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 FALËNDERIM 

Autorët u falënderohen të gjithë bashkëpunëtorëve 
të cilët ishin të përfshirë në procesin e realizimit 
të këtij hulumtimi, veçanërisht anketuesve në 
terren, shkollave dhe të gjithëve që morën pjesë në 
diskutimet e fokus-grupeve.
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REZYME E PËRGJITHSHME

Problemi dhe qëllimi i 
hulumtimit 

Kushtetuta dhe ligjet në Republikën e 
Maqedonisë e garantojnë të drejtën e ar-
simimit të secilit qytetar nën kushte të 
barabarta. Si nënshkruese e konventave, 
deklaratave dhe dokumenteve tjera të 
shumta ndërkombëtare, shteti zotohet 
për zbatimin e përpiktë të kësaj të dre-
jte. Me qëllim që të mundësohet qasje 
e barabartë deri te arsimi dhe arsimimi 
cilësor për të gjithë fëmijët, pa marrë 
parasysh përkatësinë kombëtare, fetare 
etnike, ose çfarëdo përkatësie tjetër, in-
stitucionet përgjegjëse zhvilluan strategji 
afirmative dhe plane veprimi, si dhe ndër-
mori më shumë masa për përmirësimin 
e përfshirjes dhe mbajtjes së nxënësve 
në sistemin arsimor. Përkundër të gjitha 
përpjekjeve, problemi me regjistrimin dhe 
braktisjen e arsimit fillor para kohe edhe 
më tutje nuk është tejkaluar dhe është 
evidente se është më i shprehur te pop-
ullata rome. Njohuritë e deritanishme bë-
jnë të ditur se më pak se 60% e romëve e 
mbarojnë arsimin fillor1, ndërsa rreth 25 % 
e nxënësve romë nuk e vazhdojnë ar-
simimin e tyre pas klasës së katërt2.

Në raportet e shumta ndërkombëtare i 
është bërë thirrje shtetit që të ndërmarrë 
masa më serioze për përmirësimin e përf-
shirjes së nxënësve në arsimin fillor, si dhe 
masa për mbajtjen e tyre deri në fund të 
arsimit fillor. Si shembull, që në vitin 2007 
në perceptimet  përmbyllëse të Komitetit 
të KB-ve për parandalimin e diskriminim-

1 Analizë e arsimimit të romëve në Republikën e 
Maqedonisë, Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni, 
faq.4. <http://soros.org.mk/dokumenti/anali-
za-na-obrazovanieto-na-romite.pdf>

2 Avancim i arsimimit të romëve në Maqedoni – 
Vlerësim i vendit dhe drejtimet strategjike të Fondit 
për arsimimin e romëve, faq.34.
<http://www.romaeducationfund.org/sites/
default/files/publications/web_macedonia_re-
port_macedonian.pdf>

it racor3, përkundër përpjekjeve që janë 
bërë nga shteti për përmirësimin e qasjes 
deri te arsimi, shprehet brengosje për 
pjesëmarrjen e ulët dhe shkallën e lartë 
të braktisjes së arsimit fillor nga fëmijët 
romë. Komiteti rekomandoi që shteti t’i in-
tensifikojë përpjekjet për rritjen e nivelit të 
arsimit të pjesëtarëve të bashkësisë rome 
përmes eliminimit të paragjykimeve dhe 
stereotipave negative për romët, ndihmës 
financiare për familjet më të varfëra, qa-
sjes në arsim në gjuhën amtare, trajnimit 
të arsimtarëve për kulturën dhe traditën 
rome, si dhe përmes lehtësimit të punë-
simit të arsimtarëve romë në shkolla. Në 
raportin e katërt të Komisionit Evropian 
kundër racizmit dhe jotolerancës (KERJ) 
për Republikën e Maqedonisë nga qershori 
i vitit 20104, KERJ-ja i porositi fuqimisht 
autoritetet që t’i intensifikojnë përpjekjet 
dhe të sigurojnë qasje në arsimin cilësor 
për secilin nxënës, pavarësisht nga pre-
jardhja e tij etnike. Në raportin e Komision-
it Evropian për përparimin e Republikës së 
Maqedonisë në procesin e aderimit drejt 
BE-së të vitit 20135, si dhe 2016 i shpre-
het vërejtje shtetit se shkalla e braktisjes 
së fëmijëve romë në arsimin fillor mbetet 
e konsiderueshme6 dhe rekomandohet që 
të vendoset një mekanizëm për mbledh-

3 Shqyrtime përmbyllëse të Komitetit me rastin e 
raportit nacional të vitit 2007 për zbatimin e CERD-
së, paragrafi 17.
<http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/
fe005fcb50d8277cc12569d5003e4aaa/c01c88ed-
cb61bb7bc12572d6004f01ef?OpenDocument>

4 Raporti i katërt i Komisionit Evropian kundër ra-
cizmit dhe jotolerancës (KERJ) për Republikën e Ma-
qedonisë prej qershorit të vitit 2010. <http://www.
coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-coun-
try/Former_Yugoslav_Republic_Macedonia/MKD-
CbC-IV-2010-019-MKD.pdf>

5 Raport i KE-së për përparimin e shtetit, viti 2013, 
faq.48.
<http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_docu-
ments/2013/package/mk_rapport_2013.pdf>

6 EU Commission staff working document 
The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 
Report. <https://ec.europa.eu/neighbourhood-en-
largement/sites/near/files/pdf/key_docu-
ments/2016/20161109_report_the_former_yugo-
slav_republic_of_macedonia.pdf>



6

jen sistematike të të dhënave për fëmijët 
e rrugës dhe fëmijët romë (faq. 62) dhe të 
përmirësohet qasja në arsimin cilësor për 
të gjithë (faq. 72). 

Të nxitur nga këto, si dhe njohuritë dhe 
vërejtjet tjera, Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, Fondacioni për Fëmijë Pesta-
loci dhe Qendra Maqedonase për Edukim 
Qytetar, iniciuan bashkërisht një projekt 
për përcaktimin e numrit të fëmijëve të 
moshës shkollore që janë jashtë sistemit 
shkollor dhe arsyeve kryesore për këtë, 
me qëllim që të propozohen masa konk-
rete për inkluzionin e tyre. 

Zbatimi i hulumtimit 

Për të marrë njohuri që do të jenë bazë 
për propozimin dhe ndërmarrjen e masave 
përkatëse, në këtë hulumtim janë zbatuar 
aktivitetet vijuese: 

 ` Mbledhje e të dhënave në terren për 
të gjithë fëmijët që janë të obliguar të 
shkojnë në shkollë fillore (të moshës 
prej 6 deri 17 vjeç), ndërsa janë jashtë 
shkollave. Të dhënat janë mbledhur 
prej 12 komunave për të cilat ekzis-
tonin njohuri se ka numër më të madh 
të fëmijëve të cilët nuk shkojnë në 
shkollë. Anketuesit në terren vizituan 
gjithsej 604 familje dhe evidentuan 
1144 fëmijë të moshës shkollore të 
cilët nuk shkojnë në shkollë fillore (nuk 
janë regjistruar ose e kanë braktisur 
para kohe). Prindërit janë anketuar 
për arsyet që kanë sjellë deri te ajo që 
fëmijët të mos shkojnë në shkollë, si 
dhe për mbështetjen e nevojshme për 
regjistrimin e tyre dhe/ose vazhdimin e 
arsimit fillor. Krahas kësaj, në lagjet e 
njëjta janë anketuar 111 prindër fëm-
ijët e të cilëve shkojnë rregullisht në 
shkollë. 

 ` Intervistë me drejtorë dhe bash-
këpunëtorë profesional të 7 shkollave 
fillore (në mjediset ku një numër i kon-
siderueshëm i fëmijëve nuk regjistro-
hen në klasën e parë ose e braktisin 
shkollën) me qëllim që të fitohen njo-
huri më të thella për problemet me të 

cilat përballen shkollat gjatë sigurimit 
të përfshirjes, si dhe për mendimet dhe 
përvojat e tyre për rritjen e përfshirjes 
së fëmijëve. 

 ` Diskutime në fokus-grupe me për-
faqësues të institucioneve të ndrys-
hme7 që duhet/mund të inkuadrohen 
në sigurimin e përfshirjes më të mad-
he. Në 3 fokus-grupe 37 pjesëmarrës 
i shpalosën perceptimet e tyre për 
problemin e përfshirjes dhe mënyrat e 
mundshme për tejkalimin e tij.

 ` Analizë e akteve normative (ligjore 
dhe nënligjore) në të cilat rregullohen 
çështjet e përfshirjes së nxënësve dhe 
vlerësimi i konsistencës dhe zbat-
ueshmërisë së tyre.

Për nevojat e këtij hulumtimi nga rregul-
lativa ligjore janë analizuar: Kushtetuta 
e Republikës së Maqedonisë, rregullativa 
normative, Ligji për arsim fillor, Ligji për 
inspektim arsimor dhe Ligji për shërbim 
pedagogjik. Krahas rregullativës norma-
tive, janë analizuar edhe disa dokumente 
strategjike që kanë ndikim të drejtpërdrejt 
në objektin e hulumtimit: Koncepcioni për 
edukatën dhe arsimin fillor nëntëvjeçar, 
Strategjia, Hapa drejt sistemeve të inte-
gruara edukativo-arsimore, Doracaku për 
mbrojtje dhe parandalim nga diskriminimi.

Të dhënat e mbledhura janë grupuar dhe 
analizuar në përputhje me çështjet të 
cilave ky hulumtim kishte për qëllim t’u 
përgjigjet. 

7  Inspektorati Shtetëror i Arsimit; vetëqeverisja lo-
kale; Byroja për Zhvillimin e Arsimit; Qendra për punë 
sociale dhe organizatat joqeveritare, shkollat.
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Të dhëna themelore nga 
hulumtimi 

I. NJOHURI NGA HULUMTIMI NË 
TERREN 

1 Fëmijë të cilët nuk janë regjistruar në 
shkollë fillore 

 ` Komunat nuk mbajnë evidencë sis-
tematike për fëmijët të cilët duhet të 
regjistrohen në shkollë fillore dhe sa 
prej tyre janë regjistruar, ndërsa nuk 
ekziston as sistem i rregulluar për qa-
rkullimin e informacioneve mes shkol-
lave, institucioneve komunale dhe 
shtetërore, për regjistrimin e fëmijëve. 
Kjo e vështirëson udhëheqjen e poli-
tikës për sigurimin e përfshirjes së të 
gjithë fëmijëve në nivel të komunës që 
bazohet në të dhëna të sakta.

 ` Përfshirja e plotë e fëmijëve nga ra-
joni i shkollës ndonjëherë është e 
vështirësuar për shkak se të dhënat që 
i marrin shkollat nga shërbimet komu-
nale për fëmijët, të cilët sipas moshës 
kalendarike duhet të regjistrohen në 
shkollë, shpesh nuk janë të përditësu-
ara dhe nuk i marrin me kohë. Gjithash-
tu, nuk marrin fare të dhëna për fëmijët 
e paregjistruar të cilët në një periudhë 
të caktuar nuk kanë jetuar në vend-
banimin e tyre, e më pas janë kthyer. 
Mosrespektimi i rajonizimit në disa ko-
muna i vështirëson aktivitetet e shkol-
lave për sigurimin e regjistrimit të të 
gjithë fëmijëve në shkollë fillore për 
shkak se shkollat nuk kanë të dhëna 
për atë se cilët fëmijë janë të obliguar 
të regjistrohen në shkollën konkrete. 

 ` Zgjidhjet ekzistuese ligjore për regjis-
trimin e fëmijëve pa dokumentacion, 
sipas mendimeve të shkollave, shpe-
shherë janë pengesë për regjistrim në 
shkollë për shkak se nuk janë ofruar 
zgjidhje për atë se si të mbahet evi-
dencë për ta dhe t’u lëshohen doku-
mente për arsim të mbaruar.

 ` Shkollat kanë vështirësi me përfshirjen 
në mësim, në paralele të rregullta nga 
klasa e parë, të fëmijëve të cilët nuk 

janë regjistruar me kohë, ndërsa janë 
të moshës mbi 9 vjeç.

 ` Shkollat, në përputhje me rregullativën 
ligjore dhe rekomandimet pedagogjike 
për regjistrimin e fëmijëve, ndërmarrin 
aktivitete të llojllojshme për t’i përf-
shirë të gjithë fëmijët. Të gjitha shkol-
lat në të cilat ishte zbatuar intervistë 
i informojnë prindërit për regjistrimet, 
ndërsa më shumë se gjysma e tyre i 
vizitojnë prindërit që nuk i kanë reg-
jistruar fëmijët me kohë dhe i bindin të 
regjistrojnë fëmijën në shkollë. Sipas 
mendimeve të tyre, kjo është praktikë 
efektive. Mirëpo, pjesa më e madhe 
e prindërve të anketuar (76 %) kanë 
deklaruar se askush nuk i ka përkujtu-
ar se fëmijën duhet ta regjistrojnë në 
shkollë. Për shumicën prej tyre shkol-
lat nuk kanë pasur të dhëna se kanë 
fëmijë të cilët janë obligues shkollor. 

 ` Sipas informacioneve nga shkollat, 
nëse përpjekjet e shkollës nuk japin 
rezultat, ato në të shumtën e rasteve 
(në 50 % të rasteve) e informojnë Ins-
pektoratin e arsimit, por vetëm 2 % e 
prindërve të anketuar kanë pasur një-
farë përvoje me inspektoratin lidhur 
me regjistrimin e fëmijë-s/ve të tij në 
shkollë. Shkollat kanë deklaruar se do 
t’u ishte e dobishme nëse rregullisht 
do t’i merrnin informacionet për fëmi-
jët të cilët edhe pas informimit të ins-
pektoratit nuk janë regjistruar dhe për 
fëmijët të cilët pas qëndrimit të për-
kohshëm jashtë vendit janë kthyer, por 
nuk janë paraqitur në shkollë.

 ` Ekziston mospërputhje e të dhënave 
nga shkolla për fëmijët e paregjistru-
ar dhe situatave në terren. Një numër i 
konsiderueshëm i fëmijëve për të cilët 
shkollat kanë pasur të dhëna nuk kanë 
qenë në adresat përkatëse, ndërsa ka 
pasur fëmijë të cilët nuk kanë figuruar 
në evidencën e shkollave. Kjo, në masë 
të madhe, ka të bëjë me migrimet (e 
brendshme dhe jashtme) e obliguesve 
shkollor. Gjatë hulumtimeve në terren, 
janë identifikuar 663 fëmijë të moshës 
fillore shkollore të cilët nuk kanë 
shkuar fare në shkollë fillore dhe për të 
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cilët në të shumtën e rasteve shkollat 
nuk kanë pasur të dhëna. Më së shumti 
fëmijë të paregjistruar janë identifikuar 
në Kumanovë. Numri më i madh i fëmi-
jëve të identifikuar janë të moshës 6-8 
vjeç dhe ata pa kurrfarë pengesash 
ligjore mund të regjistrohen menjëherë 
në klasë të parë.

 ` Shumica e fëmijëve të paregjistruar 
jetojnë në vendbanime me popullatë 
kryesisht rome, në mjedis të keq so-
cial, kanë kushte të pavolitshme për 
jetesë në shtëpi, prindërit i kanë të 
paarsimuar ose me më pak se katër 
klasë, janë të papunë dhe pa burime të 
rregullta të të ardhurave. Arsyet më të 
shpeshta për shkak të cilave prindërit 
nuk i regjistrojnë fëmijët në shkollë 
janë varfëria dhe migrimet. 

 ` Prindërit e numrit më të madh të fëm-
ijëve (78 %) të cilët nuk kanë shkuar 
në shkollë do të donin të regjistrojnë 
fëmijën në shkollë fillore dhe janë të 
vetëdijshëm se  arsimi është i rëndë-
sishëm për ardhmërinë e fëmijëve të 
tyre.

2 Nxënës të cilët e kanë braktisur 
shkollën fillore  

 ` Komunat nuk kanë në dispozicion të 
dhëna të sakta për nxënësit e fshirë 
dhe nuk kanë praktikë që rregullisht të 
grumbullojnë të dhëna për ta, ndërsa 
obligimi i këtillë nuk është as i rregull-
uar në aspektin normativ.

 ` Shkollat informojnë se janë duke 
ndërmarrë aktivitete të ndryshme për 
mbajtjen e nxënësve në shkollë, në të 
shumtën e rasteve realizojnë këshil-
lime me prindërit, por pjesa dërmuese 
e shkollave në të cilat janë mbajtur in-
tervista konsiderojnë se kjo nuk i jep 
efektet e nevojshme.

 ` Për nxënësit të cilët nuk shkojnë në 
shkollë edhe pas masave të ndërmarra 
nga shkolla, shkollat nuk kontaktojnë 
me Shërbimin pedagogjik, siç është 
parashikuar me ligjet, por dërgojnë 
kallëzime deri te inspektori i arsimit. 
Inspektorët e arsimit në të shumtën e 

rasteve i ftojnë prindërit në këshillime, 
e rrallëherë parashtrojnë kallëzim në 
gjykatë. 

 ` Shkollat kanë të dhëna për nxënësit të 
cilët e kanë braktisur shkollën, por nuk 
përcjellin se çfarë ndodh me ta pasi 
ta braktisin shkollën. Të dhënat e tyre 
nuk përputhen me situatën në terren. 
Nuk ekziston sistem që do t’u sigurojë 
shkollave informacione të rregullta për 
obliguesit e tyre shkollor që përkohë-
sisht kanë migruar jashtë vendit, e më 
pas janë kthyer. Kjo i vështirëson ak-
tivitetet e shkollave për kthimin e nx-
ënësve në shkollë. 

 ` Sipas mendimeve të shkollave disa 
nga zgjidhjet ekzistuese normative e 
vështirësojnë ose e pamundësojnë 
pranimin e sërishëm të nxënësve të 
cilët e kanë braktisur shkollë për shkak 
të:1) procesit të ndërlikuar dhe të 
shtrenjtë të nostrifikimit të dokument-
eve nga shtetet e huaja, 2) mungesës 
së mënyrës për të vlerësuar diturinë 
e përvetësuar në mënyrë joformale, 
3) mosekzistimit të zgjidhjeve për 
pranimin e nxënësve pa dokumente, 4) 
mungesës së udhëzimeve për kthimin 
e nxënësve në shkollë pas braktisjes 
disavjeçare të shkollës.

 ` Në terren janë identifikuar 481 fëmijë 
të cilët e kanë braktisur shkollën fil-
lore para kohe, ndërsa gjatë hulum-
timit kanë qenë në Maqedoni. Pjesa 
më e madhe e tyre (59 %) tani janë të 
moshës 14 – 17 vjeç. Numri më i madh 
i nxënësve (64 %) e kanë braktisur 
shkollën gjatë mësimit klasor. Më së 
shumti nxënës të cilët e kanë braktisur 
shkollën janë identifikuar në Komunën 
e Kumanovës.

 `  Numri më i madh i nxënësve që e kanë 
braktisur shkollën kanë prindër të cilët 
janë të paarsimuar ose me më pak se 
klasën e 4, në të shumtën e rasteve 
janë të papunë, jetojnë në kushte të 
këqija socio-ekonomike dhe në mjedis 
të pavolitshëm social.
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 ` Arsyet më të shpeshta për shkak të 
cilave fëmijët e braktisin shkollë janë 
migrimet (69 %) dhe varfëria (39 %), 
ndërsa më rrallë janë mosmotivimi i 
nxënësve për nxënie, angazhimi i fëm-
ijëve në punë dhe martesat e hershme. 

 ` Prindërit e 56 % të fëmijëve të identifi-
kuar të cilët e kanë braktisur shkollën 
do të donin që fëmija i tyre të kthehet 
në shkollë dhe ta mbarojë edukimin 
dhe arsimin fillor. Ata konsiderojnë se 
arsimi është i rëndësishëm për ard-
hmërinë e fëmijëve të tyre. 

 ` Prindërit e një numri të konsid-
erueshëm të fëmijëve të cilët kanë 
hequr dorë (42 %) konsiderojn ë se 
fëmijët janë tashmë të moshuar për 
ta vazhduar arsimin nga ajo klasë ku e 
kanë ndërprerë ose janë përgjigjur se 
sërish do të shkojnë jashtë vendit.

3. Faktorë për përmirësimin e përfshirjes 

 ` Arsimimi dhe punësimi i prindërve, si 
dhe kushtet e jetesës janë të ndërlid-
hura me rregullsinë e shkuarjes në 
shkollë. Prindërit e fëmijëve të cilët 
shkojnë rregullisht në shkollë kanë ar-
simim më të lartë (65 % baballarë dhe 
58 % nëna kanë së paku arsimin fillor), 
në përqindje më të madhe kanë punë 
(të përhershme ose të përkohshme), 
jetojnë në kushte më të volitshme so-
ciale ndonëse në mjedis të njëjtë (të 
pavolitshëm) social.

 ` Prindërit e fëmijëve të cilët shkojnë 
rregullisht në shkollë në të shumtën 
e rasteve (72 % e prindërve) i motivo-
jnë fëmijët që të jenë të rregullt kësh-
tu që i këshillojnë dhe u sqarojnë se 
arsimi është i rëndësishëm. Fëmijët 
e tyre janë më të suksesshëm në nx-
ënie (kanë pasur sukses më të lartë 
të përgjithshëm në klasën e fundit) 
sesa fëmijët të cilët e kanë braktisur 
shkollën.

 ` Prindërit e fëmijëve të cilët shkojnë 
në shkollë kanë aspirata më të larta 
arsimore dhe numri më i madh i tyre 
(mbi 80 %) konsiderojnë se fëmijët 
(edhe meshkujt edhe femrat) duhet të 
mbarojnë së paku arsimin e mesëm. 
Nga ana tjetër, prindërit e fëmijëve të 
cilët nuk shkojnë në shkollë në numër 
të madh konsiderojnë se mjafton që 
fëmijët (24 % për fëmijët meshkuj dhe 
39 % për fëmijët femra) të kenë arsim 
fillor. 

 ` Shkollat dhe institucionet (shtetërore 
dhe lokale) që punojnë në mbështet-
jen e arsimit kanë mendim shumë 
pozitiv për punën e OJQ-ve lokale 
në mbështetje të romëve. Mirëpo, 
një numër i madh i prindërve (33 % e 
prindërve fëmijët e të cilëve nuk shko-
jnë në shkollë dhe 53 % e prindërve 
fëmijët e të cilëve shkojnë në shkollë) 
nuk janë të informuar për ekzistimin 
dhe punën e tyre. 

 ` Prindërit nuk janë të informuar sa du-
het për ndihmën që mund ta marrin nga 
shteti (janë të informuar vetëm 27% e 
prindërve të fëmijëve të cilët shkojnë 
në shkollë dhe 6% e prindërve të fëm-
ijëve të cilët nuk shkojnë në shkollë). 

 ` Numrit më të madh prej tyre (mbi 49 %) 
u nevojitet ndihmë nga të gjitha gru-
pet e prindërve në formë të pajisjes, 
veshjes, ushqimit që fëmija të shkojë 
në shkollë (ose që të jetë më i suk-
sesshëm), ndërsa një numër diçka më 
i vogël do të donin të marrin ndihmë në 
para. Prindërit fëmijët e të cilëve shko-
jnë në shkollë më së shumti (65 %) do 
të donin që fëmijët e tyre të kenë bur-
sa.
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II. NJOHURI NGA ANALIZA E 
RREGULLATIVËS NORMATIVE 
DHE DOKUMENTE STRATEGJIKE 

 ` Kushtetuta e Republikës së Maqedon-
isë dhe Ligji për arsim fillor e garan-
tojnë të drejtën e arsimit në kushte 
të barabarta për të gjithë. Ndalohet 
diskriminimi në bazë të gjinisë, racës, 
ngjyrës së lëkurës, përkatësisë etnike, 
sociale, politike, fetare, pronësore dhe 
shoqërore.

 ` Realizimi i së drejtës së arsimit është 
vështirësuar për nxënësit të cilët nuk 
janë të evidentuar në librat amë të ev-
idencës, për shkak se nuk është rreg-
ulluar mbajtja e evidencës pedagogjike 
dhe lëshimi i dokumentit të vlefshëm 
për mbarimin e një klase të caktuar ose 
të arsimit fillor. 

 ` Të dhënat në listat që i marrin komunat 
dhe shkollat nga Ministria e Punëve të 
Brendshme, gjegjësisht nga shërbi-
met që drejtojnë evidencën amë për 
fëmijë të cilët janë të moshës shkol-
lore, shpesh janë të gabuara dhe të 
papërditësuara. Në këtë mënyrë shkol-
lave u vështirësohet puna rreth përf-
shirjes, gjegjësisht regjistrimit të fëm-
ijëve të cilët janë të moshës shkollore 
për arsimin fillor. 

 ` Rajonizimi në disa komuna të caktuara 
në të cilat u zbatua hulumtimi shumë 
shpesh është arsye për shkak të cilës 
prindërit nuk i regjistrojnë fëmijët e tyre 
në shkollë (shkolla në të cilën duhet të 
regjistrohen sipas rajonizimit gjendet 
larg vendbanimit të tyre ose shkollat 
nuk kanë të dhëna të sakta për fëmijët 
nga rajoni i tyre).

 ` Procedura për nostrifikim për nivel të 
caktuar të arsimit të mbaruar jashtë 
vendit, sipas mendimit të pjesëmar-
rësve në këtë hulumtim, është e ndër-
likuar (kërkohen shumë dokumente) 
dhe është e shtrenjtë. Kjo është në 
të shumtën e rasteve edhe arsyeja 
që fëmijët të cilët një pjesë të arsimit 
e kanë mbaruar jashtë vendit të rrinë 
në shtëpi në vend se të vazhdojnë ar-
simimin e tyre në Republikën e Maqe-

donisë. Ligji për arsim fillor (neni 7) e 
rregullon të drejtën e organizimit të 
mësimit për mësimin e gjuhës mësi-
more për fëmijët e shtetasve të Repub-
likës së Maqedonisë të cilët kanë qenë 
jashtë vendit (ndërsa nuk e njohin sa 
duhet gjuhën mësimore), por jo edhe 
organizimin e mësimit për të mësuar 
gjuhën mësimore për të gjithë nxënësit 
gjuha amtare e të cilëve është e ndrys-
hme nga gjuha mësimore. 

 ` Është rregulluar obligimi i shkollave që 
të mbajnë përmbledhje të të dhënave 
për nxënës të regjistruar dhe përm-
bledhje të të dhënave për prindër ose 
kujdestarë të nxënësve të regjistruar 
(neni 15-b nga Ligji për arsim fillor), 
por jo edhe të mbahet përmbledhje 
e të dhënave për fëmijët të cilët janë 
të moshës shkollore, ndërsa nuk janë 
regjistruar në shkollë dhe nxënësit të 
cilët e kanë braktisur arsimin fillor para 
kohe. 

 ` Sipas mendimeve të shkollave qën-
drimi i vazhduar për nxënësit të cilët 
janë të rrezikuar të braktisin shkollën 
para kohe, do të ishte pjesë e zgjidhjes 
së problemit. Mirëpo, për këtë nevo-
jiten pëlqim nga MASH-i dhe sigurim i 
mjeteve plotësuese financiare. 

 ` Përmes dy programeve për këshillimin 
e prindërve dhe këshillim e nxënësve 
të cilët janë përfshirë në sistemin 
edukativo-arsimor, janë rregulluar 
në mënyrë të hollësishme procedu-
rat dhe obligimet e shkollave dhe 
prindërve, por ekziston nevoja për 
masa plotësuese për punë me prindërit 
të cilët nuk i kanë regjistruar fëmijët e 
tyre në arsimin fillor ose prindërit fëmi-
jët e të cilëve e kanë braktisur shkollën 
para kohe.

 ` Ekziston problem për organizimin dhe 
realizimin e mësimit për ata fëmijë të 
cilët për arsye të ndryshme nuk kanë 
arritur të regjistrohen me kohë dhe të 
mbarojnë arsimin fillor, ndërsa mos-
ha e vështirëson përfshirjen e tyre në 
paralelet ekzistuese me programet e 
rregullta. Në përputhje me nenin 38, 
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paragrafi 2 nga Ligji për arsim fillor, 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, me 
propozim të Byrosë për Zhvillim të Ar-
simit, mund të miratojë programe të 
shkurtuara. Kjo mund të jetë zgjidhje e 
përkohshme për fëmijët si ata të cilët 
janë identifikuar me hulumtimin në ter-
ren.
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REKOMANDIME QË REZULTOJNË NGA 
TË DHËNAT E HULUMTIMIT 

 ` Shtetet dhe institucionet lokale arsi-
more dhe shkollat t’i intensifikojnë ak-
tivitetet për informimin e prindërve për 
të gjitha llojet e mbështetjes për ar-
simimin e fëmijëve nga grupet e rrezi-
kuara sociale.  

 ` Ministria e Arsimit dhe Shkencës të 
ndërmarrë masa që do të mundësojnë 
procedurë më të thjeshtë për nostri-
fikim (një pjesë të procedurave për 
mësim klasor t’i zbatojnë shkollat në 
të cilat do të regjistrohen fëmijët) dhe 
zvogëlim të shpenzimeve financiare.

 ` Të rregullohet obligimi i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për dorëzimin 
e listave në komunë në nivel tremujor 
për fëmijë të moshës shkollore të cilët 
e kanë braktisur vendin dhe janë kthy-
er sërish. 

 ` Qendrat për punë sociale gjatë kon-
takteve me personat të cilët kërkojnë 
realizim të ndonjë të drejte sociale të 
evidentojnë fëmijë që janë të moshës 
shkollore dhe t’ia dërgojnë komunës.

 ` Ministria e Arsimit dhe Shkencës t’i 
shkëmbejë me komunat të dhënat 
për fëmijët të cilët janë identifikuar 
në terren me këtë hulumtim, ndërsa 
nuk kanë shkuar në shkollë fillore ose 
e kanë braktisur para se ta mbarojnë. 
Komunat bashkë me shkollat të harto-
jnë strategji dhe dinamikë për regjis-
trimin/kthimin e tyre në shkollë fillore. 
Në vitin shkollor rrjedhës të regjistro-
hen fëmijët për të cilët nuk ka penge-
sa ligjore dhe pedagogjike, ndërsa për 
të tjerët të hartohet plan veprimi për 
përfshirje dhe mbështetje të duhur.

 ` Ministria e Arsimit dhe Shkencës të 
pilotojë mekanizëm për dhënien e 
mbështetjes së domosdoshme për 
prindërit (veshje, pajisje, vakt) fëmijët 

E drejta e arsimimit dhe qasja deri te ai

 ` Shteti duhet të gjejë mënyrën për-
katëse se si të rregullohet mbajtja e 
evidencës pedagogjike dhe lëshimi i 
dokumentit të vlefshëm për klasë të 
caktuar të mbaruar ose arsim fillor për 
personat të cilët nuk janë të evidentu-
ar në librat amë për evidencë, me çka 
do të sigurohet qasje në arsimin fillor. 

Regjistrimin e nxënësve në arsimin fillor 
dhe kthimin e atyre që e kanë braktisur 
shkollën para kohe

 ` Ministria e Punëve të Brendshme, 
gjegjësisht shërbimet që mbajnë ev-
idencën amë, t’u dërgojnë komunave 
lista të përditësuara me të dhëna për 
fëmijët të cilët janë të moshës për reg-
jistrim në arsimin fillor.

 ` Në komunat ku si kriter plotësues 
merret arritja e balancit etnik gjatë 
miratimit të rajonizimit, të sigurohet 
transport për nxënësit në përputhje 
me sistemimin nga vendbanimi deri 
te shkollat dhe anasjelltas. Komunat 
dhe shkollat të hartojnë strategji për 
informimin e prindërve për regjistrimin 
e fëmijëve të tyre në përputhje me ra-
jonizimin.

 ` Komunat të dërgojnë në shkollë lis-
ta të përditësuara të nxënësve nga 
rajoni përkatës që shkollat duhet t’i 
regjistrojnë vitin e ardhshëm shkollor. 
Listat të dërgohen më së voni deri më 
31 mars në vitin rrjedhës. 

 ` Komunat, në bazë të listave të 
përditësuara nga institucionet, të 
formojnë bazë të të dhënave për 
obliguesit shkollor të cilët nuk janë 
regjistruar ose, nga ana tjetër, e kanë 
braktisur shkollën një kohë më të gjatë 
ose përgjithmonë.
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e të cilëve shkojnë në shkollë, të kus-
htëzuar me regjistrim dhe shkuarje të 
rregullt në shkollë. Në bazë të përvo-
jave nga pilotimi, Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës dhe Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale të hartojnë një 
program për mbështetjen e familjeve 
më të rrezikuara sociale dhe eduka-
tive, fëmijët e të cilëve nuk janë në 
shkollë.

 ` Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe 
Byroja për Zhvillimin e Arsimit do të 
propozojnë zgjidhje pedagogjike për 
kontroll më të thjeshtë dhe njohje të 
njohurisë së përvetësuar joformale të 
fëmijëve të cilët për disa vite me radhë 
nuk kanë shkuar në shkollë (nuk janë 
regjistruar ose e kanë braktisur). 

 ` Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe 
Qendra për arsimimin e të moshuarve 
të hartojnë strategji dhe program për 
arsimimin e prindërve që kanë fëmijë 
të moshës shkollore, ndërsa vetë nuk 
kanë mbaruar arsimin fillor. Ministria e 
Punës dhe Politikës Sociale të përpilo-
jë masa për mbështetjen e prindërve 
që do të shkojnë në arsimin fillor, duke 
përfshirë edhe masa për punësimin e 
tyre.

 ` Organizatat joqeveritare t’i vazhdojnë 
dhe forcojnë aktivitetet për mbështet-
jen e arsimimit të grupeve të rrezikuara 
sociale, të bashkëpunojnë mes vete 
dhe t’i bashkërendisin aktivitetet e 
tyre me aktivitetet e institucioneve 
shtetërore. T’i informojnë më mirë 
prindërit fëmijëve të cilët janë jashtë 
sistemit shkollor për mbështetjen që 
mund ta marrin.

Mënyra e realizimit të mësimit 

 ` Ligji për arsim fillore të plotësohet me 
obligimin e shkollave që të organizo-
jnë mësim të gjuhës mësimore për nx-
ënësit të cilët nuk e njohin sa duhet 
atë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
të sigurojë mjete financiare për imple-
mentimin e zgjidhjes së këtillë.

 ` Rekomandohet përhapje e qëndrimit të 
vazhduar në sa është e mundshme më 
shumë shkolla, veçanërisht në mjedise 
në të cilat jetojnë familjet e rrezikuara 
sociale, si dhe gjetjen e mënyrave për 
subvencionimin e shpenzimeve për 
këto kategori të popullatës. 

 ` Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe 
komunat të promovojnë dhe t’i mbësh-
tesin shkollat përmes dhënies së 
llojeve të ndryshme të mbështetjes 
(tutorë, mentorë, vullnetarë, etj.) së 
fëmijëve të cilët rrezikojnë të brak-
tisin shkollën për shkak të kushteve 
të këqija sociale në familje dhe pa-
mundësisë së prindërve që t’u japin 
mbështetje në nxënie. 

 ` Kuadri në shkollë të trajnohet për 
qasje inkluzive që do të përfshinin 
edhe mbështetjen e nxënësve të cilët 
rrezikojnë të braktisin shkollën para 
kohe, atyre të cilët e kanë braktisur e 
më pas janë rikthyer dhe atyre të cilët 
regjistrohen më vonë, si dhe për përf-
shirjen e prindërve.

Përfshirje dhe bashkëpunim me prindërit

 ` Duhet të forcohet shërbimi pedagogjik 
me kuadër profesional për realizimin e 
programeve për këshillimin e prindërve 
dhe nxënësve.

 ` Të thjeshtësohet procedura për shkol-
lat gjatë realizimit të programeve për 
këshillimin e prindërve dhe nxënësve, 
me qëllim që këshillimi t’u përshtatet 
nevojave dhe kushteve reale.
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Mbajtja e mësimit (kohëzgjatja)

 ` Ministri i Arsimit dhe Shkencës me 
propozim të Byrosë për Zhvillim të Ar-
simit të miratojë programe të shkur-
tuara (me periudhë të kufizuar të zba-
timit) për organizimin dhe mbajtjen e 
mësimit për persona të cilët për shkak 
të arsyeve të ndryshme nuk kanë ar-
ritur të regjistrohen me kohë dhe të 
mbarojnë arsimin fillor, ndërsa janë të 
moshës që vështirëson përfshirjen e 
tyre në paralelet e rregullta.



REZYME E PËRGJITHSHME   15
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Konteksti shoqëror;

Objekti i hulumtimit;

Qëllimi i hulumtimit;

Zbatimi i hulumtimit. 

Informacione më të hollësishme për 
metodologjinë e hulumtimit janë 
dhënë në shtojcën.

NË KËTË PJESË JANË 
DHËNË INFORMACIONE 
THEMELORE PËR 
HULUMTIMIN:



 INFORMACIONE 
THEMELORE PËR 
HULUMTIMIN 

I.
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1. 
KONTEKSTI SHOQËROR 

Sipas të dhënave zyrtare në Republikën e Maqedonisë përf-
shirja e nxënësve (6–14 vjeç) në arsimin fillor nuk shënon rritje 
në 10 vitet e fundit8. Gjatë gjithë kësaj periudhe përfshirja arrin 
përafërsisht 90 % (+-0,5)9. Kjo do të thotë se rreth 10 % e obligu-
esve shkollor janë jashtë arsimit të rregullt fillor10. Thuajse 2 % 
e nxënësve të regjistruar më 2014/2015 në fund të vitit shkollor 
nuk kanë qenë në sistemin arsimor11. Për një pjesë të konsider-
ueshme të tyre nuk ka të dhëna të sakta për arsyet e braktisjes 
ose heqjes dorë. 

Kur bëhet fjalë për përfshirjen dhe braktisjen ose heqjen dorë, 
më të prekura janë grupet e rrezikuara të nxënësve, veçanërisht 
nxënësit e përkatësisë etnike rome. Pjesa dërmuese e treguesve 
arsimor (ndjekje e arsimit parashkollor, regjistrim me kohë, rreg-
ullshmëri, sukses, vazhdim në nivel më të lartë të arsimit) janë 
më të pavolitshëm për nxënësit romë krahasuar me popullatën e 
përgjithshme12. Një pjesë e madhe e tyre heq dorë gjatë edukim-
it dhe arsimimit fillor. Kështu për shembull në vitin shkollor 
2014/2015 në numrin e përgjithshëm të nxënësve, romët kanë 
marrë pjesë me 4,69%, ndërsa në mesin e  atyre që kanë mbaruar 
shkollën fillore kanë qenë vetëm 2,81 %13(ndërsa pritet të jetë 
përafërsisht njëjtë).

Krahas përmirësimeve që mund të vërehen me realizimin e së 
drejtës së arsimit, në shumicën e raporteve është theksuar prob-
lemi me të arriturat e pamjaftueshme në raport me përfshirjen e 

8 Nga viti shkollor 2006/2007 deri në vitin shkollor 2015/2016.

9 Enti Shtetëror për Statistikë, Baza dhe shkolla të mesme në fillim të vitit 
shkollor 2015/2016, faq. 11. <http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.16.05.
pdf>

10 Një numër shumë i vogël prej tyre është i përfshirë në shkollat fillore. Një 
pjesë e fëmijëve në këtë moshë ndoshta janë jashtë vendit, por nuk ka të dhë-
na për këtë.

11 Në vitin shkollor 2014/2015 në fillim të vitit shkollor ka pasur 192 165 nxënës 
në shkollat fillore, ndërsa në fund 188 361 nxënës (të dhëna nga Enti Shtetëror 
për Statistikë, shkolla fillore dhe të mesme në fund të vitit shkollor 2014/2015. 
<http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.16.06.pdf> dhe Shkolla fillore dhe të 
mesme në fillim të vitit shkollor 2015/2016. <http://www.stat.gov.mk/Publik-
acii/2.4.16.05.pdf>

12 Roma Education Found (2012) REF countryassessment – Мacedonia, faq. 
36–37. <http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/
ref_ca_2011_mac_english_screen.pdf>

13 Përllogaritur sipas të dhënave nga Enti Shtetëror për Statistikë, Shkolla fil-
lore dhe të mesme në fund të vitit shkollor 2014/2015. <http://www.stat.gov.
mk/Publikacii/2.4.16.06.pdf>

10 % e 
obliguesve 

shkollor janë 
jashtë arsimit 

të rregullt fillor
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plotë dhe përparimin e nxënësve romë14. 
Edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian 
për përparimin e Republikës së Maqedo-
nisë15 në rekomandimet në kapitullin për 
arsim përqendrohet edhe në arsimimin e 
grupeve të rrezikuara. Lidhur me nxënësit 
romë rekomandohet që të vendoset me-
kanizëm për mbledhjen sistematike të të 
dhënave për fëmijët e rrugës dhe fëmijët 
romë (faq. 62) dhe të përmirësohet qasja 
deri te arsimi cilësor për të gjithë (faq. 72).

Si rezultat i njohurive për situatat e romëve 
në Republikën e Maqedonisë është hartu-
ar një strategji për romët në Republikën e 
Maqedonisë 2014 – 2020 në të cilën janë 
vendosur qëllimet strategjike dhe janë 
përcaktuar aktivitetet për arritjen e tyre. 
Krahas qëllimeve tjera, janë vendosur qël-
limet vijuese specifike strategjike që janë 
relevante për arsimin fillor:

 ` të përfshihen së paku 98 % fëmijë romë 
të moshës për regjistrim në klasën e 
parë të arsimit fillor;

 ` të përmirësohet suksesi dhe të arrihet 
minimum prej 75 % kalim prej njërës në 
klasën tjetër deri në vitin 202016.

Për arritjen e tyre nevojitet sistem për-
katës i mbështetjes nga Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës, Ministria e Punës dhe Poli-
tikës Sociale, të gjitha institucionet arsi-
more dhe shkollat. Raportet e përmendura 
më sipër bëjnë të ditur në vështirësi në 
sigurimin e të dhënave për fëmijë të cilët 
nuk janë regjistruar në shkollë fillore dhe 
ata të cilët e kanë braktisur shkollën gjë 
që tregon se sistemi ekzistues për sig-

14 UNICEF (2013), Drejtësi për fëmijët, Raport për 
vendin, Analizë e gjendjes së vajzave dhe djemve 
në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, faq. 
58–59.
 <https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/SITAN_
MKD_LongVersion_Final.pdf>

15 EU Commission staff working document The 
Former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Re-
port. <https://ec.europa.eu/neighbourhood-en-
largement/sites/near/files/pdf/key_docu-
ments/2016/20161109_report_the_former_yugo-
slav_republic_of_macedonia.pdf>

16 Strategji për romët në Republikën e Maqedonisë 
2014 – 2020,  faq. 43. 
 <http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/
Strategija %20za %20Romite %20vo %20RM %20
2014-2020.pdf>

urimin e përfshirjes së plotë të fëmijëve në 
arsimin fillor ka dobësi. 

Sigurimi i ngadalshëm i përfshirjes së 
plotë dhe përmirësimi i të arriturave të 
nxënësve17, veçanërisht të nxënësve nga 
grupet e rrezikuara, bën të ditur në nev-
ojën për hulumtim më të hollësishëm të 
arsyeve për situatën e tillë. Me këtë rast, 
duhet të identifikohen arsyet dhe prakti-
kat që zbatohen nga shkollat dhe bashkë-
sia dhe nëse ato janë efektive ose duhet 
të përmirësohen. 

Situatat e këtilla i nxitën Drejtorinë për 
zhvillimin dhe avancimin e arsimit në 
gjuhët e pjesëtarëve të bashkësive pranë 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Fon-
dacionin Pestaloci dhe Qendrën Maqe-
donase për Edukim Qytetar të ndërmarrin 
aktivitete për hulumtimin e përfshirjes së 
fëmijëve që janë jashtë sistemit arsimor, 
me theks te fëmijët romë në edukimin dhe 
arsimin fillor.

17  Në matjet vijuese ndërkombëtare në të cilat ka 
marrë pjesë Republika e Maqedonisë nxënësit kanë 
arritur rezultate më të dobëta. PIRLS.<https://tims-
sandpirls.bc.edu/pirls2001i/pdf/P1_IR_Ch01.pdf> 
<https://timssandpirls.bc.edu/PDF/P06_IR_Ch1.
pdf>  
TIMSS.<https://timssandpirls.bc.edu/timss1999i/
pdf/T99i_Math_1.pdf> 
<https://timssandpirls.bc.edu/timss1999i/pdf/
T99i_Sci_01.pdf> 
<https://timssandpirls.bc.edu/PDF/t03_download/
T03_M_Chap1.pdf> 
<https://timssandpirls.bc.edu/PDF/t03_download/
T03_S_Chap1.pdf>
PISA.<http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Man-
agement/oecd/education/pisa-2015-results-vol-
ume-i_9789264266490-en#page46>
<http://www.oecd.org/edu/school/programmefo-
rinternationalstudentassessmentpisa/33690591.
pdf>
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Objekt i këtij hulumtimi është përcaktimi i 
numrit të fëmijëve, kryesisht të përkatë-
sisë etnike rome, të moshës shkollore 
që nuk janë të përfshirë në edukimin dhe 
arsimin e rregullt fillor18 në 12 komuna, të 
mblidhen të dhëna për ta dhe të zbulohen 
arsyet për shkak të cilave nuk shkojnë në 
shkollë. 

Më konkretisht, hulumtimi duhet të japë 
përgjigje në pyetjet vijuese:

 ` Si është rregulluar në aspektin nor-
mativ sigurimi i përfshirjes së të gjithë 
fëmijëve në arsimin fillor dhe nëse ka 
pjesë që mungojnë, nuk janë rregulluar 
qartë, vështirë zbatohen në praktikë, 
etj.;

 ` Si është sistemi i ndjekjes së reg-
jistrimit, mbatjes dhe përparimit të 
fëmijëve nga grupet e rrezikuara, 
veçanërisht të nxënësve romë në 
shkollat fillore, si zbatohet, cilat pjesë 
funksionojnë me sukses në praktikë, e 
ku ka vështirësi;

18  Ka të bëjë me fëmijët të cilët nuk janë regjistruar 
në arsimin fillor, fëmijët të cilët e kanë braktisur 
shkollën fillore para mbushjes së moshës 16 vjeçe.

2. 
OBJEKT I  
HULUMTIMIT

 ` Sa fëmijë të moshës shkollore ka në 
12 komunat e zgjedhura me numër të 
madh të popullatës rome në të cilat 
është zbatuar hulumtimi dhe cilat janë 
arsyet për mosregjistrimin e tyre ose 
braktisjen e shkollës fillore;

 ` Cilat janë mendimet e palëve të preku-
ra (prindër, shkolla, institucione rel-
evante) për arsyet e braktisjes dhe 
praktikat e sigurimit të përfshirjes dhe 
mbështetjes së nxënies së nxënësve 
romë. 

 ` Cilat praktika të mira ekzistojnë, e që 
do të mund të përdoreshin më gjerë-
sisht.
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3. 
QËLLIMI I  
HULUMTIMIT


Qëllimi i hulumtimit është që në bazë të 
njohurive të fituara të: 

 ` përcaktohet numri dhe identiteti i fëm-
ijëve të moshës shkollore të cilët nuk 
shkojnë në shkollë fillore;

 ` zbulohen arsyet për shkak të cilave 
fëmijët nuk janë regjistruar fare ose e 
kanë braktisur shkollën para kohe;

 ` propozojnë masa konkrete për 
zvogëlimin e konsiderueshëm të num-
rit të fëmijëve të paregjistruar dhe 
nxënësve të cilët e kanë braktisur 
shkollën fillore;

 ` propozojnë zgjidhje për përmirësimin e 
sistemit dhe procedurave për sigurim-
in e përfshirjes së rritur të fëmijëve të 
cilët nuk e ndjekin arsimin fillor. 
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4. 
SI ËSHTË ZBATUAR  
HULUMTIMI


Për të marrë përgjigje në çështjet hu-
lumtuese janë zbatuar aktivitetet vijuese: 

 Mbledhja e të dhënave në terren 

Para fillimit të hulumtimit në terren janë 
trajnuar 20 anketues (aktivistë nga orga-
nizatat lokale joqeveritare), që e njohin 
mirë bashkësinë lokale, si dhe proble-
met me mosregjistrimin dhe braktisjen e 
shkollës. Ata gjatë muajit maj të vitit 2017 
në 12 komuna19 vizituan familje që kanë 
fëmijë të moshës 6–17 vjeçe, e të cilët 
nuk shkojnë në shkollë. Gjithsej janë vizit-
uar 604 familje dhe në to janë evidentuar 
1 144 fëmijë të moshës 6 – 17 vjeçe, të 
cilët nuk shkojnë në shkollë. Për secilin 
fëmijë janë shënuar të dhënat themelore 
(gjinia, mosha, a ka qenë i regjistruar në 
shkollë dhe në cilën klasë e ka braktisur). 
Me prindërit u zbatua anketa për arsyet që 
kanë rezultuar që fëmijët të mos shkojnë 
në shkollë, dëshira e tyre për ta regjistruar 
fëmijën në shkollë, gjegjësisht të vazh-
dojë arsimin, si dhe për  mbështetjen që 
u nevojitet. Krahas kësaj, në komunat dhe 
lagjet e njëjta është zbatuar edhe anketë 
me 111 prindër, fëmijët e të cilëve shko-
jnë rregullisht në shkollë. Prej tyre janë 
mbledhur mendime dhe përvoja për ar-

19 Shuto Orizarë, Qendër dhe Çair në qytetin e Shk-
upit, Prilep, Kumanovë, Manastir, Tetovë, Gostivar, 
Shtip, Strumicë, Vinicë, Koçanë.

simimin e fëmijëve të tyre dhe janë mbled-
hur mendime për veprimet e tyre që u kanë 
mundësuar fëmijëve të shkojnë rregullisht 
në shkollë. Përgjigjet e këtyre prindërve 
janë përdorur gjatë propozimit të masave 
për përfshirjen e fëmijëve të cilët janë 
jashtë sistemit shkollor.

 Intervistë me drejtorët dhe 
bashëpunëtorët profesional 

Në 12 komuna janë zgjedhur 7 shkolla 20 në 
të cilat është më i shprehur problemi me 
mosregjistrimin dhe braktisjen e shkollës. 
Me drejtorët dhe bashkëpunëtorët profe-
sional në shkolla është zhvilluar interv-
istë për problemet me të cilat përballen 
në sigurimin e përfshirjes, përvojat dhe 
propozimet e tyre për rritjen e përfshirjes. 
Intervistat, sipas përkujtuesit paraprak-
isht të përgatitur për intervistë, i zhvillo-
nin anëtarët e ekipit hulumtues. Ato janë 
zbatuar gjatë muajit maj të vitit 2017.

 Diskutime në fokus-grupe 

Janë organizuar diskutime në fokus-
grupe me përfaqësuesit e institucioneve 
të ndryshme: Inspektoratit Shtetëror të 
Arsimit, vetëqeverisjes lokale, Byros për 

20 Gjorgji Sugarev – Manastir;  Dobre Jovanovski – 
Prilep; Dimitar Vllahov – Shtip; Tosho Arsov – Shtip;  
Hristijan Todorovski Karposh – Kumanovë; Goce 
Dellçev – Tetovë dhe Vëllezërit Rami Hamid – Shkup.
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Zhvillimin e Arsimit, Qendrës për punë sociale 
dhe organizatave joqeveritare, që mund të 
kontribuojnë në procesin dhe përpjekjet për 
sigurimin e përfshirjes më të madhe të fëmi-
jëve në edukimin dhe arsimin fillor. Diskutimi 
zhvillohej rreth çështjeve vijuese:

 ` përmirësimin e sigurimit dhe qarkullimit 
të informacioneve për nxënësit të cilët 
janë jashtë arsimit dhe 

 ` përmirësimin e praktikave për përfshirjen 
e nxënësve në sistemin arsimor.

Diskutimet, sipas protokollit paraprakisht 
të përgatitur, i drejtuan anëtarët e ekipit 
hulumtues. Në 3 fokus-grupe (Koçanë, Ku-
manovë dhe Strumicë) që u mbajtën në fund 
të muajit maj të vitit 2017 kishte gjithsej 37 
pjesëmarrës.

 Analizë e akteve normative 

Janë identifikuar të gjitha aktet ligjore dhe 
nënligjore nga fusha e arsimit në të cilat ka 
dispozita relevante për regjistrimin dhe mba-
jtjen e fëmijëve në arsimin fillor. Janë paraqi-
tur dhe analizuar zgjidhjet në nenet me të 
cilat rregullohet drejtpërdrejt ose tërthorazi 
regjistrimi dhe përparimi i nxënësve, në lig-
je dhe akte nënligjore. Janë analizuar edhe 
dokumente strategjike nga Qeveria e Repub-
likës së Maqedonisë ose Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës që përmbajnë përcaktime që 
obligojnë krijimin e kushteve për regjistrim 
dhe përfshirje të të gjithë fëmijëve në arsimin 
fillor. Është analizuar përmbajtja, lidhshmëria 
dhe konsistenca e dispozitave dhe zbatimi i 
tyre. Analiza është zbatuar gjatë periudhës 
maj-qershor të vitit 2017.

Njohurit e marra nga burimet e ndryshme 
janë përpunuar në mënyrë sasiore dhe/ose 
cilësore dhe janë analizuar në përputhje me 
pyetjet të cilave hulumtimi kishte për qëllim 
që t’u përgjigjet.
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Fëmijë që nuk janë 
regjistruar në shkollë fillore;

Nxënës që e kanë braktisur 
shkollën fillore;

Faktorë për përmirësimin e 
përfshirjes.

Njohuritë nga anketat me prindërit 
mund të konsiderohen si relevante 
për popullatën rome jo vetëm në 12 
komuna në të cilat është zbatuar 
hulumtimi, por edhe më gjerë për 
shkak se sipas të dhënave nga 
regjistrimi i fundit (viti 2002) në këto 
12 komuna jeton 72 % e popullatës 
rome në Republikën e Maqedonisë. 
Janë përfshirë thuajse të gjithë 
prindërit fëmijët e të cilëve nuk 
shkojnë në shkollë fillore, ndërsa 
gjatë periudhës së hulumtimit kanë 
jetuar (kanë qenë të pranishëm) në 
këto komuna. 

NË KËTË PJESË JANË 
PARAQITUR TË DHËNAT QË 
JANË FITUAR NGA HULUMTIMI, 
TË ORGANIZUARA SIPAS 
TEMAVE VIJUESE:

 REZULTATE NGA 
 HULUMTIMI NË 
 TERREN 

II.
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 1. 
FËMIJË QË NUK JANË 
REGJISTRUAR NË 
SHKOLLË FILLORE 

1.2. Numri i fëmijëve që nuk janë 
regjistruar në shkollë fillore 

Nga sektorët për arsim në 12 komunat e përfshira me hulumtimin 
dhe nga 49 shkollat fillore nga këto komuna në të cilat problemi 
me zvogëlimin e numrit është më i shprehur janë kërkuar të dhëna 
për numrin e fëmijëve, të cilët gjatë periudhës së vitit shkollor 
2012/2013 deri në vitin shkollor 2016/201721 nuk kanë shkuar 
në shkollë. Të dhëna për fëmijë të paregjistruar janë marrë prej 
vetëm pesë komunave, ndërsa edhe ato në terren u treguan si 
të papërditësuara. Kjo bën të ditur se komunat nuk e ndjekin në 
mënyrë sistematike regjistrimin e nxënësve. Pjesëmarrësit në 
diskutimet në fokus-grupet që u mbajtën në tre komuna22 kanë 
deklaruar se në asnjërën prej tyre, e me sa është e njohur as në 
komunat tjera, nuk ekziston bazë e obliguesve shkollor, që do 
të përditësohej rregullisht me të dhëna për regjistrimin dhe për-
parimin e nxënësve. Ky nuk është obligim ligjor, por ekzistimi i të 
dhënave të tilla do t’u mundësonte komunave ndjekje më siste-
matike të regjistrimit.

Prej gjithsej 49, vetëm 16 shkolla kanë dërguar të dhëna për obli-
guesit shkollor që nuk janë regjistruar në shkollat e tyre prej vi-
tit shkollor 2012/2013. Sipas të dhënave të tyre ka 1 108 fëmijë 
të tillë. Ndonëse në listat e obliguesve shkollor nuk ekziston e 
dhëna për përkatësinë etnike, sipas deklaratave të drejtorëve 
dhe bashkëpunëtorëve profesional që u intervistuan, numri më i 
madh i fëmijëve të paregjistruar janë të bashkësisë etnike rome. 
Disa nga fëmijët që nuk janë regjistruar (rreth 15 %) që në kohën 
kur është dashur të regjistrohen në shkollë nuk kanë jetuar në 
adresat e përditësuara. Pas tentimeve të shumëfishta pa sukses 
për t’i regjistruar fëmijët në klasën e parë, shkollat në të shumtën 
e rasteve nuk kanë njohuri se çfarë ndodhë me fëmijët e pareg-
jistruar.

21 Nga viti shkollor 2012/2013 ekziston praktika që shkollat të marrin të dhëna 
për obliguesit shkollor nga Ministria e Punëve të Brendshme që ua lehtëson ko-
munave ndjekjen e regjistrimit.

22 Kumanovë, Strumicë dhe Koçanë. 
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Anketuesit në terren kanë arritur të identifikojnë 663 fëmijë të cilët në maj të vitit 2017 
kanë jetuar në 12 komuna, ndërsa nuk janë regjistruar në klasën e parë. Ata jetojnë në 
378 familje23. Të dhënat për strukturën e tyre sipas gjinisë dhe moshës janë paraqitur 
në tabelën 1.

 ` Tabela 1.  
Nxënës të cilët nuk kanë qenë të regjistruar në shkollë, sipas moshës dhe gjinisë 

Mosha në vite Gjinia Gjithsej

Meshkuj Femra 

6 31 23 54

7 52 52 104

8 29 34 63

9 34 34 68

10 30 35 65

11 31 28 59

12 30 31 61

13 22 19 41

14 17 18 35

15 19 25 44

16 27 15 42

17 9 15 24

Pa të dhëna 1 2 3

Gjithsej 332 331 663

Nëse shkallën e moshës e ndajmë në intervale prej nga tre vite, më së shumti fëmijë që 
nuk kanë qenë të regjistruar fare në shkollë fillore ka në moshën 6-8 vjeçe (33 %) dhe 
numri i tyre në çdo interval të ardhshëm të moshës është më i vogël. Nuk ka dallim në 
numrin e vajzave dhe djemve të paregjistruar. 

Duke shikuar numrin e fëmijëve të paregjistruar sipas komunave (tabela 2), më së shum-
ti ka në Komunën e Kumanovës, e më pas në Manastir, Shuto Orizarë, Shtip dhe Koçanë. 
Ky numër i fëmijëve të paregjistruar të cilët janë gjetur në terren nuk është proporcio-
nal me numrin e popullatës rome në komunë. Lidhur me numrin e popullatës rome, në 
masë të konsiderueshme më shumë fëmijë të paregjistruar janë gjetur në Komunën e 
Kumanovës dhe Shkup – Qendër, ndërsa dukshëm më pak në Komunën e Shuto Orizarës. 

23 Që t’i identifikojnë më lehtë fëmijët, bashkëpunëtorët në terren i morën edhe listat e fëmijëve që nuk janë 
të regjistruar në shkollë fillore prej 25 shkollave dhe 6 komunave që kanë dërguar të dhëna të tilla. Në të 
shumtën e rasteve fëmijët që i kanë gjetur në terren nuk janë të njëjtit për të cilat shkollat kanë dërguar të 
dhëna. Kjo në masë të madhe ka të bëjë me ndërrimin e adresave të jetesës dhe me migrimet. Nga ana tjetër, 
kjo është tregues për mospërditësimin e të dhënave të cilat i kanë në dispozicion institucionet (dhe është 
tregues se duhet t’i përditësojnë).  
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 ` Tabela 2.  
Fëmijë të cilët shkojnë në shkollë, sipas komunave 

Komuna 
Numri i 
fëmijëve të 
paregjistruar 

 % Numri i banorëve romë*  %

Manastir 67 10,11 2 613 6,73

Vinicë 11 1,66 1230 3,17

Gostivar 15 2,26 2 237 5,76

Koçanë 54 8,14 1 951 5,03

Kumanovë 195 29,41 4 256 10,96

Prilep 44 6,64 4 433 11,42

Strumicë 56 8,45 147** 0,38

Tetovë 30 4,52 2 357 6,07

Qendër 42 6,33 974 2,51

Çair 34 5,13 3 083 7,94

Shtip 52 7,84 2 195 5,65

Shuto Orizarë  59 8,90 13 342 34,37

Gjithsej 663 100 38 818 100

Shënim:
* Të dhënat janë sipas regjistrimit të vitit 2002.
** Në Strumicë një numër i madh i banorëve nga grupi i rrezikuar social janë deklaruar 
si turq.

Te numri më i madh i familjeve në të cilat ka fëmijë të cilët nuk shkojnë në shkollë, 
prindërit janë të paarsimuar (46 % e baballarëve dhe 65 % e nënave) ose janë me më pak 
se katër klasë (23 % e baballarëve dhe 19 % e nënave)24.

 ` Tabela 3.  
Arsimimi i prindërve fëmijët e të cilëve nuk shkojnë në shkollë

Arsimi Babai Nëna

Numri  % Numri  %

Pa arsim 278 46,03 393 65,07

Katër klasë ose më pak 141 23,34 116 19,21

Shkollën fillore 21,19 73 12,09

Shkollën e mesme 21 3,48 7 1,16

Arsimin e lartë 0 0,00 1 0,17

Pa të dhëna 36 5,96 14 2,32

Gjithsej 604 100 604 100

Gjendja me punësimin është edhe më e pavolitshme: 86 % e baballarëve dhe madje 96 % 
e nënave nuk janë të punësuar, ndërsa vetëm një pjesë e tyre punojnë kohë pas kohë 
(shesin nëpër tregje, mbledhin shishe ose lëndë tjera sekondare, pastrojnë).

24Struktura sociale (arsim dhe punësim të prindërve, mjedis social në të cilin jetojnë, kushte të jetesës) e 
familjeve të anketuara është dhënë për të gjithë prindërit të cilët kanë fëmijë të cilët nuk shkojnë në shkollë 
(604 familje), për shkak se te një numër i madh i familjeve ka, ose ka pasur fëmijë që nuk janë regjistruar dhe 
fëmijë që e kanë braktisur shkollën.  
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 ` Tabela 4.  
Punësimi i prindërve fëmijët e të cillve nuk shkojnë në shkollë

Punësimi Babai Nëna

Numri  % Numri  %

Nuk punon, amvise 348 57,62 537 88,91
Punon përkohësisht (pastron, shet...) 174 28,81 40 6,62
Ka punë të përhershme 33 5,46 5 3,64
Pa të dhënë 49 8,11 22 0,83
Gjithsej 604 100 604 100

Numri më i madh i fëmijëve që nuk kanë qenë të regjistruar në shkollë (73 %) jetojnë në 
mjedis shumë të pavolitshëm social: në lagje të getoizuara, pa kanalizim, pa infras-
trukturë themelore me higjienë të keqe. Më pak se 10 % jetojnë në mjedis që i plotëson 
nevojat themelore: ka infrastrukturë ndonëse nuk është e mirëmbajtur, higjiena është 
në nivel të kënaqshëm, shtëpitë janë prej materialeve të forta. Të ngjashme janë edhe 
kushtet e jetesës në familje: 55 % e fëmijëve jetojnë në kushte shumë të këqija, pa 
të ardhura, shpesh pa njërin prej prindërve, në objekte substandarde që nuk janë të 
përshtatshme për jetesë, pa aparate themelore për amvisëri, ndërsa edhe 29% janë të 
varfër, jetojnë me asistencë sociale që nuk është e mjaftueshme ose me të ardhura nga 
puna e përkohshme e paguar pak (tabela 5). 

 ` Tabela 5.  
Mjedisi social dhe kushtet në të cilat jetojnë fëmijët të cilët nuk kanë qenë të 
regjistruar në shkollë 

8,30%

9,35%

7,54%

1,36%
73,45%
487 fëmijëve 

55,2%
366 fëmijëve 

8,9%

0,75%

6,18%

28,96%

59 fëmijëve 

5 fëmijëve 

41 fëmijëve 

192 fëmijëve 

55 fëmijëve 

9 fëmijëve 

50 fëmijëve 

62 fëmijëve 

Mjedisi social25 Kushtet e jetesës 

Shumë të pavolitshme 
Të pavolitshme
Kënaqshme / përshtatshme 

Të mira
Pa shtesa  

Total

fëmijëve
663

25 Mjedisi social dhe kushtet  e jetesës janë përshkruar në 
kategoritë vijuese:
Shumë të pavolitshme:
– lagje substandarde, e getoizuar, nuk ka asfalt, nuk ka 
shitore afër, furnizim të dobët të rrymës, nuk ka kanalizim, 
shumë mbeturina, shtëpitë janë „të harnuara“ prej materia-
leve joadekuate;
– prind që vetë kujdeset për familjen, njëri prind në burg, 
fëmija është i braktisur nga prindërit, nuk kanë të ardhura, 
nuk marrin asistencë sociale, jetojnë në shtëpi në gjendje 
të keqe, pa aparate themelore për amvisëri.
Të pavolitshme:
– Nuk ka kanalizim, rrugë të dëmtuara, shtëpitë janë të vog-
la, në gjendje të keqe, higjiena është në nivel të ulët;
– të varfër, pranojnë asistencë sociale ose shtesa për 
fëmijë të tretë, por kjo nuk mjafton, punojnë kohë pas kohë, 
jetojnë në kushte të këqija.

Të kënaqshme/të përshtatshme:
– ka infrastrukturë përkatëse, por nuk është e mirëmbajtur, 
shtëpitë janë prej materialeve të forta, mirëmbahen, higji-
ena mesatare;
– njëri prind ka punë të përhershme, i plotësojnë nevojat 
themelore për jetesë, kanë shtëpi të vogël prej materiali të 
fortë, i kanë aparatet themelore për amvisëri.
Të mira:
– infrastrukturë përkatëse, të mirëmbajtur, shtëpi prej ma-
terialeve të forta me oborre të rregulluara, higjiena është 
e mirë, në afërsi janë të gjitha objektet komunale (shitore, 
shkollë, ambulancë...);
– kanë burim të përhershëm të të ardhurave që u janë të 
mjaftueshme, shtëpia është mjaftë e madhe për nevojat e 
familjes, është e mirëmbajtur dhe e pajisur.

25 
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1.2. Arsyet për mosregjistrim në shkollën fillore 

Arsyet për shkak të cilave fëmijët nga familjet rome nuk regjistrohen në shkollën fil-
lore i përcaktojmë përmes përgjigjeve të prindërve dhe perceptimet e drejtorëve dhe 
bashkëpunëtorëve profesional të cilët u intervistuan. Në grafikonin e mëposhtëm janë 
paraqitur përgjigjet e tyre.

 ` Grafikoni 1. 
Arsye për mosregjistrim në shkollë 

Shënim: Prindërit mund të përmendnin më shumë se një arsye. Përqindja është përllogaritur në 
raport me numrin e përgjithshëm të prindërve që kanë fëmijë të paregjistruar. Në “arsye tjetër” 
më shpesh e përmendur është varfëria, mungesa e punës, mungesa e kushteve.

Prindërit zakonisht kanë përmendur 
shumë arsye të ndryshme për shkak të 
cilave nuk i kanë regjistruar fëmijët në 
shkollë. Thuajse të gjithë prindërit (93 %) si 
një prej arsyeve e kanë përmendur mung-
esën e parave për t’u blerë fëmijëve atë që 
u nevojitet për në shkollë: veshje, libra, 
pajisje dhe ngjashëm. Çdo i dyti prind e ka 
përmendur faktin se nuk e kanë regjistru-
ar fëmijën për shkak se janë shpërngulur 
shpesh dhe kanë qëndruar jashtë vendit 
atëherë kur fëmija është dashur të nis-
et në shkollë, ndërsa 17 % si arsye kanë 
përmendur se nuk i kanë pasur dokumen-

tet e nevojshme për regjistrim. Për 23 % 
të prindërve arsyeja ka qenë edhe ajo se 
fëmija nuk ka dashur të shkojë në shkollë. 
Më rrallë janë përmendur arsyet që kanë 
të bëjnë me qëndrimet e prindërve ndaj 
arsimit (“shkolla nuk është me rëndësi”, 
“fëmijët romë zakonisht nuk shkollohen”). 

Njohuri të ngjashme për arsyet kanë edhe 
shkollat. Në intervistat me drejtorët dhe 
bashkëpunëtorët profesional, si dhe në 
diskutimet në fokus-grupet arsyet më 
shpesh të përmendura ishin varfëria (pa-
mundësia e prindërve për të siguruar 

Nuk ishim këtu kur duhej të regjistrohet

 Fëmija është i sëmurë, me pengesa në zhvillim

Nuk ka dokumente

Te ne zakonisht fëmijët nuk shkojnë në shkollë

 Shumë shpërngulemi 

Duhet të më ndihmojë në punë, shtëpi

 Nuk kam para që t’i blej libra, veshje  

Nuk donte të shkojë

Nuk e di gjuhën në të cilin duhet të mësojë 

Askush nuk e kërkoi të shkojë në shkollë

Shkolla nuk është e rëndësishme 

Arsye tjetër

38%

11%

17%

10%

10%

7%

23%

9%

11%

5%

40%

93%
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ushqim, veshje dhe pajisje shkollore për 
fëmijët) dhe migrimet në vend, për shkak të 
punës sezonale26 ose jashtë vendit, për sh-
kak të asistencës që e marrin azilkërkuesit 
gjatë periudhës derisa qëndrojnë në vendet 
perëndimore. Shumë më rrallë u përmend 
vetëdija e pamjaftueshme e prindërve për 
rëndësinë e arsimimit të fëmijëve. 

Problem mjaft i shpeshtë me të cilin për-
ballen prindërit dhe shkollat janë fëmijët 
që nuk kanë dokumentacion përkatës. Si-
pas deklaratave të drejtorëve dhe të bash-
këpunëtorëve profesional shkollat në të 
shumtë e rasteve i pranojnë ata fëmijë, por 
kanë vështirësi me evidentimin e pranisë 
së tyre, e veçanërisht me lëshimin e dëft-
esave në fund të vitit shkollor. 

Të dhënat tregojnë se shkollat dhe sub-
jektet tjera kompetente për arsimin, si dhe 
prindërit kanë perceptime të ngjashme për 
shkaqet pse fëmijët e familjeve rome nuk 
regjistrohen në shkollë.  

1.3. Çfarë ndërmerret për 
regjistrimin e të gjithë 
fëmijëve

Sipas udhëzimeve që i marrin nga or-
ganet kompetente dhe praktikat pozitive 
pedagogjike, shkollat ndërmarrin (duhet 
të ndërmarrin) aktivitete të ndryshme 
për regjistrimin e obliguesve shkollor në 
klasën e parë. 

Procesi i sigurimit të përfshirjes së nx-
ënësve në klasën e parë, sipas deklarat-
ave të bashkëpunëtorëve profesional, 
në të shumtën e rasteve zhvillohet në 
mënyrën vijuese: 

1 Shkollat përmes komunës marrin 
të dhëna për fëmijët të cilët sipas 
moshës kalendarike duhet çdo vit të 
regjistrohen në klasën e parë. 

2 Shkollat në mënyra të ndryshme 
(përmes shpalljeve në vende publike, 
fletushka, takime me prindërit) i 

26 Karakteristike në këtë aspekt janë komunat Shtip 
dhe Strumicë.

informojnë prindërit për regjistrimin 
(afate, dokumente të nevojshme).

3 Shkollat dërgojnë ftesa me shkrim/
ose i vizitojnë prindërit që deri në fillim 
të vitit shkollor nuk i kanë regjistruar 
fëmijët. 

4 Shkollat e informojnë inspektorin e 
autorizuar (ose shtetëror) të arsimit 
për fëmijët të cilët nuk janë regjistruar 
në klasën e parë.

Sipas përgjigjeve në intervistat me dre-
jtorët dhe bashkëpunëtorët profesional 
lidhur me këtë proces paraqiten proble-
met vijuese: 

 ` të dhënat për obliguesit shkollor që 
i marrin nga komunat nuk janë të ra-
dhitura sipas rajonit në të cilin gjenden 
shkollat, ndaj shkollat vetë ose në 
bashkëpunim të ndërsjellë i identifiko-
jnë obliguesit shkollor nga rajoni i tyre; 

 ` ndonjëherë shkollat nuk i marrin me 
kohë të dhënat që të mund t’i ndër-
marrin të gjitha masat e nevojshme 
për sigurimin e regjistrimit e të gjithë 
obliguesve shkollor (shkollat konsid-
erojnë se do të ishte më së miri t’i kenë 
më së voni në maj kur i bëjnë regjistri-
met e nxënësve të ardhshëm të klasës 
së parë);

 ` në disa komuna (p.sh. Kumanovë) 
nuk ekziston rajonizimi sipas parim-
it të afërsisë territoriale të shkollës27, 
ndaj për shkak të kësaj, shkollat nuk 
kanë të dhëna të sakta për atë se cilët 
fëmijë duhet të jenë të regjistruar në 
shkollë përkatëse, ndërsa në komunat 
tjera (p.sh. Tetovë) rajonizimi ndrysho-
het shpesh ose nuk respektohet me 
përpikëri, ndaj shkollat kanë vështirësi 
të ndjekin nëse fëmijët janë regjistruar 
në ndonjë shkollë tjetër ose nuk janë 
regjistruar fare;

 ` shkollat në të shumtën e rasteve nuk 
marrin informacion për atë se çfarë 
ndodhë me fëmijët për të cilët e kanë in-
formuar inspektorin e arsimit, e të cilët 

27 Rajonizimi ka të bëjë me obligimin e shkollës, 
ndërsa ajo është e obliguar të sigurojë regjistrimin 
e të gjithë fëmijëve të cilët jetojnë në rajonin para-
prakisht të caktuar në të cilin gjendet shkolla.
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edhe pas kësaj nuk janë regjistruar në 
shkollë. 

Sipas të dhënave për fëmijët e paregjistru-
ar që janë marrë prej 16 shkollave, për 64% 
prej tyre, prindërve u janë dërguar ftesa me 
shkrim. Një pjesë e shkollave, veçanërisht 
ato në të cilat mësojnë një numër i madh i 
nxënësve romë, krahas kësaj, më shumë 
herë i kanë vizituar familjet e fëmijëve që 
është dashur të nisen në shkollë, kanë 
biseduar me ta, i kanë bindur që t’i regjis-
trojnë fëmijët. Në 53% të rasteve të obli-
guesve të paregjistruar shkollor shkollat 
e kanë informuar inspektorin e autorizuar 
ose shtetëror të arsimit. Sipas deklaratave 
të inspektorëve arsimor ata organizojnë 
këshillime për prindërit e tillë, ndërsa rrallë 
parashtrojnë kallëzime në gjykatë. Meg-
jithatë, te një numër i konsiderueshëm i 
obliguesve shkollor të gjitha përpjekjet nuk 
kanë rezultuar me regjistrimin e fëmijëve në 
klasën e parë. 

Shkollat, shpesh, e vazhdojnë periudhën e 
regjistrimit deri në tetor me qëllim që sa më 
shumë fëmijë të përfshihen në mësimin. I 
pranojnë në klasën e parë edhe fëmijët të 
cilët nuk janë regjistruar me kohë, por prob-
lem paraqet nëse ata janë 9 e më shumë 
vjeç. Këta fëmijë, ndonëse nuk ka pengesë 
ligjore, për shkak të moshës vështirë përf-
shihen në paralele me nxënës të klasës së 
parë të moshës 6 vjeçe. Në intervistat dhe 
diskutimet në fokus-grupet është bërë e 
ditur për nevojën për të gjetur zgjidhje për-
katëse për regjistrimin dhe përparimin e 
këtyre fëmijëve. 

Të gjithë drejtorët dhe bashkëpunëtorët 
profesional të cilët janë intervistuar konsid-
erojnë se efekte më të mëdha në sigurimin 
e regjistrimit të fëmijëve romë kanë vizitat 
te familjet e tyre dhe bisedat me prindërit. 
Ata, gjithashtu, konsiderojnë se organiza-
tat joqeveritare që punojnë në mbështetjen 
e romëve japin kontribut të rëndësishëm 
në edukimin e prindërve dhe bindjen që t’i 
regjistrojnë fëmijët në shkollë. Disa shkolla 
si pozitive e kanë përmendur bashkëpun-
imin me qendrat për shëndet publik që ua 
dorëzojnë të dhënat nga evidenca e tyre për 
vaksinim, e cila ka qenë mjaftë e përditë-
suar. Mirëpo, kohëve të fundit zvogëlohet 
përqindja e fëmijëve që vaksinohen, ndaj 

edhe evidenca e qendrave për shëndet pub-
lik është e paplotë.

Nga ana tjetër, 76% e prindërve të anketu-
ar fëmijët e të cilëve nuk janë regjistruar në 
klasën e parë, janë përgjigjur se askush nuk 
i ka përkujtuar se fëmijën duhet ta regjis-
trojnë në shkollë, ndërsa vetëm 15 % janë 
përgjigjur se i kanë përkujtuar nga shkolla. 
Kjo diskrepancë në përgjigjet e shkollave 
dhe prindërve mund të ndërlidhet me mo-
spërputhjen e listave të fëmijëve për të cilët 
shkollat kanë pasur të dhëna dhe fëmijët të 
cilët janë gjetur në terren. Për një numër të 
madh të fëmijëve që janë gjetur në terren, 
shkollat me siguri nuk kanë pasur të dhëna 
se janë obligues të tyre shkollor.

Nëse nga shkolla u janë lajmëruar dhe/
ose u kanë dërguar ftesa, ndërsa prindërit 
megjithatë nuk kanë mundur (nuk kanë 
dashur) ta regjistrojnë fëmijën, problemi 
në të shumtën e rasteve (në 38 % të ras-
teve) ka përfunduar me bisedë të sërishme 
me përfaqësuesit e shkollës, ndërsa një 
numër i konsiderueshëm i prindërve (16 %) 
kanë nënshkruar deklaratë se do të shko-
jnë jashtë vendit. Vetëm 2 % e prindërve të 
anketuar kanë pasur çfarëdo përvojash me 
inspektoratin.

Sipas prononcimeve të drejtorëve dhe bash-
këpunëtorëve profesional në disa shkolla 
e kanë praktikë që prindërve t’u tregojnë 
kur të kthehen nga shtetet e jashtme të 
paraqiten në shkollë dhe atëherë ta reg-
jistrojnë fëmijën. Disa shkolla grumbullojnë 
informacione nga nxënësit e fqinjësisë lid-
hur me atë nëse është kthyer ndonjëra nga 
familjet, ndaj i vizitojnë familjet dhe insis-
tojnë që fëmija të regjistrohet në shkollë. 
Shkollat nuk marrin informacione nga insti-
tucionet relevante për fëmijët që kthehen 
nga shtetet e jashtme, ndërsa nuk janë reg-
jistruar në shkollë dhe ende janë obligues 
shkollor, ndërsa konsiderojnë se do të ishte 
e dobishme të marrin informacione të tilla.

Prindërit e numrit më të madh të fëmijëve të 
identifikuar të cilët nuk kanë qenë të reg-
jistruar në shkollë (78%) do të dëshironin 
që fëmijët e tyre të regjistrohen në shkollë 
fillore. Këtë në të shumtën e rasteve e kanë 
arsyetuar me atë që fëmijëve u nevojitet ar-
simi (për në jetë, të kenë punë, etj.). 
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total

fëmijët 
520

 ` Tabela 6.  
Dëshirë për t’i regjistruar fëmijët në 
shkollë, sipas arsimimit të babait 

 ` Tabela 7. Dëshirë për t’i regjistruar 
fëmijët në shkollë sipas arsimimit të 
nënës

50,38%
262 fëmijët 

16,92%

2,88%

9,04%

20,77%
108 fëmijët 

88 fëmijët 

15 fëmijët 

47 fëmijët 

Po

total

fëmijët 
21

66,67%
14 fëmijët 

14,29%
3 fëmijët 

9,52%
2 fëmijët 

9,52%
2 fëmijët 

Pa përgjigje Pa përgjigje

Pa arsimim
Katër klasë ose më pak
Shkollë fillore  
Shkollë e mesme
Pa të dhëna 

Arsimimi i babait 
Arsimimi i nënës

A dëshiron t’i regjistrojë fëmijët  
në shkollë 

A dëshiron t’i regjistrojë fëmijët  
në shkollë

0,82%
4,10%

1 fëmijët 
5 fëmijët 

total

fëmijët 
122

Jo

13,11%
16 fëmijët 

14,75%
18 fëmijët 

67,21%
82 fëmijët 

Prindërit (baballarët dhe nënat) të cilët nuk kanë kurrfarë arsimimi më shpesh sesa 
prindërit që kanë njëfarë arsimimi janë përgjigjur se nuk duan të regjistrojnë fëmijën 
në shkollë (shiko tabelën 6 dhe7). Ata që janë përgjigjur se nuk duan që fëmija të jetë i 
regjistruar në shkollë fillore në të shumtën e rasteve kanë thënë se sërish do të shkojnë 
jashtë vendit ose se fëmija është tashmë i madh që të regjistrohet për herë të parë në 
shkollë fillore. 

0,97%

14,67%

10,42%

0,19%
3,47%5 fëmijët 

76 fëmijët 

54 fëmijët 

1 fëmijët 
18 fëmijët 

Po

70,27%
364 fëmijët total

fëmijët 
518

Jo

84,30%
102 fëmijët 

1,65% 0,83%
2 fëmijët 

2,48%
2 fëmijët 

2 fëmijët 

10,74%
13 fëmijët total

fëmijët 
121

4,17%
1 fëmijët 

87,50%
21 fëmijët 

8,33%
2 fëmijët 

total

fëmijët 
24

Pa arsimim
Katër klasë ose më pak
Shkollë fillore  
Shkollë e mesme
Arsim të lartë
Pa të dhëna
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 Njohuri 

 ` Prindërit e numrit më të madh të fëm-
ijëve të cilët nuk kanë shkuar në 
shkollë (78 %) do të donin ta regjis-
trojnë fëmijën në shkollë fillore dhe 
janë të vetëdijshëm se  arsimi është i 
rëndësishëm për ardhmërinë e fëmi-
jëve të tyre.

 ` Sipas informacioneve nga shkollat, të 
gjitha shkollat i informojnë prindërit 
për regjistrimet, ndërsa më shumë se 
gjysma e tyre i bindin prindërit që ta 
regjistrojnë fëmijën e tyre në shkollë. 
Sipas mendimeve të tyre kjo është 
praktikë efektive. Mirëpo, pjesa më e 
madhe e prindërve të anketuar (76%) 
kanë deklaruar se askush nuk i ka 
përkujtuar se duhet të regjistrojnë 
fëmijën në shkollë. 

 ` Sipas informacioneve nga shkollat, 
nëse përpjekjet e shkollës nuk japin 
rezultat ato në të shumtën e rasteve 
(në 50 % të rasteve) e informojnë in-
spektoratin e arsimit, por vetëm 2% 
e prindërve të anketuar kanë pasur 
çfarëdo përvoje me inspektoratin lid-
hur me regjistrimin e fëmijës/fëmijëve 
së/të tyre në shkollë.

 ` Nga shkollat janë shprehur se do t’u 
ishte e dobishme nëse dë të merrnin 
rregullisht informacione për fëmijët të 
cilët edhe pas informimit të inspek-
toratit nuk janë regjistruar dhe për 
fëmijët të cilët pas qëndrimit të për-
kohshëm janë kthyer nga shtetet tjera, 
ndërsa nuk janë paraqitur në shkollë.

 ` Komunat nuk mbajnë evidencë sis-
tematike për fëmijët të cilët duhet të 
regjistrohen në shkollë fillore dhe për 
atë se sa prej tyre janë regjistruar. Të 
dhënat që i marrin shkollat nga shër-
bimet komunale për fëmijët që sipas 
moshës kalendarike duhet të regjis-
trohen në shkollë në të shumtën e ras-
teve nuk janë të përditësuara dhe nuk i 
marrin me kohë.

 ` Mosrespektimi i rajonizimit në disa 
komuna i vështirëson aktivitetet e 
shkollave për sigurimin e regjistrimit e 
të gjithë fëmijëve në shkollë fillore për 
shkak se nuk kanë të dhëna për atë se 
cilët fëmijë janë të obliguar të regjis-
trohen në shkollën konkrete.

 ` Nuk ekzistojnë pengesa ligjore për 
regjistrimin e fëmijëe në klasën e parë, 
por shkollat përballen me vështirësi në 
organizimin e mësimit kur në paralelen 
e klasë së parë duhet të përfshijnë një 
fëmijë mbi moshën 9 vjeçe. 

 ` Në terren janë identifikuar 663 fëmijë 
të moshës shkollore fillore të cilët nuk 
kanë vizituar fare shkollën fillore dhe 
për ta shkollat në të shumtën e rasteve 
nuk kanë pasur të dhëna. Më së shumti 
fëmijë të paregjistruar janë identifikuar 
në Kumanovë. Numri më i madh i fëmi-
jëve të identifikuar janë të moshës 6-8 
vjeçe.

 ` Numri më i madh i fëmijëve të pareg-
jistruar jetojnë në mjedis të keq social, 
kanë kushte të pavolitshme për jetesë 
në shtëpi, prindërit i kanë paarsimuar 
ose me më pak se katër klasë.  

 ` Arsyet më të shpesht për shkak të 
cilave prindërit nuk i regjistrojnë fëm-
ijët në shkollë janë varfëria dhe mi-
grimet.
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2. 
NXËNËS QË E KANË BRAKTISUR 
SHKOLLËN FILLORE 

2.1. Numri i nxënësve të 
cilët e kanë braktisur 
shkollën fillore 
Të dhëna për nxënësit të cilët e kanë brak-
tisur shkollën fillore para se ta mbarojnë 
atë, janë marrë vetëm prej tre komunave 
(Kumanovë, Shtip, Çair – Shkup). Sipas 
njohurive të tyre ka pasur gjithsej 46 nx-
ënës të cilët gjatë periudhës prej pesë 
viteve28 e kanë braktisur shkollën fillore. 
Mund të supozohet se komunat që nuk i 
kanë dërguar të dhënat e kërkuara, në fakt 
edhe nuk kanë në dispozicion të dhëna të 
tilla. Nga pjesëmarrësit në diskutimet në 
fokus-grupet u konstatua se komunat 
nuk kanë praktikë që rregullisht të mbled-
hin të dhëna për nxënësit të cilët e kanë 
braktisur shkollën. Të dhëna për nxënësit 
të cilët kanë hequr dorë ose e kanë brak-
tisur shkollën janë marrë prej 16 shkollave 
fillore. Sipas evidencës së tyre ka 554 nx-
ënës të cilët në periudhën e përmendur e 
kanë braktisur shkollën. Shkollat i kanë të 
dhënat identifikuese për ta, mirëpo në të 

28 Është marrë periudha e njëjtë për të cilën kër-
koheshin të dhëna për nxënës të paregjistruar, 
gjegjësisht për vitin shkollor 2012/2013 deri në vitin 
shkollor 2016/2017, qëkur ekziston praktika që ko-
munat (dhe shkollat) të marrin të dhëna për obligu-
esit shkollor nga Ministria e Punëve të Brendshme.

shumtën e rasteve nuk kanë njohuri nëse 
fëmijët gjenden ende në adresat që i kanë 
ata. Arsyeja më e shpeshtë për braktis-
jen e shkollës, sipas informacioneve nga 
shkollat, është shpërngulja jashtë vendit. 

Anketuesit e terrenit në 12 komunat në 
maj të vitit 2017 në 332 familje kanë iden-
tifikuar 481 nxënës të cilët e kanë brak-
tisur shkollën fillore para kohe. Të dhënat 
janë paraqitur në Tabelën 8.
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 ` Tabela 8.  
Pasqyrë e nxënësve të cilët e kanë braktisur shkollën, sipas moshës, klasës së 
fundit të mbaruar dhe gjinisë

Klasë e 
mbaruar

Mosha në vite Gjinia Gjithsej

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 б.о M F

1 4 7 5 13 4 9 9 9 4 9 2 49 26 75

2 1 5 3 12 7 5 12 14 6 2 4 38 33 71

3 1 7 5 15 14 7 14 5 8 41 35 76

4 1 3 6 7 13 16 14 19 7 46 40 86

5 2 3 4 5 11 18 8 5 31 25 56

6 3 3 6 9 10 13 12 25 31 56

7 3 3 14 12 15 1 24 24 48

8 1 1 3 2 1 4 4 8

9 2 2 1 3 2 5

Gjithsej 5 13 9 37 28 43 63 72 83 72 55 1 261 220 481

Më së shumti nxënës (59 %) të cilët nuk kanë mbaruar shkollën fillore tani janë të 
moshës prej 14 deri 17 vjeç. Numri më i madh (64 %) e kanë braktisur shkollën gjatë 
mësimit klasor, e më pas në tri klasat e para nga mësimi lëndor (klasa V– VII). Është 
krejtësisht i vogël numri i nxënësve të cilët e kanë braktisur shkollën në klasën e VIII ose 
IX. Shumica e fëmijëve të cilët e kanë braktisur shkollën fillore janë djem (54 %). Djemtë, 
diçka më shpesh se vajzat, shkollën fillore e braktisin që në mësimin klasor.

 ` Tabela 9.  
Nxënës të cilët e kanë braktisur shkollën fillore, sipas komunave

Komuna
Obligues shkollor të 
cilët e kanë braktisur 
shkollën

 % Numri i banorëve romë*  %

Manastir 39 8,11 2 613 6,73

Vinicë 20 4,16 1 230 3,17

Gostivar 10 2,08 2 237 5,76

Koçanë 63 13,10 1 951 5,03

Kumanovë 86 17,88 4 256 10,96

Prilep 61 12,68 4 433 11,42

Strumicë 38 7,90 147** 0,38

Tetovë 10 2,08 2 357 6,07

Qendër 20 4,16 974 2,51

Çair 5 1,04 3 083 7,94

Shtip 65 13,51 2 195 5,65

Shuto Orizarë 64 13,31 13 342 34,37

Gjithsej 481 100 38 818 100

Shënim:
* E dhëna sipas regjistrimit të vitit 2002.
** Në Strumicë një numër i madh i banorëve nga grupi i rrezikuar social janë deklaruar 
si turq.
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Më së shumti nxënës të cilët e kanë brak-
tisur arsimin ka në komunat: Kumanovë, 
Shuto Orizarë, Shtip, Koçanë dhe Prilep 
(Tabela 9). Lidhur me numrin e popullatës 
rome në 12 komuna, një përqindje duk-
shëm më e madhe e fëmijëve e kanë brak-
tisur arsimin fillor në Kumanovë dhe në 
Shtip. Një përqindje dukshëm më e vogël e 
fëmijëve e kanë braktisur shkollën në ko-
munat Shuto Orizarë, Çair dhe Tetovë. Në 
intervistat në shkollat dhe diskutimet në 
fokus-grupet u theksua se në Kumanovë 
është veçanërisht i shprehur migrimi në 
vendet e Evropës Perëndimore për shkak 

të kërkimit të azilit, ndërsa në Shtip janë të 
shprehura migrimet sezonale për shkak të 
angazhimit në punë sezonale bujqësore, 
me ç’rast prindërit me vete i marrin edhe 
fëmijët shkollor. 

Paraprakisht ishte paraqitur struktura ar-
simore dhe punësimi i prindërve të cilët 
kanë fëmijë të cilët nuk shkojnë në shkollë 
(tabela 3 dhe 4) dhe është konstatuar se 
ajo është e pavolitshme. Më poshtë janë 
dhënë treguesit për mjedisin social dhe 
për kushtet e jetesës së nxënësve të cilët 
e kanë braktisur shkollën.

 ` Tabela 10.  
Mjedisi social dhe kushte në të cilat jetojnë fëmijët të cilët e kanë braktisur 
shkollën 

Mjedisi social Kushtet e jetesës 

Numri i 
fëmijëve 

 % Numri i 
fëmijëve 

 %

Shumë të pavolitshme 268 55,72 190 39,50

Të pavolitshme 61 12,68 131 27,23

Të kënaqshme /modeste 83 17,26 75 15,59

Të mira 19 3,95 23 4,78

Pa të dhëna 50 10,40 62 12,89

Gjithsej 481 100 481 100

Nga të dhënat shihet se numri më i madh i nxënësve të cilët e kanë braktisur shkollën 
(rreth 70 %) jetojnë në kushte të këqija sociale: prindërit nuk kanë punë të përhershme, 
jetojnë nga asistenca sociale e cila është e pamjaftueshme, në shtëpi jostandarde, në 
kushte të këqija dhe në mjedis të pavolitshëm më të gjerë social (në lagje të getoizuara, 
pa infrastrukturë themelore me higjienë të pakënaqshme komunale). 
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2.2. Arsyet për braktisjen 
e shkollës fillore 

Prindërit e nxënësve të cilët janë regjis-
truar në shkollë fillore, por e kanë brakti-
sur atë, janë pyetur për arsyet pse fëmija 
ka pushuar së shkuari në shkollë. Kanë 
ekzistuar më shumë arsye për braktisjen 
e shkollës. Më të shpeshta kanë qenë ato 
socio-ekonomike: janë shpërngulur jashtë 
vendit (69 %), janë të varfër (nuk kanë parë 

për t’i blerë fëmijës veshje, pajisje, ushqim 
- 39 %), e më pas janë arsyet që kanë të 
bëjnë me përvojat në nxënien: fëmija nuk 
ka pasur kushte për nxënie, e as kush t’i 
ndihmojë në nxënie, nxënia i ka shkuar 
keq, nuk ka dashur të mësojë më (i kanë 
përmendur nga rreth 20 % të prindërve). 
Arsye tjera janë përmendur më rrallë.  

 ` Grafikoni 2. 
Arsye për braktisjen e shkollës fillore 

Janë shpërngulur, kanë qenë jashtë vendit

Duhet të punojë, të ndihmojë në shtëpi

Nuk kam para t’i blej veshje, pajisje, libra

Nuk ka dashur të shkojë në shkollë

Nuk i ka shkuar nxënia 

Nuk ka kushte as ndihmë për nxënie

Arsimtarët silleshin keqe 

Bashkënxënësit silleshin keq

Mësoi atë që nevojitet 

U martua

Shkolla nuk është e nevojshme 

Arsye tjetër

69%

11%

39%

22%

22%

20%

9%

3%

2%

8%

3%

20%

Përgjigjet e shkollave për arsyet për brak-
tisjen e shkollës në masë të madhe përpu-
then me përgjigjet e prindërve. Në interv-
istat me drejtorët dhe bashkëpunëtorët 
profesional në shkollat dhe në diskutimet 
në fokus-grupet më së shpeshti është 
përmendur migrimi, e më pas varfëria (pa-
mundësi që prindërit të sigurojnë ushqim, 
veshje dhe pajisje shkollore për fëmijët) 
dhe angazhim të fëmijëve më të moshuar 

me punë (punë sezonale, grumbullim të 
shisheve, etj.). 

Problem më i madh që ndërlidhet me 
kthimin e nxënësve të cilët e kanë braktisur 
shkollën është mungesa e të dhënave se 
çfarë ndodh pasi që ta braktisin shkollën. 
Kur bëhet fjalë për braktisjen e vendit për 
shkak të kërkimit të azilit jashtë vendit nuk 
ekzistojnë mekanizma që shkollat të jenë 
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të informuara nëse nxënësit me të vër-
tetë janë larguar nga vendi dhe nëse janë 
kthyer (gjë që edhe ndodh në të shumtën 
e rasteve). Sipas  mendimeve të për-
faqësuesve nga sektori joqeveritar nëse 
nuk kanë arritur të shkojnë jashtë vendit 
“prindërit ndoshta kanë turp të lajmëro-
hen se nuk janë larguar” (përfaqësues i 
OJQ nga Kumanova). Mjaftë të shpeshta, 
sipas deklaratave të drejtorëve dhe bash-
këpunëtorëve profesional, janë: proble-
met me pranimin e fëmijëve që kthehen 
nga vendet e huaja, ndërsa nuk posedo-
jnë dokumentacion për arsimin që e kanë 
marrë atje; problemet me nostrifikimin 
e dokumenteve për arsim të kryer jashtë 
vendit; mungesa e parave për nostrifikim 
dhe vështirësitë me përfshirjen e sër-
ishme të nxënësve të cilët më shumë vite 
nuk kanë shkuar në shkollë në klasat prej 
ku e kanë ndërprerë. „Problemi më i madh 
janë fëmijët pa dokumente. Shteti duhet 
ta thjeshtësojë procedurën. Prindërit nuk 
qajnë kokën me këtë“ (inspektor i arsimit, 
Strumicë). 

Drejtorët dhe bashkëpunëtorët profesion-
al në intervistat bënë të ditur se arsye 
për braktisjen e shkollës janë edhe ato 
se „disa fëmijë nuk jetojnë me prindërit, 
por me gjyshe dhe gjyshër, ndërsa te ata 
ndikohet më vështirë”, disa fëmijë „nuk 
janë të rregullt në shkollë për shkak se 
nuk kanë mbikëqyrje nga prindërit”, të 
cilët ndonjëherë janë tepër të zënë me 

punë për sigurimin e ekzistencës. Në një 
shkollë bënë të ditur edhe në atë se ar-
simtarët nuk janë të aftësuar sa duhet për 
punë inkluzive. Në dy shkolla përmendën 
edhe disa raste të martesave të hershme 
për shkak të cilave nxënësit e braktisin 
shkollën në klasët e fundit. Në mesin e 
nxënësve të identifikuar ka pasur 27 ras-
te në të cilat martesa ka qenë arsye për 
braktisjen e shkollës.

Arsye e mundshme për braktisjen e 
shkollës është edhe ndjenja e diskrimin-
imit. Prindërit në të shumtën e rasteve nuk 
e kanë përmendur në mënyrë eksplicite 
(e kanë përmendur në rreth 10 % të ras-
teve), por edhe disa nga arsyet më shpesh 
të përmendura (p.sh. mungesa e veshjes, 
pajisja, mosdëshira që të shkohet në 
shkollë) në mënyrë indirekte mund të bë-
jnë të ditur për ndjenjën e diskriminimit. Në 
intervistat është biseduar edhe për dukuri 
të diskriminimit nga prindërit dhe fëmijët e 
bashkësive tjera etnike në shkollat e tyre. 
Në pesë shkolla janë përgjigjur se nuk ka 
dukuri të tilla, në një se ka pasur më parë, 
por tani nuk ka. Një shkollë përballet me 
dukurinë që prindërit maqedonas të mos 
duan t’i regjistrojnë fëmijët e tyre në një 
shkollë në të cilën tani 70 % e nxënësve 
janë të përkatësisë etnike rome. Mirëpo, 
te fëmijët që tashmë mësojnë në shkollë 
dhe prindërit e tyre nuk ka dukuri të diskri-
minimit, shkruajnë nga shkolla.
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2.3. Çfarë ndërmerret për 
kthimin e fëmijëve në 
shkollë

 ` mbështetje materiale – sigurojnë ve-
shje, materiale për nxënie, vakt falas 
për më të varfërit (5 shkolla).

Në të gjitha shkollat në të cilat ishte zbatu-
ar intervista ka numër të konsiderueshëm 
të nxënësve të përkatësisë etnike rome 
dhe thuajse në të gjitha ka përfaqësues të 
tyre në këshillin e prindërve, në 3 shkolla, 
si dhe në Këshillin e shkollës. Mirëpo, në të 
gjitha shkollat u përgjigjën se ata nuk janë 
shumë aktiv në punë, „prindërit janë tërë 
ditën në punë, nuk kanë kohë”, me çka 
nuk përdoret mundësia për ndikim më të 
madh të këtyre prindërve ndaj politikave 
dhe praktikave shkollore, e në këtë kon-
tekst edhe për uljen e numrit të nxënësve 
romë të cilët e braktisin shkollën. 

Sipas rregullativës normative29 shkollat 
duhet të organizojnë këshillim me prindërit 
e nxënësve të cilët nuk e ndjekin rregull-
isht mësimin dhe të cilët heqin dorë. Si-
pas përgjigjeve të 16 shkollave të gjitha 
kanë organizuar këshillim të prindërve të 
62 % të nxënësve të cilët  e kanë braktisur 
shkollën (Tabela 11). 

Kur këshillimi nuk jep efekte, shkollat za-
konisht i kallëzojnë prindërit në ISHA.

29 Ligji për arsim fillor, kapitulli Va, Këshillim i 
prindërve dhe Programi për këshillimin e prindërve 
të nxënësve në shkollat fillore („Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë“ nr. 4/2012).

Sipas përgjigjeve të drejtorlve dhe bash-
këpunëtorëve profesional që u intervistu-
an (në shtatë shkollat) janë duke u ndër-
marrë aktivitete të ndryshme që nxënësit 
të cilët nuk janë të rregullt, të cilët e kanë 
braktisur ose kanë tendencë për ta brakti-
sur shkollën t’i kthejnë dhe t’i mbajnë deri 
në fund të edukimit dhe arsimimit fillor, si 
për shembull:

 ` arsimtarët (në 5 shkolla) disa herë 
brenda vitit i kërkojnë në shtëpi nx-
ënësit që mungojnë më shumë se një 
muaj dhe përpiqen t’i bindin të vazhdo-
jnë arsimimin;

 ` nxënësit që largohen me deklaratë se 
do të shkojnë jashtë vendit, shkollat 
i informojnë për mundësitë për vazh-
dimin e arsimit  kur të kthehen (në 3 
shkolla), informohen përmes fëmijëve 
tjerë nëse bashkënxënësit e tyre janë 
kthyer nga vendet e huaja, i pranojnë 
nxënësit e kthyer dhe para se të për-
fundojë nostrifikimi i dokumenteve për 
shkollim jashtë vendit;

 ` u japin mbështetje gjatë nxënies: 
mësimi me tutor (që të 7 shkollat), 
fëmijët deri në klasën e 3-të mbeten 
në qëndrim ditor ku i mbarojnë detyrat 
e shtëpisë me mbështetjen e arsimta-
rit, organizojnë provime të klasës për 
fëmijët që kanë munguar më shumë se 
30 ditë (2 shkolla), i përshtatin kriteret 
për suksesshmëri (2 shkolla), nuk i 
transferojnë në shkolla tjera nxënësit 
që kanë një numër të madh të mung-
esave të paarsyeshme, kanë ekip ink-
luziv dhe punojnë në inkluzionin e fëm-
ijëve romë;



40

 ` Tabela 11.  
Masa që i kanë ndërmarrë shkollat për nxënësit të cilët kanë hequr dorë

Masa që i kanë ndërmarrë në shkollë Numri i nxënësve 

Numri  %*

Këshillim i prindërve 346 62,5

Kallëzim në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit 210 37,9

Është informuar Qendra për punë sociale 65 11,7

Bisedë me prindërit 5 0,9

*Përqindjet janë përllogaritur në raport me numrin e përgjithshëm të nxënësve për të cilët kanë 
informuar shkollat – 554. Shkollat në disa raste kanë ndërmarrë më shumë se një masë. 

Bashkëpunëtorët profesional dhe dre-
jtorët në 4 shkolla në të cilat është zbat-
uar intervistë konsiderojnë se këshillimet 
“nuk kanë efekte në rregullsinë dhe suk-
sesin e nxënësve ndonëse prindërit vijnë“, 
përderisa në dy shkolla konsiderojnë se 
„efekte ka vetëm te fëmijët ku problemi 
është incidental, nuk është kronik”, ndër-
sa në një tjetër se „këshillimet me prindër 
të njëjtë te të cilët nuk ka efekte (vetëm 
administrohet) nuk duhet të përsëriten”. 
Sipas deklaratave të të intervistuarve, 
këshillimet e prindërve mbahen rregull-
isht, disa shkolla kanë edhe rregullore 
interne për këshillime dhe këshillimet i 
organizojnë në grupe më të vogla (4– 5 
prindër). 

Pas këshillimeve joefektive shkollat za-
konisht e informojnë ISHA-në. Asnjë 
shkollë nuk ka bashkëpunuar me Shërbi-
min pedagogjik të MASH-it për çështjet e 
ndjekjes së parregullt të mësimit ndonëse 
ky ëshë obligim ligjor. Inspektorët komu-
nal dhe shtetëror të arsimit në të shumtën 
e rasteve organizojnë këshillime me 
prindërit për të cilët kanë marrë kallëzime 
nga shkollat, ndërsa më rrallë dërgojnë 
kallëzime në gjykatë. Sipas deklaratave 
të tyre, në diskutimet në fokus-grupet, 
prindërit vijnë në këshillime, por nëse 
bëhet fjalë për heqje dorë ose braktisje 
për shkak të migrimeve dhe martesave 
të hershme, aktivitetet e ndërmarra nuk 
kanë efekte.

Mirëpo, sipas përgjigjeve të numrit më 
të madh të prindërve të anketuar (59 %), 
shkollat nuk kanë ndërmarrë asgjë kur 
fëmija ka pushuar së shkuari në shkollë. 

Thuajse çdo i treti prind (31 %) është ftuar 
për këshillim, ndërsa i papërfillshëm është 
numri i prindërve të cilët janë përgjigjur 
se shkollat kanë ndërmarrë edhe masa 
tjera. Me siguri, në kuadër të këshillimit, 
shkollat ua kanë ofruar prindërve të gjitha 
mundësitë që i kanë në dispozicion për 
kthimin e fëmijës në shkollë. 

Gati gjysma e prindërve që u kontaktuan 
(46%), problemin e largimit nga shkolla e 
kanë zgjedhur me anë të nënshkrimit të 
deklaratës se do të shpërngulen jashtë 
shtetit, të tjerët kanë përdorur arsye të 
tjera (mospasja e dokumenteve, fëmija 
tash më është i rritur) dhe zakonisht e gjitha 
ka mbaruar me bisedë me përfaqësuesit 
e shkollës. Vetëm 4,5% e prindërve të 
anketuar, fëmijët e të cilëve janë larguar nga 
shkolla, kishin përvojë me inspektimin. 

Në diskutimet në fokus-grupet të gjithë 
pjesëmarrësit bënë të ditur në problemin 
e mungesës së evidencës për lëvizjen e 
fëmijëve të cilët e kanë braktisur shkollën. 
Meqë pjesa më e madhe e braktisin për 
shkak të migrimeve të përkohshme, krye-
sisht jashtë vendit, nuk ekziston sistem 
që do t’u siguronte shkollave informacion 
se obliguesit e tyre shkollor janë kthyer 
në shtëpi. Në disa komuna (p.sh. Koçanë) 
është vendosur praktikë e mirë. Qendra 
për punë sociale t’i informojë shkollat 
nëse disa nga shfrytëzuesit e ndihmës 
sociale ose shfrytëzues të shërbimit tjetër 
social e të cilët kanë fëmijë të moshës 
shkollore janë kthyer nga vendet e huaja. 
Në raste tjera, qendrat për punë sociale, 
ndonëse nuk është obligim ligjor, nga 
shfrytëzuesit e asistencës sociale kërko-
jnë që të parashtrojnë vërtetim se fëmijët 
shkojnë në shkollë. Sipas deklaratave të 
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bashkëpunëtorëve profesional në shkol-
lat kjo ka ndikuar pozitivisht në rregullsinë 
e nxënësve në familjet që shfrytëzojnë 
asistencë sociale. Për planifikimin e ak-
tiviteteve që do të mundësonin obligu-
esit shkollor që nuk e kanë përfunduar 

Po Po

Pa përgjigje Pa përgjigje 

I paarsimuar 
Katër klasë ose më pak
Shkollë fillore 

Shkollë të mesme 
Pa të dhëna 

A dëshiron t’i regjistrojë fëmijët në 
shkollë 

A dëshiron t’i regjistrojë fëmijët në 
shkollë

Jo Jo

Total

fëmijët 
270

36,67%
99 fëmijët 

6,3%
17 fëmijët 

25,19%
68 fëmijët 

28,52%
77 fëmijët 

3,33%
9 fëmijët 

Total

fëmijët 
10

30,00%
3 fëmijët 

70,00%
7 fëmijët 

Total

fëmijët 
201

31,34%
68 fëmijët 

21,39%
43 fëmijët 

2,99%
6 fëmijët 

41,79%
84 fëmijët 

2,49%
5 fëmijët 

shkollën fillore të kthehen në sistemin ar-
simor nga rëndësia kryesore është dëshi-
ra e prindërve që fëmijët të vazhdojnë ar-
simimin fillor. Përgjigjet e prindërve janë 
paraqitur në tabelat 12 dhe 13.

56,67%
153 fëmijët 

65,67%
153 fëmijët 

60,00%
6 fëmijët 

1,49%
3 fëmijët 

0,74%
2 fëmijët 

25,56%
69 fëmijët 

23,38%
47 fëmijët 

15,56%
42 fëmijët 

7,96%
16 fëmijët 

10,00%
1 fëmijët 

30,00%
3 fëmijët 

1,49%
3 fëmijët 

1,48%
4 fëmijët 

Total

fëmijët 
270

Total

fëmijët 
201

Total

fëmijët 
10

 ` Tabela 12.  
Dëshirë për t’i regjistruar fëmijët në 
shkollë, sipas arsimimit të babait 

 ` Tabela 13.  
Dëshirë për t’i regjistruar fëmijët në 
shkollë, sipas arsimimit të nënës
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Prindërit e më shumë se gjysmës së fëmi-
jëve të identifikuar të cilët e kanë brakti-
sur shkollën (56 %) do të donin që fëmijët 
e tyre ta vazhdojnë arsimin fillor. Arsyetimi 
në të shumtën e rasteve ka qenë se fëmi-
jëve u nevojitet arsimi për në jetë, të kenë 
punë më të mirë, etj..

Prindërit, të cilët kanë mbaruar shkollën 
fillore, krahasuar me prindërit të cilët 
kanë arsimim më të ulët, në një numër 
diçka më të madh janë përgjigjur se do të 

dëshironin që fëmija ta vazhdojë arsimin 
fillor. Një numër i madh i prindërve (42 %) 
janë përgjigjur se nuk duan që fëmija sër-
ish të shkojë në shkollë. Arsyetimi më i 
shpeshtë ka qenë se sërish do të shkojnë 
jashtë vendit ose se fëmija është tashmë 
i madh për të vazhduar nga ajo klasë që 
e ka ndërprerë, ndërsa disa janë martuar 
ose punojnë.
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 Njohuri 

 ` Komunat nuk kanë në dispozicion të dhëna të sakta për nxënësit të cilët kanë hequr 
dorë dhe nuk kanë praktikë që rregullisht të mbledhin të dhëna për ta, ndërsa obligi-
mi i tillë nuk është as i rregulluar në aspektin normativ.

 ` Shkollat kanë të dhëna për nxënësit të cilët e kanë braktisur shkollën, por nuk nd-
jekin se çfarë ndodhë me ta pasi ta braktisin shkollën. Të dhënat e tyre nuk për-
puthen me situatën në terren.

 ` Në terren janë identifikuar 481 fëmijë që e kanë braktisur shkollën para kohe, ndërsa 
gjatë hulumtimit kanë qenë në Maqedoni. Pjesa dërmuese e tyre (59 %) tani janë të 
moshës prej 14 deri 17 vjeçe. Numri më i madh i nxënësve (64 %) e kanë braktisur 
shkollën gjatë mësimit klasor. 

 ` Nxënësit që e kanë braktisur shkollën kanë prindër të cilët janë të paarsimuar ose 
me më pak se 4 klasë, në të shumtën e rasteve janë të papunë, jetojnë në kushte të 
këqija socio-ekonomike dhe në mjedis të pavolitshëm social.

 ` Arsye më të shpeshta për shkak të cilave fëmijët e braktisin shkollën janë migrimet 
(69 %) dhe varfëria (39 %), ndërsa më rrallë janë mosmotivimi i nxënësve për nxënie, 
angazhim të fëmijëve në punë dhe martesat e hershme.

 ` Shkollat informojnë se ndërmarrin aktivitete të ndryshme për mbajtjen e fëmijëve në 
shkollë, në të shumtën e rasteve mbajnë këshillime me prindërit, por një pjesë e tyre 
konsiderojnë se kjo nuk i jep efektet e duhura.

 ` Për nxënësit të cilët nuk shkojnë në shkollë edhe pas masave që janë ndërmarrë 
nga shkolla, shkollat nuk kontaktojnë me shërbimin pedagogjik, siç është e para-
shikuar me ligjet, por dërgojnë kallëzime në inspektoratin e arsimit. Inspektorët në 
të shumtën e rasteve i ftojnë prindërit në këshillim, ndërsa rrallëherë parashtrojnë 
kallëzime në gjykatë.  

 ` Nuk ekziston sistem që shkollave do t’u sigurojë informacione të rregullta për 
obliguesit e tyre shkollor të cilët kanë migruar përkohësisht jashtë vendit, e më pas 
janë kthyer.

 ` Prindërit e 56 % të fëmijëve të identifikuar të cilët e kanë braktisur shkollën do të 
donin që fëmija i tyre të kthehet në shkollë dhe ta mbarojë edukimin dhe arsimimin 
fillor. Ata konsiderojnë se arsimimi është i rëndësishëm për ardhmërinë e fëmijëve 
të tyre. 

 ` Prindërit e një numri të konsiderueshëm të fëmijëve të cilët kanë hequr dorë (42 %) 
konsiderojnë se fëmijët janë tashmë të moshuar për ta vazhduar arsimin nga ajo 
klasë ku e kanë ndërprerë ose janë përgjigjur se sërish do të shkojnë jashtë vendit.

 ` Sipas mendimeve të shkollave, disa nga zgjidhjet ekzistuese normative e vështirëso-
jnë ose e pamundësojnë pranimin e sërishëm të nxënësve të cilët e kanë braktisur 
shkollën për shkak të: procesit të ndërlikuar dhe të shtrenjtë të nostrifikimit të 
dokumenteve nga vendet e huaja, mungesës së mënyrës për të vlerësuar diturinë 
e përvetësuar joformale, mosekzistimin e zgjidhjeve normative për pranimin e nx-
ënësve pa dokumente, mungesë e zgjidhjeve normative dhe/ose udhëzimeve për t’i 
kthyer në shkollë nxënësit pas braktisjes disavjeçare të shkollës.
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3. 
FAKTORË PËR PËRMIRËSIMIN E 
PËRFSHIRJES 

3.1.  Faktorë social dhe 
ekonomik 

Në mjediset në të cilat janë identifikuar 
familje fëmijët e të cilëve nuk shkojnë në 
shkollë jetojnë edhe familje fëmijët e të 
cilëve shkojnë rregullisht në shkollë. Kra-
hasimi i këtyre familjeve, sipas karakter-
istikave të caktuara socio-ekonomike, si 
dhe sipas përvojave të tyre në arsimimin e 
fëmijëve, mund të jep informacione të do-
bishme për planifikimin e aktiviteteve për 
përfshirje të rritur të fëmijëve të përkatë-
sisë etnike rome. 

Statusi socio-ekonomik i familjes (arsi-
mi, punësimi i prindërve dhe kushtet e 
jetesës)

Hulumtimet30 për të arriturat e nxënësve 
tregojnë se ato janë të ndërlidhura me 
statusin socio-ekonomik të familjes. Në 
këtë kontekst pritet që ai të ndikojë edhe 
në regjistrim në shkollë dhe në mbarim-
in e saj. Në këtë hulumtim, statusi so-
cio-ekonomik është paraqitur përmes ar-
simit, punësimit të prindërve dhe kushteve 
të jetesës të familjes). 

30 Willms, J. D. (2006). Learning Divides: ten policy 
questions about the performance and equity of 
schools and schooling systems. Montreal: UNESCO 
Institute for Statistics.
Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning. London: Rout-
ledge.
Havelka, N. (1990). Efekti osnovnog obrazovanja. 
Beograd: Institut za psihologiju.

Në tabelat 14 dhe 15, në mënyrë kraha-
suese janë paraqitur arsimi dhe punë-
simi i prindërve të anketuar fëmijët e të 
cilëve shkojnë rregullisht në shkollë dhe 
prindërve fëmijët e të cilëve nuk shko-
jnë në shkollë. Mund të konstatohet se: 
prindërit e fëmijëve të cilët shkojnë rreg-
ullisht në shkollë kanë arsimim dukshëm 
më të lartë (65 % e baballarëve dhe 58 % 
e nënave kanë më së paku arsim fillor në 
krahasim me 25% të baballarëve dhe 13% 
të nënave të fëmijëve të cilët nuk shko-
jnë në shkollë), një numër më i madh në 
raport me grupin tjetër të prindërve kanë 
punë të përhershme ose të përkohshme 
(62 % e baballarëve dhe 16 % e nënave 
në krahasim me 34 % baballarë dhe 10 % 
nëna të fëmijëve të cilët nuk shkojnë në 
shkollë) dhe një numër më i vogël jetojnë 
nga asistenca sociale ose nga ndihma 
prej njerëzve tjerë (24 % në krahasim me 
32 %).
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 ` Tabela 14.  
Arsimimi i prindërve fëmijët e të cilëve shkojnë rregullisht në shkollë dhe i 
prindërve fëmijët e të cilëve nuk shkojnë në shkollë 

 Arsimimi Shkojnë në shkollë Nuk shkojnë në shkollë 

Babai Nëna Babai Nëna

Numër  % Numër  % Numër  % Numër  %

I paarsimuar 25 22,73 32 28,83 278 46,03 393 65,07

Katër klasë 
ose më pak

12 10,91 19 17,12 141 23,34 116 19,21

Shkollë fillore 48,18 45 40,54 128 21,19 73 12,09

Shkollë të 
mesme 

19 17,27 9 8,11 21 3,48 7 1,16

Të lartë 1 0,91 1 0,9 0 0,00 1 0,17

Pa të dhëna 0 0 5 4,5 36 5,96 14 2,32

Gjithsej 111 100 111 100 604 100 604 100

 ` Tabela 15.  
Punësimi i prindërve fëmijët e të cilëve shkojnë rregullisht në shkollë dhe i 
prindërve fëmijët e të cilëve nuk shkojnë në shkollë 

Punësimi Shkojnë në shkollë Nuk shkojnë në shkollë

Babai Nëna Babai Nëna

Numër  % Numër  % Numër  % Numër  %

Nuk punon, 
amvise

40 36,04 88 79,28 348 57,62 537 88,91

Punon 
përkohësisht 
(pastron, 
shet...)

47 42,34 9 8,11 174 28,81 40 6,62

Ka punë të 
përhershme

19,82 9 8,11 33 5,46 5 3,64

Pa të dhëna 2 1,8 5 4,5 49 8,11 22 0,83

Gjithsej 111 100 111 100 604 100 604 100

Fëmijët të cilët  shkojnë rregullisht në shkollë dhe janë të përfshirë me këtë hulumtim 
jetojnë në mjedise të njëjta sociale si edhe fëmijët e identifikuar të cilët nuk shkojnë 
në shkollë, por në kushte më të volitshme familjare për jetesë (krahaso të dhënat nga 
tabelat 6 dhe 10 me ato nga tabela 16).
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 ` Tabela 16.   
Kushte në të cilat jetojnë fëmijët të cilët shkojnë në shkollë 

Kushte për jetesë Shkojnë në shkollë 

Numri i fëmijëve  %

Shumë të këqija 15 13,51

Të këqija 20 18,02

Të kënaqshme 34 30,63

Të mira 0 0

Pa të dhëna 42 37,84

Gjithsej 111 100

Përvojat e prindërve me arsimin 

Hulumtimet31 tregojnë se edhe aspiratat 
arsimore të prindërve ndikojnë në aspira-
tat arsimore të nxënësve dhe suksesin e 
tyre në arsim. Në këtë hulumtim, aspira-
tat arsimore të prindërve janë hulumtuar 
në mënyrë indirekte, përmes mendimit të 
tyre për rëndësinë e arsimit për fëmijët e 
tyre.  

Konstatimi i përgjithshëm është se një 
numër shumë i vogël i prindërve (nën 
5 %) konsiderojnë se arsimi nuk është 
i rëndësishëm dhe se mjaftojnë vetëm 
disa klasë nga arsimi fillor. Mirëpo, kur 
bëhet fjalë për atë se sa arsim u nevojitet 
fëmijëve, ekzistojnë dallime të konsider-
ueshme mes prindërve fëmijët e të cilëve 
shkojnë në shkollë dhe atyre fëmijët e të 
cilëve nuk shkojnë në shkollë (tabela 17). 
Prindërit, fëmijët e të cilëve shkojnë rreg-
ullisht në shkollë, në numër dukshëm më 
të madh konsiderojnë se fëmijët duhet të 

31 Khattab N.,  Students’ aspirations, expectations 
and school achievement: what really matters? 
British Educational Research Journal Vol. 41, No. 5, 
October 2015, faq. 731–748. <http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/berj.3171/epdf>   
Eric Jon Reed  (2012) An examination of the educa-
tional aspirations parents have for their children, 
University of Iowa <http://ir.uiowa.edu/cgi/view-
content.cgi?article=3119&context=etd>   

mbarojnë së paku shkollë të mesme. Çdo i 
dyti prej tyre konsideron se fëmijët duhet 
të mbarojnë fakultet. Te ata nuk ka dallim 
lidhur me mendimet për rëndësinë e ar-
simit për fëmijët meshkujt dhe për fëmijët 
femra. Nga ana tjetër, një numër i madh i 
prindërve fëmijët e të cilëve nuk shkojnë 
në shkollë konsiderojnë se arsimi fillor 
është i mjaftueshëm (39 % për femrat dhe 
24 % për meshkujt). Kjo është nën nivelin 
ligjor të arsimit të domosdoshëm në Re-
publikën e Maqedonisë32. 

32 Në Republikën e Maqedonisë është i detyrue-
shëm edhe arsimi i mesëm. Ligji për arsim të 
mesëm – tekst i konsoliduar – neni 3. <http://
www.mon.gov.mk/images/Закон_за_средно_
образование07.pdf> 
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 ` Tabela 17.  
Mendime të prindërve për rëndësinë e arsimit 

Sa arsim 
duhet të 
mbarojnë 

fëmijët 

Prindër fëmijët e të cilëve nuk 
shkojnë në shkollë 

Prindër fëmijët e të cilëve shko-
jnë rregullisht në shkollë

Për fëmijët 
femra 

Për fëmijët 
meshkuj 

Për fëmijët 
femra 

Për fëmijët 
meshkuj 

Numër  % Numër  % Numër  % Numër  %

Nuk është 
me rëndësi 
të kenë 
shkollë 

19 3,15 10 1,66 0 0 0 0

Së paku 4 
(5) klasë

18 2,98 13 2,15 0 0 0 0

Së paku 
shkollën 
fillore 

236 39,07 145 24,01 13 11,71 8 7,21

Së paku 
shkollën e 
mesme

203 33,61 289 47,85 45 40,54 47 42,34

Fakultet 89 14,74 107 17,72 50 45,05 51 45,95

Nuk janë 
përgjigjur

39 6,46 40 6,62 3 2,7 5 4,50

Gjithsej 604 100 604 100 111 100 111 100 

Prindërit e fëmijëve të cilët shkojnë rregullisht në shkollë janë pyetur edhe për përvojat 
me nxënien e fëmijëve të tyre dhe për mënyrën se si ata i edukojnë fëmijët që të shkojnë 
në shkollë. Duke u nisur nga ajo se jetojnë në kushte të pavolitshme socio-ekonomike, 
prindërit u pyetën edhe me çfarë problemesh është përballur fëmija i tyre. Sipas përgjig-
jeve të tyre (tabela 18) numri më i madh i fëmijëve të cilët shkojnë rregullisht në shkollë 
(84 %) nuk ka pasur probleme që do të kishin ndikuar në nxënien e tyre. Nëse kanë pasur 
probleme, më së shpeshti (5 %) kanë qenë të natyrës materiale edhe për arsye se në 
shtëpi nuk ka pasur kush t’u ndihmojë në nxënie (6 %).

 ` Tabela 18.  
Çfarë problemesh kanë pasur fëmijët të cilët kanë shkuar rregullisht në shkollë 

Nuk kanë pasur probleme 

Nuk ka kohë për nxënie, duhet doemos të punojë, të 
ndihmojë në punë, shtëpi, ruajtjen e fëmijëve 

Nuk ka libra, pajisje, veshje 

Nuk ka kushte për nxënie, nuk 
kishte kush t’i ndihmojë në shtëpi 

Arsimtarët nuk i sqarojnë mirë 

Arsimtarët silleshin keq ndaj tij/saj 

Nuk ka përgjigje 

Tjetër

83,78%
93 fëmijët

0.90%
1 fëmijët

5,41%
6 fëmijët

6,31%
7 fëmijët

2,70%
3 fëmijët

3,60%
4 fëmijët

0,90%
1 fëmijët

0,90%
1 fëmijët

* Përqindjet janë llogaritur në raport me numrin e përgjithshëm të prindërve të anketuar, 
111. Në pyetjen ishin të mundshme më shumë përgjigje.
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Krahasuar me fëmijët të cilët e kanë brak-
tisur shkollën (shiko grafikonin 2), fëmijët 
të cilët shkojnë rregullisht në shkollë në 
masë dukshëm më të vogël përballen me 
probleme të natyrës socio-ekonomike 
ose me përvoja negative në shkollë. Kjo 
me siguri ka të bëjë me strukturën më të 
mirë arsimore të prindërve të tyre, punë-
simin më të madh dhe kushtet më të mira 
familjare. 

Prindërit e fëmijëve të cilët shkojnë rreg-
ullisht në shkollë kanë deklaruar se arrijnë 
që fëmija të jetë i rregullt në shkollë në atë 
mënyrë që e këshillojnë, i sqarojnë se arsi-
mi është i rëndësishëm (72 % e prindërve), 

ndërsa çdo i treti prind është përgjigjur se 
fëmija vetë dëshiron të shkojë në shkollë. 
Është i vogël numri i prindërve (3 %) të 
cilët me dënime e detyrojnë fëmijën të 
shkojë në shkollë. 

Fëmijët të cilët shkojnë rregullisht në 
shkollë arrijnë sukses më të lartë sesa 
fëmijët të cilët e kanë braktisur shkollën. 
Gjysma e fëmijëve të cilët shkojnë rreg-
ullisht në shkollë në klasën e fundit 
kanë pasur sukses shumë të mirë ose të 
shkëlqyeshëm, derisa vetëm 10 % e fëmi-
jëve të cilët e kanë braktisur arsimin kanë 
pasur sukses të tillë. 

 ` Tabela 19.  
Suksesi i fëmijëve të cilët e kanë braktisur shkollën dhe të fëmijëve të cilët 
shkojnë në shkollë

Prindërit e fëmijëve të cilët shkojnë rregullisht në shkollë janë pyetur edhe për percep-
timin e tyre për arsyet për shkak të cilave shumë prej fëmijëve romë nuk shkojnë në 
shkollë. Ata arsyet për mosshkuarjen në shkollë të fëmijëve romë i shikojnë kryesisht 
në mënyrë të barabartë në faktorët socio-ekonomik (varfëri, obligime në familje) dhe 
në mosinteresimin për nxënien, si nga ana e prindërve, ashtu edhe nga ana e fëmijëve 
(tabela 20).

Shkëlqyeshëm 
Shumë mirë
Mirë

Mjaftueshëm
Përsëritës
Не Nuk janë përgjigjur 

Fëmijë të cilët e kanë 
braktisur shkollën 

Fëmijë të cilët shkojnë 
rregullisht në shkollë 

Total

fëmijë
111

Total

fëmijë
481

39,71%
191 fëmijë

6,03%
29 fëmijë

3,53%
17 fëmijë

10,18%
49 fëmijë 

6,65%
32 fëmijë

33,89%
163 fëmijë

12,61%
14 fëmijë

1,8%
2 fëmijë

4,5%
5 fëmijë

37,84%
42 fëmijë43,24%

48 fëmijë

Suksesi në klasën e fundit 
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 ` Tabela 20.  
Perceptim për arsyet për moshkuarje në shkollë të fëmijëve romë

* Përqindjet janë llogaritur në raport me numrin e përgjithshëm të prindërve të anketuar, 111. Në 
pyetjen ishin të mundshme më shumë përgjigje.

Prindërit nuk janë të interesuar, nuk brengosen 

Janë të varfër, nuk kanë veshje, pajisje

Fëmijët duhet doemos të 
punojnë, të ndihmojnë në shtëpi

Nuk u mësohet 

Martohen herët 

Tjetër

51,35%
93 fëmijë

62,16%
69 fëmijë

15,32%
17 fëmijë

38,74%
43 fëmijë

20,72%
23 fëmijë

3,60%
4 fëmijë
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3.2. Mbështetje për 
përfshirje më të madhe të 
nxënësve  

Në 15 vitet e fundit janë duke u ndërmarrë 
aktivitete të ndryshme për mbështetjen e 
arsimimit të fëmijëve nga familjet rome, 
si nga ana e shtetit, ashtu edhe përmes 
aktiviteteve të organizatave të shumta 
ndërkombëtare dhe joqeveritare. Vështirë 
gjenden të dhëna konkretizuese për atë 
se sa nga familjet e rrezikuara rome me 
të vërtetë e kanë shfrytëzuar atë ndihmë 

dhe cilat kanë qenë efektet. Prandaj edhe 
prindërve fëmijët e të cilëve nuk shkojnë 
në shkollë dhe atyre fëmijët e të cilëve 
shkojnë në shkollë u parashtruam pyetje 
për informimin e tyre dhe shfrytëzimin e 
ndihmës nga organizatat joqeveritare dhe 
nga shteti. Përgjigjet janë paraqitur në ta-
belën vijuese.

 ` Tabela  21.  
Informim për organizata joqeveritare që punojnë në mbështetjen e romëve 

Informimi Prindër fëmijët e të cilëve 
nuk shkojnë në shkollë 

Prindër fëmijët e të cilëve 
shkojnë rregullisht në 
shkollë 

Numër  % Numër  %

Dinë për disa OJQ 404 66,89 52 46,85

Nuk dinë për asnjë OJQ 199 32,95 59 53,15

Nuk janë përgjigjur 1 0,17 0 0

Gjithsej 604 100 111 100 

Një numër i konsiderueshëm i prindërve 
nga të dyja grupet (67 % e prindërve të 
fëmijëve të cilët nuk shkojnë në shkollë 
dhe 47 % e prindërve fëmijët e të cilëve 
shkojnë në shkollë) dinë disa organizata 
joqeveritare që punojnë në mbështetjen 
e romëve. Ndonjëherë i dinë sipas emrit, 
ndërsa shumë më shpesh sipas emrit të 
aktivistëve. Prindërit e fëmijëve të cilët 
nuk shkojnë në shkollë në numër dukshëm 
më të madh (për 20 %) janë të informuar 
për OJQ-të që punojnë me romët, me siguri 
për arsye se kanë pasur ndonjë lloj përvoje 
me angazhimin e tyre rreth regjistrimit të 
fëmijëve ose mbajtjen e tyre në shkollë. 

Për  ndihmën që mund ta marrin nga OJQ-
të, prindërit në të shumtën e rasteve janë 
informuar nga aktivistët e tyre, e më pas 
nga miqtë dhe farefisi. Më rrallë kanë 
marrë informacione nga shkollat, ndërsa 
krejtësisht rrallë nga qendrat për punë 
sociale ose mediat.  

Në intervistat me drejtorët dhe bash-
këpunëtorët profesional janë shprehur 
shumë përvoja dhe mendime pozitive për 
rolin e OJQ-ve lokale që punojnë me fëmijët 
romë dhe/ose me familjet e tyre. Të gjitha 
shkollat kanë bashkëpunuar me një ose 
më shumë OJQ në pyetjet për përfshirjen 
dhe mbështetjen e nxënies së fëmijëve 
romë. Në fokus-grupet OJQ-të që puno-
jnë me romët treguan njohje më të madhe 
të problemeve të përfshirjes së nxënësve 
romë, mbështetjen që u nevojitet dhe 
shprehën entuziazëm për punë në këto 
çështje në të ardhmen. Sipas deklaratës 
së një drejtori të shkollës: „Regjistrimi 
bëhet në mënyrë maksimalisht plotë-
suese, duke iu falënderuar organizatave 
joqeveritare“. Fakti që një numër i madh 
i prindërve, veçanërisht ata fëmijët e të 
cilëve nuk shkojnë në shkollë, nuk janë 
të informuar për ekzistimin dhe punën e 
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këtyre organizatave, bën të ditur në nev-
ojën e angazhimit të tyre të mëtejshëm në 
punë me familjet më të rrezikuara rome.

Prindërit edhe më pak janë të informuar 
për mbështetjen që mund ta marrin nga 
institucionet shtetërore. Vetëm 6 % e 
prindërve fëmijët e të cilëve nuk shkojnë 
në shkollë dhe 27 % e prindërve fëmijët 
e të cilëve shkojnë rregullisht në shkollë 
janë të informuar se çfarë mund të marrin 
nga shteti në arsimimin e fëmijëve të tyre. 
Ata që e dinë kryesisht i kanë përmen-
dur bursat për fëmijët romë në shkollat e 
mesme. Për to në të shumtën e rasteve 
janë informuar përmes shkollave ose me-
diumeve. 

Në intervistat me përfaqësuesit e shkol-
lave dhe në diskutimet në fokus-grupet 
kishte shumë dilema për atë nëse disa 
lloje të caktuara të ndihmës financiare 
nga shteti (asistencë sociale, ndihmë për 

fëmijë të tretë) duhet të ndërlidhen me 
shkuarjen e rregullt të fëmijëve në shkol-
la, siç është ajo e bërë me transferet e 
kushtëzuara të parave për nxënësit nga 
shkollat e mesme. Mendimet ishin të nda-
ra: nëse ndërlidhen ndoshta do të siguro-
het rregullsi më e madhe, e ndoshta një 
pjesë e familjeve më të rrezikuara do ta 
humbin edhe atë ndihmë financiare, ndaj 
statusi social do t’u përkeqësohet pa pa-
sur efekte pozitive në rregullsinë në ar-
simimin e fëmijëve të tyre. 

Prindërit e fëmijëve të cilët nuk shkojnë në 
shkollë janë pyetur se çfarë ndihme u nev-
ojitet për të regjistruar fëmijën në shkollë, 
gjegjësisht për të vazhduar arsimimin. 
Prindërit e fëmijëve të cilët shkojnë në 
shkollë janë pyetur për ndihmën e nevo-
jshme që fëmija të jetë më i suksesshëm 
në shkollë. Përgjigjet e tyre janë paraqitur 
në tabelën vijuese.

 ` Tabela 22.  
Çfarë lloji të ndihmës u nevojitet prindërve për arsimimin e fëmijëve të tyre

Lloji i 
ndihmës

Prindër të cilët 
kanë fëmijë të 
cilët janë të 
paregjistruar 

Prindër të cilët 
kanë fëmijë të 
cilët e kanë 
braktisur 
shkollën 

Prindër të cilët 
kanë fëmijë të 
cilët janë të 
paregjistruar 
dhe fëmijë të 
cilët e kanë 
braktisur 
shkollën

Prindër fëmijët 
e të cilëve 
shkojnë 
rregullisht në 
shkollë

Numër  %1 Numër  %2 Numër  %3 Numër  %4

Pajisje, 
veshje, 
ushqim

187 68,75 110 48,67 74 69,81 60 54,05

Ndihmë në 
para 

131 48,16 105 46,46 49 46,23 39 35,14

Akomodim 
në konvikt 

2 0,74 0 0,00 3 2,83 1 0,90

Bursë* / / / / / / 69 62,16

Dikë që do 
t’i ndihmojë 
në nxënie*

/ / / / / / 28 25,23

Diçka tjetër 32 11,76 33 14,60 13 12,26 2 1,80

Gjithsej 272 226 106 111
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Në pyetjen ishin të mundshme më shumë 
përgjigje. Përgjigjet e shënuar me * u janë 
ofruar vetëm prindërve fëmijët e të cilëve 
shkojnë rregullisht në shkollë.

1 – Përqindja është llogaritur në raport me 
numrin e përgjithshëm të prindërve të cilët 
kanë fëmijë të cilët janë të paregjistruar – 
272.
2 – Përqindja është llogaritur në raport 
me numrin e përgjithshëm të prindërve të 
cilët kanë fëmijë të cilët e kanë braktisur 
shkollën – 226.
3 – Përqindja është llogaritur në raport 
me numrin e përgjithshëm të prindërve të 
cilët kanë fëmijë të cilët janë të paregjis-
truar dhe fëmijë të cilët e kanë braktisur 
shkollën – 106.
4 – Përqindja është llogaritur në raport me 
numrin e përgjithshëm të prindërve të cilët 
kanë fëmijë të cilët shkojnë rregullisht në 
shkollë – 111. 
Numri më i madh i prindërve (mbi 49 %) 
kryesisht do të donin të marrin ndihmë në 
punë që i nevojiten fëmijës që të shko-
jë normalisht në shkollë: pajisje, vesh-
je, ushqim. Diçka më rrallë, 46 – 48 % e 
prindërve fëmijët e të cilëve nuk shkojnë 
në shkollë dhe 35 % e prindërve fëmijët 
e të cilëve shkojnë në shkollë janë përg-
jigjur se u nevojitet ndihmë në para.   Është 
krejtësisht i vogël numri i prindërve të cilët 
konsiderojnë se akomodimi i fëmijës në 
konvikt do të ishte një lloj i mirë i ndihmës 
për ta. Një numër i madh i prindërve (62 %) 
fëmijët e të cilëve shkojnë në shkollë do 
të donin që fëmijët të kenë bursë, ndërsa 
25 % e prindërve do të donin të kenë dikë 
që do t’i ndihmojë fëmijës në nxënie.

Në intervistat drejtorët dhe bash-
këpunëtorët profesional janë pyetur se 
çfarë lloji i ndihmës u nevojitet shkollave 
për sigurimin e përfshirjes më të madhe 
të nxënësve romë. Më të shpeshta ishin 
përgjigjet vijuese:

 ` ndihmë materiale për fëmijët më të 
varfër (veshje, uniforma, ushqim) – 3 
shkolla;

 ` qëndrim ditor falas për fëmijët me 
probleme socio-ekonomike – 2 shkol-
la;

 ` arsimim të prindërve analfabet, punë 
me prindërit – 3 shkolla;

 ` arsimtarë për qëndrim ditor që t’u ndi-
hmojnë fëmijëve në nxënie – 2 shkolla.

Lidhur me sigurimin e qëndrimit ditor 
falas, vaktit, veshjes në disa shkolla bënë 
të ditur se duhet pasur kujdes që të mos 
ndahen fëmijët romë nga fëmijët tjerë të 
varfër, gjë që do të shkaktonte një lloj të 
ri të diskriminimit dhe shfrytëzimi i këtij 
lloji të mbështetjes të mos i stigmatizojë 
fëmijët. 

Në bisedat janë hedhur edhe ide dhe 
propozime për nxënësit romë që të siguro-
het nxënie në gjuhën maqedonase para 
nisjes në shkollë, të përkujdesen fëmijët 
prindërit e të cilëve janë në punë sezo-
nale, të sigurohet sigurim shëndetësor për 
të gjithë fëmijët, ndërmjetësuesit romë të 
jenë të lokalizuar në shkollë dhe të puno-
jnë me fëmijët. U hodhën edhe propozime 
për masa për realizimin e të cilave nevo-
jiten intervenimi paraprak në aktet nor-
mative siç janë: të gjendet zgjidhje për 
çështjen e nxënësve të cilët nuk janë 
notuar për shkak të mungesës afatgjate 
(2 shkolla); njohja e diturive të përvetë-
suara joformale ose të arsimimit jashtë 
vendit për të cilën nuk kanë dokumente 
për nxënës nga mësimi klasor të zgjidhet 
në shkollë; të zgjidhet në mënyrë siste-
more problemi i përfshirjes së arsimimit 
të fëmijët “të rritur” që kthehen nga ven-
det e huaja (2 shkolla); më shumë shkol-
la fillore të licencohen për arsimimin e të 
moshuarve në mjediset ku nuk ka shkol-
la për arsimimin e të moshuarve (p.sh. 
Kumanova). Për çështjen e mbështetjes 
më adekuate për rritjen e përfshirjes 
së nxënësve romë, u diskutua shumë 
edhe në fokus-grupet. U hodhën ide dhe 
propozime të ndryshme. Dominonte men-
dimi se mënyra më e mirë për zvogëlimin e 
mosregjistrimit dhe braktisjes së shkollës 
fillore është zgjidhja e problemit të punë-
simit të prindërve të këtyre fëmijëve. 
„Problemi është papunësia. Duhet punuar 
në punësimin e prindërve. Ne edhe po t’i 
regjistrojmë, ata nuk kanë mjete për nos-
trifikimin e dokumenteve... për menzë...” 
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(përfaqësues i OJQ). U shqyrtuan edhe ide 
për: sigurimin e mbështetjes materiale në 
formë të veshjes, pajisjes, vaktit; mundësi 
për sigurimin e qëndrimit ditor ose ndonjë 
lloj tjetër i qëndrimit të vazhduar të fëmi-
jëve ku do të kishin mësuar/do t’i bënin 
detyrat e shtëpisë me ndihmën e ndonjë 
arsimtari; modifikime në programin me-
diator me ç’rast mediatorët do të ishin 
lokalizuar në shkollat dhe do t’u ndihmo-
nin fëmijëve në nxënie dhe zgjidhjen e 
problemeve tjera ekzistenciale. Ndonëse, 
thuajse të gjithë pjesëmarrësit në interv-
istat dhe në fokus-grupet deklaronin se 
bashkëpunimi mes institucioneve është 
i mirë, u tregua se kjo në masë të mad-
he është ashtu për shkak të vullnetit të 
mirë dhe marrëdhënieve të mira joformale 

të personave kompetentë. Shumica e 
propozimeve kishin të bëjnë me përmirë-
simin e bashkëpunimit formal. Kryesisht 
në vendosjen e sistemit të evidencës 
për fëmijët migrantë të përkohshëm, me 
ç’rast nevojitet të përkufizohet qarkullimi i 
informacioneve mes institucioneve, krye-
sisht Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
vetëqeverisjes lokale, shkollave dhe qen-
drave për punë sociale. Kjo do t’u krijonte 
shkollave bazë për intervenime me kohë 
për kthimin e fëmijëve në shkollë. „Policia 
kufitare duhet të mbajë evidencë se kush 
është kthyer dhe të japin informacione në 
nivel mujor... Me qendrat për punë sociale 
është mirë të vendosen procedura për 
përpunimin e informacioneve“ (përfaqë-
sues i OJQ – Kumanovë).
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 Njohuri 

 ` Arsimimi i prindërve, punësimi dhe 
kushtet e jetesës janë të ndërlidhura 
me rregullsinë në shkuarjen në shkollë. 
Prindërit e fëmijëve të cilët shkojnë 
rregullisht në shkollë kanë arsim më 
të lartë (65 % e baballarëve dhe 58 % 
e nënave kanë së paku arsim fillor), në 
përqindje më të madhe kanë punë (të 
përhershme ose të përkohshme),  jeto-
jnë në kushte më të volitshme sociale, 
por në mjedis të njëjtë (të pavolitshëm) 
social.

 ` Prindërit e fëmijëve të cilët shkojnë 
rregullisht në shkollë më shpesh (72 % 
e prindërve) i motivojnë fëmijët të 
shkojnë në shkollë ashtu që i këshil-
lojnë dhe u sqarojnë se arsimi është 
i rëndësishëm. Fëmijët e tyre janë më 
të suksesshëm në nxënie (kanë pas-
ur sukses më lartë të përgjithshëm në 
klasën e fundit) sesa fëmijët të cilët e 
kanë braktisur shkollën). 

 ` Prindërit fëmijët e të cilëve shkojnë në 
shkollë kanë aspirata më të larta arsi-
more dhe numri më i madh i tyre (mbi 
80 %) konsiderojnë se fëmijët (edhe 
meshkujt edhe femrat) duhet të mbaro-
jnë së paku arsimin e mesëm. Nga ana 
tjetër, prindërit fëmijët e të cilëve nuk 
shkojnë në shkollë në numër të madh 
konsiderojnë se mjafton që fëmijët 
(24 % për fëmijët meshkuj dhe 39 % për 
fëmijët femra) të kenë arsim fillor. 

 ` Shkollat dhe institucionet (shtetërore 
dhe lokale) që punojnë në mbështet-
jen e arsimimit të romëve janë shpre-
hur shumë pozitivisht për punën e OJQ-
ve lokale në mbështetjen e romëve. 
Mirëpo, një numër i madh i prindërve 
(33 % e prindërve fëmijët e të cilëve 
nuk shkojnë në shkollë dhe 53 % e 
prindërve fëmijët e të cilëve shkojnë 
në shkollë) nuk janë të informuar për 
ekzistimin dhe punën e tyre. 

 ` Prindërit janë ende të painformuar sa 
duhet për ndihmën që mund ta marrin 
nga shteti (27 % e prindërve të fëmi-
jëve të cilët shkojnë në shkollë dhe 
6 % e prindërve të fëmijëve të cilët nuk 
shkojnë në shkollë). 

 ` Një numri më të madh (mbi 49 %) nga 
të gjitha grupet e prindërve u nevojitet 
ndihmë në formë të pajisjes, vesh-
jes, ushqimit, që fëmija të shkojë në 
shkollë (ose të jetë më i suksesshëm), 
ndërsa një numër diçka më i vogël do 
të donin të marrin ndihmë në para. 
Prindërit, fëmijët e të cilëve shkojnë 
në shkollë, do të donin më së shumti 
(65 %) që fëmijët e tyre të marrin bursa.
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III. 
RREGULLATIVA NORMATIVE DHE 
DOKUMENTE STRATEGJIKE 

Në këtë pjesë të raportit është analizuar 
rregullativa ligjore me të cilën rregullohet 
regjistrimi dhe realizimi i mësimit. Qëllimi 
i kësaj analize është që të prezantohet 
rregullativa ekzistuese dhe të bëhen të 
ditura pjesët problematike të saj me reko-
mandime konkrete për mënjanimin e bar-
rierave të caktuara, gjegjësisht rregullimin 
e disa çështjeve që nuk janë përfshirë në 
ligjet dhe aktet nënligjore. Krahas kësaj, 
gjatë analizës së rregullativës normative 
u është kushtuar vëmendje çështjeve 
që janë pjesë e instrumenteve ndërkom-
bëtare që Republika e Maqedonisë si shtet 
i ka pranuar dhe rregullisht informon për 
to në institucionet ndërkombëtare.

 E drejta e arsimimit dhe qasja deri te ai  

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë 
në nenin 44 e garanton të drejtën e ar-
simimit. Ky nen parashikon se secili [duke 
përfshirë edhe personin me përkatësi të 
ndryshme etnike] gëzon të drejtën e ar-
simimit. Gjithashtu, bëhet e ditur se secili, 
nën kushte të barabarta, e ka arsimin në 
dispozicion dhe se ai është i detyrueshëm 
dhe falas.

Në Ligjin për arsim fillor në nenin 2 parashi-
kohet se “çdo fëmijë gëzon të drejtën e ar-
simit fillor”. Në paragrafin 2 të nenit të një-
jtë “ndalohet diskriminimi në bazë gjinore, 
racore, ngjyrës së lëkurës, përkatësisë 
etnike, sociale, politike, fetare, pronësore 
dhe shoqërore në realizimin e të drejtave 
nga edukimi dhe arsimimi fillor”. 

Në koncepcionin33 për edukimin dhe ar-
simin nëntëvjeçar njëri prej parimeve në 

33  Koncepcioni për edukim dhe arsim nëntëvjeçar. 
Byroja për Zhvillimin e Arsimit.<http://bro.gov.mk>

të cilat është bazuar demokracia, sipas të 
cilës edukata dhe arsimi fillor është i de-
tyrueshëm dhe është në dispozicion për 
të gjithë fëmijët pa marrë parasysh gjininë 
e tyre, prejardhjen sociale ose kulturore, 
besimin fetar, përkatësinë etnike dhe af-
tësitë e ndryshme fizike dhe psiqike. Një 
parim tjetër i rëndësishëm është parimi i 
mosdiskriminimit që duhet të sigurojë in-
kluzion të suksesshëm të të gjithë fëmijëve 
në edukimin dhe arsimin fillor.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës, lidhur 
me mbrojtjen nga diskriminimi, në vitin 
2010 përpiloi një doracak për mbrojtje dhe 
parandalim të diskriminimit në sistemin 
edukativo-arsimor në Republikën e Maqe-
donisë34. Qëllimi i këtij dokumenti është që 
ta përmirësojë dhe forcojë bashkëpunimin 
dhe koordinimin mes të gjitha institucione-
ve kompetente dhe individëve të përfshirë 
në sistemin edukativo-arsimor, në drejtim 
të sigurimit të kushteve dhe mundësive të 
barabarta për arsim cilësor të të gjithë nx-
ënësve pa dallim të bazës fetare, naciona-
le, religjioze ose çfarëdo baze tjetër.
Më tutje, lidhur me të drejtën e barabartë 
të arsimit për të gjithë, nga Ligji për arsim 
fillor është i rëndësishëm neni 8. Sipas këtij 
neni, fëmijët të cilët janë me nënshtetësi 
të huaj ose janë pa nënshtetësi, e të cilët 
qëndrojnë në shtet, kanë të drejtën e ar-
simit fillor nën kushte të barabarta si edhe 
fëmijët shtetas të Republikës së Maqedo-
nisë.

34 Doracak për mbrojtjen dhe parandalimin e 
diskriminimit në sistemin edukativo-arsimor në Re-
publikën e Maqedonisë. Me vendim të Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës numër 23-4707/1 ky publikim 
është aprovuar për përdorim në shkollat fillore dhe 
të mesme, administrata shkollore dhe në punën e 
inspektoratit të arsimit.
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Ky nen është veçanërisht i rëndësishëm 
për personat të cilët gjenden në territorin 
e Republikës së Maqedonisë, ndër-
sa nuk janë të evidentuar në librin e 
amzës të evidencës (duke përfshirë 
edhe pjesëtarët e bashkësisë etnike 
rome). Këta persona kanë të drejtën e 
barabartë të arsimit dhe shkollat janë 
të obliguara t’ua mundësojnë këtë. 
 
Hulumtimi tregoi se lidhur me këtë nen 
shkollat përballen me problemin rreth 
mbajtjes së evidencës dhe dokument-
acionit për fëmijët të cilët nuk kanë 
dokumentacion personal.

Regjistrim i nxënësve në arsimin fillor 
dhe kthim i atyre të cilët e kanë braktisur 
shkollën përkohësisht 

Neni 5 nga Ligji për arsim fillor parashi-
kon obligim për prindin ose kujdestarin 
që fëmijës së tij, gjegjësisht nxënësit t’ia 
mundësojë që të përmbushë obligimin për 
arsim dhe edukim të detyrueshëm fillor. 
Për prindin, gjegjësisht kujdestarin i cili 
nuk do t’ia mundësojë fëmijës përmbush-
jen e këtij obligimi, është parashikuar 
gjobë prej 300 deri 400 euro në përputhje 
me nenin 172, paragrafi 7 nga Ligji.

Regjistrimimi i fëmijës si obligim i prindit 
është rregulluar në nenin 47, paragrafi 1, 
2 dhe 3 nga Ligji. Sipas këtij neni, prindi i 
fëmijës që deri në fund të vitit kalendar-
ik do të mbushë 6 vjet është i obliguar ta 
regjistrojë në klasën e parë, ndërsa me 
përjashtim mund ta regjistrojë në klasën 
e parë nëse mbushë gjashtë vjet deri më 
31 janar të vitit të ardhshëm, me kërkesë 
paraprake nga prindi dhe mendim të mar-
rë pozitiv nga bashkëpunëtori profesional 
në shkollë. Për mospërmbushjen e këtij 
obligimi Ligji me nenin 172, paragraf 4, për 
prindin parashikon gjobë prej 60 deri 80 
euro. 

Më tutje, neni 49, paragrafi 1 nga Ligji 
parashikon se ndjekja e mësimit në klasën 
e parë mund t’i prolongohet për një vit 
për shkaqe shëndetësore ose të tjera me 
propozim të arsimtarit që drejton paralel-
en, pedagogun ose psikologun në shkollë 

me pajtueshmëri të prindit. Kjo u jep 
mundësi prindërve të cilët nuk i kanë reg-
jistruar fëmijët e tyre me kohë në klasën 
e parë për shkaqe të ndryshme, ta bëjnë 
këtë një vit më vomë dhe t’u shmangen 
sanksioneve që janë parashikuar me Lig-
jin.

Lidhur me zgjedhjen e shkollës, prindi ka 
të drejtë ta regjistrojë fëmijën në shkollë 
fillore në rajonin ku jeton ose qëndron. Kjo 
është e rregulluar me nenin 50, paragrafi 
1, derisa nga ana tjetër, paragrafi 2 ia jep 
të drejtën prindit që ta regjistrojë fëmijën 
në shkollë tjetër fillore në rajon ose në 
ndonjë rajon tjetër, nëse për këtë ka pa-
jtueshmëri nga shkolla ku dëshiron ta reg-
jistrojë, gjegjësisht nëse ka vende të lira. 
Neni 3 nga neni i njëjtë ka të bëjë me listën 
për regjistrimin e fëmijëve në shkollë nga 
rajoni që merret nga shërbimet kompe-
tente në njësinë e vetëqeverisjes lokale. 
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Nga hulumtimi është konstatuar se 
regjistrimi i nxënësve në klasën e parë 
bëhet sipas rajonizimit që e miratojnë 
këshillat e komunave në nivel lokal me 
të cilin përcaktohet se nga cili vend-
banim në cilat shkolla do të regjistro-
hen nxënësit. Komunat rajonizimin në 
të shumtën e rasteve e miratojnë duke 
u nisur nga parimi fëmija të regjistrohet 
në shkollën më të afërt në vendbanim 
ose vendin e qëndrimit, ndërsa kohëve 
të fundit në disa komuna35 kushtohet 
kujdes edhe rreth çështjes së arritjes 
së balancit në bazë etnike. Rajonizimi 
në disa komuna të caktuara në të cilat 
është zbatuar hulumtimi shpesh është 
arsye për shkak të cilës prindërit nuk i 
regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollë (në 
të shumtën e rasteve këta janë pjesëtarë 
të bashkësisë etnike rome meqë shkolla 
në të cilën duhet të regjistrohen sipas 
rajonizimit, u është larg vendbanimit).  
 
Problem tjetër lidhur me regjistrimin 
është edhe çështja e listave me të dhë-
na36 që i marrin shkollat nga ana e komu-
nave për fëmijët të cilët janë të moshës 
shkollore dhe duhet të jenë të përfshirë, 
gjegjësisht të regjistruar në klasën e 
parë. Në disa komuna këto lista u dërgo-
hen shkollave sipas rajonit nga i cili duhet 
të përfshihen nxënësit e ardhshëm, e në 
disa komuna shkollave u dërgohen listat 
me të gjithë fëmijët, e më pas shërbimet 
nga shkollat vetë i nxjerrin të dhënat 
për fëmijët që i takojnë rajonit të tyre.  
 
Nga ana e përfaqësuesve të shkollave 
me të cilët biseduam gjatë intervistave 
dhe fokus-grupeve u theksua se listat 
që i marrin me të dhëna për nxënësit e 
ardhshëm, shpesh janë me të dhëna 
të pasakta dhe nuk janë të përditësu-
ara, gjë që atyre realisht ua vështirëson 
punën në identifikimin dhe regjistrimin e 
nxënësve nga rajoni i tyre.

35 Shembull për këtë është Komuna e Kumanovës.

36 Të dhënat për fëmijë të cilët janë të moshës 
shkollore komunat i marrin nga Ministria e Punëve 
të Brendshme, gjegjësisht nga shërbimet që mba-
jnë evidencën amë. 

Pas përfundimit të regjistrimit, sipas nenit 
52, shkolla fillore është e obliguar ta in-
formojë inspektorin e autorizuar arsimor 
të komunës për fëmijët të cilët nuk janë 
regjistruar ose, nga ana tjetër, gjatë më-
simit për nxënësit të cilët mungojnë pa 
arsye më shumë se 30 ditë.

Pasi që shkolla ta informojë inspektorin e 
arsimit ose ai gjatë mbikëqyrjes së rregullt 
do të konstatojë se ka fëmijë që nuk janë 
regjistruar në shkollë ose kanë munguar 
pa arsye më shumë se 30 ditë, në për-
puthje me nenin 168-a nga Ligji për arsim 
fillor është i obliguar të hartojë procesver-
bal në të cilin do ta vërtetojë parregullsinë 
e kryer me indikacionin për mënjanimin e 
saj në afat prej 8 ditëve dhe me dorëzimin 
e ftesës për zbatimin e edukimit. Nëse në 
terminin e caktuar personi nuk paraqitet 
për edukim, konsiderohet se ajo është 
zbatuar. 

Nëse gjatë mbikëqyrjes kontrolluese37 
vërtetohet se është mënjanuar parregull-
sia, ai miraton konstatim me të cilin ndër-
pritet procedura. 

Nëse gjatë mbikëqyrjes kontrolluese 
vërtetohet se nuk është mënjanuar par-
regullsia, ai parashtron kërkesë për ven-
dosjen e procedurës kundërvajtëse para 
gjykatës kompetente.

Inspektorati shtetëror i arsimit ose ins-
pektori i autorizuar arsimor i cili ka kryer 
mbikëqyrjen inspektuese mban evidencë 
për edukimin e zbatuar në mënyrën e për-
caktuar nga ministri.

37 Në përputhje me nenin 22 të Ligjit për inspektim 
arsimor, inspektori e përcakton afatin për veprim.
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Duke marrë parasysh se listat me të dhë-
na për fëmijë të moshës shkollore që i 
marrin shkollat janë të papërditësuara, 
hulumtimi tregoi se ekziston një numër 
i konsiderueshëm i fëmijëve për të cilët 
nuk janë ndërmarrë masa për përfshirjen 
e tyre në sistemin edukativo-arsimor.  
 
Te një numër i caktuar i komunave ek-
ziston praktikë e mirë, sipas të cilës 
inspektorët para se të parashtrojnë 
kallëzime në gjykatë, bëjnë edukimin 
e prindërve të cilët nuk i kanë reg-
jistruar fëmijët e tyre në arsim ose e 
kanë braktisur shkollën para kohe 
(ndonëse këtë nuk e kanë obligim ligjor). 
 
Sipas deklaratave të inspektorëve, një 
pjesë e kallëzimeve që parashtrohen 
në gjykatë nuk procedohen me kohë. 
 
Lidhur me këtë, shkollat nuk marrin in-
formacion kthyes nga inspektorati për 
lëndë të parashtruara dhe proceduara në 
gjykatë.

 

Nga ana tjetër, sa u përket personave që 
arsimimi e tyre ose një pjesë të arsimimit e 
kanë mbaruar jashtë vendit, Ligji për arsim 
fillor në nenin 150 tregon se personat e 
tillë kanë të drejtë të kërkojnë nostrifikim, 
gjegjësisht njohje të ekuivalencës. 

Qytetarët të cilët ishin përfshirë me këtë 
hulumtim, ndërsa kanë qenë jashtë vendit 
dhe fëmijët e tyre kanë mbaruar ndonjë 
klasë të caktuar të arsimit fillor atje 
(ndërsa para se të largohen jashtë vendit 
një pjesë e tyre kanë ndjekur mësimin në 
Republikën e Maqedonisë), ankohen se 
procedura për nostrifikim në Ministrinë 
e Arsimit dhe Shkencës është shumë e 
komplikuar, kërkohen shumë dokumente 
dhe se shpenzimet për nostrifikim sipas 
klasës për një nxënës janë shumë të larta. 
Kjo është shpesh arsyeja që fëmijët të 
mos e vazhdojnë arsimimin e tyre.

 Mënyrë e realizimit të mësimit  

Lidhur me relizimin e mësimit në Ligjin 
për arsim fillor në nenin 7 parashikohet 
ndihmë për mësimin e gjuhës amtare “për 
fëmijët e qytetarëve të Republikës së Ma-
qedonisë të cilët kanë qëndruar jashtë 
vendit dhe janë kthyer në Republikën e 
Maqedonisë, atje ku e fillojnë, gjegjësisht 
e vazhdojnë arsimin fillor”. 

Për një pjesë të nxënësve të ndjekin 
mësimin në gjuhë të ndryshme nga gju-
ha që e flasin në shtëpi, mosnjohja e 
gjuhës mësimore paraqet vështirësi për 
ndjekjen e mësimit, e ndonjëherë edhe 
arsye për braktisjen e shkollës para kohe.  
 
Ligji për arsim fillor për këta fëmijë nuk 
parashikon mbështetje për mësimin e 
gjuhës mësimore.

Për rëndësinë e njohjes së gjuhëve të cilat 
përdoren në mësim dhe asaj që është për-
mendur më sipër, bëhet e ditur në doku-
mentin strategjik “Hapa dret arsimimit të 
integruar në sistemin arsimor në Repub-
likën e Maqedonisë38“ të Ministrisë së Ar-
simit dhe Shkencës. Ky dokument është 
strategji gjithëpërfshirëse e Qeverisë për 
sistem të integruar edukativo-arsimor të 
miratuar në vitin 2010. Për temën e këtij 
hulumtimi janë relevante dy fushat e para 
tematike që kanë të bëjnë me: integrim-
in përmes aktiviteteve të përbashkëta 
të nxënësve të cilët ndjekin mësimin në 
gjuhë të ndryshme dhe integrim përmes 
rritjes së njohjes së ndërsjellë të gjuhëve 
te nxënësit dhe të moshuarit, me qëllim 
që të rritet komunikimi mes pjesëtarëve të 
bashkësive të ndryshme.

Ligji për arsimin fillor me nenin 15-b i obli-
gon shkollat të mbajnë përmbledhje të 
të dhënave për nxënësit e regjistruar në 
shkollën fillore (alinea 1) dhe përmbledh-
je të të dhënave për prindër, gjegjësisht 
kujdestarë të nxënësve të regjistruar në 
shkollë (alinea 2). 

38„Hapa drejt arsimit të integruar në sistemin arsi-
mor në Republikën e Maqedonisë“ <http://arhiva.
vlada.mk/registar/?q=node/423>
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Hulumtimi tregoi se ekziston problem 
me braktisjen e arsimit fillor para kohe 
në të shumtën e rasteve për shkak të 
largimit jashtë vendit. Shkollat për këta 
nxënës nuk e dinë gjithmonë se ata lar-
gohen jashtë vendit, ndërsa gjithash-
tu nuk kanë informacione se kur kthe-
hen ata prapa në shtet që të mund 
t’i përfshijnë sërish në arsimin fillor. 
 
Në një komunë39 ekziston praktikë e 
mirë, qendra për punë sociale i informon 
shkollat për familjet që janë shfrytëzues 
të ndonjë të drejte sociale se janë kthyer 
nga ndonjë vend i huaj, e që kanë fëmijë 
të moshës shkollore.

   

Shkollat fillore gjatë mësimit, në përputhje 
me nenin 27, paragrafi 1, janë të obliguar 
të organizojnë mësim plotësues për ata 
nxënës që tregojnë në vazhdimësi rezul-
tate të dobëta në nxënien, e veçanërisht 
nëse kanë së paku dy nota të dobëta, 
kanë rezultate të dobëta në një lëndë të 
caktuar, mungojnë nga mësimi në një 
lëndë të caktuar dhe me kërkesë të vetë 
nxënësit, prindit ose kujdestari i tij. 

Nga informacionet e marrë nga shkollat 
për aktivitetet që i kanë ndërmarrë për 
nxënësit të cilët e kanë braktisur shkollën 
para kohe, mësimi plotësues paraqitet 
rrallë si aktivitet i ndërmarrë. 

Qëndrimi i vazhduar në Ligjin për arsim fil-
lor është rregulluar në nenin 33, paragrafi 
3 dhe 4, sipas të cilit shkollat, pas pëlqimit 
të marrë paraprakisht nga Ministria e Ar-
simit dhe Shkencës, mund të organizo-
jnë qëndrim të vazhduar për nxënësit nga 
klasa e parë deri në të pestën. Gjatë qën-
drimit të vazhduar nxënësit i bëjnë detyrat 
e shtëpisë dhe obligimet tjera shkollore, 
marrin pjesë në aktivitete kulturore-artis-
tike, etj. 

39 Komuna e Koçanës.

Një pjesë e shkollave theksuan se qëndri-
mi i vazhduar mund të jetë masë përmes 
të cilës do të sigurohet mbështetje e 
nxënësve të cilët përparojnë më dobët 
dhe rrezikojnë të braktisin shkollën para 
kohe. Mirëpo, shkollat nuk mund të or-
ganizojnë qëndrim të vazhduar pa pël-
qimin për punësimin e kuadrit mësimor 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.  
 
Kjo masë është veçanërisht e rëndë-
sishme për prindërit të cilët janë anal-
fabetë dhe nuk janë në gjendje t’u ndi-
hmojnë në kryerjen e detyrave të shtëpisë 
dhe obligimeve tjera shkollore ose u 
takojnë kategorive të rrezikuara sociale. 
Sipas deklaratave në disa shkolla këta 
prindër shpesh i marrin me vete në punë 
fëmijët e tyre dhe ata nuk janë në gjend-
je t’i kryejnë obligimet e tyre shkollore. 
 
Për funksionimin e suksesshëm të kësaj 
mase për nxënësit e rrezikuar social u 
theksua nevoja për sigurimin e vaktit për 
nxënësit40.

 Përfshirje dhe bashkëpunim me prindërit  

Pjesëmarrje e prindit në punën e shkollës 
dhe kujdesi i tij për avancimin e nxënësit 
është me rëndësi të madhe. Prindi, gjeg-
jësisht kujdestari i nxënësve në arsimin 
fillor në përputhje me nenin 64-а të Ligjit 
për arsim fillor është i obliguar të paraqitet 
në këshillim me ftesë të shkollës. Arsye-
ja për këshillimin e prindit ose kujdestarit 
mund të jetë nota negative e nxënësit në 
tre ose më shumë lëndë, më shumë se 10 
mungesa të paarsyeshme ose 100 mung-
esa të arsyeshme të nxënësit nga mësimi, 
mosdisciplina dhe ndonjë sjellje tjetër jo-
morale dhe joetike e nxënësit.

Këshillimi bëhet në përputhje me pro-
gramin për këshillimin e prindërve të nx-
ënësve në shkollat fillore, i cili miratohet 
me propozim të Shërbimit pedagogjik 
në Ministrinë, nga ana e ministrit. Pro-

40 Në disa shkolla vakti për këta nxënës sigurohet 
përmes donacionit.
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grami është i orientuar drejt informimit 
profesional, mbështetje dhe këshillim të 
prindërve për identifikimin dhe tejkalimin 
më të suksesshëm të një vargu proble-
mesh specifike me të cilat mund të për-
ballen fëmijët e tyre, si dhe edukim për 
mënyrat e përmirësimit të shkathtësive 
për edukimin e fëmijëve dhe avancimin e 
marrëdhënieve në familje. Këshillimi është 
parashikuar të bëhet nga ana e shërbi-
meve profesionale në shkollat, ndërsa në 
pajtueshmëri me nenin 64-g nëse prindi 
është ftuar më shumë se 4 herë, atëherë 
në këshillimin duhet të jetë i pranishëm 
edhe një përfaqësues nga Shërbimi ped-
agogjik në Ministrinë. 

Në rast se prindi nuk paraqitet në këshil-
lim edhe pas ftesës së tretë, atëherë 
është obligim që të informohet Qendra për 
punë sociale, ndërsa Shërbimi pedagogjik 
në Ministrinë, për ata prindër të cilët nuk 
i janë përgjigjur ftesës për këshillim dhe 
nuk e kanë arsyetuar mungesën e tyre, 
është i obliguar të parashtrojë propozim 
për ngritjen e procedurës kundërvajtëse 
në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit. 
Kjo është rregulluar me nenin 64-d dhe 
gj. Krahas këtyre masave, me nenin 171, 
paragrafi 5, 6 dhe 8 janë parashikuar edhe 
gjoba për prindërit, që lëvizin prej 80 deri 
280 euro në kundërvlerë në denarë.

Krahas programit për këshillim të 
prindërve, Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës ka miratuar edhe program për 
këshillimin e nxënësve në arsimin fillor  me 
nr. 19-13464/1 nga 12 nëntori i vitit 2013, 
Gazeta zyrtare e RM nr. 160. Ky program 
është komplementar me programin për 
këshillimin e prindërve dhe dy programet 
duhet të shikohen si një tërësi.

Mënyra në të cilën është rregulluar roli 
i shërbimit pedagogjik41 në realizimin e 
programeve për këshillimin e prindërve 
dhe nxënësve nuk përputhet (duke mar-
rë parasysh numrin e madh të shkollave 
dhe nxënësve në RM) me nevojat reale. 
 

41 Organ në përbërje të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës.

Sipas deklaratave të bashkëpunëtorëve 
profesional nga disa shkolla, pro-
gramet në praktikë jo gjithmonë zba-
tohen tërësisht në përputhje me 
nevojat e prindërve dhe nxënësve. 
 
Sigurimi i pranisë së prindërve dhe përf-
shirja e tyre në punën e shkollës ende 
është sfidë e madhe për shkollat.

 Realizimi i mësimit (kohëzgjatja) 

Çështja e ardhshme e rëndësishme është 
edhe kohëzgjatja e mësimit. Ajo në ar-
simin fillor, në përputhje me nenin 38, 
paragrafi 2 nga Ligji, është parashikuar 
të zgjasë 180 ditë mësimore. Përjashtim 
nga kjo parashikohet në paragrafin 5 të 
nenit të njëjtë, në përputhje me të cil-
in mësimi mund të zgjasë më pak se 180 
ditë mësimore, por jo më pak se 100 edhe 
atë pas pëlqimit të marrë nga Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës, sipas programit të 
posaçëm mësimor të miratuar nga Minis-
tri, me propozim të Byrosë për Zhvillimin e 
Arsimit. 

Ky nen nga Ligji i jep mundësi Ministrisë 
së Arsimit dhe Shkencës, me propozim të 
Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, të miratojë 
programe të shkurtuara në përputhje 
me të cilat do të mund të organizohet 
dhe realizohet mësim për ata persona 
të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë 
arritur të regjistrohen dhe të mbarojnë me 
kohë arsimin fillor. Kjo është veçanërisht 
e rëndësishme duke marrë parasysh se 
me hulumtimin në terren janë identifikuar 
një numër i madh i fëmijëve të cilët nuk 
janë përfshirë ose nga ana tjetër, e kanë 
braktisur arsimin fillor para kohe, ndërsa 
shkollat për shkak të moshës së tyre kanë 
vështirësi që t’i përfshijnë në paralelet e 
rregullta.
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1. 
Kornizë konceptuale 
për hulumtimin

Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta, njohuritë nga burimet e 
ndryshme për atë se shumë fëmijë romë nuk regjistrohen në 
shkollë fillore ose e braktisin më herët mund të konsiderohen si 
mjaft relevante. Mirëpo, për të planifikuar aktivitete të mbështetu-
ra në gjendjen faktike duhej të zbatohet hulumtim veprues me të 
cilin së pari do të konstatohet gjendja në 12 komunat e zgjedhura 
dhe në bazë të njohurive të fituara të planifikohen aktivitete për-
katëse për rritjen e përfshirjes. 

Që të planifikohen masa të ardhshme për tejkalimin e situatave 
që do të konstatohen është me rëndësi të analizohen faktorët që 
mund të ndikojnë pozitivisht ose negativisht mbi përfshirjen e nx-
ënësve romë. Ata janë të grupuar në fushat vijuese: 

 ` kushte familjare – ekonomike dhe socio-kulturore; 

 ` legjislativë – mundësi/kufizime që rezultojnë nga rregullativa 
normative dhe mundësitë/kufizimet që janë të ndërlidhura me 
programet mësimore; 

 ` shkolla – aktivitete që i ndërmerr ose nuk i ndërmerr shkolla 
për të siguruar përfshirje të plotë; 

 ` sisteme tjera për mbështetje – para së gjithash mbështetja 
nga OJQ e orientuar drejt romëve dhe aktivitete afirmative të 
shtetit për mbështetjen e nxënësve romë.
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 PËRFSHIRJE E 
FËMIJËVE ROMË 
NË SHKOLLËN 

FILLORE 

Shteti

 ` Asistencë 
sociale

 ` Bursa 

 ` Aksione 
afirmative

OJQ

 ` materiale

 ` nxënie

 ` ngritje të 
vetëdijes për 
arsimin

MBËSHTETJE 

 ` përfshirje
 ` inkluzivitet
 ` mbështetje

SHKOLLË

Ekonomike

 ` punësim

 ` kushte për 
jetesë 

 ` shpërngulje 

 ` numër i fëmijëve

Socio-kulturore

 ` Arsimi

 ` Qëndrime

 ` Aspirata 
arsimore 

 ` Informim

 ` Mjedisi në të 
cilin jeton

FAMILJARE

Ligje 

 ` Regjistrim

 ` Përparim 

 ` Braktisje 

Programe mësimore 

 ` të rregullta 

 ` të shkurtuara 

 ` për të moshuar 

 ` IOP

RREGULLATIVË

- +

- +- +

+

 ` Grafikon:  
Faktorë për përfshirjen e fëmijëve romë në shkollë fillore 

Për sigurimin e përfshirjes është me 
rëndësi edhe qarkullimi i papenguar i in-
formacioneve për fëmijët obligues shkol-
lor mes institucioneve të ndryshme që 
kanë të dhëna për ta, siç janë: Ministria e 
Punëve të Brendshme, shkollat, prindërit, 
Inspektorati i arsimit, qendrat për punë 
sociale. Qarkullimi i informacioneve duhet 
të jetë në më shumë drejtime dhe në çdo 

moment të dihet se ku është fëmija i cili 
është obligues shkollor, ndërsa nuk shkon 
në shkollë. Në këtë mënyrë do të krijohen 
mundësi më të mëdha për intervenim me 
kohë dhe përkatës.

Duke marrë parasysh atë që u përmend më 
sipër, është zbatuar edhe hulumtimi në të 
cilin theksi është vënë në fushat vijuese:
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1 Situata në terren me fëmijët romë të 
cilët janë obligues shkollor, ndërsa 
nuk janë në sistemin arsimor edhe atë:

 ` numri i fëmijëve dhe adresa të banimit 

 ` gjinia dhe mosha e fëmijëve 

 ` a kanë qenë të regjistruar në shkollë 
fillore dhe kur e kanë braktisur.

2 Përvoja dhe qëndrime të prindërve 
fëmijët e të cilëve nuk shkojnë në 
shkollë lidhur me arsimimin e fëmijëve 
të tyre, me ç’rast u hulumtuan:

 ` përvoja me shkollën dhe inspeksionin 
lidhur me mosregjistrimin/braktisjen e 
shkollës 

 ` arsye për mosregjistrim/braktisje të 
shkollës

 ` qëndrime të prindërve për nevojën e 
arsimimit të fëmijëve 

 ` interesim i prindërve që nxënësit të 
regjistrohen në shkollë ose të vazhdo-
jnë arsimin

 ` informim për mbështetje nga OJQ-të 
dhe nga shteti.

3 Gjendja sociale dhe ekonomike e 
familjes, me ç’rast u hulumtuan:

 ` arsimimi i prindërve 

 ` punësimi dhe sigurimi i nevojave 
themelore për jetë 

 ` mjedisi socio-kulturor në të cilin jeto-
jnë

 ` kushte të jetesës 

 ` mbështetje që u nevojitet që fëmijët të 
shkojnë në shkollë.

4 Përvoja dhe qëndrime të prindërve 
fëmijët e të cilëve shkojnë në shkollë 
lidhur me arsimimin e fëmijëve të tyre:

 ` qëndrime të prindërve për nevojën e 
arsimimit të fëmijëve 

 ` përvojë me arsimimin e fëmijëve 

 ` informim për mbështetje nga OJQ-të 
dhe nga shteti 

 ` mbështetje që u nevojitet për arsimim-
in e fëmijëve 

 ` arsimim i prindërve

 ` punësim dhe sigurim i nevojave 
themelore për jetë 

 ` mjedis socio-kulturor në të cilin jeto-
jnë 

 ` kushte të jetesës.

5 Rregullativa normative:

 ` rregullim i regjistrimit dhe përparimit 
në aktet ligjore dhe nënligjore 

 ` rregullim i roleve të institucioneve të 
ndryshme në sigurimin e përfshirjes

 ` rregullim i mbështetjes së nxënësve 
nga institucionet kompetente 

 ` plane dhe programe mësimore, si kus-
hte për sigurimin e përparimit.

6 Aktivitete dhe përvoja të shkollave për 
sigurimin e përfshirjes së nxënësve në 
raport me:

 ` sigurimin e regjistrimit të obliguesve 
shkollor 

 ` mbajtjen e nxënësve deri në fund të 
arsimit fillor 

 ` bashkëpunimin me institucionet tjera 
relevante (MPB, Këshilli pedagogjik, 
Inspektorati i arsimit, Qendra për punë 
sociale) dhe me sektorin OJQ. 

 ` zgjidhje të mundshme për përmirësimin 
e situatave.

7 Aktivitete, përvoja dhe propozime të 
institucioneve relevante për sigurimin 
e përfshirjes së nxënësve në raport 
me:

 ` praktikat për sigurimin e përfshirjes së 
të gjithë obliguese shkollor 

 ` zbatim dhe përshtatje e disa zgjidhjeve 
të caktuara ligjore 

 ` qarkullimi i informacioneve për 
obliguesit shkollor të cilët nuk shkojnë 
në shkollë

 ` bashkëpunimi mes institucioneve të 
ndryshme.
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2. 
Metoda dhe instrumente për 
mbledhjen e të dhënave 

Në përputhje me kornizën konceptuale, në 
këtë hulumtim janë mbledhur të dhëna me 
analizë të përmbajtjes së akteve norma-
tive dhe hulumtim në terren, që përfshinte 
evidentimin e fëmijëve obligues shkollor 
të cilët nuk shkojnë në shkollën fillore, an-
ketë me prindër, intervista me drejtorë të 
shkollave fillore dhe diskutime në fokus-
grupe me përfaqësues të institucioneve 
relevante. Për nevojat e këtij hulumtimi 

janë përpiluar: protokoll dhe formulare 
për evidentimin e fëmijëve, pyetësorë për 
anketa, përkujtues për intervista dhe pro-
tokoll për udhëheqje të fokus-grupeve. 
Me to mblidheshin të dhëna sasiore dhe 
cilësore. 

Në Tabelën e mëposhtme është dhënë një 
përshkrim i secilit instrument që është 
përdorur në hulumtimin. 

 ` Tabela 1.  
Përshkrim i instrumenteve të përdorura në hulumtimin

Instrument Përshkrim i shkurtër 

Protokolle për 
evidentimin 
e obliguesve 
shkollor të cilët 
shkojnë në 
shkollë fillore

Kishte dy protokolle: një që e plotësonin shkollat dhe të dytin që 
e plotësonin anketarët në terren.

1. Të dhëna nga shkollat:
– emri dhe mbiemri i prindërve dhe i fëmijës 
– adresa dhe tel. për kontakt 
– mosha dhe gjinia e fëmijës 
– prej kur nuk shkon në shkollë
– çfarë ka ndërmarrë shkolla për regjistrimin/vazhdimin e 

arsimit.
2. Të dhëna nga terreni:

– emri dhe mbiemri i prindërve, adresa dhe tel, për kontakt
– emri, gjinia, mosha e fëmijëve në familjen
– të dhëna për atë se a shkojnë në shkollë dhe nëse jo prej 

kur.

Pyetësor për 
prindërit fëmijët 
e të cilëve nuk 
shkojnë në 
shkollë

Pyetësori përbëhej prej:
– 24 pyetjeve të llojit të hapur, të mbyllur ose kombinuar 

(pyetje e mbyllur me kërkesë për arsyetimin e përgjigjes). 
Katër prej pyetjeve ishin klastere. Pesë pyetje kishin të 
bëjnë në mënyrë specifike me fëmijët të cilët nuk kanë 
qenë të regjistruar në shkollë, ndërsa gjashtë me fëmijët 
që e kanë braktisur shkollën para kohe. Pyetjet tjera 
kishin të bëjnë me mendimet e prindërve për arsimimin 
e fëmijëve dhe me të dhënat sociodemografike për 
prindërit.

– Pyetësori është përdorur në anketën në terren me prindër 
që e zbatonin anketues të trajnuar.
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Pyetësor 
për prindër 
fëmijët e të 
cilëve shkojnë 
rregullisht në 
shkollë

Pyetësori përbëhej prej:
– 20 pyetjeve të llojit të hapur, mbyllur ose të kombinuara 

(pyetje të mbyllur me kërkesë të arsyetimit të përgjigjes). 
Tre pyetje ishin klastere. Pyetjet kishin të bëjnë me 
përvojat dhe mendimet e prindërve për arsimimin e 
fëmijëve dhe për të dhënat sociodemokrafike për 
prindërit.

– Pyetësori përdorej në anketë në terren me prindër që e 
zbatonin anketues të trajnuar.

Përkujtues 
për intervistë 
me drejtorë 
dhe bash-
këpunëtorë 
profesional në 
shkolla 

Përkujtuesi për intervistë përbëhej prej 15 pyetjeve që shërbenin 
si nxitje për bisedën. Intervista përfshinte pyetje lidhur me:

– gjendjen faktike me numrin dhe përparimin e nxënësve 
romë

– praktika për të siguruar regjistrim dhe përfshirje të të 
gjithë fëmijëve nga rajoni në shkollë dhe sfida me të cilat 
përballen

– bashkëpunim për sigurimin e përfshirjes së nxënësve 
romë me institucione shtetërore dhe joqeveritare 

– mendime dhe sugjerime për masa që mund ta 
përmirësojnë gjendjen.

Pyetjet shërbenin si nxitjes për bisedë, ndërsa përgjigjet 
shënoheshin hollësisht.

Protokoll për 
zhvillimin e 
diskutimit në 
fokus-grup me 
arsimtarë

Protokolli përmbante udhëzime për udhëheqjen e fokus-grupeve 
dhe pesë pyetje orientuese për diskutim në tema që kanë të 
bëjnë me situatat e regjistrimit dhe mbajtjes së nxënësve romë 
në arsimin fillor:

– ekzistim i bazës së të dhënave për obliguesit shkollor të 
cilët nuk janë në sistemin arsimor

– bashkëpunim mes institucioneve dhe shkëmbim i 
informacioneve 

– aktivitete që i ndërmarrin institucione të ndryshme 
(praktika të mira, sfida, sugjerime).
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3. 
Ekzemplar

3.1.  Komuna 

Në Republikën e Maqedonisë ka 80 komu-
na në të cilat sipas regjistrimit të fundit 
kanë jetuar 53 879 romë42. Në këtë hulum-
tim janë zgjedhur qëllimisht 12 komuna43 
në të cilat kanë jetuar 38 818 banorë romë, 
që është 72 % e popullatës rome në Re-
publikën e Maqedonisë. Nga kompetentët 
për arsimin në të gjitha komunat janë 
kërkuar të dhëna për obliguesit shkollor të 
cilët nuk janë në sistemin e edukimit dhe 
arsimimit fillor. Të dhëna kanë dorëzuar 
gjashtë komuna. 

Anketuesit në terren mblidhnin të dhëna 
për të gjithë obliguesit shkollor të cilët 
nuk shkojnë në shkollë fillore, të cilët në 
kohën e hulumtimit kanë jetuar në ko-
munën përkatëse në lagje me popullatë 
kryesisht rome. 

3.2.  Shkolla 

Në komunat e zgjedhura janë zgjedhur 49 
shkolla fillore që gjenden në lagje në të 
cilat në numër të konsiderueshëm jeto-
jnë romë. Prej tyre janë kërkuar të dhëna 
për obliguesit shkollor që nuk shkojnë në 
shkollë. Të dhëna kanë dërguar 2544 shkol-
la.

Për intervistat qëllimisht janë zgjedhur 
shtatë shkolla në të cilat numri i nxënësve 
romë është i konsiderueshëm (mes 8 % 
dhe 99 %) dhe për të cilët kishte njohuri 
se mund të shkëmbejnë njohuri për prak-

42  Faq. 34. <http://www.stat.gov.mk/Publikacii/
knigaXIII.pdf>

43 Shuto Orizarë, Qendër dhe Çair në qytetin e Shk-
upit, Prilep, Kumanovë, Manastir, Tetovë, Gostivar, 
Shtip, Strumicë, Vinicë, Koçanë.

44 Shkollat në të cilat mësojnë një numër i madh 
i nxënësve romë më shpesh se tjerat iu përgjigjën 
kërkesës dhe dërguan të dhëna.

tika relevante pozitive për përfshirjen e 
këtij grupi të nxënësve. Ekzemplarin e 
përbënin shkollat vijuese: Gjorgji Sugare – 
Manastir; Dobre Jovanovki – Prilpep; Dim-
itar Vllahov – Shtip; Tosho Arsov – Shtip; 
Hristijan Todorov Karpoh – Kumanovë; 
Goce Dellçev – Tetovë dhe Vëllezërit Ram-
iz Hamid – Shkup. Të gjitha shkollat janë 
të përfshira në projekte që kanë të bëjnë 
me mbështetjen e nxënësve romë. Gjashtë 
shkolla janë përfshirë në më shumë se një 
projekt. Në të gjitha shkollat realizohet 
projekti për mësim tutorial, në tri shkolla 
projekti për Arsim inkluziv për fëmijët e 
margjinalizuar i mbështetur nga UNICEF-i, 
e disa shkolla janë të përfshira në projek-
te në nivel lokal bashkë me OJQ rome. Të 
gjitha shkollat bashkëpunojnë me OJQ për 
çështje që kanë të bëjnë me arsimimin e 
nxënësve romë. Në dy shkolla në program-
in e fundit zhvillimor njëra prej prioriteteve 
është ndonjë çështje relevante për inklu-
zionin e nxënësve romë.

Profili i këtillë i shkollave të zgjedhura 
është supozim se ata kanë përvojë me 
mbështetje të fokusuar të nxënësve romë 
dhe mund të shkëmbejnë mendime dhe 
sugjerime relevante për këtë problema-
tikë.

Në të gjitha shkollat e zgjedhura interv-
ista është zhvilluar me drejtorin, që do 
të thotë se janë përfshirë 7 drejtorë. Për 
disa pyetje në intervistën përfshiheshin 
bashkëpunëtorët profesional – gjithsej 15 
bashkëpunëtorë profesional. 

3.3.  Prindër 

Në hulumtimin është përfshir gjithë pop-
ullata e prindërve të obliguesve të iden-
tifikuar shkollor të cilët nuk shkojnë në 
shkollë në 12 komuna, që në maj të vitit 
2017 kanë jetuar në lagjet e banuara krye-
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sisht me popullatë rome. Janë identifikuar 
gjithsej 604 familje. Në familjet e identifi-
kuara në Pyetësorin për prindër të fëmijëve 
të cilët nuk shkojnë në shkollë janë përg-
jigjur njëri ose së bashku të dy prindërit, 
ndërsa me përjashtim edhe ndonjë anëtar 
tjetër i familjes që jeton në shtëpinë e një-
jtë (gjyshe, gjysh, vëlla, etj.). 

Karakteristikat socio-demografike të 
prindërve (arsim, punësim) janë dhënë në 
tabelat 3 dhe 4 në Raportin.

Për hulumtimin e përvojave dhe men-
dimeve të prindërve të fëmijëve të cilët 
shkojnë rregullisht në shkollë është zgjed-
hur një ekzemplar45 prej 111 prindërve. Së 
pari u përcaktua numri i këtyre prindërve 
sipas komunave kështu që paraqesin 20% 
të prindërve të identifikuar të fëmijëve të 
cilët nuk shkojnë në shkollë. Përzgjedh-
jen konkrete në terren e bënin anketuesit 
duke mbajtur llogari që ata të jenë të mje-
disit të njëjtë social dhe me kushte të 
ngjashme për jetesë si edhe prindërit e 
fëmijëve të cilët nuk shkojnë në shkollë. 
Këta prindër janë në njëfarë mënyre grup 
“kontrollues” nga i cili pritej të merren njo-
huri për faktorët dhe praktikat pozitive për 
sigurimin e rregullsisë së nxënësve romë 
në arsimin fillor.

3.4.  Përfaqësues të 
institucioneve dhe 
organizatave relevante 

Në tre fokus-grupe janë ftuar përfaqësues 
nga të gjitha institucionet relevante që në 
mënyrë të caktuar janë të ndërlidhur me 
sigurimin e përfshirjes së të gjithë obligu-
esve shkollor: Inspektorati Shtetëror i Ar-
simit; vetëqeverisja lokale; Byroja për Zh-
villimin e Arsimit; Qendra për punë sociale 
dhe organizata joqeveritare. Në disku-
timet morën pjesë: 19 pjesëmarrës në Ku-
manovë dhe nga 9 pjesëmarrës në Koçanë 
dhe Strumicë. Në disa fokus-grupe, p.sh. 
Koçanë, kishte përfaqësues të të gjitha 
institucioneve, derisa në të tjerat disa nga 
institucionet nuk kishin përfaqësues. 

45 Të dhëna për arsimimin dhe punësimin e 
prindërve janë dhënë në tabelat 18 dhe 19 në 
Raportin.

3.5.  Akte normative 

Janë analizuar aktet vijuese normative 
që janë të ndërlidhura me regjistrimin dhe 
mbatjen e nxënësve në edukimin dhe ar-
simin fillor:

 ` Kushtetuta e Republikës së Maqedon-
isë me amendamentet e Kushtetutës, 
I - XXXII, Shkup 2011;

 ` Ligji për arsim fillor;

 ` Ligji për inspektim të arsimit;

 ` Ligji për shërbim pedagogjik;

 ` Programi për këshillimin e prindërve të 
nxënësve në shkollat fillore;

 ` Programi për këshillimin e nxënësve;

 ` Rregullore për formën dhe përmbajtjen 
e ftesës për edukim, mënyrën e zbati-
mit të edukimit, si dhe mënyrën e mba-
jtjes së evidencës për edukim të zbat-
uar në shkollat fillore;

 ` Koncepcioni për edukimin dhe ar-
simimin fillor nëntëvjeçar;

 ` Strategjia Hapa drejt sistemit të inte-
gruar edukativo-arsimor;

 ` Doracak për mbrojtje dhe parandalim 
të diskriminimit në sistemin edukati-
vo-arsimor.

Në to janë analizuar të gjitha nenet që 
i rregullojnë çështjet e regjistrimit dhe 
mbajtjes së nxënësve në edukimin dhe ar-
simin fillor.

Analiza e rregullativës normative kishte të 
bëjë me:

 ` të drejtën e arsimit dhe qasjen deri te 
ai;

 ` regjistrimin e nxënësve në arsimin fil-
lor;

 ` mënyrë e realizimit të mësimit;

 ` përfshirje dhe bashkëpunim me 
prindërit;

 ` realizim i mësimit (kohëzgjatja).
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4. 
Mbledhje, 
përpunim dhe 
analizë e të 
dhënave 

Mbledhjen e të dhënave nga shkollat, in-
tervistat, diskutimet në fokus-grupet i 
bënin anëtarët e ekipit hulumtues. Evi-
dentimin e fëmijëve obligues shkollor të 
cilët nuk shkojnë në shkollë fillore e bënin 
bashkëpunëtorë posaçërisht të trajnuar 
të terrenit nga mjedisi lokal. Ata i zbatonin 
edhe anketat me prindërit. Për ta fillimisht 
u organizua trajnim njëditësh. 

Mbledhja e të dhënave u realizua gjatë 
muajve maj dhe qershor të vitit 2017. 

Të dhënat nga pyetësorët janë shënu-
ar dhe përpunuar në Eksel (Excel). Duke 
marrë parasysh karakterin e hulumtimit 
janë përdorur procedura nga statistika 
deskriptive. 

Për intervistat dhe diskutimet në 
fokus-grupet janë mbajtur shënime të 
hollësishme, të cilat më pas janë për-
punuar me analizë tematike të përmba-
jtjes. 

Për rregullativën normative është bërë 
analizë e përmbajtjes.
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E%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
D%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B507.pdf>
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documents/zakoni/zakon_za_inspekcija_26-02-2016.pdf>

4 Ligji për Shërbim pedagogjik („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 
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edukimit, si dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës për edukim të zbatuar në shkollat 
fillore („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ 147/2010).<http://www.
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9 Strategjia Hapa drejt sistemit të integruar edukativo-arsimor. <http://arhiva.vlada.
mk/registar/?q=node/423>

10 Doracak për mbrojtje dhe parandalim të diskriminimit, Ministria e Arsimit dhe 
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