
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteksti  
Në vitet e fundit Republika e Maqedonisë së Veriut ka arritur progres të dukshëm në zgjerimin e qasjes në 
arsim dhe në fuqizimin e kapaciteteve institucionale. Përkundër këtyre përmirësimeve ende ngel i ulët 
progresi në masën më të rëndësishme të cilësisë së sistemit arsimor gjegjësisht rezultatet mësimore të 
nxënësve. Të dhënat nga Programi i OECD-së për Vlerësim Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA) bëjnë me 
dije se rezultatet e mësimit në Maqedoninë e Veriut janë më të ulëta nga mesatarja ndërkombëtare dhe 
rajonale, madje edhe nuk vërehet ndonjë shenjë e përmirësimit. Në vitin 2015 gjysma e personave 15 
vjeçarë në shtet nuk demonstruan aftësi themelore në të tre lëndët, në të cilat ishin vlerësuar: 
matematikë, lexim dhe shkencë (OECD, 2016). Indeksi i Bankës botëror për kapital njerëzor zbulon që në 
12 vitet e shkollimit, nxënësit tanë kanë nxënë njohuri ekuivalente me mësim 8 vjeçar.  

Sfidat 
Rishikimi i sistemit arsimor të vendit, i realizuar nga OECD-ja dhe UNICEF-i ka identifikuar një sërë arsyesh 
për trendet negative të rezultateve mësimore. Në vijim janë dhënë disa nga arsyet kryesore: 

 Arsimi pedagogjik nuk i pajis arsimtarët 
me kompetenca minimale për 
mësimdhënie. Kriteret për përzgjedhjen 
e kandidatëve për mësimdhënës të 
ardhshëm që kanë njohuri të mira 
akademike dhe shkathtësi për 
mësimdhënie cilësore janë shumë të 
ulëta.   

 Mësimdhënësit nuk kanë mundësi të 
mjaftueshme për zhvillim të 
vazhdueshëm profesional në krahasim 
me kolegët e tyre të rajonit, ndërsa 
shkollat marrin shumë pak mbështetje 

financiare për të organizuar trajnim në 
vendin e punës për personelin e tyre. 

 Në moshën 14 vjeçare nxënësit në 
arsimin fillor ndjekin rreth 900 orë më 
pak mësim sesa mesatarja e OECD-së. 
Koha e shkurtër për mësim në shkollë e 
kufizon gjerësinë dhe thellësinë e 
studimit, gjegjësisht fushëveprimin për 
të ndjekur lëndë tjera ose orë 
plotësuese.   

 Vlerësimet nuk janë të bazuara në 
standardet nacionale mësimore, andaj 
nuk përçojnë informacione të 
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besueshme dhe kuptimplota në lidhje me 
të arriturat e nxënësve. 

 Vetëm 28% të fëmijëve me nevoja të 
posaçme e ndjekin arsimin fillor. 
Kategorizimi mjekësor i fëmijëve është 
ende një mënyrë se si fëmijët përfshihen 
në sistemin arsimor, edhe në prezencë të 
shkollave të posaçme edhe klasa të 
posaçme në shkollat e rregullta gjë që 
fare nuk paraqet sistem unik arsimor. 

 Përdorimi i hulumtimeve dhe evaluimit 
në procesin e hartimit të politikave 
është i pamjaftueshëm, dhe mungon 
strategjia nacionale e vlerësimit për 
monitorim të rezultateve mësimore të 
nxënësve. Marrja e vendimeve nuk është 
gjithnjë e bazuar në dëshmitë që janë në 
dispozicion, me çka vihet në rrezik që 
qëndrimet  politike të kenë prioritet në 
raport me atë që është më e 
rëndësishme për mësimdhënien dhe 
mësimin. 

 
Rekomandimet për politika  
Qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës kanë filluar një reformë gjithëpërfshirëse të sistemit arsimor 
të vendit me qëllim të trajtimit të këtyre pengesave dhe përmirësimit të rezultateve mësimore të 
nxënësve. UNICEF-i e mbështet reformën dhe bën thirrje për të gjitha palët e përfshira, të sigurojnë që 
rekomandimet e mëposhtme të politikave të konsiderohen dhe adresohen në mënyrë adekuate në ligjin 
e ri.  

Vënia e sistemit të avancimit në karrierë dhe rritja e mundësive për zhvillim profesional të arsimtarëve. 
Zbatimi i parimit të karrierës së bazuar në meritë do të ndihmojë në motivimin e arsimtarëve për të 
zhvilluar kompetenca të reja dhe për të marrë role dhe përgjegjësi të reja. Kjo do të shërbejë jo vetëm për 
të identifikuar dhe për të shpërblyer mësuesit më efektivë, por gjithashtu edhe për ta shfrytëzuar 
ekspertizën e tyre në drejtim të përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies në sistemin arsimor. Shteti duhet 
t’i rrisë investimet në zhvillimin profesional brenda dhe jashtë shkollës, në mënyrë që mësuesit të kenë 
qasje në mundësi për mësim dhe avancim në karrierë. Gjithashtu, është e rëndësishme që shkollat të 
krijojnë një sistem të strukturuar për mbështetje dhe mësim profesional të kolegëve.  
 
Rritja e numrit të orëve mësimore gjatë arsimit fillor të nxënësve. Koha që shpenzojnë nxënësit në 
mësimdhënie është një faktor i rëndësishëm në procesin e të mësuarit. Dëshmitë ekzistuese sugjerojnë 
që cilësia e mësimit dhe koha e disponueshme për mësimdhënie mund të kenë një efekt pozitiv në arritjet 
e nxënësve. Qeveria duhet ta rishqyrtojë vendimin e saj për të zvogëluar më tej kohën e paraparë për 
mësim. Përkundrazi, shkollat duhet të inkurajohen që të përdorin programin mësimor në mënyrë më 
efektive, duke u dhënë studentëve mundësinë për t'u angazhuar në aktivitete më praktike. 
 
Zhvillimi i Standardeve shtetërore mësimore për arsimin fillor para se të rishikohen programet e vjetra 
mësimore ose para se të vihet në zbatimi programi i ri mësimor. Standardet shtetërore do të ndihmojnë 
mësuesit në një vlerësim më objektiv. Gjithashtu, standardet nacionale do t'u mundësojnë mësuesve të 
ndjekin më mirë mësimin dhe arritjet e nxënësve. Së bashku me përkrahjen dhe inkurajimin më të madh 
për vlerësimin formativ, kjo do t'i ndihmojë mësuesit të zbulojnë dhe t'i ndihmojnë studentët të tejkalojnë 
sfidat me të cilat përballen nga fillimi. 
 
Një angazhim për përfshirjen e plotë të nxënësve me aftësi të kufizuara në sistemin e arsimit të rregullt 
në përputhje me Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. Ndryshimet e propozuara 
në Ligjin për arsimin fillor parashikojnë që këto shkolla të transformohen në qendra resursesh që do të 



sigurojnë mbështetje për shkollat fillore të rregullta në procesin e përshtatjes dhe përfshirjes së nxënësve 
me aftësi të kufizuara.  
 
Themelimi i Njësisë për hulumtime dhe analizë dhe përcaktimi i qartë i qëllimit. Hartimi i politikave 
arsimore duhet të mbështetet në informacionet shtetërore për mënyrën se si aktualisht operon sistemi 
dhe në hulumtimet ndërkombëtare në lidhje me atë se cilët faktorë kontribuojnë në mësimdhënien dhe 
mësimin efektiv. Me themelimin e Njësisë analitike brenda Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës do të 
përmirësojë dhe centralizojë qasjen në të dhëna, analizën, vlerësimin e efektivitetit të politikës arsimore, 
matjen e progresit drejt qëllimeve strategjike dhe promovimin e përdorimit të dëshmive për hartim të 
informuar të politikave.  
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