
Fenomeni i braktisjes
në shkollat profesionale

ÇFARË ËSHTË BRAKTISJA SHKOLLORE?

Një nxënës është braktisës nëse largohet nga një cikël studimi i sistemit arsimor pa marrë një kualifikim 
të parë. (OECD)

Një nxënës  i arsimit të detyruar është braktisës nëse është i regjistruar në  fillim të vitit shkollor dhe 
rezulton mbetës (për shkak të mungesave) në fund të vitit. (Legjislacioni shqiptar). Këtu nuk përfshihen 
nxënësit që largohen për shkak të:
     fatkeqësive familjare
     kontrolleve mjekësore/ sëmundjeve të zgjatura 
     transferimit në një shkollë tjetër brenda vendit 
     migrimit jashtë vendit 

Mungesa e angazhimit në orarin e mësimit dhe mos-përfshirja në jetën sociale të shkollës konsiderohet 
si ‘braktisje e fshehtë’ dhe në pjesën më të madhe paraprin braktisjen shkollore.

Braktisja e shkollës në arsimin profesional në Shqipëri është një dukuri pak e studiuar. 
Projekti ‘Aftësi për Punë’ ka ndërmarrë një studim që eksploron fenomenin e braktisjes 
në 6 shkolla të arsimit profesional publik të mbështetura nga vetë projekti. 

Forcimi i partneritetit prindër – shkollë 
për të kuptuar perspektivën e arsimit 
profesional për punësim dhe krijimin e 
mundësive për orare fleksible ose për 
forma të tjera të komunikimit për prindërit 
që janë të punësuar;

Qartësimi i metodologjisë për vlerësimin 
e braktisjes duke u bazuar në Urdhrin e 
Përbashkët 3-Ministror (U3M);

Orientim dhe këshillim i vazhdueshëm i 
nxënësve gjatë gjithë përiudhës së 
studimeve;

Forma fleksibël të ofrimit të mësimit, 
ofrimi i orëve suplementare ose i kurseve 
afatshkurtra për nxënësit që kanë 
vështirësi në frekuentim ose në ecurinë 
akademike;

Vlerësimi i mësuesve dhe i shkollës nga 
nxënësit dhe ngritja e kapaciteteve të tyre 
për përmirësimin e metodave të 
mësimdhënies;  

Qartёsimi i rolit tё psikologut si kёshillues 
dhe komunikues i pasojave qё vijnё nga 
braktisja e shkollёs si dhe si “urё lidhёse” 
mes shkollёs dhe prindёrve; 

Bashkëpunimi i psikologut me shërbime 
të tjera në nivel vendor ;

Qartësimi i rolit të stafit të shërbimit 
psikosocial dhe nxitja e bashkëpunimit 
me mësuesit;

Miratimi i një protokolli parandalues për 
nxënësit në rrezik braktisjeje; 

Në bashkëpunim me pushtetin vendor 
mundësimi i transportit falas për nxënësit 
që jetojnë larg shkollës, jo vetëm për ata 
që e kanë shkollën 5 km larg;

Lehtësimi i procedurave dhe kritereve për 
përfitimin e bursave për nxënësit që 
jetojnë larg shkollës;

Forcimi i mekanizmit të  informimit dhe 
këshillimit aktiv të karrierës që në shkollën 
9 – vjeçare;

Nxitja e rolit aktiv të stafit të shërbimit 
psikosocial në shkolla, me anë të uljes së 
numrit të nxënësve në ngarkesë dhe të 
plotësimit të kësaj njësie me punonjës 
social;

Marrëveshje ndërinstitucionale mes 
Drejtorive Arsimore Rajonale dhe 
shkollave profesionale për përfshirjen e 
mësuesve dhe stafit të shërbimit 
psikosocial në rrjetin e 
psikologëve/punonjësve socialë të 
shkollave;

Për shkollën Për pushtetin qendror
dhe vendor

REKOMANDIME



CILËT JANË FAKTORËT KRYESORË QË NDIKOJNË 
NË BRAKTISJEN SHKOLLORE? 

DËSHIRA PËR
TË EMIGRUAR

PAKËNAQËSI
NË SHKOLLË

51% 48% 48% 34%

NEVOJA PËR
TË PUNUAR

DËSHIRA PËR TË NDJEKUR
NJË SHKOLLË TJETËR

Legjislacioni dhe politikat 
Shkalla e punësimit 
Zhvillimi ekonomik
Trendet e migracionit

Sistemi

Infrastruktura
Mësimdhënia
Marrëdhëniet me mësuesit
Orientimi i karrierës
Politikat e frekuentimit
Stafi psiko-social
Mekanizmat për
parandalimin e braktisjes

Shkolla

Gjendja financiare dhe 
sociale
Punësimi
Niveli i arsimit të prindërve
Mobiliteti
Vendbanimi, largësia
nga shkolla

Familja

Mosha
Gjinia
Aftësitë personale
Shëndeti fizik dhe mendor
Angazhimi shkollor

Fëmija

Nxënësit që janë
në marrëdhënie pune

(31%)
në krahasim me ata
që nuk janë

(16%)

Nxënësit e painteresuar
dhe që kanë një ecuri
në rënie në mësime

(40%)
në krahasim me nxënësit
e përqendruar dhe aktivë

(11%)

Nxënësit që kanë
marrëdhënie jo të
mira dhe konflikte të
vazhdueshme me
mësuesit

(61%)

Nxënësit që kanë konflikte
me bashkëmoshatarët

(42%)
në krahasim me ata
që kanë marrëdhënie
më të mira me ta

Nxënësit që vijnë nga familje
me të ardhura të ulëta

(31%)
në krahasim me ata me
të ardhura mesatare ose
më të larta

(16%)

Nxënësit me prindër të
paarsimuar ose me
arsim fillor në krahasim
me ata me prindër me
arsim më të lartë

Nxënësit me prindër jo
aktiv në tregun e
punës për shkak të
paaftësie të përhershme

Nxënësit me prindër
rrallëherë të pranishëm
në shkollë

(54%)

Nxënësit e klasave
më të ulëta në krahasim
me klasat më të larta

Djemtë

(20%)
në krahasim me vajzat

(16%)

CILA ËSHTË TIPOLOGJIA E NXËNËSVE
NË RREZIK BRAKTISJEJE?

PËRSE NXËNËSIT DUAN TË BRAKTISIN SHKOLLËN?

e nxënësve kanë menduar që të braktisin shkollën

Si adresohet braktisja shkollore në shkollat partnere të S4J?

Parandalimi i braktisjes është bërë pjesë e prioriteteve të zhvillimit të shkollave.

Koordinatorë të dedikuar për parandalimin e braktisjes.

Instrumenta që i ndihmojnë mësuesit si të identifikojnë dhe trajtojnë
nxënësit  në rrezik braktisje.

Marrëdhënie të forta midis psikologëve të shkollës dhe mësuesve në
menaxhimin e rasteve përmes trajnimeve dhe forumeve.

Aktivitete të fillim vitit për integrimin e nxënësve të rinj.

Instrumente për mbledhjen dhe raportimin
e duhur të të dhënave.

Aktivitete jashtëshkollore me tematika interesante.

Investime në infrastukturë

Orientim dhe këshillim karriere

Të nxënit atraktiv

Praktika profesionale në biznes


