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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 

HYRJE 

Në janar të vitit 2016, Qeveria e Republikës së Shqipërisë miratoi zyrtarisht Strategjinë e Zhvillimit të 

Arsimit Parauniversitar (SZhAPU). Hartimi i Strategjisë u bazua në përparësitë e përcaktuara në 

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZhI II) dhe u mbështet në strategjitë e 

mëparshme të arsimit. SZhAPU-ja shërben si dokumenti bazë i politikave për zhvillimin e sektorit. Katër 

shtyllat e saj janë si më poshtë: 

A. Përsosja e qeverisjes, udhëheqjes dhe menaxhimit të kapaciteteve dhe burimeve të SAPU-së; 

B. Nxënia cilësore dhe gjithëpërfshirëse; 

C. Sigurimi i cilësisë bazuar në standarde të krahasueshme me ato të vendeve të BE-së;  

D. Përgatitja dhe zhvillimi profesional bashkëkohor i mësuesve dhe i drejtuesve. 

Qëllimi i përgjithshëm i SZhAPU-së është të sigurojë gjithëpërfshirjen dhe aksesin e barabartë në 

arsimin për të gjithë. Në kontekstin e modernizimit të sistemit të saj arsimor, Shqipëria po krijon një 

platformë për gjithëpërfshirjen sociale dhe po bën përpjekje për përmirësimin e arritjeve të nxënësve 

në të gjitha nivelet, për shembull, përmes zhvillimit të kurrikulës së bazuar në kompetenca, zgjerimit 

të përdorimit të Teknologjisë dhe Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në arsim dhe rikonceptimit të 

formimit të mësuesve.  

Qeveria është angazhuar në përmirësimin e nivelit të drejtësisë, barazisë, cenueshmërisë dhe aksesit 

jodiskriminues për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët që vijnë nga grupet minoritare.  

Objektivat e përgjithshëm të vlerësimit ishin: 

• Orientimi i MASR-së në analizimin e progresit, arritjeve dhe mangësive në fusha të posaçme të 

zbatimit të SZhAPU-së, duke shqyrtuar sfidat dhe progresin e zbatimit të strategjisë aktuale;  

• Identifikimi i sfidave dhe hendeqeve, dhe dakordësimi mbi prioritetet për të përparuar gjatë 

periudhës së mbetur të strategjisë aktuale, si dhe për strategjinë e re të sektorit arsimor.  

GJETJET KRYESORE 

1. Nivelet e pakënaqshme të financimit janë një nga çështjet kryesore që ndikojnë negativisht në 

rezultatin e sektorit arsimor në Shqipëri. Niveli i buxhetit të disponueshëm krahasuar me  

Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB) mbetet poshtë nivelit të synuar dhe Shqipëria mbetet një nga 

vendet me investimet më të ulëta për arsimin në rajon.  

2. Decentralizimi ka potencialin të përmirësojë eficiencën dhe llogaridhënien në menaxhimin dhe 

qeverisjen e sistemit arsimor shqiptar, duke pasur parasysh zhvillimin dhe promovimin e 

praktikave të ndarjes së informacionit, komunikimit dhe transparencës ndërmjet niveleve 

kombëtare, rajonale dhe vendore të arsimit në vend.  

3. Drejtuesit e shkollave shihen si ura të dobëta lidhëse brenda sistemit. Nevoja qëndron te 

konsolidimi dhe përmirësimi i sistemit të menaxhimit arsimor me fokus të veçantë forcimin e  

sistemeve, për të përfshirë ngritjen e shërbimeve të monitorimit dhe mbështetjes profesionale. 

4. Duke njohur rëndësinë e Sistemit të Menaxhimit të Informacionit në Arsim (SMIA), MASR-ja po 

finalizon pilotimin e SMIA-n në nivele të ndryshme.  
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5. Nevojitet përmirësim në koordinimin ndërmjet partnerëve dhe qeverisë. Shqetësimi lidhet me 

thirrjet për koordinim ndërmjet partnerëve dhe qeverisë, në kuadër të mbështetjes analitike të 

mëtejshme në përgatitjen dhe zbatimin e një modeli për të përmirësuar koordinimin në të 

ardhmen, veçanërisht me qëllim përgatitjen e Shqipërisë për t’u anëtarësuar në BE dhe avantazhet 

e mundshme që kjo sjell në koordinimin efikas.   

6. Janë shënuar arritje madhore, veçanërisht në fushën e aksesit në shkolla. Qeveria vijon me të 

njëjtin angazhim të demonstruar deri më tani në adresimin e problematikave lidhur me çështje të 

cilësisë dhe drejtësisë në SZhAPU dhe si një përparësi kombëtare.   

7. Duhet bërë akoma më shumë punë lidhur me hartimin e programeve arsimore për fëmijërinë e 

hershme, për të përmbushur objektivat e përcaktuara në SZhAPU dhe SKZhI II.   

8. Shqipëria ka shtuar investimet në mbështetje të gjithëpërfshirjes, si një çështje kyçe e politikave 

në përmbushje të qëllimeve kombëtare. Megjithatë, të dhënat tregojnë se ka ende grupe të 

përjashtuara nga arsimimi.  

9. Përmirësimi i aspekteve cilësore të arsimit është një çështje shqetësuese. Numri i nxënësve është 

në rritje, por a kanë pasur ata më shumë arritje dhe a do të ndodhë diçka e tillë me konsolidimin 

e një modeli të ri të kurrikulës?   

10. Është shumë e rëndësishme që t’i kushtohet vëmendje studimeve rajonale më të fundit, lidhur 

me çfarë funksionon në zbatimin e kurrikulës së re të bazuar tek kompetencat. Tendencat 

sugjerojnë se arsimimi i vërtetë i bazuar në kompetenca mund të funksionojë vetëm në mjedise 

alternative, në shkolla të cilave u jepet fleksibiliteti që të mbulojnë nevojavt e nxënësve 

jotradicionalë, me metoda që kapërcejnë kufizimet dhe mungesën e fleksibilitetit të arsimit 

tradicional, siç e njohim.  

11. Mësuesit duhet të mbështeten më shumë për zbatimin e kurrikulës së re.  Suksesi me kurrikulën 

ka qenë i kufizuar për shkak të mungesës së burimeve në nivel shkolle, veçanërisht të TIK-ut.   

12. Ndërkohë, është shënuar progres i rëndësishëm në përzgjedhjen dhe pajisjen me tekste 

shkollore. 

13. Përdorimi dhe shfrytëzimi i TIK-ut është në nivele të ulëta. Megjithëse domosdoshmëria e TIK-ut 

është e njohur në arsimin progresiv në Shqipëri, vështirësia e konstatuar lidhet me efikasitetin e 

tij brenda modelit të kurrikulës së re.   

14. Monitorimi i performancës së sistemit arsimor. Shqipëria nuk ka një procedurë që të sigurojë 

monitorimin gjithëpërfshirës të performancës së sistemit arsimor.    

15. Ka një kufizim për sa i përket kohëzgjatjes dhe kohës së organizimit të trajnimit që iu ofrohet 

aktualisht mësuesve, në kuadër të zbatimin e reformës madhore. Tre ditët e përcaktuara për 

trajnimin mbi kurrikulën janë shumë pak duke e parë nga këndvështrimi i larmisë dhe 

kompleksitetit të ndryshimeve në arsim.   

16. Mësuesit duhet të jenë më të përgatitur, të marrin mbështetje dhe të pajisen me burime, gjë që 

do të sillte edhe ndryshime  në buxhet dhe në alokimin e burimeve për shkollat.   

17. Mësimdhënia e bazuar në praktikë është hallka më pak efikase e sistemit. Zbatimi efikas do të 

kontribuojë në përmirësimin e cilësisë për shtimin e rezultateve të të nxënit të të gjithë nxënësve.   

18. Në fazën tjetër të zbatimit, i rëndësishëm do të ishte edhe hartimi i një Kornize Kompetencash 

për Mësuesit. Hartimi i Kornizës së Kompetencave për Mësuesit do të jetë i rëndësishm për të 
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mbështetur zhvillimet e ardhshme dhe për t’u bazuar në platformën e standardeve profesionale, 

që janë zhvilluar tashmë për mësuesit.   

REKOMANDIMET KYÇE (shkurtimisht)  
 
A.  Përsosja e qeverisjes, udhëheqjes dhe menaxhimit të kapaciteteve dhe burimeve të 
SAPU-së. 

• MASR-ja dhe Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar (ASCAP) duhet të ofrojnë 

asistencë teknike për bashkitë lidhur me menaxhimin e sistemit parashkollor. Bashkitë duhet të 

alokojnë burimet e nevojshme për këtë qëllim. 

• Vëmendje e veçantë iu duhet kushtuar edhe përgjegjësive të njësive organizative dhe personelit 

të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar (DPAPU), Drejtorive Arsimore Rajonale 

(DAR) dhe Zyrave Vendore Arsimore (ZVA), për të garantuar funksionimin efikas të strukturës së 

ngritur rishtazi.   

• Ngritja e një Sistemit të konsoliduar të Menaxhimit të Informacionit në Arsim (SMIA). 

• Qeveria e Shqipërisë duhet të përcaktojë nivelin e shpenzimeve publike për arsimin, bazuar në 

parashikime realiste.   

• Planifikimi i zhvillimit të shkollave duhet të përmirësohet ndjeshëm dhe të lirohet nga formalizmi.   

B. Nxënia cilësore dhe gjithëpërfshirëse  

• Ekspertët e kurrikulës duhet të bëjnë vizita në shkollë për t’i mbështetur mësuesit në klasat e tyre, 

që të kuptojnë se si ta zbatojnë kurrikulën (nëpërmjet një mësimi demonstrues në fushën e tyre 

lëndore). 

• Në të njëjtën kohë, të hartohen dhe zbatohen programe të të nxënit të përzier* për të gjithë 

mësuesit në detyrë, që të zgjerojnë formimin e tyre në zbatimin e kurrikulës dhe administrimin e 

vlerësimeve.   

• MASR-ja duhet të rishikojë politikat e botimit dhe të punojë me botues vendas për publikimin e 

teksteve shkollore të bashkërenduara me kornizën kurrikulare, duke përfshirë kontekstualizimin e  

teksteve shkollore të publikuara nga botues ndërkombëtarë. 

• Të hartohen programe  të  të  nxënit , të përshtatshëm për mësuesit ndihmës, për t'i trajnuar ata 

në fusha të veçanta të aftësisë së kufizuar, në mënyrë që edhe ata të mund t’i mbështesin më 

shumë nxënësit dhe shkollat.   

• Të rekrutohen pjesëtarë të grupeve minoritare në komunitet, të cilët kanë potencialin të 

mbështesin fëmijët dhe nxënësit vulnerabël dhe të margjinalizuar që vijnë nga këto komunitete.   

• Të zhvillohet një ushtrim i planifikimit të mirëfilltë, duke përdorur hartëzimin digjital të shkollave 

dhe të dhënat demografike, për të përmirësuar rrjetin e institucioneve të arsimit parauniversitar 

në Shqipëri.   

• Të pasurohet baza burimore e shërbimit të TIK-ut, dhe në kontekstin e kufizimeve financiare, dhe 

të sigurohet që TIK-u dhe teknologjia në arsim të mbetet prioritet financimi.   

                                                 
* Me “të nxënit e përzier” nënkuptojmë çdo kombinim të mësimit elektronik në distancë dhe mësimit 
tradicional në klasë  
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• Forcimi i aftësive në TIK për mësuesit dhe drejtorët lidhur me përdorimin e teknologjisë në 

mësimdhënie dhe të nxënit efikas.   

• Të hartohen dhe të prezantohen programe të të nxënit të përzier për formimin e mësuesve në 

detyrë, që i nxit mësuesit të sjellin praktikën dhe reflektimin në klasë.   

C. Sigurimi i cilësisë bazuar në standarde të krahasueshme me ato të vendeve të BE-së 

• Dy institucionet e reja, përkatësisht ASCAP-i dhe DPAPU-ja, duhet të bashkëpunojnë ngushtësisht 

për monitorimin e Sektorit të Arsimit Parauniversitar dhe për sigurimin e cilësisë së shërbimeve 

arsimore.  

• Shqipëria duhet të kryejë një Analizë të Përbashkët Vjetore të Sektorit (APVS) dhe të mirëzhvilluar 

si një mjet për monitorimin e Sistemit të Arsimit Parauniversitar. 

• Të përcaktohet një paketë treguesish kombëtarë të arsimit bazuar sipas standardeve të UNCESO-

s dhe EUROSTAT-it, dhe të përfshiheni këta tregues në Programin e Statistikave Zyrtare (PSZ). 

• Të transformohet karta e performancës së shkollës në një mjet përmirësimi, duke zhvilluar një 

indeks të kontekstualizuar të shkollës.  

• Të mbështeten shkollat në aplikimin e kërkesave të kurrikulës së re në vlerësim.   

• Të komunikohen rezultatet e vlerësimit të jashtëm secilës shkollë, për të mundësuar krahasimin 

në nivel vendor, rajonal dhe kombëtar.  

D. Përgatitja dhe zhvillimi profesional bashkëkohor i mësuesve dhe drejtuesve.   

• Të unifikohen dhe bashkërendohen programet e zhvillimit të mësuesit dhe drejtimit të shkollave. 

• Të ofrohen mundësi fleksibël formimi, si pjesë e programit për mësuesit në detyrë, për të integruar 

sistemet e të nxënit të përzier.    

• Të rishikohen dhe konsolidohen të gjitha programet e formimit të mësuesve dhe zvogëlohet 

hendeku ndërmjet teorisë dhe praktikës. 

• Të ngrihet një strukturë kombëtare e mirëpajisur me burime për mësuesit në formën e një Sistemi 

të Menaxhimit të Zhvillimit të Mësuesve (SMZhM). 

• Të shqyrtohet dhe rishikohet një sistem hyrës transparent, i vlefshëm dhe i besueshëm për 

programet e mësuesve. 

 
SUGJERIME PËR TË ECUR PËRPARA (për detaje të plota shihni raportin kryesor) 

Për zhvillimin e strategjisë së re të SZhAPU në fazën pasardhëse, do të nevojitet një Plan Tranzicioni 

Pune, ku të përcaktohet afati kohor me piketa dhe tregues për mbështetjen e zhvillimit në fazën tjetër.  

Duhet të merret në konsideratë hartimi i një Plani Strategjik të Sektorit Arsimor për t’i përfshirë të 

gjithë nënsektorët e arsimit nën një plan ombrellë. 

Ndërtimi i institucioneve arsimore dhe zbatimi i decentralizimit mbeten sfida më madhore. Politika 

e qeverisë për decentralizimin e njeh rëndësinë e përmirësimit të ofrimit të shërbimit, partneriteteve 

vendore dhe vendimmarrjes e llogaridhënies.  

Sfida afatshkurtër më e madhe është vetë zbatimi. Për adresimin e çështjeve kyçe duhet bërë akoma 

më shumë në nivel zbatimi, duke u përqendruar veçanërisht në kurrikul, zhvillimin profesional të 

mësuesve dhe mbështetjen e infrastrukturës së TIK-ut. 
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Konsolidimi i zhvillimit të mësuesve në të gjitha nivelet duhet të jetë një detyrë kryesore në 

adresimin e zbatimit për çdo rikonceptim të SZhAPU-së. Ndërmarrja e nismave nga ana e mësuesve 

dhe të qenit më përgjegjës për zhvillimin e tyre përshtatet me konceptin e aktivitetit të akredituar të 

të nxënit të përzier.  

Në këtë fazë të SZhAPU-së, do të vinin përshtat metoda dhe plane trajnimi më fleksibël për mësuesit, 

si për kandidatët, ashtu edhe për ata në detyrë, nëpërmjet kombinimeve të përshtatshme të 

mundësive të të nxënit me kohë të plotë, me kohë të pjesshme dhe më e rëndësishmja e të nxënit të 

përzier.  

Fokusi më i madh tek njohuritë pedagogjike do të mbështesë më shumë arsimin e bazuar në 

kompetenca. Kjo është një domosdoshmëri për zbatimin e të nxënit të bazuar në kompetenca.  

Shtimi i investimeve në burimet e TIK-ut dhe të mësimdhënies do të sjellë përfitime madhore tek të 

nxënit. TIK-u ka potencialin të ndikojë mbi mënyrat se si mësuesit i qasen detyrave të tyre të 

përditshme dhe përshtatin ambiente të ndryshme për të nxënit e nxënësve, si dhe potencialin të 

balancojë raportin teori-praktikë.  

Në të gjitha nivelet nevojiten sisteme të shëndosha të monitorimit dhe vlerësimit. Për zbatimin efikas 

të ndërhyrjeve në kurrikul dhe përmirësimin e cilësisë në nivel institucioni nevojitet monitorim dhe 

mbështetje më e madhe për procesin e decentralizimit, por dhe për shkollat.  

Të bëhet një Analizë e Përbashkët Vjetore e Sektorit për të siguruar një panoramë të plotë dhe të 

mirëorganizuar, dhe një vlerësim periodik dhe sistematik të SZhAPU-së, i kryer bashkërisht me 

partnerët dhe palët e interesit.  

1. HYRJE 
 

1.1. Konteksti 

Vitet e fundit, Shqipëria ka shënuar progres të qëndrueshëm lidhur me hartimin dhe harmonizimin e 

politikave të saj arsimore me ato të Europës. Në veçanti, në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe 

Integrim 2015-2020 (SKZhI II)(QBZ, 2016) dhe në Strategjinë e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 

(SZhAPU) Shqipëria ka shprehur nevojën për gjithëpërfshirje dhe akses të barabartë në arsimin për të 

gjithë(QBZ, 2016-1).  

Për sa i përket modernizimit të sistemit të saj arsimor, Shqipëria mund të krenohet me ndërmarrjen e 

një sërë reformash arsimore të rëndësishme dhe ambicioze në Arsimin Parauniversitar, si për 

shembull: ngritja e një platforme për gjithëpërfshirjen sociale, prezantimi i kurrikulës së bazuar në 

kompetenca dhe rikonceptimi i formimit të mësuesve. Qeveria është angazhuar në përmirësimin e 

drejtësisë, barazisë, cenueshmërisë dhe aksesit jodiskriminues për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe 

fëmijët që vijnë nga grupet minoritare.  

Në janar të vitit 2016, Qeveria e Republikës së Shqipërisë miratoi zyrtarisht Strategjinë e Arsimit 

Parauniversitar (SZhAPU)(QBZ, 2016-1). Hartimi i Strategjisë respektoi përparësitë e përcaktuara në 

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZhI II) dhe u mbështet në strategjitë e 

mëparshme të arsimit. SZhAPU-ja shërben si një dokument bazë i politikave për zhvillimin e sektorit. 

Katër shtyllat e saj janë si më poshtë: 

A.  Përsosja e qeverisjes, udhëheqjes dhe menaxhimit të kapaciteteve dhe burimeve të SAPU-së. 
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B. Nxënia cilësore dhe gjithëpërfshirëse, 

C. Sigurimi i cilësisë bazuar në standarde të krahasueshme me ato të vendeve të BE-së,  

D. Përgatitja dhe zhvillimi profesional bashkëkohor i mësuesve dhe i drejtuesve. 

 

Secila përparësi e politikave zbërthehet në qëllime, duke përcaktuar aktivitetet përkatëse për arritjen 

qëllimeve. Rezultatet e pritshme pasqyrojnë objektiva të matshme për t'u realizuar brenda një afati 

kohor të caktuar, ndërsa Korniza e Vlerësimit të Performancës përcakton metodologjinë e monitorimit 

dhe ofron një paketë koncize treguesish.   

Gjatë periudhës trevjeçare të zbatimit, ka patur fusha kyçe ku janë bërë përshtatje dhe janë nxjerrë 

një sërë mësimesh, si për shembull: kalimi drejt decentralizimit dhe shtimi i ofrimit të shërbimit, dhe 

përparimet në adresimin e zhvillimit të mësuesve që duhet të pasqyrohen në çdo rihartim të SZhAPU-

së. Gjatë periudhës trevjeçare të zbatimit, SZhAPU-ja ka shërbyer si bazë për një sërë reformash, duke 

përfshirë:  

• Rekrutimin e përmirësuar, më transparent dhe të depolitizuar të mësuesve dhe drejtorëve të 

shkollave; 

• Regjistrimin e përgjithshëm të fëmijëve në moshën pesëvjeçare në parashkollor dhe nxitjen e 

cilësisë së parashkollorit;   

• Kurrikulën e rishikuar të bazuar në kompetenca, me qëllim që fëmijët shqiptarë të përvetësojnë 

aftësi për jetën; 

• Institucionalizimin e praktikës së vlerësimeve kombëtare të nxënësve; 

• Cilësinë e përmirësuar të teksteve shkollore dhe ofrimin e subvencioneve për tekstet shkollore dhe 

incentivave të tjera për kategori të caktuara të popullsisë;  

• Ofrimin e programeve kombëtare të trajnimit të mësuesve dhe drejtorëve të shkollave në detyrë;   

• Përfshirjen e praktikave të klasave më gjithëpërfshirëse; 

• Adoptimin e menaxhimit më të decentralizuar të arsimit. 

Parashikimi i buxhetit për periudhën 2014-2020 arrin në një kosto vjetore mesatare të parashikuar për 

zbatimin prej 46.70 miliardë LEK (~ € 373.57 milionë), ose një total prej 326.88 miliardë LEK (~ € 2.615 

miliardë) për kohëzgjatjen shtatëvjeçare të Strategjisë.   

1.2. Qëllimi i vlerësimit 

Tre vjet pas miratimit të SZhAPU-së, Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR) ka vendosur të 

vlerësojë progresin, arritjet dhe mangësitë në zbatim. Si rrjedhojë, objektivat e përgjithshëm të 

vlerësimit ishin: 

• Orientimi i MASR-së në analizimin e progresit, arritjeve dhe mangësive në fusha të veçanta të 

zbatimit të SZhAPU-së, duke shqyrtuar sfidat dhe progresin e zbatimit të strategjisë aktuale;  

• Identifikimi i sfidave dhe hendeqeve, dhe dakordësimi mbi prioritetet për të ecur përpara gjatë 

periudhës së mbetur të strategjisë aktuale, si dhe për strategjinë e re të sektorit arsimor.  
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1.3. Qasja dhe metodologjia  

Vlerësimi bazohet mbi shqyrtimin dhe analizën e dokumentacionit përkatës, intervistave me akrorët 

kyç dhe studimeve në terren, të realizuara përmes diskutimeve individuale dhe në fokus grupe. Koha 

e realizimit të vlerësimit është e rëndësishëme duke qenë se vjen pas tre vitesh zbatimi të SZhAPU-së 

dhe ka mbetur vetëm një vit kohë nga afati katërvjeçar.  

Kuadri i Vlerësimit përqendrohet pjesërisht në miratimin e Udhëzimeve për Vlerësimin e Planit të 

Sektorit Arsimor nga PGA/IIEP(UNESCO, 2015). Udhëzimet janë përshtatur sipas kontekstit dhe 

nevojave të Shqipërisë pasi, siç edhe e kemi vënë re, SZhAPU-ja është në zbatim prej tre vitesh dhe 

Udhëzimet janë më të përshtatshme për finalizimin e një plani dhe strategjie të besueshme të sektorit. 

Duke pasur parasysh qëllimin e vlerësimit, jemi përqendruar në elemente kyçe si përshtatshmëria, 

efikasiteti dhe shqyrtimi i çështjeve ndërsektoriale për të formësuar pyetjet kyçe me fokus në arritjen 

e rezultateve në nivel produkti dhe përfundimi.  

Ka një sërë botimesh të kohëve të fundit, të cilat përfshijnë studime dhe ushtrime për vlerësimin e 

situatës, që përqendrohen në segmente të ndryshme të Sistemit Shqiptar të Arsimit Parauniversitar, 

të realizuara nga institucione kombëtare dhe partnerët e zhvillimit. Shumë prej raporteve përmbajnë 

informacion të vlefshëm mbi progresin e zbatimit të SZhAPU-së. Konkretisht, jemi bazuar shumë në 

gjetjet paraprake dhe në raportin paraprak më të fundit të OECD-së/UNICEF-it (OECD, 2019), në 

Analizën e Politikës Arsimore të UNESCO-s (UNESCO, 2017) dhe në studimin e Gonzales, të mbështetur 

nga UNICEF-i lidhur me zbatimin e kurrikulës së bazuar në kompetenca në Shqipëri (Gonzales, 2018). 

Burime të tjera të informacionit të dobishëm ishin dokumentet e politikave të Qeverisë së Shqipërisë 

në sektorin e arsimit.  

Një kriter i rëndësishëm lidhet me efikasitetin (arritjen e rezultateve deri më sot) që siguron adresimin 

e komponentëve kyç të strategjisë. U krye një vlerësim i arritjeve aktuale, në rastet kur ishte e mundur, 

dhe një vlerësim për të parë nëse zbatimi i strategjisë ka arritur të ndikojë dhe të përmirësojë ofrimin 

e shërbimit.   

Pyetjet orientuese ishin:  

Përshtatshmëria  • Sa të përshtatshëm dhe sa lidhje kanë aktualisht objektivat e Strategjisë me 
kontekstin dhe nevojat aktuale të përfituesve?  

• Sa përkojnë ato aktualisht me prioritet e MASR-së? 

Efikasiteti  • Sa progres është bërë deri më sot kundrejt arritjes së rezultateve të pritshme 
për secilin komponent?  

• A janë ofruar dhe përftuar të gjitha përfitimet e planifikuara? 

• Çfarë diference kanë sjellë përparësitë e SZhAPU-së në realitet për përfituesit? 
Cilat janë rezultatet që e mbështesin progresin e deritanishëm?  

Krahas pyetjeve orientuese, ekipi përgatiti një përmbledhje pyetjesh orientuease për diskutimet 

individuale dhe ato në fokus grupe, të kategorizuara sipas çështjeve të vlerësimit, bazuar në rezultatet 

e pritshme të shtyllave të SZhAPU-së (A-D), të grupuara nën kategoritë tematike (shihni Shtojcën 1). 

Këto mundësuan strukturën për vlerësimin.  

Qasja u harmonizua edhe me një analizë aktuale të politikës, e cila u përqendrua në tre fushat e 

politikës, të identifikuara bashkërisht nga Qeveria e Shqipërisë dhe UNCESO-ja që rrjedhin nga 4 

shtyllat (UNESCO, 2017), si vijon: (1) Zhvillimi dhe reformimi i kurrikulës; (2) Teknologjia e Informacionit 

dhe Komunikimit; dhe (3) Politikat për mësuesit dhe drejtimit të shkollës. Qëllimi ishte që këto çështje 
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të sillnin ndikim maksimal në përmbushjen e qëllimeve të politikës për SZhAPU-në aktuale dhe të 

ardhshme. Ky ishte një argument shumë bindës për konceptimin e vlerësimit. 

Vlerësimi u realizua gjatë muajve prill-maj 2019, nga një ekip i përbërë nga tre ekspertë të pavarur, dy 

ekspertë ndërkombëtarë dhe një ekspert kombëtar. Për të mbështetur planin e vlerësimit, u ndërmor 

shqyrtimi i kontekstit aktual të Shqipërisë. U përgatit një pyetësor për mbledhjen e të dhënave dhe 

pikëpamjeve të MASR-së, njësive arsimore kyçe shqiptare dhe mësuesve e nxënësve lidhur me 

SZhAPU-në.   

Ekipi iu përmbajt paanshmërisë, pavarësisë dhe besueshmërisë. Trekëndëzimi (triangulimi) ishte baza 

e qasjes ndaj të dhënave për verifikimin e gjetjeve nga burime të shumta, i cili filloi me identifikimin e 

çështjeve kyçe nga shqyrtimi i dokumentacionit, dhe pyetjet kyçe që dolën u përdorën gjatë vlerësimit.  

Për aq sa ishte e mundur, ekipi siguroi që analiza të kryhej në mënyrë konsistente me çështjen e 

barazisë gjinore, përfshirjes, parandalimit të konfliktit dhe respektimit të të drejtave të njeriut, në 

zbatim të Udhëzimeve të UNICEF-it. Rëndësi e madhe iu kushtua masave të qarta për adresimin e 

çështjeve të përfshirjes dhe drejtësisë.  

2. VLERËSIMI TEKNIK 

Ky seksion analizon shkallën e përputhshmërisë së SZhAPU-së me politikat, nevojat e vendit dhe 

kërkesat e përfituesve, si dhe synon të evidentojë se çfarë duhet ndryshuar në SZhAPU-në aktuale për 

të arritur përshtatshmërinë në fazën pasardhëse të zhvillimit të SZhAPU-së. 

SZhAPU-ja është dhe mbetet shumë aktuale, për sa i përket nevojave dhe prioriteteve të planeve 

kombëtare dhe zhvillimit të nënsektorit. Katër shtyllat kryesore vijojnë të jenë fusha kritike për 

përmirësimin e arsimit. Si në kohën e hartimit të SZhAPU-së, në vitin 2014, ashtu edhe sot ato vijojnë 

të jenë aktuale. Për sa i përket nivelit strategjik, të katërta shtyllat kryesore mbeten aktuale për 

objektivin e zhvillimit të SZhAPU-së, e që është një sistem gjithëpërfshirës arsimi.  

 

A. Përsosja e qeverisjes, udhëheqjes dhe menaxhimit të kapaciteteve dhe burimeve 
të SAPU-së. 

Një nga sfidat kyçe të ofrimit efikas të shërbimeve arsimore në kontekstin shqiptar është zhvillimi i një 

modeli qeverisjeje të bazuar në performancë, transparencë dhe llogaridhënie. Për qëllime të analizës, 

përpjekjet e SZhAPU-së për adresimin e kësaj sfide të rëndësishme grupohen në katër fusha kryesore: 

A1. Legjislacioni – Zhvillimi i legjislacionit të ri për të mbështetur përpjekjet në kuadër të 

reformimit, dhe zbatimit të legjislacionit në të gjitha nivelet e sistemit arsimor; 

A2. Decentralizimi – Delegimi i mëtejshëm i përgjegjësive tek autoritetet vendore dhe shkollat, si 

dhe ristrukturimi i agjencive dhe njësive të qeverisë qendrore; 

A3. Performanca, Transparenca dhe Llogaridhënia – Përmirësimi i administrimit të shkollave dhe 

ndërveprimi ndërmjet agjencive qeveritare kyçe, si dhe sigurimi i të dhënave të sakta në 

intervale të rregullta për të informuar vendimmarrjen dhe për të promovuar transparencën dhe 

llogaridhënien; 

A4. Financimi – Sigurimi i financimit të qëndrueshëm dhe të mjaftueshëm për sistemin arsimor, të 

krahasueshme me vendet e tjera evropiane.  
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Progresi kundrejt arritjes së objektivave 

A1. Legjislacioni – Ligji i vitit 2012 numër 69 për Arsimin Parauniversitar dhe legjislacioni përkatës 

dytësor nuk siguronin një bazë ligjore të shëndoshë për reformën në arsim, qëllimi i së cilës ishte të 

sillte ndryshime të rëndësishme në sistem, si: kurrikulën e bazuar në kompetenca, rekrutimin 

transparent dhe të bazuar në meritë të mësuesve, modelin e qeverisjes bazuar në performancë, e 

kështu e radhë. Nga ana tjetër, Progres Raporti më i fundit i BE-së vlerëson se nisur nga perspektiva e 

legjislacionit, Shqipëria është mjaft e përgatitur për anëtarësim në BE në fushën e arsimit (European 

Commission, 2019), gjë që është një tregues i qartë se aktivitetet që synojnë përmirësimin e 

legjislacionit janë ende aktuale në kontekstin shqiptar.  

Ligji për Arsimin Parauniversitar i vitit 2012 numër 69  u ndryshua në vitet 2015 dhe 2018 (QBZ, 2018) 

dhe u miratuannjë sërë aktesh nënligjore, duke përfshirë Vendime të Këshillit të Ministrave (VKM), 

Urdhra të Ministrit dhe rregullore të tjera, dhe vlen të përmenden disa prej tyre: 

• Urdhri Nr. 25, datë 25/07/2018, për ngritjen dhe funksionimin e bordit të institucionit arsimore 

(MASR, 2018-2); 

• VKM Nr. 98, datë 27/02/2019, për ngritjen, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit 

të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar (ASCAP) (QBZ, 2019); 

• VKM Nr. 99, datë 27/02/2019, për ngritjen, organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar (QBZ, 2019-1). 

Megjithëse legjislacioni i ri në Shqipëri bazohet kryesisht në prioritetet strategjike të SZhAPU-së, 

alokimet aktuale të buxhetit kanë mbetur pas krahasuar me parashikimet fillestare, dhe diçka e tillë 

mund të pengojë zbatimin e legjislacionit. Një aspekt i rëndësishëm që doli në pah gjatë intervistave 

ishte nevoja për prezantimin e një formule të ponderuar të financimit për nxënës, e cila i përgjigjet 

nevojave të grupeve të ndryshme dhe të cenueshme, që është edhe një nga kërkesat e Ligjit për 

Arsimin Parauniversitar (Neni 37).  

A2. Decentralizimi në sistemin arsimor shqiptar është pjesë e nismave qeveritare në kuadër të 

decentralizimit dhe reformës së zhvillimit rajonal. Në vitin 2014, Parlamenti miratoi Reformën e Re 

Administrative-Territoriale, e cila ruajti ndarjen në 12 qarqe, por prezantoi një ndarje të re të territorit 

në 61 bashki. Në këtë aspekt, SZhAPU-ja përqendrohet kryesisht në delegimin e burimeve financiare 

në shkolla, proces që mbetet ende aktual duke qenë se gjatë periudhës së shkuar nuk është bërë 

progres në këtë fushë.  

Në strategji nuk parashtrohen disa aspekte të rëndësishme të decentralizimit. Një prej tyre është 

delegimi i përgjegjësive për arsimin parashkollor tek autoritetet vendore, që përfshin emërimin e 

drejtorëve të parashkollorit nga kryetarët e bashkive, dhe emërimin e edukatorëve nga drejtorët e 

parashkollorit, në zbatim të procedurave të parashikuara në legjislacion. Delegimi u realizua në vitin 

2015 me miratimin e ligjit të ri për vetëqeverisjen vendore (Law, 2015), por për shkak të mekanizmave 

joefikase të planifikimit, monitorimit dhe llogaridhënies, ka ende sfida të mëdha në menaxhimin e këtij 

nënsektori. Të intervistuarit raportojnë se shumë bashki nuk i kanë kapacitetet për të adresuar çështjet 

e cilësisë në arsimin parashkollor, ndërsa Inspektorati Shtetëror i Arsimit raporton se “drejtorët e 

parashkollorit, kryesisht, nuk i zbatojnë rekomandimet e procesit të inspektimit” (IShA, 2017).  

Një objektiv kyç i SZhAPU-së thekson nevojën për decentralizimin e shërbimeve dhe delegimin e 

mëtejshëm të përgjegjësve tek autoritetet vendore dhe shkollat, si dhe kërkon strukturimin e agjencive 



13 
 

dhe njësive të qeverisë qendrore. Në shkurt të vitit 2019, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për 

ngritjen e një strukture të re për qeverisjen e sistemit parauniversitar(QBZ, 2019)(QBZ, 2019-1). 

Rregullorja parashikon dy institucione të reja: Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin 

Parauniversitar (ASCAP) dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar (DPAPU). ASCAP-i u 

ngrit nëpërmjet shkrirjes së Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZhA) dhe Inspektoratit Shtetëror të 

Arsimit (IShA), ndërsa roli i saj përshkruhet në seksionin C të këtij kreu.  

DPAPU-ja është njësia zbatuese e MASR-së për arsimin parauniversitar, e cila ka 4 Drejtori Arsimore 

Rajonale (DAR), në Lezhë, Durrës, Korçë dhe Fier, si dhe Zyra Zendore Arsimore (ZVA) në 51 bashki. 

DPAPU-ja dhe strukturat e saj të varësisë janë efektivisht përgjegjëse për menaxhimin e sistemit të 

arsimit parauniversitar, duke përfshirë ndër të tjera: monitorimin, vlerësimin dhe inspektimin; 

planifikimin e buxhetit të shkollave; mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave statistikore; zbatimin e 

kurrikulës dhe standardeve; ofrimin e asistencës teknike në shkolla, punësimin e mësuesve dhe 

bashkërendimin me autoritetet vendore.   

Me Urdhër të Kryeministrit (Government of Albania, 2019), DPAPU-ja dhe DAR-ët do të kenë një 

strukturë organizative të njëjtë që përbëhet nga tre sektorë: 1) Sektori i Zhvillimit Profesional dhe 

Kurrikulave (6 punonjës në DPAPU dhe 4 në secilën DAR); 2) Sektori i Monitorimit, Inspektimit dhe 

Vlerësimit të Cilësisë (7 në DPAPU dhe 4 në secilën DAR); 3) Sektori i Burimeve Njerëzore dhe 

Statistikave (6 në DPAPU dhe 5 në DAR).  Urdhri i Ministrit (MASR, 2019) përcakton strukturën 

organizative në nivelin vendor të arsimit (ZVA), që përbëhet nga tre sektorë: 1) Sektori i monitorimit 

të kurrikulës dhe zhvillimit profesional; 2) Sektori i shërbimeve. Në total janë 51 ZVA, disa prej të cilave 

janë përgjegjëse për dy ose tre bashki. Secila ZVA ka 6 deri në 15 punonjës, dhe në total janë 428 

punonjës. Figura 1 paraqet një panoramë të strukturës qeverisëse aktuale dhe asaj të re të sistemit 

parauniversitar.  

Figura 1. Struktura qeverisëse aktuale dhe ajo e re e sistemit parauniversitar 

a) Struktura aktuale 

 

b) Struktura e re 

MASR

Qendra e 
Shërbimeve 

Arsimore (QShA)

Instituti i 
Zhvillimit të 

Arsimit (IZhA)

Inspektorati 
Shtetëror i 

Arsimit (IShA)
13 DAR

38 ZVA

Shkolla
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Megjithëse zbatimi i strukturës së re është në fazën fillestare, aktorë të shumtë ngritën shqetësime 

mbi rolin e inspektimit që duhet kryer nga DAR-et. Në fakt, secila DAR ka vetëm 4 punonjës në sektorin 

e monitorimit, inspektimit dhe vlerësimit të cilësisë (QBZ, 2019-1), ndërsa në Shqipëri ka 1,840 shkolla 

të nivelit KNSA 1-3, si dhe 1,919 me KNSA 0 (INSTAT, 2018). Nëse funksioni i inspektimit të DAR-ve do 

të ushtrohet me asistencë nga ZVA-të, ekziston një rrezik i madh në kuptimin e anshmërisë, pasi ZVA-

të janë përgjegjëse për të ofruar asistencë të drejtpërdrejtë teknike për shkollat. Qëndrueshmëria e 

një shërbimi inspektimi të pavarur dhe të besueshëm është kyç për përmirësimin e llogaridhënies së 

të gjithë aktorëve në sistemin arsimor.  

A3. Performanca, Transparenca dhe Llogaridhënia – Shkollat në Shqipëri duhet të kenë plane 

afatmesme, të cilat duhet të bazohen në vetëvlerësimin e gjerë me pjesëmarrjen e të gjitha palëve 

përkatëse të interesit (stafi i shkollës, nxënësit, prindërit, komuniteti, autoritetet vendore, etj.). 

Ekziston një perceptim i përgjithshëm se procesi i planifikimit nuk kryhet sipas metodologjisë së 

përcaktuar, veçanërisht lidhur me vetëvlerësimin dhe pjesëmarrjen e palëve të interesit, dhe se 

karakterizohet edhe nga formalizmat në zbatim. Kjo u pohua nga burime të shumta dhe në raportet 

vjetore për inspektimin shtetëror të arsimit (IShA, 2016) (IShA, 2017) (IShA, 2019). Nëpërmjet 

delegimit të vazhdueshëm të përgjegjësive nga niveli qendror tek autoritetet vendore dhe shkollat, 

planifikimi afatgjatë bëhet edhe më i rëndësishëm pasi forcon kapacitetet e brendshme për 

përcaktimin dhe adresimin e nevojave për zhvillimin e shkollave. Nëse mungon mbështetja dhe 

mbikëqyrja për zbatimin e planeve shkollore afatmesme, ka rrezik që planifikimi i zhvillimit të shkollave 

të shndërrohet thjesht në një detyrë formale, që nuk ndihmon në përmirësimin e shkollës dhe nuk 

informon politikëbërjen arsimore në nivel vendor. 

Deri në vitin 2010, të gjitha shkollave në Shqipëri iu kërkohej t’i nënshtroheshin vlerësimeve të 

jashtme, të cilat kryheshin nga IShA që i parapriheshin vetëvlerësimit(QShA, 2018). Procedura 

detajohet në Manualin e IShA-së (IKAP, 2011), por ka raportime se shkollat kanë vështirësi me 

vetëvlerësimin dhe nuk e kryejnë këtë proces si duhet (QShA, 2018). Që prej vitit 2017, ekziston një 

portal online që lehtëson inspektimin elektronik në të gjitha fushat, që janë përgjegjësi e qeverisë 

qendrore, duke përfshirë arsimin (http://e-inspektimi.gov.al). Me ndryshimet në legjislacion, vlerësimi 

i jashtëm i shkollës tashmë i takon nivelit qendror dhe rajonal të DPAPU-së. Që nga momenti që 

DPAPU-ja është virtualisht përgjegjëse për menaxhimin e sistemit shkollor, vështirësia qëndron në 

ndarjen e detyrave të saj të inspektimit nga ofrimi i mbështetjes së përditshme në shkolla.   

MASR

Qendra e Shërbimeve 
Arsimore

ASCAP

(IZhA+IShA)
DPAPU

4 DAR

51 ZVA

Shkolla

http://e-inspektimi.gov.al/
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Në tetor të vitit 2018, me mbështetjen e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (FSHAZH) u 

krijua Shkolla e Drejtorëve. Shkolla është krijuar si organizatë joqeveritare, dhe është një formë unike 

për Shqipërinë dhe Rajonin e Ballkanit Perëndimor. FSHAZH-ja është zotuar të investojë 2.9 milionë 

dollarë për 10 vjet, ndërsa qeveria do të ofrojë ambientet për shkollën. Pas analizës gjithëpërfshirëse 

të nevojave, të kryer nga një ekip ekspertësh ndërkombëtarë dhe vendas, aktualisht shkolla është në 

proces të zhvillimit të kurrikulës. Qëllimi është zhvillimi i programeve njësemestrale të trajnimit për 

drejtorët e shkollave dhe kandidatët e tjerë të interesuar nga universitetet. Drejtori tregoi se drejtimi 

instruksional përbën një aspekt të rëndësishëm të programit të formimit, dhe vëmendje e veçantë i 

duhet kushtuar formimit praktik të drejtorëve të shkollave.   

Informuesit tanë ranë përgjithësisht dakord se sistemi i ri i rekrutimit të mësuesve është transparent 

dhe nuk lejon pothuajse asnjë mundësi për ndikim nga vendimmarrësit, duke kontribuar rrjedhimisht 

në depolitizimin e sistemit arsimor. Mësuesit aplikojnë për punë nëpërmjet sistemit online të njohur 

si “Mësues për Shqipërinë” (https://mesuespershqiperine.al/), dhe renditen nga sistemi, ndërkohë që 

kjo renditje duhet të respektohet edhe gjatë procesit të rekrutimit. Që prej vitit 2014, kur portali filloi 

të funksionojë, janë punësuar 6,104 mësues nëpërmjet këtij sistemi (MoESY, 2019). Progres raporti më 

i fundit i BE-së e vlerëson mënyrën e re të rekrutimit si një arritje(European Commission, 2019). Një 

punonjës rajonal me përvojë i shprehu ekipit se që prej ndërtimit të këtij sistemi, ai ndihet i çliruar nga 

të gjitha llojet e presioneve dhe “salla e pritjes në zyrën time nuk është plot me njerëz”.  Megjithatë, 

ka edhe raporte që tregojnë se prioriteti i vendosur nga sistemi nuk respektohet gjithmonë në nivelin 

parashkollor, i cili funksionon nën kontrollin e bashkive.  Gjithashtu, në procesin e përzgjedhjes së 

drejtorëve të shkollave ka më shumë transparencë dhe pjesëmarrje, dhe aplikimet vlerësohen dhe 

pikëzohen nga komitetet vendore, por vendimi përfundimtar vazhdon të merret nga Drejtori i ZVA-së. 

Për sa iu përket statistikave, progres raporti i BE-së vlerëson progresin e shënuar (European 

Commission, 2019) dhe bën thirrje për zbatim të plotë të Ligjit të ri për Statistikat Zyrtare (Law, 2018). 

Sistemi i Menaxhimit të Informacionit në Arsim (SMIA) nuk është ende funksional, ndërkohë që ka 

procese paralele të mbledhjes së të dhënave nga Njësia Statistikore e MASR-së dhe Qendra e 

Shërbimeve Arsimore (QShA), megjithëse vetëm statistikat nga MASR-ja konsiderohen zyrtare dhe i 

raportohen INSTAT-it. MASR-ja mbledh dhe përpunon të dhëna në tabela Excel-i dhe përgatit raporte 

statistikore vjetore për shkollat, regjistrimin e nxënësve, mësuesit, si dhe disa tregues që mundësojnë 

krahasimin ndërkombëtar (MASR, 2018). Nga ana tjetër, QShA-ja mbledh të dhëna për çdo nxënës nga 

shkollat publike nëpërmjet një sistemi të quajtur Socrates, si dhe punon për të mbuluar edhe sektorin 

privat po ashtu. Të dhënat për stafin arsimor ruhen në një sistem të veçantë,-konkretisht Softueri 

Qeveritar  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (SQMBNj),-i cili zbatohet për të gjithë shërbimin publik, 

dhe aktualisht dy sistemet nuk janë të lidhura.  

Të dhënat e pamjaftueshme ose të paplota mund të cenojnë rëndë cilësinë e vendimmarrjes në të 

gjitha nivelet e sistemit arsimor.  Me organizimin e ri të DAR-ve/ZVA-ve, përgjegjëse për zotërimin e të 

dhënave do të jetë DPAPU-ja. Megjithatë, QShA-ja do të jetë përgjegjëse për menaxhimin e sistemit 

Socrates, i cili duhet të zëvendësojë gradualisht sistemin klasik të mbledhjes së të dhënave. Për ngritjen 

e një SMIA-je të mirëzhvilluar dhe efikase nevojiten përpjekje madhore. Nga ana tjetër, analiza e OECD-

së/UNICEF-it vuri re se vetëm disa të dhëna janë të disponueshme për publikun, ndërsa pjesa më e 

madhe e tyre nuk janë të disponueshme për t'u shkarkuar lehtësisht dhe për t'u përdorur në mënyra 

të ndryshme  (OECD, 2019). 

https://mesuespershqiperine.al/
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Analiza e Politikës Arsimore 2017 (UNESCO, 2017) evidentoi mungesën e konsultimit ndëragjencor në 

Shqipëri, që shpesh rezulton në përpjekje të duplikuara dhe krijimin e hendeqeve gjatë zbatimit. 

Rrjedhimisht, Analiza identifikoi nevojën për zhvillimin dhe promovimin e praktikave të ndarjes së 

informacionit, komunikimit dhe transparencës ndërmjet niveleve kombëtare, rajonale dhe vendore të 

arsimit në mbarë vendin. Gjithashtu, analiza sugjeron shtrirjen e transparencës dhe bashkëpunimit me 

palë të tjera përkatëse të interesit, për të garantuar ligjshmërinë e politikave dhe për të përmirësuar 

përmbushjen e parimeve demokratike në vend.  Ne vumë re mangësi në komunikim ndërmjet DAR-ve 

dhe ZVA-ve, si dhe ndërmjet ZVA-ve dhe autoriteteve bashkiake. 

A4. Financimi – Një krahasim i thjeshtë ndërmjet buxhetit të planifikuar për zbatimin e Strategjisë së 

Arsimit Parauniversitar dhe buxheteve vjetore të miratuara për Arsimin Parauniversitar nga Parlamenti 

i Shqipërisë tregon hendek të madh ndërmjet të dyja buxheteve, hendek që varion nga 34 në 44 për 

qind të buxhetit të planifikuar (Tabela 1). Niveli i pakënaqshëm i financimit është një nga çështjet 

kryesore që ndikojnë negativisht në produktin e sektorit arsimor në Shqipëri (UNICEF, 2017).  

Në përgjithësi, nivelet e ulëta të shpenzimeve për arsimin ngrenë problematika lidhur me nivelet e 

aksesit, gjithëpërfshirjes dhe efikasitetit të arsimit.  Në vitin 2017, shpenzimet totale për arsimin 

arritën në 4.1% (3.2% shpenzime publike dhe 0.9% private) të PBB-së (QShA, 2018), përqindje që është 

shumë poshtë mesatares së OECD-së prej 6.3% (UNICEF, 2017).  Treguesit kyç të buxhetit të SZhAPU-

së paraqiten në Tabelën 2. Shpenzimet për arsimin janë ulur nga 11.3 % e shpenzimeve buxhetore 

totale në vitin 2010, në 10.4 % në vitin 2018 (QShA, 2018)(MASR, 2019-1).  

Shpenzimet publike për Arsimin Parauniversitar (duke përfshirë Arsimin dhe Formimin Profesional  

(AFP) dhe parashkollorin) në vitin 2018 ishin 39.2 miliardë Lekë ose 2.38% e PBB-së me diferencat e 

parashikuara për tre vitet pasardhëse (2019 – 2.40%, 2020 – 2.44%, 2021 – 2.34%, 2021 – 2.30%)1. 

Shpenzimet për nxënës në vitin 2018 ishin 85,865 Lekë (~ $780) duke arritur në 18.9% të PBB-së për 

frymë2, përqindje që përkon me nivelin e Bullgarisë – 19% (2012), më e ulët se në Itali – 20.6% (2012), 

Serbi – 50.9% (2010), Slloveni – 30% (2011), dhe më e lartë se në Rumani – 11.6% (2012)3. Ligji 

parashikon që buxheti për arsimin parauniversitar të bazohet në formulën për nxënës, e cila merr në 

konsideratë tregues specifikë për secilin nivel të sistemit (Law, 2018-1). Megjithatë, kjo nuk ndodhi në 

Shqipëri. 

Tabela 1. Hendeku midis buxhetit të planifikuar të SZhAPU-së dhe buxhetit të miratuar për APU-në në 
Shqipëri. 

Prioriteti i politikës  2016 2017 2018 2019 2020 

A) Përsosja e 
qeverisjes, udhëheqjes 
dhe menaxhimit të 
kapaciteteve dhe 
burimeve të SAPU-së  

4,489,217 6,486,800 8,013,735 10,880,326 12,987,440 

B) Nxënia cilësore  
gjithëpërfshirëse 

30,122,488 31,983,474 33,301,865 34,477,390 35,715,343 

C) Sigurimi i cilësisë i 
bazuar në standarde 
të krahasueshme me 
vendet e BE-së 

7,812,820 8,386,244 7,659,047 7,948,761 8,349,436 

                                                 
1 MASR: Relacion mbi kërkesat buxhetore për periudhën afatmesme 2020-2022, Pasq nr. 4.2+4.3 
2 Përllogaritje e autorit. PBB-ja nominale për frymë në vitin 2016 ishte 4,132 dollarë – (INSTAT, 2018), f.143. 
3 Të dhëna për vendet referencë nga http://data.un.org/Data.aspx?d=UNESCO&f=series%3aXUNIT_GDPCAP_1_FSGOV 

http://data.un.org/Data.aspx?d=UNESCO&f=series:XUNIT_GDPCAP_1_FSGOV
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D) Përgatitja dhe 
zhvillimi profesional 
bashkëkohor i 
mësuesve dhe i 
drejtuesve.  

75,020 82,522 90,774 99,852 109,837 

Buxheti total i 
planifikuar  

42,499,545 46,939,040 49,065,421 53,406,329 57,162,056 

Buxheti i MASR-së për Arsimin Parauniversitar 
 

Programi i buxhetit  2016 2017 2018 2019 2020 

Planifikimi, 
menaxhimi, 
administrimi  

774,500 662,161 665,751 797,042 781,000 

Arsimi bazë (duke 
përfshirë arsimin 
parashkollor) 

20,342,400 20,719,409 21,869,776 22,128,500 23,337,000 

Arsimi i mesëm (i 
përgjithshëm) 

6,690,609 6,689,557 6,855,455 7,286,643 7,639,043 

Buxheti total i 
miratuar  

27,807,509 28,071,127 29,390,982 30,212,185 31,757,043 

Hendeku në buxhet 
(LEK) 

14,692,036 18,867,913 19,674,439 23,194,144 25,405,013 

 
34.6% 40.2% 40.1% 43.4% 44.4% 

Burimet:  

Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020(QBZ, 2016-1). 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë: Ministria e Financave dhe Ekonomisë: Buxhetet vjetore për vitet 2016-2017, 
ndryshuar nga Parlamenti i Shqipërisë, https://financa.gov.al/buxheti-ne-vite/ 
Relacion mbi kërkesat buxhetore për periudhën afatmesme 2020-2022. MASR, Maj 2019. (MASR, 2019-1). 

Tabela 2. Treguesit kyç të buxhetit nga SZhAPU-ja 

Treguesi Vlera për 
vitin 2018 

Objektivi i 
SZhAPU-së 

Buxheti i arsimit si % e PBB-së  3.2% 5.01% 

Buxheti i arsimit si % e shpenzimeve publike   10.4% 17.31% 

Buxheti i arsimit parauniversitar si % e PBB-së  2.38% 3.01% 

Buxheti i APU-së si përqindje e shpenzimeve publike  7.89% 10.39% 

Shpenzimet për nxënës (në 000 LEK)  85,865  

Burimi: Relacion mbi kërkesat buxhetore për periudhën afatmesme 2020-2022. MASR, Maj 2019. 

Rrjedhimisht, Shqipëria është larg objektivit 2020 për shpenzimet publike prej 3% për arsimin 

parauniversitar dhe 5% për arsimin në tërësi.  Një studim i sponsorizuar nga UNICEF-i arriti në 

përfundimin se në rast mospërmbushjeje të këtyre objektivave vendi do të humbasë çdo vit 35 milionë 

dollarë(UNICEF, 2017). Megjithatë, një rritje e tillë e PBB-së duhet të konsiderohet me kujdes dhe të 

merret një vendim nga nivelet më të larta politike të qeverisë.   

Nga viti në vit, është rritur numri i fëmijëve që kanë përfituar nga programi i teksteve shkollore falas. 

Përveç fëmijëve të klasave 1-4, janë edhe 18 kategori të tjera fëmijësh që përfitojnë tekste shkollore 

falas.  Për vitin shkollor 2019/20, qëllimi është që të ofrohen tekste shkollore falas për të gjithë fëmijët 

e nivelit fillor.  Nuk ka evidenca për ndonjë sistem të promovimit të mbledhjes së fondeve nga sektori 

privat, por shkollat mund të pranojnë donacione, të cilat administrohen nga bordet e shkollave. 

 

Përmbledhje e gjetjeve 

https://financa.gov.al/buxheti-ne-vite/
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Tabela më poshtë paraqet një përmbledhje të vlerësimit tonë mbi progresin dhe gjendjen, si dhe sfidat 

lidhur me rezultatet e pritshme nga SZhAPU-ja, të grupuara në katër kategori.  Numrat përkojnë me 

rezultatet e SZhAPU-së. 

Rezultatet e pritshme 
(numrat përkojnë me rezultatet 
e SZhAPU-së) 

Progresi/Gjendja Sfidat 

A1. Legjislacioni 
4. Nga viti 2016, është miratuar 
legjislacioni i nevojshëm për 
arsimin në përputhje me vendet 
e BE-së.   
11. Nga viti 2017 ka filluar 
zbatimi i legjislacionit të ri ose 
të ndryshuar për Institucionet 
Arsimore (IA). 

• Legjislacioni i ri në Shqipëri bazohet 

kryesisht në prioritetet strategjike 

të SZhAPU-së.  Ligji i vitit 2012 për 

Arsimin Parauniversitar u ndryshua 

në vitet 2015 dhe 2018. 

• Në mbështetje të reformës në 

arsim, u nxorën një sërë aktesh 

nënligjore. 

• Për shkak të mungesës së 

kapaciteteve, zbatimi ka mbetur pas 

në disa aspekte.   

• Alokimet aktuale të 

buxhetit mund të 

pengojnë zbatimin e 

legjislacionit. 

A2. Decentralizimi  
1. Nga viti 2014, shkollave iu 
delegohen kompetencat e 
menaxhimit të burimeve 
(decentralizimi). 
12. Nga viti 2017, ngrihen dhe 
funksionojnë mekanizmat për 
menaxhimin e decentralizuar të 
burimeve financiare. 

• Arsimi parashkollor kaloi në varësi 

të bashkive.   

• U ngrit DPAPU-ja me 4 DAR dhe 51 

ZVA, si njësia zbatuese e MASR-së 

për Arsimin Parauniversitar. 

• Alokimet e buxheteve nuk i kanë 

kaluar ende shkollave, por shkollat 

mund të pranojnë të marrin 

donacione, të cilat duhet të 

kontrollohen nga bordi i shkollës.   

• Kapacitetet  e bashkive 

duhet  të marrin 

përsipër përgjegjësi të 

plota për sistemin 

parashkollor.   

• Mungesa e koordinimit 

ndërmjet qeverisë 

qendrore dhe vendore. 

• Kapacitete të 

diskutueshme për 

inspektim të pavarur 

dhe cilësor. 

• Kapacitete të dobëta të 

shkollave për menaxhim 

financiar të 

qëndrueshëm. 

A3. Performanca, transparenca 
dhe llogaridhënia  
2. Nga viti 2015, në të gjitha 
nivelet e arsimit hartohen 
raporte periodike vlerësimi dhe 
vetëvlerësimi mbi 
performancën institucionale 
dhe personale. 
3. Nga viti 2015, zbatohen 
plane zhvillimi efikase në IA-të 
e të gjitha niveleve. 
5. Nga viti 2016, ngrihen 
kapacitete të reja për 
përgatitjen e drejtuesve dhe 
menaxherëve të arsimit. 
6. Nga viti 2016, sigurohet 
pjesëmarrja dhe transparenca 
në vendimmarrjen arsimore. 

• Shkollat kanë vështirësi në procesin 

e vetëvlerësimit dhe nuk e kryejnë 

këtë proces si duhet. 

• Planifikimi në nivel shkolle është në 

fazën fillestare.  Procesi i 

planifikimit karakterizohet nga një 

shkallë e lartë formalizmash. 

• Në tetor të vitit 2018, me 

mbështetjen e FSHAZH-së u ngrit 

Shkolla e Drejtorëve, e cila u 

regjistrua si OJF.   

• Procesi i ri i rekrutimit të mësuesve 

dhe përzgjedhjes së drejtorëve të 

shkollave garanton më shumë 

transparencë dhe drejtësi.  

• SMIA-ja nuk është ende funksionale, 

dhe ka procese paralele të 

• Garantimi i kryerjes së 

rregullt të vlerësimeve 

të jashtme të shkollave 

dhe se shkollat i kanë 

kapacitetet për kryerjen 

e vetëvlerësimeve. 

(OECD, 2019) 

• Kapacitete të dobëta 

për zbatimin dhe 

monitorimin e planeve 

të shkollave. 

• Të dhënat e databazave 

të vendit nuk janë të 

integruara (OECD, 2019) 

• Të dhënat e 

pamjaftueshme ose të 

paplota mund të 
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Rezultatet e pritshme 
(numrat përkojnë me rezultatet 
e SZhAPU-së) 

Progresi/Gjendja Sfidat 

9. Nga viti 2017, SMIA zbatohet 
në të gjitha nivelet e sistemit 
arsimor dhe vendimmarrja 
bazohet në të dhëna. 
10. Nga viti 2017, krijohet 
sistemi i koordinimit dhe 
ndërveprimit midis niveleve të 
ndryshme drejtuese në arsim 
dhe sektorë të tjerë. 

mbledhjes së të dhënave nga MASR-

ja dhe QShA-ja.  Bazat ekzistuese të 

të dhënave nuk janë të integruara.   

• Konsultimi ndëragjencor ka ende 

nevojë për përmirësime.   

cenojnë rëndë cilësinë e 

vendimmarrjes në të 

gjitha nivelet e sistemit 

arsimor.   

• Vetëm një sasi e 

kufizuar të dhënash 

arsimore është 

lehtësisht e 

aksesueshme për 

publikun (OECD, 2019). 

A4. Financimi  
7. Nga viti 2016, vendosen dhe 
zbatohen kriteret dhe 
rregulloret e financimit për të 
mbështetur përparësitë lidhur 
me përfshirjen dhe barazinë në 
arsim. 
8. Nga viti 2016, funksionon me 
efikasitet modeli i financimit 
për nxënës. 
13. Nga viti 2017, zbatohen 
mekanizmat për mbulimin e 
kostove të teksteve shkollore. 
14. Nga viti 2017, përqindja e 
PBB-së për SZhAPU-në arrin në 
masën 3%, ndërsa për sistemin 
në tërësi në 5%. 
15. Nga viti 2018, funksionon 
sistemi transparent për 
promovimin e financimit dhe 
mbledhjes së fondit nga sektori 
privat. 
16. Nga viti 2020, shpenzimet 
publike për nxënës janë të 
krahasueshme me nivelin e 
mesatares së qarqeve. 

• Shpenzimet publike për arsimin 

parauniversitar (duke përfshirë AFP-

në dhe parashkollorin) për vitin 

2018 arritën në 2.38% të PBB-së, 

ndërsa shpenzimet totale për 

arsimin në 3.2% të PBB-së. 

• Ka hendeqe të mëdha ndërmjet 

buxhetit të planifikuar dhe atij të 

alokuar për zbatimin e SZhAPU-së.   

• Formula e shpenzimeve për nxënës 

nuk u përdor për qëllime buxhetimi.   

• Nga njëri vit në tjetrin, është rritur 

numri i fëmijëve që kanë përfituar 

nga programi i ofrimit të teksteve 

shkollore falas.  

• Nuk ka evidenca të promovimit të 

mbledhjes së fondeve nga sektori 

privat.   

• Shpenzimet për nxënës si përqindje 

e PBB-së për frymë janë ndër më të 

ulëtat në rajon. 

• Shqipëria është larg 

objektivit 2020 të 

shpenzimeve publike 

prej 3% për APU-në dhe 

5% për arsimin në 

tërësi.  Në përgjithësi, 

nivelet e ulëta të 

shpenzimeve për 

arsimin ngrenë 

problematika lidhur me 

nivelet e aksesit, 

gjithëpërfshirjes dhe 

efikasitetit të arsimit.  

• Garantimi i mbështetjes 

buxhetore për zbatimin 

e SZhAPU-së. 

 

 

Rekomandime të veçanta  

• MASR-ja dhe ASCAP-i duhet të ofrojnë asistencë teknike për bashkitë lidhur me menaxhimin e 

sistemit parashkollor. Bashkitë duhet të alokojnë burimet e nevojshme për këtë qëllim. 

• Kujdesi i madh iu duhet kushtuar përgjegjësive të njësive organizative dhe personelit të DPAPU-

së, DAR-ve dhe ZVA-ve për të garantuar funksionimin efikas të strukturës së ngritur rishtazi. 

Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet edhe ndarjes së rolit të inspektimit nga ofrimi i 

mbështetjes së përditshme për shkollat nën përgjegjësinë e DAR-ve/ZVA-ve. 

• Ngritja e një Sistemi të mirëzhvilluar të Menaxhimit të Informacionit në Arsim (SMIA), i cili bazohet 

në të dhëna personale të nxënësve dhe të tjera që ofrohen dhe përditësohen nga shkollat.  Një 

sistem i tillë duhet të gjenerojë të gjitha llojet e raporteve statistikore dhe duhet të integrohet me 

të dhënat e mësuesve nga Softueri Qeveritar i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (SQMBNj). 
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• Qeveria e Shqipërisë duhet të përcaktojë nivelin e shpenzimeve publike për arsimin, bazuar në 

parashikime realiste. Rritja e përqindjes së PBB-së së shpenzuar për arsimin rekomandohet 

fuqimisht dhe është në përputhje me politikat e deklaruara të qeverisë.  Megjithatë, ky është një 

vendim politik i niveleve të larta, pasi diçka e tillë nënkupton shkurtimin e alokimeve në sektorë të 

tjerë të ekonomisë ose mobilizimin e burimeve vendore. 

• Planifikimi zhvillimor i shkollës duhet të përmirësohet ndjeshëm dhe të çlirohet nga formalizmi. 

Në kurrikulën që do të zhvillohet nga Shkolla e Drejtorëve, duhet t’i kushtohet vëmendje e duhur 

planifikimit afatmesëm të shkollave dhe planifikimit vjetor.  

 

B.  Nxënia cilësore gjithëpërfshirëse 

Gjithëpërfshirja është integruar në të gjitha fushat e sistemit arsimor shqiptar dhe theksohet edhe në 

programe dhe reforma: modernizimi i kurrikulës; përfshirja sociale në të gjitha nivelet; zgjerimi i TIK-

ut: zhvillimi arsimor i mësuesve dhe përmirësimi i arritjeve të nxënësve. Përgjigja e SZhAPU-së ndaj 

diversitetit të nevojave të të gjithë nxënësve konsiston në çështjet e mëposhtme: 

B1. Ofrimi i kurrikulës dhe teksteve shkollore – Prezantimi i kurrikulës së re të bazuar në 

kompetenca dhe përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore; 

B2. Gjithëpërfshirja – Sigurimi i pjesëmarrjes së të gjithë fëmijëve në sistemin arsimor, duke i 

kushtuar vëmendje grupeve si: fëmijëve me aftësi të kufizuara, fëmijëve që vijnë nga 

komunitetet rome dhe egjiptiane, dhe fëmijëve që jetojnë në varfëri; 

B3. Shkolla qendër komunitare – Përdorimi i burimeve të shkollës për të mbështetur zhvillimin e 

fëmijëve, të rinjve dhe të komunitetit; 

B4. Shërbimet këshilluese dhe mbështetëse – Ofrimi i mbështetjes së specializuar për nxënësit që 

të arrijnë potencialin e tyre arsimor dhe zhvillimor; 

B5. Digjitalizimi i procesit të të nxënit – Promovimi i përdorimit të TIK-ut dhe përmbajtjes 

elektronike në mësimdhënie dhe në të nxënë.   

 

Progresi kundrejt arritjes së objektivave  

B1. Ofrimi i kurrikulës dhe teksteve shkollore – Në vitin 2014, Shqipëria miratoi Kornizën Kurrikulare 

për Arsimin Parauniversitar, që përfaqëson një ndryshim të ndjeshëm nga kurrikula e bazuar në 

përmbajtje (MoESY, 2014-1). Korniza Kurrikulare është ndarë në gjashtë faza kyçe të kurrikulës, të cilat 

përfaqësojnë periudha me tipare të përbashkëta lidhur me zhvillimin e fëmijëve dhe kërkesat e 

kurrikulës. Ato janë pikat kryesore referuese për përcaktimin e kompetencave kyçe që duhen përsosur, 

progresin e nxënësve dhe kërkesat për arritjen, organizimin e përvojave të të nxënit, aksesin dhe 

kriteret e vlerësimit, si dhe specifikimin e institucionit përgjegjës për arritjen e tyre.  Krahas Kornizës 

Kurrikulare, e cila përcakton kompetencat dhe fushat e të nxënit, u zhvilluan kurrikula bërthamë për 

nivelet 0-3 të KNSA-së, duke i përkthyer këto kompetenca në rezultate të të nxënit dhe duke krijuar 

kushtet për zhvillimin e programeve mësimore lëndore.  

Zbatimi i kurrikulës së re filloi në vitin shkollor 2014/15 për klasat 1 dhe 5, dhe është prezantuar 

gradualisht për klasat e tjera, duke arritur mbulimin e plotë të planifikuar për vitin shkollor 2019/20 

(QShA, 2018). Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZhA) administron reformën kurrikulare, trajnimin, 
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kërkimin dhe TIK-un. Instituti ka nxjerrë udhëzime gjithëpërfshirëse dhe materiale mbështetëse për 

mësuesit dhe drejtorët për zbatimin e kurrikulës së re në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar 

(IZhA, 2018)(IZhA, 2017-3)(IZhA, 2016-3).  

Një nga 17 masat e Programit të Reformës Ekonomike 2018-2020 (PRE) synon të mbështesë 

prezantimin e kurrikulës në të gjitha klasat dhe shkollat, nëpërmjet zhvillimit dhe pilotimit të kurrikulës 

së re dhe trajnimit të mësuesve (Government of Albania, 2018). Megjithatë, buxheti për këtë qëllim 

është shumë i ulët, konkretisht 2.88 milionë Lekë.   

Sidoqoftë, zbatimi i kurrikulës mbetet një problem serioz, veçanërisht lidhur me zhvillimin e mësuesve 

dhe mungesën e burimeve mbështetëse dhe në klasa. Mësuesit me të cilët u takuam i njihnin mirë 

kërkesat që rrjedhin nga ndryshimi i kurrikulës dhe mund t’i shprehnin qartësisht nevojat.  Ata e 

konsideronin pozitiv përfitimin nga kurrikula e re, por vënia në praktikë e të nxënit të bazuar në 

rezultate dhe zhvillimi i vlerësimit të vazhdueshëm mbeten sfida për shumë prej tyre.  Nxënësit e 

intervistuar u shprehën se infrastruktura e shkollave nuk e mbështet zbatimin e kurrikulës, kryesisht 

për shkak të pamjaftueshmërisë së burimeve për demonstrime dhe punë praktike.  

Aktualisht, mësuesit kanë detyrimin të ndjekin tre ditë trajnim në një vit akademik.  Mësuesit mund të 

përzgjedhin nga një katalog trajnimesh, i cili, ndër të tjera, përfshin module për kurrikulën e ofruar nga 

IZhA për të gjithë mësuesit, drejtorët dhe mentorët.  Gjatë diskutimeve tona, IZhA garantoi se kurrikula 

e re e bazuar në kompetenca do të ishte gati për zbatim të plotë në fund të SZhAPU-së aktuale. 

Megjithatë, mësuesit dhe drejtorët e shkollave shprehën nevojën për më pak teori dhe më shumë 

orientim praktik dhe të strukturuar kundrejt zhvillimit të lëndëve të veçanta në klasë.   

Ne nuk vëzhguam ndonjë klasë gjatë një ore mësimore, por vumë re dhe u informuam nga shkollat për 

mungesën e klasave ndërvepruese, për kompjutera të prishur, dhe në përgjithësi për një mungesë të 

skajshme të burimeve mbështetëse dhe mjeteve mësimore.  Shumë mësues kanë shfrytëzuar portalin 

qeveritar për të përzgjedhur module trajnimi, por raportojnë se në shkolla janë zhvilluar trajnime (të 

kufizuara) dhe se kishin nevojë për më shumë trajnim praktik në menaxhimin e kurrikulës dhe 

mësimdhënies në klasa në lëndët e tyre, dhe për më pak teori.   

Mësuesit raportuan se një herë në muaj (për më pak se një orë) ndiqnin Rrjetin Profesional të 

Mësuesve në grupe specialistësh lëndorë (p.sh. matematikë). E njëjta gjë u pohua edhe nga informues 

të tjerë, të cilët theksuan nevojën për më shumë mbështetje ndaj shkollave gjatë zbatimit të kurrikulës 

së re.  Një nga sfidat kryesore për zbatimin e suksesshëm të kurrikulës së re është pranimi i faktit se 

çdo prezantim i një ndryshimi në sistem (modeli i kurrikulës) kërkon konsolidim më të madh të 

përmirësimeve cilësore në qasje, si për shembull: përsëritja e fushatave ndërgjegjësuese dhe përgatitja 

intensive e të gjithë mësuesve, inspektorëve dhe drejtorëve të shkollave. 

Disponueshmëria e teksteve shkollore për të mbështetur mësimin është gjithmonë një kërkesë e 

zakonshme midis mësuesve. Ky aspekt i SZhAPU-së ka qenë një sukses në shkollat që ne vizituam, pasi 

na u tha se në shkolla kishte tekste shkollore të mjaftueshme.  Megjithatë, sipas Gonzales: mësuesit, 

prindërit dhe nxënësit ndihmojnë njëri-tjetrin për të pasur akses në materiale, pasi materialet e ofruara 

nuk janë të mjaftueshme’(Gonzales, 2018).  

Me zbatimin e kurrikulës së re mësuesit mund të përzgjedhin tekste shkollore të matematikës apo 

shkencave nga tre botues:  Cambridge, Pearson, dhe Oxford. Pavarësisht kësaj, mësuesit me të cilët 

ne folëm na treguan se shembujt në tekstet shkollore shpesh tregojnë për kontekste që nuk janë të 

përshtatshme për Shqipërinë.  Nxënësit pohuan të njëjtin shqetësim lidhur me përshtatshmërinë. Për 
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shembull: një libër kimie paraqet një sërë ushtrimesh laboratorike, të cilat nuk mund të zbatohen në 

kontekstin shqiptar.  Nga ana tjetër, ai nuk ofron kontekstin e nevojshëm teorik, pasi supozohet se me 

kurrikulën e re ai rrjedh nga ushtrimi laboratorik. Kjo konfirmon rezultatin e një studimi të mëparshëm, 

i cili zbuloi se një problematikë në rritje ishte fakti që librat importohen dhe tekstet nuk mund të 

zbatohen gjithmonë në kontekstin vendas (Gonzales, 2018). Nuk arritëm dot të gjykonim nëse librat 

ishin mjaftueshëm të ndjeshëm ndaj çështjeve gjinore. Udhëzuesi i Kurrikulës sugjeron se nëse 

mësuesit konstatojnë se tekstet e përzgjedhura kanë mungesë njohurish, konceptesh dhe temash të 

përcaktuara në programin mësimor, ose nuk përmbushin rezultatin e të nxënit, atëherë ata këshillohen 

të përdorin burime të tjera të të nxënit. (IZhA, 2018) 

B2. Gjithëpërfshirja4– Adresimi i gjithëpërfshirjes është një nga pikat e forta të SZhAPU-së në ofrimin 

e aksesit dhe pjesëmarrjes së të gjithëve. Tabela 3 paraqet treguesit kyç të gjithëpërfshirjes, të cilët 

tregojnë për shkallë të lartë regjistrimi në të gjitha nivelet e arsimit, dhe një raport të mirë mësues-

nxënës. Tërheqja në arsimin e mesëm të lartë është po ashtu e lartë – 94.9%, ndërsa përqindja e 

braktisjes së shkollës në arsimin e detyrueshëm është mjaft e ulët – 0.57%.5 

Megjithatë, analiza e të dhënave ngre disa shqetësime lidhur me përfaqësimin gjinor në arsimin 

parauniversitar.  Siç tregohet në tabelën 1, Indeksi i Barazisë Gjinore në arsimin fillor dhe në arsimin e 

mesëm të ulët për vitin shkollor 2016/17 ishte 0.89, ndërsa në arsimin e mesëm të lartë ishte 0.88. 

Gjithashtu, tërheqja në arsimin e mesëm të lartë është më e ulët te vajzat sesa te djemtë – përkatësisht 

91.4% kundrejt 98.3%, duke ngritur në këtë mënyrë nevojën për shqyrtim të mëtejshëm mbi shkaqet 

e pabarazisë.  

Tabela 3. Treguesit kyç të gjithëpërfshirjes  

Treguesi Vlera Viti  

Raporti fëmijë-edukator në arsimin parashkollor 17.9 2016/17 

Raporti nxënës-mësues në arsimin fillor (klasat 1-5) 17.8 2017/18 

Raporti nxënës-mësues në arsimin e mesëm të ulët  10.1 2017/18 

Raporti nxënës-mësues në arsimin e mesëm të lartë   13.8 2017/18 

Përqindja e Regjistrimit Neto (PRN) në arsimin parashkollor 80.3 % 2017/18 

Përqindja e Regjistrimit Neto (PRN) në arsimin fillor  103.8 2017/18 

Përqindja e Regjistrimit Neto në arsimin e mesëm të ulët  97.4 2017/18 

Përqindja e Regjistrimit Neto në arsimin e mesëm të lartë   93.9 2017/18 

Përqindja e braktisjes së shkollës në arsimin e detyrueshëm   0.57% 2016/17 

Tërheqja në arsimin e mesëm të lartë  94.9% 2016/17 

Tërheqja në arsimin e mesëm të lartë (meshkuj) 98.3% 2016/17 

Tërheqja në arsimin e mesëm të lartë (femra) 91.4% 2016/17 

Indeksi i Barazisë Gjinore (IBGj) në arsimin fillor dhe në arsimin e 
mesëm të ulët6 

0.897 2016/17 

Indeksi i Barazisë Gjinore (IBGj) në arsimin e mesëm të lartë 0.888 2016/17 
Burimi: 2017/18: (INSTAT, 2018), 2016/17: (MASR, 2018) 

                                                 
4 Detyrimi për të siguruar gjithëpërfshirjen rrjedh nga Ligji 69/12 – Për arsimin parauniversitar (neni 5) dhe Ligji 10221 – Për 
mbrojtjen nga diskriminimi.  
5 UNICEF-i ka përgatitur një përkufizim të ri të braktisjes së shkollës.  Për të siguruar të dhëna më të besueshme mbi 
përqindjen e braktisjes së shkollës, do të zbatohet Udhëzimi për vitin e ri akademik, i nënshkruar nga Ministri dhe i 
shpërndarë në të gjitha shkollat. 
6Indeksi i Barazisë Gjinore (IBGj) është raporti ndërmjet numrit të femrave dhe meshkujve të regjistruar në një nivel të 
caktuar të arsimit.  
7Përllogaritur nga autorët: (MASR, 2018), f. 21 – 173,222 meshkuj dhe 154,878 femra. 
8Përllogaritur nga autorët: (MASR, 2018), f. 28 – 67,528 meshkuj dhe 59,586 femra. 
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Për shkak të rënies së numrit të lindjeve dhe migrimit, numri i nxënësve në Shqipëri ka qenë 

vazhdimisht në rënie. Tabela 4 tregon një periudhë pesëvjeçare, ku numri i nxënësve në shkollat 

shqiptare ra me 16.9%.  Në të njëjtën kohë, edhe numri i mësuesve mbeti pak a shumë i njëjtë:  33,657 

mësues në vitin shkollor 2013/14 dhe 33,731 në vitin 2017/18 ( (INSTAT, 2018), f. 43).  

Ashtu si në shumë vende të Evropës, Shqipëria përballet me moshimin demografik të popullsisë së saj.   

Sipas INSTAT-it (INSTAT, 2019), popullata e grupmoshës deri në 19 vjeç pritet të ulet nga 700,616 (në 

vitin 2019) në 619,017 (në vitin 2025), dhe deri në 586,042 (në vitin 2031).  Kjo do të prekë në mënyrë 

të pashmangshme regjistrimin në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar, por ndërkohë duhet të 

shihet edhe si një mundësi për të rimarrë në konsideratë rrjetin e institucioneve arsimore publike, i cili 

aktualisht përfshin 1,777 kopshte, 1,220 shkolla të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët, dhe 380 shkolla 

të arsimit të mesëm të lartë(INSTAT, 2018). 

 

Tabela 4. Regjistrimi i nxënësve në nivelet 1-3 të KNSA-së gjatë pesë viteve të fundit  

Niveli arsimor 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Fillor (KNSA 1) 195,720 188,371 179,564 174,836 170,861 

I mesëm i ulët (KNSA 2) 181,354 175,037 163,935 153,264 148,810 

I mesëm i lartë (KNSA 3) 151,937 140,042 130,380 127,114 120,062 

Totali 529,011 503,450 473,879 455,214 439,733 

Burimi: (INSTAT, 2018),f.42 

 

Duhet theksuar se Shqipëria ka një numër të konsiderueshëm shkollash të vogla me klasa të 

ashtuquajtura kolektive ku nxënës të grupmoshave të ndryshme punojnë së bashku.  Është politika e 

MASR-së që t’i mbyllë klasat kolektive duke i bashkuar shkollat e vogla me shkollat më të mëdha, dhe 

nëse është e nevojshme t’i transportojë nxënësit në një shkollë tjetër. Në vitin 2018, Inspektorati 

Shtetëror i Arsimit (IShA) zhvilloi vizita monitorimi në shkollat me klasa kolektive në 12 nga 38 ZVA-të, 

për të mbledhur informacion mbi situatën (IShA, 2019). 

Në sistemin arsimor shqiptar, “shqetësim strategjik mbeten problematikat lidhur me të ardhurat dhe 

pabarazinë e shtresave sociale, ndarja urbane-rurale, pabarazitë gjinore dhe diskriminimi ndaj 

minoriteteve (si romët dhe egjiptianët e Ballkanit) dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara, në kuptimin e 

drejtësisë, barazisë, cenueshmërisë dhe mosdiskriminimit” (UNESCO, 2017). 

Sipas MASR-së, përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuara, që ndjekin klasat e zakonshme, u rrit nga 

75% në vitin 2014 në 85% në vitin 2018.  Sipas një studimi të fundit të mbështetur nga UNICEF-i, vetëm 

5,839 fëmijë me aftësi të kufizuara, të grupmoshës 6-17 vjeç, të regjistruar nga Shërbimi Social 

Shtetëror, ndjekin shkollën, shifër që përbën vetëm 57.6% të fëmijëve që përfitojnë pagesë për 

aftësinë e kufizuar (Rogers & Sammon, 2018). Nga ana tjetër, sipas MASR-së figurojnë vetëm 4,378 

fëmijë me aftësi të kufizuara të regjistruar në shkollë – 43.2 për qind e fëmijëve të grupmoshës 6-17 

vjeçare që përfitojnë pagesë për aftësinë e kufizuar, gjë që ngre nevojën për shqyrtim të mëtejshëm. 

Gjatë tre viteve të fundit, nuk ka pasur rritje të ndjeshme të numrit të fëmijëve që ndjekin arsimin, për 

sa i përket kategorisë së fëmijëve që përfitojnë pagesë për aftësinë e kufizuar(Rogers & Sammon, 

2018). Siç e thekson edhe Gonzales (2018), fëmijët me aftësi të kufizuara janë të nënpërfaqësuar 

kundrejt popullatës së nxënësve, dhe sfida për mbështetjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara është që 

ata fillimisht të identifikohen9. Të anketuarit dyshonin se shumë fëmijë ishin thjesht "zyrtarisht" të 

paidentifikuar. Kjo mund të jetë për shkak të stigmës dhe frikës nga bullizmi.  Cilado qofshin arsyet, 

                                                 
9 Shihni Gonzales (2018), një raport i sponsorizuar nga UNICEF-i për zbatimin e kurrikulës dhe reformës.  
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Gonzales arsyeton se diçka e tillë i pengon fëmijët që të përfitojnë mbështetje shtesë (Gonzales 2018). 

Rogers&Sammon (2018) nxjerrin në pah pabarazitë gjinore në përfitimin e pagesës për aftësinë e 

kufizuar, ku djemtë janë të mbipërfaqësuar me rreth 5 për qind në të gjithë vendin, krahasuar me 

përqindjen e djemve në popullatën e fëmijëve. 

SZhAPU-ja synon të ofrojë shërbime mbështetëse për fëmijët me aftësi të kufizuara në çdo institucion 

arsimor dhe bashki.  Ka pasur një ulje të përdorimit të shkollave speciale dhe një rritje të numrit të 

shkollave gjithëpërfshirëse.  Ndryshimet në qëndrime dhe filozofi kanë sjellë ndikim dhe shkollat kanë 

përfituar shërbime shtesë për të mbështetur gjithëpërfshirjen.  Gjatë vizitave tona në shkolla vumë re 

se parimet e arsimit gjithëpërfshirës ishin kuptuar qartësisht dhe po aplikoheshin në praktikë. 10 

Mësuesit ishin shumë optimistë për synimet e politikës dhe qasjen e menaxhimit të shkollës. Shërbimi 

i transportit për fëmijët që vijnë nga familjet më të varfra po funksionon shumë mirë (transport falas 

për distanca mbi 2km nga shkolla), por ka vështirësi në organizimin e transportit për fëmijët me aftësi 

të kufizuara, veçanërisht në zonat rurale. 

Aktualisht, në sistem janë punësuar 940 mësues ndihmës. Megjithatë, nuk mjaftojnë që të përmbushin 

nevojën e përgjithshme.  Gjithashtu, ne u informuam se shumë mësues që nuk kanë ngarkesë të plotë 

mësimore janë emëruar si mësues ndihmës, pavarësisht kualifikimeve të tyre. Kërkohet trajnimi i 

mësuesve ndihmës mbi nevojat e veçanta të fëmijëve vulnerabël dhe atyre të pafavorizuar, pasi ata 

nuk kanë aftësitë për të menaxhuar përtej kujdesit për nevojat e përgjithshme të fëmijëve. Ka nevojë 

për trajnim të veçantë mbi kujdesin për fëmijët me aftësi të kufizuara.    

Shqipëria ka miratuar Planin Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve (2016-

2020), i cili ka prioritetet e mëposhtme: a) të ofrojë arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës për romët dhe 

egjiptianët, dhe të promovojë dialogun ndërkulturor; b) të rrisë numrin e romëve dhe egjiptianëve që 

përfundojnë të gjitha nivelet e arsimit; c) të zhvillojë komunitetet shkollore që promovojnë dialogun 

ndërkulturor dhe mirëkuptimin e përbashkët; dhe d) të vlerësojë dhe promovojë njohjen e identitetit 

rom dhe egjiptian, si pjesë përbërëse të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë (MMSR, 2015). 

Në vitin 2018, 5,500 fëmijë romë dhe 11,100 fëmijë egjiptianë ishin të regjistruar në shkollat 

shqiptare , ndërsa numri i tyre është trefishuar gjatë dhjetëvjeçarit të fundit.  Pjesëmarrja e fëmijëve 

të grupmoshës 7-15 vjeçare në arsimin e detyrueshëm është 66%, megjithatë, “hendeku ndërmjet 

fëmijëve romë/egjiptianë dhe fëmijëve të tjerë joromë që jetojnë në të njëjtat zona mbetet 

shqetësues” (European Commission, 2019). Ka evidenca që tregojnë se fëmijët romë kanë 

performancë të dobët në klasën e 5-të, duke marrë 29 pikë, krahasuar me pikët që arrijnë një mesatare 

prej 45 pikësh në vlerësimin e kombinuar kombëtar në mbarë vendin (UNICEF, 2017). Nga viti 2014, 

70-80 fëmijë romë dhe egjiptianë përfitojnë bursa (30 Euro/muaj) nga Fondi për Arsimin e Romëve 

(FAR), ndërsa Romaversitas Albania mbështet studentët në universitet. Në universitet ka edhe kuota 

për studentët romë dhe egjiptianë, të cilët përjashtohen nga tarifa.  Politika e Arsimit të Lartë i 

përjashton studentët që vijnë nga grupet minoritare nga tarifa e plotë (100%) në programet Bachelor, 

ndërsa në programet Master ata paguajnë gjysmën e tarifës (50%).  

Në prill të vitit 2017, qeveria shqiptare miratoi Axhendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve (2017-

2020), duke konfirmuar angazhimin e saj për shkolla të sigurta dhe pa  dhunë (MMSR, 2017). 

                                                 
10 Vizitë në shkollë – një grup mësuesish të interesuar dhe të kujdesshëm që kishin ndjekur trajnim mbi gjithëpërfshirjen 
nga World Vision (dhe nëpërmjet nismave të mëparshme nga Save the Children) shprehën qartësisht shqetësime për 
gjithëpërfshirjen dhe dhanë shembuj të qartë të veprimeve të marra.  
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Gjithashtu, Axhenda parashikon një larmi aktivitetesh për të përmirësuar aksesin në shkolla dhe për 

të parandaluar braktisjen e shkollës nga ana e grupeve të vulnerabël. UNICEF-i ka marrë rolin drejtues 

në ofrimin e mbështetjes për të adresuar problemin e dhunës në shkolla, duke angazhuar gjithë 

shkollën dhe komunitetin në këtë përpjekje(UNICEF, 2019).  

Numri i lartë i fëmijëve jashtë sistemit arsimor përbën një shqetësim, pasi shifrat tregojnë se 15,000 

fëmijë të grupmoshës së  arsimit fillor deri në arsimin e mesëm të lartë nuk shkojnë në shkollë(UNICEF, 

2017). Arsyet për këtë janë të ndryshme, ato lidhen me varfërinë, dhe fëmijët që jetojnë në zona rurale 

dhe minoritetet gjuhësore dhe etnike, veçanërisht komunitetet rome dhe egjiptiane (UNESCO, 2017). 

B3. Shkolla qendër komunitare – SZhAPU-ja synon krijimin e rrjeteve të shkollave qendra komunitare 

që të ofrojnë modele pozitive dhe t’ju mundësojnë fëmijëve që të zhvillojnë vlera demokratike.  Nisma 

për krijimin e shkollave qendra komunitare filloi në vitin 2014, dhe deri më sot janë krijuar 270 shkolla 

komunitare. Qëllimi ishte përfshirja e komuniteteve në krijimin e mjediseve shkollore miqësore me 

fëmijët, si dhe konsolidimi dhe zgjerimi i rrjetit të shkollave. Aktorët që intervistuam na treguan se 

fokusi ishte në ofrimin e mbështetjes së mëtejshme akademike për fëmijët me performancë më të 

dobët. Në këtë aspekt, për nxënësit që mendohej se kishin nevojë për ndihmë të mëtejshme u zhvilluan 

orë shtesë.  Një efekt i angazhimit komunitar ishte se kjo nismë solli shpesh pranë shkollave bizneset 

vendore.  Si shembull të mirë mund të përmendim rastin e një shkolle në rajonin e Mirditës ku bizneset 

punësuan gra vendase, në mënyrë që ato të mbështesnin fëmijët e tyre. Mbështetja e fëmijëve me 

bërjen e detyrave të shtëpisë në ambientet e shkollës është një tjetër masë që ofron ndihmë për 

fëmijët me vështirësi në të nxënë, edhe pse kjo nismë synon të gjithë fëmijët.  Fillimisht, projekti u 

mbështet nga vullnetarë dhe studentë, por tashmë ai po zbatohet me ndihmën e mësuesve të rregullt, 

të cilët përfitojë pagesë shtesë ose kanë më pak ngarkesë mësimore.  

B4. Shërbimet këshilluese dhe mbështetëse –Në vitin 2013, MASR-ja nxori Urdhrin Nr. 344/2013, 

përmes së cilit u krijuan shërbimet psikosociale për institucionet e arsimit parauniversitar(MAS, 2013), 

dhe që u ndryshua në vitin 2018 (MASR, 2018-1). Këto njësi funksionojnë nën mbikëqyrjen e drejtorive 

arsimore rajonale. Parashikohet punësimi i një psikologu shkolle dhe një punonjësi social për 3000-

3500 fëmijë në parashkollor, dhe në shkollat fillore dhe të arsimit të mesëm të ulët, dhe për 1800-2300 

nxënës në shkollat e arsimit të mesëm të lartë, ndërsa për gjimnazet me mbi 700 nxënës është e 

detyrueshme që të kenë një psikolog ose një punonjës social.  Në shumicën e rasteve, një psikolog ose 

një punonjës social është përgjegjës për disa shkolla dhe ofron mbështetje psikosociale për fëmijët. 

Gjatë vizitës në një shkollë ne takuam një psikolog shkolle, i cili iu shërbente pesë shkollave dhe 

punonte një ditë në secilën prej tyre në mbështetje të shkollës. 

B5. Digjitalizimi i procesit të të nxënit – Angazhimi strategjik për digjitalizimin e mësimdhënies dhe të 

të nxënit u ripohua në Programin e Qeverisë (Qeveria e Republikës së Shqipërisë, 2017). Promovimi i 

aftësive kompjuterike te nxënësit, si dhe integrimi i TIK-ut në mësimdhënie dhe në të nxënë është një 

prioritet madhor i SZhAPU-së.   

Megjithëse TIK-u njihet si prioritet, ai nuk i ka arritur objektivat e tij.  Në përgjithësi, ka një mungesë të 

mundësive për t’i angazhuar nxënësit në të nxënit bashkëpunues. Analiza më e fundit e Politikës 

Arsimore (UNCESO, 2017) nxori në pah një sërë mangësish lidhur me të dhëna për strukturat e TIK-ut 

në dispozicion të sistemit arsimor, gjë që kufizon njohjen e shkallës së zbatimit të tij.  Kjo analizë arriti 

në përfundimin se stafi ka njohuri dhe dijeni të kufizuara lidhur me teknologjitë e disponueshme, ka 
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vështirësi për të kuptuar se çfarë është e disponueshme për stafin, sepse, ndonëse teknologjia 

ekziston, ajo nuk është funksionale (UNESCO, 2018).  

Shkollat që ne vizituam kishin mungesë të infrastrukturës së përshtatshme të TIK-ut, pasi mungonte 

lidhja e internetit në klasa dhe nuk kishte mjaftueshëm kompjutera funksionalë.  Aty ku kompjuterat 

ekzistonin, nxënësit dhe mësuesit kishin akses vetëm në laboratorët e kompjuterave. SZhAPU-ja 

synonte që bibliotekat të kishin lidhje në internet, por diçka e tillë nuk u realizua. Ishte e qartë se 

nxënësit kishin më shumë akses në teknologjinë e informacionit në shtëpi sesa në shkollë. Gjithashtu, 

disa mësues ishin të shqetësuar se nuk kishin njohuri të mjaftueshme për të punuar me TIK-un, dhe se 

ishin të papërgatitur për ta integruar TIK-un në klasë, pjesërisht për shkak se kompjuterat në laborator 

nuk funksiononin.    

Disa mësues e kompensonin mungesën e strukturave të TIK-ut nëpërmjet kryerjes së ‘detyrave digjitale 

në shtëpi’.  Kjo u pa si pjesë e ‘të nxënit aktiv’ dhe e ‘mbledhjes së njohurive’, duke i mësuar nxënësit 

të bëjnë detyrat e shtëpisë dhe duke e ditur se shumë nxënës kanë lidhje në internet dhe kompjutera 

në shtëpitë e tyre, ose mund të kenë akses.  Ajo çfarë është më shqetësuese është fakti se disa mësues 

ishin të hapur për të përdorur mësimdhënien tradicionale (me në qendër mësuesin) kur përballeshin 

gjithnjë e më shumë me mungesën e burimeve në klasë (veçanërisht nevojës për TIK, smart boards, 

etj.).  

 

Përmbledhje e gjetjeve 

Rezultatet e pritshme  
(numrat përkojnë me rezultatet 
e SZhAPU-së) 

Progresi/Gjendja Sfidat 

B1. Kurrikula/tekstet shkollore 
1. Nga viti 2015 e në vijim, 
sigurohen tekste shkollore të 
reja dhe të njësuara, sipas 
qasjes së re kurrikulare për të 
gjitha nivelet e arsimit. 
2. Nga viti 2015, tekstet 
shkollore për pakicat 
kombëtare përmbushin 
standardet evropiane. 
10. Nga viti 2019, zbatohet 
kurrikula e re që bazohet në 
kompetenca në të gjitha nivelet 
e APU-së, e shoqëruar me 
përmirësimet e nevojshme në 
metodologjinë e të nxënit dhe 
vlerësimin e nxënësve. 
 

• Mësuesit dhe nxënësit 

raportojnë se tekstet 

shkollore të përkthyera nga 

botuesit ndërkombëtarë nuk 

përputhen gjithmonë me 

kontekstin shqiptar.  

• Në dispozicion të minoritetit 

grek dhe maqedonas janë 

vënë tekste shkollore në 

gjuhët minoritare. 

• Mësuesit i kuptonin kërkesat 

e ndryshimit të kurrikulës 

dhe mund t’i shprehnin qartë 

nevojat.  

• Ata e konsiderojnë pozitiv 

përfitimin nga kurrikula e re, 

por vënia në praktikë e të 

nxënit të bazuar në 

kompetenca dhe zhvillimi i 

vlerësimit të vazhdueshëm 

mbeten sfida për shumë prej 

tyre (intervista).  

• Janë zhvilluar trajnime të 

kufizuara për mësuesit në 

shkolla. 

• Puna me botuesit vendas për 

prodhimin e teksteve shkollore 

të bashkërenduara me kornizën 

kurrikulare, duke përfshirë 

kontekstualizimin e teksteve 

shkollore të prodhuara nga 

botues ndërkombëtarë. 

• Duke pasur parasysh burimet e 

kufizuara të sistemit, qeveria 

duhet të marrë në konsideratë 

kufizimin e shpërndarjes falas të 

teksteve shkollore për kategoritë 

në nevojë. 

• Si ta bëjmë kalimin nga teoria në 

praktikë gjatë trajnimit? 

• Burime të pamjaftueshme për 

prezantimin e kurrikulës së re. 

• Modeli i kurrikulës së re kërkon 

më shumë konsolidim dhe 

përmirësim cilësor në qasje. 

• Si t’i pajisim mësuesit në shkolla 

me shembuj konkretë dhe 

praktikë të metodologjisë së 

suksesshme në klasë: si ta 

menaxhojmë kurrikulën në 
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Rezultatet e pritshme  
(numrat përkojnë me rezultatet 
e SZhAPU-së) 

Progresi/Gjendja Sfidat 

 situata të veçanta (të orientuara 

ndaj lëndës) në mënyrë 

mbështetëse? 

• Infrastruktura shkollore nuk e 

mbështet zbatimin e kurrikulës. 

B2. Pjesëmarrja dhe 
gjithëpërfshirja  
6. Nga viti 2018, 95% e 
fëmijëve të grupmoshës 5-6 
vjeçare (duke përfshirë fëmijët 
me aftësi të kufizuara) 
përfshihen në klasa 
përgatitore, ndërsa 90% e 
grupmoshës 3-5 vjeçare 
përfshihen në forma të 
ndryshme të edukimit 
parashkollor, të cilat 
funksionojnë sipas kurrikulës 
përkatëse. 
7. Nga viti 2018, funksionon 
harta digjitale e shkollave dhe 
optimizohet rrjeti i shkollave të 
mesme. 
9. Nga viti 2019, funksionon 
sistemi që mundëson 
gjithëpërfshirjen e nxënësve në 
arsimin e detyrueshëm, me 
fokus nxënësit që vijnë nga 
familje vulnerabël dhe të 
margjinalizuara. 
11. Nga viti 2020, në të gjitha 
institucionet arsimore të çdo 
bashkie ofrohen shërbime 
mbështetëse për fëmijët me 
aftësi të kufizuara. 
12. Nga viti 2017, sigurohet 
prania e mësuesve ndihmës për 
të gjithë fëmijët me nevoja të 
veçanta. 

• Adresimi i gjithëpërfshirjes 

është një nga pikat e forta të 

SZhAPU-së, megjithëse 

objektivat nuk janë arritur 

për të gjitha grupmoshat.  

• Përqindja e fëmijëve me 

aftësi të kufizuara, që ndjekin 

klasat e zakonshme, u rrit nga 

75% në vitin 2014 në 85% në 

vitin 2018. 

• Në tre vitet e fundit, nuk ka 

pasur rritje të ndjeshme të 

numrit të fëmijëve që 

arsimohen, të cilët përfitojnë 

pagesën e aftësisë së 

kufizuar.  

• Regjistrimi në shkollë po ulet 

vrullshëm për shkak të 

ndryshimit demografik.  

• Ekziston një hartë digjitale e 

institucioneve publike të 

arsimit parauniversitar, por 

ajo nuk ofron të gjithë 

informacionin e nevojshëm 

për planifikimin arsimor 

efikas. 

• Numri i nxënësve romë dhe 
egjiptianë është trefishuar 
gjatë dhjetëvjeçarit të fundit.  

• Aktualisht në sistem figurojnë 

940 mësues ndihmës, që nuk 

mjaftojnë për të përmbushur 

nevojat, dhe të cilëve iu 

mungojnë aftësitë për të 

menaxhuar përtej kujdesit  

nevojat e përgjithshme të 

fëmijëve.  

• Kryerja e detyrave të shtëpisë 

në ambientet e shkollës është 

një tjetër masë që ofron 

ndihmë për fëmijët me 

vështirësi në të nxënë, edhe 

pse kjo nismë synon të gjithë 

fëmijët.  

• Objektivat e parashkollorit nuk 

janë përmbushur. Nevojiten 

modalitete të reja të të punuarit 

me qeverinë qendrore për ta 

arritur këtë objektiv (buxhete, 

modele efikase, etj.). 

• Mungesa e të dhënave të 

besueshme për përfshirjen e 

fëmijëve me nevoja të veçanta 

kufizon planifikimin për 

gjithëpërfshirjen. Strategjia 

pasardhëse duhet t’i kushtojë 

vëmendje jo vetëm aksesit, por 

edhe përfshirjes së plotë dhe të 

nxënit të fëmijëve me aftësi të 

kufizuara. 

• Mobilizimi i komuniteteve 

minoritare dhe vulnerabël për të 

mbështetur fëmijët dhe nxënësit 

që vijnë nga këto komunitete.  

• Optimizimi i rrjetit të 

institucioneve të arsimit 

parauniversitar në mbarë 

vendin. 

• Miratimi i një qasjeje ndaj 

formimit dhe mbështetjes së 

mësuesve për të menaxhuar 

klasat e tyre, në rastet kur ata 

kanë nxënës me probleme në 

sjellje. 
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Rezultatet e pritshme  
(numrat përkojnë me rezultatet 
e SZhAPU-së) 

Progresi/Gjendja Sfidat 

B3. Shërbimet këshilluese dhe 
mbështetëse 
5. Nga viti 2017, të gjitha 
shkollat kanë shërbime 
psikosociale. 

• Të dyja shkollat që ne 

vizituam kishin një punonjës 

social/psikolog, por në 

përgjithësi, ata e vunë theksin 

te mbingarkesa.  

• Ofrimi i shërbimeve cilësore 

psikosociale dhe të këshillimit të 

karrierës në të gjitha shkollat, 

bazuar në protokollet e hartuara 

dhe të dakordësuara. 

B4. Qendrat komunitare  
3. Nga viti 2016, zgjerohet rrjeti 
i shkollave qendra komunitare, 
që ofrojnë modele pozitive dhe 
u mundësojë fëmijëve të 
zhvillojnë vlerat demokratike. 

• Nisma për krijimin e shkollave 

qendra komunitare filloi në 

vitin 2014 dhe aktualisht 

ekzistojnë 270 shkolla 

komunitare.  

• Qendrat komunitare do të duhet 

të arrijnë një sërë standardesh të 

performancës. 

• Decentralizimi aktual nënkupton 

më shumë përgjegjësi për 

drejtorët e shkollave për t’u 

angazhuar me komunitetin.  

B5. Digjitalizimi i procesit të të 
nxënit  
8. Nga viti 2018, shkollat e 
mesme pajisen me 
infrastrukturën e sigurt dhe 
funksionale, që ofron mundësi 
për përdorimin e përmbajtjeve 
digjitale në procesin e 
mësimdhënies. 

• I njohur si prioritet, por i 

papërmbushur – Mungesa e 

mundësive për t’i angazhuar 

nxënësit në të nxënit 

bashkëpunues dhe 

pamundësia për të përdorur 

të nxënit e integruar.  

• Shkollat kishin mungesë të 

infrastrukturës së 

përshtatshme  të TIK-ut.  

• Mësues të papërgatitur për 

ta integruar TIK-un në klasë.  

• Disa mësues iu riktheheshin 

metodave të tyre të më 

tradicionale të mësimdhënies 

(me në qendër mësuesin) kur 

përballeshin gjithnjë e më 

shumë me mungesën e 

burimeve (veçanërisht 

nevojës për TIK, smart 

boards, etj.). 

• Kufizime në buxhet për ofrimin e 

infrastrukturës së TIK-ut. 

•  Hapa të qarta pedagogjike për 

të përmirësuar mësuarit, me an 

ë  të TIK-ut si edhe për të 

informuar mbi të gjitha nismat e 

zhvillimit të mësuesve. 

• Konsolidimi i aftësive 

pedagogjike të mësuesve për 

TIK-un në të gjitha fushat e 

kurrikulës.  

• MASR-ja nuk ka një paketë 

standardesh minimale të 

infrastrukturës.  

 

Rekomandime të veçanta  

• Ekspertët e kurrikulave duhet të kryejnë vizita në shkolla për t’i mbështetur mësuesit në klasat e 

tyre nëpërmjet sesioneve 1-ditore të praktikës, në mënyrë që grupet e mësuesve të ndihen më 

komodë lidhur me mënyrën e përdorimit të kurrikulës (nëpërmjet një mësimi demonstrues në 

fushën e tyre lëndore). 

• Të hartohen dhe zbatohen programe të të nxënit të përzier për të gjithë mësuesit në detyrë, në 

mënyrë që ata të pasurojnë formimin e tyre në zbatimin e kurrikulës dhe administrimin e 

vlerësimeve. Kjo do t’i kushtonte më shumë vëmendje aktiviteteve të të nxënit profesional, të 

nxënit bashkëpunues, praktikës dhe reflektimit mbi përvojat, si dhe promovimit të punës në grupe 

lëndore për të reflektuar mbi përvojën.  (Ka burime të hapura të të nxënit që janë lehtësisht të 

përshtatshme për kontekstin shqiptar nëpërmjet marrjes së lejes për të drejtën e autorit). 
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• MASR-ja duhet të rishikojë politikat e botimit dhe të punojë me botuesit vendas për publikimin e 

teksteve shkollore të bashkërenduara me kornizën kurrikulare, duke përfshirë kontekstualizimin e 

atyre teksteve shkollore të publikuara nga botues ndërkombëtarë. 

• Të hartohet një program i të nxënit të përzier i përshtatshëm për mësuesit ndihmës, për t'i trajnuar 

ata në fusha të veçanta të aftësisë së kufizuar, në mënyrë që edhe ata t’i mbështesin më shumë 

nxënësit dhe shkollat.  

• Të rekrutohen pjesëtarë të grupeve minoritare në komunitet, të cilët kanë potencialin të 

mbështesin fëmijët dhe nxënësit vulnerabël dhe të margjinalizuar, që vijnë nga këto komunitete.  

• Të zhvillohet një ushtrim i planifikimit të mirëfilltë duke përdorur hartëzimin digjital të shkollave 

dhe të dhënat demografike, për të optimizuar rrjetin e institucioneve të arsimit parauniversitar në 

Shqipëri.  

• Të pasurohet baza burimore e shërbimit të TIK-ut, dhe në kuadër të kufizimeve në financim të 

siguroeht që TIK-u dhe teknologjia në arsim të mbetet financimi parësor. Të rishikohen nivelet 

aktuale dhe standardet e ofrimit të TIK-ut dhe burimeve mbështetëse për institucionet. Të 

Hartohet një plan kombëtar afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë me profile realiste të 

përcaktimit të kostove për të gjitha institucionet, si dhe standardet kombëtare minimale të ofrimit 

të TIK-ut. (Kjo do të mbështetet në ofrimin publik dhe privat, dhe në rishikimin e programit dhe 

prioriteteve buxhetore të SZhAPU-së aktuale).    

• Forcimi i aftësive në TIK për mësuesit dhe drejtorët lidhur me përdorimin e teknologjisë në 

mësimdhënie dhe të nxënit efikas. Të rishikohet TIK-u aktual në metodologjinë dhe programet 

arsimore, dhe hartohen programe dhe qasje të reja në të gjitha nivelet e formimit të mësuesve për 

ta integruar TIK-un në programet e formimit të mësuesve (ofrimi i kompjuterave në laboratorët e 

shkollave nuk do të jetë më prioritet). 

• Të hartohen dhe prezantohen programe të të nxënit të përzier për formimin e mësuesve në detyrë, 

që i nxit mësuesit të integrojnë praktikën dhe reflektimin në klasë. (Në terma afatshkurtër, duhet 

marrë në konsideratë përdorimi i programeve kompjuterike ndërkombëtare të akredituara me 

licensë). 

C. Sigurimi i cilësisë bazuar në standarde të krahasueshme me ato të vendeve të BE-

së 

Qëllimi i sigurimit të cilësisë në arsim është vlerësimi i cilësisë së shërbimeve që i ofrohen nxënësve në 

mënyra dhe nivele të ndryshme, duke identifikuar mangësitë në Sistemin e Arsimit dhe marrë masa 

korrigjuese. SZhAPU adreson Sigurimin e Cilësisë përmes tre grupe aktivitetesh të ndryshme, por të 

ndërlidhura me njëra-tjetrën: 

C1. Ristrukturimi Institucional-Hartimi i kuadrit ligjor dhe mekanizmave për sigurimin e cilësisë së 

përshtatshme; 

C2. Monitorimi i Sistemit-Monitorimi i progresit kundrejt përmbushjes së qëllimeve të përcaktuara 

nga SZhAPU-ja dhe politikat e tjera arsimore, si dhe analizimi i të dhënave mbështetëse për 

vendimmarrje; 
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C3. Vlerësimi i jashtëm i nxënësit- Zhvillimi i kapaciteteve për vlerësimin e përvetësimit efikas të 

të nxënit nga nxënësit dhe ofrimi i informacionit përkatës për të vlerësuar cilësinë e rezultateve 

të të nxënit.  

 

Progresi kundrejt arritjes së objektivave 

C1. Ristrukturimi Institucional – Në përgjithësi, përgjegjësia e Sigurimit të Cilësisë (SC) në Shqipëri 

ndahet midis tri niveleve të ndryshme: 1) Nivelit qendror i përfaqësuar nga Inspektorati Shtetëror i 

Arsimit (IShA), Instituti për Zhvillimin e Arsimit (IZhA) dhe Qendra e Shërbimeve Arsimore (QShA); 2) 

Nivelit rajonal/lokal përfaqësuar nga drejtoritë arsimore rajonale dhe zyrat vendore arsimore  

(DAR/ZVA) dhe 3) Institucioneve arsimore si ofrues të drejtpërdrejtë të shërbimit.  

IZhA është përgjegjëse për zhvillimin e metodologjive për sigurimin e cilësisë, si dhe vlerësimin e 

institucioneve të arsimit parauniversitar dhe të kurrikulave të tyre (QShA, 2018), IShA për inspektimin 

dhe vlerësimin e jashtëm të shkollave, ndërsa QShA për vlerësimin kombëtar si mjet i sigurimit të 

cilësisë. DAR/ZVA-të ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë për shkollat brenda fushës së tyre të 

përgjegjësisë, ndërsa vetë shkollat janë përgjegjëse për sigurimin e cilësisë së ofrimit të programeve 

për nxënësit e tyre.  

Ligji për Arsimin Parauniversitar, ndryshuar në vitin 2018, shfuqizon formën aktuale të Inspektoratit 

Shtetëror të Arsimit dhe parashikon ngritjen e një institucioni përgjegjës për sigurimin e cilësisë në 

Arsimin Parauniversitar. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar (ASCAP) u ngrit në 

shkurt të 2019-s (QBZ, 2019), si një shkrirje faktike e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit (IShA) dhe 

Institutit për Zhvillimin e Arsimit (IZhA). ASCAP është përgjegjëse për vlerësimin e performancës të 

sistemit arsimor, hartimin e kurrikulës dhe zhvillimin profesional të mësuesve. Agjencia ka 58 punonjës 

dhe struktura organizative përbëhet nga 4 njësi: Drejtoria e Performancës; Drejtoria e Kurrikulave dhe 

Kualifikimeve; Drejtoria e Sigurimit të Cilësisë; dhe Drejtoria e Financave dhe Shërbimeve Mbështetëse 

(Government of Albania, 2019-1).  

Me organizimin e ri të Qeverisjes së Arsimit Parauniversitar, përgjegjësia për vlerësimin dhe 

inspektimin e shkollës i ngarkohet Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar (DPAPU), 

ndërsa ASCAP përqendrohet në nivelin e performancës së sistemit dhe vlerësimin e bazuar në risk të 

ofruesve të arsimit parauniversitar”(QBZ, 2019). Nisur nga ngjashmëritë e strukturës organizative të 

DPAPU-së dhe ASCAP-it, këto dy institucione të reja mund të bashkëpunojnë në disa nivele, siç 

tregohet në figurën 2. Megjithatë, efektiviteti i këtij ndërveprimi varet në mënyrë të konsiderueshme 

nga përcaktimi i qartë i roleve të njësive përkatëse në DPAPU dhe ASCAP, të cilat duhet të sjellin 

shmangien e mbivendosjeve të panevojshme dhe të sigurojnë plotësueshmërinë e masave.  Për 

shembull, DPAPU-ja dhe DAR-ët kryejnë inspektime nëpër shkolla, ndërsa ASCAP mund të ndërmarrë 

inspektime të bazuara në risk, duke shkëmbyer informacione me DPAPU-në. Gjithashtu, ASCAP mund 

t’i ofrojë asistencë teknike DPAPU-së në fushën e kurrikulave, zhvillimit profesional, si dhe të 

monitorimit, vlerësimit dhe inspektimit të shkollave. Disa nga të intervistuarit shprehën shqetësimin e 

tyre se ndikimi i strukturës së re organizative mund të ketë efekt jo të mirë në cilësinë e procesit të 

inspektimit, duke identifikuar vështirësitë e hasura në ndarjen e rolit të menaxhimit dhe mbikëqyrjes 

të DPAPU dhe DAR-ëve.  
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Figura 2. Ndërveprimi i mundshëm midis DPAPU-së dhe ASCAP-it dhe njësive organizative përkatëse 

 

 

Në vitin 2017, MASR ngriti një sistem për akreditimin e programeve dhe ofruesve të trajnimit në 

detyrë(MASR, 2017-1). Programet dhe ofruesit e trajnimit në detyrë akreditohen rregullisht nga 

komiteti me shtatë anëtarë, të caktuar nga Ministri, bazuar në thirrjen publike për shprehje interesi.  

Karta e performancës së shkollës është një instrument për vlerësimin e shkollës, e cila bazohet në një 

grup treguesish të verifikueshëm në mënyrë objektive, si dhe treguesish bazuar në perceptimin e 

prindërve, mësuesve dhe nxënësve. Ato janë përdorur që prej vitit 2014 dhe përdoren për renditjen e 

shkollave në nivel rajonal. Shkollat publike dhe private renditen veçmas dhe renditjet publikohen në 

faqen e internetit. Ekipi vuri re se përdorimi i këtij instrumenti mund të jetë i papërshtatshëm dhe 

madje edhe shkurajues për shkollat që i shërbejnë një numri të konsiderueshëm fëmijësh nga grupe 

të vulnerabël. Rishikimi i OECD-së/UNICEF-it rekomandon transformimin e kartës së performancës së 

shkollës në një mjet përmirësimi nëpërmjet zhvillimit të indeksit të kontekstualizuar të shkollës (OECD, 

2019). Duke pasur parasysh disponueshmërinë e kufizuar të të dhënave të krahasueshme, rishikimi 

rekomandon se në terma afatshkurtër MASR-ja përqendrohet në pajisjen e shkollave me një paketë 

treguesish që krahasojnë performancën e tyre me atë të shkollave me nxënës që vijnë nga shtresa të 

njëjta socio-ekonomike. Në terma atafmesme, me sigurimin e qëndrueshmërisë së të dhënave, 

Ministria mund të punojë për prezantimin e një indeksi të kontekstualizuar të shkollës. 

 

C2. Monitorimi i sistemit – Shqipëria nuk ka një sërë treguesish kombëtarë për arsimin, por janë 

krijuar disa tregues që mundësojnë monitorimin e reformave dhe krahasimin ndërkombëtar. Treguesit 

përcaktohen në Programin e Statistikave Zyrtare (PSZ), së bashku me raportimin e periodicitetit dhe 

afatet e dorëzimit (QBZ, 2017). Krijimi i treguesve është përgjegjësi e Institutit Kombëtar të Statistikave 
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(INSTAT), madje dhe në ato raste kur agjencitë qeveritare përgjegjëse i kanë të gjitha të dhënat e 

nevojshme. Një rishikim i mëparshëm i OECD-së arrin në përfundimin se mangësitë ekzistuese të të 

dhënave dhe koordinimi i dobët i mjeteve dhe mekanizmave pengojnë vlerësimin e sistemit (OECD, 

2015).  

Shqipëria nuk ka një proces të analizës së sektorit, për sa i përket një aktiviteti të udhëhequr nga 

qeveria për bërjen bashkë të palëve të ndryshme të interesit për të rishikuar statusin, progresin dhe 

performancën në zbatimin e SZhAPU-së, siç përshkruhet në Udhëzuesin e APS-së (GPE, 2018). Një 

proces i tillë do të prezantonte një sistem monitorimi të mirëzhvilluar, si dhe një sistem baze të 

dhënash të besueshëm dhe gjithëpërfshirës. Këto do të nxisin më shumë llogaridhënie dhe përgjegjësi 

të përbashkët për rezultatet, dhe do të gjenerojnë më shumë planifikim reagues dhe optimizim të 

burimeve.  

Deri më sot nuk janë përpiluar raporte për performancën e sektorit arsimor. Megjithatë, IZhA kreu 

një studim, i cili siguroi një bazë të dhënash për vendimmarrjen. Si shembuj të mirë mund të 

përmendim: Raportin Kombëtar për Perceptimin e Mësuesve dhe Prindërve mbi Cilësinë e Reformës 

në Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë (IZhA, 2017); Raporti për Identifikimin e 

Nevojave për Trajnimin e Mësuesve dhe Drejtuesve të Shkollave në APU (IZhA, 2016) dhe Raporti për 

formimin fillestar të mësuesve në institucionet e arsimit të lartë shqiptar(IZhA, 2016-4). Gjithashtu, u 

zhvilluan ushtrime vlerësuese gjithëpërfshirëse dhe të fokusuara nga UNCESO (2017) (2018), UNICEF 

(2017) dhe OECD (2019).   

C3. Vlerësimi i jashtëm i nxënësit – Vlerësimi i jashtëm në Arsimin Shqiptar Parauniversitar është 

përgjegjësi e Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QShA), e cila administron edhe provimet shtetërore 

për profesionet e rregulluara që mundësojnë licensimin. Aktualisht, QShA-ja organizon provimet 

përfundimtare për nxënësit e klasës së 5-të dhe të 9-të, si dhe provimet e maturës për ata që kanë 

përfunduar arsimin e mesëm të lartë. QShA-ja përpiloi raporte gjithëpërfshirëse bazuar mbi 

vlerësimin e jashtëm për klasat 5, 9 dhe 12. Megjithatë, gjenerimi i të dhënave të besueshme për 

rezultatet e të nxënit për t’u përdorur për përmirësimin në nivel sistemi dhe shkolle mbetet një sfidë.   

Kurrikula e re e bazuar në kompetenca kërkon një kalim domethënës në praktikën e vlerësimit, 

kryesisht në nivel shkolle, ku mësuesve iu kërkohet të shqyrtojnë nga afër përsosjen e kompetencave. 

Gjithashtu, kurrikula e bazuar në kompetenca duhet të pasqyrohet në vlerësimin e autorizuar në nivel 

kombëtar (UNESCO, 2018). Vihet re progres në harmonizimin e vlerësimit me kërkesat e kurrikulës së 

re. IZhA hartoi udhëzues mbi kurrikulën e re për mësuesit, të cilët ofrojnë informacion mbi vlerësimin. 

Vlerësimi i portofolit është bërë pjesë përbërëse e sistemit shkollor. Nga ana tjetër, mësuesit 

raportuan se prindërit kanë vështirësi ta kuptojnë sistemin e ri të vlerësimit, dhe se mësuesit kanë 

nevojë për trajnim të mëtejshëm mbi menaxhimin e sistemeve e vlerësimit në klasë dhe mbi 

raportimin e rezultateve.  

Shqipëria ka një politikë të qartë të përmirësimit të rezultateve në renditjen ndërkombëtare, si 

Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA). Shqipëria ka marrë pjesë pesë herë në 

PISA – 2000, 2009, 2012, 2015 dhe 2018. Pavarësisht faktit se në PISA 2012 nxënësit shqiptarë arritën 

rezultate më të ulëta se nxënësit nga vendet e tjera evropiane dhe aziatike, u vunë re disa përmirësime 

të performancës krahasuar me PISA 2000. Përmirësimet ishin të barasvlershme me një çerek deri në 

gjysmë viti shkollimi në matematikë dhe shkencë, dhe me më shumë se një vit shkollimi në lexim, gjë 

që zakonisht rezulton në performancë mesatare më të ulët të nxënësve për shkak të përfshirjes së 

nxënësve më të varfër dhe tradicionalisht të përjashtuar (World Bank Group, 2014).  
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Rezultatet e PISA 2015 treguan për performancë ndjeshëm të përmirësuar krahasuar me PISA 2012, 

që është e barasvlershme me një vit e gjysmë në lexim, tre çerek viti në matematikë dhe një vit e një 

çerek në shkencë (QShA, 2017). Këtë herë, Shqipëria u krahasua shumë mirë me disa vende evropiane, 

si për shembull: Moldavi, Turqi, Rumani, Mal i Zi dhe Gjeorgji (Tabela 5), me një rënie të përqindjes së 

nxënësve me arritje të dobëta krahasuar me testet e mëparshme, por ka ende një përqindje modeste 

të nxënësve me performancë të lartë.(OECD, 2016) 

Tabela 5.Performanca e vendeve ECA në PISA 2015  

 

Burimi: (UNICEF, 2019-1) 

Sipas Analizës aktuale të Politikës Arsimore të UNESCO-s (UNESCO, 2018) vajzat në Shqipëri kanë 

vazhdimisht performancë më të mirë sesa djemtë në të gjitha disiplinat. Informuesit tanë përmendën 

se përmirësimi i rezultateve të PISA lidhet pjesërisht me aktivitetet e ndërmarra për të nxitur nxënësit 

që i nënshtrohen këtij testi lidhur me ndërgjegjësimin e tyre mbi rëndësinë e përpjekjeve të mëdha 

për t’iu përgjigjur sa më shumë pyetjeve që ata munden, në vend që t’i lënë ato bosh. Në mars të vitit 

2019, Shqipëria mori pjesë për herë të parë në vlerësimin e të nxënit të nxënësve në Studimin 

Ndërkombëtar të Prirjeve në Matematikë dhe Shkencë (SNPMSH).  

Megjithatë, ka pabarazi shqetësuese lidhur me arritjet arsimore ndërmjet zonave urbane dhe rurale, 

të cilat vlerësohen se kanë dallim prej dy vitesh shkollimi (UNICEF, 2017). Ka edhe shqetësime të tjera 

që duhen adresuar, të cilat tregojnë se megjithëse pritet që fëmijët shqiptarë t’i përfundojnë 13 vitet 

e arsimimit deri në moshën 18-vjeçare, kur shkollat përshtaten për cilësinë e të nxënit kjo është e 

barasvlershme me 8.9 vjet, që nënkupton një hendek prej 4.1 vitesh (World Bank Group, 2018).  

 
Përmbledhje e gjetjeve 

Rezultatet e pritshme  
(numrat përkojnë me 
rezultatet e SZhAPU-së) 

Progresi/Gjendja Sfidat 

C1. RISTRUKTURIMI 
INSTITUCIONAL  
1. Deri në vitin 2015, do 
hartohen standardet dhe 
kuadri ligjor për të 
garantuar cilësinë. 
2. Deri në vitin 2015, do të 
ngrihen mekanizmat efikase 
për akreditimin dhe 

• Agjencia për Sigurimin e Cilësisë 

në Arsimin Parauniversitar 

(ASCAP) u ngrit në shkurt të vitit 

2019, me shkrirjen faktike të IShA-

së dhe IZhA-së.  

• Sistemi për akreditimin e 

programeve dhe ofruesve të 

• Ndikimi që mund të ketë 

struktura e re organizative në 

cilësinë e procesit të 

inspektimit, duke parashikuar 

vështirësi në ndarjen e rolit 

menaxherial dhe mbikëqyrës 

të DPAPU-së dhe DAR-ve.  

Shkencë  Lexim  Matematikë Mesatarja  
Kroaci 475 487 464 475 
Bullgari 446 432 441 440 
Rumani 435 434 444 437 
Turqi 425 428 420 425 
Moldavi 428 416 420 421 
Mal i Zi 411 427 418 419 
Shqipëri  427 405 413 415 
Gjeorgji 411 401 404 405 
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë  384 352 371 369 
Kosovë (UNSCR 1244) 378 347 362 362 
Mesatarja e ECA-s 422 413 416 417 
Mesatarja e OECD –së 493 493 490 492 



34 
 

Rezultatet e pritshme  
(numrat përkojnë me 
rezultatet e SZhAPU-së) 

Progresi/Gjendja Sfidat 

licensimin e institucioneve 
dhe programeve. 
3. Deri në vitin 2015, do të 
zbatohet Karta e 
Performancës së Shkollës. 
5. Deri në vitin 2016, do të 
ngrihen mekanizmat e 
monitorimit, inspektimit 
dhe vlerësimit. 
7. Deri në vitin 2016, 
organizohet IShA-ja, e cila 
funksionon në nivel qendror 
dhe vendor. 
 

trajnimit në detyrë u ngrit në vitin 

2017.   

• IShA-ja ka zbatuar kartën e 

performancës së shkollës, ndërsa 

renditjet janë publikuar në faqet e 

internetit të DAR-ve. 

• Shmangia e mbivendosjeve 

dhe garantimi i 

plotësueshmërisë së 

veprimeve ndërmjet DPAPU-

së dhe ASCAP-it. 

• Renditja përmes Kartës së 

Performancës së Shkollës 

mund të jetë e 

papërshtatshme për shkollat 

që iu shërbejnë shumë 

fëmijëve nga grupet e 

cenueshme, duke qenë se ajo 

bazohet në rezultatet e 

nxënësve. 

C2. MONITORIMI I 
SISTEMIT 
4. Deri në vitin 2015, 
Ministria do të përpilojë 
raportin vjetor të 
performancës së SZhAPU-së. 
9. Deri në vitin 2018, sistemi 
monitorohet sipas treguesve 
ndërkombëtarë. 

• Shqipëria nuk ka tregues 

kombëtarë të arsimit, por INSTAT-

i krijon disa tregues që 

mundësojnë monitorimin e 

reformave dhe krahasimin 

ndërkombëtar.  

• Shqipëria nuk ka një proces 

analize të sektorit, dhe nuk janë 

përpiluar raporte mbi 

performancën. 

• Mangësitë ekzistuese në të 

dhëna dhe koordinimi i dobët 

i mjeteve dhe mekanizmave 

pengojnë vlerësimin e 

sistemit (OECD, 2019). 

C3. VLERËSIMI I NXËNËSIT  
6. Deri në vitin 2016, do të 
përdoren mekanizmat efikas 
të vlerësimit të aftësive të 
nxënësve dhe teknikat e 
metodat e vlerësimit 
bashkëkohor. 
8. Deri në vitin 2016, testi i 
Certifikatës së Përgjithshme 
të Arsimit të Mesëm është 
kryer si test dalës. 

• Vihet re progres në harmonizimin 

e vlerësimit me kërkesat e 

kurrikulës së re.  

• QShA-ja përpiloi raportet e 

vlerësimit të jashtëm për klasat 5, 

9 dhe 12. 

• Shqipëria tregoi përmirësime të 

ndjeshme në pikëzimin PISA 2015 

krahasuar me vitet e mëparshme, 

pjesërisht falë motivimit më të 

madh të nxënësve që i 

nënshtrohen testit. 

• Mësuesit raportuan se 

prindërit kanë vështirësi ta 

kuptojnë sistemin e ri të 

vlerësimit. 

• Gjenerimi i të dhënave të 

besueshme mbi rezultatet e 

të nxënit duhet të përdoren 

për përmirësim në nivel 

sistemi dhe shkolle. 

 

 

Rekomandime të veçanta    

• Dy institucionet e reja, përkatësisht ASCAP-ja dhe DPAPU-ja, duhet të vendosin bashkëpunim të 

ngushtë për monitorimin e Sektorit të Arsimit Parauniversitar dhe për sigurimin e cilësisë së 

shërbimeve arsimore. 

• Shqipëria duhet të prezantojë një Analizë të Përbashkët Vjetore të Sektorit (APVS) të mirëzhvilluar, 

si një mjet për monitorimin e Sistemit të Arsimit Parauniversitar, vlerësimin e performancës së tij 

dhe mundësimin e planifikimit më reagues dhe optimizmit të burimeve. Analiza të tilla duhet të 

jenë të përvitshme dhe të lidhen me ciklin e planifikimit të buxhetit, në përputhje me Udhëzimet 

e APS-së nga PGA (2018). 
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• Të përcaktohen një sërë treguesish kombëtarë të arsimit, bazuar në standardet e UNCESO-s dhe 

EUROSTAT-it, si dhe të përfshihen këta tregues në Programin e Statistikave Zyrtare (PSZ). 

• Të transformohet karta e performancës së shkollës në një mjet për përmirësim duke krijuar një 

indeks të kontekstualizuar të shkollës (OECD, 2019).   

• Të mbështeten shkollat në integrimin e kërkesave të kurrikulës së re në vlerësim.   

• T’i komunikohen rezultatet e vlerësimit të jashtëm çdo shkolle, në mënyrë të tillë që ajo mund të 

krahasohet në nivel vendor, rajonal dhe kombëtar.   

 

D. Përgatitja dhe zhvillimi profesional bashkëkohor i mësuesve dhe i drejtuesve. 

Në Shqipëri po ndodhin ndryshime të rëndësishme, që synojnë ndërtimin e një sistemi arsimor cilësor, 

i cili përkon me realitetet sociale dhe ekonomike të shekullit XXI. SZhAPU-ja thekson rëndësinë e 

përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit dhe i kushton rëndësi të veçantë mbështetjes 

për zhvillimin profesional të mësuesve. Në çdo sistem arsimor të përgjigjshëm, mësuesit janë agjentë 

ndryshimi dhe formimi i tyre profesional, i konsoliduar është çelësi i suksesit për çdo reformë në arsim. 

Sipas studimeve të ndryshme mësuesit luajnë rol kyç në përmirësimin e cilësisë së arsimit.  

Me prezantimin e SZhAPU-së, mësuesit në Shqipëri janë përballur me disa kërkesa, si: zbatimi i një 

kurrikule me në qendër nxënësit dhe integrimi i mësimdhënies/të nxënit të TIK-ut në klasa. Të gjitha 

këto janë pjesë e një ndryshimi strukturor madhor, pasi qeveria po e decentralizon administrimin në 

nivele më të ulëta, ku mësuesit dhe drejtuesit do të kenë role dhe përgjegjësi të reja.  

Qëllimi për të forcuar dhe për të përgatitur mësues të aftë në Shqipëri është shumë i njohur, si dhe 

zhvillimi profesional i mësuesve cilësohet si një nga faktorët më të rëndësishëm në përmirësimin e 

cilësisë së arsimit dhe rritjen e nivelit të arritjeve të nxënësve. Për këtë arsye, përmirësimi i formimit 

fillestar dhe i zhvillimit profesional të vazhdueshëm të mësuesve është një nga katër prioritetet e 

politikës së SZHAPU-së dhe mbetet një ndërhyrje shumë e rëndësishme për vitet në vazhdim.  

Në Tabelën 6 shihet se numri i mësuesve në Shqipëri nuk ka ndryshuar shumë gjatë pesë viteve të 

ilustruara, megjithëse numri i fëmijëve ka rënë pothuajse me 17%.   

 

Tabela 6. Mësuesit në Shqipëri nga viti 2012/13-2016/17 

Niveli arsimor 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Arsimi parashkollor (KNSA 0) 4,498 4,459 4,495 4,687 4,644 

Arsimi fillor dhe arsimi i mesëm i 
ulët (KNSA 1&2) 

25,263 25,051 24,777 25,007 24,866 

Arsimi i mesëm i lartë (KNSA 3) 8,610 8,606 8,671 8,942 9,042 

Totali 38,371 38,116 37,943 38,636 38,552 

Burimi: (MASR, 2018) 

Krahas masave të tjera, si: rishikimi i prioriteteve dhe rritja e buxhetit për arsimin, vëmendje e veçantë 
do t'iu kushtohet mësuesve dhe cilësisë së tyre në Shqipëri, gjatë kësaj faze të zhvillimit e cila do të 
përbëjë faktorin më të rëndësishëm në rritjen e niveleve të arritjeve të të gjithë nxënësve.  

SZhAPU-ja trajton përmirësimin e mësimdhënies nëpërmjet tre grupeve kryesore aktivitetesh: D1 

Trajnimi para detyrës; D2 Trajnimi në detyrë; dhe D3 Certifikimi i mësuesve. 
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Progresi kundrejt arritjes së objektivave 

D1. Trajnimi para detyrës – Gjatë dy dekadave të fundit, mësuesit në Shqipëri i’u janë nënshtruar disa 

ndryshimeve dhe kërkesave të reja lidhur me kualifikimin e tyre (Gardinier, 2016). Së fundi, të gjitha 

programet arsimore fillestare për mësuesit kanë zgjatur 4 vjet, por me miratimin e Ligjit të ri për 

Arsimin e Lartë ndodhën ndryshime (Law, 2018-1).  Ligji i ri parashikon se të gjithë mësuesit duhet të 

ndjekin studimet pasuniversitare në fushën përkatëse, dhe mësuesve të arsimit parashkollor dhe fillor 

iu kërkohet ndjekja e programit të Masterit Profesional (60-90 kredite ECTS), ndërsa mësuesit e lëndës 

duhet të ndjekin programin Master Shkencor (120 ECTS). Këto programe duhet të përmbajnë të paktën 

20% të krediteve të pedagogjisë dhe 80% të kurrikulave për formimin e mësuesve në secilën lëndë, 

dhe kjo duhet të jetë e ngjashme në të gjitha institucionet e arsimit të lartë (Law, 2018-1).   

IZHA ka hartuar standarde profesionale për mësuesit në të gjitha nivelet e KNSA-së (IZhA, 2016-1)(IZhA, 

2016-2)(IZhA, 2017-2), që mund të përdoren si orientim për hartimin e programeve të reja para 

detyrës, por nuk ekziston asnjë kuadër i detyrueshëm për kompetencat e mësuesve që t’i shërbejë 

këtij qëllimi (IZhA, 2017-1). Në Analizën e Politikës Arsimore të UNESCO-s përmblidhen gjetjet e 

studimeve të ndryshme, që sugjerojnë se programet e trajnimit para detyrës në Shqipëri “nuk i 

mbështesin përpjekjet për reformën arsimore në vend në mënyrën e duhur” (UNESCO, 2017).  

Sipas studimeve, zhvillimi i kursit karakterizohet ende nga metodologjitë me në qendër mësuesin 

(p.sh.: leksionet), dhe jo nga teknikat me në qendër nxënësin, të cilat parashikohen të përdoren nga 

mësuesit, në kuadër të miratimit të të nxënit të bazuar në kompetenca. Ky lloj ndryshimi ofron 

platforma të reja për përmirësimin e mësimdhënies dhe të nxënit, çka përbën një mundësi të 

pashfrytëzuar deri tani. Në arsimin fillestar për mësuesit kërkohet mbyllja e hendekut teori-praktikë. 

Kjo nënkupton integrim më të mirë të teorisë, njohurive pedagogjike dhe praktikës. 

Programet arsimore për mësuesit nuk mbulojnë mjaftueshëm tema të rëndësishme, si: vlerësimi i 

nxënësve, planifikimi mësimor, menaxhimi i klasës, dhe puna me fëmijët me nevoja të veçanta dhe ata 

nga komunitete të ndryshme. Sipas analizës së Politikës Arsimore të UNESCO-s (UNESCO, 2017) dhe 

studimit të kryer nga IZhA, (IZhA, 2017-1) mësimdhënia praktike është pjesa më pak e efektshme e 

kurrikulës, për shkak të dobësive në mbikëqyrjen dhe mentorimin e të trajnuarëve.  

IZhA njeh nevojën për harmonizimin e programeve para detyrës, të ofruara në institucionet publike 

dhe private, duke mundësuar programe për zhvillimin e mësuesve. Sipas një studimi të kryer nga IZhA 

(IZhA, 2017-1) egsistojnë vështirësi në përshtatjen e programeve të studimit me kërkesat e Ligjit dhe 

me kurrikulën e re të bazuar në kompetenca, pasi ka shumë pak ose aspak ngjashmëri ndërmjet 

programeve të ofruara në universitetet në mbarë vendin. Aktualisht, 14 universitete duhet të 

bashkërendojnë programet e tyre. Në këtë drejtim,  MASR-ja ka ngritur 16 grupe pune të përbëra nga 

përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë, që ofrojnë formimin e mësuesve në fusha të 

ndryshme, ekspertë të IZhA-s dhe mësues. Grupet kanë punuar për një vit dhe tashmë kanë përfunduar 

draftet e para të kurrikulës së re. 

Vitet e fundit, Qeveria ka bërë përpjekje për të tërhequr aplikantë të kualifikuar në profesionin e 

mësuesit, duke ofruar bursa dhe duke rritur pragun e pranimit në programet para detyrës (QShA, 

2018). Pragu hyrës në formimin fillestar të mësuesve është ngritur deri në mesataren e arsimit të 

mesëm të lartë me 7.5 e lart. Shembuj nga shumë vende tregojnë se përmirësimi i pragut hyrës shpie 

drejt përmirësimit të cilësisë së arsimit, si dhe e ngre statusin e profesionit të mësimdhënies. 



37 
 

D2. Trajnimi në detyrë – MASR-ja ka autorizuar se mësuesit dhe drejtuesit e shkollave duhet t’i 

nënshtrohen formimit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional të paktën 3 ditë në vit, duke e pranuar 

se mësuesit shumë të kualifikuar dhe të motivuar janë një faktor kyç në ofrimin e arsimit cilësor. 

Ofruesi kryesor i trajnimit është IZhA, por ka edhe ofrues të tjerë që ofrojnë programe, të cilat i 

nënshtrohen akreditimit nga Komisioni i Akreditimit të Programeve të Trajnimit. Shumë mësues dhe 

drejtues kanë përfituar nga portali i IZhA-s për përzgjedhjen e moduleve të trajnimit. Në bazën e të 

dhënave të programeve të trajnimit renditen 52 ofrues trajnimi të akredituar dhe 418 programe të 

akredituara trajnimi.  

Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZhA) koordinon zbatimin e kurrikulës së re, që përfaqëson një kalim 

madhor të modelit për mësuesit në Shqipëri. Instituti ka botuar udhëzues gjithëpërfshirës dhe 

materiale mbështetëse për mësuesit dhe drejtorët, mbi kurrikulën e re në të gjitha nivelet e arsimit 

parauniversitar (IZhA, 2018)(IZhA, 2017-3)(IZhA, 2016-3). Aktualisht, Instituti ofron një trajnim treditor 

mbi kurrikulën e re për të gjithë mësuesit, drejtorët dhe mbikëqyrësit. Megjithatë, ky trajnim treditor 

i ofruar nga IZhA është shumë i kufizuar. Mësuesit e intervistuar shprehën nevojën për një trajnim që 

zgjat më shumë se tri ditë. Kjo konfirmohet nga studimi i Gonzales (2018), ku shkruhet: ‘mësuesit 

citojnë njëzëri se kanë nevojë për më shumë trajnim, duke theksuar se trajnimi aktual treditor nuk 

mjafton për të zvogëluar hendekun në trajnim’. Krahas kësaj, disa mësues u shprehën veçanërisht se 

edhe në shkolla kanë përfituar trajnime (të kufizuara), ndonëse raportuan se organizojnë takime të 

rregullta në shkollë, për të diskutuar rreth çështjeve që lidhen me mësimdhënien dhe punën e tyre në 

klasë. 

Në vitin 2018, IZhA trajnoi 22,000 mësues dhe ende iu mundëson të gjithë ofruesve të akredituar  akses 

në bazën e të dhënave të trajnimit. Megjithatë, shumë pak dihet për cilësinë dhe ndikimin e 

programeve të trajnimit, një fushë të cilën,  në të ardhmen e afërt, IZhA planifikon ta shqyrtojë më me 

vëmendje.  

Mësuesit kanë mundësinë të ndajnë përvoja dhe të reflektojnë nëpërmjet “rrjeteve të zhvillimit 

profesional”, që organizohen rregullisht dhe ku punonjësit e shkollave mund të shkëmbejnë sfidat dhe 

arritjet e tyre. Arsyeja përse rrjetet funksionojnë është sepse mësuesit i shohin si vendi ku mund të 

ndajnë shqetësimet dhe arritjet e tyre (Gonzales, 2018). Në Shqipëri ekzistojnë 1,066 rrjete 

profesionale, që bazohen te fushat lëndore, nivelet e notave dhe tematikat. Për shembull, ekziston një 

rrjet për mësuesit ndihmës, që mbështet zhvillimin e tyre profesional. Mësuesit, me të cilët u takuam, 

raportuan se kishin ndjekur Rrjetin Profesional të Mësuesve një herë në muaj (mbi një orë), së bashku 

me një specialist lëndor (për shembull, grupe të matematikës ose të historisë). Gjithashtu, mësuesit u 

takuan rregullisht në shkollë, për të diskutuar dhe për të reflektuar rreth çështjeve që lidhen me 

mësimdhënien dhe punën në klasë. Krahas kësaj, ata organizuan një sërë mbledhjesh të posaçme me 

specialistë lëndorë nga shkolla të ndryshme (për shembull, specialistë të lëndës së historisë), për të 

mbështetur njëri-tjetrin brenda shkollës. 

Konsolidimi i zhvillimit të mësuesve në të gjitha nivelet duhet të jetë aktiviteti kryesor në rihartimin e 

çdo SZhAPU-je. Sipas studimeve, përmirësimi i Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional (ZhVP) ka 

ndikimin afatshkurtër më të madh. Për rihartimin, forcimin dhe intensifikimin e ZhVP-së për të gjithë 

mësuesit do të kërkohet një analizë e dytë e qasjeve aktuale të ZhVP-së. Gjithashtu, do të kërkohet 

vijueshmëria e zhvillimit profesional të mësuesve (sistemi i të nxënit gjatë gjithë jetës), që bashkon 

mundësitë për karrierë dhe monitorimin e performancës. 
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D3. Certifikimi i mësuesve –QShA-ja administron provimet shtetërore për certifikimin e mësuesve. 

Provimet zhvillohen dy herë në vit në ambientet e QShA-së dhe përmbajnë 50 pyetje rastësore me 

alternativa, të përzgjedhura nga 3,000 pyetje. Çdo lëndë përmban pyetje të ndryshme. Kjo praktikë 

vihet në pikëpyetje në raporte të ndryshme, duke marrë parasysh faktin se për të ushtruar profesionin 

e mësuesit kërkohet niveli Master dhe programet para detyrës akreditohen nga Agjencia përkatëse 

(UNESCO, 2017). Megjithatë, kjo vërtetohet nga fakti se 50% e personave që iu nënshtruan testit gjatë 

muajit prill, 2019 nuk e kaluan provimin11.  

Shqipëria nuk ka një sistem plotësisht të zhvilluar për vlerësimin e mësuesve. Sipas dispozitave 

normative, çdo mësues duhet të ketë një plan personal vjetor, që përfshin treguesit në lidhje me 

zhvillimin profesional, arritjet e nxënësve, pjesëmarrjen në konsultime dhe mungesat. Nuk ka asnjë 

format standard për këtë plan dhe asnjë udhëzues për metodën e menaxhimit të planeve personale. 

Vlerësimi përfshin vlerësimin e planit nga drejtori i shkollës në fund të vitit shkollor, duke u bazuar tek 

evidencat e paraqitura nga mësuesi.  

Ngritja në detyrë nuk realizohet në bazën e meritës, por është e ndarë nga vlerësimi i rregullt dhe 

kërkon një numër të caktuar vitesh në detyrë, si dhe kalimin e provimit të administruar nga IZhA. 

Mësuesit me 5 vjet përvojë pune mund të aplikojnë për ngritjen në detyrë për Mësues të Kualifikuar 

(Kategoria 3), ata me 10 vjet përvojë pune për Mësues Specialist (Kategoria 2), ndërsa mësuesit me 20 

vjet përvojë pune mund të bëhen Mësues Mjeshtër (Kategoria 1). IZhA raporton se gjatë periudhës 

2014-2016 janë përpunuar 9,000 aplikime të mësuesve për ngritje në detyrë  (IZhA, 2017-1), duke 

përfshirë vlerësimin dhe testimin e portofolave. Sipas një raporti të MASR-së(MoESY, 2019), mësuesit 

mjeshtër përbëjnë 35.2% të popullatës së mësuesve gjatë vitit shkollor 2018/19, mësuesit specialistë 

– 26.6%, mësuesit e kualifikuar – 16.7%, ndërsa 21.5% e mësuesve nuk janë kategorizuar. 

Progresi kundrejt arritjes së objektivave 

Rezultatet e pritshme 
(numrat përkojnë me 
rezultatet e SZhAPU-së) 

Progresi/Gjendja Sfidat 

D1. Trajnimi fillestar 
7. Nga viti 2016, programet e 
Fakultetit të Edukimit do të 
bashkërendohen me politikat 
e Ministrisë për edukimin dhe 
standardet ndërkombëtare, 
dhe i gjithë personeli i FE-së 
do të trajnohet nëpërmjet 
programeve të ZhP-së. 

• Kurrikula dhe programet e 

trajnimit janë në nivele të 

ndryshme.  

• Cilësia dhe përmbajtja e 

programeve edukative për 

mësuesit ndryshon nga 

programi në program. 

• Pragu hyrës për trajnimin 

fillestar të mësuesve është 

mesatarja 7.5 e lart.  

• Mungesa e aftësive për jetën 

pasqyrohet në kurrikulën e 

trajnimit. 

• Hendeku teori-praktikë në 

arsimin fillestar për mësuesit. Si 

ta theksojmë rëndësinë e 

trajnimit praktik, si pjesë e 

programeve për formimin 

fillestar të mësuesve? 

• Unifikimi dhe bashkërendimi i 

programeve të zhvillimit të 

mësuesve. 

• Provimet për formimin fillestar 

të mësuesve për të pasqyruar 

kompetencat e kërkuara në 

shkolla. 

D2. Trajnimi në detyrë 
1. Nga viti 2015, funksionojnë 
kapacitetet për vlerësimin e 
nevojave për ZhP-në. 

• Në vitin 2018, IZhA trajnoi 

22,000 mësues. 

• Ka 52 ofrues trajnimi të 

akredituar dhe 428 programe 

trajnimi të akredituara . 

• Gjithashtu, do të kërkohet 

vijueshmëria e zhvillimit 

profesional të mësuesve (sistemi 

i të nxënit gjatë gjithë jetës), që 

bashkon mundësitë për karrierë 

                                                 
11 http://www.albanianfreepress.al/news/2019/04/mesuesit-e-sapodiplomuar-50-mbetes-ne-provimin-e-shtetit-145884/ 
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Rezultatet e pritshme 
(numrat përkojnë me 
rezultatet e SZhAPU-së) 

Progresi/Gjendja Sfidat 

2. Nga viti 2016, akreditohen 
të paktën 50 programe për 
ZhP-në, bazuar në nevoja. 
3. Nga viti 2015, funksionojnë 
mekanizmat për monitorimin 
dhe vlerësimin e programeve 
të ZhP-së. 
4. Nga viti 2016, udhëzimet 
administrative për ZhP-në 
janë bashkërenduar me 
kuadrin ligjor në fuqi dhe janë 
në proces zbatimi. 
6. Nga viti 2016, Ministria, në 
bashkëpunim me IZhA-në dhe 
QShA-në, certifikon trajnuesit 
e programeve për ZhP-në. 
9. Nga viti 2017, funksionojnë 
mekanizma të qëndrueshme 
për ZhP-në në shkollë.  
10. Nga viti 2016, funksionon 
sistemi për administrimin e të 
dhënave për ZhP-në. 
11. Nga viti 2017, në cilëndo 
fazë, institucionet tona 
arsimore përdorin 
instrumente për bashkëpunim 
në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar. 

• Në klasa nuk është dhënë 

asnjë informacion i besueshëm 

rreth cilësisë dhe ndikimit të 

trajnimeve. 

• Mësuesit raportuan se, në 

mungesë të mbështetjes 

brenda shkollës për 

menaxhimin e kurrikulës, 

shpesh organizonin mbledhje 

të posaçme me specialistët 

lëndorë, për të mbështetur 

njëri-tjetrin. 

 

 
 
 
 
 
 

dhe monitorimin e 

performancës.  

• Duhet të ofrohet trajnim shtesë, 

përveç trajnimit aktual treditor 

gjatë vitit shkollor.  

• Duhet punuar më fort për 

prezantimin dhe vazhdimin e 

zhvillimit madhor të kurrikulës.  

D3. Certifikimi i mësuesve 
5. Nga viti 2016, specialistët e 
Ministrisë, specialistët e 
njësive vendore arsimore dhe 
drejtorët e shkollave u 
trajnuan me programe të 
akredituara për drejtim dhe 
menaxhim. 
8. Nga viti 2017, ka 
përfunduar licensimi i të 
gjithë mësuesve në sistem 
dhe 5% e tyre zotërojnë më 
shumë se një licensë. 

• Shqetësime për provimin 

përfundimtar – përdorimi i 

pyetjeve me alternativa në 

këtë nivel (përzgjedhje 

rastësore e 50 pyetjeve nga 

3,000 pyetje gjithsej) është 

ende në diskutim.  

• Janë dhënë informacione se 

50% e mësuesve të rinj nuk e 

kalojnë provimin përfundimtar 

shtetëror. 

• Ngritja në detyrë, nga një nivel 

në tjetrin, varet së tepërmi nga 

përvoja e punës, përfshirja në 

trajnime dhe kryerja e 

provimit.  

• Ngritja në detyrë e mësuesve 

dhe drejtorëve nuk bazohet në 

meritë. Zhvillimi i sistemit për 

zhvillimin e karrierës (ZhVP). 

• Vlerësimi i mësuesve nuk 

përfshin nevojat për zhvillimin 

profesional, ndaj nuk i 

përshtatet formimit. 

 

 

Rekomandime të veçanta 

• Të unifikohet dhe bashkërendohet zhvillimi i mësuesve dhe programet për drejtimin në shkolla, 

duke shqyrtuar të gjithë procesin e mësimdhënies dhe të nxënit në programet e zhvillimit 

profesional dhe programet e formimit fillestar të mësuesve.  
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• Të prezantohen mundësi trajnimi fleksibël , brenda programit për trajnimin në detyrë, për të 

përfshirë sisteme të kombinuara të të nxënit.   

• Të rishikohen dhe forcohen të gjitha programet për formimin e mësuesve dhe të zvogëlohet 

hendeku teori-praktikë, duke i rihartuar programet për të integruar teorinë, njohuritë pedagogjike 

dhe praktikën, duke garantuar zhvillimin e kompetencave, për të cilat mësuesit e rinj kanë nevojë 

në fillimet e karrierës së tyre.  

• Të krijohet një strukturë kombëtare me burime të mjaftueshme për mësuesit, si një profesion në 

formën e Sistemit të Menaxhimit të Zhvillimit të Mësuesve (SMZhM), që ndërthur sistemin për 

Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional (ZhVP), me të gjitha nivelet e mësimdhënies dhe formimit 

profesional, standardeve të mësuesve, vlerësimit të nevojave, ngritjes në detyrë dhe licensimit të 

mësuesve. 

• Të shqyrtohet dhe rishikohet sistemi ei pranimit transparent, i vlefshëm dhe i besueshëm për 

programet e mësuesve. 

3. PËRFUNDIME 

1. Nivelet e pakënaqshme të financimit janë një ndër problematikat kryesore që ndikojnë 

negativisht në produktin e sektorit arsimor në Shqipëri. Niveli i buxhetit të disponueshëm 

krahasuar me PBB-në mbetet më i ulët sesa ai i synuar, dhe Shqipëria është vazhdimisht një nga 

vendet me investimet më të ulëta kushtuar arsimit në rajon. Në shumë raporte, shkruhet për nivele 

të ulëta të shpenzimeve arsimore, që ngrenë problematika në lidhje me aksesin, gjithëpërfshirjen 

dhe nivelet efikase të arsimit. Arsimi i bazuar në kompetenca përfshin kostot e larta për 

administrimin dhe ritrajnimin e mësuesve në një sistem tërësisht të ri. Nëse do të rrisë buxhetin 

për MASR-në, qeveria duhet të mbajë parasysh çështjen e alokimeve të buxhetit dhe prioriteteve. 

2. Decentralizimi mund të përmirësojë efikasitetin dhe llogaridhënien në menaxhimin dhe 

qeverisjen e sistemit arsimor shqiptar, duke pasur parasysh zhvillimin dhe promovimin e 

praktikave të ndarjes së informacionit, komunikimit dhe transparencës ndërmjet niveleve 

kombëtare, rajonale dhe vendore të arsimit në vend. MASR-ja dhe ASCAP-i duhet t’iu ofrojnë 

asistencë teknike bashkive për menaxhimin e sistemit parashkollor, si dhe DPAPU-së për të vepruar 

si agjenci ekzekutive e Qeverisë për Sektorin e Arsimit Parauniversitar. Është e rëndësishme që të 

garantohet se DPAPU-ja është në gjendje t’i ofrojë mbështetje të vazhdueshme institucioneve 

arsimore dhe të kryejë inspektime të cilësisë së lartë dhe vlerësime të performancës, nëpërmjet 

rrjetit të saj të DAR/ZVA-ve.  

3. Drejtuesit e shkollave shihen si hallka  të dobëta të sistemit. Nevojitet forcimi dhe përmirësimi i 

sistemit të menaxhimit arsimor me fokus të veçantë te forcimi i sistemeve, për të përfshirë ngritjen 

e shërbimeve të monitorimit dhe mbështetjes profesionale. Qasja e thjeshtë ndaj decentralizimit 

nënkupton trajnimin e drejtuesve të shkollave, për menaxhimin dhe zbatimin e planeve për 

zhvillimin (përmirësimin) e shkollave dhe mekanizmat financues për mbështetjen e zbatimit. 

Gjithashtu, drejtuesit e shkollave duhet të veprojnë si lider të mësimdhënies në shkolla. 

4. Duke qënë se dihet rëndësia e sistemit funksional SMIA, MASR-ja po finalizon pilotimin e Sistemit 

të Menaxhimit të Informacionit në Arsim (SMIA) në nivele të ndryshme. Matja e arritjeve të 

rezultateve në arsim në sistemin e kurrikulës së re do të kërkojë krijimin e “Treguesve Kyç të 

Performancës”. MASR-ja po finalizon krijimin e sistemit të integruar të të dhënave. Sistemi 
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"Socrates" do të mbështesë koordinimin ndërmjet të gjitha institucioneve dhe pritet që të jetë 

tërësisht funksional në vitin 2020. Ai është aktualisht në fazë pilotimi dhe do të menaxhohet nga 

Qendra e Shërbimeve Arsimore (QShA), në bashkëpunim me autoritetet arsimore vendore dhe 

shkollat. 

5. Nevojitet përmirësim në koordinimin ndërmjet partnerëve dhe qeverisë. Analiza e Politikës 

Arsimore 2017 (UNESCO, 2017) nxori në pah mungesën e konsultimit ndëragjencor në Shqipëri, që 

shpesh rezulton në duplikim të përpjekjeve dhe krijimin e hendeqeve në zbatim. Krahas kësaj, në 

analizë sugjerohet zgjerimi i transparencës dhe bashkëpunimit me palë të tjera përkatëse të 

interesit, për të garantuar ligjshmërinë e politikave dhe për të përmirësuar ushtrimin e parimeve 

demokratike në vend. Shqetësimi lidhet me thirrjet për koordinim ndërmjet partnerit dhe qeverisë 

për mbështetjen analitike të mëtejshme në përgatitjen dhe zbatimin e një modeli me qëllim 

përmirësimin e koordinimit në të ardhmen, veçanërisht në kuadër të përgatitjes së Shqipërisë për 

t’u anëtarësuar në BE dhe çmimin e mundshëm që sjell në koordinimin e efektshëm.  

6. Megjithatë, ekzistojnë disa partnerë zhvillimi, që mbështesin arsimin, por duke shkuar drejt 

kuptimit të dialogut në sektor, si një proces me shumë palë interesi, nevojitet identifikimi i palëve 

të interesit që duhet të përfshihen, si dhe mënyrës dhe strukturës më të përshtatshme. Nevoja 

fillestare është përcaktimi i platformave për diskutimin rreth arsimit ndërmjet të gjithë partnerëve 

dhe kjo vlen edhe më tepër tani që Shqipëria po i nënshtrohet decentralizimit të qeverisë. Në rastin 

e parë, kjo mund të marrë formën e Forumit Kombëtar për Arsimin, për të bashkuar katër 

strukturat dhe partnerët rajonalë, qeverinë dhe publikun, për këshillimin rreth zhvillimit të sektorit 

të arsimit. Për më tepër, partnerët e zhvillimit do të mund të krijonin një grup koordinimi dhe një 

plan pune.   

7. Janë shënuar arritje madhore, veçanërisht për sa i përket aksesit në shkolla. Qeveria vijon të 

demonstrojë angazhimin e provuar në adresimin e problematikave lidhur me cilësinë dhe 

drejtësinë në SZhAPU dhe si prioritet kombëtar. Ekziston shqetësimi se ndonëse synimi i përfshirjes 

sociale është trajtimi në SZhAPU dhe në SKZhI II, lind edhe nevoja për përmirësimin e niveleve të 

arritjes së nxënësve në grupet më të cenueshme.  

8. Më shumë punë duhet bërë lidhur me hartimin e programeve arsimore për fëmijërinë e hershme 

për të arritur objektivat e përcaktuara në SZhAPU dhe në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe 

Integrim 2015-2020 (SKZhI II). Rëndësia kyçe e viteve të para në procesin e të nxënit njihet edhe 

në SZhAPU, çka ka përcaktuar synimin e rritjes së numrit të kopshteve në zonat rurale dhe urbane 

dhe thekson nevojën për përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e aksesit të barabartë për mbulimin e 

të gjithë fëmijëve. UNICEF-i (2017) ka konstatuar se kthimet në ZhFH janë më të lartat, veçanërisht 

për fëmijët nga komunitetet e pafavorizuara. 12  Për këtë do të kërkohen nivele më të larta 

investimi, dhe sikundër kanë konstatuar Fuller dhe Khamsi (2017), hendeku ndërmjet personave 

të pasur dhe të varfër është veçanërisht i dukshëm në këtë nivel, ndërkohë që varfëria prek 

regjistrimin dhe frekuentimin, dhe vetëm 13.5% e fëmijëve të komunitetit rom, 3-5 vjeç, marrin 

pjesë në ZhFH(Fuller & Khamsi, 2017).   

9. Shqipëria i ka shtuar investimet për përmirësimin e gjithëpërfshirjes, si çështje kyçe e politikës, në 

pajtim me qëllimet kombëtare. Megjithatë, sipas të dhënave ka ende grupe të përjashtuara nga 

pjesëmarrja në arsim. Megjithëse është rritur ndjeshëm pjesëmarrja e fëmijëve të komunitetit 

                                                 
12 Vizitoni https://www.unicef.org/albania/early-childhood-development-and-learning 

https://www.unicef.org/albania/early-childhood-development-and-learning
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rom dhe egjiptian në të gjitha nivelet gjatë viteve të fundit, përqindja e regjistrimit mbetet e ulët, 

veçanërisht në zonat rurale dhe të thella. 

10. Përmirësimi i aspekteve të cilësisë së arsimit mbetet një shqetësim – numri i nxënësve është më 

i madh, por a kanë arritur më shumë dhe a do të jetë ky rasti me konsolidimin e një modeli të ri 

kurrikule? Kërkimet e lidhura me metodat që funksionojnë më mirë në klasë, në aspektin e rritjes 

së promovimit të mësimdhënies dhe të të nxënit, sugjerojnë se stilet e drejtuara nga mësuesi dhe 

ato më të drejtpërdrejta në klasë janë më të efektshme se arsimi i bazuar në kompetenca. Ky është 

rasti në zonat kryesore me mësimin e leximit dhe koncepteve bazë matematikore dhe algoritmeve.  

11. Është thelbësore që të tregohet kujdes në kërkimin rajonal aktual për mënyrën se çfarë 

funksionon nëpërmjet zbatimit të kurrikulës së re të bazuar në kompetenca. Trendet tregojnë se  

arsimi i i bazuar në kompetenca mund të mbijetojë vetëm në mjedise alternative; në shkolla që 

kanë fleksibilitetin për të përmbushur nevojat e nxënësve jotradicionalë, në mënyra që i tejkalojnë 

kufizimet dhe mungesat e fleksibilitetit të arsimit tradicional, ashtu siç e kemi njohur deri më tani. 

Për më tepër, fokusi që i kushtohet delegimit të përgjegjësive, siç tregohet edhe në një sërë 

studimmesh për këtë të fundit, nënkupton kërkimin e një strategjie për zbatim, me pritshmërinë 

se përgjegjësia e deleguar do të shpjerë drejt përmirësimit të planifikimit dhe menaxhimit të 

arsimit në nivelet më të ulëta, me pjesëmarrjen aktive dhe autoritetin për të përdorur burimet për 

sa iu përket nevojave të identifikuara të zhvillimit.    

12. Mësuesve duhet t’iu ofrohet mbështetje më të madhe për zbatimin e kurrikulës së re. Arritja e 

suksesit me kurrikulën është kufizuar për shkak të mungesës së burimeve në nivel shkolle. 

Megjithatë, është bërë progres i mirë me përzgjedhjen dhe pajisjen me tekstet shkollore. Është 

diskutuar se mësuesve duhet t’iu ofrohet mbështetje dhe burime dhe se kjo gjë do të prekë 

alokimet e buxhetit dhe burimeve për shkollat. 

13. Përdorimi dhe shfrytëzimi i TIK-ut është i ulët. Ndonëse shkollave iu janë mundësuar një numër i 

madh kompjuterash, përdorimi i tyre nga mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit të mësimdhënies 

dhe të të nxënit është i kufizuar, pasi shumë prej tyre nuk funksionojnë. Më e rëndësishmja është 

se megjithëse TIK-u njihet si thelbësor në progresin e arsimit në Shqipëri, sfida qëndron në faktin 

e efektshmërisë së përdorimit të tyre brenda modelit të kurrikulës së re. Në raporte pranohet 

mundësia e të nxënit e efektshëm dhe zhvillimin e shërbimeve më efikase në arsim. Duhen  zbuluar 

mënyra për ofrimin e mbështetjes ndaj institucioneve, për menaxhimin dhe integrimin e TIK-ut 

dhe burimeve të ngjashme në aktivitetet e mësimdhënies dhe të të nxënit. 

14. Monitorimi i përmirësimit të nevojave të performancës në Sektorin e Arsimit. Aktualisht, 

Shqipëria nuk ka një proces për ofrimin e monitorimit gjithëpërfshirës, për sa i përket 

performancës në Sektorin e Arsimit.  SMIA-ja nuk funksionon plotësisht, ndërsa treguesit 

kombëtarë të performancës në arsim nuk janë përcaktuar qartësisht. Gjithashtu, nuk ekziston një 

proces konsultimi me palët kyçe të interesit në Sistemin Arsimor, çka do të çonte në vlerësim të 

besueshëm të performancës, dhe do të nxiste llogaridhënien dhe përgjegjësinë e ndarë për 

rezultatet. 

15. Ekziston një kufizim i kohëzgjatjes dhe programimit të trajnimit që po iu ofrohet aktualisht 

mësuesve si përgjigje për zbatimin e reformës madhore. Tri ditët e përcaktuara për trajnimin mbi 

kurrikulën janë ishin shumë pak, veçanërisht duke pasur parasysh larminë dhe kompleksitetin e 

ndryshimeve në arsim. Sipas një studimi të OECD-së u gjet se programet më të efektshme të 

zhvillimit profesional i përmirësojnë njohuritë pedagogjike dhe aftësitë gjatë një periudhe të 



43 
 

caktuar kohore dhe jo nëpërmjet kurseve one-off and short-term courses (OECD, 2014). Ata 

theksojnë se së bashku formimi fillestar i mësuesve, orientimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm 

profesional, për të krijuar një kuadër të përhershëm për mësuesit.  

16. Mësuesit kanë nevojë për një përgatitje më të mirë. Në studimet ndërkombëtare, theksohet se 

arsimi i bazuar në kompetenca përfshin pashmangshmërisht kostot e larta për administrimin dhe 

ritrajnimin e mësuesve në një sistem tërësisht të ri. Shqetësimi kryesor i raportuar është se 

mësuesit që punojnë me nxënësit e tyre nuk i kalojnë nivelet e para të përgjegjësive dhe nivelet e 

arritjes janë përgjithësisht më të larta për nxënësit në zonat urbane. Në total, arritjet e nxënësve 

të komunitetit rom dhe egjiptian janë më të ulëta se ato të nxënësve të tjerë. Prandaj, mësuesit 

duhet të jenë më të përgatitur, mbështetur dhe pajisur me burime, gjë që do të sillte pasoja në 

buxhet dhe në alokimin e burimeve për shkollat. Gjithashtu, një sërë raportesh tregojnë se 

ekzistojnë disa sfida dhe vështirësi në krijimin e mjeteve monitoruese, që arrijnë të identifikojnë 

ndryshimet e synuara në mësimdhënien e mësuesve dhe në të nxënit e nxënësve. 

17. Mësimdhënia praktike është pjesa më pak efikase e sistemit.  Zbatimi efikas do të kontribuojë në 

përmirësimin e cilësisë për rritjen e rezultateve të të nxënit të të gjithë nxënësve. Formimi dhe 

profesionalizmi i mësuesve identifikohen me të drejtë si faktorë gjithëpërfshirës në menaxhimin e 

kurrikulës dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit në Shqipëri. Megjithatë, disa raporte e 

identifikuan mësimdhënien praktike si pjesën më pak të efektshme të sistemit, për shkak të pikave 

të dobëta në mbikëqyrjen dhe mentorimin e të trajnuarëve.  

18. Në fazën tjetër të zbatimit do të jetë e rëndësishme ngritja e një Kornize Kompetencash për 

Mësuesit.  Ekzistojnë të dhëna që tregojnë se nevojitet vëmendje dhe masa të konsiderueshme 

për forcimin dhe formimin e mësuesve të aftë dhe bashkëkohorë, të cilët mund të menaxhojnë 

procesin e të nxënit të bazuar në rezultate. Ngritja e Kornizës së Kompetencave të Mësuesve do të 

jetë e rëndësishme për të mbështetur zhvillimet në të ardhmen dhe për t’u bazuar në platformën 

e standarde profesionale, tashmë të zhvilluara për mësuesit. Kjo do të shpjerë drejt përmirësimit 

të kualifikimeve dhe kompetencave profesionale të mësuesve dhe do të ofrojë programe trajnimi 

të mirëmenaxhuara, afatgjata dhe kohezive, për trajnimin në detyrë të mësuesve ekzistues. Kjo 

ide konsiston në krijimin e Sistemit të Menaxhimit të Zhvillimit të Mësuesve (SMZhM), që i 

unifikon të gjithë komponentët.   

4. SUGJERIME PËR TË ECUR PËRPARA 

Për zhvillimin e strategjisë së re të SZhAPU në fazën pasardhëse, do të nevojitet një Plan Tranzicioni 

Pune. Plani i punës do të përfshijë përcaktimin e një afati kohor me piketa dhe tregues për mbështetjen 

e zhvillimit në fazën tjetër. Plani i Punës do ta ndihmojë MASR-në në marrjen e hapave drejt 

funksionimit të planit të ardhshëm strategjik, si një shtesë e SZhAPU-së, ose siç është sugjeruar, do të 

ekzistojë një Plan Strategjik për Sektorin e Arsimit. 

Një Plan Strategjik i Sektorit të Arsimit do t’i përfshinte të gjithë nënsektorët e arsimit nën një plan 

ombrellë. Kjo gjë do ta lejojë MASR-në, partnerët e zhvillimit dhe palët e tjera të interesit që të 

planifikojnë së bashku dhe të miratojnë strategjinë afatgjatë të harmonizuar me SZhAPU-në dhe AFP-

në dhe sektorin e arsimit të lartë, me planifikimin për investime vetëm nga një burim dhe nga një 

sistem me zarfe. Gjithashtu, kjo do të nënkuptojë se dialogu dhe koordinimi do të bazohen gjerësisht 
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dhe do të fokusohen te prioritetet e qeverisë dhe se do të rezultojë në mbështetje më të efektshme 

dhe më të mirë për sektorin.  

Viti i ardhshëm do të shërbejë si periudhë reflektimi, veprimi dhe vendimmarrjeje kyçe për të ecur 

përpara. Nëse Plani Strategjik për Sektorin e Arsimit do të hartohet, atëherë ai do të përfitojë nga 

koordinimi dhe prioritizimi më i madh në rast se do të menaxhohet mirë, dhe do të ndihmojë në 

bashkërendimin e aktiviteteve të partnerëve të zhvillimit, të përkushtuar tërësisht pas planit të vetëm 

strategjik të qeverisë. Për më tepër, ekzistojnë pasoja domethënëse, për sa i përket nevojës për një 

prioritizim më të qartë të ndërhyrjeve dhe aktiviteteve, ndoshta duke u fokusuar te më pak aktivitete, 

në mënyrë që rezultatet të arrihen në përfundim të periudhës aktuale të strategjisë. Gjithashtu, do të 

ekzistojnë lidhje më të mira me kuadrin makroekonomik dhe tavanet e sektorit ku do të përcaktohen 

prioritetet e buxhetit, si dhe kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse do të marrim në konsideratë 

nivelet e ulëta aktuale të buxhetit për arsimin.  

Ndërtimi i institucioneve arsimore dhe zbatimi i decentralizimit mbeten sfida madhore. Zbatimi 

efikas i strukturës së re për qeverisjen e Sistemit Parauniversitar kërkon nivele të larta koordinimi 

ndërmjet ASCAP-it dhe DPAPU-së, po ashtu kërkon monitorim të kujdesshëm nga MASR-ja, për 

identifikimin e çdo sfide fillestare për zbatim dhe informimin e Strategjisë së re të Arsimit. Politika e 

qeverisë për decentralizimin e njeh rëndësinë e përmirësimit të ofrimit të shërbimit, partneriteteve 

vendore dhe vendimmarrjes e llogaridhënies. Decentralizimi (administrimi, zbatimi dhe monitorimi) 

shihet si një element madhor në aktivitetet e SZhAPU-së në të ardhmen; menaxhimi dhe koordinimi i 

rrjedhës së informacionit, forcimi i autonomisë së shkollës dhe ngritja e strukturave përkatëse për 

mbështetjen e mësuesve dhe drejtorët e shkollave. Megjithatë, ndryshe nga ‘delegimi i përgjegjësive’, 

decentralizimit do t’i kushtohet një vëmendje më e madhe në aspektin e ngritjes së kapaciteteve 

(ndikimet në kosto), që janë integruar në shërbimet e decentralizuara, ndryshe nga pjesëmarrja në 

trajnime të veçanta.  

Janë hedhur themelet për një rezultat të suksesshëm të SZhAPU-së. Megjithatë, nevojitet një strategji 

arsimi reale, që përpiqet të sjellë ndryshime thelbësore dhe sistemike rreth kohëzgjatjes së 

ndryshimeve të pritshme. Pas krijimit, modeli i kurrikulës së re që i prek të gjithë faktorët e arsimit, 

planet e decentralizimit dhe metodologjitë ambicioze për raportin mësimdhënie-të nxënë, të 

nevojshme për zbatimin e ndryshimit, kërkon dy deri në tre vjet të tjerë shtesë për zbatimin e tij, për 

t’u garantuar që ndryshimet janë ndërthurur dhe që shkollat dhe institucionet funksionojnë dhe 

shfaqin rezultatet e duhura. E njëjta gjë vlen për zbatimin që kërkon kohë dhe burime shtesë, për të 

garantuar suksesin e të gjithëve. 

Mundësimi i zbatimit është sfida afatshkurtër më e madhe. Përgjithësisht, SZhAPU-ja ka ngritur 

platformën dhe themelet për përmirësimin e zbatimit dhe ka promovuar e kontribuar në synimin e 

cilësisë, kryesisht nëpërmjet një sërë kontributesh: për shembull, zhvillimi i kurrikulës së bazuar në 

kompetenca dhe zbatimi i zhvillimit të formimit të mësuesve. Sfida madhore me të cilën po përballet 

MASR-ja në adresimin e shumë çështjeve rreth përmirësimit të shkollave, dhe veçanërisht atë të 

kurrikulës dhe zhvillimit profesional të mësuesve, është se si ta ndryshojë një sistem ku zbatimi mbetet 

një problem serioz. Konkretizimi i zbatimit është sfida kryesore. Për adresimin e çështjeve kyçe duhet 

bërë akoma më shumë në nivel zbatimi, duke u përqendruar veçanërisht në kurrikul, zhvillimin 

profesional të mësuesve dhe mbështetjen e infrastrukturës së TIK-ut. 

Konsolidimi i zhvillimit të mësuesve në të gjitha nivelet duhet të jetë një detyrë kryesore në 

adresimin e zbatimit për çdo rikonceptim të SZhAPU-së. Studimet tregojnë se përmirësimi i Zhvillimit 
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të Vazhdueshëm Profesional ka ndikimin më të madh afatshkurtër dhe është faktori më i rëndësishëm 

në rritjen e niveleve të arritjes për të gjithë nxënësit. Në sistemin e zhvillimit të mësuesve tashmë është 

rrënjosur ideja se mësuesit marrin nisma dhe janë të përgjegjshëm për zhvillimin e tyre, gjë që 

përshtatet me organizimin e aktivitetit të akredituar për të nxënit e përzier.  

Në këtë fazë të SZhAPU-së, do të vinin përshtat  metoda dhe plane trajnimi më fleksibël për mësuesit  

kandidatë, ashtu edhe për ata në detyrë, nëpërmjet kombinimeve të përshtatshme të mundësive të 

të nxënit me kohë të plotë, me kohë të pjesshme dhe më e rëndësishmja e të nxënit të përzier. Kjo ide 

çon në mendimin rreth metodologjive alternative për zbatimin e Zhvillimit të Vazhdueshëm 

Profesional (ZhVP), me fokus te të nxënit e përzier dhe tek aksesi në internet i programeve të zhvillimit 

profesional, që do të jenë pjesë e portofolit të licensës së mësuesve. 

Vëmendja më e madhe ndaj njohurive pedagogjike do të mbështesë më shumë arsimin e bazuar në 

kompetenca. Ndërkohë që shumë kurrikula për formimin e mësuesve përgjithësisht inkorporojnë 

përmbajtje lëndore (njohuri dhe njohje për lëndën që do të mësohet në shkollë) dhe njohuri me 

përmbajtje pedagogjike (njohuri për mësimdhënien e lëndës), studimet ndërkombëtare sugjerojnë se 

njohuria me përmbajtje pedagogjike është një nga komponentët më të rëndësishëm në kurrikulën për 

formimin e mësuesve (shihet si më e rëndësishme në formimin e mësuesve në arsimin fillor sesa në 

arsimin 9-vjeçar), pasi ajo zhvillon njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet e nevojshme për t’i mësuar lëndët 

në mënyrë të efektshme dhe përftohet më mirë nëpërmjet kombinimit të teorisë dhe praktikës në 

klasë. Kjo është një domosdoshmëri për prezantimin e të nxënit të bazuar në kompetenca. Prandaj, 

formimi i mësuesve, që i lëviz ato nga parimet në praktikë dhe anasjelltas, shihet si mënyra më efikase 

për t’i përkthyer idetë në praktikë (Vavrus, 2010).  

Shtimi i investimeve në burimet e TIK-ut dhe të mësimdhënies-të nxënit do të kenë përfitime 

madhore. TIK-u ka potencialin të ndikojë mbi mënyrat se si mësuesit i qasen detyrave të tyre të 

përditshme dhe përshtatin ambiente të ndryshme për të nxënit e nxënësve, si dhe potencialin të 

balancojë raportin teori-praktikë.  

Në të gjitha nivelet nevojiten sisteme të shëndosha të monitorimit dhe vlerësimit. Për zbatimin efikas 

të ndërhyrjeve në kurrikul dhe përmirësimin e cilësisë në nivel institucioni nevojitet monitorim dhe 

mbështetje më e madhe për procesin e decentralizimit, por dhe për shkollat. Do të nevojiten vizita më 

të shpeshta mbështetëse (që përfshijnë universitetin), për të gjurmuar performancën në të gjitha 

institucionet dhe për të informuar rreth zbatimit dhe efektshmërisë së tyre.  

Të bëhet një Analizë të Përbashkët Vjetore të Sektorit për të ofruar një vështrim të përgjithshëm të 

rregullt, dhe një vlerësim periodik dhe sistematik të SZhAPU-së të kryer bashkërisht me partnerët dhe 

palët e interesit. Si rrjedhojë, Qeveria duhet të marrë në konsideratë prezantimin e këtij procesi brenda 

ciklit të ri të planifikimit, dhe ta përdorë atë për të përmirësuar efektshmërinë, transparencën dhe 

llogaridhënien brenda Sistemit Arsimor.  
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SHTOJCA 1. Shtyllat e SZhAPU-së dhe rezultatet e pritshme 
 
Numrat përkojnë me rezultatet nga SZhAPU-ja 
 
 A. Përsosja e qeverisjes, udhëheqjes dhe menaxhimit të kapaciteteve dhe burimeve të 

SAPU-së. 

A1. Legjislacioni 

4. Nga viti 2016, do të përgatitet legjislacioni i nevojshëm për arsimin në përputhje me vendet 

e BE-së.  

11. Nga viti 2017, do të zbatohet legjislacioni i ri dhe i ndryshuar për institucionet arsimor (IA). 

 

A2. Decentralizimi 

1. Nga viti 2014, shkollave iu janë deleguar kompetencat e menaxhimit të burimeve 

(decentralizimi). 

12. Nga viti 2017,  do të ngrihen dhe do të funksionojnë mekanizmat për menaxhimin e 

decentralizuar të burimeve financiare. 

 

A3. Performanca, transparenca dhe llogaridhënia 

2. Nga viti 2015, në të gjitha fazat e arsimit hartohen raporte periodike të vlerësimit dhe 

vetëvlerësimit mbi performancën institucionale dhe personale. 

3. Nga viti 2015, zbatohen të gjitha planet e zhvillimit efikas në të gjitha nivelet e institucioneve 

arsimore. 

5. Nga viti 2016, forcohen kapacitetet për përgatitjen e  drejtuesve dhe menaxherëve të 

arsimit. 

6. Nga viti 2016, sigurohet pjesëmarrja dhe transparenca në vendimmarrjen arsimore. 

9. Nga viti 2017, SMIA zbatohet në të gjitha nivelet e sistemit arsimor dhe vendimmarrja 

bazohet në të dhëna. 
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10. Nga viti 2017, do të nevojitet një sistem koordinimi dhe ndërveprimi ndërmjet niveleve të 

ndryshme drejtuese në arsim dhe sektorë të tjerë. 

 

A4. Financimi 

7. Nga viti 2016, përgatiten dhe zbatohen termat dhe rregullat e financimit për të mbështetur 

prioritetet lidhur me përfshirjen dhe barazinë në arsim. 

8. Nga viti 2016, funksionon me efikasitet modeli i financimit i bazuar te nxënësit. 

13. Nga viti 2017, do të zbatohen mekanizmat për mbulimin e kostove të teksteve shkollore. 

14. Nga viti 2017, përqindja e PBB-së për SZhAPU-në arrin në 3%, ndërsa për sistemin në 

përgjithësi është 5%. 

15. Nga viti 2018, do të krijohet një sistem transparent për promovimin e financimit dhe 

mbledhjes së fondit nga sektori privat. 

16. Nga viti 2020, shpenzimet publike bazuar te nxënësit do të jenë të krahasueshme me 

nivelet mesatare të qarqeve. 

 

 

 

B.  Nxënia cilësore dhe gjithëpërfshirëse 

 

B1. Kurrikula/tekstet shkollore 

1. Nga viti 2015 dhe në vazhdim, do të ofrohen tekste shkollore të reja dhe të unifikuara, sipas 

qasjes së kurrikulës së re për të gjitha fazat e arsimit. 

2. Nga viti 2015, tekstet shkollore për minoritetet do të përmbushin standardet evropiane. 

10. Nga viti 2019, kurrikula e re do të zbatohet bazuar në aftësi në të gjitha nivelet e APU-së, 

së bashku me përmirësimet e nevojshme në metodologjinë e të nxënit dhe vlerësimin e 

nxënësve. 

 

B2. Pjesëmarrja dhe përfshirja 

6. Nga viti 2018, 95% e fëmijëve të grupmoshë 5-6 vjeçare (duke përfshirë fëmijët me aftësi 

të kufizuara) përfshihen në klasa të parashkollorit, ndërsa 90% e grupmoshës 3-5 vjeçare 

përfshihen në forma të ndryshme të arsimit parashkollor, të cilat funksionojnë sipas kurrikulës 

përkatëse. 

7. Nga viti 2018, do të funksionojë harta dixhitale e shkollave dhe do të optimizohet rrjeti i 

shkollave të mesme. 

9. Nga viti 2019, sistemi mundëson përfshirjen e nxënësve në arsimin e detyrueshëm, me 

fokus nxënësit që vijnë nga familje të cenueshme dhe të margjinalizuara. 

11. Nga viti 2020, në të gjitha institucionet arsimore të çdo bashkie do të ofrohen shërbime 

mbështetëse për fëmijët me aftësi të kufizuara. 

12. Duke filluar nga viti 2017, për të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta do të vihen në 

dispozicion mësuesit ndihmës. 
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B3. Shërbimet këshilluese dhe mbështetëse 

5. Nga viti 2017, të gjitha shkollat do të kenë shërbime psikosociale. 

 

B4. Qendrat komunitare 

3. Nga viti 2016, do të zgjerohet rrjeti i shkollave qendra komunitare, i cili do të ofrojë 

modele pozitive dhe do t’iu mundësojë fëmijëve të zhvillojnë vlerat demokratike. 

 

B5. Dixhitalizimi i procesit të të nxënit 

8. Nga viti 2018, shkollat e mesme do të kenë infrastrukturë më të sigurt dhe më 

funksionale, e cila do të krijojë mundësinë për përdorimin mjeteve dixhitale në procesin e 

mësimdhënies. 

 

C. Sigurimi i cilësisë bazuar në standarde të krahasueshme me ato të vendeve të BE-së;  

 

C1. Ristrukturimi institucional 

1. Nga viti 2015, ekzistojnë baza ligjore dhe standardet për sigurimin e cilësisë. 

2. Nga viti 2015, ekzistojnë mekanizma efikasë për akreditimin dhe licensimin e institucioneve 

dhe të programeve. 

3. Nga viti 2015, zbatohet Karta e Performancës së Shkollës. 

5. Nga viti 2016, funksionojnë mekanizmat për monitorimin, inspektimin, vlerësimin. 

7. Nga viti 2016, IShA organizohet dhe vepron në nivelin qendror dhe rajonal. 

 

 

C2. Monitorimi i sistemit 

4. Nga viti 2015, ministria prodhon raportin vjetor të performancës së SZhAPU-së. 

9. Nga viti 2018, sistemi arsimor monitorohet përmes treguesve ndërkombëtarë. 

 

C3. Vlerësimi i nxënësve 

6. Nga viti 2016, ekzistojnë mekanizma efikasë për vlerësimin e kompetencave të nxënësve 

dhe përdoren metoda dhe teknika bashkëkohore vlerësimi.  

8. Nga viti 2016, matura shtetërore realizohet si provim dalës. 

 

D. Formimi dhe zhvillimi i mësuesve dhe drejtuesve 

 
D1. Trajnimi fillestar 
7. Nga viti 2016, programet e FE-së do të harmonizohen me politikat e Ministrisë për 
edukimin dhe standardet ndërkombëtare dhe i gjithë personeli i FE-së do të trajnohet 
nëpërmjet programeve të ZhP-së. 
 
D2. Trajnimi në detyrë 
1. Nga viti 2015, funksionojnë kapacitetet për vlerësimin e nevojave për ZhP-në. 
2. Nga viti 2016, akreditohen të paktën 50 programe për ZhP-në, bazuar në nevoja. 



53 
 

3. Nga viti 2015, funksionojnë mekanizmat për monitorimin dhe vlerësimin e programeve të 
ZhP-së. 
4. Nga viti 2016, udhëzimet administrative për ZhP-në janë bashkërenduar me kuadrin ligjor 
në fuqi dhe janë në proces zbatimi. 
6. Nga viti 2016, Ministria, në bashkëpunim me IZhA-në dhe AKP-në, certifikon trajnuesit e 
programeve për ZhP-në. 
9. Nga viti 2017, funksionojnë mekanizma të qëndrueshme për ZhP-në në shkollë. 
10. Nga viti 2016, funksionon sistemi për administrimin e të dhënave për ZhP-në. 
11. Nga viti 2017, në cilëndo fazë, institucionet tona arsimore përdorin instrumente për 
bashkëpunim në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 
 
D3. Certifikimi i mësuesve 
5. Nga viti 2016, specialistët e Ministrisë, specialistët e njësive vendore arsimore dhe 
drejtorët e shkollave u trajnuan me programe të akredituara për drejtim dhe menaxhim. 
8. Nga viti 2017, ka përfunduar licensimi i të gjithë mësuesve në sistem dhe 5% e tyre 
zotërojnë më shumë se një licensë. 
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SHTOJCA 2. REKOMANDIME PËR PËRMIRËSIME TË MUNDSHME   
 

A. Përsosja e udhëheqjes, qeverisjes 
dhe kapaciteteve menaxhuese të 
burimeve. 

Aspekti i vendimmarrjes 
(I lartë/I mesëm/I ulët) 

Kohëzgjatja 

Rekomandimet Priorite
ti 

Vështirës
ia 

Kost
ot 

Afats
hkurt

ër 

Afatmes
me 

Afat
gjatë 

MASR-ja dhe ASCAP-i duhet të ofrojnë 
asistencë teknike për bashkitë lidhur 
me menaxhimin e sistemit 
parashkollor. Bashkitë duhet të 
alokojnë burimet e nevojshme për këtë 
qëllim. 

L M M x   

Kujdes i madh iu duhet kushtuar 
përgjegjësive të njësive organizative 
dhe personelit të DPAPU-së, DAR-ve 
dhe ZVA-ve për të garantuar 
funksionimin efikas të strukturës së 
ngritur rishtazi. Vëmendje e veçantë 
duhet t’i kushtohet edhe ndarjes së 
rolit të inspektimit nga ofrimi i 
mbështetjes së përditshme për shkollat 
nën përgjegjësinë e DAR-ve/ZVA-ve. 

L U U x   

Ngritja e një Sistemi të mirëzhvilluar të 
Menaxhimit të Informacionit në Arsim 
(SMIA), i cili bazohet në të dhëna 
personale të nxënësve dhe të tjera që 
ofrohen dhe përditësohen nga shkollat.  
Një sistem i tillë duhet të gjenerojë të 
gjitha llojet e raporteve statistikore dhe 
duhet të integrohet me të dhënat e 
mësuesve nga Softueri Qeveritar i 
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 
(SQMBNj). 

L M U  X  

Qeveria e Shqipërisë duhet të 
përcaktojë nivelin e shpenzimeve 
publike për arsimin, bazuar në 
parashikime realiste. Rritja e 
përqindjes së PBB-së së shpenzuar për 
arsimin rekomandohet fuqimisht dhe 
është në përputhje me politikat e 
deklaruara të qeverisë.  Megjithatë, ky 
është një vendim politik i niveleve të 
larta, pasi diçka e tillë nënkupton 
shkurtimin e alokimeve në sektorë të  

L M M  X  
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A. Përsosja e udhëheqjes, qeverisjes 
dhe kapaciteteve menaxhuese të 
burimeve. 

Aspekti i vendimmarrjes 
(I lartë/I mesëm/I ulët) 

Kohëzgjatja 

Rekomandimet Priorite
ti 

Vështirës
ia 

Kost
ot 

Afats
hkurt

ër 

Afatmes
me 

Afat
gjatë 

tjerë të ekonomisë ose mobilizimin e 
burimeve vendore. 

Planifikimi zhvillimor i shkollës duhet të 
përmirësohet ndjeshëm dhe të çlirohet 
nga formalizmi. Në kurrikulën që do të 
zhvillohet nga Shkolla e Drejtorëve, 
duhet t’i kushtohet vëmendje e duhur 
planifikimit afatmesëm të shkollave 
dhe planifikimit vjetor.  

M M M  X  

 
 

B. Nxënia cilësore dhe gjithëpërfshirëse Aspekti i vendimmarrjes 
(I lartë/I mesëm/I ulët) 

Kohëzgjatja 

Rekomandimet Priorite
ti 

Vështirës
ia 

Kost
ot 

Afatsh
kurtër 

Afatme
sme 

Afat
gjatë 

Ekspertët e kurrikulave duhet të 
kryejnë vizita në shkolla për t’i 
mbështetur mësuesit në klasat e tyre 
nëpërmjet sesioneve 1-ditore të 
praktikës, në mënyrë që grupet e 
mësuesve të ndihen më komodë lidhur 
me mënyrën e përdorimit të kurrikulës 
(nëpërmjet një mësimi demonstrues në 
fushën e tyre lëndore). 

L M M X   

Të hartohen dhe zbatohen programe të 
të nxënit të përzier për të gjithë 
mësuesit në detyrë, në mënyrë që ata 
të pasurojnë formimin e tyre në 
zbatimin e kurrikulës dhe 
administrimin e vlerësimeve. Kjo do t’i 
kushtonte më shumë vëmendje 
aktiviteteve të të nxënit profesional, të 
nxënit bashkëpunues, praktikës dhe 
reflektimit mbi përvojat, si dhe 
promovimit të punës në grupe lëndore 
për të reflektuar mbi përvojën.  (Ka 
burime të hapura të të nxënit që janë 
lehtësisht të përshtatshme për 
kontekstin shqiptar nëpërmjet marrjes 
së lejes për të drejtën e autorit). 

L M M X   
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B. Nxënia cilësore dhe gjithëpërfshirëse Aspekti i vendimmarrjes 
(I lartë/I mesëm/I ulët) 

Kohëzgjatja 

Rekomandimet Priorite
ti 

Vështirës
ia 

Kost
ot 

Afatsh
kurtër 

Afatme
sme 

Afat
gjatë 

MASR-ja duhet të rishikojë politikat e 
botimit dhe të punojë me botuesit 
vendas për publikimin e teksteve 
shkollore të bashkërenduara me 
kornizën kurrikulare, duke përfshirë 
kontekstualizimin e atyre teksteve 
shkollore të publikuara nga botues 
ndërkombëtarë. 

M M M  X  

Të hartohet një program i të nxënit të 
përzier i përshtatshëm për mësuesit 
ndihmës, për t'i trajnuar ata në fusha 
të veçanta të aftësisë së kufizuar, në 
mënyrë që edhe ata t’i mbështesin më 
shumë nxënësit dhe shkollat.  

L M M X   

Të rekrutohen pjesëtarë të grupeve 
minoritare në komunitet, të cilët kanë 
potencialin të mbështesin fëmijët dhe 
nxënësit e vulnerabël dhe të 
margjinalizuar, që vijnë nga këto 
komunitete.  

M M M   X 

Të zhvillohet një ushtrim i planifikimit 
të mirëfilltë duke përdorur hartëzimin 
digjital të shkollave dhe të dhënat 
demografike, për të optimizuar rrjetin 
e institucioneve të arsimit 
parauniversitar në Shqipëri.  

M L M  X  

Të pasurohet baza burimore e 
shërbimit të TIK-ut, dhe në kuadër të 
kufizimeve në financim të siguroeht që 
TIK-u dhe teknologjia në arsim të 
mbetet financimi parësor. Të 
rishikohen nivelet aktuale dhe 
standardet e ofrimit të TIK-ut dhe 
burimeve mbështetëse për 
institucionet. Të Hartohet një plan 
kombëtar afatshkurtër, afatmesëm dhe 
afatgjatë me profile realiste të 
përcaktimit të kostove për të gjitha 
institucionet, si dhe standardet 
kombëtare minimale të ofrimit të TIK-
ut. (Kjo do të mbështetet në ofrimin 
publik dhe privat, dhe në rishikimin e 

L M L  X  
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B. Nxënia cilësore dhe gjithëpërfshirëse Aspekti i vendimmarrjes 
(I lartë/I mesëm/I ulët) 

Kohëzgjatja 

Rekomandimet Priorite
ti 

Vështirës
ia 

Kost
ot 

Afatsh
kurtër 

Afatme
sme 

Afat
gjatë 

programit dhe prioriteteve buxhetore 
të SZhAPU-së aktuale).    

Forcimi i aftësive në TIK për mësuesit 
dhe drejtorët lidhur me përdorimin e 
teknologjisë në mësimdhënie dhe të 
nxënit efikas. Rishikoni TIK-un aktual në 
metodologjinë dhe programet 
arsimore, dhe hartoni programe dhe 
qasje të reja në të gjitha nivelet e 
formimit të mësuesve për ta integruar 
TIK-un në programet e formimit të 
mësuesve (ofrimi i kompjuterave në 
laboratorët e shkollave nuk do të jetë 
më prioritet). 

L M M X   

Të hartohen dhe prezantohen 
programe të të nxënit të përzier për 
formimin e mësuesve në detyrë, që i 
nxit mësuesit të integrojnë praktikën 
dhe reflektimin në klasë. (Në terma 
afatshkurtër, duhet marrë në 
konsideratë përdorimi i programeve 
kompjuterike ndërkombëtare të 
akredituara me licensë). 

L M M  x  

 
 

C. Sigurimi i cilësisë bazuar në 
standarde të krahasueshme me ato të 
vendeve të BE-së 

Aspekti i vendimmarrjes 
(I lartë/I mesëm/I ulët) 

Kohëzgjatja 

Rekomandimet Priorite
ti 

Vështirës
ia 

Kost
ot 

Afat
shku
rtër 

Afatme
sme 

Afat
gjat

ë 

Dy institucionet e reja, përkatësisht 
ASCAP-ja dhe DPAPU-ja, duhet të 
vendosin bashkëpunim të ngushtë për 
monitorimin e Sektorit të Arsimit 
Parauniversitar dhe për sigurimin e 
cilësisë së shërbimeve arsimore. 

L U U X   

Shqipëria duhet të prezantojë një 
analizë të përbashkët vjetore të 
sektorit (APVS) të mirëzhvilluar, si një 
mjet për monitorimin e Sistemit të 
Arsimit Parauniversitar, vlerësimin e 
performancës së tij dhe mundësimin e 

L U U X   
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C. Sigurimi i cilësisë bazuar në 
standarde të krahasueshme me ato të 
vendeve të BE-së 

Aspekti i vendimmarrjes 
(I lartë/I mesëm/I ulët) 

Kohëzgjatja 

Rekomandimet Priorite
ti 

Vështirës
ia 

Kost
ot 

Afat
shku
rtër 

Afatme
sme 

Afat
gjat

ë 

planifikimit më reagues dhe optimizmit 
të burimeve. Analiza të tilla duhet të 
jenë të përvitshme dhe të lidhen me 
ciklin e planifikimit të buxhetit, në 
përputhje me Udhëzimet e APS-së nga 
PGA (2018). 

Të përcaktohen një sërë treguesish 
kombëtarë të arsimit, bazuar në 
standardet e UNCESO-s dhe 
EUROSTAT-it, si dhe të përfshihen këta 
tregues në Programin e Statistikave 
Zyrtare (PSZ). 

M M U  X  

Të transformohet karta e 
performancës së shkollës në një mjet 
për përmirësim duke krijuar një indeks 
të kontekstualizuar të shkollës (OECD, 
2019).   

M M U  X  

Të mbështeten shkollat në integrimin e 
kërkesave të kurrikulës së re në 
vlerësim.   

L M M X   

 
 

D. Përgatitja dhe zhvillimi profesional 
bashkëkohor i mësuesve dhe i 
drejtuesve 

Aspekti i vendimmarrjes 
(I lartë/I mesëm/I ulët) 

Kohëzgjatja 

Rekomandimet Priorite
ti 

Vështirës
ia 

Kost
ot 

Afat
shku
rtër 

Afatme
sme 

Afat
gjat

ë 

Të unifikohet dhe bashkërendohet 
zhvillimi i mësuesve dhe programet për 
drejtimin në shkolla, duke shqyrtuar të 
gjithë procesin e mësimdhënies dhe të 
nxënit në programet e zhvillimit 
profesional dhe programet e formimit 
fillestar të mësuesve.  

L L M X   

Të prezantohen mundësi trajnimi 
fleksibël , brenda programit për 
trajnimin në detyrë, për të përfshirë 
sisteme të kombinuara të të nxënit.   

L M M X   

Të rishikohen dhe forcohen të gjitha 
programet për formimin e mësuesve 

M L L  X  
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D. Përgatitja dhe zhvillimi profesional 
bashkëkohor i mësuesve dhe i 
drejtuesve 

Aspekti i vendimmarrjes 
(I lartë/I mesëm/I ulët) 

Kohëzgjatja 

Rekomandimet Priorite
ti 

Vështirës
ia 

Kost
ot 

Afat
shku
rtër 

Afatme
sme 

Afat
gjat

ë 

dhe të zvogëlohet hendeku teori-
praktikë, duke i rihartuar programet 
për të integruar teorinë, njohuritë 
pedagogjike dhe praktikën, duke 
garantuar zhvillimin e kompetencave, 
për të cilat mësuesit e rinj kanë nevojë 
në fillimet e karrierës së tyre.  

Të krijohet një strukturë kombëtare me 
burime të mjaftueshme për mësuesit, 
si një profesion në formën e Sistemit të 
Menaxhimit të Zhvillimit të Mësuesve 
(SMZhM), që ndërthur sistemin për 
Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional 
(ZhVP), me të gjitha nivelet e 
mësimdhënies dhe formimit 
profesional, standardeve të mësuesve, 
vlerësimit të nevojave, ngritjes në 
detyrë dhe licensimit të mësuesve. 

L L L  X  

Të shqyrtohet dhe rishikohet sistemi ei 
pranimit transparent, i vlefshëm dhe i 
besueshëm për programet e mësuesve. 

L M M  X  

 
  
 
Shënim: Për metodologjinë shihni (UNESCO, 2017) 
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