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LËNDA: Informatë për gjendjet e konstatuara – çështjet aktuale, sfidat dhe 

dobësit e konstatuara gjatë realizimit të të drejtës së arsimit dhe realizimit të 
procesit edukativ – arsimor në shkollat fillore dhe të mesme në RMV 

 
I nderuar minister, 
Avokati i Popullit konform mandatit të vet dhe kompetencave ligjore, i mbron të 

drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, ku mes tjerash edhe të drejtën e arsimit. Në 
atë kontekst, përveç veprimit sipas parashtresave të parashtruara nga qytetarët, në 
vazhdimësi përmes Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me 
aftësi të kufizuar, e ndjek realizimin e të drejtës së arsimit të çdo fëmije në mënyrë të 
barabart, si dhe sfidat, dobësit dhe mangësitë me të cilat ballafaqohen nxënësit në 
shkollat fillore dhe të mesme në procesin edukativ – arsimor. 

Në atë kontekst Avokati i Popullit nga reagimet e shumta nga nxënësit, prindërit si 
të prekur drejtpërdrejt, si dhe reagimet e shpeshta dhe të shumta të publikut, konform 
Ligjit për Avokatin e Popullit, hapi lëndë me vetiniciativë me qëllim të realizimit të të drejtës 
për arsimim pa pengesa të të gjithë fëmijëve në Republikë. 

Avokati i Popullit konsideron se është e nevojshme të Ju informojë për çështje 
aktuale, reagime dhe ankesa të qytetarëve dhe të shprehë qëndrimin e Institucionit për 
disa probleme të vërejtur në sferën e arsimit dhe procesin edukativ – arsimor, si dhe të 
tregojë për mangësi të perceptuara/konstatuara dhe shkelje të drejtës së arsimimit. 
Rrjedhimisht, Ju drejtohemi me konstatimet dhe rekomandimet tona, për çdo problem 
individual aktual, me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së procesit arsimor rrjedhshëm 
dhe pa pengesa dhe realizimin e të drejtës së arsimit si e drejtë e garantuar për çdo 
nxënës në shtet. 



1. Përkatësisht edhe pse viti shkollor 2022/23 tanimë ka filluar, nuk ndalen 
reagimet e publikut në lidhje me mungesën e librave për nxënësit e shkollave fillore dhe 
të mesme. 

Prindërit dhe nxënësit reagojnë për shkak të mungesës së librave të shtypura për 
të gjithë lëndët mësimore, ndërsa ankohen edhe për shkak të vjetërsisë së librave që i 
kanë në dispozicion. Përkatësisht, nxënësit që ndjekin mësim në klasë të parë, të dytë, 
të tretë, të katërt dhe të pestë n’a kanë njoftuar se nuk kanë marrë komplete të librave të 
shtypura për të gjitha lëndët mësimore konform planit dhe programit mësimor, që tregon 
se nxënësit e këtyre klasëve e filluan vitin shkollor me materiale për mësim në formë të 
shtypur, të cilave ju janë bashkangjitur përmbajtje nga disa lëndë mësimore. 

Njëherit, si problem, Avokati i Popullit për këtë vit shkollor vuri në dukje mungesën 
e librave për lëndën mësimore nga gjuha Angleze dhe sipas pohimeve në vend të 
shfrytëzimit të librit, arsimtarët dhe nxënësit shërbeheshin me fragmente prej librave më 
të vjetër dhe burimeve tjera të materialeve konform programës mësimore. Njohurit e 
Avokatit të Popullit janë se vite me rradhë nuk ka libra të lejuar zyrtarisht për gjuhën 
Angleze. 

Nxënësit gjithashtu ankohen se problem ju paraqet edhe ajo se pjesa më e madhe 
e librave të marra janë seriozisht të dëmtuara, deri në pikën e papërdoshmërisë, për çka 
prindërit ekspozohen ndaj shpenzimeve të shtypjes së verzioneve elektronike të librave. 
Për të pohuarën, permes mediave reaguan edhe nga Unioni i nxënësve të shkollave të 
mesme duke pohuar se nxënësit kanë marrë ose libra shumë të dëmtuara nga të cilat 
nuk mësohet ose një pjesë e tyre fare nuk kanë marrë libra, duke pohuar se ky problem 
është prezent në më shumë shkolla të mesme në Shkup, Manastir, Prilep, Veles, 
Dellçevë dhe në qytete tjera. Sipas tyre, mungesa e librave veçanarisht është i theksuar 
për lëndët profesionale në shkollat e mesme profesionale. 

Avokati i Popullit sugjeron për Ligjin aktual për libra për arsimin fillor dhe të 
mesëm (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/2008, 99/2009, 83/2010, 
36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 146/2015, 217/2015, 30/2016 
и 21/2018), sipas të cilit, libri është mjet elementar mësimor dhe burim i dijes për 
realizimin e qëllimeve edukative – arsimore të verifikuara në planin dhe programën 
arsimore të arsimit fillor dhe të mesëm. Njëherit, “Çdo nxënës në fillim të vitit 
shkollor merr komplet të librave falas”, ndërsa sipas nenit 23 paragrafit 1, “Çdo libër 
mund të përdoret pesë vite shkollore, përveçse librat që kanë përmbajtje të cilat 
nxënësi i plotëson me shkrim, ngjyrosje, prerje dhe ngjitje, si dhe librat e klasës së 
parë, të dytë dhe të tretë”. 

Duke rikujtuar obligimin për garantimin e arsimit kualitativ dhe sigurimin e 
përkrahjes të plotë për zhvillimin e potencialeve të çdo fëmije, Avokati i Popullit 
rekomandon që Ministria e Arsimit dhe Shkencës t’i ndërmerrë të gjitha masat dhe 
veprimet për minimizimin dhe sipas mundësive menjanimin e plotë të pengesave 
për pjesëmarrje pa pengesa dhe ndjekje të mësimit nga të gjithë nxënësit në 
mënyrë të barabart, si dhe masa për avansimin e kushteve për nxënësit, duke 
modernizuar mjetet arsimore dhe sigurimin e librave dhe materialeve arsimore – 
didaktike për çdo nxënës. 



2. Nëse marrim parasysh se viti shkollor filloi me realizimin e mësimit me prezencë 
fizike, pa përjashtime për të gjithë nxënësit, tek institucioni jonë janë parashtruar 
parashtresa nga prindër të cilët kanë shprehur brengosje për vendimin e këtillë, duke 
theksuar se kjo mënyrë e mësimdhënies paraqet sfidë për fëmijët me sëmundje kronike 
dhe prindërit, si dhe anëtarët tjerë të familjes më të ngusht dhe veçanarisht nëse kemi 
parasysh se pandemia dhe masat për mbrojtje nga Kovid-19 janë ende aktuale dhe në 
atë drejtim për shkak të arsimimit pa pengesa dhe rrezikuar shëndetin e fëmijëve të 
sëmurë kronik, por edhe shëndetin e personave të sëmurë kronik në familjet e nxënësve 
si persona në rrezik, kërkoi intervenim me qëllim të mundësimit që edhe këtë vit shkollor 
të vazhdojë mësimi i këtyre fëmijëve nga distanca. 

Duke pasur parasysh se viti shkollor është në rrjedhë, pandemia me Kovid-
19 është ende prezente, me qëllim të ruajtjes së shëndetit dhe pengimin e 
shpërndarjes së virusit, ndërsa në kontekst të kërkesës së prindërve, Avokati i 
Popullit i rekomandon Ministrisë që të kërkoj mendim profesional nga Komisioni 
për sëmundje ngjitëse në lidhje me mënyrën e vijimit të mësimit nga ana e fëmijëve 
– nxënësve të sëmurë dhe nxënësve që kanë persona të sëmurë kronik në familjet 
e tyre. Mandej i rikujton se të gjithë të involvuarit në procesin arsimor duhet të 
kujdesen dhe të kontribuojnë për zhvillim të sigurt dhe pa pengesa të procesit 
arsimor të fëmijëve. 

3. Ngjarja tragjike në gjimnazin “R.J.Korçagin” – Shkup, që seriozisht e tronditi 
publikun, hapi shumë pyetje, të cilat kërkojnë analizë serioze, mes tjerash edhe çështjen 
e kujdesit për shëndetin mendor të fëmijëve dhe se e njëjta është lëndë e analizës dhe 
punës së kuadrit arsimor dhe profesional të shërbimeve profesionale shkollore. 

Në kulmin e pandemisë, duke përcjellur ndikimin e masave për mbrojtje nga Kovid-
19 ndaj shëndetit mendor të fëmijëve, Avokati i Popullit përmes fokus grupeve me nxënës 
të shkollave fillore dhe të mesme konstaton se një numër i vogël i nxënësve kanë pasur 
përkrahje nga ana e shërbimit psikologjik – pedagogjik dhe tek një numër i vogël i 
shkollave janë mbajtur ligjerata në temën përmirësimit të mirëqenies psikologjike.  

Duke pasur parasysh të përmendurën, si dhe ngjarjen e fundit, në të cilën nxënës 
i shkollës së mesme i mori vetes jetën, Avokati i Popullit sugjeron se shkollat, përveç 
aktivitetit edukativ-arsimor, japin kontribut kyç në zhvillimin emotiv dhe kognitiv të 
fëmijëve dhe kanë rrol domethënës në zhvillimin dhe ndryshimet shoqërore. Si 
rrjedhojë, të punësuarit në shkolla, stafi mësimdhënës dhe ekipet profesionale, 
duke pasur parasyshë rrolin e tyre të rëndësishëm në procesin e mbrojtjes së 
fëmijëve, duhet t’u qasen me ndjeshmëri nevojave dhe shqetësimeve të fëmijëve, 
duke u kujdesur për të drejtat, privatësinë dhe dinjitetin e tyre. 

Avokati i Popullit është i mendimit se Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në 
bashkëpunim me ministritë tjera përkatëse (Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e 
Punës dhe Politikës Sociale), dhe në koordinim dhe bashkëpunim me shkollat, 
institucionet për mbrojtje të fëmijëve, si dhe vetëqeverisjet lokale në vashdimësi 
duhet të ndërmarrin aktivitete dhe veprime për mbrojtjen e shëndetit mendor si dhe 
për sigurinë e nxënësve në shkolla dhe jasht tyre. 

Gjithashtu, bashkëpunëtorët profesional të shkollave nevojitet që të 
trajnohen dhe edukohen për zbulim të hershëm të problemeve me shëndetin 



mendor të fëmijëve, për njohjen e shenjave të shëndetit mendor të çrregulluar, me 
qëllim të parandalimit, pengimit dhe minimizimit të ngjarjeve jo të këndshme që e 
cenojnë shëndetin, mirëqenien dhe jetën e nxënësve, duke respektuar të drejtat e 
fëmijëve dhe interesin e tyre më të mirë. 

4.   Mungesa e asistentëve arsimor dhe personal për nxënësit me aftësi të kufizuara 
të përfshirë në shkollat e rregullta, paraqet pengesë serioze për realizimin pa pengesa të 
së drejtës për arsim të çdo fëmije, por edhe arsye që Avokati i Popullit të Ju njoftoj me 
qëndrimin e institucionit në lidhje me të lartëpërmendurën dhe të japë rekomandime për 
mënyrën e tejkalimit të dobësive të vërejtura. 

Duke pasur parasysh mungesën e asistentëve arsimor në vitin e kaluar shkollor, 
duhet t’u theksuar se këtë vit shkollor nxënësit me aftësi të kufizuar që ndjekin mësim në 
shkollat fillore komunale do të përkrahen nga gjithsej 720 asistent arsimor të siguruar nga 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, që është rritje e konsiderueshme e numrit të 
asistentëve të angazhuar në krahasim me vitin e kaluar. 

Avokati i Popullit e përshëndet vendimin e Ministrisë për shtimin e numrit të 
asistentëve arsimor, njëherit sugjeron që në mënyrë të vazhdueshme të përcjellet 
gjendja, me qëllim të shpërndarjes së drejtë dhe me kohë të asistentëve arsimor 
për fëmijët e shkollave fillore për të cilët ky lloj i përkrahjes në mësim ju nevojitet 
për arsimim pa pengesa. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit sugjeron për nevojën 
e patjetërsueshme të bashkëpunimit të vazhdueshëm të MASH me organet 
kompetente për vlerësim funksional me qëllim të vlerësimit të rregullt të nevojës 
reale dhe në këtë mënyrë të sigurohen me kohë asistent tjerë arsimor të 
nevojshëm, në mënyr që të gjithë nxënësit që kanë nevojë për këtë lloj përkrahje të 
mund të realizojnë të drejtën e vet. 

Në lidhje me të përmendurën, një problem që është vërejtur edhe këtë vit shkollor 
është se për nxënësit me aftësi të kufizuar që ndjekin mësim në shkollat e mesme nuk 
janë siguruar asistent arsimor si zgjidhje sistematike dhe e përhershme. Përkatësisht, 
është brengosëse ajo që për fëmijët me aftësi të kufizuar në shkolla të mesme asistent 
arsimor do të sigurohen me përkrahje të UNDP përmes kyçjes së personave të 
papunësuar të evidentuar nga Agjencioni për punësim i RMV në programën për punë të 
dobishme komunale, ndërsa sipas njohurive të Avokatit të Popullit vetëm disa komuna në 
shtet në gusht kanë shpallur thirrje publike për angazhim të asistentëve arsimor, me ç’rast 
angazhimi është në kohëzgjatje prej nëntë muajve, për të cilin angazhim pranojnë 
kompenzim në të holla një shumë prej 9.000 denarëve, për të cilin nuk ka interesim të 
madh nga kandidatët potencial. Sipas, njohurive, kondidatët potencial që do ta kryejnë 
këtë shërbim fare edhe nuk vlerësohen për kualifikimet dhe kompetencat e tyre 
profesionale, ndërsa duhet të përkrahin fëmijët me aftësi të kufizuar në mësim që gjithsesi 
paraqet detyrë të përgjegjshme e cila duhet të kryhet me përkushtim maksimal dhe 
profesional.  

Gjithashtu, një problem që u vë në dukje nga parashtruesit e parashtresave tek 
Avokati i Popullit është ai që për nxënësit me aftësi të kufizuar të shkollave të mesme 
shtetërore të cilat janë nën ingerenca të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, fare nuk 
është i mundur fitimi i asistencës arsimore, kështu që të njëjtit edhe këtë vit shkollor 
mbeten pa përkrahjen e nevojshme, me ç’rast shkelet e drejta e arsimit kualitativ, ndërsa 



njëherit nuk trajtohen në mënyrë të barabart me nxënësit tjerë, që bie ndesh me 
Konventën për të drejtat e fëmijës dhe Konventën për të drejtat e personave me aftësi të 
kufizuar dhe e njëjta nuk guxon të lejohet. 

Avokati i Popullit, rekomandon që të intensifikohen aktivitetet nga ana e 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për sjellje të Ligjit të ri për arsim të mesëm dhe 
harmonizim të tij me Konventën për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar dhe 
në atë drejtim përkrahje të nxënësve me aftësi të kufizuar në shkollat e mesme 
(asistenca arsimore) të vërtetohet si zgjidhje sistematike. Deri atëher, duke pasur 
parasysh se viti shkollor është në rrjedhë, Avokati i Popullit rekomandon që 
Ministria konform kompetencave t’i ndërmerrë të gjitha masat e nevojshme  për 
mundësimin e arsimit të papenguar dhe përkrahje nga asistent arsimor për çdo 
fëmijë me aftësi të kufizuar që vijon mësim në shkollat e mesme shtetërore të cilat 
janë nën ingerenca të Ministrisë, ndërsa në bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale 
të gjendet zgjidhje për nxënësit me aftësi të kufizuar që janë të përfshirë në shkollat 
e mesme komunale. 

Sipas Avokatit të Popullit, tek arsimi inkluziv dhe kualitativ patjetër duhet të 
kenë qasje të gjithë fëmijët dhe në këtë konotacion të sigurohen kushte për fëmijët 
më të margjinalizuar dhe më jo të inkuadruar, fëmijët e familjeve vulnerabël sociale, 
fëmijët me aftësi të kufizuar, fëmijët e grupeve të minoriteteve, që duhet të fitojnë 
njohuri dhe zhvillojnë aftësi në mjedis mbështetës  dhe mundësues.  

5. Avokati i Popullti, në lidhje me krizën aktuale energjetike në shtet, nga aspekti i 
respektimit dhe realizimit pa pengesa i të drejtës për arsim t:e fëmijëve/nxënësve, duke 
pasur parasyshë kompetencat e kësaj Ministrie, e cila përmes blok danteve përmes 
komunve e finanson ngrohjen, ndërsa menaxhimi i mjeteve është në kompetencë të 
vetëqeverisjes lokale, sugjeron se është e nevojshme që Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, në bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale, drejtorët e shkollave në nivel 
lokal dhe qëndror, permes realizimit të analizës gjithëpërfshirëse t’a perceptojë 
gjendjen momentale për gatishmërinë e shkollave për sezonin e ngrohjes, e gjitha 
kjo me qëllim të realizimit pa pengesa  të procesit edukativ – arsimor për fëmijët në 
kushte dimërore. 

Sipas Avokatit të Popullit, është e nevojshme që të ndërmerren të gjitha 
masat për shkak të mbarëvajtjes së procesit arsimor në shkolla pa pengesa, duke 
i ndjekur me vëmendje të posaçme efektet e masave në kushte të krizës energjetike 
dhe gjithsesi ndikimin e të njëjtave ndaj të drejtave të fëmijës, duke rikujtuar se 
sjellja e çdo mase e cila i prek fëmijët të jetë paraprakisht e shqyrtuar edhe nga 
aspekti i interest të fëmijës, me qëllim të arsimimit të papenguar dhe kualitativ të 
çdo fëmije.  

Konform Ligjit për Avokatin e Popullit, për masat e ndërmarra të Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës sipas kësaj Informate dhe rekomandimeve është e nevojshme që 
t’a njoftoni Avokatin e Popullit me së voni në afat prej 30 ditëve nga pranimi i të njëjtës. 

 
                                                                  AVOKATI I POPULLIT    
                                                                        Naser Ziberi  



 
 
 

 
 
 
 


