyllat kryesore për ekonominë e vendit, por edhe bazën monetare, madje jetike për një 
pjesë të madhe të familjeve shqiptare (65 % e emigrantëve dërgojnë remitanca në familjet 

                                                 
191 Sipas Raportit Final të UNICEF & Instituti për kërkime urbane “Migracioni shqiptar pas viteve 90 dhe 
ndikimi i tij në jetën ekonomike dhe sociale të fëmijëve të lënë pas”, faqe 48 
192 Sipas Raportit Final të UNICEF & Instituti për kërkime urbane “Migracioni shqiptar pas viteve 90 dhe 
ndikimi i tij në jetën ekonomike dhe sociale të fëmijëve të lënë pas”, faqe 45-46 
193 Sipas Raportit Final të UNICEF & Instituti për kërkime urbane “Migracioni shqiptar pas viteve 90 dhe 
ndikimi i tij në jetën ekonomike dhe sociale të fëmijëve të lënë pas”, faqe 46 
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e tyre Shqipëri194), Përmes tyre gjithashtu, është konsoliduar baza për kursime dhe 
investime dhe është siguruar një hyrje e vazhdueshme e valutave të huaja në vend. 
Remitancat e emigrantëve sidomos ato që vijnë në formën e dërgesave në kesh, kanë 
luajtur një rol të rëndësishëm në zbutjen e varfërisë së shumë familjeve në Shqipëri, pasi 
ato kanë përfaqësuar 13 % të totalit të të ardhurave195. Shifrat zyrtare tregojnë se deri në 
vitin 2007 remitancat përfaqësonin rreth 12 % të Produktit të Brendshëm Bruto196. 

Gjatë fazës së parë, paratë e dërguara nga emigrantët janë përdorur për të mbuluar 
shpenzimet kryesore dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës së familjarëve të tyre, ndërsa 
në fazën pasuese, paratë janë investuar për ndërtimin e një shtëpie të re pranë shtëpisë së 
prindërve, për hapjen e bizneseve familjare (si dyqane, bare, restorante, hotele), në 
bujqësi dhe në ndërtimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme (të cilat kanë ndikuar në 
rritjen e cilësisë së jetesës)197. Është parë se remitancat kanë pasur ndikim pozitiv më të 
madh në zonat rurale. Në këto zona përmirësimi i kushteve ekonomike dhe shpenzimi i 
një pjese të remitancave në arsimimin e fëmijëve, vlerësohet se e ka nxitur rritjen e 
nivelin arsimor të popullsisë. 

Migracioni ndërkombëtar shqiptar ka ndikuar drejtpërdrejtë në ndryshime 
strukturore moshore të popullsisë. Largimi nga vendi i popullsisë së re, sidomos i 
grupmoshave fertile 20-40 vjeç, që përbënin edhe numrin më të madh të emigrantëve, ka 
ndikuar në rënien e vazhdueshme të lindshmërisë. Në vitin 2001, Shqipëria 
karakterizohej nga një nivel lindjesh prej 2.31 fëmijë për një grua, ose tre herë më pak se 
40 vjet më parë kur ky nivel ishte 6.85 fëmijë për një grua198. Ndërkohë që në vitin 2001, 
informacionet e Ministrisë së Punëve të Jashtme flisnin për prezencë të rreth 25 000 
fëmijë të moshave 6-12 vjeç gjatë dekadës së parë vetëm në Greqi. Ulja e numrit të 
lindjeve në Shqipëri ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në uljen e numrit të nxënësve 
që regjistrohen në arsimin e detyrueshëm, në klasën e parë. Ndërkohë jashtë vendit, 
fëmijët shqiptarë regjistrohen dhe shkollohen në vendet ku kanë emigruar. Prej tyre 
vetëm disa dhjetëra, mund të marrin mësim në gjuhën amtare, si rrjedhojë e punës së disa 
mësuesve emigrantë199.  

Në disa zona ku emigrimi ka qënë në përmasa më të mëdha, dendësia e popullsisë 
është më e vogël sesa më parë. Dendësia e popullsisë së zonave jugore të Shqipërisë ka 
pësuar rënie më tepër prej emigrimit (kryesisht drejt Greqisë për shkak të afërsisë 
kufitare), ndërsa popullsia e zonave veriore, përveç tendencës për të emigruar drejt 
Rajonit Perëndimor është karakterizuar dhe nga emigrimi drejt vendeve Perëndimore 
(kryesisht drejt Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Italisë etj). 

                                                 
194 Sipas Raportit Final të UNICEF & Instituti për kërkime urbane “Migracioni shqiptar pas viteve 90 dhe 
ndikimi i tij në jetën ekonomike dhe sociale të fëmijëve të lënë pas”, faqe 10 
195 Sipas Raportit Final të UNICEF & Instituti për kërkime urbane “Migracioni shqiptar pas viteve 90 dhe 
ndikimi i tij në jetën ekonomike dhe sociale të fëmijëve të lënë pas”, faqe 10 
196 Sipas Raportit Final të UNICEF & Instituti për kërkime urbane “Migracioni shqiptar pas viteve 90 dhe 
ndikimi i tij në jetën ekonomike dhe sociale të fëmijëve të lënë pas”, faqe 10 
197 Sipas materialit të realizuar në vitin 2009, në kuadër të projektit “Mbështetje për zbatimin e Strategjisë 
Kombëtare për Migracionin në Shqipëri” -“Identifikimi i zonave më të prekura nga emigracioni dhe 
migracioni i kthimit në Shqipëri: Profili i migrantëve të kthyer”, faqe 18 
198 Sipas “Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe plani Kombëtar i veprimit për Migracionin” i vitit 
2005, faqe 12 
199 Sipas Strategjisë Kombëtare kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, 2001 
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Duhet theksuar fakti, që gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka filluar të përjetojë 
flukset e kthimit të migrantëve. Ministria e Brendshme vlerëson se në vitin 2009 u kthyen 
në Shqipëri më shumë se 47000 emigrantë200 
 
6.2.a.2.Ndikimi i migracionit të brendshëm në arsimin bazë 
 

 Përveç ndikimeve direkte demografike, migrimi i brendshëm i popullsisë, mbarti me 
vehte edhe migrimin e problemeve ekonomike e sociale nga një rajon i Shqipërisë në 
tjetrin. Si rrjedhim i kësaj, lëvizjet migratore të periudhës së tranzicionit, sidomos ato të 
ndodhura gjatë dekadës së parë të tranzicionit, reflektuan ndryshime të dukshme edhe në 
sektorin e arsimit, kryesisht në atë parauniversitar, që u reflektua më pas në cilësinë e 
mësimdhënies e mësimnxënies, në shkallën e interesit e të frekuentimit të shkollës, në 
kërkesën për ndryshime strukturore kurrikulare, etj. 

 
Lëvizjet migratore të popullsisë, kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

braktisjen shkollore, në rastet e moszbatimit të procedurave të transferimit në shkolla, 
nga një vendbanim në tjetrin. Ajo pjesë e fëmijëve që për arsye të ndryshme, ka migruar 
brenda vendit, nga një rajon në tjetrin dhe nuk e ka shoqëruar largimin nga shkolla me 
fletën e shpërnguljes, ka figuruar aty si nxënës braktisës për një periudhë të gjatë kohore. 
Megjithëse ky është një fakt i njohur dhe vitet e fundit janë shënuar mjaft përmirësime në 
drejtim të zbatimit të procedurave të transferimit në shkolla, ende në disa shkolla kanë 
munguar veprimet konkrete për identifikimin në komunitet dhe sigurimin e të dhënave 
mbi nxënësit e larguar (si brenda edhe jashtë vendit). Shumë fëmijë, të zbritur nga zonat 
malore, nuk janë bërë ende banorë formalë të vendbanimit të ri dhe për pasojë ata nuk 
kanë çertifikata e nuk mund të shkojnë në shkollë. Ata i sheh çdo ditë tek enden rrugëve 
të Tiranës, por edhe të qyteteve të tjera të mëdha. Enden duke shitur paketa apo duke larë 
makina, ndërkohë që në fshatrat e largët, ku numri i nxënësve është i ulët, shkollat janë 
drejt mbylljes, pasi edhe ata pak fëmijë të mbetur atje shpesh mësojnë në klasa kolektive 
e frekuentojnë shkollën me hope pasi ruajnë bagëtinë. 

 
Një tjetër ndikim i migrimeve të brendshme të popullsisë mbi arsimimin dhe 

veçanërisht mbi braktisjen shkollore, ishte fakti që sëbashku me shpërnguljen e familjeve 
që mbartën me vehte vështirësi ekonomike, u shpërngulën jo vetëm këto të fundit por 
edhe problemet sociale që lindnin prej tyre. Në një pjesë të rasteve, megjithëse migruan 
për një jetë më të mirë, fëmijët e disa prej familjeve të shpërngulura, përveç 
problematikave ekonomiko-sociale të marra me vehte, patën edhe vështirësi integrimi në 
zonat ku u vendosën (zona periurbane). Vështirësitë ekonomike, nevoja për të punuar në 
ndihmë të mbijetesës së familjeve të tyre dhe vështirësitë e integrimit në grupet shoqërore 
ku u vendosën, u bënë pengesë për marrjen e arsimit bazë. Kjo solli për rrjedhojë edhe 
braktisje të shkollës (kryesisht të moshave 12-16 vjeç)201.  

                                                 
200 Sipas “Plani i Aksionit për Punësimin e të Rinjve 2010-2013” i Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta (MPÇSSHB) me ndihmesën teknike të ILO, faqe 16  
201 Ka pasur edhe raste të fëmijëve që mund të kategorizoheshin braktisës si në vendin e origjinës edhe në 
shkollën pritëse, sepse: në shkollën e vendit të origjinës nuk kishin marrë shpërnguljen, ndërsa në shkollën 
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Një ndikim tjetër  i drejtpërdrejtë i migrimit të brendshëm, i ndodhur gjatë periudhës 
së tranzicionit, është ndryshimi i numrit të nxënësve në shkolla, fakt ky i shprehur edhe 
përmes raporteve sasiore: nxënës për mjedise shkollore, nxënës për mësues, etj. 

Në shkollat e qëndrave të mëdha urbane që kanë njohur imigrim të popullsisë, gjatë 
gjithë periudhës së tranzicionit, janë karakterizuar nga një raport i lartë nxënës/mësues, 
ku mësimi është zhvilluar me turne dhe numër nxënësish mbi kapacitetin e tyre (situata 
filloi të normalizohej vetëm në fillim të dekadës së dytë të tranzicionit e në vazhdim).  

Ndërkohë në zonat (sidomos rurale malore), që njohën emigrim të popullsisë, ky 
raport ishte shumë i ulët, aq sa në disa prej tyre, mësimi zhvillohej në klasa kolektive.
 Janë dalluar për numër të lartë nxënësish për klasë, mbi mesataren kombëtare, 
rrethet Tiranë, Durrës dhe Fier dhe për numër të vogël nxënësish për klasë, nën mesataren 
kombëtare, rrethet Berat, Dibër, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Shkodër dhe Vlorë (shih 
tabelën 6.2 dhe grafikët 6.7; 6.8; 6.9). 

 
Tabela 6.2 Raporti nxënës/shkollë, nxënës/klasë, nxënës/mësues, për arsimin parauniversitar në 
nivel kombëtar, gjatë viteve shkollore 2006-2007 dhe 2007-2008.  Sipas Raportit Vjetor 
Statistikor të Arsimit, paraqitur edhe në “Strategjinë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar 2009-
2013”, MASH 2009, faqe 11 

                                                                                                                                                 
pritëse nuk frekuentonin rregullishtt për shkaqe punësimi (sipas intervistave me drejtues e mësues të 
shkollave) 

 
Niveli i 
arsimit 

Raporti në nivel 
kombëtar për vitin 
shkollor 2006-2007  

 
Viti shkollor 
2007-2008 

 
 

Mbi mesatare 

 
 

Nën mesatare 

  P
ar

as
h

k
ol

lo
r 20.3 fëmijë/edukatore  

19.8 
Durrës, Fier, Lezhë, 
Kukës, Tiranë Qytet 

Gjirokastër, Vlorë 

23.8 fëmijë/grup 
 

 
22.7 

Durrës, Fier, Lezhë, 
Kukës, Tiranë Qytet 

Gjirokastër, Korçë, 
Shkodër, Tiranë Rreth 

45.2 fëmijë/kopësht  
         44 

Durrës, Lezhë, Kukës, 
Tiranë Qytet 

Berat, Dibër, Fier, Shkodër 

  
9-

vj
eç

ar
 

 
17.2  nxënës/mësues 

 

 
  17 

 
Durrës, Lezhë, Tiranë 
Qytet, Tiranë Rreth 

Berat, Dibër, Gjirokastër, 
Korçë, Kukës, Shkodër, 
Vlorë 

 
22.1 nxënës/klasë 

 
22 

 
Durrës, Fier, Lezhë, 
Tiranë Qytet 

Berat, Dibër, Gjirokastër, 
Korçë, Kukës, Shkodër, 
Vlorë 

 
289 nxënës/shkollë 

 

 
276 

 
Durrës, Fier, Tiranë 
Qytet, Tiranë Rreth 

Berat, Elbasan, Gjirokastër, 
Korçë, Kukës, Lezhë,  
Shkodër, Vlorë 

  
I 

m
es

ëm
 

 
20.0 nxënës/mësues 

 
20 

Dibër, Durrës, Elbasan, 
Tiranë Qytet, Tiranë 
Rreth 

Berat, Gjirokastër, Korçë, 
Shkodër, Vlorë 

 
35.2 nxënës/klasë 

 
32 

Durrës, Dibër, Fier, 
Tiranë Qytet 

Berat, Elbasan, Gjirokastër, 
Korçë,  Shkodër, Vlorë 

 
374 nxënës/shkollë 

 
378 

 
Durrës, Tiranë Qytet 

Gjirokastër, Korçë, Kukës, 
Vlorë 
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Grafiku 6.7 Raporti nxënës/mësues sipas qarqeve. Burimi Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 
2006-2007 
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Grafiku 6.8 Raporti nxënës/klasë sipas qarqeve. Burimi Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 2006-
2007 
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Grafiku 6.9 Raporti nxënës/shkollë sipas qarqeve. Burimi Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 
2006-2007 

 
Pabarazia e krijuar në vend, në raportet nxënës/shkollë, nxënës/klasë, nxënës/mësues 

midis zonave që njohën emigrim dhe imigrim, u shoqërua me ndikime të drejtpërdrejta në 
cilësinë e mësimdhënies e të mësimnxënies. Në një pjesë të rasteve pasoja ka qënë edhe 
braktisja e shkollës. Në zonat me mbipopullim të klasave, rastet e braktisjes ishin 
rrjedhojë e vështirësive në vlerësimin e motivimin sistematik të nxënësve (sidomos të 
atyre me përparim të ulët). Ndërkohë, në zonat me shkolla me numër të vogël nxënësish, 
rastet e braktisjes, ishin rrjedhojë e zhvillimit të mësimit në klasa kolektive, uljes së 
cilësisë së mësimdhënies, largim të mësuesve të kualifikuar, e distancës së banesave me 
shkollën, etj.  

Pjesë e lëvizjeve migratore të popullsisë kanë qënë edhe mësuesit. Largimi nga 
shkolla i mësuesve të kualifikuar e me arsimin përkatës, për tu sistemuar familjarisht apo 
punësuar në qendrat e mëdha urbane të vendit, por edhe në emigracion, solli për rrjedhojë 
uljen e cilësisë së stafit mësimor në disa shkolla, uljen e nivelit të mësimdhënies dhe deri 
në ulje të interesit të nxënësve për shkollën, apo braktisje të saj. 
 
 
 
6.2.b. Shfrytëzimi i fëmijëve për punë 

 
Si shumica e ekonomive në tranzicion, Shqipëria është dalluar për nivel të lartë 

varfërie dhe për numër të konsiderueshëm familjesh me të ardhura të pamjaftueshme e që 
shpesh nuk marrin asistencë nga shteti, familje të cilat e kanë të pamundur të sigurojnë 
një jetesë normale.  

Në këto rrethana, të vështirësive të mëdha ekonomike, çdo pjesëtar i këtyre 
familjeve, përbën potencialisht një fuqi punëtore më vete, ku edhe fëmijët janë të 
detyruar të punojnë për të siguruar një jetesë normale.  
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Për fëmijët që jetojnë në varfëri, vazhdimi i shkollës ka mundësi më të pakta, pasi 
ndërkohë që fëmijët e familjeve jo të varfra kanë kushtet apotimale për të mësuar, shumë 
fëmijë të këtyre familjeve, për të mbijetuar i duhet të punojnë.  

Disa prej këtyre fëmijëve, që janë në moshë shkollore dhe që arrijnë të 
punësohen, krijojnë mangësi në ndjekjen e shkollës e i dobësojnë gradualisht lidhjet e 
tyre me mjedisin shkollor, pasi reduktojnë kohën e energjitë që ata duhet ti kushtojnë 
mbarëvajtjes në mësime. Për t’iu përgjigjur kushteve të punës, një pjesë e nxënësve që 
punojnë (në moshën e detyrimit shkollor) e frekuentojnë shkollën me hope dhe kanë 
rezultate të ulëta në përvetësimin e programit mësimor, deri në nxënës mbetës. Këto 
rezultate në vazhdim, kthehen në shkak për ulje të motivimit për të mësuar, duke 
mundësuar edhe braktisjen e shkollës. 

 
Në Shqipëri, potencialisht më të prirurit dhe më të rrezikuarit për të braktisur 

shkollën, janë:  
  fëmijët e familjeve shumë fëmijë e me të ardhura të pamjaftueshme apo me 

ndihmë ekonomike; 
  fëmijët e familjeve me të ardhura të pamjaftueshme e sidomos kur ato kanë për 

kryefamiljare nënat; 
  fëmijët e familjeve që kanë migruar nga fshatrat drejt lagjeve periferike urbane, 

pa ndonjë ambient të shëndetshëm jetese dhe me prindër të papunë apo që 
paguhet pak; etj. 

Këto kategori fëmijësh të moshës së detyrimit shkollor, janë më të prirur për të 
braktisur shkollën pasi mbështetur në nevojat e mëdha ekonomike, probabiliteti që ata të 
punojnë është i lartë. Përveç kushteve të vështira ekonomike në familje, parakushti për 
kërkesa punësimi nga “punëtorë” të moshës së detyrimit shkollor (të moshës 12-16 vjeç), 
krijohet edhe sepse Shqipëria: 

1. dallon për mundësi më të vogla punësimi në tregun formal e mundësi më të 
mëdha në atë joformal e të pakualifikuar.  

2. dallon për një treg të paqëndrueshëm të 
krahut të punës e për shifra relativisht të 
larta të kërkesës për punësim të përkohshëm 
e stinor.   

 

  
Figurë 6.1  Fëmijë të moshës së detyrimit shkollor, që punojnë 
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Studime dhe analiza të ndryshme nga organizata kombëtare dhe ndërkombëtare e 
kanë evidentuar në vazhdimësi faktin që në Shqipëri është një numër i lartë fëmijësh që 
detyrohen të punojnë dhe për rrjedhojë krijojnë problematika me cilësinë e shkollimit të 
tyre.  

Në vitin 2005, të dhënat e MICS, evidentuan se në Shqipëri, rreth 4,5 përqind e 
fëmijëve të grupmoshes 6-14 vjeç nuk frekuentonin arsimin e detyruar dhe që 1 në çdo 5 
prej tyre, punonte. Brënda grupit të fëmijëve 6-14 vjeç që nuk vazhdonin shkollën dhe 
punonin, fëmijët me indeks të ulët mirëqënieje përbënin edhe 74 % të rasteve të braktisjes 
së arsimit të detyruar202.  

Në vitin 2007, studimi i Inspektoriatit të Punës tregoi se 8.2 % e fëmijëve në vend 
punojnë, ndërsa në vitin 2010 Organizata Ndërkombëtare e Punës evidentoi se Shqipëria, 
renditet ndër vendet e para në rajon me një numër të madh të fëmijëve që punojnë nën 
moshën 16 vjeç. Sipas të dhënave të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, në Shqipëri 
rreth 5 mijë fëmijë detyrohen të punojnë në kundërshtim me kodin e punës dhe ligjin për 
të drejtat e fëmijëve203. Edhe një botim i vitit 2012, i Federatës Sindikale së Arsimit 
Shqiptar e Sindikatës së Arsimit Shqiptar deklaron se rreth 40 000 fëmijë në Shqipëri 
janë të detyruar të punojnë (përmenden si zona problematike Tirana, Kamza, Fieri, 
Elbasani, Durrësi dhe Korça)204.  

 Braktisja e arsimit të detyruar për shkak të punësimit është e lartë si në zonat 
urbane edhe ato rurale edhe pse zonat urbane ofrojnë në treg më të madh punësimi 
krahasuar me ato rurale. Në zonat rurale, sidomos ato malore, fëmijët e moshës së arsimit 
të detyruar që e braktisin shkollën angazhohen nga prindërit e tyre për të siguruar ujin e 
pijshëm, të pastrojnë apo kujdesen për vëllezërit dhe motrat më të vogla, të kujdesen për 
bagëtinë, të bëhen krahë pune për punët e ndryshme në bujqësi, etj. Për shkak të këtyre 
lloj punëve që duhet të angazhohen, braktisësit janë si femra edhe meshkuj. Në zona 
urbane, fëmijët që braktisin shkollën, punësohen kryesisht si shitës lypës, tregtarë 
ambulantë, shpërndarës të fletëpalosjeve me reklama të bizneseve tregëtare, punëtorë 
ngarkim-shkarkimi, ndihmës në servise makinash, larës makinash në lavazhe, punëtorë 
në ndërmarrje fasone këpucësh e rrobaqepesi, punëtorë ndërtimi, etj. Për shkak të këtyre 
lloj punëve sezonale që ofrohen në tregun e punës ato janë më tepër për meshkuj.  

Në numrin e braktisësve të arsimit të detyruar për shkak të punësimit në zonat 
urbane, bëjnë pjesë edhe një numër i lartë i fëmijëve të familjeve rome, të cilat kanë për 
shkak të vështirësi më të mëdha ekonomiko-sociale krahasuar me familjet jo-rome. 

 
Si rezultat i të ardhurave të pamjaftueshme, një pjesë e kryefamiljarëve të 

familjeve rome, nuk janë në gjendje tu sigurojnë fëmijëve të tyre kushtet, tekstet dhe 
mjetet mësimore, për tu shkolluar. Mbi 70% e fëmijëve romë në moshë shkolle nuk i 

                                                 
202 Sipas Raportit Final të UNICEF & Instituti për kërkime urbane “Migracioni shqiptar pas viteve 90 dhe 
ndikimi i tij në jetën ekonomike dhe sociale të fëmijëve të lënë pas”, faqe 45  
203 Shifra të deklaruara nga koordinatorja e projektit të ILO-s në Tiranë, për agjencinë NOA, në link 
http://noa.al/news/artikull.php?id=18029 
204 Sipas Manualit për drejtuesit dhe sindikalistët e angazhuar për parandalimin dhe eleminimin e punës së 
fëmijëve: “Eleminimi i punës së fëmijëve, çështje e rëndësishme sindikale”, faqe 8 
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kanë të gjitha librat dhe mjetet e tjera ndihmëse për shkollën, si dhe mbi 90% e tyre nuk 
kanë vend studimi në shtëpi205.  

Një pjesë e kryefamiljarëve të familjeve rome, jo vetëm që nuk i sigurojnë dot 
fëmijëve të tyre shkollimin, por duke pasur përparësi mbijetesën, shpesh i angazhojnë ata 
si krahë pune, pavarësisht se mund të jenë në moshën e detyrimit shkollor, duke 
“mbështetur“ kështu braktisjen e shkollës prej fëmijëve të tyre. Një vëzhgim i bërë nga 
Instituti për Studime Bashkëkohore, konfirmon se 40% e familjeve rome, ju kërkojnë dhe 
i detyrojnë fëmijët e tyre të punojnë206.  

Fëmijët romë shpesh punojnë në mënyrë informale nëpër lavazhe kundrejt 
pagesave minimale ose “punësohen“ nëpër semaforë si larës makinash, si shitës cigaresh 
e artikujsh te tjerë apo kthehen në lypës, ndërkohë që lypja evidentohet si një ndër format 
më të rënda të shfrytëzimit të fëmijëve. Vetëm në Tiranë, në vitin 2009, mund të 
numërohen rreth 1 000207 të tillë. 

Të detyruar prej prindërve për shkak të varfërisë ekstreme në të cilën jeton 
familja, fëmijët, shpesh lypin deri në 12 orë në ditë në sheshet dhe rrugët kryesore të 
Tiranës apo të qyteteve të tjera të Shqipërisë, madje edhe deri në orët e vona të natës duke 
dëmtuar kështu shëndetin e tyre. Gjatë kohës që qëndrojnë në rrugë ata gjithashtu bëhen 
të ekspozuar ndaj të gjitha formave të tjera dhunës dhe nuk frekuentojnë shkollën. Në 
muajt e verës nje pjesë e tyre emigron drejt Greqisë për punësim sezonal. Në këto 
rrethana, fëmijët romë bëhen edhe kategoria më e pambrojtur ndaj trafikimit208.  

 
Kërkesa e dëshpëruar për “punësim” që vjen nga një pjesë e fëmijëve shqiptarë që 

i përkasin familjeve të varfëra, në shumë raste, ka sjellë për pasojë jo vetë trafikimin me 
qëllim për lypje, por dhe për qëllim shfrytëzimi seksual të tyre. Sipas një raporti rajonal 
për trafikimin e fëmijëve me qëllim shfrytëzimin seksual të tyre, rezulton se ky aktivitet 
kriminal është një nga tre burimet më të mëdha për qarqet e trafikimit.  
Eksperti që ka marrë pjesë në hartimin e raportit, Dirk Rombiust deklaron se në Shqipëri 
për vitin 2011 numërohen 39 fëmijë të trafikuar209.  

Në Shqipëri, po bëhen përpjekje të vazhdueshme, e kryesisht nga zyra e 
Organizatës Ndërkombëtare të Punës për tërheqjen e fëmijëve nga puna. Përmes 
programit kombëtar "Mbi eliminimin e punës së fëmijëve", ajo ka arritur të krijojë një 
sistem që ka mundësuar tërheqjen nga puna të 700 fëmijëve, nga Tirana, Shkodra, 
Elbasani, Korça dhe Berati, qytete që i ka vlerësuar si qytetet me problematikën më të 
madhe. Edhe inspektimet e ushtruara nga Inspektorati i punës, kanë synuar në 
këshillimin, ndërgjegjësimin e detyrimin e punëdhënësve për të mos përdorur punën e 
fëmijëve, pasi punësimi i këtyre moshave ndikon drejtperdrejt në rritjen e fenomenit të 
braktisjes së shkollës dhe në shtimin e numrit te analfabetëve në shoqëri. 
                                                 
205 Sipas raportit studimor “Situata e fëmijëve romë në Shqipëri”, botim 2007, faqe 11 
206 Paraqitur në Raportin e Veçantë Nr 4 i vitit 2009, të Avokatit të Popullit ”Për mbrojtjen dhe respektimin 
e të drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri”, faqe 20. 
207 Sipas Raportit të Veçantë Nr 4 i vitit 2009, të Avokatit të Popullit ”Për mbrojtjen dhe respektimin e të 
drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri”, faqe 20.  
208 Sipas Raportit të Veçantë Nr 4 i vitit 2009, të Avokatit të Popullit ”Për mbrojtjen dhe respektimin e të 
drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri”, faqe 20. 
209 Sipas artikullit online të Top Channel “Shfrytëzimi i grave dhe i fëmijëve”, 9 maj 2012 - Link: 
http://lajme.shqiperia.com/lajme/artikull/iden/1047233663/titulli/Shfrytezimi-i-grave-e-femijeve 
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6. 2. c. Niveli arsimor i prindërve dhe interesi ndaj shkollës 
 
        Ndikim të drejtpërdrejtë në nivelin e braktisjes shkollore për fëmijët e moshës së 
arsimit bazë, ka edhe niveli arsimor i prindërve të tyre.  
        Në kategorinë e prindërve, të cilët bazuar në shkallën e ulët të arsimimit që kanë, 
bëhen shkak për braktisje të shkollës nga fëmijët e tyre, bëjnë pjesë disa grupime:  

1. Prindër të cilët nuk kanë marrë shkollimin e duhur për shkak të varfërisë dhe 
vështirësive të mëdha ekonomike, të cilat vazhdojnë ende ti kenë të pranishme në 
familjet e tyre. Lidhja ndërmjet të ardhurave ekonomike të familjeve dhe cilësisë 
së arsimimit të fëmijëve të tyre është aq e ngushtë, saqë shkollimi i prindërve 
ndikon shumë në shkallën e arsimimit dhe të frekuentimit të fëmijëve në shkollë. 
Vështirësitë ekonomike sjellin mungesën e interesit ndaj shkollës për një pjesë të 
prindërve të familjeve shqiptare të varfra e shumë të varfra, pasi kostoja dhe 
mundësitë e ndjekjes së arsimit përbën për ta një dilemë ekonomike, për faktin se 
duhet të zgjedhin nëse fëmijet duhet të punojnë apo të ndjekin shkollën. Të dhënat 
mbi varfërinë ekstreme të shtresës së shoqërisë së paarsimuar në Shqipëri, 
paraqesin një model të ngjashëm që ndeshet edhe në vende të tjera të ngjashme 
me zhvillimin e saj ekonomiko-social. Në Shqipëri, familjet që kanë për kryetar 
familjeje njerëz me më pak arsim, kanë qënë vazhdimisht më të ekspozuar për të 
qënë të varfra sesa ato që nuk hyjnë në të varfrat, madje kanë normën më të ulët të 
regjistrimit si për sistemin arsimor bazë, ashtu dhe atë të shkollës së mesme. Në 
përfundimet e MMSJ-së së kryer në Shqipëri në vitin 2002, numri mesatar i viteve 
të shkollimit për kreun e një familje të varfër, ishte rreth 6,2 vjet, ndërsa për kreun 
e një familjeje jo të varfër ishtë rreth 7,9 vjet. Duhet theksuar fakti që midis këtyre 
dy shifrave dallimi duhet të ishte edhe më i madh, por nuk rezultoi i tillë pasi në 
përllogaritjet e asaj periudhe në këto shifra u përfshinë edhe brezat e arsimuar 
para vitit ’90, kur arsimi për nivelin e arsimit 8-vjeçar ishte i përgjithshëm dhe i 
detyrueshëm210. Në disa familje me kryefamiljarë që kanë kryesisht arsimin 8-
vjeçar, por edhe të mesëm, të ndikuar nga mungesa e perspektivës për përmirësim 
ekonomik të familjes së tyre i edukojnë fëmijët e tyre me idenë e punësimit që në 
moshë të vogël, në mënyrë që të parapërgatiten për të përballuar jetën në të 
ardhmen, Sipas tyre, përfshirja në punë që në moshë të vogël të jep mundësinë e 
marrjes së një “zanati” për të mbajtur familjen. Ky mendim i detyron shpeshherë 
fëmijët që të punojnë që në moshë të vogël, duke ulur dhe duke humbur 
mundësitë për arsimim. Edhe në anketën e kryer në shkolla, mësuesit shprehen se 
në një pjesë të mirë të rasteve me braktisje, prindërit e fëmijëve që mungojnë në 
shkollë nuk marrin pjesë në takime me prindër dhe nuk japin shpjegime për 
mungesat e përsëritura të fëmijëve të tyre. 

                                                 
210 Sipas studimit: “Kushtet e jetesës dhe pabarazia në Shqipëri”, INSTAT 2004, faqe 17-18 
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2. Prindër të cilët nuk kanë marrë shkollimin e duhur për shkak të problemeve 
shëndetësore. Në këtë kategori përfshihen prindër të paralizuar, me mungesë 
shikimi apo që vuajnë nga sëmundje të tjera të mbartura që në lindje, në fëmijëri 
apo në rininë e tyre dhe që në këto kushte kanë nevojë për përkujdesje të 
përhershme nga fëmijët e tyre. 

3. Prindër të komunitetit rom, të cilët nuk shfaqin interes për shkollimin për shkak të 
mentalitetit dhe të problemeve të ndryshme ekonomiko-sociale. Niveli i ulët 
arsimor i prindërve rom është një prej shkaqeve që ndikon në braktisjen e shkollës 
nga fëmijët e tyre. Në familjet rome, për shumë shkaqe, kryesisht ekonomike, nuk 
ka ndërgjegjësim mbi të drejtat dhe mundësitë reale të fëmijëve të tyre. Fëmijëve 
romë u mungojnë shembujt pozitivë që tu tregojnë se si dhe pse arsimimi i tyre u 
sjell fryte211.  Rreth 70% e fëmijëve të intervistuar gjatë një anketimi të bërë në 
kuadër të një studimi nga Qendra e Zhvillimeve Humane në Shqipëri në vitin 
2007, pohojnë se prindërit e tyre nuk janë në gjëndje që t’i ndihmojnë në mësime. 
Nga ky studim rezulton se rreth 20% e nënave dhe 17% e baballarëve romë janë 
pa arsim, ndërkohë që 35% e nënave dhe 36% e baballarëve romë nuk e kanë 
përfunduar kurrë shkollën fillore212. Një pjesë e këtyre fëmijëve romë krijojnë 
mangësi dhe prapambetje të madhe në rezultatet e tyre shkollore krahasuar me 
bashkëmoshatarët e tyre, prej mungesës së nxitjes dhe pamundësisë së prindërve 
të tyre për ti ndihmuar. Në kushtet kur nuk gjejnë mbështetje për tejkalimin e 
vështirësive të ndeshura në shkollë, ata bëhen më pas nxënës braktisës. Pjesa më e 
madhe e nxënësve romë, të cilët kanë edhe prindërit me mungesa të mëdha 
shkollimi, nxiten nga prindërit e tyre të lënë shkollën për të punuar, si dhe për tu 
martuar në mosha të vogla (një traditë e komunitetit rom). 

 
6. 2. d. Fëmijë me aftësi të kufizuara 
 

Pjesë e nxënësve braktisës në arsimin e detyruar janë edhe fëmijë të cilët 
paraqiten me aftësi të kufizuara. Vlen të theksohet se analiza e plotë e ndikimit që ka 
aftësia e kufizuar mbi braktisjen e shkollës në kuadër vendi, paraqet vështirësi që lidhen 
që me mosdeklarimin e një numri real të fëmijëve me aftësi të kufizuar të moshës së 
detyrimit shkollor, deri në konstatime formale përgjithësuese mbi cilësinë e arsimimit të 
tyre, sipas kategorive të aftësisë së kufizuar.  

Nëse i referohemi INSTAT-it, Censusi i Popullsisë dhe Banesave 2011 ka 
identifikuar personat me kufizime të aktiviteteve bazë të funksionimit: shikim, dëgjim, 
ecje, kujtesë, kujdesi ndaj vetes dhe komunikim. Por, bazuar në objektivin kryesor të tij: 
përcaktimi i numrit të personave me aftësi të kufizuar, lloji i aftësisë së kufizuar dhe 
profilet e tyre demografike e social-ekonomike, Census 2011 nuk na jep numrin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuar të grupmoshave të detyrimit shkollor dhe specifikisht të 
dhëna për ta, por për personat me aftësi të kufizuar të moshës mbi 15 vjeç.  

                                                 
211 Sipas Raportit të Veçantë Nr 4 i vitit 2009, të Avokatit të Popullit ”Për mbrojtjen dhe respektimin e të 
drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri”, faqe 18 
212 Sipas raportit studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane në Shqipëri: “Situata arsimore e fëmijëve 
romë në Shqipëri”, financuar nga UNICEF & Save the Children, faqe 44 
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Megjithatë, për të krijuar një ide të përgjithshme mbi prezencën e aftësisë së 
kufizuar në vend, si dhe për qëllim krahasimi me shifra të viteve të mëparshme e të 
burimeve të ndryshme, vlejnë të përmenden disa prej konstatimeve të tij.  

Sipas Census 2011, në Shqipëri popullsia 15 vjeç e lart me të paktën një aftësi të 
kufizuar përbën 6.2 % ose 137 435 persona. Nga këta, tendencë që të kenë një normë më 
të lartë ose 54.7 % e kanë femrat, kundrejt 45.3 % të normës së meshkujve213. Shumica e 
personave me aftësi të kufizuar kanë deklaruar se kanë vuajtur nga aftësia e kufizuar në 
ecje dhe në shikim. Prevalenca e aftësisë së kufizuar ndryshon sipas grupmoshave të 
popullsisë dhe në nivel qarku. Përqindjet e aftësisë së kufizuar rriten mbi moshën 50 vjeç, 
ndërkohë që në nivel qarku, prevalencën më të lartë të aftësisë së kufizuar e ka 
Gjirokastra me 8.0%214 dhe më të ulët Tirana me 4.8 %. Përsa i përket nivelit arsimor të 
arritur, rezultatet e censusit treguan se 55.6 % e popullsisë 15 vjeç e lart me aftësi të 
kufizuar kanë përfunduar arsimin bazë, 3.3 % janë me arsim të lartë dhe pasuniversitar, 
ndërsa 24.3 % nuk e kanë ndjekur asnjëherë shkollën215. 

Më herët, INSTAT deklaronte se në vitin 2003: në Shqipëri numëroheshin 12 000 
fëmijë me aftësi të kufizuara, ndërkohë që institucionet strehuese, qendrat e shërbimit 
ditor dhe shkollat e specializuara ofronin shërbime vetëm për 1140 prej tyre216. Burime të 
tjera të asaj periudhe deklaronin deri në dyfishin e kësaj shifre të raportuar nga burimet 
zyrtare.217.  

Përsa i përket kategorisë së aftësisë së kufizuar, të dhëna të marra nga disa 
studime empirike të kryera në periudhën deri në vitin 2002, treguan se 2.7% deri në 3.2% 
e fëmijëve të moshës shkollore paraqisnin probleme të lehta në të moderuar (prapambetje 
mendore, çrregullime emocionale, dëmtime fizike apo sensore etj), si dhe rreth 10-13% e 
nxënësve që ndiqnin shkollën e nivelit të arsimit të detyruar, shprehnin paaftësi të 
ndryshme në të mësuar (në të folur, lexim, shkrim, matematikë, etj)218. Për rastet më të 
rënda, fëmijët trajtohen në institucione speciale.  

Aktualisht në Shqipëri për fëmijët me nevoja të veçanta funksionojnë: 6 shkolla 
speciale (Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan, Vlorë, Korçë) 3 qendra ditore, 3 qendra 
rezidenciale (kryesisht për ata me prapambetje mendore) dhe 2 institucione kombëtare: 1 
për të verbër dhe 1 për fëmijët që nuk dëgjojnë.   

                                                 
213 Faktori më i rëndësishëm është fakti që aftësia e kufizuar është më e lartë në moshat e vjetra dhe 
personat me moshë të vjetër më së shumti janë femra. INSTAT, Census 2011 
214 Kjo sepse popullsia 65 vjeç e lart në këtë qark, është më e larta në rang vendi. INSTAT, Census 2011 
215 Të gjitha të dhënat e paragrafëve ku jepen përfundimet e Census 2011, bazohen tek  “Censusi i 
popullsisë dhe i banesave”- Pjesa e I – Rezultate kryesore. INSTAT 2011, faqe 14-15 dhe tabelat faqe 100-
102. 
216 Sipas Projektit të Bankës Botërore për Sektorin e Arsimit (Kredia 3343-ALB - Projekti i Reformës në 
Arsim): “Drafti i Propozimit të Arsimit për të gjithë/Iniciativa Përshpejtuese (EFA/FTI)”, Maj 2004, faqe 
12  
217 Sipas një investigimit të Klos, i vitit 2003 “Unë jam si ju”, mbi pozicionin e fëmijëve më aftësi të 
kufizuara, vlerësohen 12 000 – 24 000 fëmijë me një spektër të jashtëzakonshëm paaftësish në Shqipëri – 
gjendet e publikuar në Raportin Vendor për Shqipërinë: “Planifikimi i politikave dhe përgatitjes së 
mësuesve për një arsim gjithëpërfshirës në kontekstin e diversitetit social dhe kulturor”. Bolonjë dhjetor 
2009. Faqe 48 
218 Sipas studimit të vitit 2002 për integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat e zakonshme: 
”Shkolla shqiptare drejt proçeseve integruese”, dizenjuar dhe koordinuar nga Fondacioni Shqiptar për të 
Drejtat e Paaftësisë nën drejtimin e Prof.As.Dr. Virxhil Nano, faqe 6. 
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Kuadri ynë ligjor u garanton fëmijëve me aftësi të kufizuara sigurimin e një  
integrimi shoqëror dhe zhvillimin vetjak sa më të plotë, në aspektin shkencor kulturor dhe 
shpirtëror. Është për tu theksuar se gjatë periudhës së tranzicionit, në Shqipëri është 
punuar në mënyrë të vazhdueshme për plotësimin e këtij kuadri ligjor për këtë kategori 
fëmijësh, ndërkohë që ka pasur vazhdimisht problematika në lidhje me krijimin e një 
mbështetjeje të përshtatshme e të plotë financiare si dhe me ndërtimin e infrastrukturës së 
duhur në ndihmë të arsimimit të tyre.  
 
6. 2. d. 1. Kuadri ligjor në ndihmë të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara 

Pas nënshkrimit zyrtar të Konventës Ndërkombëtare të të Drejtave të Fëmijës (në 
shkurt, 1992), shteti shqiptar ka reaguar pozitivisht ndaj të drejtave të fëmijëve me AK 
dhe është përpjekur hap pas hapi t`i pasqyrojë ato me akte ligjore përkatëse. Në këtë 
kuadër, mund të përmendim miratimin e Ligjit nr. 7952, datë 21.06.1995 të Kushtetutës 
së RSH për sistetim arsimor parauniversitar, i cili për herë të parë në Nenin 3 shpalli se 
shtetasit e RSH gëzojnë të drejta të barabarta për t`u arsimuar në të gjitha nivelet e 
arsimimit ... pavarësisht nga gjendja sociale, shëndetësore, ... dhe niveli ekonomik. Më tej 
në Nenin 39, ligji deklaron se arsimi special publik është pjesë përbërëse e sistemit 
arsimor publik në RSH dhe ai synon që nëpërmjet përdorimit të formave dhe metodave të 
veçanta, të sigurojë zhvillimin sa më të plotë të mundësive të personave të cilët paraqesin 
paaftësi fizike, mendore ose emocionale, në përputhje me nevojat e tyre dhe kërkesat për 
një jetë sa më dinjitoze.  

Ky ligj u specifikua më vonë në vitin 2002 me miratimin nga Ministria e Arsimit 
të Dispozitave Normative për shkollat publike.  

Dispozitat Normative të vitit 2002, shënuan një arritje të rëndësishme në procesin 
e përmirësimit të kuadrit ligjor mbi të drejtën e fëmijëve me AK për t`u arsimuar sikurse 
moshatarët e tjerë normalë. Miratimi i tyre, i hapi rrugën arsimit gjithpërfshirës në 
Shqipëri, pasi për herë të parë përmes saj u shfaq në mënyrë të qartë, tendenca 
bashkëkohore e integrimit të fëmijëve me AK në shkollat e zakonshme, kundrejt veçimit 
të tyre në institucione speciale, dhe u shpall si i domosdoshëm arsimi gjithpërfshirës.  

Në adresë të fëmijëve me aftësi të kufizuara, DN në fjalë lejonte arsimimin e tyre 
si në shkollat speciale ashtu edhe në shkollat e zakonshme.  
Në Nenin 62/1 të saj thuhej se shkollat e arsimit special për nxënësit me paaftësi të 
ndryshme janë pjesë e rrjetit të institucioneve shkollore parauniversitare publike në RSH. 
Në bazë të këtyre dispozitave situata ligjore ndryshoi në mbështetje të së drejtës së 
fëmijëve me AK për t’u arsimuar në mënyrë të përshtatshme, pasi ajo nuk përjashtonte 
asnjë kategori fëmijësh nga arsimi i detyruar, pavarësisht nga aftësitë që ata kishin. Në të 
njejtën kohë, ajo garantonte tre forma të realizimit të edukimit të tyre, si: shkollat e 
zakonshme, shkollat e veçanta dhe institucione të tjera (p.sh., shtëpi), për atë grup 
fëmijësh të cilët për arsye të ndryshme nuk mund të ndjekin as shkollën e zakonshme as 
shkollën e veçantë. Lidhur me këtë çështje, Neni 57 [1/b] i kësaj DN, Kreu XIII 
(“Arsimimi i nxënësve me nevoja të veçanta”), shprehet se shteti përkujdeset dhe krijon 
mundësi dhe struktura mbështetëse apo organizma të tjerë të larmishëm brenda dhe jashtë 
shkolle, për zhvillimin në maksimum të potencialeve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
të natyrës mendore, fizike, shqisore dhe organike. Ky nen, në pikën [10] të tij shprehet se 
nxënësit me aftësi të kufizuara, vërtetuar si të tillë nga organet shëndetësore, kanë të 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 166 - 

drejtë të arsimohen në shkollat publike të zakonshme 1-2 nxënës për klasë. Për këta 
nxënës shkolla merr masa dhe bën përpjekje të gjithanëshme për arsimimin, edukimin 
dhe integrimin e tyre në jetën e klasës dhe të shkollës. Në pikën [13] të tij, neni shprehet 
edhe për lehtësimin e punës së  mësuesve që japin mësim në klasat e rregullta ku ka 
nxënës me aftësi të kufizuar (1-2 nxënës për klasë). Sipas tij, mësuesit mund të përfitojnë 
një nga alternativat e mëposhtme: a) Për çdo nxënës me aftësi të kufizuar ulet me 3 (tre) 
numri i nxënësve të klasës;  b) Mësuesit i ulet ngarkesa javore me 2 (dy) orë mësimore;  
c) Për çdo 4 (katër) orë mësimi të zhvilluara mësuesi paguhet 1(një) orë suplementare.  

Në funksion të procesit të integrimit dhe të gjithpërfshirjes së kësaj kategorie 
fëmijësh, neni 57 i DN, parashikonte edhe një sërë detyrimesh të tjera ligjore në adresë të 
shkollës së zakonshme që kanë të bëjnë me mënyrën e zbatimit të planit mësimor, 
programeve lëndore, teksteve, vlerësimin e fëmijëve me AK, kalimin e tyre nga një klasë 
në tjetrën, etj.  Kështu, në pikën: [17/a] të tij theksohet se nxënësve me AK, përveç 
njohurive me një program të zgjeruar të mësimit të punës, u jepen njohuri fillestare 
praktike në profesione të thjeshta; [17/c]  në zbatimin e teksteve dhe programeve 
mësimore, mbahen parasysh nevojat dhe specifikat e fëmijëve, ku sipas vështirësive që 
paraqesin nxënësit, zbatimi i tyre bëhet në mënyrë krijuese; [17/d] për nxënës të veçantë, 
gjendja e të cilëve është nën nivelin minimal të programit mësimor ose kur ai paraqet 
nevoja krejtësisht të veçanta, do të punohet me plane edukative individuale.  

Në vazhdim të përmbushjes sa më mirë të nevojave të këtyre fëmijëve, në vitet 
2000-2003, u provua për herë të parë një përvojë rajonale, i quajtur projekti “Arsimi 
Special i Integruar”. Bazuar në kuadrin ligjor të deri asaj periudhe mbi arsimimin e 
fëmijëve me nevoja të veçanta të RSH, projekti kishte për qëllim modelimin e një varianti 
të parë shqiptar mbi arsimin gjithpërfshirës219.  

Në vitet në vazhdim shteti shqiptar vazhdoi përpjekjet për plotësimin e mëtejshëm 
të kuadrit ligjor në ndihmë të kësaj kategorie të shoqërisë.  

Një VKM nr. 872 e dt.18.06.2008 “Të masës së përfitimit të personave me aftësi 
të kufizuar”, të ligjit “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, përcaktohet trajtimi i 
fëmijëve me pension invaliditeti, hap ky që ka për synim krijimin e të gjitha mundësive 
për këta fëmijë. Ky pension është në funksion të marrjes së arsimimit, kualifikimit, 
shërbimeve shëndetësore, shërbimeve të riaftësimit, përgatitjeve për punësim dhe 
veprimtarive argëtuese. 

Kuadri ligjor në mbështetje të fëmijëve me aftësi të kufizuar u plotësua më tej në 
vitin 2012, me miratimin e Ligjit Nr. 69/2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në 
Republikën e Shqipërisë”. Në Nenin 64, të Kreut XI (Arsimimi i fëmijëve me aftësi të 
kufizuara) të ligjit, parashikohen rastet e mundshme të ndjekjes së institucioneve 
arsimore nga fëmijët me aftësi të kufizuara. Në pikën 2 të këtij neni, theksohet se nxënësi 
me aftësi të kufizuara qëndron në shkolla të specializuara deri në moshën 19 vjeç, ndërsa 
në pikën 3 parashikohet që njësia arsimore vendore krijon një komision, të përbërë nga 
mjekë, psikologë, mësues dhe specialistë për fëmijët me aftësi të kufizuara, i cili, pasi të 
shqyrtojë kërkesën e prindit ose të drejtorit të një institucioni arsimor, të japë 

                                                 
219 Programi u shtri në tre faza (2000-2001; 2001-2002; 2002-2003, u zbatua nga MEDPAK, u mbështet 
nga UNICES, CAD në bashkëpunim me MASH, etj. dhe e zhvilloi veprimtarinë e tij në rajonet Librazhd, 
Elbasan dhe Peqin – sipas raportit studimor “Efektiviteti i zbatimit të kuadrit ligjor që garanton edukimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara në kushtet e arsimit gjithëpërfshirës”, Mars 2005, faqe 12-13 
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rekomandimet përkatëse për ndjekjen nga fëmija të një institucioni arsimor të zakonshëm 
a të specializuar. Pika 4, thekson se vetëm prindërit vendosin nëse fëmija i tyre me aftësi 
të kufizuara do të ndjekë një institucion të specializuar ose të zakonshëm të arsimit bazë, 
madje ata mund të largojnë në çdo kohë nga shkolla fëmijën, kur e gjykojnë se ai nuk 
përfiton nga mësimet (ose ka mundësi të tjera më të mira). Sipas pikës 4 të nenit 64, 
Ministria, në bashkëpunim me njësinë bazë të qeverisjes vendore dhe në këshillim me 
prindërit e komisionin, siguron arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në njërin nga 
dy llojet e institucioneve arsimore, të zakonshme ose të specializuara. Në pikën 6 të këtij 
neni, theksohet se njësia arsimore vendore i siguron arsimim në shtëpi nxënësve që nuk 
munden të ndjekin një shkollë të zakonshme ose të specializuar të arsimit bazë. 

Në vitin 2013, hartimi i dispozitave të reja normative (DN) për sistemin arsimor 
parauniversitar dhe parashikimi në to i Nenit 93, në Kreu XV (“Arsimimi i fëmijëve me 
aftësi të kufizuar“), solli plotësime të mëtejshme mbi përbërjen dhe funksionimin e 
komisionit multidisiplinar. Në Nenin 93, pika 1, DN shprehen për ngritjen nga ana e 
DAR/ZA-ve të një komisioni multidisiplinar, të përbërë nga një mjek pediatër  (kur është 
e mundur, mjek pediatër zhvillimi), një psikolog, një punonjës social, një mësues ( kur 
është e mundur, mësues i kualifikuar për arsimin e specializuar) dhe me drejtuesin e 
njësisë së shërbimit psiko-social, që zgjidhet edhe kryetari i këtij komisioni. Në këtë nen 
parashikohet edhe veprimtaria dhe kompetencat e komisionit në ndihmë të mirë arsimimit 
të kësaj kategorie të nxënësve. Kështu, në pikën 2 dhe 3 të nenit,  theksohet se komisioni, 
i cili mblidhet 3 herë në vit220,  me kërkesën e prindit të fëmijës ose të drejtorit të 
institucionit arsimor ku fëmija është regjistruar, vlerëson nevojat arsimore e shoqërore të 
fëmijës dhe ecurinë e tij. Në pikën 6 të nenit, parashikohet  që komisioni: a) njofton 
prindin për gjendjen dhe ecurinë e fëmijës b) i jep me shkrim personit që ka paraqitur 
kërkesën, rekomandimin për ndjekjen nga fëmija të shkollës së zakonshme ose të 
specializuar, ose kalimin nga shkolla e specializuar në shkollën e zakonshme apo 
anasjelltas; ç) sugjeron kopshtin/shkollën me kushtet më të përshtatshme për nxënësin; d) 
rekomandon shërbimet shtesë që duhet të marrë fëmija në qendra ditore ose në 
institucione të tjera të specializuara për shërbimet rehabilituese; dh) rekomandon pajisjen 
e fëmijës me raportin mjeko-ligjor kur fëmija nuk e ka. Në pikën 10 dhe 11, neni thekson 
se komisioni pranë DAR/ZA-ve, njofton me shkrim drejtorin e institucionit të zakonshëm 
arsimor se cilët nga fëmijët me AK do të mësojnë me plan mësimor dhe programe 
lëndore të zakonshme, të përshtatura ose individuale dhe udhëzon komisionet e 
institucioneve arsimore për punën me nxënësit me AK.  

 
 
6. 2. d. 2. Mbështetja infrastrukturore për arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara 

 
Megjithë hapat e bërë në drejtim të kuadrit ligjor, kërkesat specifike të kësaj 

kategorie nxënësish në kushtet e ndryshimeve të vazhdueshme të standartit të jetesës të 
shoqërisë, shpesh e kanë bërë të pamjaftueshme mbështetjen financiare që i siguron 
shteti, gjë që sjell shpesh pamundësinë e tyre për të përballuar arsimimin. Përveç kësaj, 

                                                 
220 Sipas Neni 93 të DN, pika 3: Komisioni mblidhet 3 herë në vit, para fillimit të vitit shkollor, në fund të 
semestrit të parë dhe në fund të vitit mësimor.  
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kjo kategori fëmijësh përballet me vështirësi të mëdha infrastrukturore për të vazhduar 
rregullisht të paktën arsimin e detyruar. 

Në vitin 2005, Fondacioni Shqiptar mbi të Drejtat e Njerëzve me Aftësi të 
Kufizuara, shprehte shqetësimin se brenda MASH dhe instituteve speciale të arsimit ka 
një ekspertizë të limituar profesionale për të siguruar kujdesin e specializuar dhe për të 
vlerësuar saktë nivelin e paaftësinë me qëllim përfshirjen e tyre në klasat normale 
(Fondacioni Shqiptar mbi të Drejtat e Njerëzve me Aftësi të Kufizuara, 2005)221. Në të 
njëjtën periudhë, projekti i Bankës Botërore për Sektorin e Arsimit “Drafti i Propozimit të 
Arsimit për të gjithë/Iniciativa Përshpejtuese (EFA/FTI)”, i vitit 2004, shprehet se këto 
institucione, mund të arsimonin vetëm 10 % të numrit total të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara në Shqipëri222.  

Ende aktualisht, një pengesë serioze për fëmijët me AK, është që ato pak qendra 
dhe shkolla që ekzistojnë e funksionojnë për ta, janë vetëm në disa zona urbane dhe 
mungojnë në zonat rurale. Të ndodhur në këto kushte, në mjaft raste, kërkesa e prindërve 
është që fëmijët e tyre të mësojnë e të edukohen në klasat e zakonshme të zonës së tyre. 
Pikërisht në këto raste, përfshirja në arsimin publik i fëmijëve me AK, i përball ata me 
një sërë vështirësish, vështirësi të cilat shpesh përfundojnë me braktisje të shkollës.  

Vështirësitë fillojnë që me arkitektonikën e shkollave, të cilat në pjesën më të 
madhe të tyre, projektohen pa aksesin e duhur në ndihmë të nevojave të kësaj kategorie e 
deri tek mungesa e vëmendjes ndaj ecurisë së tyre në shkollë.  

Është për tu përmendur që kur ky fakt është i pazgjidhur në shkollat publike të 
zonave urbane, nuk mund të pretendohet për të qënë i zgjidhur në shkollat e zonave 
rurale. Kjo sepse në këto zona: infrastruktura rrugore (distancat, vështirësitë e terrenit, 
komoditeti për sigurinë e jetës së këtyre fëmijëve), mungesa e transportit të siguruar në 
mënyrë të përhershme, infrastruktura shkollore (vendosja e klasave, korridoreve dhe e 
shkallëve, mungesa e tualeteve dhe e ujit), numri i nxënësve për klasë, kualifikimi i stafit 
pedagogjik, etj, janë ende larg të qënurit si mjedise të përshtatshme për këtë kategori 
fëmijësh. Në mungesë të ndihmës së prindërve, mësuesve apo shokëve të klasës, këta 
nxënës e kanë të vështirë të shkojnë në klasë, në tualete, të lëvizin nëpër korridore, etj. 
dhe në këto kushte edhe pse kanë shumë dëshirë të mësojnë dhe të ndjekin shkollën, ajo i 
bëhet e pamundur. Akoma më e pamundur bëhet kur nxënësi, e ka shkollën në një 
komunë tjetër. 

Për tu ardhur në ndihmë fëmijëve të tyre me nevoja të veçanta, një pjesë e 
prindërve që kanë akses ekonomik shpesh shpërngulen në qytetet ku u ofrohet kjo 
mundësi ose emigrojnë jashtë vendit, ndërkohë që pjesa dërmuese e atyre fëmijëve që 
nuk e kanë një akses të tillë, mbahen mbyllur në shtëpi duke u detyruar të bëjnë një jetë të 

                                                 
221 Sipas Raportit Vendor për Shqipërinë: “Planifikimi i politikave dhe përgatitjes së mësuesve për një 
arsim gjithëpërfshirës në kontekstin e diversitetit social dhe kulturor”. Bolonjë dhjetor 2009. Faqe 47 
222 Bazuar në përllogaritjet e shifrave të deklaruara nga INSTAT në vitin 2003 se në Shqipëri numëroheshin 
12 000 fëmijë me aftësi të kufizuara, ndërkohë që institucionet strehuese, qendrat e shërbimit ditor dhe 
shkollat e specializuara ofronin shërbime vetëm për 1140 prej tyre, që përbëjnë 10 % të numrit total të 
fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri. Shifrat gjenden të deklaruar në Projektin e Bankës Botërore për 
Sektorin e Arsimit (Kredia 3343-ALB - Projekti i Reformës në Arsim): “Drafti i Propozimit të Arsimit për 
të gjithë/Iniciativa Përshpejtuese (EFA/FTI)”, Maj 2004, faqe 12. E njëjta gjë deklarohet në Raportin 
Vendor për Shqipërinë: “Planifikimi i politikave dhe përgatitjes së mësuesve për një arsim gjithëpërfshirës 
në kontekstin e diversitetit social dhe kulturor”. Bolonjë dhjetor 2009. Faqe 47 
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izoluar larg strukturave shoqërore të zakonshme. Këta prindër ndihen shumë keq që i 
mbajnë fëmijët e tyre të mbyllur në shtëpi, pasi ndihen se i privojnë nga përvoja dhe e 
drejta arsimore e sociale tepër e nevojshme për ta.  

Pra, pjesa më e madhe e rasteve me fëmijë me aftësi të kufizuara të moshës së 
detyrimit shkollor, të cilët braktisin shkollën, pavarësisht dëshirës së tyre për tu arsimuar, 
janë produkt i pamundësisë së mbulimit nga prindërit ose familjarët e tyre të mangësive 
ifrastrukturore reale të krijuara.   

Në një numër më të vogël rastesh, braktisja shkollore është rezultat i mungesës së 
vëmendjes dhe i kualifikimit të duhur të mësuesve për fëmijë të kësaj kategorie. Ndodh 
që mësuesit ose nuk duan të kenë në klasat e tyre fëmijë me aftësi të kufizuara, për shkak 
të punëve e përkushtimeve plus, ose edhe që nuk kanë kualifikimin e duhur për t’iu 
përgjigjur kërkesave specifike të këtyre nxënësve. Shpesh, kur i kanë në klasë, nuk i 
kushtojnë vemendje, por i lënë të mjaftohen me aq sa arrijnë vetë apo aq sa mund ti 
ndihmojnë familjarët e tyre. Në pamundësi për të përballuar ngarkesën mësimore si dhe 
në rastet kur ndjejnë “braktisjen e fshehtë”, këta nxënës fillojnë të mos frekuentojnë 
rregullisht shkollën,  madje pas 1 apo mbas 2 vitesh ata e braktisin shkollën duke figuruar 
si raste braktisës. 

Vështirësitë e ndjekjes së arsimit të detyruar si dhe të integrimit të këtyre fëmijëve 
në shkollat tona publike, është lehtësisht e evidentueshme. Nga një analizë e përgjigjeve 
të dhëna ndaj pyetjeve të drejtura prej një studim i viti 2002 e Fondacionit Shqiptar për të 
Drejtat e Paaftësisë në lidhje me shkallën e respektimin e të drejtave njerëzore dhe 
tolerancën që tregon shoqëria për integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, pjesa më e 
madhe e të anketuarve ose 81.6% e tyre u shprehën se këta persona duhet të edukohen, 
arsimohen dhe punësohen si gjithë të tjerët, por në lidhje me mundësinë e integrimit të 
këtyre fëmijëve në shkollat e zakonshme, rreth 83.3 % e publikut shqiptar kishte bindjen 
se ky grup shoqëror është i neglizhuar dhe se për ta bëhet shumë pak. Midis të 
anketuarve, rreth 43.9% e tyre bënin përgjegjës për mosintegrimin pengesat ekonomike, 
28.8% sistemin politik dhe 34.2 % mentalitetin apo kulturën që mbizotëron në 
Shqipëri223. 
 
 
6. 2. e. Probleme familjare (familje me shumë anëtarë, mungesë të kryefamiljarit, 
divorce, dhunë në familje, etj) 

  
Shkaqe për braktisje shkollore për nxënësit e moshës së detyrimit shkollor, shpesh 

krijohen kur në mjedisin ku ata jetojnë bëhen ose janë të pranishme probleme të 
ndryshme familjare si: familje me shumë anëtarë, familje ku mungon kryefamiljari për 
arësye humbje jete apo divorci, dhunë në familje, etj. 
 
Familje me shumë anëtarë.  

 

                                                 
223 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen studimit të Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Paaftësisë: 
“Shkolla shqiptare drejt proçeseve integruese”, faqe 8 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 170 - 

Një pjesë e nxënësve që braktisin shkollën vijnë nga familjet me shumë fëmijë të 
moshës shkollore që janë me të ardhura të ulëta dhe shumë të ulëta. Në kushtet e një 
papunësie të lartë si dhe të një niveli të lartë të varfërisë në Shqipëri (niveli i varfërisë së 
moderuar deri në masën rreth 62.1 %224), për familjet e varfra dhe sidomos kur ato janë 
me shumë fëmijë në moshë shkollore, kostoja e ndjekjes së shkollës për të gjithë fëmijët 
bëhet e pamundur. Pamundësia e prindërve për të përballuar shkollimin e të gjithë 
fëmijëve të tyre, shpesh i detyron sidomos fëmijët më të mëdhenj të familjeve, që edhe 
pse mund të jenë në moshën e detyrimit shkollor, të braktisin shkollën për tu punësuar 
(çështje e trajtuar më parë).  
 
Familjet ku mungon kryefamiljari  

 
Në shoqërinë shqiptare të viteve të tranzicionit, problemet e ndryshme 

ekonomiko-sociale kanë qënë më të ndjeshme sidomos për familjet ku mungon 
kryefamiljari (për arsye të humbjes së jetës apo për arsye divorci). Në këto familje, barrën 
kryesore për mbarëvajtjen e familjes e marrin gratë, por ndërkohë vlen të evidentohet 
fakti që varfëria në Shqipëri, edhe pse nuk ka dallime të mëdha gjinore, është më e lartë 
në familje me kryefamiljare gra sesa në familjet e zakonshme tradicionale.  

Në këto kushte, në një numër familjesh, për arësye të kushteve të vështira të 
jetesës, sëbashku me gratë shpesh janë të detyruar që të punësohen edhe fëmijët e tyre 
pavarësisht nëse ata mund të jenë në moshën e detyrimit shkollor. Në kushtet e tregut 
informal e të pasigurt të punës, në zonat urbane këta fëmijë punësohen: si shitës 
ambulantë, nëpër lavazhe, mbledhës kanaçesh, lypës, etj., ndërsa në zonat rurale marrin 
përsipër punët e ndryshme në bujqësi e blegtori, apo ikin në emigracion. Për vetë natyrën 
e saj informale, puna që bëjnë është me orare të shtrira gjatë gjithë ditës dhe tepër e 
lodhshme për moshën e tyre. Në pjesën më të madhe të rasteve, fëmijët nuk kanë kohë të 
përgatiten për ndjekur rregullisht shkollën dhe krijojnë prapambetje krahasuar me 
bashkëmoshatatët e tyre që e ndjekin rregullisht atë. Të detyruar, për të mbatur punën, 
disa prej fëmijëve e braktisin fare shkollën dhe nuk marrin të paktën arsimin e 
detyrueshëm.  
 
Familjet me prani të vazhdueshme të dhunës fizike e psikologjike.  

 
Është i njohur fakti që dhuna në familje shkakton efekte të rënda tek fëmijët. 

Fëmijët që kanë pësuar dhunë ose që kanë qënë dëshmitarë të dhunës midis prindërve, 
shfaqin probleme emocionale dhe të sjelljes. Problemet emocionale përfshijnë ankthin, 
depresionin, vetë-vlerësimin e ulët, arritje të ulëta në shkollë dhe mungesë të 

                                                 
224 Sipas një studimi të Bankës Botërore të vitit 2012, mbi varfërinë e moderuar në  6 vende të Ballkanit 
Perëndimor për 6 vende të Ballkanit Perëndimor. Studimi i referohet asaj pjese të popullsisë e cila jeton me 
më pak se 5 dollarë në ditë dhe që e ndodhur pak mbi pragun e varfërisë absolute në kushtet e rritjes së 
papunësisë, mund të zbresë shumë shpejt në nivelin e varfërisë absolute. Studimi komentohet nga shtypi i 
shkruar dhe paraqitet në edicionin e lajmeve TOP CHANEL ALBANIA dt 09.06.2012 e paraqitur në 
linkun: 1. http://www.gazetaidea.com/banka-boterore-62-e-shqiptareve-jetojne-ne-varferi/ ; 2. 
http://www.gazetatema.net/web/2012/06/09/banka-boterore-62-perqind-e-popullsise-jeton-ne-varferi/; 3. 
http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=236336 
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kompetencës sociale, ndërsa efektet në sjellje përfshijnë agresivitetin, tërheqjen nga 
shoqëria, abuzimi me substanca të dëmshme, frekuentim jo të rregullt të shkollës deri në 
braktisje të plotë të saj 

Sipas një sondazhi kombëtar të INSTAT të kryer në mars 2009, mbi dhunën në 
familje, rezulton se nga 991 fëmijë të anketuar të moshës 10-14 vjeç, 57.7 % e tyre 
raportuan se ishin rrahur fizikisht nga një anëtar i familjes,12.8% e fëmijëve raportuan se 
dikush në familjen e tyre i ka goditur me objekte dhe 0.4% raportuan se ishin djegur me 
cigare ose një objekt tjetër të nxehtë, ndërsa katër fëmijë raportuan se ishin kërcënuar me 
armë ose thikë nga një anëtar i familjes. Ndër ta, fëmijët e moshës 10 dhe 11 vjeç kishin 
më shumë gjasa (66.0 %)  që të përjetonin dhunë fizike (goditje me shuplakë, me grusht 
ose me shkelm nga një anëtar i familjes) krahasuar me fëmijët e moshës 13 dhe 14 vjeç 
(përkatësisht 55.5 % dhe 51.5 %). Gjithashtu, fëmijët që jetonin në zonat rurale kishin më 
shumë gjasa (67.5 %)  që të dhunoheshin fizikisht nga një anëtar i familjes krahasuar me 
fëmijët që jetonin në zonat urbane (51.2 %).  

Përgjegjësit për dhunën ndaj fëmijëve rezultuan kryesisht prindërit, njerkët, 
vëllezërit e motrat dhe më pak gjyshërit apo anëtarët e tjerë të familjes. Rezultatet e 
sondazhit treguan se 45.1 % e fëmijëve raportuan se ishin dhunuar fizikisht nga 
nëna/njerka e tyre, 29.3 % ishin dhunuar nga babai/njerku i tyre dhe 24.4 % ishin dhunuar 
nga motra dhe/ose vëllai i tyre225. 

Shpesh rezultati i kësaj jetese nën dhunë sistematike përbënë për një pjesë të 
fëmijëve, një motivim të pakët  për të mësuar dhe sjell si përfundim marrëdhënie jo të 
mira midis mësuesve e nxënësve dhe midis bashkëmoshatarëve, prishje të disiplinës në 
shkollë, frekuentim të dobët, largime nga orët e mësimit, e deri në braktisje të shkollës. 
Në disa raste kjo dhunë e ushtruar përligjet nga prindërit si një mjet disiplinimi për 
mbarëvajtjen e fëmijëve dhe në këto kushte nuk denoncohet nga fëmijët, për shkak të 
pozicionit vulnerabël që ata kanë në familje.  
 
6. 2. f. Mentaliteti për vajzat dhe shkalla e barazisë gjinore në arsimim 
 

Një nga karakteristikat e arsimit të periudhës së tranzicionit është se braktisja e 
shkollës shënon shifra të larta edhe për vajzat, sidomos për ato të mbas moshës 12 vjeç. 
Kjo braktisje paraqitet si në formën e braktisjes fizike ashtu edhe të fshehtë. Rezultatet e 
vrojtimit të MICS 2005226, kanë treguar se ka  ndyshime gjinore në nivelin e ndjekjes së 
shkollës nga meshkujt dhe femrat në Shqipëri. Edhe gjatë vitit akademik 2005-2006, u 
evidentua shifra të braktisjes së shkollës nga femrat, si në vlerë absolute, ashtu edhe në 
përqindje, ku nga rreth 217 950 vajza të arsimit 9-vjeçar, 1.1% e tyre kishin braktisur 
shkollën227.  

Në të njëjtat përfundime arrin disa vite më vonë edhe një studim i vitit 2010, bërë nga 
INSTAT mbi treguesit demografik dhe shëndetësor në Shqipëri. Në të deklarohet se në 

                                                 
225 Shifrat e këtyre paragrafëve i referohen Raportit: “Dhuna në Familje në Shqipëri – Sondazh Kombëtar 
me bazë popullatën”, INSTAT 2009, faqe 51-53 
226 Disa rezultate janë analizuar tek “Konventa për eleminimit  e të gjitha formave të diskriminimit ndaj 
grave (CEDAW) – Raporti i III Kombëtar Periodik”; 14.04.2008. Faqe 59-60 
227 Sipas “Konventa për eleminimit  e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave (CEDAW) – Raporti i 
III Kombëtar Periodik”; 14.04.2008.  Faqe 59-60 
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mes të rinjve të moshës 13-18 vjeç, ndjek shkollën një përqindje më e madhe e 
meshkujve se sa femrave228.  

Braktisja e shkollës nga vajzat, është fenomen që ndodh si në hapësira rurale edhe në 
hapësirat e qendrave të mëdha urbane. Kështu, rezultatet e MICS 2005 evidentojnë se: 

  për fëmijët 14-17 vjeç shkalla e ndjekjes së shkollës në zonën rurale ishte më e 
ulët (51%), kundrejt fëmijëve që jetonin në zonat urbane (69%)229.  

  në hapësirat rurale, shkalla neto e ndjekjes së shkollës (NAR) nga djemtë ishte 
0.6% më e lartë se vajzat, ndërsa në zonat urbane shkalla neto e ndjekjes së 
shkollës  nga vajzat ishte 0.4% më i lartë230. 

Në hapësirat rurale fenomeni vihet re më tepër në komunat malore apo në komunat 
me vështirësi infrastrukturore, ndërsa në hapësirat urbane vihet re në zonat informale të 
tyre.  

Në përgjithësi, shifrat e braktisjes së shkollës për vajzat, janë të lidhura më tepër me 
pasigurinë e udhëtimit në kushtet: e infrastrukturës së munguar e të shkatërruar (rrugë të 
gjata apo të vështira për t’u kaluar çdo ditë, pengesa ujore, mungesa ure, etj), e mungesës 
së mjediseve sanitare (tualetet) dhe të ujit të pijshëm në shkolla, e pranisë së prindërve 
me mentalitet për vajzat që arrijnë moshën e zhvillimit, e mungesën së sigurisë për vajzat, 
e nivelit të ulët ekonomik dhe të mospërballimit të kostove “jo-formale” për arsimimin e 
tyre, etj. 

Megjithëse në përmasa të vogla dhe me shtrirje sporadike, tendenca e pengimit nga 
ana e prindërve të vajzave për tu arsimuar është prezente në Shqipëri. Mungesa e 
motivimit dhe tendenca e frenimit për të ndjekur rregullisht shkollën nga ana e prindërve, 
e lëkund apo e shkëput raportin e vajzës me shkollimin. Fillimisht vajzat fillojnë të 
frekuentojnë shkollën me hope dhe më pas shkëputen përfundimisht duke mos u kthyer 
më si përsëritëse (duke figuruar si nxënëse braktisëse) dhe duke krijuar mangësi të mëdha 
në formimin e saj të mëvonshëm kulturor e profesional. Këto modele të dhëna nga kjo 
kategori prindërish, nuk dëmtojnë vetëm vajzën që largohet nga shkolla, por krijojnë edhe 
një model për motrat, të afërmet apo fqinjët e tyre. Përveç kësaj, kjo situatë krijon një 
trashëgimi të femrës (nënës) të paarsimuar në një familje të ardhshme. 

Braktisja e shkollës nga vajzat për shkak të mentalitetit, paraqitet në forma të 
ndryshme: 

1. Në një numër rastesh, një kategori prindërish, mendojne se arsimimi i vajzave 
kushton me shumë se sa ai i djemve dhe në mungesë të kushteve ekonomike e të 
një pamundësie punësimi pas përfundimit të shkollimit, për ta arsimimi i tyre 
konsiderohet ose humbje kohe ose shpenzim. Në këtë mënyrë, këta prindër 
“motivojnë” vajzat e tyre të braktisin shkollën.  Sipas tyre, shpenzimet për të cilat 
kanë nevojë vajzat (si: tekstet shkollore, uniformat, veshjet dhe pajisjet), 
perceptohen si më të larta se përfitimet që sigurohen kur vajzat qëndrojnë në 

                                                 
228 Sipas “Studimit Demografik dhe Shëndetësor në Shqipëri 2008-09”, Kapitulli: “Popullsia e banesave 
dhe karakteristikat e strehimit”, të INSTAT 2010. Faqe 25 
229 Të dhënat e MICS 2005 mbi GPI (Gender Parity Index), janë analizuar tek “Konventa për eleminimit  e 
të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave (CEDAW) – Raporti i III Kombëtar Periodik”; 14.04.2008.  
Faqe 59-60 
230 Të dhënat e MICS 2005 mbi NAR, janë analizuar tek “Konventa për eleminimit  e të gjitha formave të 
diskriminimit ndaj grave (CEDAW) – Raporti i III Kombëtar Periodik”; 14.04.2008. Faqe 59-60 
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shtëpi (psh pjesëmarrja e vajzave në punët e shtëpisë, kujdesi për motrat apo 
vellezërit më të vegjël apo për më të moshuarit e ndonjë të sëmuri në familje, 
përgjegjësitë për pazarin apo punët e bujqësise, etj 

2. Disa prindër të tjetër, sidomos ata që kanë edhe vetë mungesë të theksuar 
shkollimi, në moshën e rritjes, përpiqen ti frenojnë vajzat e tyre për të shkuar në 
shkollë (zakonisht për moshën 12-13 vjeç e sipër). Kjo për shkak të zhvillimit 
fizik të vajzave dhe të rrezikut që mund ti vijë atyre prej kësaj si dhe për arsye 
martese. Një gjë e tillë është më tepër e shprehur në zonat e thella rurale, në 
periferitë e qendrave më të mëdha urbane dhe për komunitetin rom. Në zonat e 
thella malore, për disa familje të cilat kanë distancë midis shtëpisë së tyre dhe 
shkollës apo kur shkolla ndodhet në një komunë tjetër, ndjekja e shkollës nga 
vajzat vështirësohet (rruga e gjatë, apo kalimi i saj përmes zonave “të 
rrezikshme”231). Këta prindër ndikojnë tek vajzat e tyre që ato të qëndrojnë në 
shtëpi dhe të kujdesen për punët  e shtëpisë si dhe për vëllezërit e motrat e tyre më 
të vogla.  

3. Në raste te tjera, vajzat e moshës mbi 11 vjeç, nxiten për martesë.  Të tilla 
mentalitete janë më të shprehura në familjet rome. Në këto familje është si traditë 
sidomos për vajzat, martesa në mosha të vogla. Pas moshës 11 vjeç, prindërit rom 
i largojnë vajzat e tyre nga shkolla, kryesisht, për arsye martese. Më pas ato bëhen 
me fëmijë dhe nuk e mendojnë më çështjen e shkollimit të tyre. Këto nxënëse 
vazhdojnë të figurojnë si nxënëse braktisëse në shkollën përkatëse ku kanë qënë 
më parë të regjistruara, deri sa të shkojnë në moshën 16 vjeç. Më pas edhe pse 
dalin nga detyrimi shkollor, arsimimi i tyre mbetet shumë i pakët  e i 
pamjaftueshëm, për tu përballur më pas me kërkesat e tregut e të jetës, madje 
duke krijuar edhe një pozicion inferior në familjet që krijojnë.  

 
6. 2. g. Gjakmarrja 
 

Pavarësisht se ka qënë një fenomen me fillesa në kohë të hershme si dhe është 
karakterizuar nga një shtrirje gjeografike e lokalizuar, hakmarrja e gjakmarrja gjatë viteve 
të tranzicionit, jo vetëm ka marrë jetë njerëzish, por është bërë një prej shkaqeve që ka 
ndikuar në shifrat e braktisjes shkollore në Shqipëri.   

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, ka 3 nene që parashikojnë krime/vepra 
penale që lidhen me fenomenin e gjakmarrjes, përkatësisht: Neni 78/2 (Vrasje me 
paramendim për gjakmarrje), Neni 83/a (Kanosje serioze për hakmarrje ose për 
gjakmarrje), Neni 83/b (Nxitje për gjakmarrje), por vetëgjyqësia e individit nuk është 
ndalur.  

                                                 
231 Me këtë nënkuptohet: zonë pyjore, terren malor, vende të mbyllura. 
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Figurë 6.2 Fëmijë i moshës së detyrimit shkollor, që nuk ndjek shkollën për shkak të ngujimit 

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar, që ndjek nga afër këtë problem, deklaron se 

në fund të vitit 2012 në Shqipëri ishin 1208 familje të ngujuara e të fshehura për shkak të 
gjakmarrjes232  

Është i njohur për shtetin e shoqërinë shqiptare fakti se gjithë këto vite, hakmarrja 
nuk ka ndikuar vetëm mbi personat e rritur që përfshihen ose zgjedhin të jenë pjesë 
direkte e saj, por edhe mbi jetët e të ardhmen e fëmijëve pasardhës apo të të afërmve të 
tyre. Përveçse u kërcënohet jeta, shumë të mitur janë të detyruar të ngujohen (pavarësisht 
se këtë zgjedhje nuk e bëjnë vetë, por ja detyrojnë rrethanat) dhe të braktisin shkollën, 
duke mos pasur mundësi të përfundojnë as arsimin e detyruar.  

Sipas Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar, në vitin 2011 ishin 903 fëmijë që kishin 
lënë shkollën për shkak të frikës nga gjakmarrja, ku 178 prej tyre në rrezikshmëri të lartë 
për jetën dhe të tjerë të larguar nga vendbanimi i tyre (sëbashku ose jo me familjen e tyre) 
për tu strehuar në vende të paidentifikueshme e fshehur në metropole me identitet të 
rremë që punojnë për të mbështetur familjet e tyre në hasmëri, duke e braktisur shkollën. 
 Për shkak të pasigurisë së jetës, të gjitha këto familje presin rastin më të volitshëm 
për tu larguar nga Shqipëria. Prej të njëjtit komitet deklarohet gjithashtu se në vitin 2012,  
si rezultat i ngujimit, 611 fëmijë nuk mundën të shkojnë fare në shkollë, ku midis tyre 99 
fëmijë ishin të moshës 7-10 vjeç, 301 fëmijë 10-14 vjeç dhe 211 fëmijë të moshës 14-18 
vjeç233. Pothuajse të njëjtat shifra deklarohen edhe për vitin 2013. Komiteti i Pajtimit 
Mbarëkombëtar, deklaron se në vitin 2013 në Shqipëri ndodhen 1208 familje të ngujuara, 
                                                 
232 Sipas Analizës Vjetore të Punës së Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar për vitin 2012: “Mbi vrasjet në 
shoqëri dhe abandonimin e proçesit të pajtimit nga krimi i organizuar”. Tiranë 23 Dhjetor 2012,  faqe 6. 
Publikuar në faqen zyrtare të Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar, në link: http://www.pajtimi.com/ 
233 Sipas Analizës Vjetore të Punës së Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar për vitin 2012: “Mbi vrasjet në 
shoqëri dhe abandonimin e proçesit të pajtimit nga krimi i organizuar”. Tiranë 23 Dhjetor 2012,  faqe 6. 
Publikuar në faqen zyrtare të Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar, në link: http://www.pajtimi.com/ 
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ndërkohë që edhe në vitin shkollor 2013-2014, 590 fëmijë nuk do të shkojnë në shkollë 
për shkak të gjakmarrjes234.   

Në funksion të një zgjidhjeje, të paktën për marrjen e arsimit të detyruar nga 
fëmijët e familjeve të ngujuara, MASH dhe UNICEF, në qershor 2006, nisën një 
projekt235, sipas të cilit mësuesit realizojnë arsimimin e nxënësve të ngujuar në kushte 
shtëpie. Ky projekt, në shkurt 2007 u pasua edhe me udhëzimin e veçantë236 të MASH-it 
për arsimimin e nxënësve në këto kushte. Projekti i Ministrisë së Arsimit "Shansi i Dytë", 
ka mundësuar arsimimin në kushtet e shtëpisë, të 57 prej fëmijëve të ngujuar237.  

Nga misionarët e pajtimit të gjaqeve, konfirmohet se vitet e fundit vetëm në 
Qarkun e Shkodrës, frika e gjakmarrjes ka lënë të ngujuar në shtëpi 100 fëmijë238. Vetëm 
në Rrethin e Shkodrës, deri në Qershor 2012, figuronin të ngujuar prej gjakmarrjes, 28 
nxënës (ku pjesa më e madhe e tyre, ose 18 prej tyre janë vajza)239, të cilat vazhdojnë të 
arsimohen përmes “Shansit të Dytë”. Mësimi i tyre zhvillohet në 17 vatra (shtëpi) të 
fshehta (në D. e Prishtinës, Bardhaj, Velipojë, Bushat, Grudë e Re dhe Shllak), në të cilat 
mblidhen disa fëmijë sëbashku me një mësuese të përcaktuar që i zhvillon aty të gjitha 
lëndët mësimore. Numër më të lartë nxënësish të ngujuar që arsimohen në këto vatra ka 
në komunën Bardhaj me 15 fëmijë që arsimohen në 5 vatra, ku 12 prej tyre janë vajza. 
Midis tyre 11 nxënës janë në klasën nga 1-5, ndërsa 17 nxënës në klasat 6-9. Numri më i 
lartë i nxënësve të ciklit të lartë është në klasën e 8-të (7 nxënës)240. 

 
Pavarësisht punës së bërë, duhet theksuar se për vetë kushtet në cilat zhvillohet 

mësimi në këto “vatra” (mjedisi i mbyllur, presioni psikologjik i fëmijëve, zhvillimi i 
mësimit me disa mosha sëbashku, etj.), vështirësitë për realizimin e plotë të programit 
janë shumë të mëdha. Në vëzhgimet e bëra prej ekspeditave, misionarët e Komitetit të 
Pajtimit Mbarëkombëtar sjellin përshtypje kritike mbi rezultatet e projektit të MASH mbi 
cilësinë e arsimimit të fëmijëve të ngujuar241. 

 

                                                 
234 Paraqitur në shtypin e shkruar të datës 04.09.2013. Artikujt gjenden ne Link: 
https://www.google.al/?gws_rd=cr&ei=uPAoUo2EPKz04QSo8IC4Bw#q=590+femije+te+ngujuar 
235 Marrëveshje për Bashkëpunim midis Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe UNICEF, Nr. 3819 prot., 
datë 06.06.2006, për zbatimin e projektit “Të mbrojmë fëmijët nga fenomeni i gjakmarrjes”. 
236 Udhëzim Nr. 09, date 11.04.2007 “Për arsimimin e nxënësve të ngujuar për shkak të gjakmarrjes” 
237 Sipas publikimit të vitit 2009 të SH.I.S me mbështetjen e AECID: “Një vlerësim multi- faktorial i 
cilësisë së arsimit në shkollat 9-vjeçare shqiptare”, Faqe 85 
238 Sipas Misionit të Pajtimit të Gjaqeve, Shkodër 2011 
239 Sipas DAR Shkodër, gjatë intervistave të bëra në Qershor 2012 
240 Sipas DAR Shkodër, gjatë intervistave të bëra në Qershor 2012 
241 Sipas Analizës Vjetore të Punës së Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar për vitin 2012: “Mbi vrasjet në 
shoqëri dhe abandonimin e proçesit të pajtimit nga krimi i organizuar”. Tiranë 23 Dhjetor 2012,  faqe 6. 
Publikuar në faqen zyrtare të Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar, në link: http://www.pajtimi.com/ 
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Figurë 6.3 Fëmijë të moshave të ndryshme, brenda moshës së detyrimit shkollor, që ndjekin 
shkollën të grupuar në vatra të fshehta për shkak të ngujimit 

 
Përveç këtyre “vatrave” për arsimimin dhe edukimin e fëmijëve të ngujuar është 

ngritur dhe funksion edhe një qendrë e fëmijëve të ngujuar në Poliçan, por që funksionon 
me një numër të vogël fëmijësh. 

Bashkëpunimi midis pushtetin vendor dhe DAR/ZA, MASH si dhe aktorëve të tjerë 
të rëndësishëm si: misionet e ndërmarra nga përfaqësues të pleqësive të fshatrave, 
përfaqësuesit e ligjit, mediat, shtypi dhe shoqatat e ndryshme që merren me këto 
probleme, është një instrument shumë i rëndësishëm për zgjidhje. Vetëm përmes këtij 
bashkëpunimi jo vetëm mund të sigurohen të dhënat mbi shtrirjen gjeografike të këtij 
fenomeni, mbi numrin e fëmijëve të ngujuar e mbi rastet e reja që mund të paraqiten, por  
të arrihet vendosja e sigurisë dhe rritja e cilësisë së arsimimit të tyre.  

Një ndihmesë të madhe për kthimin e fëmijëve të ngujuar në shkollë, ka luajtur edhe 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar. Në faqen e vet zyrtare, ai deklaron se nëpërmjet 
ndihmës së misionarëve të këtij Komiteti, gjatë vitit 2012 janë kthyer në shkollë 184 prej 
të ngujuarve242.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
242 Sipas Analizës Vjetore të Punës së Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar për vitin 2012: “Mbi vrasjet në 
shoqëri dhe abandonimin e proçesit të pajtimit nga krimi i organizuar”. Tiranë 23 Dhjetor 2012,  faqe 6. 
Publikuar në faqen zyrtare të Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar, në link: http://www.pajtimi.com/ 
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6. 2. h. Shkalla e përfshirjes së nxënësve të grupeve etno-kulturore në shoqëri 
e raporti i tyre me arsimimin  

 
 

5. 2. h. 1. Arsimimi i fëmijëve Rom 
 
Arsimimi i fëmijëve të minoritetit rom në Shqipëri konsiderohet, jo thjesht një 
detyrim kushtetues për t`u plotësuar, por një nga mënyrat më efikase që mundëson 
integrimin e plotë  të tyre në jetën shqiptare. 
 

Figurë 6.4  Pamje ku paraqiten disa fëmijë rom 
 
Nga rreth 5000 fëmijë romë të moshës 3-16 vjeç që  ka aktualisht në Shqipëri, 

52% e tyre, janë meshkuj dhe 48 % janë femra.  Pjesa më e madhe ose rreth 30 % e 
numrit të përgjithshëm të fëmijëve të kësaj grupmoshe, ndodhen në rrethin e Tiranës, 
15.50 % ndodhen në rrethin e Fierit, 11 % në rrethin e Korçës, 6.70 % në rrethin e 
Elbasanit, 6.20 % në rrethin e Durrësit, 5 % në rrethin e Kuçovës, 4.5 % në rrethin e 
Beratit dhe  4.2 % në rrethin e Lushnjës. Saranda, Lezha, Rogozhina Laçi, Vlora dhe 
Pogradeci kanë një përqindje më të vogël fëmijësh, ndërkohë që Shkodra dhe Peqini kanë 
përqindjen më të vogël të fëmijëve romë243 (shih grafikun 6.10). 

                                                 
243 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen Raportit studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane në 
Shqipëri: “Situata arsimore e fëmijëve romë në Shqipëri”. faqe 11-14.  
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Grafiku 6.10 Shpërndarja gjeografike e fëmijëve rom të moshës 3-16 vjeç në Shqipëri (në %). 
Burimi: Të dhëna të paraqitura në raportin studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane në 
Shqipëri “Situata arsimore e fëmijëve romë në Shqipëri”, faqe 14 

 
Rreth 76.6% e fëmijëve romë të moshës 3-16 vjeç e përbën mosha 6-16 vjeç, pra 

mosha e arsimit të detyruar244, por, krahasuar me pjesën tjetër të popullsisë jorome, 
popullsia rome në Shqipëri, në mënyrë të vazhdueshme është karakterizuar nga një nivel 
më i ulët arsimimi. Fëmijët e këtij komuniteti kalojnë më pak vite në shkollë se sa 
moshatarët e tyre jo romë. Ndërsa popullsia jo rome në Shqipëri ndjek mesatarisht 11.9 
vite shkollë245, popullsia rome ndjek mesatarisht 3.4 vite, ku për meshkujt treguesi është 
mesatarisht 3.8 vite ndërsa për femrat është 3.1 vite246. Niveli i regjistrimit të fëmijëve 
rom në institucionet e arsimit parashkollor është shumë më i vogël se i fëmijëve të 
popullsisë jorome. Në një studim të bërë në vitin 2007, vetëm 27 % e fëmijëve në moshën 
6 vjeç, ndiqnin klasën e parë247.  

54 % e fëmijëve romë të moshës së detyrimit shkollor, nuk kanë përfunduar asnjë 
klasë shkollë (shih grafikun 6.11), ndërkohë që 43 % e fëmijëve të grupmoshës 15-16 
vjeç janë analfabetë248. Ende në vitin 2012, figuronin rreth 359 fëmijë rom të 
paregjistruar249.  

 
 

                                                 
244 Sipas Raportit studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane në Shqipëri: “Situata arsimore e fëmijëve 
romë në Shqipëri. faqe 13 
245 Sipas “Strategjia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar 2009-2013”, MASH, korrik 2009, faqe5 
246 Sipas Raportit të Veçantë Nr 4 të Avokatit të Popullit: “Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të 
komunitetit Rom në Shqipëri”. Faqe 9. 
247 Sipas Raportit studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane në Shqipëri: “Situata arsimore e fëmijëve 
romë në Shqipëri. Faqe 11  
248 Sipas “Strategjisë Kombëtare të Arsimit 2009-2013 të hartuar nga MASH”, faqe 6 
249 Deklaruar nga Ambasadori Italian në Shqipëri, Z. Etore Sekui, në 1 Qershor 2012 
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Grafiku 6.11 Përqindja e fëmijëve rom të moshës 15-16 vjeç që nuk kanë bërë asnjë klasë shkollë 
(sipas rretheve). Burimi: Të dhëna të paraqitura në raportin studimor të Qendrës së Zhvillimeve 
Humane në Shqipëri “Situata arsimore e fëmijëve romë në Shqipëri”, faqe 17 
 

Si rezultat i kësaj, niveli i arsimimit, i shkrimit dhe këndimit mes popullsisë 
Rome, është shumë më i ulët ose 62 %, krahasuar me mesataren e nivelit të arsimimit, 
shkrimit dhe këndimit në shkallë kombëtare që është 97 % dhe ky ndryshim është më i 
theksuar në grupimin femër të popullsisë rome250.  

Nëse bëhet një krahasim midis periudhës ’45 - ’90  me periudhën tranzicionit, mbi 
shkallën e arsimimit të popullsisë rome, vihen re ndryshime. Gjatë periudhës ’45- ’90, 
numri i fëmijëve romë që përfundonin arsimin e  detyruar ishte më i lartë251, madje 
raporti i fëmijëve romë që përfundonin arsimin e detyruar, ishte i njëjtë me atë të 
fëmijëve të tjerë shqiptarë. Shifra të ulta pjesëmarrjeje regjistroheshin vetëm në vitet 
pasues, pra në arsimin e  mesëm dhe të lartë. Periudha e pas vitit ’90 e në vazhdim, u 
shfaq ndjeshëm fenomeni i mosregjistrimit të fëmijëve dhe u karakterizua nga rënia në 
mënyrë të vazhdueshme e numrit të fëmijëve romë që përfundonin arsimin e  detyruar, 
duke u bëre “i zakonshëm“ fenomeni i braktisjes shkollore. Kjo u bë më e ndjeshme 
sidomos për vajzat rome, të cilat në moshën 12 vjeç, frekuentojnë shkollën në një masë 
prej 23 % më pak sesa djemtë252 (shih grafikun 6.12). 

                                                 
250 Të dhënat e paraqitura në këtë paragraf, i referohen Raportit të Veçantë Nr 4 të Avokatit të Popullit: 
“Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri”. Faqe 9. 
251 Shënim i autores: Kjo për shkak të politikave arsimore të zbatuara në atë kohë, por edhe për shkak të 
frikës që kishte kjo popullsi nga reagimet e pushtetit komunist. Idea paraqitet edhe në Strategjinë 
Kombëtare “Për përmirësimin e kushteve të jetesës mioritetit rom”, faqe 12 
252 Sipas Raportit studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane në Shqipëri: “Situata arsimore e fëmijëve 
romë në Shqipëri. faqe 11 
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Grafiku 6.12 Dinamika e frekuentimit të arsimit të detyruar nga fëmijët romë, sipas gjinisë. 
Burimi: Të dhëna të paraqitura në raportin studimor të Qendrës së Zhvillimeve Humane në 
Shqipëri “Situata arsimore e fëmijëve romë në Shqipëri”, faqe 17 
 
 
6. 2. h. 2. Shkaqet e braktisjes së arsimit të detyruar nga fëmijët romë 
 

a. Tradita migratore 
Tradita migratore e familjeve rome brenda vendit dhe emigrimi sezonal i tyre 

jashtë vendit përbëjnë dy prej shkaqeve kryesore që ndikojnë në përqindjen e rregjistrimit 
dhe nivelin e braktisjes së shkollës nga fëmijët romë.  

Si rezultat i kësaj tradite, një pjesë e prindërve romë nuk i regjistrojnë fëmijët e 
tyre në Zyrat e Gjendjes Civile që paslindjes dhe për pasojë fëmijët e tyre nuk sigurojnë 
dot çertifikatën e regjistrimit për në shkollë.  

Përveç kësaj, edhe ajo pjesë e fëmijëve romë që figuron e regjistuar dhe ka filluar 
proçesin e edukimit e të arsimimit në ciklin 9-vjeçar, për shkak të migrimit të 
vazhdueshëm të familjes së vet e braktis shkollën. Edhe në rastet kur familjet e tyre 
rikthehen sërish, fëmijët nuk mund të rikthehen më në shkollë, pasi nuk ecin dot më me 
ritmin e bashkëmoshatarëve të tyre. 
 
b. Strehimi  dhe infrastruktura  

Pjesa më e madhe e hapësirave të banuara nga romët kanë kushte të vështira 
jetese, me banesa me karakter të përkohshëm, tepër të pasigurta e të paqëndrueshme ndaj 
faktorëve klimatikë. Kjo sepse shumica e popullsisë rome është vendosur në zonat 
informale të rretheve dhe si të tillë kanë vështirësi në zbatimin e strategjisë së strehimit 
dhe të legalizimit. Përveç kësaj, strehimi bëhet i pamundur edhe nga mungesa e pronësisë 
mbi tokën. Vetëm 4.3 % e popullsisë rome ka pronësi mbi tokën e për shtëpive të tyre, 87 
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% e sipërfaqeve ku ndodhen banesat e tyre zotërohen nga persona të tjerë, ndërsa 8.7 % 
në zotërim të shtetit253. 

Vështirësitë e mëdha të jetesës, me mungesa të mëdha të një strehimi të sigurt, të 
përhershëm dhe të përshtatshëm (pa furnizim me ujë e energji elektrike të vazhdueshme, 
pa sistem kanalizimesh, pa infrastrukturë rrugore, me pamundësi të shërbimit të largimit 
të mbeturinave, etj.) bëhen pengesa kryesore që fëmijët të regjistrohen, të vazhdojnë 
rregullisht vitin shkollor dhe të përfundojnë me sukses gjithë ciklin e detyrimit shkollor.  
 
c. Niveli i punësimit dhe kushtet e jetesës 

         Kushtet e vështira të jetesës që kanë familjet e zgjeruara rome i detyrojnë 
fëmijët e këtij komuniteti të braktisin shkollën. Të ardhurat mujore për frymë në 
popullsinë rome janë 3.3 herë më të ulëta sesa ato të popullsisë jo-rome, madje shumë 
familje rome jetojnë në varfëri ekstreme254. Kjo varfëri, është e lidhur drejtpërdrejtë me: 

  mundësitë tepër të vogla për punësim. Në krahasim me shumicën e popullsisë, 
Romët kanë mundësi më të vogla punësimi, ku rreth 92% e tyre e kanë të vështirë 
të gjejnë një punë255. Papunësia paraqitet me shifra relativisht të larta në rrethet: 
Tiranë, Korçë, Fushëkrujë, etj.256 Të ardhurat e Romëve janë shumë të ulëta, pasi 
zakonisht sigurohen nga punësimi në punë të rëndomta, zakonisht në sektorin jo-
formal dhe që kërkojnë aftësi të ulta. Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, 
hapësirat e punësimit për popullsinë rome kanë qënë: pastrimi i rrugëve apo punët 
sezonale në sektorin e bujqësisë si dhe “vetpunësimi“ në mbledhjen e 
hekurishteve, shitjen në rrugë të rrobave të përdorura, në shitjen e gjakut, në 
pastrimin e makinave, shitjen e punimeve me dorë, zbutës kafshësh, rritës kuajsh, 
karrocierë, tregtarë ambulantë, muzikantë e valltarë të grupeve muzikore të vogla 
e jo të përhershme, lypës, etj.   

  pamundësinë për të qënë pjesë e skemave të ndihmës ekonomike. Për shkak të 
mënyrës së jetesës në lëvizje të vazhdueshme, pa një vendosje stabël, shumica e 
kryefamiljarëve romë nuk regjistrohen në Zyrat e Gjendjes Civile, ose nuk 
regjistrohen si të papunë dhe për rrjedhim nuk përfitojnë as nga skemat e 
ndihmave për njerëzit në nevojë257.   

 
d. Shkalla e marrjes së edukimit dhe shërbimit shëndetësor 

Mënyra lëvizëse e jetesës së popullsisë rome, nuk sjell vetëm mosregjistrim të 
fëmijëve të tyre në Gjendjen Civile nga ana e kryefamiljarëve, por edhe pamundësi në 
marrjen e informacionit të mjaftueshëm mbi sistemin e vaksinimit, mbi shërbimin e 
mjekut të familjes dhe mbi të drejtat që ju garanton ligji në fushën e shëndetit. Mungesa e 
këtij shërbimi ndonëse në pamje të parë duket sikur ka lidhje vetëm me aspektin 
                                                 
253 Të dhënat e këtij paragrafi i referohen Raportit të Veçantë Nr 4 i vitit 2009, të Avokatit të Popullit ”Për 
mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri”, faqe 12 
254 Sipas Raportit të Veçantë Nr 4 i vitit 2009, të Avokatit të Popullit ”Për mbrojtjen dhe respektimin e të 
drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri”, faqe 9 
255 Sipas Raportit të Veçantë Nr 4 i vitit 2009, të Avokatit të Popullit ”Për mbrojtjen dhe respektimin e të 
drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri”, faqe 10 
256 Sipas Strategjisë Kombëtare “Për përmirësimin e kushteve të jetesës mioritetit rom”, faqe 13 
257 Sipas Raportit të Veçantë Nr 4 i vitit 2009, të Avokatit të Popullit ”Për mbrojtjen dhe respektimin e të 
drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri”, faqe 10 
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shëndetësor të fëmijëve, përbën një tjetër shkak për cilësinë e ulët të arsimimit të tyre dhe 
për braktisjen e shkollës. Kjo për disa arsye:  

  Si rrjedhim i mosregjistrimit, një pjesë e mirë e fëmijëve rom të moshës 1-14 vjeç 
edhe pse kanë të drejtën e vaksinimit si gjithë pjesa tjetër e popullsisë jorome në 
këtë grupmoshë, nuk e realizojnë këtë, ndërkohë që çertifikata e vaksinimit është 
një element i domosdoshëm për regjistrimin e fëmijës në shkollë.  

  Një pjesë e mirë e këtij komuniteti kanë informacion të ulët apo të mangët rreth 
programeve të planifikimit familjar, rregullave të mbrojtjes së shëndetit të nënës e 
fëmijës dhe rreth sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Kjo mungesë 
informacioni bën që familjet rome të jenë të zgjeruara e me shumë fëmijë dhe të 
kenë si traditë martesat e fëmijëve në moshë të vogël. Prindërit romë i largojnë 
vajzat e tyre nga shkolla, kryesisht pas moshës 11 vjeç, për tu martuar. Kjo i 
shkëput ato në mënyrë të menjëhershme nga shkolla dhe i detyron që të 
ndërpresin arsimin e tyre, gjë që më pas sjell pamundësinë e paaftësinë e tyre për 
tu integruar me zhvillimet e kërkesat e shoqërisë. Përveç martesave në moshë të 
vogël, mungesa e informacionit, për një pjesë të vajzave rome që largohen nga 
shkolla, mund të sjellë si rezultat edhe rënien pre të tyre ndaj prostitucionit, 
abuzimeve seksuale dhe të trafikimit. Sipas statistikave, rreth 33% 258 të 
punonjëseve ilegale të seksit ne Tiranë, janë nga ky komunitet. 

 
e. Vështirësia gjuhësore dhe frika nga përjashtimi social 

Përveç shkaqeve të tjera që ndikojnë në cilësinë e ulët të arsimimit dhe në 
frekuentimin jo të mirë të shkollës nga fëmijët rom, një ndikim të madh ka edhe 
mosnjohja e mirë e gjuhës shqipe. Meqënëse në të përditshmen e saj popullsisa rome 
përdor gjuhën e vet, për fëmijët romë mësimi i gjuhës shqipe në shkollë bëhet i vështirë 
dhe mangësitë e krijuara ditë pas dite bëhen pengesë që ata të mund të ndjekin programin 
mësimor. Të gjendur në këtë situatë, fillimisht ata e humbasin interesin për shkollën e 
shfaqin përparim të dobët dhe më pas të vënë në siklet përpara moshatarëve të tyre prej 
nivelit të përparimit e braktisin fare shkollën. 

Në disa raste, frekuentimi i shkollës për fëmijët rom mund të vështirësohet edhe 
për arsye se këta fëmijë bien pre e paragjykimeve dhe diskriminimit që ushtrohet nga vetë 
mësuesit. Vetë mësuesit bëhen pengesë në rastet kur ata janë të painteresuar t’i përfshijnë 
këta fëmijë në aktivitetet mësimore, i lënë jashtë vëmendjes dhe nuk mundësojnë 
përfshirjen e tyre në aktivitete alternative.  

Si shkak për braktisje mund të bëhet edhe njëfarë përjashtimi social që mund të 
ndjejnë fëmijët romë nga bashkëmoshatarët e tyre jo-romë, të cilët në rastet kur i 
etiketojnë si “gabel” apo kur i mënjanojnë në mjediset shkollore e shoqërore, shkaktojnë 
tek ata ulje të vetëvlerësimit, mungesë motivimi dhe rrjedhimisht braktisje të shkollës.   
 
d. Mungesa e mbështetjes së prindërve  

Niveli i ulët arsimor i prindërve rom është një tjetër shkak që ndikon në braktisjen 
e shkollës nga fëmijët romë. Ky shkak ndikon në dy forma kryesore: 
                                                 
258 Sipas Raportit të Veçantë Nr 4 i vitit 2009, të Avokatit të Popullit ”Për mbrojtjen dhe respektimin e të 
drejtave të komunitetit Rom në Shqipëri”, faqe 23 
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  Niveli i ulët arsimor i prindërve romë e bën të vështirë e deri të pamundur 
mundësinë që ata të ndihmojnë fëmijët e tyre në ecurinë në mësime.  

  Mungesa e shkollimit dhe e kualifikimit të prindërve romë, nuk u jep atyre 
aksesin e një punësimi të përheshëm e të sigurt, kështu që këta prindër nuk janë në 
gjëndje financiare për të mbështetur shkollimin e fëmijëve të tyre, duke motivuar 
kështu braktisjen e shkollës.  

 
 
6. 2. h. 3. Arsimimi i fëmijëve të komunitetit egjiptian 

 
Raste të braktisjes shkollore janë karakteristike edhe për fëmijët e komunitetit 

egjiptian. Disa prej shkaqeve, si kushtet e jetesës, varfëria, papunësia, traditat kulturore, 
etj., janë pothuaj të njëjta me ato të komunitetit rom (nëse do të ndaleshim tek secili, 
analizat do të ishin të njëjta si më sipër). Por, nëse për komunitetin rom janë bërë disa 
studime dhe është hartuar një strategji (edhe pse në realitet aplikimi ka mangësi të 
mëdha), përsa i përket egjiptianëve shqiptarë, nuk është kryer asnjë studim i mundësisë së 
tyre për arsimimin dhe nuk janë marrë masa të veçanta. Komuniteti egjiptian vetraporton, 
se nxënësit egjiptianë shumë shpesh gjenden të ulur në fund të klasës dhe që mësuesit në 
përgjithësi kanë pak njohuri mbi specifikat e kulturës së egjiptianëve shqiptarë, e për 
pasojë ata nuk janë gjithmonë në pozitë për tu lehtësuar këtyre nxënësve integrimin 
brenda klasës259. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
259 Sipas  Raportit të ECRI për Shqipërinë (cikli i katërt monitorues), publikuar në 2 mars 2010. Faqe 26 
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6.3. Aksesi dhe cilësia e shërbimit arsimor 
 
6.3.a. Aksesi i ndjekjes së arsimit parauniversitar në Shqipëri 
 

Megjithëse ka pësuar përmirësime, krahasuar me fillimet e periudhës së 
tranzicionit, aktualisht mesatarja e ndjekjes së arsimit parauniversitar në Shqipëri, është 
në një nivel më të ulët krahasuar me vendet e  OECD-së. Mesatarja aktuale e ndjekjes së 
shkollës në Shqipëri, është 11.9 vjet ndërsa në vendet e OECD-së është 14 vjet260, 
megjithëse duhet të theksohet se në këtë shifër, ndikon më tepër shkalla e ulët e 
frekuentimit të arsimit të mesëm se sa shkalla e frekuentimit të arsimit bazë.  
 

Të dhëna statistikore të vitit 2007-2008 për arsimin në Shqipëri, krahasuar me vendet e rajonit dhe me 
BE-në 
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1. Mesatarja e viteve të shkollimit 11.9 17.4 13 12 15 16.2 
 
 
2. 

 
 
Koha e 
mësimdhënies dhe 
e të mësuarit në 
shkollë 

Numri mesatar i 
orëve në vit për 
moshat që  i 
korrespondojnë 
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167 185 185 180 183 185 
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37 
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37 

 
38 

 
  3. 

 
Përqindja e 
regjistrimit neto 

Arsimi parashkollor 50 75 45 29 45 75 
Arsimi i detyruar (bazë) 92 95 96 93 90 93 
Arsimi i mesëm 57 85 82 80 84 91 
Arsimi i mesëm profesional 19 62.7 70 65 70  

Tabela 6.3  Të dhëna statistikore të vitit 2007-2008 për arsimin në Shqipëri, krahasuar me vendet 
e rajonit dhe me BE-në. Burimi: të dhënat e publikuara nga MASH, në “Strategjia Kombëtare e 
Arsimit Parauniversitar 2008-2013”, gusht 2008, faqe 5  
 

Nga statistikat vihet re se për të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar vendi ynë ka 
një nivel më të ulët regjistrimi, sidomos krahasuar me vendet evropiane, por edhe me 
disa vende të rajonit. Ndryshimi fillon që në arsimin bazë me normën e regjistrimit 
prej 92 % dhe bëhet më i dukshëm në arsimin e mesëm (57 %), e tepër i dukshëm në 
atë profesional me normën 19 %. Përveç ndikimit të një sërë shkaqeve ekonomiko-
sociale që u trajtuan më sipër, ky ndryshim është i lidhur edhe me shkallën e ulët të 

                                                 
260 Sipas MASH, “Strategjia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar 2009-2013”, korrik 2009, faqe5 
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regjistrimit në arsimin parashkollor (50 %), shifër e cila mund të krahasohet vetëm 
me disa vende të rajonit, por është larg shifrës së vendeve evropiane.  

 
6.3.b. Buxheti që alokohet për arsimin parauniversitar  
 

Niveli i buxhetit të alokuar për arsimin ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e tij. Prej 
masës së këtij buxheti, përcaktohet shkalla e investimeve në drejtim të përmirësimit të 
gjendjes fizike të ndërtesave shkollore dhe shkalla e pajisjes së tyre me orendi e mjetet e 
nevojshme didaktike, të nevojshme e të domosdoshme këto në përmirësimin e cilësisë së 
mësimdhënies e mësimnxënies, për frekuentimin  e rregullt të shkollës dhe uljen e 
braktisjes shkollore.  

Në Shqipëri, buxheti për arsimin parauniversitar, ka pasur nivele më të ulëta 
krahasuar me sektorët e tjerë të ekonomisë dhe ka pësuar luhatje të vazhdueshme në vite 
(shih grafikun 6.13).  
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Grafiku 6.13 Buxheti për arsimin 1995-2011. Burimi: Të dhënat janë të Bankës Botërore, 
Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë, ndërsa përpunimi i të dhënave është bërë nga 
Open Data Albania, publikuar në link http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/153/Buxheti-per-
Arsimin-1996-2011 
 

Megjithëse vit mbas viti ka tentuar rritje dhe ka synuar ti përafrohet vendeve të 
OECD-së, përqindja e shpenzimeve për arsimin në vendin tonë, ka pasur ende diferenca 
të dukshme me to (shih grafukun 6.14). Shpenzimet për arsimin në vendin tonë (në vitin 
2009) përbëjnë mesatarisht 3.52 % të PBB dhe 10.77 % të shpenzimeve publike261, kur 
në vendet e OECD kjo përqindje, përbën mesatarisht 5.8% të PBB dhe mesatarisht 13.2% 
të shpenzimeve publike. Mesatarja jonë e shpenzimeve për arsimin, është më e ulët edhe 

                                                 
261 Për vitin 2009, sipas sipas MASH, Strategjia Kombëtare 2009-2013, faqe 14. 
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po të krahasohet me mesataren e shpenzimeve për arsimin në Evropën Lindore e cila 
shkon në 4,6% të PBB-së262.  

% e shpenzimeve për arsimin ndaj PBB-së 
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Grafiku 6.14 Përqindja e shpenzimeve për arsimin ndaj PBB-së krahasuar me BE dhe disa vende 
të tjera të rajonit . Burimi: Të dhënat për të gjitha shtetet, përveç Shqipërisë janë të EUROSTAT, 
të dhënat për Shqipërinë janë të Bankës Botërore, Ministrisë së Financave dhe Bankës së 
Shqipërisë, ndërsa përpunimi i të dhënave është bërë nga Open Data Albania, publikuar në link 
http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/161/Shqiperia-ne-raport-krahasimor-kundrejt-vendeve-te-
rajonit-dhe-BE-se-per-nivelin-e-shpenzimeve-ne--arsim-si--e-PBB-se-  
 

Nëse analizohet përmbajtja e shpenzimeve të sektorit të arsimit, rezulton se një 
pjesë të madhe të tyre e përbëjnë pagat e mësuesve. Gjatë viteve të tranzicionit, janë 
shënuar disa rritje të pagës së mësuesve, por duhet theksuar se ato vazhdimisht  kanë 
qenë më të ulëta në krahasim me pagat e administratës shtetërore të vendit dhe sidomos 
krahasuar me standardet rajonale e evropiane.  

Edhe shpenzimi për nxënës në arsimin bazë dhe të mesëm në Shqipëri, është ndër 
më të ulëtit në rajon. Aktualisht, përgjatë një viti shkollor, arsimimi i një nxënësi në 
arsimin bazë i kushton shtetit 420 dollarë në vit, i një gjimnazisti 600 dollarë dhe i një 
nxënësi të arsimit profesional 1200 dollarë263. Të gjitha shkollat fillore dhe gjimnazet, 
financohen nga buxheti i shtetit, ndërsa shkollat e mesme profesionale qeverisen me një 
mënyrë tjetër e administrohen  nga autoritetet e zgjedhura vendore264.  

Një pjesë e grantit për arsimin, i alokohet pushtetit vendor. Bashkitë dhe komunat, 
administrojnë dy tipe grantesh: “granti i pakushtëzuar”265 dhe “granti për investime”.  

                                                 
262 Shifrat i referohen Dokumentit të Bankës Botërore “Shqipëria,vlerësimi i qeverisjes në arsim” Raport 
Nr. 64388-AL. Mars 2011, faqe 11 
263 Shifra të publikuar 23 prill 2012, në Komisionin e Ekonomisë, nga sektori i buxhetit në Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës. Publikuar në link: http://www.panorama.com.al/2012/04/24/nje-nxenes-i-kushton-
shtetit-420-usd-ne-vit/ 
264  Me përjashtim të pagave të mësuesve,që vijnë nga dërgesat buxhetore për DAR-et. dhe nuk 
administrohen nga pushteti vendor 
265 Ky grant mbulon kostot e ujësjellës-kanalizimeve, energjisë elektrike dhe kostot e tjera korrente 
(ngrohje, transport, etj.), mirëmbajtjen dhe pastrimin 
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Meqënëse i pari, nuk ka standarde minimale zyrtare që të orientojnë se sa përqind 
të këtyre dërgesave duhen përdorur për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e shkollave, granti 
i dytë është i destinuar direkt për kryerjen e investimeve kapitale për përmirësimin e 
objekteve arsimore. Ky grant i jepet bashkive dhe komunave nga MASH-ja vetëm pas 
miratimit që vjen në përfundim të zhvillimit të një procesi konkurrues, ku autoritetet e 
zgjedhura vendore paraqesin propozime se si synojnë t’i përdorin këto fonde. Pra, 
megjithëse teorikisht, grantet për investime duhet të jenë në dispozicion të të gjitha 
njësive të pushtetit vendor, kërkesa për të konkurruar në bazë të propozimeve do të thotë 
praktikisht se autoritetet vendore me kapacitet më të madh sigurojnë më shumë prej 
këtyre burimeve sesa ato me kapacitet më të vogël.  

Duhet theksuar se pjesa më e madhe e buxhetit të alokuar për arsimin e të gjitha 
nivelet të tij, rreth 60 % e tij  shkon për arsimin bazë (shih grafikun 6.15), sepse ky cikël 
përfaqëson një hallkë të rëndësishme të arsimit parauniversitar, është arsim i detyrueshëm 
dhe ka një shtrirje shumë të madhe krahahasuar me të tjerat. 
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Grafiku 6.15 Shpenzimet e MASH sipas Programeve, për periudhën 2009-2012. Burimi: 
“Programi Buxhetor Afatmesëm 2011-2013” Projekt Dokument i Ministrisë së Financave, Tetor 
2010. Faqe 484 
 

Megjithatë, duhet theksuar se në realitet, pavarësisht se ka thithur pjesën më të 
madhe të investimeve, nevojat në arsimin bazë janë ende të mëdha. Arsimi bazë ka ende 
shumë nevoja për investime sepse:  

1. Jo të gjitha shkollat 9-vjeçare të vendit janë plotësuar me infrastrukturën e duhur. 
Ka ende shumë shkolla 9-vjeçare, në zonat rurale dhe sidomos ato malore të 
largëta që janë larg standarteve bashkëkohore të zhvillimit të një arsimi cilësor. 
Ndërkohë që zonat që kanë njohur imigrim të popullsisë kanë nevojë për rritje të 
numrit të shkollave dhe klasave, që proçesi mësimor të mos zhvillohet me turrne 
dhe në klasa me nxënës mbi kapacitetin e tyre (që të mund të arrihen disa 
standarte cilësore në mësimdhënie e mësimnxënie), në disa të tjera mësimi 
zhvillohet në klasa kolektive joproduktive. 
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2. Në mjaft shkolla të arsimit bazë, infrastruktura rrugore është e dobët dhe ka 
vështirësi në transportin e fëmijëve dhe të mësuesve.  

3. Në mjaft shkolla të arsimit bazë mungojnë ose ka një mbështetje të 
pamjaftueshme të procesit mësimor me mjete shkencore didaktike, bibliotekat 
shkollore, laboratorë kompjuterash, dixhitalizim të proceseve administrative e 
vendimmarrëse, pajisje me mobilje të përshtatshme në mbështetje të mësimit, etj.  

4. Është ende i pa konsoliduar arsimi parashkollor, si një bazë e rëndësishme mbi të 
cilën mbështetet arsimi i detyruar. 

Të gjitha këto problematika, kanë nevojë për rritje të investimeve, pra për një buxhet 
më të madh në favor të arsimit bazë. Rritja e investimeve dhe përmirësimet në 
infrastrukturën e shkollave, do të sillte me vehte rritjen e cilësisë së proçesit mësimor dhe 
kushte më motivuese për nxënësit e arsimit të detyruar, si dhe do të përbënte një mundësi 
më tepër në frenimin e braktisjes së shkollës. 

   

 
Figurë 6.5 Pamje nga godina ku zhvillojnë mësimin dy shkolla 9-vjeçare: “Bathore 1” dhe 
“Bathore 2”. Burimi: Anketa e zhvilluar, Maj 2012 
 

Një tjetër aspekt që vihet re në shifrat e buxhetit, është se pjesa më e vogël e buxhetit 
i është alokuar arsimit  profesional, pavarësisht se vitet e fundit institucionet shtetërore po 
nxisin rritjen e numrit të të regjistruarve në këtë cikël. Edhe pse ky cikël arsimor nuk 
është në fokusin e këtij studimi, vlen të sillet në vemendje fakti që përmirësimet dhe 
investimet më të mëdha në këtë sektor do të mundësonin jo vetëm një shërbim arsimor 
më cilësor në funksion të tregut të punës, por do të kthenin arsimin profesional për 
nxënësit e grupmoshës së arsimit të detyruar, në një faktor nxitës për frekuentimin e 
rregullt të shkollës. Kjo sjellje vëmendjeje është për kategorinë e nxënësve të moshës mbi 
12 vjeç të cilët nuk shfaqnin interes për shkollën dhe nuk e vlerësojnë atë si mundësinë që 
do ti integronte në tregun e punës. Këta nxënës braktisin shkollën në klasat e larta të ciklit 
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të dytë të arsimit, pasi nuk kanë interes të vazhdojnë shkollën e mesme. Në rast se arsimi 
profesional, do tu ofronte nxënësve një arsim në përshtatshmëri me tregun e punës, 
interesat dhe mundësitë e tyre, do të shërbente si një nxitje shumë e mirë për frekuentimin 
dhe përfundimin e arsimit bazë.  
 
6.3.c. Gjendja fizike e mjediseve shkollore 
 

Infrastruktura fizike e shkollave është një tjetër shkak që ndikon në frekuentimin e 
shkollës. Në infrastrukturën fizike të shkollave, përveç hapësirave për çdo nxënës,  
përfshihet mirëmbajtja e mjediseve shkollore, cilësia e laboratorëve mësimorë e 
didaktikë, bibliotekat shkollore, lehtësirat e teknologjisë së informacionit (si biblioteka 
dixhitale e kabinete informatike e burimore), etj.  

Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit kanë ndodhur ndryshime të rëndësishme në 
infrastrukturën fizike të shkollave. Fillimet  e dekadës së parë të shoqëruara me 
problematika të mëdha ekonomiko-sociale, u karakterizuan edhe nga dëmtime të 
infrastrukturës shkollore në përgjithësi në të gjithë vendin, ndërkohë që vit mbas viti 
situata filloi të pësonte disa ndryshime pozitive. Duhet theksuar se situata e vitit ‘97 solli 
përsëri dëmtime në godinat shkollore dhe nuk la vënd për investime në këtë aspekt. 
Dekada e dytë, u shoqërua me ndryshime pozitive dhe u karakterizua nga investime që 
nuk kishin për qëllim vetëm restaurimin fizik të shkollave, por edhe rritjen e cilësisë së 
mësimdhënies e mësimnxënies përmes plotësimit me bazën e nevojshme materiale 
didaktike.  

MASH në rrugë zyrtare deklaron financime optimiste të buxhetit të shtetit për 
ndërtimin dhe rikonstruksionin e shkollave. Sipas këtij institucioni, gjatë periudhës 2005 
– 2009, me Buxhetin e Shtetit, janë ndërtuar 183 objekte të reja shkollore dhe rinovuar 
691 të tjera. MASH, deklaron gjithashtu se deri në vitin 2012 janë rikonstruktuar 1300 
shkolla ose 71% e shkollave në vend266 

 Financime optimiste deklarohen nga MASH edhe në drejtim të përmirësimit e të 
pajisjes me mjete didaktike, laboratore dhe akses në teknologjinë e informacionit. Në 
Strategjinë Kombëtare të Arsimit pasqyrohet se në vitin 2008, në shkallë vendi, në 
arsimin parauniversitar janë pajisur me kompjutera 353 shkolla të arsimit 9 vjeçar duke 
mbërritur në nivelin mesatar 35 nxënës për kompjuter në shkollat e mesme. Sipas kësaj 
Strategjie, deri në mesin e vitit 2009, në të gjithë shkollat e vendit, të mëdha e të vogla, 
janë instaluar 1 429 kabinete informatike, 17 mijë kompjutera, 2000 laptopë e video-
projektorë dhe rreth 2000 shkolla janë lidhur me internet267. 

Ndërkohë, është fakt se pavarësisht tablos optimiste zyrtare, në shkollat tona të 
arsimit bazë, sidomos ato të ndodhura larg kryeqytetit e qendrave të rëndësishme urbane 
apo larg infrastrukturës së përmirësuar rrugore, ka ende nevoja imediate për përmirësime. 
Në këto zona, ka fëmijë që braktisin shkollën sepse nuk kanë as kushtet më minimale për 
zhvillimin e mësimit (klasa të ftohta, me tavane me lagështirë e që rrezikojnë të bien, 
mure me lagështirë e pa dritare, etj), në të cilat duket luks pajisja me mjete shkencore 
didaktike, laboratorë kompjuterash, aplikativë ose demonstrativë, dixhitilazim i 

                                                 
266 Sipas deklarimit të dt 18.10. 2012 për mediat, të Drejtorit të Arsimit të Mesëm në MASH  
267 Sipas Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Strategjia Kombëtare 2009-2013, faqe 15 
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proceseve administrative e vendimmarrëse, pajisja me mobilje të përshtatshme në 
mbështetje të mësimit, etj268.   

     

 
Figurë 6.6 Pamje nga godina ku zhvillon mësimin shkolla 9-vjeçare: “Përbreg”, Kukës. Burimi: 
Anketa e zhvilluar, Maj 2012 
 

 
Figurë 6.7 Pamje nga klasa e 7-të e shkollës 9-vjeçare: “Përbreg”, Kukës. Burimi: Anketa e 
zhvilluar, Maj 2012 

                                                 
268 Sipas Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Strategjia Kombëtare 2009-2013, faqe 7 
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Figurë 6.8 Pamje nga klasa e 7-të e shkollës 9-vjeçare: “Bathore 2”. Burimi: Anketa e zhvilluar, 
Maj 2012 
 
Përveç këtyre problematikave, ka edhe mjaft shkolla të tjera (kryesisht në zonat rurale), 
në të cilat janë bërë rikonstruksione të plota apo të pjesshme, dhe janë pajisur me 
kompjutera, por ata qëndrojnë si “mobilje” në zyrat e drejtorëve të shkollave, apo të 
mbyllur në klasat e improvizuara e të ashtuquajtura kabinete të informatikës, në të cilat 
nxënësit nuk ulen kurrë. Mosvënia në funksion e tyre, krijon një përvojë negative për 
shkollën, sepse dihet rëndësia që ka sot përdorimi i teknologjisë në shumë aspekte. Për 
më tepër në shkollat që kanë braktisës apo nxënës me tendenca të braktisjes shkollore, 
përdorimi i TIK, do të shërbente si një mundësi shumë e mirë për tërheqjen e tyre në 
shkollë, duke marrë parasysh faktin që fëmijët e sotëm kanë një interes më të madh për 
këtë fushë. 
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6.3.d. Vendosja e shkollave dhe aksesi i tyre në lidhje me qendrat e banuara 
 

Në një pjesë të rasteve ku regjistrohen braktisje shkollore në arsimin e detyruar, 
shkaqet kryesore që ndikojnë në to, janë vendosja e shkollave, largësia e tyre nga qendrat 
e banuara dhe infrastruktura rrugore, të cilat përveç të tjerash janë të varura në mënyrë të 
drejtpërdrejtë edhe nga forma dhe lartësia e relievit mbi nivelin e detit. 
 

 
   Hartë 6.1 Pjerrësia e relievit në gradë. Burimi GEO Consulting. Përpunoi M.Ziu 

 
6.3.d.1. Ndikimi i relievit në frekuentimin dhe cilësinë e shkollimit 

Në Shqipëri, shpërndarja gjeografike dhe dendësia e popullsisë vazhdimisht ka qënë 
në përshtatje me kushtet natyrore, (kryesisht me formën e relievit, praninë e ujit dhe me 
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kushtet e klimës), veçori që ka karakterizuar popullimin deri në përfundim të Luftës së 
Dytë Botërore.  

Vetëm, gjatë periudhës 1945-1990, shpërndarja e popullsisë u bë e planifikuar dhe e 
kontrolluar nga shteti. Në atë periudhë, edhe zonat më të largëta e më të larta të vendit, 
pavarësisht kushteve më të vështira natyrore, planifikoheshin për tu “mbuluar” me 
kuadrin e arsimuar dhe ndiqej politika e një shpërndarje “propocionale” të popullsisë. Në 
kuadër të kësaj politike, disa prej zonave malore të asaj periudhe, mund të quheshin edhe 
të mbipopulluara, duke pasur parasysh dendësinë e popullsisë për njësi të sipërfaqes. 
Gjatë periudhës së tranzicionit, në kushtet e lëvizjes së lirë të individit, një pjesë e 
popullsisë së këtyre zonave, u largua prej zonave malore apo kodrinoro-malore edhe për 
shkak të pengesave dhe vështirësive që paraqiste terreni dhe klima në plotësimin e 
nevojave të tyre. 

 
Hartë 6.2 Shpërndarja e popullsisë për qark, sipas lartësive mbi nivelin e detit, si % ndaj 

Shqipërisë.  Burimi GEO Consulting. Përpunoi M.Ziu 
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Në varësi të shpërndarjes dhe dendësisë së popullsisë është përcaktuar edhe 
gjeografia e shkollave e numri i tyre.  

Në periudhën 1945-1990, në funksion të arsimimit të të gjithë popullsisë, në gjithë 
vendin u ndërtuan godina të arsimit parauniversitar. Që nga ajo kohë e në vazhdim, 
godinat janë të shpërndara në të gjithë territorin e banuar të vendit.  

Gjatë tranzicionit përveç rikonstruksionit të një pjese të shkollave ekzistuese u 
ndërtuan edhe të reja, por në të njëjtën kohë në kuadër të një riorganizimi të tyre mbi 
bazën e distancave dhe kapaciteve me nxënës ndodhi edhe mbyllja e disave prej tyre 
(kryesisht shkolla të vogla apo vartëse). 

Përveç kritereve ligjore dhe administrative, shpërndarja dhe vendosja e shkollave, 
është përcaktuar edhe nga forma, ndërtimi dhe lartësitë e relievit. 

Aktualisht godinat shkollore kanë përqëndrimin më të madh në numër në pjesët më të 
sheshta të relieveve të populluara (në zona fushore, fushëgropa, në tarraca lumore, pranë 
rrugëve kryesore, në terrenet më pak të pjerrëta të zonave kodrinoro-malore, etj) si dhe në 
pjesët më të aksesueshme në lidhje me banesat e infrastrukturën rrugore të qendrave të 
banuara.  

Shpërndarja e godinave shkollore ka rëndësi për mbarëvajtjen e proçesit mësimor në 
të tria ciklet e arsimit parauniversitar, por është sidomos i rëndësishëm për ciklin fillor, 
për vetë moshën e nxënësve që e ndjekin atë, pasi distancat e largëta dhe vështirësitë 
infrastrukturore sjellin vështirësi për frekuentimin e shkollës. 

 

 
Figurë 6.9 Pamje nga rruga për në shkollën 9-vjeçare të fshatit Mamëz, Kukës.  Burimi: Anketa e 
zhvilluar, Maj 2012 

 
Në shkollat e ndodhura: në relieve të ulëta, pa pengesa natyrore; në mjedise të 

aksesueshme; me infrastrukturë të rikonstuktuar, të rregullt dhe të sigurt; frekuentimi i 
shkollës nga nxënësit e moshës së detyruar është i rregullt dhe i motivuar. Ndërkohë që 
në disa zona malore dhe kodrinoro-malore me rrugë të vështira, me pengesa natyrore e 
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me distanca të gjata për tu përshkuar çdo ditë, relievi mund të shndërrohet në një burim 
problemesh e vështirësisht fizike për frekuentimin e shkollës. Kjo sepse ai kushtëzon 
orarin e zgjimit të nxënësve, kohëzgjatjen e rrugës, lodhjen fizike për të mbërritur në 
shkollë dhe pengesat natyrore gjatë rrugës (nëse kalojnë vijë ujore, ura, terrene të 
rrëshqitshme, terrene me pjerrësi). Në këto terrene vështirësitë bëhen më të mëdha, 
sidomos në periudhën vjeshtë-dimër, me uljen e temperaturave, me praninë e rreshjeve të 
shiut e të borës, prej bllokimit të rrugëve, ngritjes së nivelit të ujërave të lumenjve apo 
përrenjve që kalojnë përgjatë rrugës për në shkollë, rrëshqitjeve të tokave, etj, duke u 
bërë kështu pengesa të shtuara për frekuentimin e shkollës. Të gjitha këto vështirësi 
ndikojnë në mënyrë direkte në cilësinë e arsimimit të fëmijëve të këtyre zonave dhe 
bëhen shkak për frekuentimin me hope të shkollës madje deri në braktisje të saj, ku 
vështirësitë më të mëdha u krijohen sidomos grupmoshave të ciklit fillor dhe vajzave.  

Për ta ilustruar më tej idenë e ndikimit që ka relievi mbi frekuentimin e shkollës, i 
referohemi Qarkut të Kukësit, i cili dallon për braktisje të lartë të shkollës. Nëse në vitin 
2007 braktisja në këtë qark rezultonte 3.0 %, shifrat më të larta të braktisjes u regjistruan: 
në klasën e pestë; në zonat rurale të tij (sidomos në komunat e rrethit Kukës) dhe në 
gjininë femër. Më specifikisht, në fshatrat e qarkut, braktisja shkollore rezultonte sa 
tetëfishi i qyteteve269, ndërkohë që në disa komuna dhe fshatra të rrethit të Kukësit (në 
fshatrat e komunave Topojan, Çajë dhe Kalisë), braktisja e shkollës nga vajzat rezultonte 
shumë më e lartë se mesatarja e rrethit270. Nëse paralel me shifrat e mësipërme të 
braktisjes analizojmë edhe natyrën e terrenit, distancat dhe infrastrukturën ku ndodhen 
shkollat, evidentojmë që përveç shkaqeve të tjera ekonomiko-sociale, ndikim të 
drejtpërdrejtë ka edhe relievi e kushtet natyrore.  

Sipas “Strategjisë së Arsimit për të Gjithë të Qarkut të Kukësit”, çereku i nxënësve të 
këtij qarku e kanë shkollën më shumë se 30 minuta larg shtëpisë së tyre dhe u bie që të 
ecin më shumë se një orë në ditë në këmbë për të ndjekur mësimet. Në vitin 2007 në 
Qarkun e Kukësit rezultonin 32 shkolla tek të cilat mbi 50 % e nxënësve duhet të ecnin 
më tepër se 30 minuta në ditë (në komunën e Ujmishit 53 % e nxënësve, në Malzi 55 % 
dhe në Lekbibaj 66 %)271. 

Edhe nëse analiza bëhet në kuadër vendi shihet që relievi përbën një prej shkaqeve që 
ndikojnë mbi përqindjet e braktisjes shkollore. Bazuar në lartësinë në reliev, 
përllogaritjeve të numrit të popullsisë dhe shifrave zyrtare të braktisjes shkollore të 
deklaruara  në kuadër vendi272, rezulton kjo shpërndarje e braktisjes sipas lartësisë në 
reliev (shih grafikun 6.16): 
Relievi i ulët që përbën rreth 23.4 % të territorit të Republikës së Shqipërisë: në të është 
përqëndruar rreth 46.8 % e qendrave të banuara dhe rreth 49.6 % e nxënësve në kuadër 

                                                 
269 Sipas “Strategjisë së arsimit për të gjithë e Qarkut të Kukësit, 2007-2015”, UNICEF 2007, faqe 24-25 
270 Sipas “Strategjisë së arsimit për të gjithë e Qarkut të Kukësit, 2007-2015”, UNICEF 2007, faqe 25-26 
271 Sipas “Strategjisë së arsimit për të gjithë e Qarkut të Kukësit, 2007-2015”, UNICEF 2007, faqe 16 
272 Llogaritjet e shifrave të braktisjes të deklaruara në MASH në kuadër rrethi, shifra të analizuara në 
kapitullin III të këtij studimi. Shënim i autores  
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vendi. Nga përllogaritjet rezulton se në këtë reliev, shkalla e braktisjes së deklaruar 
shkollore është mesatarisht rreth 0.3 %273.   
Relievi i mesëm, që zë rreth 48.1 % të territorit të Republikës së Shqipërisë: në të është 
përqëndruar rreth 44.8 % e qendrave të banuara dhe rreth 43.4 % e nxënësve në kuadër 
vendi. Nga përllogaritjet rezulton se në këtë reliev, shkalla e braktisjes së deklaruar shkon 
mesatarisht rreth 0.4 %.   
Relievi i lartë, që zë 28.5 % të territorit të Republikës së Shqipërisë: në këtë reliev është 
përqëndruar rreth 8.1 % e qendrave të banuara dhe rreth 7 % e nxënësve në kuadër vendi. 
Nga përllogaritjet rezulton se në këtë reliev, shkalla e braktisjes së deklaruar shkon 
mesatarisht rreth 0.8 %.  

Grafiku 6.16  Përqindjet e mesatares së braktisjes së arsimit bazë, sipas lartësisë në reliev, në 
kuadër vendi. Burimi: Përpunimi i të dhënave të deklaruara mbi braktisjen shkollore nga MASH, 
sipas rretheve, gjatë gjithë periudhës së tranzicionit (analiza e paraqitur në kapitullin III).  
Punoi M. ZIU 

 
Nga paraqitja e shifrave vihet re që braktisja shkollore është një fenomen i 

shpërndarë në të gjitha format e relievit, në zonat urbane e rurale, por përqindjet më të 
larta i shënon në  zonat kodrinore dhe sidomos në ato malore.  

                                                 
273 Shifrat kanë dalë mbi bazën e përllogaritjes së shifrave mbi braktisjen sipas rretheve, të siguruara nga 
MASH. Diferencimi në kate është bërë duke marrë parasysh lartësinë e këtyre rretheve mbi nivelin e detit 
dhe natyrën e relievit të tyre - shënim i autores. 
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Në zonat kryesore urbane të vendit, përqindja e braktisjes lidhet me stehimin 
informal dhe me nivelin e ulët ekonomik të asaj pjese të popullsisë që është vendosur në 
pjesët periferike të tyre, ndërsa në zonat rurale sidomos malore, përveç faktorëve 
ekonomiko-socialë, braktisja ndikohet edhe nga vështirësitë e relievit e infrastruktura 
përkatëse e këtyre hapësirave. 

Të dhëna të deklaruara nga studime të ndryshme, mbështesin idenë e shkallës së 
ndryshme të ndjekjes së shkollës në zonat rurale e urbane. Për shembull, vrojtimi i MICS 
2005 tregoi se shkalla e ndjekjes së shkollës për fëmijët 14-17 vjeç në zonën rurale është 
më e ulët (51%), kundrejt fëmijëve që jetojnë në zonat urbane (69%)274.  

Në zonat malore dhe sidomos ato të thella, gjatë periudhës së tranzicionit në Shqipëri, 
relievi ka ndikuar mbi shkollimin, sepse ka qënë i lidhur me dinamikën e popullimit të 
këtyre hapësirave rurale. Pavarësisht disa përpjekjeve e projekteve infrastrukturore për të 
ndryshuar situatën, është fakt që gjatë periudhës së tranzicionit, zonat rurale malore, kanë 
thithur kuotën më të ulët të investimeve. Kjo nga ana e vet ka ndikuar në nivelin e 
zhvillimit ekonomik të këtyre zonave, në nivelin e varfërisë së familjeve që kanë fëmijë 
në moshë shkollore, në shkallën e mbështetjes së tyre me ndihmë ekonomike, në shkallën 
e lëvizjeve migratore të popullsisë, etj. Këto të fundit, kanë ndikuar në vite, në mënyrë 
direkte mbi cilësinë e arsimimit dhe mbi interesin e mundësitë e të banorëve të këtyre 
zonave për shkollim fëmijëve të tyre.  

Shpërnguljet e popullsise nga zonat e thella drejt qyteteve apo periferive të tyre që 
kanë shoqëruar periudhën e tranzicionit, kanë sjellë me vehte edhe uljen e numrit të 
nxënësve dhe largimin e kuadrit të kualifikuar për këto zona. Në këto kushte, në shumë 
raste, tendenca e uljes së numrit të fëmijëve të këtyre fshatrave nuk ka arritur ta 
justifikojë mbajtjen çelur të shkollave dhe investimet që ato kërkojnë për ndërtime, 
rikonstruksione, mirëmbajtje e pajisje. Kjo ka sjellë për pasojë krijimin e mikroshkollave, 
me mungesë kapacitetesh mësimore, me mungesë baze materiale dhe me pamundësi për 
të investuar, duke dobësuar ndjeshëm cilësine e shërbimit në to. Në këto shkolla  me 
numër të vogël fëmijësh dhe ekonomikisht të kushtueshme e joefektive për nga ana 
përmbajtësore, mësimi zhvillohet në klasa kolektive. Ato qëndrojnë të hapura për shkak 
të kontraditës që ekziston midis nevojës imediate që kanë për arsimim fëmijët vendas dhe 
pamundësisë për ti përqendruar ata në një shkollë rajonale me standarte për shkak të 
infrastrukturës së dobët rrugore të këtyre zonave të thella malore. 

Për nxënësit e fshatrave të thella me numër të vogël popullsie, që duhet të përshkojnë 
distanca të gjata rruge për të ndjekur shkollën në një fshat tjetër, frekuentimi i rregullt i 
shkollës bëhet i vështirë e shpesh edhe i pamundur për shkak të mungesës së transportit. 
Kjo pasi në kushtet e buxheteve modeste lokale transporti i nxënësve nuk arrin të 
mbulohet prej tyre.  

Në Shqipëri, për realizimin e së drejtës dhe të detyrimit për arsimimin e fëmijëve, 
shteti ligjërisht dhe në rrugë formale, ofron shërbimin arsimor për ciklin e ulët kryesisht 
në vendbanimin e tyre, ndërsa për ciklin e lartë e ofron këtë shërbim në shkollat që 
ndodhen brenda rrezes së parashikuar të detyrimit shkollor. Kështu, në rastet kur  

                                                 
274 Të dhënat e MICS 2005 mbi NAR, janë analizuar tek “Konventa për eleminimit  e të gjitha formave të 
diskriminimit ndaj grave (CEDAW) – Raporti i III Kombëtar Periodik”; 14.04.2008. Faqe 59-60 
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distanca midis vendbanimit dhe shkollës e kalon kufirin e lejuar prej 2 km275 (sidomos 
për zonat malore) fëmijët e moshës së arsimit të detyruar duhet të lëvizin për në shkollë 
me mjete transporti të garantuara nga shteti, ndërsa në rastet kur nxënësi i ciklit të lartë të 
arsimit bazë e ka vendbanimin 5 km larg nga shkolla, trajtohet në konviktet e shtetit276. 
Por, nëse ligjërisht dhe në aspektin formal, gjithçka është në rregull, praktikisht mungesat 
janë të mëdha, pasi shërbimi ende nuk është kombëtarizuar dhe shkalla e shërbimit që 
ofrohet varet nga “mundësitë ekonomike” dhe kushtet specifike të qeverisjes vendore277. 
Për shembull, janë problematike për lëvizjen e nxënësve: komunat Arrën, Topojan, 
Zapod, Malzi, Lekbibaj, etj, ndërkohë që i është dhënë zgjidhje këtij problemi në 
komunat e Fushë Arrëzit, Malësisë së Madhe, Delvinës, etj. 
  
6.3.e. Shkalla e kualifikimit të mësuesve 
 

Një tjetër shkak që ndikon mbi mbarëvajtjen e proçesit mësimor dhe frekuentimin 
në arsimin bazë, është edhe niveli arsimor dhe shkalla e kualifikimit të stafit të mësuesve 
në shkolla, sepse ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen e aftësive dhe të përgatitjes 
së mësuesve (sidomos mësuesve të rinj) për të menaxhuar dhe zgjidhur situatat në rastet e 
braktisjes së shkollës nga nxënësit.      

Gjatë periudhës së tranzicionit janë bërë përpjekje e hapa të vazhdueshëm në 
drejtim të kualifikimit të mësuesve, ku aktorët kryesorë, kanë qënë: 

1. mësuesit, të cilët kanë qënë të interesuar e të angazhuar për përmirësime të 
vazhdueshme në punën e tyre; 

2. IZHA, si e vetmja agjenci qeveritare përgjegjëse për kualifikimin e vazhduar të 
mësuesve në nivel kombëtar; DAR–et e ZA-të e rretheve si organizmat 
përgjegjëse për menaxhimin e aktiviteteve të kualifikimit të mësuesve si dhe 
organizatat e huaja e OJF-të vendase të mbështetura financiarisht nga donatorë të 
huaj.  

Trajnimet e kryera në vite, kanë synuar kryesisht në krijimin e një mentaliteti të ri në 
ushtrimin e profesionit të mësuesisë dhe ngulitjen e koncepteve e të praktikave 
bashkëkohore të mësimdhënies e të  mësimnxënies. Tematikat e trajnimit kanë qënë 
kryesisht mbi: të menduarit kritik, të drejtat e njeriut, edukimin demokratik, qytetërimin 
global dhe europian, barazinë gjinore dhe çështje të aftësive të kufizuara, kujdesin 
shëndetësor dhe mbrojtjen e mjedisit, etj.  

Duhet theksuar se kjo gamë trajnimesh ka qenë e rëndësishme dhe ka sjellë me vehte 
ndryshime pozitive në kualifikimin e mësuesve, por nëse i referohemi fokusit kryesor të 
këtij studimi, braktisjes shkollore, del se kjo e fundit nuk ka zënë një vend qendror e të 
vazhdueshëm nëpër trajnime. Përveç kësaj, në mjaft raste, kualifikimet e kryera kanë 
                                                 
275 Udhëzimi Nr.22, datë 29.5.2008 - “Për përdorimin e fondeve të planifikuara për transportin e mësuesve 
dhe të nxënësve që mësojnë e punojnë larg vendbanimit të tyre”: 
1. Transporti i mësuesve që punojnë larg vendbanimit të tyre në distancë mbi 4 km dhe 
kthehen brenda ditës, si dhe transporti i nxënësve të arsimit të detyrueshëm që ndjekin shkollën larg 
vendbanimit të tyre në distancë mbi 2 km, mbulohet nga fondet e Buxhetit të Shtetit të planifikuara për çdo 
drejtori arsimore rajonale/zyrë arsimore (DAR/ZA). 
276 Sipas Nenit 6 pika 5, të Kreut II të Dispozitave Normative të Arsimit Parauniversitar. Hyrë në fuqi në 
vitin shkollor 2002-2003 
277 Saksionohet në Ligjin për Qeverinë Vendore dhe decentralizimin e qeverisë vendore. 
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mbetur të pakoordinuara, të fragmentarizuara, të pabarabarta për nga shtrirja gjeografike 
dhe nuk kanë mbuluar të gjithë larminë e çështjeve të kërkuara. Mangësi ka pasur edhe në 
drejtim të kualifikimit të mësuesve të rinj dhe sidomos të atyre pa arsimin përkatës ose 
jashtë profilit që përbëjnë rreth 20% të mësuesve278.  

Është tepër i nevojshëm organizimi i workshop-eve me mësues të të gjitha lëndëve 
me objekt trajtimin dhe menaxhimin e rasteve të nxënësve braktisës dhe që manifestojnë 
tendenca për braktisje shkollore, pasi ende në shkollat tona ka mësues që qëndrojnë 
indiferentë ose nuk e kanë eksperiencën e duhur për bërë këtë. Ata shpesh mjaftohen 
vetëm me evidentimin apo raportimin e numrit të braktisësve në klasat e tyre.  

Do të ishin mjaft efikase, sidomos për mësuesit e rinj dhe për ata pa arsimin përkatës, 
trajtimi i tematikave të kualifikimit që do të synonin në drejtim të krijimit të 
eksperiencave dhe aftësive për të punuar me nxënës: me prejardhje nga realitete të 
ndryshme, me aftësi të kufizuara, të pa motivuar që nuk kanë interes për shkollën, 
problematikë në sjellje e komunikim me bashkmoshatarët, me probleme shqetësuese 
sociale, që nuk frekuentojnë për shkak të mentalitetit apo të gjakmarrjes, etj. Këto 
trajnime do të aftësonin dhe përgatisnin mësuesit në drejtim të motivimit të nxënësve  
braktisës apo me tendenca braktisjeje, me qëllim afrimin e tyre me shkollën dhe 
përfundimin e arsimit të detyruar.  
 
6.3.f. Klima dhe marëdhëniet në klasë e në shkollë  
 

Në disa prej rasteve, shkak për braktisjen e shkollës, në moshën e arsimit të detyruar 
është bërë edhe klima e marëdhënieve që krijohet në mjediset shkollore: konfliktet e 
krijuara midis mësuesve dhe nxënësve, drejtorisë dhe nxënësve apo të nxënësve midis 
tyre, etj.  

Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, në përputhje me zhvillimet e vendit, në shkollat 
tona ka ndodhur vazhdimisht ridimensionim i raporteve të krijuara midis aktorëve 
kryesorë të përfshirë në proçesin e edukimit të nxënësve (mësues-prind-nxënës).   

Duhet theksuar se zgjidhja e problemeve të ndryshme të edukimit që kanë pasur 
shkollat tona, kanë kërkuar në mënyrë të vazhdueshme për të gjithë këta aktorë (grupet e 
interesit) një bashkërendimin të punëve midis tyre. Në vite, secili prej tyre ka luajtur një 
rol të rëndësishëm në zgjidhjen e problematikave të ndryshme që shoqërojnë edukimin.  

Një prej aktorëve të grupeve të interesit, me peshë të madhe në edukimin e nxënësve, 
ka qenë dhe e vazhdon të jetë mësuesi e sidomos mësuesi kujdestar. Që në hartimin e 
planit të punës edukative, ai njihet me “hartën sociale” të klasës së vet dhe planifikon e 
bashkërendon punën me nxënësit dhe me prindërit e tyre. Duke qënë në kontakt të 
përhershëm me nxënësin, në lidhje me rezultatet mësimore, me frekuentimin, me 
gjendjen social ekonomike të tij, etj., mësuesi kujdestar kthehet automatikisht në një 
motivues potencial për nxënësin që nuk shfaq interes për shkollën, si dhe bëhet indikatori 
i drejtpërdrejtë që mund të parandalojë fillimin e një braktisjeje.  

Por, në ndonjë rast (padashje), me qëndrimin e tij, mësuesi mund të ndikojë mbi një 
nxënës që të braktisë shkollën. Kjo mund të ndodhë në dy raste të mundshme: 

1. Kur qëndron indiferent ndaj një nxënësi potencialisht braktisës;    

                                                 
278 Sipas MASH, “Strategjia Kombëtare 2009-2013”, faqe 10 
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2. Kur ushtron presion psikologjik apo fizik mbi nxënësin: që ka rezultate të dobëta 
në mësime dhe frekuentim jo të rregullt, mbi fëmijë të moshës së detyrimit 
shkollor me problematika të mëdha ekonomiko-sociale dhe që punojnë, apo mbi 
fëmijë që nuk kanë interesa për shkollim; 

3. Kur reflekton në punën e tij paragjykime dhe stereotipa që dominojnë komunitetet 
(rom, egjiptian). 

Vlen të theksohet se në vendin tonë, braktisjet që kanë pasur për shkak 
mofunksionimin e një raporti të drejtë e funksional mësue-nxënës, janë të vogla në numër 
dhe janë sporadike, më tepër në shkollat e zonave rurale e periurbane të vendit. Është fakt 
që vit mbas viti, janë bërë përmirësime të dukshme, në rritjen e frymës së mirëkuptimit 
dhe të mbështetjes nga ana e mësuesve ndaj nxënësve të tyre, jo vetëm në aspektin 
mësimor, por edhe në drejtim të ndërtimit të një raporti më të drejtpërdrejtë e 
bashkëpunues midis tyre.  

Një tjetër aktor kryesor që ndikon në parandalimin e zgjidhjen e braktisjes shkollore 
është prindi. Puna që ai bën me fëmijën e tij, interesat që i kultivon, mbështetja 
financiare, psikologjike dhe arsimore që i ofron, këndvështrimi mbi perspektivën që i 
ofron shkolla fëmijës së tij, lidhja e tij me shkollën ku mëson fëmija, etj., ndikojnë 
drejtpërdrejtë mbi masën e interesit që do të tregojë fëmija ndaj shkollës.   

Por edhe prindërit, megjithë dashurinë e kujdesin që kanë për fëmijët e tyre, mund të 
bëhen shkak për braktisjen e arsimit të detyruar nga fëmija i tyre. Kjo ndodh në 
përgjithësi në rastet kur: 

1. niveli arsimor i prindërve është i ulët;  
2. familjet kanë nivel varfërie të lartë dhe nxisin fëmijët të punësohen ose të lypin 

për të përballuar jetesën; 
3. prindërit pranojnë dhe nxisin martesat e fëmijëve të tyre gjatë moshës së detyrimit 

shkollor; 
4. prindërit hyjnë në gjakmarrje; 
5. prindërit ushtrojnë dhunë psikologjike apo fizike në familje; 
6. etj. 
Pavarësisht kategorisë së mësipërme, pjesa më e madhe e prindërve në Shqipëri, janë 

arsimdashës. janë të interesuar për mbarëvajtjen e fëmijëve në shkollë, madje jo vetëm 
për përfundimin e arsimit të detyruar, por edhe më tej. Në dekadën e fundit të 
tranzicionit, pjesëmarrja e prindërve përmes këshillave të klasës dhe të shkollës, ka 
luajtur rolin e vet në zgjidhjen e mjaft problematikave të shkollës, midis të cilave edhe 
braktisja shkollore.  

Dhe aktori i drejtpërdrejtë në të gjithë proçesin e edukimit është nxënësi. Nxënësi 
braktis shkollën në rastet kur:  

1. niveli arsimor i prindërve dhe intresat e tyre për arsmimin e fëmijës është i ulët; 
2. ka nivel varfërie të lartë në familje dhe nxitet nga prindërit të punësohet ose të 

lypë për të përballuar jetesën; 
3. ndihet i braktisur nga familja, bën një jetë mes dhunës psikologjike apo fizike në 

familje; 
4. familja e tij është në gjak; 
5. pranon apo dëshiron martesë në moshën e detyrimit shkollor; 
6. emigron në moshën e detyrimit shkollor; 
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7. ndihet i braktisur ose dhunohet nga bashkëmoshatarët e vet 
8. etj. 
Përveç këtyre aktorëve të lidhur në mënyrë të ndërsjelltë me njëri-tjetrin, gjatë 

dekadës së fundit të tranzicionit, në shkollat e arsimit të detyruar dhe të mesëm është 
shtuar edhe shërbimi psikologjik, si një faktor tjetër ndihmës që ndikon në zgjidhjen e 
mjaft problemeve që ka edukimi i fëmijëve. Të pajisur me mjete profesionale e me 
trajnimin e duhur, psikologët shkollorë ndikojnë jo vetëm në përmirësimin e veprimtarisë 
mësimore edukative në shkolla, por kanë edhe mundësinë e diagnostikimit të një sërë 
çrregullimeve të sjelljes dhe të të nxënit tek nxënësit. Në shkollat që kanë nxënës që 
braktisin shkollën ose që kanë prirje për të lënë shkollën, prania e psikologut ndihmon në 
tërheqjen  tyre në shkollë, duke pasur parasysh faktin që ata janë edhe kontigjenti i cili 
kanë nevojë më tepër për mbështetje alternative edukuese dhe shërbime këshillimore 
sistematike.  
 
6.3.g. Mbetjet në klasë   
   

Në shkollat tona bëhet një punë e madhe dhe e vazhdueshme për përgatitjen 
cilësore të nxënësve. Nga arsimi bazë dalin breza me përgatitje shumë të mirë dhe 
rezultate të larta, të cilët vazhdojnë studimet e tyre më tej. Për shembull, në vitin 2011, 
rreth 91.5% e nxënësve që përfunduan arsimin e detyruar, vijuan arsimin e mesëm të 
përgjithshëm dhe atë profesional279.   

Krahasuar me ciklet e tjera të arsimit parauniversitar, në përfundim të një viti 
shkollor, numri i nxënësve mbetës në arsimin bazë është i vogël. Kjo lidhet jo vetëm me 
punën e vazhdueshme për realizimin e kurrikulës shkollore, por edhe me faktin që arsimi 
bazë është i detyrueshëm. Megjithatë, krahas rezultateve pozitive, janë të paevitueshme 
edhe mbetjet në klasë, kryesisht për nxënësit shumë të dobët. Figurojnë mbetës ata 
nxënës të cilët kanë një shkallë të ulët të përvetësimit të njohurive, janë të pamotivuar e 
kanë mungesë interesi për shkollën, etj. Midis mbetësve ka edhe nxënës që për arsye se e 
kanë të vështirë të ripërsërisin vitin shkollor, braktisin shkollën (braktisja  është e 
pashmangshme sidomos në rastet kur përsëritja e klasës është më tepër se një herë) deri 
në përfundim të moshës së detyrimit shkollor. Në vazhdim, braktisësit djem kërkojnë të 
punësohen (dhe mund të kenë shanse vetëm në punë informale), ndërsa vajzat ose 
qëndrojnë në shtëpi për tu marrë me punët e familjes (kryesisht vajzat në zonat rurale), 
ose martohen (sidomos vajzat e komunitetit rom). Braktisjet për shkak të mbetjeve në 
klasë, janë më tipike për nxënësit e moshë14-16 vjeç, sepse në këtë moshë: 

  nxënësit e kanë të vështirë të rikthehen në shkollë e të rinisin nga e para, me 
nxënës të rinj e më të vegjël se ata; 

  ndihen më të rritur për të punuar dhe për të nxjerrë “bukën e gojës”; 
  kanë krijuar diferenca të mëdha në përgatitjen e tyre dhe ndihen të tërhequr e 

shumë të pasigurt; 
  kanë “frikë” nga përjashtimi social i bashkëmoshatrëve të vet apo nga etiketimet e 

mësuesve e të nxënësve; 
  etj. 

                                                 
279 Deklaruar nga Ministri i Arsimit në “Analiza vjetore 2011”, në 13 Janar 2012 
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6.3.g.1 Rezultatet e nxënësve tanë krahasuar me standartet e OECD-së  
 
Një instrument i rëndësishëm që shërben për të vlerësuar arritjet e nxënësve tanë 

nëpër shkolla, por sidomos për të krahasuar rezultatet e tyre me rezultatet e 
bashkëmoshatarëve të tyre në botë, është studimi PISA. Ai është Programi për Vlerësimin 
Ndërkombëtar të Nxënësve, që përfaqëson studimin më të madh ndërkombëtar në botë 
për arsimin, i mbështetur nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim 
(OECD). Studimi PISA zhvillohet në çdo tre vjet, përfshin më shumë se 60 vende 
pjesëmarrëse dhe kontrollon dijet e qëndrueshme të një 15 vjeçari në tri fusha: Lexim, 
Matematikë dhe Shkencë.   

Pjesëmarrja e vendit tonë në këtë vlerësim të rëndësishëm ndërkombëtar është 
tregues i kërkesave tona për të qënë në një hap me zhvillimet ndërkombëtare, por 
rezultatet e arritura në të nuk kanë qënë ato të pritshmet. Deri tani në Shqipëri janë kryer 
5 studime PISA, duke filluar për herë të parë në vitin 2000. Në Pisa 2000 fusha themelore 
e studimit ishte Leximi, në 2003 ishte Matematika, në 2006 Shkencat Natyrore, në 2009 
Leximi dhe në vitin 2012280 Matematika.  

Përfundimet e arritura pas studimeve kanë treguar një rritje të rezultateve të 
nxënësve tanë krahasuar me rezultatet e mëparshme në të njëjtën fushë, por krahasuar me 
vendet e tjera rezultatet janë ende të ulëta. Për shembull,  në vitin 2009, vlerësimi mesatar 
me pikë për Shqipërinë, kishte shënuar një progres me 20 pikë qysh prej rezultatit të saj 
në PISA 2000, por ishte ende 100 pikë nën mesataren e OECD-së, afro me të njëjtën 
diferencë poshtë Turqisë dhe 50 pikë poshtë Bullgarisë281.  
 
6.3.h. Ngarkesa e kurrikulës shkollore  
 

Në disa raste, përveç arsyeve të ndryshme subjektive që varen nga interesi i 
nxënësve ndaj shkollës, braktisja e shkollës vjen si rezultat edhe i mbingarkesës ose i 
vështirësive që ata ndeshin në përmbajtjen e kurrikulës lëndore.  

Ka nxënës, të cilët të  ndodhur përpara mangësive të akumuluara për një kohë të 
gjatë në përgatitjen e vet, mund të humbasin motivimin dhe dëshirën për të mësuar dhe të 
radhiten në grupimin e nxënësve me arritje të ulëta. Si rezultat i këtij pozicioni të tyre 
krahasuar me bashkëmoshatarët e vet, nëse në klasat e tyre ata përballen edhe me 
“braktisjen e fshehtë“, shohin si një zgjidhje më të mirë për të shpëtuar nga situata, 
braktisjen fizike të shkollës.  

Në Shqipëri që nga viti 1993, kurrikula e arsimit parauniversitar kanë qenë dhe 
mbetet një objekt përmirësimesh të vijueshme. Aktualisht ka përfunduar rishikimi dhe 
përmirësimi i kurrikulës së arsimit bazë, që mendohet se do të ndreqë të metat e kurikulës 

                                                 
280 Kampioni i zgjedhur për Shqipërinë për PISA 2012 u përbë nga afro 210 shkolla, ku numri i 
përgjithshëm i nxënësve të përzgjedhur ishte afro 5500. Kampioni  apo lista e shkollave, përzgjidhet nga 
PISA sipas një metodologjie të njëjtë për të gjitha vendet 
Pjesmarrëse, ku përzgjidhen deri në 35 nxënës për çdo shkollë. Zakonisht nga 4500-10000 nxënës në 
secilin vend marrin pjesë në Studimin Kryesor dhe 800-1200 nxënës prej tyre marrin pjesë në Fazën e 
Pilotimit. 
281 Sipas Dokumentit të Bankës Botërore “Shqipëria,vlerësimi i qeverisjes në arsim” Raport Nr. 64388-AL. 
Mars 2011, faqe 11 
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së mëparshme dhe do të përmirësojë metodat e mësimdhënies në mënyrë që ato ti 
përgjigjen prirjeve zhvillimore dhe kërkesave të programeve bashkëkohore. Por në të 
njëjtën kohë, rishikimi i kurrikulës së mëparshme ka për qëllim edhe uljen e ngarkesës 
mësimore, e cila krahasuar me treguesit e vendeve të OECD tregonte për ngarkesë të lartë 
mësimore të nxënësve tanë.  

 
6.4. Legjislacioni mbi detyrimin shkollor. Shkalla e kompletimit, njohjes 
dhe e zbatimit të tij 
 

Mbi nivelin e braktisjes së shkollës ka pasur ndikimin e vet edhe shkalla e 
kompletimit, e njohjes dhe e zbatimit të legjislacionit mbi braktisjen si fenomen.  
Ndikimi që ka pasur ky shkak mbi braktisjen shkollore, ka qënë më tepër në varësi të 
zbatimit të legjislacionit dhe më pak në varësi të kompletimit e të njohjes së tij.  Kjo 
sepse në Shqipëri, nuk ka përbërë shqetësim kompletimi i ligjshmësirë, pasi ai është 
pasuruar hap pas hapi, por kryesisht moszbatimi i sanksioneve administrative në rastet e 
braktisjes shkollore.  

 
6.4.a. Kompletimi dhe njohja e ligjshmërisë mbi detyrimin shkollor 

 
Në Shqipëri, funksionimi i gjithë sistemit arsimor shqiptar është realizuar mbi bazën e 

një kuadri ligjor i cili është hartuar, plotësuar dhe përditësuar vazhdimisht. Sistemi 
arsimor parauniversitar funksionon në përputhje me Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë, legjislacionin shqiptar në fuqi, duke u mbështetur në traditën e arsimit 
shqiptar dhe duke u zhvilluar sipas vlerave të përbashkëta të sistemeve arsimore 
bashkëkohore282. Bazuar në Ligjin “Për sistemin arsimor parauniversitar”, arsimi përbën 
një përparësi kombëtare, ku shteti u siguron nxënësve falas mjediset mësimore, bazën 
materiale të tyre dhe personelin mësimdhënës.  

Në funksion të përditësimit me zhvillimet e shoqërisë shqiptare dhe të 
përmbushjes sa më të plotë të misionit të vet, arsimi parauniversitar në Shqipëri, bazohet 
në ligjin i ri të hartuar së fundmi. Ky është Ligji Nr. 69/2012, “Për Sistemin Arsimor 
Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”283, i miratuar në datën 21.6.2012  dhe i 
Shpallur me dekretin nr. 7696, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë në datën 
18.7.2012. Neni 72 i këtij ligji “Mbi dispozitat e fundit dhe kalimtare” shfuqizoi Ligjin e 
mëparshëm Nr.7952 të datës 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar” i cili 
vazhdimisht kishte pësuar plotësime (Ndryshuar me ligjin nr.8337, datë 30.7.1998; 
ndryshuar me ligjin nr.8872, datë 29.3.2002; ndryshuar me ligjin nr.9903, datë 
17.4.2008; ndryshuar me ligjin nr.9985, datë 11.9.2008). 

Edhe ligji aktual (Ligji Nr. 69/2012) parashikon detyrimin e fëmijëve të moshës 
6-16 vjeç, që janë shtetas shqiptarë me banim në Republikën e Shqipërisë për të ndjekur 

                                                 
282 Sipas Nenit 4 të Kreut I (Dispozita Normative) të  Ligjit Nr. 69/2012, “Për Sistemin Arsimor 
Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” 
283 Ky ligj është përafruar plotësisht me: Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian (2000/C 
364/01), datë 18 dhjetor 2000, Numri CELEX 32000X1218(01) Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, 
Seria C, Nr 364, datë 18.12.2000, faqe 1-22 
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arsimin me kohë të plotë të detyruar 9-vjeçar, si dhe parashikon gjithashtu edhe rastet që 
bëjnë përjashtim nga detyrimi. Përveç neneve që përcaktojnë mënyrën e funksionimit të 
arsimi bazë në RSH, ligji parashikon edhe sanksionet284 për familjet apo personat 
përgjegjës të fëmijëve, në rastet kur ata nuk i përmbushin detyrimet ndaj fëmijëve të tyre.  

Këto sanksione administrative, parashikohen të plota në Nenin 40 të Kreut IV të 
Ligjit nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”.  

Nëse i referohemi Ligjit Nr. 69/2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në 
Republikën e Shqipërisë”, gjejmë të sanksionuara në nenet e Kreut I (Dispozita 
Normative) të tij, qëllimin e sistemit arsimor parauniversitar, parimin e gjithëpërfshirjes 
dhe sigurimin e së drejtës për arsimim cilësor dhe shanse të barabarta për arsimimin e çdo 
nxënësi. Kështu, në Nenin 3, i cili sanksionon qëllimin e sistemit arsimor parauniversitar, 
theksohet se ky sistem ka për qëllim formimin e çdo individi, në mënyrë që të përballojë 
sfidat e së ardhmes, të jetë i përgjegjshëm për familjen, shoqërinë e kombin dhe në 
mënyrë të veçantë: a) të njohë, të respektojë, të mbrojë identitetin kombëtar e të zhvillojë 
trashëgiminë dhe diversitetin tonë kulturor; b) të zhvillohet në aspektin etik, intelektual, 
fizik, social dhe estetik, të jetë i aftë të mendojë në mënyrë të pavarur, kritike e krijuese, 
t’u përshtatet ndryshimeve, të ketë vetëbesim e shpirt bashkëpunimi, të jetë i gatshëm të 
ofrojë ndihmesën e tij për mirëqenien, përparimin, lirinë e demokracinë;  
c) të ketë bindjen e thellë se drejtësia, paqja, harmonia, bashkëpunimi dhe respekti për të 
tjerët janë vlerat më të larta njerëzore. Në Nenin 5, sanksionohet arsimi i detyrueshëm 
falas dhe 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. Neni 6, në pikën 
4 të tij thekson zbatimin e parimit të gjithëpërfshirjes së nxënësve në institucionet 
arsimore, në pikën 5 thekson sigurimin e së drejtës për arsimim cilësor dhe shanse të 
barabarta për arsimimin e çdo nxënësi, ndërsa në pikën 6, sanksionon ofrimin e 
përkujdesjes së posaçme për nxënësit e familjeve në nevojë, nxënësve me aftësi të 
kufizuara dhe atyre me vështirësi në të nxënë.  

Në nenet e Kreut II (Institucionet arsimore dhe format e arsimimit) të ligjit, 
sanksionohet kujdesi i posaçëm nga shteti për kategoritë e veçanta të nxënësve dhe roli i 
shërbimit psiko-social në shkolla. Kështu në Nenin 17, ligji thekson se në raste të veçanta 
shteti ofron arsimimin në kushtet e shtëpisë për të gjitha klasat e arsimit bazë ose vetëm 
për disa prej tyre, ndërsa në pikën 2 të Nenit 20 theksohet se shërbimi psiko-social ofron 
mbështetje nëpërmjet psikologëve ose punonjësve socialë për trajtimin e problematikave 
të rasteve të ndryshme, vlerësimin e rasteve të fëmijëve me nevoja të veçanta psiko-
sociale, hartimin e programeve parandaluese, sipas nevojave të komunitetit shkollor.  

Në nenet e Kreut III (Nivelet e arsimit parauniversitar) të ligjit, sanksionohet: 
struktura e mënyra e organizimit të arsimit bazë dhe roli e kompetencat e njësisë bazë të 
pushtetit vendor për funksionimin e arsimit të detyruar. Kështu në pikën 4 të Nenit 22  
theksohet se arsimi bazë me kohë të plotë është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët që 
janë shtetas shqiptarë me banim në Republikën e Shqipërisë, nga mosha gjashtë vjeç deri 

                                                 
284 Sanksionet administrative të këtij ligji trajtohen në përputhje me Ligjin nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijës” 
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në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç, me përjashtim të rasteve të parashikuara në këtë ligj. 
Ligji parashikon se nxënësit, që kanë mbushur moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç dhe nuk e 
kanë përfunduar arsimin bazë me kohë të plotë, kanë të drejtë të regjistrohen në shkollat e 
arsimit bazë me kohë të pjesshme. Në këtë nen parashikohet gjithashtu se, nxënësi ka të 
drejtë ta ndjekë arsimin bazë me kohë të plotë deri në moshën shtatëmbëdhjetë vjeç dhe 
kur ai e mbush këtë moshë e nuk e ka përfunduar arsimin bazë, lejohet të përfundojë 
klasën që po ndjek. Për nxënësin, që nuk ka ndjekur të paktën dy klasa të arsimit bazë me 
kohë të plotë, në pikën 5 të nenit sanksionohet e drejta e nxënësit për të ndjekur arsimin 
bazë me një program mësimor individual. Ky nen u plotësua më vonë, më 02.08.2013, 
me procedurat përkatëse të udhëzimit të ministrit, Nr 31 “Për procedurat e ndjekjes së 
arsimit bazë, për nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasa të arsimit bazë”. 

Neni 28, me pikën 3 të tij, sanksionon se njësia bazë e qeverisjes vendore, në 
bashkëpunim me njësinë përkatëse arsimore vendore dhe institucionet arsimore publike, 
është përgjegjëse për regjistrimin e nxënësve në shkollat publike të arsimit të 
detyrueshëm me kohë të plotë. Në pikën 4/a, ky nen parashikon që njësia bazë e 
qeverisjes vendore, mbështetur në propozimet e njësive arsimore vendore dhe këshillat e 
mësuesve të institucioneve, sipas kritereve të miratuara në këshillat e njësive vendore, 
mbështet nxënësit e familjeve në nevojë, ndërsa sipas pikës 4/ç pajis institucionet 
arsimore me mjete mësimore.  

Sanksionet në rastet e mosfrekuentimit të rregullt të shkollës dhe të braktisjes së saj, 
parashikohen nga ligji në Kreun XIII (Kundërvajtjet administrative) të tij. Sipas Nenit 
68, mosregjistrimi dhe mungesat e paarsyeshme të fëmijës në mësim për më shumë se 25 
% të orëve mësimore gjatë një viti shkollor vlerësohen si rast i neglizhencës prindërore 
dhe trajtohen në përputhje me ligjin nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijës”. Ky ligj, në Nenin 40 të Kreut IV të tij, parashikon si kundërvajtje 
administrative dhe dënim me gjobë shkeljet e të drejtave të parashikuara në nenet  e 
mësipërme. 

Përveç Ligjit Nr. 69/2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e 
Shqipërisë” dhe Ligjit nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”, 
dokumente të një rëndësie të madhe, të hartuara në ndihmë të respektimit dhe mbrojtjes 
së të drejtave të fëmijëve në Shqipëri, janë edhe : 

  Vendimi Nr.346, datë 29.4.2011, për miratimin e rregullores “Për organizimin 
dhe funksionimin e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”, 
i hartuar në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 36 të 
ligjit nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”, me 
propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. 

  Vendimi i datës 12.04.2012 “Për Proçedurat e Kryerjes së Kontrollit dhe të 
Vendosjes së Sanksionit nga Agjensia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Fëmijëve”, i hartuar në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të 
nenit 37, të ligjit nr.10 347, datë 4.11.2010, “Për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijës”, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta. 

  Urdhri i përbashkët i Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta dhe i Ministrit të Brendshëm, në gusht 2012, “Për mbrojtjen e të 
Drejtave të fëmijëve të cilët janë të ekspozuar ndaj formave të abuzimit ndaj 
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tyre”, me anë të të cilit urdhërohen strukturat e Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit 
Social Shtetëror që të marrin në mbrojtje të menjëhershme çdo fëmijë që gjendet 
në situatë emergjente.  

 
6.4.b. Zbatimi i ligjshmërisë mbi detyrimin shkollor 

 
Të gjithë hapat e ndërmarra deri tani për kompletimin e kuadrit ligjor, në lidhje 

me të drejtat e fëmijëve dhe me detyrimin e shoqërisë për shkollimin e edukimin e brezit 
të ri, janë tepër të rëndësishme.  Por, ndërkohë është tepër e nevojshme që për zbatimin e 
ligjit të detyrimit shkollor, të punohet më shumë në drejtim të zbatimit të legjislacionit 
përkatës, duke u mbështetur  në funksionimin real e efiçent të strukturave përgjegjëse 
përkatëse. Kjo sepse gjatë tranzicionit, për vite me rradhë, ka pasur raste të braktisjes së 
shkollës edhe për shkak të mosfunksionimit të strukturave përgjegjëse, të neglizhencës 
dhe pafuqisë për ti ndalur ato apo për ti rikthyer në shkollë braktisësit përmes ligjit. Gjatë 
këtyre viteve, sanksionet ligjore të cilat kanë pësuar vazhdimisht formulime e 
riformulime (për tu përditësuar), shpesh, nuk janë marrë në konsideratë nga grupet e 
synuara, pra si nga prindërit e fëmijëve braktisës e as nga pushteti lokal.  

Në rastet më të shpeshta, kjo është rrjedhojë  e vështirësive objektive e subjektive 
të prindërve apo kujdestarëve të fëmijëve, por edhe e pasivitetit apo pafuqisë për të 
vepruar nga ana e pushtetit lokal. Kështu, dihet që në pjesën më të madhe të rasteve, 
fëmijët që braktisin shkollën, kanë prindër në vështirësi ekonomike, pa të ardhura, me 
probleme sociale, probleme të gjakmarrjes, probleme shëndetësore etj. Këta fëmijë e kanë 
të vështirë deri në të pamundur të ndjekin rregullisht shkollën, pasi përveç 
problematikave të tjera familjare, hyrja e tyre në shkollë kushtëzohet nga paraqitja e disa 
dokumenteve (si regjistrimi në gjendjen civile, adresa e banesës, kontrata e qerasë etj.) të 
cilat duhet të jenë të zgjidhura nga prindërit. Kur prindërit nuk i përmbushin dot këto 
detyrime, viktimat janë direkt fëmijët, por përgjegjësia bie mbi prindërit. Por, ndërkohë 
që ligji i ngarkon dhe i penalizon prindërit e fëmijëve kur fëmijët e tyre braktisin arsimin 
e detyruar, mugesa e burimeve materiale apo vështirësitë ekonomike që kalojnë prindërit, 
e bëjnë krejt të pamundur detyrimin apo penalizimin për ta.  

Nga ana tjetër, njësitë e qeverisjes vendore shpesh janë të pafuqishme dhe të 
paafta të aplikojnë ligjin. Kur familjet janë të regjistruara, strukturat e tyre nuk realizojnë 
identifikimin e fëmijëve në moshë shkollore dhe nuk e ndjekin regjistrimin e përfshirjen e 
tyre, ndërkohë që kur familjet janë të paregjistruara, situata është akoma më e rëndë pasi 
qeverisja vendore nuk ka asnjë mundësi për ndërhyrje.  

Përveç këtyre shkaqeve, moszbatimi i legjislacionit mbi detyrimin shkollor, dhe 
rrjedhimisht frenimi i braktisjes shkollore, shoqërohet edhe me një sërë pengesash të tjera 
të natyrës administrative, infrastrukturore, koordinuese (midis institucioneve e 
organizmave përkatës), me pamjaftueshmëri financiare për realizimin e plotë, etj. Kjo për 
shkak të mungesës së disa ndërhyrjeve të nevojshme dhe të domosdoshme, të cilat janë: 

 
1. Ngritja dhe kompletimi i Qendrave të tjera Pritëse në funksion të zbatimit të ligjit 

“Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës” . Deri tani në Shqipëri ka vetëm 2 Qendra 
Kombëtare Shtetërore Pritëse, një për Viktimat e Trafikimit dhe një për Fëmijët e 
Ngujuar, ndërkohë për fëmijët që braktisin shkollën dhe që shfrytëzohen për 
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lypje, për punë të detyruar, apo që i nënshtrohen dhunës etj, nuk kanë një qendër 
të posaçme pritje dhe trajtimi.    

2. Ngritja dhe funksionimi i një mekanizmi efiçent dhe të njohur nga të gjithë 
aktorët dhe grupet e interesit285 për referimin tek strukturat përkatëse të kësaj 
kategorie fëmijësh (që braktisin shkollën). Mekanizmi i referimit është i 
rëndësishëm sepse përcakton mënyrën se si do të bëhet referimi tek strukturat 
përkatëse jo vetëm nga strukturat shtetërore (policia, drejtoritë e shkollave, 
strukturat përkatëse pranë pushtetit vendor), por edhe nga komuniteti (prindërit 
dhe shoqëria civile).  

3. Hartimi dhe plotësimi i akteve të domosdoshme nënligjore (marrëveshje, 
memorandume mirëkuptimi, etj.), për një koordinim më efiçent dhe me rezultate 
konkrete, ndërmjet  strukturave përkatëse lokale që parashikohen nga Ligji “Për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijës” dhe DAR/ZA-ve e drejtorive të shkollave. 

4. Hartimi dhe plotësimi i akteve të domosdoshme nënligjore (marrëveshje, 
memorandume mirëkuptimi, procedura standarte pune, etj.), për përfshirjen e 
Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, si një institucion që 
monitoron respektimin e të drejtave të fëmijëve në vend edhe në çështjen e 
rëndësishme të braktisjes shkollore.  

5. Funksionimi më efiçent dhe monitorim i vazhdueshëm i Projektit “Shansi i Dytë” 
për fëmijët që braktisin shkollën. Ky projekt, i cili funksionon që prej vitit 2006 e 
në vazhdim dhe është shtrirë në qarqet: Tiranë, Shkodër, Lezhë, Durrës, Korçë e 
Gjirokastër, ka nevojë për rritje të cilësisë, funksionim real në të gjitha qendrat e 
ngritura dhe impenjim disa herë më të madh të mësuesve të përfshirë në 
realizimin e tij286. Në rrugë zyrtare deklarohet se në vitin shkollor 2009-2010, u 
shtri në 29 shkolla të vendit287, ku funksionuan 62 klasa, të frekuentuara nga 513 
fëmijë të moshës së detyrimit shkollor, midis të cilëve 310 fëmijë ose 60.4 % e 
tyre janë rom, por se sa përfitohet prej këtij arsimimi nga pikëpamja formuese (sa 
arrin të plotësojë mangësitë e krijuara) dhe se si frekuentohet ai, në shumicën e 
rasteve i lihet në dorë ndërgjegjes së mësuesve dhe të nxënësve të përfshirë në të.   

6. Realizimin e transparencës mbi shifrat reale të braktisjes nga ana e shkollave dhe 
institucioneve arsimore, si dhe koordinimi i shifrave që deklarohen nga burime e 
organizata të ndryshme. Kjo sepse në përgjithësi, shifrat mbi përqindjet e 
braktisjes shkollore që deklarohen në mënyrë zyrtare dhe ato nga organizatat e 
ndryshme që trajtojnë problemin kanë pasur gjithmonë luhatje në vlera.  

7. Reformimi i sistemit të përkrahjes sociale të familjeve të varfëra me synim rritjen 
e saj por edhe vendosjen e sanksioneve në rastet kur fëmijët e këtyre familjeve 
braktisin arsimin e detyruar. Vendosja e formës së detyrimit ndaj prindit që për të 
përfituar përkrahjen sociale, duhet të dërgojnë fëmijën në shkollë, do të ishte një 
prej formave që do të frenonte braktisjen shkollore.  

 
                                                 
285 Drejtoritë e shkollave, DA/ZA dhe strukturat lokale përkatëse të bashkive dhe të komunave  
286 Gjatë intervistave, drejtues e mësues së ndryshëm shprehen se cilësia e mësimdhënies dhe 
mësimnxënies në këto qëndra lë për të dëshiruar. Shënimi i autores. 
287 Sipas Raportit për Zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore 
(Janar-Dhjetor 2010), faqe 34 
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Kapitulli VII 
 
 
Disa pasoja kryesore që rrjedhin nga braktisja e arsimit të detyruar 
 

Fenomeni i braktisjes së shkollës, megjithëse deklarohen shifra në ulje, vazhdon 
të jetë prezent në shoqërinë shqiptare. Minimizimi dhe zhdukja e braktisjes së arsimit të 
detyruar, është një prej sfidave të arsimit shqiptar, që mund të realizohet vetëm përmes 
reformave të mëdha ekonomike, rritjes së standartit të jetesës, zbatimit të ligjit, vullnetit 
pozitiv të shoqërisë dhe bashkërendimit organik e funksional të shumë sektorëve 
shtetërorë midis tyre.   

Domosdoshmëria e realizimit të këtij misioni të rëndësishëm, vjen jo vetëm për 
faktin se nxënësi braktisës ndërpret arsimimin dhe nuk merr ciklin e plotë të arsimit të 
detyruar, por sepse braktisja sjell me vehte një sërë pasojash negative që pengojnë 
progresin e shoqërisë në të ardhmen. Disa prej pasojave të drejtpërdejta negative që 
rrjedhin prej pranisë së fenomenit të braktisjes shkollore në Shqipëri janë: 

  Analfabetizmi; 
  Lindja e një sërë problematikave të mëdha social-ekonomike për të ardhmen si: 

mbartje dhe trashëgim i problemeve sociale në familje; papunësi dhe punësim të 
ulët, të pasigurt dhe në tregun informal; përjashtim social; trafikim apo abuzim 
me fëmijët që braktisin shkollën; etj. 

 

 
Figurë 7.1 Lidhja e ndërsjelltë midis fenomenit të braktisjes shkollore dhe një sërë 
problematikash të mëdha social-ekonomike të shoqërisë  
 
Është i dukshëm fakti që midis braktisjes së arsimit të detyruar dhe analfabetizmit dhe 

pasojave të tjera social ekonomike, ka një lidhje të ndërsjelltë. Të gjithë ata faktorë 

- Analfabetizëm; 
- Problematika të     mëdha 

social-ekonomike për të 
ardhmen 

 
 
 

Braktisje e arsimit të 
detyruar 
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social-ekonomikë që rrjedhin prej braktisjes shkollore, në të njëjtën kohë janë edhe 
shkaqe që ndikojnë në shfaqjen e vetë fenomenit të braktisjes. 

  
   7.1 Analfabetizmi, një pasojë e drejtëpërdrejtë e braktisjes së 
arsimit bazë  
 

Midis braktisjes së arsimit bazë dhe analfabetizmit, ka një lidhje të ngushtë shkak-
pasojë. Pasoja direkte është analfabetizmi288, i cili nëse nuk ndalet, prodhon dhe 
trashëgon në breza prapambetje të shoqërisë. Individët që nuk regjistrohen apo që 
braktisin shkollën, sidomos në ciklin fillor të arsimit të detyruar, në mënyrë të 
pashmangshme kthehen në individë analfabetë apo gjysmëanalfabetë të shoqërisë. Për 
pasojë rezulton se:  

1. Kjo kategori, nuk mund të bëhet kurrë pjesë e tregut të kualifikuar të punës;  
2. Edhe kur krijon jetën e vet familjare, kjo kategori bëhen familjarë e kryefamiljarë 

të paaftë për të përballuar jetesën dhe kërkesat jetike të familjes së tyre; 
3. Në të ardhmen bëhet kategori e mundshme për përjashtim social dhe për krijim të 

problemeve sociale;  
4. Ulet standarti i përgjithshëm i zhvillimit të shoqërisë; 
5. Etj.  

 
Vështirësitë ekonomiko-sociale që ka kaluara vendi ynë që në fillim e gjatë gjithë 

periudhës së tranzicionit, kanë krijuar shtigje të mundshme për praninë e fenomenit të 
braktisjes shkollore dhe rrjedhimisht kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në 
përqindjet e analfabetizmit në shoqërinë shqiptare.  

Ekzistenca e analfabetizmit në Shqipëri është një fenomen i ndeshur jo vetëm 
gjatë jetës së përditshme, por ka rezultuar faktik edhe prej regjistrimeve të popullsisë si 
dhe është pasqyruar edhe në studime të organizatave të ndryshme joqeveritare. I vetmi 
problem që lë vend për diskutime midis burimeve të ndryshme që e kanë trajtuar këtë 
fenomen, mbetet mospërputhja e shifrave mbi analfabetizmin në Shqipëri.  

 
Është fakt që në fund të vitit 1990, Shqipëria kishte arritur një përqindje të lartë 

shkollimi, sidomos në krahasim me raportet e konstatuara në vende shumë më të pasura 
se ajo. Gjatë asaj periudhe, është bërë punë e madhe dhe janë shënuar arritje të 
konsiderueshme në luftën kundër analfabetizmit, i cili shënoi rënie të ndjeshme289, deri sa 
ndërmjet viteve 1955-1956 shteti deklaroi se analfabetizmi për moshën nën 40 vjeç ishte 
zhdukur290. Por pavarësisht kësaj, regjistrimi i popullsisë të vitit 1989, tregoi se gjatë 

                                                 
288 Shënim: Sipas përkufizimit të dhënë nga UNESCO, analfabetizmi ka të bëjë me mosdijen e shkrimit e 
leximit është paaftësinë e njeriut të lexojë dhe të shkruajë me kuptim një formulim të shkurtër të thjeshtë të 
jetës së tij të përditshme. Shkrimi e leximi përbëjnë nivelin bazë të arritjes së arsimit fillor. 
289 Është arritje e konsiderueshme nëse kihet parasysh fakti që lufta kundër analfabetizmit pas çlirimit të 
vendit u krye në një terren të tillë me trashëgimi të mëparshme një popullsi ku analfabetizmi ishte 80%. 
Sipas botimit të INSTAT: “Perspektiva gjinore në Shqipëri”, faqe 44. 
290 Sipas botimit të INSTAT: “Kushtet e jetesës dhe pabarazia në Shqipëri”, faqe 14 
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periudhës së regjimit komunist shkalla e analfabetizmit rezultonte 7.3 për 100 vetë të 
moshave 6 vjeç e lart291. 

Në fillim të viteve 90, analfabetizmi u rishfaq sërisht dhe u bë bashkëshoqërues i 
tranzicionit shqiptar. Studimet e kryera gjatë dekadave të tranzicionit, kanë evidentuar, 
praninë dhe përhapjen e analfabetizmit në disa zona të vendit, por përqindja e normës së 
tij ka rezultuar e ndryshme. Në rrugë zyrtare norma e analfabetizmit ka figuruar e ulët, 
ndërsa në studime e sondazhe të bëra nga organizata joqeveritare, norma ka figuruar disa 
herë më e lartë. I përbashkët midis tyre ka qënë fakti që analfabetizmi është prezent në 
shoqërinë shqiptare dhe se të gjitha këto studime e kanë parë analfabetizmin si një 
problem të lidhur ngushtësisht me ndryshimet ekonomike, demografike e shoqërore të 
ndodhura në Shqipëri gjatë periudhës së tranzicionit.  

 
Për ta konkretizuar këtë ecuri shifrash i referohemi disa burimeve.  

 
Anketa e përcaktimit të nivelit të jetesës në Shqipërinë e vitit 1996, dhe studimi i 

kryer nga UNICEF për personat nën moshën 40 vjeç e vitit 1998, treguan norma të ulëta 
analfabetizmi. Ndërkohë dy vite më pas, në vitin 2000, raporti i MICS tregoi se përqindja 
e atyre që dinë shkrim e këndim ishte në normën 87.7%, me 85% për femrat dhe 91% për 
meshkujt292.  

Një vit më pas, përfundimet  e regjistrimit të popullsisë dhe të banesave i vitit 
2001 treguan një nivel të analfabetizmit në Shqipëri prej më pak se 2 % për popullsinë 
me moshë nga 6 vjeç e sipër, ndërsa të dhënat prej MMSJ-së treguan normën 5.7 % të 
analfabetizmit për njerëzit mbi 14 vjeç293. Kur llogaritjet janë bërë për popullsinë 6 vjeç e 
lart (për njerëzit që dinë shkrim e këndim) në të dhënat e MMSJ-së, përqindja e 
popullsisë analfabete rezultoi 4.6 %. Në botimet e tij, bazuar në të dhënat e regjistrimit të 
vitit 2001, INSTAT deklaron se analfabetizmi në Shqipëri ishte mjaft i ulët sipas 
standardeve të shoqërive të zhvilluara bashkëkohëse294.  

Kur INSTAT analizoi regjistrimin e përgjithshëm në shkollë, deklaroi se gjatë 
periudhës 1990-2000, kishin ndodhur ndryshime të dukshme në regjistrimin e 
përgjithshëm shkollor për arsimin e detyruar,  në normën nga 102 % në 1990 në 99.8 % 
në 2002295. Përveç normës së regjistrimit, INSTAT konstatoi gjithashtu se nuk vihej re 
ndonjë dallim i madh për analfabetizmin ndërmjet burrave (1.2 %) e grave (1.9%), 
ndërkohë që të dhënat e MMSJ-së treguan normën 2.8 %  për burrat dhe 6.2 % për gratë. 
Këtë ndryshim në shifra e lidh me ndikimin që jepte analfabetizmi i moshave të mëdha, 
(ku analfabetizmi i grave mbi 60 vjeç ishte afër 34.8 %, ndërsa për burrat vetëm 12.4 

                                                 
291 Sipas botimit të INSTAT: “Perspektiva gjinore në Shqipëri”, faqe 44 
292 Sipas raportit “Shqipëria dhe Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit”, përgatitur për Sistemin e 
Kombeve të Bashkuara në Shqipëri nga Qëndra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC), Tiranë, Maj 
2002, faqe 19 
293 Sipas botimit të INSTAT: “Kushtet e jetesës dhe pabarazia në Shqipëri”, faqe 33.   
Shënim: INSTAT argumenton se ky dallim ndërmjet këtyre dy burimeve të të dhënave mund të vijë, së 
pari, si problem prej të dhënave, pasi llogaritjet e para përfshijnë një pjesë të madhe të njerëzve me moshë 
nga 6 deri 15 vjeç, dhe, së dyti, mund të vijë për shkak të dy përcaktimeve të ndryshme të analfabetizmit, 
që janë përdorur nga dy burimet. 
294 Sipas botimit të INSTAT: “Kushtet e jetesës dhe pabarazia në Shqipëri”, faqe 33 
295 Sipas botimit të INSTAT: “Kushtet e jetesës dhe pabarazia në Shqipëri”, faqe 33 
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%)296. INSTAT vuri re gjithashtu se në 50 vjetët e fundit të dekadës së parë të 
tranzicionit, pabarazitë ndërmjet zonave urbane e rurale ishin zvogëluar, megjithëse ende 
vazhdonte të kishte përparësi zona urbane. Më tej, të dhënat e MMSJ-së treguan normën 
3.5 % të analfabetizmit në zonat urbane dhe 5.7 % në zonat rurale. Në një analizë më të 
gjerë në nivel rajonesh (verilindja, qendra, jugperëndimi dhe Tirana), të dhënat e MMSJ-
së së po këtij viti treguan se Tirana kishte normën më të ulët të analfabetizmit me 2,3 %, 
ndërsa rajonet e tjera me një normë të ngjashme, me një përjashtim të lehtë për 
Verilindjen, që rezultonte me normën më të lartë të analfabetizmit me rreth 5.4 %. Ndërsa 
kur të dhënat u analizuan sipas nivelit të varfërisë, analfabetizmi në popullsinë e varfër 
rezultoi më i lartë, krahasuar me popullsinë jo të varfër, respektivisht me normën rreth 
6.5 % tek popullsia e varfër dhe 4.0 % tek popullsia jo e varfër297. 

Të dhënat zyrtare të deklaruara në vazhdimësi mbi nivelin e analfabetizmit gjatë 
dekadës së dytë të tranzicionit, tregojnë për një nivel pothuajse të pandryshuar të tij, kur 
ndërkohë studime të pavarura të bëra nga organizata joqeveritare deklarojnë shifra shumë 
herë më të larta. Kështu, sipas të dhënave zyrtare të deklaruara nga MASH, deri në vitin 
2010, norma e analfabetizmit në Shqipëri ka variuar rreth shifrës 1.19 %, ndërsa sipas 
shifrave të nxjera nga studime të pavarura të bëra nga organizata joqeveritare, kjo normë 
shkon deri në 10 % të popullsisë298. 

Ndërkohë, në dhjetor 2012, të dhënat e publikuara të Censusit 2011 evidentuan se 
niveli i analfabetizmit për popullsinë 10 vjeç e lart është në normën 2.8 % të popullsisë. 
Vlen të përmendet fakti që INSTAT, me këtë shifër ka qënë më afër shifrës së deklaruar 
nga MASH, sepse në normën 2.8 %, ai ka theksuar se ndikon shumë niveli i lartë i 
analfabetizmit në grupmoshat më të mëdha se 75 vjeç, të cilët i ka llogaritur se përbëjnë 
rreth 50% të totalit të analfabetëve (shih grafikun 7.1). Pra, sipas këtij përfundimi, 
analfabetizmi në moshat e reja, e sidomos në ata brenda detyrimit shkollor, rezulton në 
një normë  më të vogël se 1.4 %299.  

Pavarësisht se ndryshimet në shifra midis grupmoshave, duket sikur prezantojnë 
tablon e një gjendjeje joalarmante ku “peshën” për normën e analfabetizmit e kanë 
grupmoshat e mëdha dhe individët analfabetë të rinj janë më të pakët, në një analizë më 
të vëmendshme, vlerësojmë se analfabetizmi në moshat e mëdha, ka po aq rëndësi e po të 
njëjtën ndikim negativ mbi prespektivën e shoqërisë.   

Për ta shtjelluar më tej idenë, kujtojmë se rritja e analfabetizmit ndër të rriturit, ka 
efekte negative jo vetëm mbi cilësinë e jetesës së vet, por edhe mbi cilësinë e jetesës së 
grupmoshave të reja, madje edhe mbi shkallën dhe cilësinë e arsimimit të tyre. Kjo sepse, 
brezi i ri ka lidhje të ngushtë e të vazhdueshme me grupmoshat e të rriturve, pasi në 
Shqipëri në përgjithësi prindërit dhe të afërmit më të rritur kujdesen për shkollimin e 
fëmijëve apo nipërve/mbesave të tyre300).  
                                                 
296 Sipas botimit të INSTAT: “Kushtet e jetesës dhe pabarazia në Shqipëri”, faqe 33 
297 Të gjitha të dhënat e këtij paragrafi bazohen në botimin e INSTAT: “Kushtet e jetesës dhe pabarazia në 
Shqipëri”, faqe 33-35 
298 Në vitin 2010, MASH, deklaron se analfabetizmi në Shqipëri është në masën  1,19 %, që do të thotë se  
4 900 nxënës që janë jashtë sistemit shkollor. Publikuar në shtator 2008, nga korrespondenti i BBC në 
Tiranë në site: http://www.bbc.co.uk/albanian/regionalnews/2008/09/printable/080908_education.shtml 
299 Sipas “Censusi i popullsisë dhe i banesave”- Pjesa e I – Rezultate kryesore. INSTAT 2011. faqe 12-13  
300 Në familjet shqiptare, gjyshërit/gjyshet kujdesen sidomos në rastet kur nipër/mbesat e tyre nuk i kanë 
prindërit fizikisht (vdekur/divorcuar) ose i kanë në emigracion 
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Grafiku 7.1 Përqindja e popullsisë analfabete në Shqipëri, për popullsinë banuese 10-vjeç e lart. 
Burimi: “Censusi i popullsisë dhe i banesave”- Pjesa e I – Rezultate kryesore. INSTAT 2011, 
faqe 75-77..  
 
Pra, analfabetizmi në grupmoshat e mëdha ndikon direkt gjendjen social-ekonomike të 
grupmoshave të reja dhe në mundësitë e shkallën e motivimit që u ofrojnë për arsimim.  

Është i drejtë konstatimi që nxitja e shkollimit në përgjithësi, veçanërisht tek 
prindërit/të rriturit, rrit tek ata vlerësimin që një fëmijë i arsimuar ka mundësi më të mira 
sesa një i paarsimuar për t’u punësuar dhe përmirësuar cilësinë e jetës së vet, si dhe 
vetëm përmes eleminimit të varfërisë tek të rriturit bëhet i sigurt shkollimi dhe zhdukja e 
analfabetizmit tek fëmijët.  

Ky fakt theksohet edhe nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO), e cila 
nëpërmjet programeve të saj për fëmijët e rrugës dhe fëmijët në punë ka evidentuar se 
edukimi i prindërve luan një rol qendror në tejkalimin e analfabetizmit tek fëmijët në 
moshë shkollore. 

Në vitin 2011, censusi evidentoi disa karakteristika të analfabetizmit në Shqipëri:  
 
1. Ka nivele të larta të ndjekjes së shkollës në Shqipëri, sidomos për 

grupmoshat e reja shkollore. Kështu, popullsia 10 vjeç e lart, që është duke 
ndjekur ose ka ndjekur shkollën, përbën 96.2% të popullsisë, ndërsa 10.7% të 
popullsisë ka përfunduar ose është duke ndjekur nivelet universitare dhe 
pasuniversitare. Në nivel vendi për grupmoshën 7-15 vjeç, vetëm 1.0% e 
totalit të kësaj grupmoshe nuk kanë ndjekur asnjëherë shkollën. Pavarësisht 
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niveleve të larta të ndjekjes së shkollës, analfabetizmi është prezent. Ai merr 
normat më të larta në grupmoshën e tretë (65+ vjeç), por është i 
konsiderueshëm edhe në grupmoshat 20-34 vjeç, grupmosha të cilat vitet e 
shkollimit të arsimit bazë, i kanë pasur gjatë periudhës së tranzicionit 
demokratik (shih grafikun 7.2). 
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Grafiku 7.2 Popullsia banuese 10 vjeç e lart, sipas grupmoshës, analfabetizmit dhe nivelit arsimor 
të arritur. Burimi: “Censusi i popullsisë dhe i banesave”- Pjesa e I – Rezultate kryesore. INSTAT 
2011, faqe 75-77. 
 

2. Përqindja e analfabetizmit është më e lartë tek femrat, sesa te meshkujt. 
Sipas censusit, mesatarja e analfabetizmit tek femrat, rezulton në normën 
3.7%, ndërsa tek meshkujt 1.7%, pavarësisht se femrat rezultuan me një 
përqindje më të lartë (53.4%) krahasuar me meshkujt (46.6%), në numrin e 
individëve që kanë përfunduar arsimin fillor dhe me një përqindje shumë pak 
mbi mbi mesataren (në masën 51.0%) në numrin e atyre që kanë marrë të 
paktën një diplomë universitare. Femrat rezultuan me përqindje më të ulët 
vetëm në arsimin e mesëm, me shifrën 44.5%, krahasuar me shifrën 55.5% të 
meshkujve301. Analfabetizmi paraqitet në norma më të larta tek femrat sesa tek 
meshkujt në moshat nga 50 vjeç e lart (shih grafikun 7.3). 

                                                 
301 Sipas “Censusi i popullsisë dhe i banesave”- Pjesa e I – Rezultate kryesore. INSTAT 2011. faqe 12-13 
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Grafiku 7.3 Numri i analfabetëve në Shqipëri për popullsinë banuese 10-vjeç e lart, sipas gjinive, 
mbi bazë grupmoshash. Burimi: “Censusi i popullsisë dhe i banesave”- Pjesa e I – Rezultate 
kryesore. INSTAT 2011, faqe 75-77. 

 
3. Norma e analfabetizmit merr vlera të ndryshme sipas qarqeve të vendit (shih 

grafikun 7.4). Për popullsinë 10 vjeç e lart, Qarku i Tiranës ka nivelin më të 
ulët të analfabetizmit, ndërsa qarku i Lezhës e i Elbasanit nivelin më të lartë të 
saj302. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

B erat D ibër D urrës Elbasan F ier Gjiro kastër Ko rçë Kukës Lezhë Shko dër T iranë Vlo rë 

Përqindja e analfabetizmit për popullsinë mbi 10 vjec, sipas qarqeve (Census 2011)

Përqindja e analfabetizmit
 

Grafiku 7.4 Përqindja e analfabetizmit në Shqipëri për popullsinë banuese 10-vjeç e lart, sipas 
qarqeve. Burimi: “Censusi i popullsisë dhe i banesave”- Pjesa e I – Rezultate kryesore. INSTAT 
2011, faqe 12 
                                                 
302 Sipas “Censusi i popullsisë dhe i banesave”- Pjesa e I – Rezultate kryesore. INSTAT 2011. faqe 12-13 
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4. Numri mesatar i viteve të përfunduara të arsimit për popullsinë 15 vjeç e 

lart është 10 vite, ku për numrin më të lartë të viteve të përfunduara dallohen 
qarqet Tiranë, Vlorë dhe Gjirokastër. Sipas këtij censusi, në shpërndarjen e 
popullsisë 10 vjeç e lart në bazë të diplomës më të lartë të marrë, 14.9% kanë 
përfunduar arsimin fillor, 40.9% arsimin 7/8/9 vjeçar dhe 28.4% kanë arsimin 
e mesëm, përfshirë gjimnazin dhe shkollat profesionale. Përqindjen më të lartë 
të individëve me të paktën një diplomë universitare e kanë qarqet e Tiranës, 
Vlorës dhe Gjirokastrës, ndërsa përqindjen më të ulët të individëve që kanë të 
paktën një diplomë universitare e kanë qarqet e Dibrës dhe të Lezhës303.  

  
 E gjithë analiza e mësipërme, referuar burimeve të ndryshme e sidomos censusit 
të fundit, ne çon në disa përfundime të rëndësishme:  
 

  pavarësisht normës jo të njëjtë të deklaruar nga burime të ndryshme mbi 
analfabetizmin, ai është prezent në shoqërinë shqiptare; 

  analfabetizmi ka qënë një fenomen shoqërues pothuajse konstant i gjithë 
periudhës së tranzicionit, si një bashkëudhëtar i ndryshimeve ekonomiko-sociale 
të ndodhura gjatë tij; 

  analfabetizmi përbën një fenomen negativ të shoqërisë shqiptare, i një shoqërie që 
aspiron të jetë në të njëjtin nivel jetese si vendet e tjera europiane. Pavarësisht 
përmasave që ka fenomeni apo sa ai është numerikisht e statistikisht, shqetësimi 
ynë social duhet të jetë i madh dhe në rritje, me synimin pozitiv për ta frenuar atë. 
Për vetë pasojat që rrjedhin prej tij, analfabetizmi na detyron ne ta trajtojmë atë si 
problem cilësor. Sepse, qoftë edhe një fëmijë i vetëm të mbetet jashtë 
institucioneve të edukimit dhe kthehet në një individ analfabet, ai është pjesë e 
shoqërisë. Analfabetizmi, është një fenomen që kërkon një vëmendje më të madhe 
të shtetit, të familjes, të shkollës, të policisë dhe vetë komunitetit. Vëmendja 
shtetërore mund të fillojë me një regjistrim të plotë kombëtar vetëm me këtë 
fokus, të vazhdojë me një studim të hollësishëm të të dhënave reale, për të marrë 
më pas zgjidhje të plotë me masa të përshkallëzuara me karakter ekonomiko-
social. 

 
7.2  Problematika të mëdha social-ekonomike për të ardhmen, pasoja 

direkte të analfabetizmit 
 

Përveç analfabetizmit, braktisja e arsimit të detyruar, sjell me vehte edhe një sërë 
problematikash të mëdha social-ekonomike për të ardhmen si:  

  Mbartje dhe trashëgim i problemeve sociale në familje. Fëmijët që braktisin 
shkollën që në moshën e detyrimit shkollor, nëse nuk mbeten analfabetë, mbeten 
me njohuri tepër të cunguara formuese dhe si të tillë në të ardhmen do të jenë 
prindër apo familjarë të paaftë e të pazotë për t’iu përgjigjur sfidave dhe 
kërkesave të kohës. Në këto kushte në familjet e tyre do të krijohet një vazhdimësi 

                                                 
303 Sipas “Censusi i popullsisë dhe i banesave”- Pjesa e I – Rezultate kryesore. INSTAT 2011. faqe 12-13 
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e problematikave të mëdha sociale si: divorce, dhunë, braktisje e fëmijëve, fëmijë 
që braktisin shkollën prej pamundësisë ekonomike për ta ndjekur atë, etj. 

  Papunësi, punësim të ulët, punësim të pasigurt dhe në tregun informal. Në 
përgjithësi, fëmijët që braktisin shkollën në moshën e detyrimit shkollor, kthehen 
në analfabetë e gjysmë analfabetë, duke mbetur në këtë mënyrë me njohuri tepër 
të cunguara profesionale e pa edukimin e duhur të karrierës së tyre.  Për rrjedhojë, 
ata bëhen kontigjenti i individëve: pa një të ardhme të sigurt për vete, të papunë, 
gjithmonë në kërkim të një pune të përkohshme e informale për të mbijetuar, etj. 
Përveç kësaj, mosarsimimi i tyre krijon  parakushtin që në të ardhmen këta fëmijë 
të bëhen prindër apo familjarë të pazotë për t’iu përgjigjur jetesës dhe shkollimit 
të familjarëve apo fëmijëve të tyre. 

 
  Përjashtim social, trafikim apo abuzim me fëmijët që braktisin shkollën; etj. 

Pjesa më e madhe e fëmijëve që braktisin shkollën e mbeten analfabetë apo 
gjysmëanalfabetë, i kanë të gjitha risqet për tu kthyer në kontigjent rruge. Fëmijët 
që ndodhen në situatë rruge e që nuk jetojnë, që nuk edukohen e zhvillohen në 
familje të shëndosha, janë fëmijë në rrezik apo në gjendje të emergjencës sociale. 
Në kushtet e mungesave të mëdha të jetesës, ata mund të bëhen individë të 
padëshiruar në shoqëri. Një pjesë e kësaj kategori sociale fëmijësh që mbetet 
jashtë kontrolli, ose nuk e ka kontrollin e familjes, mund të bjerë pre e 
shfrytëzimit emocional, fizik e deri seksual nga “tutorët e rrugës”. Duhet theksuar 
se, në gjithë këto vite të tranzicionit demokratik, të tilla raste, janë ndeshur jo 
rrallë në rrugët e kryeqytetit, të qyteteve të tjera të vendit tonë apo jashtë vendit. 
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Kapitulli VIII  
 
 
Përfundime, rekomandime dhe sugjerime 
 
 
 
8.1  Përfundime 
 

Përpunimi i shifrave të braktisjes shkollore në kuadër vendi, anketa e kryer si studim 
rasti në disa prej shkollave të vendit dhe analiza e detajuar e shkaqeve kryesore që kanë 
ndikuar mbi shpërndarjen e dinamikën e fenomenit të braktisjes shkollore gjatë periudhës 
së tranzicionit, sollën këto përfundime kryesore: 

1. Braktisja shkollore ka ekzistuar si një fenomen në shoqërinë shqiptare edhe para 
viteve 90’, por në përqindje tepër të vogla. Gjatë tranzicionit, fenomeni u 
përforcua në përqindje dhe u bë një bashkëshoqërues i përhershëm i secilës prej 
fazave të zhvillimit të periudhës.  

2. Gjatë dekadës së parë shifrat e braktisjes së arsimit bazë ishin të larta dhe filluan 
të uleshin gjatë dekadës së dytë. U dalluan për përqindje të larta gjithë pesëvjeçari 
i parë i dekadës së parë të tranzicionit, si dhe viti ’97, ndërkohë që dekada e dytë 
u karakterizua nga shifra më të ulëta të braktisjes shkollore dhe nga trendi në 
zbritje. 

3. Bazuar në shifrat zyrtare, vlerën më të lartë prej 6.3 %, mesatarja e braktisjes 
shkollore e shënoi në fillimet e dekadës së parë, në vitin shkollor 1991-1992, 
ndërkohë që gjatë gjithë kësaj dekade u luhat rreth vlerës 4 %. 

4. Megjithëse shifrat zyrtare, deri aktualisht, vazhdojnë të konfirmojnë ulje të numrit 
të braktisjeve, tepër negativ është fakti që në Shqipëri fenomeni vazhdon të 
mbetet prezent dhe vit pas viti të bashkëshoqërohet edhe me analfabetizëm. 

5. Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, braktisja e arsimit të detyruar ka qënë 
prezente edhe në ciklin fillor, duke përbërë një element tepër negativ për shkallën 
e arsimimit të brezit të ri dhe “favorizues” për “të prodhuar” fëmijë analfabetë, 
gjysmëanalfabetë apo formim të cunguar arsimor (sepse në ciklin fillor mësohet 
shkrim e këndim dhe merren njohuritë fillestare mbi shkencat). 

6.  Analfabetizmi ka ekzistuar si një fenomen në shoqërinë shqiptare edhe para 
viteve 90’. Por, nëse gjatë asaj periudhe 50 vjeçare, ai ka qënë në përqindje tepër 
të vogla që i përkisnin kryesisht moshave të mëdha dhe ishte gjithashtu një 
fenomen që pësonte ulje vit pas viti, gjatë tranzicionit demokratik, preku edhe 
moshat shkollore të arsimit të detyruar e ruajti shifra shifra pothuajce konstante.    

7. Në shoqërinë e sotme shqiptare, ndonëse zyrtarisht analfabetizmi nuk paraqit 
shifra alarmante (pra zyrtarisht nuk ka përbërë një problem alarmant sasior), ai 
është kthyer në një fenomen me ndjeshmëri të lartë, sepse fakti që ka prekur 
grupmoshën e re shkollore, e kthen në një problem të rëndësishëm cilësor. 
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8. Pavarësisht se nuk mund ta quajmë braktisjen shkollore si një problem gjinor, në 
kushtet kur shoqëria shqiptare ka synuar progresin, në shifrat e deklaruara nga 
MASH, evidentohen në mënyrë të vazhdueshme, përqindje të larta të braktisjes 
shkollore tek vajzat e moshës 12-16 vjeç, problem ky i lidhur me një sërë 
shkaqesh. Ky fenomen ka qënë më i dallueshëm tek vajzat rome të klasave të larta 
të ciklit të lartë, tek një numër vajzash të shkollave në zonat e larta e të thella 
malore dhe me vështirësi infrastrukturore, si dhe tek një numër vajzash që jetojnë 
në zonat periferike të zonave më të mëdha urbane. 

9. Gjatë periudhës së tranzicionit, një pjesë e konsiderueshme e nxënësve braktisës 
që janë larguar nga shkolla për arsye moshe, kanë krijuar mangësi të mëdha në 
shkollimin e kualifikimin e tyre, pasi kanë figuruar braktisës për vite të tëra. 

10. Braktisja shkollore ka pasur një shpërndarje gjeografike në të gjithë vendin, por 
nëse i referohemi vlerave apo përqindjeve, arrihet në përfundimin se gjeografia e 
braktisjes, ka pasur edhe karakter rajonal. Prezenca e saj është e lidhur 
ngushtësisht me shtresat në nevojë dhe me zonat/vendet/rajonet me vështirësi më 
të mëdha ekonomike, sociale, territoriale, etj. Braktisja e arsimit të detyruar ka 
qënë më tipike dhe sistematikisht prezente kryesisht në zonat me Tregues të ulët 
të Zhvillimit Njerëzor. 

11. Prezenca dhe shpërndarja e braktisjes shkollore në Shqipëri, është e lidhur me një 
sërë shkaqesh. Klasifikuar mbi bazë fushash, përqindjet më të larta apo peshën 
përcaktuese (85-90 %) e ka pasur: fusha e shkaqeve ekonomike dhe jo e shkaqeve 
sociale, ku secila prej tyre ka pasur pothuajse të njëjtin ndikim mbi braktisjen. 
Bazuar në këto vëzhgime dhe analiza të bëra, mund të themi se braktisja shkollore 
është bashkëshoqëruese e problemeve ekonomiko-sociale. 

12. Bazuar në veçoritë që kanë karakterizuar zhvillimin e vendit në secilën prej 
dekadave të tranzicionit, shkaqet kryesore që kanë ndikuar mbi braktisjen 
shkollore, klasifikohen:  

a. niveli i zhvillimit ekonomik në kuadër vendi; 
b. niveli i varfërisë në vend, pabarazia e zhvillimit shtresor e 

rajonal (kategoritë vulnerable); 
c. probleme të ndryshme sociale;  
d. vendosja e shkollave dhe aksesi i tyre në lidhje me qendrat e 

banuara; 
e. migracioni i brendshëm e i jashtëm i popullsisë; 
f. shfrytëzimi i fëmijëve për punë; 
g. gjakmarrja; 
h. aksesi i vogël i arsimimit të plotë për fëmijët me aftësi të 

kufizuara; 
13. Të njëjtat shkaqe kanë vlerësuar dhe evidentuar të tria grupet e interesit në 

anketimin e bërë në shkolla. Ndryshimi midis vlerësimeve të secilit prej grupeve 
të interesit qëndronte kryesisht në peshën që ata i jepnin secilit prej shkaqeve. 

14. Gjeografia, mundëson një trajtim të plotë e shumëdimensional të tematikave 
specifike sociale si kjo e braktisjes së arsimit të detyruar shkollor. Në këtë mënyrë 
gjeografi bëhet pjesë e drejtpërdrejtë e zgjidhjes së kësaj problematike të 
shoqërisë.  Ajo kontribuon duke ofruar: 
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� Analizë dhe sintezë të problemit, si një fenomen social dhe produkt i 
hapësirës sociogjeografike shqiptare në kushtet e periudhës së tranzicionit; 

� Hartografim të databaze-s së tij, në kohë dhe në hapësirë; 
� Rajonizim të fenomenit në përputhje me specifikat që paraqiten në 

hapësirën sociogjeografike shqiptare; 
� Analizë të detajuar të shkaqeve që prodhojnë braktisje shkollore; 
� Evidentim të pasojave që rrjedhin prej prezencës së këtij fenomeni dhe 

gjetjen e rrugëve për minimizimin deri në zhdukjen e braktisjes shkollore 
në vend. 
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8.2.  Rekomandime dhe sugjerime 
 

Braktisja e shkollës është një fenomen negativ, prodhim i tranzicionit demokratik të 
zgjatur shqiptar. Duke qënë një fenomen kryesisht i lidhur ngushtë me zhvillimin 
ekonomik të vendit, me varfërinë, papunësinë e problematika të ndryshme sociale të 
vendit, zhdukja e tij është një proçes i gjatë, që kërkon përfshirjen e strukturave shtetërore 
e të shoqërisë dhe fuqizimin ekonomik të vendit, sidomos të familjeve në nevojë. 
Pavarësisht se zgjidhja e tij ka nevojë për hapa të rëndësishëm në zhvillimin ekonomiko-
social të vendit, minimizimi e deri zgjidhja e fenomenit të braktisjes shkollore në 
Shqipëri,  mund të vijë edhe përmes aplikimit të disa masave e rrugëve si:  

  Rritjes së fondeve për arsimin; 
  Krijimit dhe rritjes së aksesit të shkollimit për nxënësit e arsimit të detyruar të 

cilët banojnë larg shkollës, përmes sigurimit të përhershëm të transportit dhe 
përmes ndërtimit të konvikteve. 

  Sigurimit të transportit të përhershëm dhe i lehtësirave infrastrukturore për fëmijët 
e moshës së arsimit të detyruar me aftësi të kufizuara. 

  Ndërtimit dhe rikonstruksionit të mëtejshëm të shkollave si dhe pajisjes së 
përhershme të shkollave me mjete didaktike dhe laboratorë funksionalë, për ta 
bërë shkollën më motivuese.  

  Aplikimit në shkollë të metodave interaktive në mësimdhënie/mësimnxënie dhe 
forcimit të lidhjes shkollë-komunitet. 

  Përmirësimit të shërbimit në shkallë kombëtare, shtrirjes së mëtejshme dhe 
funksionimit më të mirë e real të shërbimit psikologjik për të gjithë nxënësit në 
shkolla, në mënyrë të veçantë të atyre që ndodhen në komunitete me probleme të 
mëdha social-ekonomike e braktisje shkollore.  

  Ngritjes pranë shkollave apo komuniteteve së sistemit të “personave përgjegjës” 
vullnetarë (prindër & mësues), në ndihmë të fëmijëve që braktisin, apo që kanë 
premisa për të braktisur shkollën. 

  Aplikimit dhe vendosjes pranë shkollave që dallojnë për braktisje shkollore 
(sidomos me prezencë të madhe të komunitetit rom), të një vakti ushqimi apo 
edhe të kurseve muzikore, teatrale, informatike, etj., pa pagesë.   

  Rishikimit të gjeografisë së shpërndarjes së shkollave të arsimit të detyruar dhe 
rikonceptimit të distancave të shkollave nga qëndrat e banuara. 

  Rritjes së pagave e të motivimit të mësuesve dhe përmirësimit të kualifikimit të 
tyre, sidomos në lidhje me njohjen dhe menaxhimin e situatave në rastet e 
braktisjes së shkollës. 

  Ngritjes dhe funksionimit të një monitorimi të vazhdueshëm shtetëror në shkollat 
që kanë raste braktisjeje, për ndjekjen e frekuentimit të tyre gjatë gjithë vitit. 

  Funksionimit më efiçent të Projektit “Shansi i Dytë” për fëmijët që braktisin 
shkollën. Meqënëse ky projekt është konceptuar si i aplikueshëm dhe rezultativ 
kryesisht për nxënësit që braktisin shkollën (për shkak të gjakmarrjes, mentalitetit, 
punësimit në moshë shkolle, etj.), në funksion të marrjes së të paktën njohurive 
teorike të kurrikulës së arsimit bazë, rikonceptimi i tij që në përmbajtje të ketë 
edhe elementë profesionalë, do ta bënte këtë projekt më të plotë dhe më rezultativ. 
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  Ngritjes për nxënësit që braktisin arsimin bazë, të disa qendrave të hapura të 
formimit profesional pranë qarqeve, në të cilat mund të ofrohen kurse me 
programe të reduktura në disa lëndë bazë të kurrikulës së arsimit të detyruar, 
kombinuar me programe më të detajuara në drejtim të formimit të tyre 
profesional. Psh. përmbajtja mund të jetë: një program i reduktuar (vetëm me disa 
koncepte bazë) i matematikës dhe i gjuhës shqipe, i kombinuar me një program të 
detajuar në fusha si: komjuteri, edukimi i kompetencave (vetjake, sociale, 
metodologjike dhe profesionale) që do ti përgatiste ata për të qënë të suksesshëm 
në tregun e punës, duke pasur parasysh edhe zhvillimin e shpejtë teknologjik e  
global të shoqërisë në përgjithësi.  

  Përfshirjes dhe mbështetjes më të madhe të organizatave jofitimprurëse me 
përvojë në drejtim të edukimit e arsimimit të fëmijëve romë, në aplikimin e 
financimin e përvojave më pozitive në këtë fushë. Një shembull i tillë, mund të 
jenë “mobile school”, përmes së të cilave realizohen aktivitete arsimore, kulturore 
dhe argëtuese, nga stafi i specializuar i këtyre organizatave me fëmijët rom të 
moshës së arsimit të detyruar në mjediset ku ata jetojnë.  

  Grumbullimit  të të dhënave statistikore dhe evidentimit të situatës mbi nivelin e 
braktisjes shkollore dhe analfabetizmit, të realizuar fillimisht nëpërmjet një 
regjistrimi në kuadër vendi dhe më pas nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të 
saj nga grupet e ngritura për këtë proçes. Grupet e punës mund të përbëhen nga 
specialistë: të MASH, DAR-eve, ZA-ve, qarqeve, bashkive/komunave, zyrave të 
gjendjes civile dhe drejtorive të shkollave (psikologë ose mësues përgjegjës vetëm 
me këtë detyrë). Këto grupe mund të monitorojnë dhe evidentojnë numrin e plotë 
të nxënësve braktisës nëpër shkolla përgjatë një periudhe të vazhdueshme.  

  Nëpërmjet të dhënave të grumbulluara fillimisht nga regjistrimi i përgjithshëm 
dhe më pas prej monitorimit të vazhdueshëm nga grupet përkatëse, sugjerohet si i 
nevojshëm dhe i dobishëm krijimi i një bazë elektronike të dhënash, në 
përdorimin e së cilës të kishin akses të gjitha palët që parashikon ligji për këtë 
problem, sipas kushteve të respektimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale të 
këtyre nxënësve (shembull janë eksperiencat e disa agjensive shtetërore si policia, 
doganat, transporti, që përdorin programe të avancuara komjuterike). Funksionimi 
sa më efektiv i këtij programi, i cili do të kishte si detyrim përditësimin e 
vazhdueshëm e në kohë reale të të dhënave, do të shërbente  si një instrument 
matës, vlerësues dhe obligues në drejtim të marrjes së masave të duhura në çdo 
kohë për këtë fenomen. Përveç kësaj, përdorimi i këtij programi, do të 
mundësonte përfshirjen e të gjithë aktorëve vendimarrës drejt një zgjidhjeje të 
qëndrueshme të problemit (të braktisjes së arsimit të detyruar), pasi bazuar në 
këto të dhëna ata mund të hartojnë politika dhe të përcaktojnë masa efektive deri 
specifike (sipas specifikës së braktisjes në secilën shkollë komune apo bashkie) 
me shembuj nga praktikat më të mira evropiane. 
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IX. Anekse 
 
 
 
 
9.1. Tabela 
 

Nxënës të regjistruar dhe që përfunduan arsimin 8-vjeçar në vitet 2002 dhe 2003 
 Nxënës në  Shtator 2002 Nxënës në  Qershor 2003 Frekuentuan (në %) 

Gjithsej Fshati Gjithsej Fshati Gjithsej Fshati 
Arsimi 8 vjeçar 503992 299631 492898 289896 98 97 
Klasa e parë 61729 37408 60636 36302 98 97 
Klasa e dytë 63318 38037 62098 36922 98 97 
Klasa e tretë 61952 37118 60735 35945 98 97 
Klasa e katërt 62629 37923 61626 36825 98 97 
Klasa e pestë 67704 41087 65633 39231 97 95 
Klasa e gjashtë 66148 38995 64703 37663 98 97 
Klasa e shtatë 62382 36363 60757 34916 97 96 
Klasa e tetë 45130 32700 56709 32092 98 98 

 
Tabela 1 Nxënës të regjistruar dhe që përfunduan arsimin 8-vjeçar në vitet 2002 dhe 2003. 
Burimi: “Raporti vjetor statistikor i arsimit 2003-2004”, MASH  
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Tabela 2  Braktisja në arsimin 9-vjeçar (arsimi publik), viti shkollor 2004-2005. Burimi: 
MASH “Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 2004-2005” 
 
 
 
 
 

Braktisja në arsimin 9-vjeçar (arsimi publik). Viti 2004-2005 
Nr  

Rrethet 
Braktisja e 
nxënësve 

 
Nxënës në shtator 

 
% e braktisjes 

Gjithsej Femra 
1. Berat 94 45 18311 0.5 

2. Bulqizë 40 29 7173 0.6 
3. Delvinë 0 0 1485 0.0 
4. Devoll 30 5 4079 0.7 
5. Dibër 0 0 15346 0.0 
6. Durrës 204 161 31083 0.7 
7. Elbasan 449 207 34585 1.3 
8. Fier 238 111 29040 0.8 
9. Gramsh 43 27 5720 0.8 
10. Gjirokastër 0 0 4835 0.0 
11. Has 33 12 4089 0.8 
12. Kavajë 284 140 13370 2.1 
13. Kolonjë 3 3 1956 0.2 
14. Korçë 134 47 17439 0.8 
15. Krujë 219 124 11229 2.0 
16. Kuçovë 22 7 5038 0.4 
17. Kukës 306 116 1273 2.5 
18. Kurbin 118 73 9623 1.2 
19. Lezhë 35 14 11626 0.3 
20. Librazhd 91 50 12354 0.7 
21. Lushnje 172 72 21696 0.8 
22. Malësi e Madhe 45 33 6348 0.7 
23. Mallakastër 79 52 5767 1.4 
24. Mat 61 30 10056 0.6 
25. Mirditë 4 3 5244 0.1 
26. Peqin 15 8 5727 0.3 
27. Përmet 0 0 2949 0.0 
28. Pogradec 7 4 10161 0.1 
29. Pukë 9 4 5420 0.2 
30. Sarandë 4 2 4387 0.1 
31. Skrapar 3 0 3418 0.1 
32. Shkodër 532 239 27972 1.9 
33. Tepelenë 12 9 4242 0.3 
34. Tirana Bashki 71 29 49209 0.1 
35. Tirana Rreth 784 371 34374 2.3 
36. Tropojë 42 15 5141 0.8 
37. Vlorë 56 31 20983 0.3 
 Totali 4239 2073 473558 0.9 
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Tabela 3  Braktisja në arsimin 9-vjeçar (arsimi publik) për vitin shkollor 2005-2006, Qershor 
2006. Burimi: MASH “Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 2005-2006” 
 
 

Te dhëna për braktisjen.  Viti shkollor 2005-2006 (Qershor) 
 
Nr 

 
Rrethet 

Braktisja e 
nxënësve 

Nxënës në shtator  
% e braktisjes 

Gjithsej Femra Gjithsej Femra 
1. Berat 35 0 16951 8272 0.21 
2. Bulqizë 35 21 6703 3242 0.52 
3. Delvinë 0 0 1434 690 0.00 
4. Devoll 9 0 3825 1837 0.24 
5. Dibër 464 309 14204 6959 3.27 
6. Durrës 327 165 30349 14431 1.08 
7. Elbasan 304 134 33077 15953 0.92 
8. Fier 245 120 27146 13236 0.90 
9. Gramsh 4 0 4572 2209 0.09 
10. Gjirokastër 25 14 5251 2598 0.48 
11. Has 31 5 3983 1972 0.78 
12. Kavajë 221 109 12290 5990 1.80 
13. Kolonjë 4 3 1779 870 0.22 
14. Korçë 189 90 16604 8043 1.14 
15. Krujë 215 134 10827 5209 1.99 
16. Kuçovë 14 3 4698 2247 0.30 
17. Kukës 322 191 11617 5620 2.77 
18. Kurbin 99 62 9289 4537 1.07 
19. Lezhë 38 21 11175 5435 0.34 
20. Librazhd 84 30 11692 5649 0.72 
21. Lushnje 162 66 20255 9745 0.80 
22. Malësi e Madhe 79 54 5391 2561 1.47 
23. Mallakastër 57 35 6155 3057 0.93 
24. Mat 56 27 9389 4520 0.60 
25. Mirditë 4 2 4744 2418 0.08 
26. Peqin 5 5 5418 2645 0.09 
27. Përmet 2 1 2683 1285 0.07 
28. Pogradec 2 2 9789 4760 0.02 
29. Pukë 31 12 4887 2377 0.63 
30. Sarandë 5 2 3075 1515 0.16 
31. Skrapar 18 5 3831 1876 0.47 
32. Shkodër 444 219 26510 12725 1.67 
33. Tepelenë 68 31 47884 22819 0.14 
34. Tirana Bashki 15 3 4322 2051 0.35 
35. Tirana Rreth 548 438 34346 16804 1.60 
36. Tropojë 48 32 4899 2254 0.98 
37. Vlorë 25 5 19656 9439 0.13 
 Totali 4234 2350 450702 217950 0.94 
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Të dhëna për braktisjen. Viti shkollor 2006-2007
 
Nr. 

 
Rrethet 

Braktisja e nxënësve Nxënës në shator % e braktisjes 

Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra 

1 Berat 79 31 16046 7819 0.49 0.40 
2 Bulqizë 22 11 6288 3082 0.35 0.36 
3 Delvinë 0 0 1393 671 0.00 0.00 
4 Devoll 5 1 3643 1742 0.14 0.06 
5 Dibër 370 218 13502 6496 2.74 3.36 
6 Durrës 317 156 29618 14160 1.07 1.10 
7 Elbasan 298 151 31137 14953 0.96 1.01 
8 Fier 262 120 25253 12310 1.04 0.97 
9 Gramsh 7 1 4816 2356 0.15 0.04 
10 Gjirokastër 6 0 4294 2083 0.14 0.00 
11 Has 24 4 3760 1858 0.64 0.22 
12 Kavajë 194 100 11353 5500 1.71 1.82 
13 Kolonjë 0 0 1634 791 0.00 0.00 
14 Korçë 139 36 15852 7694 0.88 0.47 
15 Krujë 207 104 10491 5076 1.97 2.05 
16 Kuçovë 12 8 4437 2138 0.27 0.37 
17 Kukës 224 148 10943 5241 2.05 2.82 
18 Kurbin 61 37 8924 4311 0.68 0.86 
19 Lezhë 43 24 10568 5237 0.41 0.46 
20 Librazhd 82 29 10954 5279 0.75 0.55 
21 Lushnjë 122 53 18861 9230 0.65 0.57 
22 Malësi e Madhe 39 32 5902 2909 0.66 1.10 
23 Mallakastër 39 23 5026 2412 0.78 0.95 
24 Mat 44 22 8884 4282 0.50 0.51 
25 Mirditë 2 1 4283 2162 0.05 0.05 
26 Peqin 0 0 5032 2468 0.00 0.00 
27 Përmet 5 0 2497 1209 0.20 0.00 
28 Pogradec 5 3 9411 4560 0.05 0.07 
29 Pukë 3 3 4340 2118 0.07 0.14 
30 Sarandë 11 3 4255 2004 0.26 0.15 
31 Skrapar 4 0 2772 1344 0.14 0.00 
32 Shkodër 362 178 24903 11942 1.45 1.49 
33 Tepelenë 9 6 3527 1713 0.26 0.35 
34 Tirana Bashki 92 34 48088 22965 0.19 0.15 
35 Tirana Rreth 675 408 34463 16849 1.96 2.42 
36 Tropojë 47 20 4585 2083 1.03 0.96 
37 Vlorë 15 4 18198 8748 0.08 0.05 
 Totali 3826 1969 429933 207795 0.89 0.95 

Tabela 4  Braktisja në arsimin 9-vjeçar (arsimi publik) për vitin shkollor 2006-2007. Burimi: 
MASH “Raporti Vjetor Statistikor i Arsimit 2006-2007” 
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Tabela 5  Braktisja në arsimin 9-vjeçar (arsimi publik) për vitin shkollor 2007-2008, Qershor 
2008. Burimi: MASH, Zyra e Statistikës 
 
 
 
 

Braktisja në arsimin 9-vjeçar.  Viti shkollor 2007-2008 (Qershor) 
Nr  

Rrethet 
Braktisja e 
nxënësve 

Nxënës në shtator % e braktisjes 

Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra 
1. Berat 63 25 14953 7367 0.42 0.34 
2. Bulqizë 14 6 5867 2845 0.24 0.21 
3. Delvinë 0 0 1346 659 0 0.00 
4. Devoll 8 3 3487 1673 0.23 0.18 
5. Dibër 310 196 12527 6052 2.47 3.24 
6. Durrës 324 162 28883 13892 1.12 1.17 
7. Elbasan 352 184 29342 14094 1.20 1.31 
8. Fier 213 99 23840 11600 0.89 0.85 
9. Gramsh 12 7 4417 2169 0.27 0.32 
10. Gjirokastër 6 3 4034 1957 0.15 0.15 
11. Has 15 12 3545 1758 0.42 0.68 
12. Kavajë 204 110 10526 5126 1.94 2.15 
13. Kolonjë 0 0 1520 741 0.00 0.00 
14. Korçë 145 67 14972 7272 0.97 0.92 
15. Krujë 200 107 10295 4946 1.94 2.16 
16. Kuçovë 5 3 4085 1973 0.12 0.15 
17. Kukës 184 134 10336 4930 1.78 2.72 
18. Kurbin 64 35 8519 4126 0.75 0.85 
19. Lezhë 26 12 10147 4965 0.26 0.24 
20. Librazhd 104 41 10218 4948 1.02 0.83 
21. Lushnje 76 30 17496 8413 0.43 0.36 
22. Malësi e Madhe 38 40 5648 2813 0.67 1.42 
23. Mallakastër 48 13 4649 2219 1.03 0.59 
24. Mat 33 18 8417 4097 0.39 0.44 
25. Mirditë 2 0 3960 1979 0.05 0.00 
26. Peqin 0 0 4656 2289 0.00 0.00 
27. Përmet 0 0 2357 1140 0.00 0.00 
28. Pogradec 5 5 8971 4292 0.06 0.12 
29. Pukë 13 7 4005 1939 0.32 0.36 
30. Sarandë 7 5 4168 1979 0.17 0.25 
31. Skrapar 4 0 2611 1277 0.15 0.00 
32. Shkodër 264 137 23498 11230 1.12 1.22 
33. Tepelenë 22 11 3266 1567 0.67 0.70 
34. Tirana Bashki 252 98 47565 22625 0.53 0.43 
35. Tirana Rreth 626 365 34465 16842 1.82 2.17 
36. Tropojë 31 14 4337 1953 0.71 0.72 
37. Vlorë 28 8 17149 8216 0.16 0.10 
 Totali 3698 1957 410077 197963 0.90 0.99 
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Tabela 6  Braktisja në arsimin 9-vjeçar (arsimi publik) për vitin shkollor 2008-2009, Qershor 
2009. Burimi: MASH, Zyra e Statistikës 
 
 
 

Braktisja në arsimin 9-vjeçar. Viti shkollor 2008-2009 (Qershor) 
Nr  

Rrethet 
Braktisja e 
nxënësve 

Nxënës në shtator % e braktisjes 

Gjthsej Femra Gjthsej Femra Gjthsej Femra 
1. Berat 53 17 16007 7835 0.33 0.22 
2. Bulqizë 32 17 6299 3042 0.51 0.56 
3. Delvinë 0 0 1373 673 0.00 0.00 
4. Devoll 8 2 3681 1785 0.22 0.11 
5. Dibër 260 165 12937 6231 2.01 2.65 
6. Durrës 388 202 33181 15945 1.17 1.27 
7. Elbasan 301 142 31238 15044 0.96 0.94 
8. Fier 286 154 27055 13083 1.06 1.18 
9. Gramsh 12 3 4578 2240 0.26 0.13 
10. Gjirokastër 1 0 4521 2148 0.02 0.00 
11. Has 18 12 3798 1882 0.47 0.64 
12. Kavajë 213 121 11229 5470 1.90 2.21 
13. Kolonjë 0 0 1578 777 0.00 0.00 
14. Korçë 202 107 16331 7920 1.24 1.35 
15. Krujë 173 97 11118 5316 1.56 1.82 
16. Kuçovë 7 4 4317 2063 0.16 0.19 
17. Kukës 233 138 10951 5175 2.13 2.67 
18. Kurbin 47 26 9235 4470 0.51 0.58 
19. Lezhë 25 6 11276 5459 0.22 0.11 
20. Librazhd 94 49 10775 5216 0.87 0.94 
21. Lushnje 56 37 18978 9093 0.30 0.41 
22. Malësi e Madhe 59 43 1673 3025 0.97 1.42 
23. Mallakastër 62 28 4917 2329 1.26 1.20 
24. Mat 36 17 9027 4358 0.40 0.39 
25. Mirditë 7 0 4113 2041 0.17 0.00 
26. Peqin 1 1 4898 2389 0.02 0.04 
27. Përmet 2 0 2431 1164 0.08 0.00 
28. Pogradec 17 6 10134 4817 0.17 0.12 
29. Pukë 9 6 4104 1958 0.22 0.31 
30. Sarandë 3 1 4603 2206 0.07 0.05 
31. Skrapar 4 0 2720 1325 0.15 0.00 
32. Shkodër 242 115 28591 13594 0.85 0.85 
33. Tepelenë 6 5 3371 1643 0.18 0.30 
34. Tirana Bashki 218 88 59718 28387 0.37 0.31 
35. Tirana Rreth 575 342 38272 18579 1.5 1.84 
36. Tropojë 28 11 4524 2026 0.62 0.54 
37. Vlorë 33 9 19930 9511 0.17 0.09 
 Totali 3711 1971 457882 220219 0.81 0.90 
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Të dhëna për braktisjen -Viti shkollor 2009-2010 (Qershor) 

Nr. Rrethet Braktisja e nxënësve Nxënës në shtator % e braktisjes 

Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej Femra 

1 Berat 12 4 15067 7369 0.08 0.05 
2 Bulqizë 23 16 6054 2909 0.38 0.55 
3 Delvinë 0 0 1392 683 0.00 0.00 
4 Devoll 2 1 3487 1704 0.06 0.06 
5 Dibër 156 114 12218 5875 1.28 1.94 
6 Durrës 245 119 32448 15597 0.76 0.76 
7 Elbasan 129 65 29213 14044 0.44 0.46 
8 Fier 84 45 25923 12410 0.32 0.36 
9 Gramsh 10 4 4193 2041 0.24 0.20 
10 Gjirokastër 7 5 4381 2127 0.16 0.24 
11 Has 8 7 3657 1836 0.22 0.38 
12 Kavajë 119 78 10525 5152 1.13 1.51 
13 Kolonjë 5 0 1459 716 0.34 0.00 
14 Korçë 147 78 15621 7514 0.94 1.04 
15 Krujë 110 71 10909 5174 1.01 1.37 
16 Kuçovë 1 0 4046 1924 0.02 0.00 
17 Kukës 150 105 10557 4976 1.42 2.11 
18 Kurbin 18 11 8746 4221 0.21 0.26 
19 Lezhë 20 9 11072 5339 0.18 0.17 
20 Librazhd 74 35 10098 4913 0.73 0.71 
21 Lushnjë 69 35 17978 8581 0.38 0.41 
22 Malësi e Madhe 35 25 5748 2803 0.61 0.89 
23 Mallakastër 18 3 4618 2197 0.39 0.14 
24 Mat 13 11 8558 4124 0.15 0.27 
25 Mirditë 1 0 3805 1864 0.03 0.00 
26 Peqin 2 1 4562 2221 0.04 0.05 
27 Përmet 0 0 2223 1058 0.00 0.00 
28 Pogradec 0 0 9684 4636 0.00 0.00 
29 Pukë 0 0 3734 1766 0.00 0.00 
30 Sarandë 2 1 4629 2244 0.04 0.04 
31 Skrapar 0 0 2590 1236 0.00 0.00 
32 Shkodër 112 56 27526 13081 0.41 0.43 
33 Tepelenë 9 4 3081 1507 0.29 0.27 
34 Tirana Bashki 205 80 59128 28065 0.35 0.29 
35 Tirana Rreth 209 107 37537 18160 0.56 0.59 
36 Tropojë 18 4 4370 1995 0.41 0.20 
37 Vlorë 15 7 19122 9080 0.08 0.08 
 Totali 2028 1101 439995 211142 0.46 0.54 
 
 
Tabela 7  Braktisja në arsimin 9-vjeçar (arsimi publik) për vitin shkollor 2009-2010, Qershor 
2010. Burimi: MASH, Zyra e Statistikës 
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Të dhëna për braktisjen -Viti shkollor 2009-2010 (Tetor-Dhjetor-Qershor) 

Nr. Rrethet Tetor Dhjetor Qershor 

Gjithsej Femra Gjithsej Femra Gjithsej % Femra % 

1 Berat 18 5 17 4 12 0.08 4 0.05 
2 Bulqizë 22 16 33 24 23 0.38 16 0.55 
3 Delvinë 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
4 Devoll 8 4 6 2 2 0.06 1 0.06 
5 Dibër 225 150 186 128 156 1.28 114 1.94 
6 Durrës 241 131 72 39 245 0.76 119 0.76 
7 Elbasan 47 28 103 57 129 0.44 65 0.46 
8 Fier 256 145 205 119 84 0.32 45 0.36 
9 Gramsh 5 1 16 11 10 0.24 4 0.20 
10 Gjirokastër 0 0 8 7 7 0.16 5 0.24 
11 Has 4 4 3 3 8 0.22 7 0.38 
12 Kavajë 166 99 153 102 119 1.13 78 1.51 
13 Kolonjë 0 0 1 0 5 0.34 0 0.00 
14 Korçë 146 79 125 72 147 0.94 78 1.04 
15 Krujë 115 68 155 95 110 1.01 71 1.37 
16 Kuçovë 5 2 1 0 1 0.02 0 0.00
17 Kukës 166 115 166 115 150 1.42 105 2.11 
18 Kurbin 40 23 33 19 18 0.21 11 0.26
19 Lezhë 11 5 5 2 20 0.18 9 0.17 
20 Librazhd 208 95 89 31 74 0.73 35 0.71
21 Lushnjë 26 7 100 41 69 0.38 35 0.41 
22 Malësi e Madhe 50 37 51 36 35 0.61 25 0.89
23 Mallakastër 62 28 25 7 18 0.39 3 0.14 
24 Mat 27 18 26 20 13 0.15 11 0.27
25 Mirditë 17 5 4 3 1 0.03 0 0.00 
26 Peqin 8 4 12 6 2 0.04 1 0.05
27 Përmet 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
28 Pogradec 17 6 0 0 0 0.00 0 0.00 
29 Pukë 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 
30 Sarandë 8 0 5 0 2 0.04 1 0.04 
31 Skrapar 10 5 10 5 0 0.00 0 0.00 
32 Shkodër 172 89 139 63 112 0.41 56 0.43 
33 Tepelenë 6 5 0 0 9 0.29 4 0.27 
34 Tirana Bashki 120 48 120 48 205 0.35 80 0.29 
35 Tirana Rreth 514 308 408 242 209 0.56 107 0.59 
36 Tropojë 28 11 4 2 18 0.41 4 0.20 
37 Vlorë 17 2 5 1 15 0.08 7 0.08 
 Totali 2765 1543 2286 1304 2028 0.46 1101 0.54 

 
Tabela 8  Braktisja në arsimin 9-vjeçar (arsimi publik) për vitin shkollor 2010-2011.  
Burimi: MASH, Zyra e Statistikës 
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9.2. Pyetësorët e përdorur gjatë anketimit për të tre grupet e synuar 
 

Anketë për drejtorë/mësues  
 
 

 
Pjesa e parë 

 
 

 
Pyetje 

 
Argumento përgjigjen 

Nga cilat fshatra apo qendra të banuara vijnë 
nxënësit, në këtë shkollë? 

 

Çfarë distance ka shkolla juaj nga qendrat e 
banuara? 

 

Lartësia  e qytetit/fshatit (ku ndodhet shkolla) 
mbi nivelin e detit 

 

Cila është gjendja fizike e shkollës (kur është 
rikonstruktuar) dhe çfarë bazë materiale vë ne 
dispozicion?  

 

A kanë nxënësit tuaj vështirësi për të ndjekur 
shkollën? Çfarë vështirësish më tepër? 

 

A janë mësuesit e shkollës tuaj të profilit 
përkatës? Sa prej tyre? 

 

Sa nga mësuesit tuaj banojnë pranë shkollës dhe 
sa larg saj? Nëse nuk banojnë prane shkollës nga 
vijnë ata (fshat/komunë/bashki)? 

 

Sa lëndë jep një mësues (cilat p.sh)?  
Keni internet ne shkollë? Nëse keni, për sa kohë  

 
Qarku 

 
Bashkia 

 
Komuna 

 
Shkolla  9-vjeçare 

Klasa 
gjithsej 

Nxënës 
gjithsej 

 
Femra 

  Komuna 
----------- 

Fshati 
------------ 

    

 
 
Klasa 

 
Nr i 

klasave 

 
Nxënës 
gjithsej 

 
Mosha 
(Vjeç) 

 
Femra 

 
Mosha 
(Vjeç) 

 
Nr i nxënësve 
braktisës 

 
Mosha 
(Vjeç) 

 
Femra 

 
Mosha 
(Vjeç) 

Klasa I          
Klasa II          
Klasa III          
Klasa IV          
Klasa V          
Klasa VI          
Klasa VII          
Klasa VIII          
Klasa IX          
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e përdorin atë nxënësit në shkollë? Për çfarë? 
Sa shpesh aktivizoheni në mësim në secilën 
lëndë mësimore? 

 

Çfarë niveli ekonomik kanë familjet e nxënësve 
të shkollës suaj? 

 

Keni nxënës braktisës? Pse e kanë braktisur 
shkollën nxënësit tuaj? 

 

Sa të interesuar janë familjet e nxënësve tuaj për 
mbarëvajtjen e fëmijëve të tyre në shkollë?  

 

Keni në shkollë klasa kolektive? Çfarë 
kombinimi? 

 

A është i vlefshëm për ju mësimi që zhvillohet në 
klasa kolektive? Pse?  

 

Keni në klasat tuaja nxënës që nuk di të shkruajë 
apo të lexojë (pra që mbetet në fund të bankave)? 
Sa? Sa vite qëndron në një klasë? Çfarë 
vështirësish ka? 

 

Sa dhe si punohet me këta nxënës që mbeten në 
fund të bankave?  

 

A i pengojnë kushtet e motit dhe të terrenit 
nxënësit tuaj për të ardhur në shkollë? 
Përshkruani ju lutem. 

 

A keni nxënës që nuk vjen në shkollë për shkak 
të gjakmarrjes? Që nga cila kohë nuk vjen? Çfarë 
bëhet me shkollimin e tij? 

 

A keni nxënës që nuk vjen në shkollë për shkaqe 
ekonomike (nuk blen dot librat, mjetet e tjera të 
shkollës, veshjet, duhet të punojë për familjen)? 

 

A keni nxënës që nuk vjen në shkollë për shkaqe 
sociale (prindër të divorcuar, dhunë në familje, 
që mungon kryefamiljari, emigracion të jashtëm, 
migrim në ndonjë qytet tjetër, mentalitet të 
familjes ndaj vajzave, keqtrajtim apo indiferencë 
ndaj nxënësve me ngjyrë, etj.)? 

 

Cila është në përgjithësi niveli arsimor i 
prindërve të nxënësve të shkollës suaj? 

 

A keni nxënës që nuk vjen në shkollë për shkak 
se pengohet nga familja? Nëse Po - Cila është 
arsyeja? 

 

A keni në shkollën tuaj nxënës me aftësi të 
kufizuara? Ç’mendim keni për kushtet që u ofron 
shkolla? Çfarë mendoni për efektivitetin e 
vendosjes së sanksioneve përkatëse? 

 

A u janë vënë gjoba nga pushteti lokal, familjeve 
që kanë fëmijë që braktisin shkollën? Nëse jo, 
pse?  

 

Sa % e nxënësve tuaj kanë dalë nga lista e 
nxënësve braktisës për shkak të mbushjes së 
moshës së detyrimit shkollor këtë vit shkollor? 
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A keni në shkollën tuaj nxënës që punojnë gjatë 
kohës që duhet të shkollohen? 

 

A keni në shkollë nxënës që është larguar dhe 
nuk ka marrë shpërnguljen? 

 

A keni në komunitetin e shkollës suaj fëmijë që 
janë në moshë shkollore por që nuk janë 
regjistruar ende në shkollë? Nëse po, cilat janë 
arsyet? 

 

 
Pjesa e dytë 
 
Ju lutem jepni mendimin tuaj nëse jeni dakort me listimin dhe grupimin e shkaqeve të 
mëposhtme sipas fushave. Vendosni në kolonën ” Pesha në % e secilit prej shkaqeve”, 
peshën në përqindje që ju konsideroni se ka secili prej tyre. Nëse gjykoni se nuk qëndron 
si shkak vendosini përbri, një X. Nëse vlerësoni se ka edhe shkaqe të tjerë që për ju janë 
tepër ndikues, shtojini në rreshtat bosh në fund të tabelës dhe vendosni përbri se sa ai 
ndikon mbi braktisjen shkollore (në %)304. Ju lutem argumentoni vlerësimin tuaj! 
 

 
 
Nr 

 
Shkaqet e braktisjes të grupuara në 

fusha e nënfusha 

 
Pesha në % e secilit 

prej shkaqeve 

 
Pse gjykoni se ka këtë peshë? 

 
 
 
1. 

E
k

on
om

ik
e 

Niveli i zhvillimit 
ekonomik në kuadër vendi 

  

Niveli i varfërisë, 
pabarazia e zhvillimit 
shtresor e rajonal dhe 
kostoja e shkollimit 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  

   
   

   
   

   
   

   
So

ci
al

e 

Migracioni i brendshëm 
dhe i jashtëm i popullsisë 

  

Shfrytëzimi i fëmijëve për 
punë 

  

Niveli arsimor i prindërve 
dhe interesi ndaj shkollës 

  

Fëmijë me aftësi të 
kufizuara 

  

Probleme familjare 
(familje me shumë 
anëtarë, mungesë të 
kryefamiljarit, divorce, 
dhunë në familje, etj) 

  

Mentaliteti (kryesisht për 
vajzat) dhe shkalla e 
barazisë në arsimim 

  

 
Gjakmarrja 

  

Shkalla e përfshirjes së 
nxënësve të grupeve etno-
kulturore në shoqëri e 
raporti i tyre me 

  

                                                 
304 Shënim: Është llogariur që të gjithë faktorët sëbashku të bëjnë shumën 100 %, kështu që ju lutem 
përcaktoni një peshë të përafërt për secilën prej shkaqeve, në mënyrë të tillë që shuma e të gjithë shkaqeve 
të jape shifrën 100 %. 
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arsimimin 
 

 
 
 
 
 
 
3. 

A
k

se
si

 
d

h
e 

ci
lë

si
a 

e 
sh

ër
b

im
it

 
ar

si
m

or
 

Vendosja e shkollave 
(distanca, vendosja në 
lartësi, si dhe vështirësitë 
e terrenit) dhe aksesi i 
tyre në lidhje me qendrat 
e banuara  

  

Gjendja fizike e mjediseve 
shkollore 

  

Kualifikimi i mësuesve 
dhe niveli i mësimdhënies 

 
 

 

Klima dhe marëdhëniet në 
klasë dhe në shkollë;  

  

Mbetjet në klasë   
 
 
 
 
 
4. 

L
eg

ji
sl

ac
io

ni
 m

bi
 d

et
yr

im
in

 
sh

ko
ll

or
 

 
Shkalla e njohjes dhe e 
zbatimit të legjislacionit 
nga organet e qeverisjes 
vendore 
 

  

 

 

 
 
 

  

 

 

 
 
 

  

 
Ju faleminderit! 
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Anketë për nxënësit 
 

 

 
Pjesa e parë 
 

 
Pyetje 

 
Argumento përgjigjen 

 
Të pëlqen shkolla?  

Shumë   
Pak  
Aspak  

E ndiqni rregullisht shkollën?  
Cila lëndë ju pëlqen më shumë? Cila jo? Pse?  
A keni vështirësi për të ndjekur shkollën? 
Çfarë vështirësish? 

 

Çfarë kushte ofron shkolla apo klasa juaj për 
mbarëvajtjen e mësimit? (specifkoni ju lutem, 
a është shkolla juaj e rikonstruktuar/e vjetër, 
pa ngrohje/me ngrohje, me tavan e dritare të 
prishur/të rregullt, ka ujë, ka tualet, ka mjete 
mësimore që ju ndihmojnë për konkretizimin 
e mësimit, etj.)? 

 

Sa nxënës ka klasa juaj? Sa janë nxënës që 
mësojnë dhe e ndjekin shkollën me hope? 

 

A janë mësuesit tuaj të profilit përkatës?  
Sa nga mësuesit tuaj banojnë pranë shkollës 
dhe sa larg saj? Nëse nuk banojnë pranë 
shkollës, nga vijnë ata (fshat/komunë/bashki)? 

 

Çfarë marëdhënie ka midis jush dhe 
mësuesve? 

 

Sa lëndë jep një mësues (cilat p.sh)?  
Keni internet ne shkollë? Nëse keni, për sa 
kohë e përdorni atë në shkollë? Për çfarë? 

 

Sa shpesh aktivizoheni në mësim në secilën 
lëndë mësimore? 

 

I keni blerë të gjitha librat apo i keni marrë 
nga shokët paraardhës? Nëse po, pse? 

 

Keni psikologe ne shkollë? Sa të lidhur jeni 
me të? 

 

Sa veta jeni në familje? Sa prej tyre janë 
fëmijë në moshën 6-16 vjeç? Sa prej tyre 
vajza. 

 

Sa veta punojnë në familjen tuaj? Ku punojnë  

 
Qarku 

 
Bashkia 

 
Komuna 

 
Shkolla 9-vjeçare 

 
Klasa 

 
Mosha  

 
Gjinia 

  Komuna 
----------- 

Fshati 
------------ 

  -----  vjeç F M 
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personat që mbajnë familjen tuaj? 
Çfarë moshe janë personat që punojnë në 
familjen tuaj?  

 

Me çfarë të ardhura ushqehet familja juaj?  
Keni njeri të afërm të familjes në emigracion? 
A ju ndihmon ai? 

 

A kanë nevojë familja për punën tuaj? Çfarë 
lloj pune mund të bëni? 

 

A është familja jote e interesuar për 
mbarëvajtjen tënde në shkollë? Sa ju mbështet 
dhe si? 

 

Cili është niveli arsimor i prindërve tuaj?  
A dëshironi ju të punoni gjatë kohës që jeni 
nxënës i shkollës 9-vjeçare? Ku?  

 

Keni nevojë të punoni gjatë kohës që jeni 
nxënës i shkollës 9-vjeçare? Nëse po pse? 

 

Sa larg e keni shkollën nga shtëpia juaj. Si  
shkoni në shkollë (me këmbë, autobus, etj)? 
Për sa kohë e bëni distancën? Përshkruani ju 
lutem. 

 

Keni në shkollë klasa kolektive? Nëse po, a ju 
ndihmon të mësoni? 

 

Keni në klasë ndonjë nxënës që nuk di të 
shkruajë apo të lexojë (që mbetet në fund të 
bankave)? Sa? Sa kohë ka në klasën tuaj? 

 

A e përkrahni ju dhe mësuesit këtë nxënës apo 
ai/ ajo mbetet në fund të bankave?  

 

Si i keni marëdhëniet në klasë midis njëri-
tjetrit? Po me mësuesit dhe drejtorinë? 

 

A ju kanë pengur ndonjëherë kushtet e motit 
dhe të terrenit për të ardhur në shkollë? Nëse 
po, për sa kohë nuk e keni ndjekur shkollën? 
Përshkruani ju lutem. 

 

A ka ndonjë nxënës në klasën tuaj që nuk vjen 
në shkollë për shkak të gjakmarrjes? Që nga 
cila kohë nuk vjen? 

 

A ka ndonjë nxënës në klasën tuaj që nuk vjen 
në shkollë për shkak se nuk blen dot librat, 
apo mjetet e tjera të shkollës, ose prej 
problemeve të tjera ekonomike? 

 

A ka ndonjë nxënës/se në klasën tuaj që nuk 
vjen në shkollë për shkak se pengohet nga 
familja? Nëse Po - Cila është arsyeja? 

 

A keni në familjen tuaj ose në komunitetin e 
shkollës suaj, fëmijë që janë në moshë 
shkollore, por që nuk janë regjistruar ende në 
shkollë? Nëse po, cilat mendoni se janë 
arsyet? 
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A ka ndonjë nxënës që ka qënë në klasën tuaj 
dhe tani nuk vjen më për arësye të tjera që 
nuk janë përmendur më sipër? Në cilën klasë 
e ka ndërprerë ndjekjen e mësimit? 

 

 
Pjesa e dytë 
 
Ju lutem jepni mendimin tuaj nëse jeni dakort me listimin dhe grupimin e shkaqeve të 
mëposhtme sipas fushave. Vendosni në kolonën ” Pesha në % e secilit prej shkaqeve”, 
peshën në përqindje që ju konsideroni se ka secili prej tyre. Nëse gjykoni se nuk qëndron 
si shkak vendosini përbri, një X. Nëse vlerësoni se ka edhe shkaqe të tjerë që për ju janë 
tepër ndikues, shtojini në rreshtat bosh në fund të tabelës dhe vendosni përbri se sa ai 
ndikon mbi braktisjen shkollore (në %)305. Ju lutem argumentoni vlerësimin tuaj! 
 

 
 
Nr 

 
Shkaqet e braktisjes të grupuara në 

fusha e nënfusha 

 
Pesha në % e secilit 

prej shkaqeve 

 
Pse gjykoni se ka këtë peshë? 

 
 
 
1. 

E
k

on
om

ik
e 

Niveli i zhvillimit 
ekonomik në kuadër vendi 

  

Niveli i varfërisë, 
pabarazia e zhvillimit 
shtresor e rajonal dhe 
kostoja e shkollimit 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  

S
oc

ia
le

 

Migracioni i brendshëm 
dhe i jashtëm i popullsisë 

  

Shfrytëzimi i fëmijëve për 
punë 

  

Niveli arsimor i prindërve 
dhe interesi ndaj shkollës 

  

Fëmijë me aftësi të 
kufizuara 

  

Probleme familjare 
(familje me shumë 
anëtarë, mungesë të 
kryefamiljarit, divorce, 
dhunë në familje, etj) 

  

Mentaliteti (kryesisht për 
vajzat) dhe shkalla e 
barazisë në arsimim 

  

 
Gjakmarrja 

  

Shkalla e përfshirjes së 
nxënësve të grupeve etno-
kulturore në shoqëri e 
raporti i tyre me 
arsimimin 

  

 
 
 
3. A

k
se

si
 

d
h

e 
ci

lë
si

a 
e 

sh
ër

bi
it

Vendosja e shkollave 
(distanca, vendosja në 
lartësi, si dhe vështirësitë 
e terrenit) dhe aksesi i 

  

                                                 
305 Shënim: Është llogariur që të gjithë faktorët sëbashku të bëjnë shumën 100 %, kështu që ju lutem 
përcaktoni një peshë të përafërt për secilën prej shkaqeve, në mënyrë të tillë që shuma e të gjithë shkaqeve 
të jape shifrën 100 %. 
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tyre në lidhje me qendrat 
e banuara  
Gjendja fizike e mjediseve 
shkollore 

  

Kualifikimi i mësuesve 
dhe niveli i mësimdhënies 

 
 

 

Klima dhe marëdhëniet në 
klasë dhe në shkollë;  

  

Mbetjet në klasë   
 
 
 
 
 
4. 

L
eg

ji
sl

ac
io

n
i 

m
b

i 
de

ty
ri

m
in

 
sh

k
ol

lo
r 

 
Shkalla e njohjes dhe e 
zbatimit të legjislacionit 
nga organet e qeverisjes 
vendore 
 

  

 

 

 
 
 

  

 

 

 
 
 

  

 
Ju faleminderit! 

 
 
 

Anketë për prindër/të afërm/kujdestarë 
 

 
Pjesa e parë 
 

 
Pyetje 

 
Argumentoni përgjigjen 

Keni fëmijë në moshë shkolle?  
Sa? A kanë vështiresi ata për të ndjekur 
shkollën? Çfarë vështirësish? 

 

Çfarë kushte ofron shkolla e komunitetit tuaj?  
A kanë qejf fëmijët tuaj të shkojnë në të? Pse? 

 

Keni jetuar prej shumë kohe në zonën që jeni, 
apo kenë ardhur kohët e fundit? Nëse keni 
ardhur nga cila zonë? Cila ka qënë arsyeja 
kryesore?  

 

 
Qarku 

 
Bashkia 

 
Komuna 

Statusi (Prindi/ i afërmi i 
nxënësit/kujdestari) 

 
Arsimimi 

 
Mosha  

 
Gjinia 

  Komuna 
----------- 

Fshati 
------- 

  -----  vjeç F M 
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Nëse atje keni pasur fëmijë në shkollën 9-
vjeçare, e keni marrë shpërnguljen nga shkolla? 
Në cilat kushte është banesa juaj? A është ajo e 
e regjistruar? 

 

A janë mësuesit e shkollës së fëmijës suaj, të 
profilit përkatës? 

 

Sa nga mësuesit e fëmijëve tuaj banojnë pranë 
shkollës dhe sa larg saj? Nëse nuk banojnë 
prane shkollës, nga vijnë ata 
(fshat/komunë/bashki)? 

 

Çfarë marëdhënie ka midis jush dhe mësuesit 
kujdestar e mësuesve të lëndëve? 

 

Çfarë marëdhënie ka midis jush dhe fëmijëve 
tuaj? 

 

A keni mundësi ekonomike për ti siguruar të 
gjitha librat dhe mjetet mësimore-didaktike, etj., 
për fëmijët tuaj? Nëse jo, si e përballoni 
situatën? 

 

Sa veta jeni në familje? Sa prej tyre janë fëmijë 
në moshën 6-16 vjeç? Sa prej tyre vajza. 

 

Sa veta punojnë në familjen tuaj? Ku punojnë 
personat që mbajnë familjen tuaj? Çfarë moshe 
kanë? 

 

Keni njeri të afërm të familjes në emigracion? A 
ju ndihmon ai? 

 

A ka nevojë familja juaj për punën e fëmijëve 
që janë në moshë shkolle (6-16 vjeç)? Çfarë lloj 
pune mund të bëjnë sipas jush? Jeni dakort ju 
me punësimin e tyre në këtë moshë? 

 

A jeni të interesuar për mbarëvajtjen e fëmijës 
në shkollë? Si dhe sa informoheni ju për fëmijën 
tuaj në lidhje me arsimimin dhe edukimin e 
tij/saj në shkollë? 

 

Ku punoni, apo ku keni punuar më parë? Cili 
është niveli arsimor juaj arsimor, apo 
kualifikimi juaj? 

 

A dëshirojnë fëmijët tuaj të punojnë gjatë kohës 
që janë nxënës në shkollën 9-vjeçare? Ku?  

 

Sa larg e kanë shkollën nga shtëpia fëmijët tuaj 
(në kohë ose në metra). Përshkruani ju lutem. 

 

Si  shkojnë fëmijët tuaj në shkollë (me këmbë, 
autobus, etj)? Për sa kohë e bëjnë distancën? 

 

Keni ju në familje ndonjë fëmijë që nuk di të 
shkruajë apo të lexojë? Pse? Nëse është mbetës 
sa vite ka në një klasë? 

 

A i kanë penguar ndonjëherë kushtet e motit dhe 
të terrenit fëmijët tuaj për të shkuar në shkollë? 
Nëse po, pse dhe për sa kohë? Përshkruani ju 
lutem. 
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A e keni problem shqetësues ju ndjekjen e 
shkollës nga vajza juaj, kur ajo duhet të bëjë 
rrugë për të shkuar atje (nëse shkolla është larg 
nga shtëpia juaj). Specifikoni ju lutem se çfarë 
shqetësimesh keni dhe si veproni.   

 

Nëse fëmija juaj nuk ka rezultate të mira në 
mësime, a ndikoni ju tek fëmija juaj (apo nëse 
keni ju ndonjë të afërmin tuaj që e bën këtë) që 
ai të interesohet më tepër për hallet e punët e 
familjes se sa të shkojë në shkollën? Nëse po, 
cili është argumenti juaj? 

 

A keni në familjen tuaj ose në komunitetin tuaj, 
fëmijë që janë në moshë shkollore por që nuk 
janë rregjistruar ende në shkollë? Nëse po, cilat 
janë arsyet? 

 

A keni ndonjë fëmijë apo të afërm tuajin që nuk 
frekuenton shkollën për shkak të gjakmarrjes? 
Që nga cila kohë? Cili është mendimi juaj në 
lidhje me këtë plagë të shoqërisë. 

 

Në çfarë rastesh kontaktoni me pushtetin lokal? 
I njihni kompetencat e tij në lidhje me arsimin? 

 

Nëse ka rast braktisjeje të shkollës, a jeni dakort 
me vendosjen e gjobave ndaj prindërve të 
fëmijëve që braktisin? 

 

 
 
Pjesa e dytë 
 
Ju lutem jepni mendimin tuaj nëse jeni dakort me listimin dhe grupimin e shkaqeve të 
mëposhtme sipas fushave. Vendosni në kolonën ” Pesha në % e secilit prej shkaqeve”, 
peshën në përqindje që ju konsideroni se ka secili prej tyre. Nëse gjykoni se nuk qëndron 
si shkak vendosini përbri, një X. Nëse vlerësoni se ka edhe shkaqe të tjerë që për ju janë 
tepër ndikues, shtojini në rreshtat bosh në fund të tabelës dhe vendosni përbri se sa ai 
ndikon mbi braktisjen shkollore (në %)306. Ju lutem argumentoni vlerësimin tuaj! 
 

 
 
Nr 

 
Shkaqet e braktisjes të grupuara në 

fusha e nënfusha 

 
Pesha në % e secilit 

prej shkaqeve 

 
Pse gjykoni se ka këtë peshë? 

 
 
 
1. 

E
ko

n
om

ik
e 

Niveli i zhvillimit 
ekonomik në kuadër vendi 

  

Niveli i varfërisë, 
pabarazia e zhvillimit 
shtresor e rajonal dhe 
kostoja e shkollimit 

  

 S o c i Migracioni i brendshëm   

                                                 
306 Shënim: Është llogariur që të gjithë faktorët sëbashku të bëjnë shumën 100 %, kështu që ju lutem 
përcaktoni një peshë të përafërt për secilën prej shkaqeve, në mënyrë të tillë që shuma e të gjithë shkaqeve 
të jape shifrën 100 %. 
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2.  

dhe i jashtëm i popullsisë 
Shfrytëzimi i fëmijëve për 
punë 

  

Niveli arsimor i prindërve 
dhe interesi ndaj shkollës 

  

Fëmijë me aftësi të 
kufizuara 

  

Probleme familjare 
(familje me shumë 
anëtarë, mungesë të 
kryefamiljarit, divorce, 
dhunë në familje, etj) 

  

Mentaliteti (kryesisht për 
vajzat) dhe shkalla e 
barazisë në arsimim 

  

 
Gjakmarrja 

  

Shkalla e përfshirjes së 
nxënësve të grupeve etno-
kulturore në shoqëri e 
raporti i tyre me 
arsimimin 

  

 
 
 
 
 
 
3. 

A
k

se
si

 
d

he
 

ci
lë

si
a 

e 
sh

ër
b

im
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ar

si
m

or
 

Vendosja e shkollave 
(distanca, vendosja në 
lartësi, si dhe vështirësitë 
e terrenit) dhe aksesi i 
tyre në lidhje me qendrat 
e banuara  

  

Gjendja fizike e mjediseve 
shkollore 

  

Kualifikimi i mësuesve 
dhe niveli i mësimdhënies 

 
 

 

Klima dhe marëdhëniet në 
klasë dhe në shkollë;  

  

Mbetjet në klasë   
 
 
 
 
 
4. 

L
eg

ji
sl

ac
io

n
i 

m
b

i 
de

ty
ri

m
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sh

k
ol

lo
r 

 
Shkalla e njohjes dhe e 
zbatimit të legjislacionit 
nga organet e qeverisjes 
vendore 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 
Ju faleminderit! 
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9.3 Ligjshmëria 
 

Më poshtë po paraqitet në mënyrë të plotë secili prej neneve të Ligjit Nr. 69/2012, 
“Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” që lidhen ngushtë 
me ndjekjen e detyrimit shkollor dhe bashkangjitur tyre edhe Neni 40 i Kreut IV të Ligjit 
nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”, në të cilin 
parashikohen sanksionet administrative:  
 
1. Ligji Nr. 69/2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e 
Shqipërisë” 
 
KREU I  
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME  
Neni 1  
Objekti, qëllimi dhe fusha e zbatimit të ligjit  
2. Qëllimi i këtij ligji është garantimi i së drejtës kushtetuese për arsimim, sipas kuadrit 
ligjor përkatës për funksionimin e sistemit arsimor parauniversitar.  
 
Neni 3  
Qëllimi i sistemit arsimor parauniversitar  
Sistemi arsimor parauniversitar ka për qëllim formimin e çdo individi, në mënyrë që të 
përballojë sfidat e së ardhmes, të jetë i përgjegjshëm për familjen, shoqërinë e kombin 
dhe në mënyrë të veçantë:  
a) të njohë, të respektojë, të mbrojë identitetin kombëtar e të zhvillojë trashëgiminë dhe 
diversitetin tonë kulturor; 
b) të zhvillohet në aspektin etik, intelektual, fizik, social dhe estetik, të jetë i aftë të 
mendojë në mënyrë të pavarur, kritike e krijuese, t’u përshtatet ndryshimeve, të ketë 
vetëbesim e shpirt bashkëpunimi, të jetë i gatshëm të ofrojë ndihmesën e tij për 
mirëqenien, përparimin, lirinë e demokracinë;  
c) të ketë bindjen e thellë se drejtësia, paqja, harmonia, bashkëpunimi dhe respekti për të 
tjerët janë vlerat më të larta njerëzore;  
 
Neni 4  
Kuadri rregullator dhe mbështetës i sistemit arsimor  
Sistemi arsimor parauniversitar mbështetet në traditën e arsimit shqiptar, funksionon në 
përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, legjislacionin shqiptar në fuqi dhe 
zhvillohet sipas vlerave të përbashkëta të sistemeve arsimore bashkëkohore.  
 
Neni 5  
E drejta për arsimim  
1. 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.  
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2. Në shkollat publike arsimi i detyrueshëm dhe arsimi i mesëm i lartë janë falas.  
 
Neni 6  
Parime të përgjithshme  
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.  
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.  
7. Veprimtaria e institucioneve në sistemin arsimor parauniversitar dhe e punonjësve të 
tyre është transparente dhe e bazuar në llogaridhënie ndaj përfituesve të shërbimit 
arsimor.  
8. Në sistemin arsimor parauniversitar garantohet e drejta e nxënësve, e punonjësve 
arsimorë, e prindërve dhe përfaqësuesve të tyre ligjorë, më poshtë “prindër”, për të 
shprehur pikëpamjet e tyre për cilësinë e shërbimit arsimor dhe për t’u dëgjuar për këto 
pikëpamje.  
9. Sistemi arsimor parauniversitar funksionon mbi bazën e decentralizimit dhe 
autonomisë së institucioneve arsimore.  
 
KREU II  
INSTITUCIONET ARSIMORE DHE FORMAT E ARSIMIMIT  
 
Neni 14  
Institucionet në sistemin arsimor parauniversitar  
Në sistemin arsimor parauniversitar funksionojnë kopshtet, shkollat dhe institucionet 
plotësuese, të cilat janë publike ose private.  
 
Neni 16  
Format e arsimimit  
Format e arsimimit në shkolla janë:  
a) arsimim me kohë të plotë;  
b) arsimim me kohë të pjesshme;  
c) arsimim në distancë.  
 
Neni 17  
Arsimimi në kushtet e shtëpisë  
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Arsimimi në kushtet e shtëpisë ofrohet në raste të veçanta, për të gjitha klasat e arsimit 
bazë ose vetëm për disa prej tyre. Ministri përcakton rastet e veçanta, kriteret dhe 
procedurat për arsimimin në kushtet e shtëpisë.  
 
Neni 18  
Arsimimi në institucionet joshkollore  
Ministria, në bashkëpunim me organet përkatëse, siguron arsimimin për individët e 
moshës shkollore në institucionet e paraburgimit, të vuajtjes së dënimit dhe në 
institucione të përkujdesjes shoqërore.  
 
Neni 19  
Përkujdesje për kategori të veçanta të nxënësve  
Kategorive të veçanta të nxënësve u sigurohet kujdes i posaçëm nga shteti. Format dhe 
kriteret e përkujdesjes përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.  
 
Neni 20  
Shërbimi psiko-social në institucionet arsimore  
1. Njësitë arsimore vendore u sigurojnë shërbim psiko-social nxënësve dhe punonjësve të 
institucioneve arsimore.  
2. Shërbimi psiko-social ofron mbështetje nëpërmjet psikologëve ose punonjësve socialë 
për trajtimin e problematikave të rasteve të ndryshme, vlerësimin e rasteve të fëmijëve 
me nevoja të veçanta psiko-sociale, hartimin e programeve parandaluese, sipas nevojave 
të komunitetit shkollor.  
 
KREU III  
NIVELET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR  
Neni 22  
Arsimi bazë  
1. Arsimi bazë synon zhvillimin shoqëror, intelektual e fizik, të çdo nxënësi, zotërimin e 
rregullave të sjelljes dhe kultivimin e vlerave, përkujdesjen për shëndetin, si dhe 
përgatitjen e mjaftueshme për vazhdimin e arsimit të mesëm të lartë ose për tregun e 
punës.  
2. Arsimi bazë përfshin arsimin fillor dhe arsimin e mesëm të ulët. Arsimi fillor përbëhet 
nga gjashtë klasa, nga klasa e parë deri në klasën e gjashtë. Arsimi i mesëm i ulët 
përbëhet nga tri klasa, nga klasa e shtatë deri në klasën e nëntë.  
3. Shkollat e arsimit të orientuar mund të nisin në klasa të caktuara të arsimit bazë, duke 
siguruar formimin e mjaftueshëm të nxënësve në lëndët e kulturës së përgjithshme.  
4. Arsimi bazë me kohë të plotë është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët që janë shtetas 
shqiptarë me banim në Republikën e Shqipërisë nga mosha gjashtë vjeç deri në moshën  
gjashtëmbëdhjetë vjeç, me përjashtim të rasteve të parashikuara në këtë ligj.  
Nxënësi ka të drejtë ta ndjekë arsimin bazë me kohë të plotë deri në moshën 
shtatëmbëdhjetë vjeç. Nxënësi, që ka mbushur moshën shtatëmbëdhjetë vjeç dhe nuk ka 
përfunduar arsimin bazë, lejohet të përfundojë klasën që po ndjek. Nxënësit, që kanë 
mbushur moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç dhe nuk e kanë përfunduar arsimin bazë me kohë 
të plotë, kanë të drejtë të regjistrohen në shkollat e arsimit bazë me kohë të pjesshme.  
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5. Nxënësi, që nuk ka ndjekur të paktën dy klasa të arsimit bazë me kohë të plotë, ka të 
drejtë ta ndjekë arsimin bazë me program mësimor individual, sipas procedurave të 
përcaktuara me udhëzim të ministrit.  
 
Neni 28  
Njësia bazë e qeverisjes vendore  
1. Njësia bazë e qeverisjes vendore ka për detyrë përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë 
së shërbimit arsimor për të gjithë nxënësit në institucionet arsimore parauniversitare 
publike, në përputhje me legjislacionin në fuqi.  
2. Kompetencat kryesore të njësisë bazë të qeverisjes vendore janë:  
a) ndërtimi dhe rikonstruksioni i godinave të institucioneve arsimore publike, sipas 
standardeve të miratuara nga Këshilli i Ministrave, me fonde të Buxhetit të Shtetit ose me 
fonde nga transferta e pakushtëzuar ose të ardhurat e veta;  
b) garantimi i paprekshmërisë së institucioneve arsimore në juridiksionin e saj, si dhe i 
mjediseve të tyre;  
c) ruajtja dhe mirëmbajtja e institucionit arsimor publik;  
ç) garantimi i kushteve higjieno-sanitare e atyre të ngrohjes në godinat e institucioneve 
arsimore publike.  
3. Njësia bazë e qeverisjes vendore, në bashkëpunim me njësinë përkatëse arsimore 
vendore dhe institucionet arsimore publike, është përgjegjëse për regjistrimin e nxënësve 
në shkollat publike të arsimit të detyrueshëm me kohë të plotë.  
4. Njësia bazë e qeverisjes vendore, mbështetur në propozimet e njësive arsimore vendore 
dhe këshillat e mësuesve të institucioneve, sipas kritereve të miratuara në këshillat e 
njësive vendore, mbështet:  
a) nxënësit e familjeve në nevojë;  
b) nxënësit me arritje të shkëlqyera;  
c) punonjësit e institucioneve arsimore për zhvillimin e tyre profesional dhe për 
zhvillimin e kurrikulës;  
ç) pajisjen e institucioneve arsimore me mjete mësimore.  
 
KREU XI  
ARSIMIMI I FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA  
Neni 64  
Ndjekja e institucioneve arsimore nga fëmijët me aftësi të kufizuara  
1. Nxënësve me aftësi të kufizuara u sigurohet arsimimi në shkollat e arsimit të mesëm të 
lartë, sipas kritereve të miratuara nga ministri dhe Ministri i Shëndetësisë.  
2. Nxënësi me aftësi të kufizuara qëndron në shkolla të specializuara deri në moshën 19 
vjeç.  
3. Njësia arsimore vendore krijon një komision, të përbërë nga mjekë, psikologë, mësues 
dhe specialistë për fëmijët me aftësi të kufizuara, i cili, pasi shqyrton kërkesën e prindit 
ose të drejtorit të një institucioni arsimor, jep rekomandimet përkatëse për ndjekjen nga 
fëmija të një institucioni arsimor të zakonshëm a të specializuar.  
4. Prindërit vendosin nëse fëmija e tyre me aftësi të kufizuara do të ndjekë një institucion 
të specializuar ose të zakonshëm të arsimit bazë. Prindërit mund të largojnë në çdo kohë 
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nga shkolla fëmijën, kur e gjykojnë se ai nuk përfiton nga mësimet ose ka mundësi të 
tjera më të mira.  
5. Ministria, në bashkëpunim me njësinë bazë të qeverisjes vendore dhe në këshillim me 
prindërit e komisionin, siguron arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në njërin nga 
dy llojet e institucioneve arsimore, të zakonshme ose të specializuara.  
6. Njësia arsimore vendore, sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara me udhëzim të 
përbashkët të ministrit dhe të Ministrit të Shëndetësisë, i siguron arsimim në shtëpi 
nxënësve që nuk munden të ndjekin një shkollë të zakonshme ose të specializuar të 
arsimit bazë.  
 
KREU XIII  
KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE  
Neni 68  
Ndjekja e arsimit të detyrueshëm  
Mosregjistrimi dhe mungesat e paarsyeshme të fëmijës në mësim për më shumë se 25 për 
qind të orëve mësimore gjatë një viti shkollor vlerësohen si rast i neglizhencës prindërore 
dhe trajtohen në përputhje me ligjin nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijës”.  
 
2. Ligji nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës  
 
KREU IV 
SANKSIONET ADMINISTRATIVE 
Neni 40 
Kundërvajtjet administrative 
1. Shkeljet e të drejtave të parashikuara në nenet 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dhe 
26 të këtij ligji, kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe 
dënohen me gjobë, përkatësisht: 
a) personi fizik, nga 30 000 deri në 60 000 lekë; 
b) personi juridik nga 60 000 deri në 120 000 lekë; 
c) personi fizik brenda personit juridik, i cili është përgjegjës për shkelje, nga 30 000 deri 
në 80 000 lekë; 
ç) personi, i cili ushtron funksion publik, nga 30 000 deri në 80 000 lekë. 
2. Procedura për shqyrtimin e kundërvajtjeve administrative dhe ekzekutimin e gjobave, 
të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, bëhet në përputhje me ligjin nr. 10 279, datë 
20.5.2010 "Për kundërvajtjet administrative". 

Përveç Ligjit Nr. 69/2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e 
Shqipërisë” dhe Ligjit nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”, 
dokumente të një rëndësie të madhe, që ndihmojnë në respektimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve në Shqipëri, janë edhe : 

  Vendimi Nr.346, datë 29.4.2011, për miratimin e rregullores “Për organizimin 
dhe funksionimin e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”, 
i hartuar në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 36 të 
ligjit nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”, me 
propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. 
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  Vendimi i datës 12.04.2012 “Për Proçedurat e Kryerjes së Kontrollit dhe të 
Vendosjes së Sanksionit nga Agjensia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Fëmijëve”, i hartuar në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të 
nenit 37, të ligjit nr.10 347, datë 4.11.2010, “Për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijës”, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta. 

  Urdhri i përbashkët i Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta dhe i Ministrit të Brendshëm, në gusht 2012, “Për mbrojtjen e të 
Drejtave të fëmijëve të cilët janë të ekspozuar ndaj formave të abuzimit ndaj 
tyre”, me anë të të cilit urdhërohen strukturat e Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit 
Social Shtetëror që të marrin në mbrojtje të menjëhershme çdo fëmijë që gjendet 
në situatë emergjente.  

 
 

DISPOZITAT NORMATIVE 
PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR 
Tiranë, 2013 
 
KREU XV 
ARSIMIMI I FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 
NENI 93 
Ngritja e komisionit pranë DAR /ZA-së dhe detyra të tij 
 

1. DAR/ZA ngre komisionin multidisiplinar të përbërë nga një mjek pediatër (kur 
është e mundur, mjek pediatër zhvillimi), një psikolog, një punonjës social, një 
mësues (kur është e mundur, mësues i kualifikuar për arsimin e specializuar) dhe 
drejtuesi i njësisë së shërbimit psiko-social. 
Kryetar i komisionit është drejtuesi i njësisë së shërbimit psiko-social. 

2. Komisioni, me kërkesën e prindit të fëmijës ose të drejtorit të institucionit 
arsimor, ku fëmija është regjistruar, vlerëson nevojat arsimore e shoqërore të 
fëmijës dhe ecurinë e tij.   

3. Komisioni mblidhet 3 herë në vit, para fillimit të vitit shkollor, në fund të 
semestrit të parë dhe në fund të vitit mësimor.  

4. Drejtori i institucionit arsimor këshillohet me komisionin e institucionit arsimor 
para se t’i drejtohet komisionit pranë DAR/ZA-së dhe bashkëpunon me prindërit e 
fëmijës për të paraqitur kërkesën e tij. 

5. Prindi i paraqet komisionit pranë DAR/ZA-së raportin vlerësues të fëmijës së tij të 
kryer nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë, kur fëmija është 
vlerësuar nga ky KomisionMjekësor.   

6. Komisioni: a) njofton prindin për gjendjen dhe ecurinë e fëmijës b) i jep me 
shkrim personit që ka paraqitur kërkesën, rekomandimin përndjekjen nga fëmija 
të shkollës së zakonshme ose të specializuarose kalimin nga shkolla e specializuar 
në shkollën e zakonshme apoanasjelltas; ç)sugjeron kopshtin/shkollën me kushtet 
më të përshtatshme për nxënësin;d) rekomandon shërbimet shtesë që duhet të 



GJEOGRAFIA E FENOMENIT TË BRAKTISJES SË SHKOLLËS  
 

- 247 - 

marrë fëmija në qendra ditore ose në institucione të tjera të specializuara për 
shërbimet rehabilituese; dh) rekomandon pajisjen e fëmijës me raportin mjeko-
ligjor kur fëmija nuk e ka. 

7. Vlerësimi dhe praktika e punës së komisionit mbështetet në standardet 
ndërkombëtare të vlerësimit dhe funksionimit të aftësisë së kufizuar (standarde të 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë). 

8. Komisioni fton të paktën një prind gjatë vlerësimit të fëmijës, dhe po të jetë e 
nevojshme, të afërm të tij. Kur fëmija është në kopsht/shkollë, përveç prindit 
marrin pjesë: punonjësi i shërbimit psiko-social në institucionin arsimor, mësues 
të fëmijës të caktuar nga drejtori i institucionit arsimor. 

9. Komisioni rekomandon ndjekjen e shkollës së specializuar vetëm kur gjykon se 
ndjekja e një shkolle të zakonshme nuk do të zhvillonte sa duhet fëmijën me aftësi 
të kufizuara (AK).  

10. Komisioni njofton me shkrim drejtorin e institucionit të zakonshëm arsimor se 
cilët nga fëmijët me AK do të mësojnë me plan mësimor dhe programe lëndore të 
zakonshme, të përshtatura ose individuale. 

11. Komisioni pranë DAR/ZA-së udhëzon komisionet e institucioneve arsimore për 
punën me nxënësit me AK. 

12. Komisioni mban dokumentacionin e gjendjes fillestare të fëmijës me AK dhe 
përditëson ecurinë e tij në bashkëpunim me komisionin në institucionin arsimor. 

13. DAR/ZA siguron kushtet e përshtatshme për ushtrimin e punës së komisionit.  
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