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1. Së bashku për Arsimin! Koha për të marrë Përgjegjësi
Çdo vit në të gjithë Botën
organizohet
fushata
ndërgjegjësuese
e
Javës
Globale ‘Arsim për të Gjithë’, e
cila ka si qëllim madhor
përmirësimin e Politikave të
arsimit në nivel kombëtar e
global. Çdo vit Fushata ka
fokus të ndryshëm në varësi të
problematikave
më
emergjente. Fokusi i fushatës
së këtij viti (2017) është rritja
e llogaridhënies së qeverive
rreth
përmbushjes
së
angazhimeve në implementimin e axhendës së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe në
mënyrë të veçantë OBZH 4, i cili thekson Sigurimin e arsimit cilësor gjithëpërfshirës e të drejtë dhe
nxitjen e mundësive për mësim gjatë gjithë jetës për të gjithë. Ndërkohë mesazhi kryesor i fushatës
për këtë vit është ‘Së bashku për arsimin! Koha për të marrë përgjegjësi’, dhe fushata organizohet
në datat 21-28 Prill 2017.

1.1.

Fokusi i takimit, qëllimi, objektivat

Gjatë këtij takimi u synua të bëheshin prezente problematikat kryesore në arsim në vendin tonë
dhe të silleshin sugjerime e modele pozitive të cilat duhen ndjekur.
Qëllimi
Rritja e ndërgjegjësimit të vendimmarrësve rreth OBZH 4 dhe të drejtës së çdo fëmije për arsim
cilësor falas dhe pjesmarrje në vendimmarrje. Ngritja e problematikave kryesore me të cilat arsimi
përballet sot në vend.
Objektivat
-

-

Publikimi i videos ‘Unë marr pjesë’ për ndërgjegjësimin e mësuesve, fëmijëve dhe
qeveritarëve për tu siguruar të gjithë fëmijëve të drejtën për pjesmarrje në arsim dhe
vendimmarrje;
Prezantimi i gjetjeve e rekomandimeve të Dokumentit të Politikave ‘Për pjesmarrjen e
fëmijëve në vendimmarrje në shkollë dhe qeveritë e nxënësve’, për ti orientuar pjesmarrësit
në hartimin e programeve dhe inisiativave për fuqizimin real të fëmijëve dhe të rinjve; dhe
funksionimin sa më demokratik të tyre;

-

Sjellja e zërit të fëmijëve përmes prezantimit të funksionimit të Qeverisë së nxënësve sipas
tyre, problematikave dhe ndërhyrjeve që duhen bërë;
Prezantimi i një seti rekomandimesh lidhur me rritjen e përmirësimin e financimeve dhe
investimeve që mund të bëhen në arsim në vendin tonë;
Prezantimi i aktiviteteve kryesore ndërgjegjësuese të organizuara nga ACCE përgjatë 15
viteve të zhvillimit të Javës Globale të Arsimit në Shqipëri;
Sjellja e problematikave, modeleve pozitive e ideve për përmirësim të situatës në arsim,
përmes bashkëbisedimit e diskutimit mes pjesmarrësve.

1.2.

Përmbledhje e takimit

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri (ACCE), i përbërë nga 18 organizata që punojnë në
gjithë Shqipërinë si në nivel lokal edhe atë kombëtar, në kuadër të Javës globale Arsim për të Gjithë
dhe në linjë me mesazhin kryesor të saj organizoi sot pranë Qendrës për Hapje dhe Dialog, aktivitetin
‘Së bashku për arsimin! Koha për të marrë përgjegjësi’.
Çdo vit në të gjithë Botën organizohet
fushata ndërgjegjësuese e Javës Globale
Arsim për të Gjithë, e cila ka si qëllim
madhor përmirësimin e Politikave të
arsimit në nivel kombëtar e global. Çdo vit
Fushata ka fokus të ndryshëm në varësi të
problematikave më emergjente. Fokusi i
fushatës së këtij viti është rritja e
llogaridhënies
së
qeverive
rreth
përmbushjes
së
angazhimeve
në
implementimin e axhendës së Objektivave
të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe në
mënyrë të veçantë OBZH 4, i cili thekson
Sigurimin e arsimit cilësor gjithëpërfshirës
e të drejtë dhe nxitjen e mundësive për
mësim gjatë gjithë jetës për të gjithë.
Ndërkohë mesazhi kryesor i fushatës për këtë vit është ‘Së bashku për arsimin! Koha për të marrë
përgjegjësi’.
Përsa më sipër takimi pati për qëllim ngritjen e problematikave kryesore me të cilat arsimi përballet
sot në vend dhe sjelljen e tyre në vëmendjen e vendimmarrësve. Në takim morën pjesë përfaqësues
të MAS, përfaqësues të OSHC-ve, organizatave ndërkombëtare, bota akademike, mësues, prindër,
nxënës të shkollave 9-vjecare dhe të mesme,etj.

Një prezantim i aktiviteteve kryesore ndërgjegjësuese të
organizuara nga ACCE përgjatë 15 viteve të zhvillimit të
Javës Globalë të Arsimit në vendin tonë, hapi takimin.
Më pas u bënë prezente për pjesmarrësit disa nga
gjetjet e Dokumentit të Politikave “Pjesmarrja e
fëmijëve në Shkollë”, dokument ky i përgatitur nga ACCE
që shërben si material udhëzues dhe referues në
hartimin e programeve dhe inisiativave për fuqizimin
real të fëmijëve dhe të rinjve dhe funksionimin sa më
demokratik të tyre.
Duke qenë se fushata globale këtë vit kërkon nga
qeveritë që të sigurojnë pjesmarrje aktive të qytetarëve
dhe sigurim të mundësive për mësim për të gjithë, gjatë aktivitetit u lançua video ‘Unë marr pjesë’
e përgatitur nga ACCE në bashkëpunim me Institutin e Fëmijëve që nuk flasin e dëgjojnë dhe e cila
pati për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të mësuesve, fëmijëve dhe qeveritarëve për tu siguruar të
gjithë fëmijëve të drejtën për pjesmarrje në arsim dhe vendimmarrje.
Financimi i arsimit parauniversitar në Shqipëri ishte një prej çështjeve që u prek dhe ngjalli diskutim
gjatë takimit, duke paraqitur disa prej sfidave kryesore që ai has dhe rekomandime për përmirësim
të tij. Referuar treguesve të buxhetit të shtetit për vitin 2017, fondet për arsimin kanë pësuar rënie
në krahasim me një vit më parë dhe vetëm 3. 39% e PBB i shkon arsimit. Kjo shifër është ndër më të
ulëtat në krahasim me 4.6% e vendeve të Evropës Lindore dhe 5% e PBB e shpenzimeve të vendeve
të Bashkimit Europian.
Znj. Nora Malaj, zv.ministre e MAS, prezente në takim, u shpreh se në 15 vite të gjithë duhet të
kishin bërë më shumë për arsimin dhe se java globale
Arsim për të Gjithë është arritje për vendin tonë. Ajo
theksoi se vetëm për rritjen e financimeve në arsim
qeveria ka disa objektiva mes të cilave: rritjen e
kualifikimit dhe aftësimit të mësuesve, prioritizimin dhe
shtimin e mësuesve ndihmës e mbështetës, nxitjen e
menaxhimit të shkollës përmes kualifikimit të
menaxherëve të rinj të aftësuar për thithjen e
investimeve në shkollë, krijimi i mjediseve atraktive me
laboratorë të rinj, deri në 2030 arsimi i mesëm të
kthehet në të detyrueshëm. Ajo tha se gjithsesi ka vend
për tu bërë më shumë si p.sh. vendosjen e politikave për
uljen e taksave për ata që investojnë në arsim, politika gjithëpërfshirëse, mësuesi ndihmës dhe
shërbimet mbështetëse të jenë aktive, të ketë kualifikime të dedikuara për mësues të caktuar, etj.

Në
këtë
takim,
Anjeza
Kaçorri,
përfaqësuese e Grupit “Fëmijët dhe të
Rinjtë në Parlament” solli zërin e fëmijëve
përmes prezantimit të funksionimit të
Qeverisë së nxënësve sipas tyre. Mungesa
e informacionit rreth përfaqësuesve të
qeverisë së nxënësve në shkolla,
funksionimit të saj, mungesa e seriozitetit
nga ana e senatorëve dhe mungesa e
informacionit rreth rolit që senatorët
duhet të kenë, ishin disa prej
problematikave të ngritura nga vetë fëmijët. Ndërsa ekzistenca e klubeve për pjesmarrjen e
nxënësve apo zgjedhja demokratike e senatorit nga vetë nxënësit u theksuan si aspekte pozitive të
pjesmarrjes së fëmijëve në shkollë.
Takimi u mbyll nga një bashkëbisedim e diskutim mes
pjesmarrëse. Përfaqësues të Komisionerit për
Mbrojtjen e të dhënave personale theksuan se ka nisur
një iniciativë që privacinë dhe mbrojtjen e të dhënave
personale ta fillojmë që në arsimin 9-vjeçar duke sjellë
në vëmendje të fëmijëve pjesmarrës se nxënësit kanë
të drejtën e informimit dhe duhet të dinë si harxhohen
paratë që mblidhen nga prindërit ose se të dhënat e
tyre personale duhet të përdoren vetëm me pëlqimin
e tyre të shkruar.
Ndërsa përfaqësuesja e UNICEF u shpreh se është
shumë e rëndësishme që të investosh sot për arsimin dhe se ka ardhur koha që të jetë prioritet. Ajo
solli në vëmendjen e pjesmarrësve studimin e kryer nga UNICEF sec sjell për ekonominë investimi i
duhur në arsim. Sipas studimit Shqipëria humbet 35 milionë dollarë në kapacitet njerëzor pikërisht
nga mosinvestimi në arsim.
Ndërsa disa nga problematikat e ngritura nga
pjesmarrës të tjerë në takim si mësues të fëmijëve me
aftësi ndryshe, përfaqësues të Sindikatës së arsimit,
studentë e nxënës, përfaqësues të OJF-ve, etj, janë:
mungesa e trajnimit të mësuesve për fëmijët me aftësi
ndryshe apo për problematikat që ndeshen si bulizmi,
aksidentet, etj; moskoordinimi i DAR-eve me Fakultetin
e shkencave sociale për kategorinë e mësuesve të
arsimit special; mungesa e profesionalizmit tek
edukatorët e arsimit parashkollor; ekzistenca e
politikave militantiste në emërimet e mësuesve; në
financimin që bëhet me formulë për nxënës nuk merren parasysh nevojat e fëmijëve ndryshe; zëri

për arsimin parashkollor nuk është më vete; duhet të ekzistojë bashkëpunim dhe koordinim mes
Qendrave Komunitare dhe MAS; arsimi ka nevojë për partnerë nga të gjithë sektorët; çerdhet kanë
nevojë për mjekë të specializuar për të identifikuar problemet e fëmijëve; etj.

2. 15 Vjet Fushata e Javës Globale ‘Arsim për të Gjithë’ në Shqipëri
Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në
Shqipëri - ACCE, është anëtare e Global
Campaign for Education, rrjetit të
organizatave të shoqërisë civile më të
madh në mbarë Botën, i cili ka si mision të
sigurojë që Shtetet të veprojnë
konkretisht në plotësimin e të drejtës të
çdo fëmije për arsim të detyrueshëm
publik cilësor gjithëpërfshirës dhe pa
pagesë.
Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri është i vetmi rrjet i organizatave të shoqërisë civile në
vend që i është bashkuar nismës Botërore “Java Globale për Arsimin”, që prej vitit 2003. Në 15 vite
të organizimit të Javës Globale në Shqipëri Koalicioni ka arritur të sjellë në vëmendje të publikut,
qeveritarëve, vendimmarrësve dhe vetë fëmijëve problematikat imediate të cilat kanë pasur nevojë
për adresim vit pas viti në plotësimin e të drejtës së çdo fëmije për arsim. Më poshtë fokusi i
fushatave vit pas viti:
2003: “Arsimi i Vajzave”. Fushata synoi sjelljen në vëmendjen e qeverisë të braktisjes së shkollës
nga vajzat, veçanërisht në zonat rurale, dhe nevojës për adresim të këtij problemi.
2004: “Çdo fëmijë në shkollë!”. Fushata ndihmoi në rritjen e ndërgjegjësimit të të gjithë aktorëve
për politika, programe dhe iniciativa që do të bënin të mundur ndjekjen e shkollës nga të gjithë
fëmijët dhe reduktimin e fenomenit të braktisjes së shkollës.
2005: “Arsimo për t’i Dhënë Fund Varfërisë”. Fushata ndihmoi në rritjen e ndërgjegjësimit të
fëmijëve dhe prindërve mbi impaktin e arsimit në reduktimin e varfërisë.
2006: “Çdo Fëmijë ka Nevojë për një Mësues të Kualifikuar”. Fushata u fokusua në nevojën për të
garantuar cilësi në arsim, jo vetëm për fëmijët në qytetet kryesore, por për çdo fëmijë në Shqipëri.
2007: “Shkolla Miqësore për Çdo Fëmijë”. Fushata solli në vëmendje detyrimet e qeverisë për
Reforma në Arsim dhe për sigurimin e të drejtës themelore për çdo fëmijë për një arsim cilësor.
2008: “Lexo me Mua, Bëhu pjesë e Fushatës për Leximin më të madh në Botë”. Fushata mori
formën e një aktiviteti shumë të madh publik me pjesëmarrjen e fëmijëve, prindërve, mësuesve,
shkrimtarëve, etj.

2009: “Arsim Cilësor për të gjithë, Jepini Fund Përjashtimit”. Fushata synoi ndërgjegjësimin e
Qeverisë Shqiptare, politikanëve dhe publikut të gjerë për problemet e arsimimit të fëmijëve në
Shqipëri, veçanërisht arsimimit të vajzave dhe fëmijëve të grupeve vulnerabël, fenomenit të
braktisjes së shkollës dhe të fëmijëve të përjashtuar nga arsimi.

2010: “1 Gol për Edukimin”.
Fushata pati formën e nje
aktiviteti i cili për herë të parë
mundësoi një ndeshje futbolli
të veçantë ndërmjet fëmijëve
në nevojë dhe skuadrës
profesioniste të të rinjve të
Dinamos.

2011: “Rishikimi juridik i Ligjit për Arsimin Parauniversitar”. Koalicioni së bashku me partnerët
sugjeroi ndryshime ligjore në parlament për ligjin e ri të arsimit, veçanërisht lidhur me cilësinë e
arsimit, pjesëmarrjes në arsim dhe mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna.
2012: “Të Drejtat Sapo
Fillon Jeta”. Kjo fushatë u
fokusua në rritjen e
ndërgjegjësimit
rreth
arsimit në fëmijërinë e
hershme. Piktura e madhe
(Vizatimi më i madh i
fëmijëve) ishte një nga
aktivitetet
më
të
rëndësishme
ku fëmijët
nëpërmjet
imagjinatës
shprehën idetë e tyre sesi
do të ishte një fëmijëri e
lumtur.
2013: “Çdo Fëmijë Ka Nevojë për një Mësues të Kualifikuar”. Qëllimi i kësaj fushate ishte rritja e
ndërgjegjësimit të politikanëve, prindërve dhe mësuesve rreth të drejtës të çdo fëmije për të pasur
një mësues të kualifikuar.
2014: “Të drejta të Barabarta, Mundësi të Barabarta”. Fushata kishte në fokus të drejtën për arsim
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara. Nxënës nga shkolla të ndryshme u bënë pjesë e

aktivitetit “Piktura e madhe e Fëmijëve”, ku nëpërmjet vizatimeve të tyre i thanë Po
Gjithëpërfshirjes
2015: “Unë Votoj”. Për
herë të parë, rreth 500
nxënës nga të gjitha
shkollat 9-vjeçare të
qytetit
të
Tiranës,
shprehën publikisht me
votën e tyre kërkesat e
tyre
ndaj
politikëbërësve në nivel
qëndror dhe lokal mbi
arsimin dhe shkollën.
2016: “Financoni të
Ardhmen”. Kjo fushatë
synoi
tu
kujtojë
vendimmarrësve,
qeveritarëve dhe gjithë aktorëve përgjegjës se financimi në arsim është financim i së ardhmes.
2017: “Së bashku për arsimin! Koha për të marrë përgjegjësi”. Rritja e ndërgjegjësimit të
qeveritarëve dhe vendimmarrësve rreth problematikave në arsim dhe nevojës për adresimin
imediat të tyre.

3. Dokumenti i Politikave “Pjesëmarrja e fëmijëve në shkollë”. Modele dhe
rekomandime
Dokumenti i politikave “Pjesëmarrja e Fëmijëve në shkollë”, i përgatitur nga ACCE, është një analizë
e plotë e literaturës në fushën e pjesëmarrjes së fëmijëve, rëndësisë së saj, rolit të fëmijëve në
menaxhimin dhe vendimmarrjen e shkollës, përfitimet për fëmijët, shkollën, shoqërinë dhe
demokracinë. Gjithashtu, produkti në fjalë shërben si material udhëzues / referues në hartimin e
programeve dhe iniciativave për fuqizimin real të fëmijëve dhe të rinjve në vendin tonë. Ai synon të
ndikojë punën e vendimmarrësve qëndrorë dhe lokalë, shkollave, organizatave të shoqërisë civile
dhe agjencive të tjera që punojnë me/për fëmijë, në lidhje me pjesmarrjen efektive të fëmijëve në
shkollë.

Praktika të mira për angazhimin e nxënësve në qeverisjen e shkollës



Menaxhimi i shkollës
Ndarja e lidershipit dhe demokracisë në sistemet dhe strukturat e shkollës


Rishikimi / zhvillimi i
rregullave,
politikave
apo
procedurave të shkollës

Përfshirja e nxënësve në
vlerësimin apo zgjedhjen e stafit

Përfshirja e nxënësve në
vendime rreth edukimit

Vullnetarizmi
dhe
mbështetja komunitare

Rekomandime
Rekomandime për Ministrinë e
Arsimit dhe Sportit






Hartimi i Programeve Kombëtare të pjesëmarrjes së fëmijëve ne shkollë që në fazat e para
të fëmijërisë.
Në hartimin e politikate kombëtare të pjesmarrjes të respektohet parimi i nevojave të
fëmijëve duke përfshirë edhe fëmijët me nevoja të veçanta fizike apo intelektuale.
Hartimi/standartizimi i programeve të edukimit të bashkëmoshatarëve për promovimin e
modeleve pozitive.
Promovimi i vazhdueshëm i një kulture në shkollat Shqiptare e cila të përqafojë fuqizimin e
nxënësve.
Theksim i rëndësisë së pjesëmarrjes së fëmijëve në komunikimet mediatike/publike të MAS
për stafet pedagogjike dhe publikun e gjerë.

Rekomandime për shkollat








Mësuesit dhe vendimarrësit e
shkollës duhet të inkurajojnë
pjesmarrjen e fëmijëve në shkollat e
tyre.
Dokumentimi I eksperiencave dhe
mësimeve pozitive të pjesëmarrjes
kuptimplote.
Përfshirja e pjesëmarrjes si indikator
në
vlerësime
dhe
praktikat
pedagogjike.
Është shumë e nevojshme që
strukturat në nivel shkolle të zbresin
në nivel klase.



Hartimi i politikave në nivel shkolle për pjesëmarrjen e nxënësve në shkollë: hartimi i qëllimit,
objektivave dhe rezultateve me nxënësit. Hartimi i vizionit për pjesmarrjen e nxënësve dhe
afishimi i saj në vende të dukshme.

Rekomandime për OSHC-të









Prioritizim i zbatimit të
programeve të pjesëmarrjes
kuptimplote të fëmijëve në
strategjitë e tyre.
Zbatim
i
principeve
të
mbrojtjes së fëmijëve në rastet
kur organizatat punojnë direkt
me fëmijë.
Profesionalizëm, JO tokenizëm
gjatë punës me fëmijë.
Të punohet në partnership me
shkollat dhe agjencitë e tjera të
cilat kanë eksperiencë në fushën e pjesëmarrjes së fëmijëve. Zhvillimi i “rrjeteve” për ndarjen
e njohurive, aftësive dhe praktikave.
Përdorimi i metodës “nga fëmija tek fëmija”.

4. Financimi i arsimit parauniversitar në Shqipëri. Sfida dhe rekomandime
Shqipëria bën pjesë në grupin e vendeve me zhvillim të lartë të kapitalit njerëzor. Për periudhën
2005-2014 shpenzimet publike për arsimin kanë qenë sa 3.3% e PBB. Shpenzimet publike për
arsimin parauniversitar (Arsimi Bazë, Arsimi I Mesëm I Përgjithshëm dhe Arsimi Profesional) janë në
nivele të ulta dhe kanë tendencë rënie për
periudhën 2014-2017 (2.9 GDP për vitin 2017).
Shqipëria shpenzon për arsimin në % të PBB më pak
se sa vendet me zhvillim të ulët të kapitalit
njerëzor.Ndërkohë vendet e të njëjtit grup
shpenzojnë 4.9% të PBB për arsimin dhe vendet e
OECD 5.1% të PBB. Pjesën më të madhe të
shpenzimeve e zenë pagat dhe sigurimet shoqërore,
ndërsa investimet mbeten të ulta dhe larg nevojave
që ka sektori i arsimit për përmirësime në
infrastrukturë dhe laboratore. Burimet e fondeve
për arsimin vinë nga buxheti qëndror (buxheti i MAS
dhe transferta specifike), kontributet nga pushteti

vendor (bashkitë) dhe burimet jashtë buxhetit, përfshi dhe të ardhurat e realizuara nga tarifat dhe
kontributet e prindërve/komunitetit .

Sfida





Niveli i financimit të sektorit të Arsimit mbetet i ulët krahasuar me vendet e OECD, por dhe
në raport me objektivin e vendosur nga qeveria për të arritur në 5% të PBB deri në vitin 2017;
Shpenzimet e programit për nxënës janë 2.94 herë më të larta në arsimin bazë sesa në
arsimin e mesëm të përgjithshëm, tregues ky që duhet të përmirësohet në favor të arsimit
të mesëm të përgjithshëm;
Rritja e cilësisë së mësimdhënies mbetet një sfidë për MAS. Pajisja e shkollave me biblioteka,
laboratore (kimi, fizike, biologji, informatikë) dhe aksesi në internet kanë qenë objektiva
specifikë për programet e arsimit parauniversitar, por MAS ka alokuar fonde modeste.

Rekomandime






Në nivel kohor afatgjatë duhet të alokohet 6% e GDP për arsimin. Buxheti i Shtetit për vitin
2018 duhet të alokojë 3.5% të GPD për arsimin parauniversitar publik;
Të alokohen më shumë fonde dhe të shpenzohen ato për laboratorë të lëndëve Kimi,
Biologji, Fizikë, Informatikësi edhe të pasurohet fondi i biblotekave të shkollave të arsimit
bazë
Të shpërndahen më drejt fondet e investimeve sipas projekteve dhe gjendjes fizike pasi ka
shkolla që nuk është investuar që kur janë ndërtuar dhe j’u mungon infrastruktura bazë;
Të
rritet
bashkëpunimi i
institucioneve
publike, biznesit
dhe donatorëve
për
të
mundësuar
rritjen
e
investimeve në
arsim.

5. ANEKS 1 FTESA DHE
AXHENDA

