
2.1 Përqindja e regjistrimit neto në arsimin fillor 
 

OBJEKTIVI DHE SYNIMI I TRAJTUAR 
Objektivi 2: Kryerja universale e arsimit fillor 
Synimi 2.A: Të sigurohet që deri në vitin 2015, fëmijët kudo që janë, si djemtë, ashtu edhe vajzat, të kenë 
mundësi të kryejnë arsimin e plotë fillor 

 

 
PËRKUFIZIMI DHE METODA E LLOGARITJES 
Përkufizimi 
Përqindja e regjistrimit neto (NER) në arsimin fillor është raporti i numrit të fëmijëve të moshës së arsimit 

fillor të detyrueshëm, të regjistruar në arsimin fillor me numrin total të fëmijëve të moshës së arsimit fillor 

të detyrueshëm, e shprehur si përqindje. 

 

Konceptet 
Fëmijët e moshës së arsimit fillor të detyrueshëm përcaktohen nga Klasifikimi Ndërkombëtar Standard i 
Arsimit (ISCED97). Mosha e zakonshme ose ligjore e hyrjes në arsimin fillor është jo më e vogël se pesë 
vjeç ose jo më e madhe se shtatë vjeç, dhe në parim mbulon gjashtë vjet shkollim me kohë të plotë. Aty 
ku brenda një shteti ekziston më shumë se një sistem për arsimin fillor, për përcaktimin e grup moshës 
zyrtare për arsimin përdoret struktura më e përhapur ose struktura më e zakonshme. 

 

Arsimi fillor normalisht përbëhet nga programe të hartuara mbi bazë njësie ose projekti për t'u dhënë 
nxënësve baza të shëndosha arsimimi në lexim, shkrim dhe matematikë, së bashku me njohuri elementare 
për lëndë të tjera, si historia, gjeografia, shkencat natyrore, shkencat sociale, arti dhe muzika. 

 

Metoda e llogaritjes 

Për të llogaritur treguesin, fillimisht nevojitet të përcaktohet popullata e moshës së arsimit fillor të 
detyrueshëm, mundësisht duke iu referuar moshës teorike të fillimit dhe kohëzgjatjes së Nivelit 1 (arsimi 
fillor) të ISCED97, për krahasimin ndërkombëtar. 

 

Pas kësaj, numri i nxënësve të moshës së arsimit fillor të detyrueshëm që janë regjistruar në arsimin fillor 
pjesëtohet me popullatën totale të së njëjtës grupmoshë dhe rezultati shumëzohet me 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disa fëmijë që kanë moshën për arsimin fillor mund të futen në shkollën fillore më herët dhe të avancojnë 
në arsimin e mesëm përpara se të arrijnë moshën maksimale zyrtare për arsimin fillor. NER-ja nuk i 
përfshin këta fëmijë, duke ulur numrin e fëmijëve që në fakt zhvillojnë ciklin e plotë të arsimit fillor. Për ta 
kapërcyer këtë kufizim, mund të përllogaritet një përqindje e rregulluar e regjistrimit neto në arsimin 

fillor si numri i fëmijëve të moshës së arsimit fillor të detyrueshëm, të cilët janë regjistruar në arsimin fillor 
ose në atë të mesëm, dhe që shprehet si përqindje e popullsisë totale të fëmijëve që kanë moshën zyrtare 
për arsimin fillor të detyrueshëm. 
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ARSYETIMI DHE INTERPRETIMI 
Treguesi përdoret për të monitoruar progresin drejt objektivit të kryerjes universale të arsimit fillor (UPE), i 
identifikuar edhe në Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit, edhe në nismën "Arsim për të gjithë". Regjistrimi 
neto i referohet vetëm nxënësve që kanë moshën zyrtare për arsimin fillor, ndërsa regjistrimi bruto përfshin 
nxënësit e çdo moshe.  

 

Përqindjet e regjistrimit neto nën 100% sigurojnë një matje të përqindjes së fëmijëve që kanë moshën për 
arsimin fillor, por që nuk janë regjistruar në shkollë fillore. Vlerat nën 100% lajmërojnë hartuesit e 
politikave për nevojën për politika që rrisin regjistrimin në arsimin fillor me qëllim që të arrihet objektivi i 
kryerjes universale të arsimit fillor. Politikat mund të kenë si objektiv popullatat e ndryshme të fëmijëve, në 
varësi nga karakteristikat e fëmijëve të paregjistruar. Disa fëmijë mund të kenë hyrë në shkollë e më pas ta 
kenë braktisur gjatë viteve në vazhdim dhe kjo kërkon politika që rrisin nivelet e frekuentimit. Fëmijë të 
tjerë mund të mos kenë hyrë kurrë në shkollë dhe kjo kërkon politika që rrisin qasjen ekonomike, sociale 
ose fizike në shkolla. 

 

BURIMET DHE MBLEDHJA E TË DHËNAVE 
Të dhënat për regjistrimin në shkollë zakonisht regjistrohen nga ministria e arsimit ose vijnë nga anketa 
dhe regjistrime të popullsisë. Nëse nuk disponohen të dhëna administrative, mund të përdoren të dhënat 
nga anketat për familjet, edhe pse anketat për familjet zakonisht matin frekuentimin e vetë-raportuar dhe 
jo regjistrimin e raportuar nga shkollat. Gjithashtu, të dhënat nga anketat për familjet mund të mos jenë të 
krahasueshme me anketa të tjera. Një problem serioz i të dhënave nga anketat për familjet është 
gjithashtu regjistrimi i pasaktë i moshës së nxënësve, duke qenë në varësi nga periudha e vitit në të cilën 
kryhet anketa. Më vonë gjatë vitit shkollor, disa fëmijë më të vegjël në moshë mund të shfaqen sikur kanë 
moshën për shkollën fillore, kur në fakt nuk e kanë. Mund të ndodhë gjithashtu që fëmijë më të mëdhenj 
në moshë të duken sikur kanë moshën për arsimin e mesëm, kur në fakt kanë pasur moshën për arsimin 
fillor në fillim të vitit shkollor. 

 

Ndër anketat ndërkombëtare, Anketat e grupit me tregues të shumëfishtë (MICS) dhe Anketat demografike 
dhe shëndetësore (DHS), dhe ndonjëherë edhe Studimet për matjen e nivelit të jetesës (LSMS) dhe 
Anketat me pyetësorë për treguesit kryesorë të mirëqenies në Afrikë, ofrojnë të dhëna për frekuentimin e 
shkollës. 

 

Të dhënat duhet të organizohen sipas niveleve të arsimit të ISCED97 për të siguruar krahasueshmërinë 
ndërkombëtare të treguesve përfundimtarë.  

 

Kur përdoren të dhëna administrative, në emërues përdoren përllogaritjet për popullsinë. Përdorimi i 
vlerësimeve të ndryshme për popullsinë në emërues, është shpesh origjina e ndryshimeve ndërmjet të 
dhënave kombëtare dhe ndërkombëtare për këtë tregues, sepse vlerësimet ndërkombëtare për popullsinë 
zakonisht ndryshojnë nga ato që disponohen në nivel kombëtar. 

 

 
NDARJA 
Ndryshimet rurale dhe urbane kanë një rëndësi të veçantë për analizën e të dhënave për regjistrimin, për 
shkak të ndryshimeve të mëdha në mjediset shkollore, burimet e disponueshme, në kërkesën për kohën 
kur fëmijët duhet të punojnë dhe në modelet e braktisjes së shkollës.  

 

Është gjithashtu e rëndësishme që të dhënat të trajtohen të ndara sipas gjinisë, moshës, vendndodhjes 
gjeografike, grupit social dhe etnik dhe llojit të shkollës. Ndryshimet gjinore në arsim mund të jenë më të 
theksuara në disa grupe sociale dhe etnike.  

 

Shumica e vendeve mbledhin të dhëna të ndara sipas gjinisë, moshës dhe llojit të shkollës. Edhe pse të 
dhënat administrative në përgjithësi nuk mund të dallohen ndërmjet regjistrimeve urbane dhe rurale, 
anketat për familjet mund të lejojnë ndarjen e të dhënave sipas zonave urbane dhe rurale. 

 

 
KOMENTE DHE KUFIZIME 
NER-ja maksimale teorike është 100 për qind. Megjithatë, NER-ja mund ta kalojë këtë maksimum për 
shkak të mospërputhjeve ndërmjet të dhënave për popullsinë dhe regjistrimin që merren nga burime të 
ndryshme të dhënash. Regjistrimet nga shkollat mund të raportohen më të larta ose më të ulëta për arsye 
të ndryshme. 

 

Administratorët mund të raportojnë regjistrime të ekzagjeruara, sidomos nëse jepen stimuj financiarë për 
regjistrime më të larta. Regjistrimet e fryra mund të diktohen duke ekzaminuar tendencat e të dhënave në 



lidhje me variable të tjera që lidhen ngushtë me regjistrimin (për shembull, numri i mësuesve dhe 
financat). Keqraportimi për regjistrimin sipas moshës është më i vështirë për t'u kapërcyer, sepse 
certifikatat e lindjes së fëmijëve mund të mos ekzistojnë ose nuk janë kontrolluar nga drejtuesit e shkollës.  

 

Nga ana tjetër, të dhënat e anketave mund të japin një raportim më të ulët të frekuentimit, sepse mund të 
mos pasqyrojnë frekuentimin faktik ose braktisjen gjatë vitit shkollor. Një raportim më i ulët mund të jetë 
gjithashtu rezultat i anketave që lënë pa përfshirë disa shkolla ose një sektor të arsimit; edhe mosha e 
fëmijëve mund të jetë vlerësuar në mënyrë të pasaktë ose të jetë dhënë gabim.  

 

NER-ja mund të krahasohet me Përqindjen e regjistrimit bruto (GER) për të vlerësuar rastet e regjistrimeve 
nën moshën e caktuar ose mbi moshën e caktuar në arsimin fillor. GER-ja përfaqëson numrin e nxënësve 
të regjistruar në arsimin fillor, pavarësisht nga mosha, i ndarë sipas popullsisë që ka moshën zyrtare për 
arsim fillor, e shumëzuar me 100. GER-ja mund të ofrojë gjithashtu një vlerësim të numrit të vendeve të 
disponueshme të shkollave dhe në këtë mënyrë mund të tregojë nëse sistemi arsimor i ka ose jo 
kapacitetet për të ofruar arsim për të gjithë fëmijët e moshës për arsim fillor. 

 

 
ÇËSHTJET E BARAZISË GJINORE 
Familjet mund të kenë një koncept të ndryshëm për arsimimin e djemve dhe të vajzave. Në rastet kur 
burimet janë të kufizuara, vajzat kanë më tepër gjasa që të kenë një qasje të kufizuar në arsim, sidomos 
në zonat rurale. Megjithatë, aty ku arsimi bazë është pranuar gjerësisht dhe regjistrimi i përgjithshëm 
është i lartë, regjistrimi i vajzave ka tendencën të jetë i barabartë ose më i lartë se regjistrimi i djemve. Në 
mënyrë që këto ndryshime të vihen në dukje dhe të monitorohen, është e rëndësishme që treguesi të 
ndahet sipas gjinisë. Gjithashtu, është e rëndësishme që të merret në konsideratë ndarja sipas zonave 
gjeografike, grupeve sociale ose etnike dhe sipas gjinisë, meqenëse ndryshimet sipas gjinisë mund të jenë 
më të theksuar në disa prej grupeve. 

 

 
TË DHËNAT PËR MONITORIMIN GLOBAL DHE RAJONAL 
Instituti i Statistikave i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën (UIS) 
prodhon seri kohore për këtë tregues bazuar në të dhënat për regjistrimin të raportuara nga ministritë e 
arsimit ose zyrat kombëtare të statistikave nëpërmjet pyetësorëve që u dërgohen vendeve çdo vit dhe në 
bazë të vlerësimeve të popullsisë nga ana e Kombeve të Bashkuara. Për monitorimin global të Objektivave 
të Zhvillimit të Mijëvjeçarit, UIS-ja raporton përqindjen e rregulluar të regjistrimit neto në arsimin fillor. 
Vlerësimet e popullsisë rishikohen dhe u dorëzohen agjencive ndërkombëtare çdo dy vjet nga Divizioni për 
Popullsinë në Kombet e Bashkuara bazuar në regjistrimet më të fundit të popullsisë nëpër shtete ose 
bazuar në informacionet e përditësuara për lindjet, vdekjet dhe migrimin. Për rrjedhojë, UIS-ja përditëson 
seritë e saj kohore me qëllim që tendencat të bëhen të krahasueshme për monitorimin e objektivit të 
kryerjes universale të arsimit fillor.  

 

Vendeve u kërkohet që të raportojnë të dhëna sipas ISCED-së, klasifikimi ndërkombëtar standard i arsimit, 
për të lejuar krahasimin ndërkombëtar dhe të progresit të hapave në drejtim të objektivave kombëtare dhe 
ndërkombëtare. ISCED-ja është një kuadër për hartimin dhe prezantimin e statistikave dhe treguesve 
kombëtarë dhe ndërkombëtarë për arsimin, i cili mbulon të gjitha aktivitetet e organizuara dhe të 
vazhdueshme të të nxënit për fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit, përfshirë ata me nevoja të veçanta arsimore. 
ISCED-ja ofron baza të shëndosha për krahasimin statistikor ndërmjet sistemeve të ndryshme të arsimit, 
duke lejuar krahasime të besueshme ndërmjet vendeve. Aktualisht vendeve u kërkohet që të raportojnë 
sipas ISCED97. Në vitin 2011 është miratuar një rishikim i ri (ISCED 2011). Mbledhjet e para të të dhënave 
ndërkombëtare të bazuara në rishikimin e ri janë planifikuar që të nisin në vitin 2014. Për t'i bërë të dhënat 
historike të krahasueshme me kalimin e kohës, të dhënat e raportuara para vitit 1998 janë rregulluar për 
ato vende ku struktura e regjistrimit në arsimin fillor është e ndryshme nga kuadri i ISCED97. 

 

Të dhënat e marra nga UIS-ja vlerësohen dhe verifikohen duke përdorur sistemet elektronike të zbulimit të 
gabimeve, të cilat kontrollojnë për gabime aritmetike ose mospërputhje dhe kryejnë analizën e tendencës 
për rezultatet e papëlqyeshme. Përfaqësuesve të vendeve që kanë raportuar të dhënat u bëhen disa pyetje 
me qëllim që të bëhen korrigjimet ose që të jepen shpjegime për gabimet dhe rezultatet e papëlqyeshme. 

 

Kur të dhënat kombëtare nuk bazohen në ISCED97, atëherë bëhen disa rregullime. Përveç kësaj, kur është 
nevoja, UIS-ja rregullon të dhënat e raportuara në nivel kombëtar nëse ka mbi-raportim ose nën-raportim. 
Në këto raste, rezultatet normalisht emërtohen si vlerësime të UIS-së. 

 

Për vendet në të cilat nuk disponohen të dhëna administrative të ndarjes sipas moshës, mund të përdoren 
të dhënat nga anketat për familjet për të vlerësuar strukturën e ndarjes sipas moshës. UIS-ja mund t'i 
rregullojë gjithashtu të dhënat për të korrigjuar mospërputhjet midis të dhënave për popullsinë dhe të 



dhënave për regjistrimin kur NER-ja e kalon vlerën 100 për qind. Për mospërputhje deri në 5 pikë 
përqindje, treguesi rregullohet duke përdorur një faktor tavan që i përcakton NER-të më të larta të 
rregulluara për meshkujt dhe femrat në 100 për qind dhe rregullon vlerat e tjera në mënyrë proporcionale 
në mënyrë që Indeksi i Barazisë Gjinore (shihni "PËRKUFIZIMET DHE METODA E LLOGARITJES" për 
treguesin 3.1) për vlerat e reja të përcaktuara të ngelet i njëjtë për vlerat fillestare. 
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2.2 Raporti i nxënësve që fillojnë klasën e 1-rë dhe që 
arrijnë klasën e fundit të arsimit fillor 

 
OBJEKTIVI DHE SYNIMI I TRAJTUAR 
Objektivi 2: Kryerja universale e arsimit fillor 
Synimi 2.A: Të sigurohet që deri në vitin 2015, fëmijët kudo që janë, si djemtë, ashtu edhe vajzat, të kenë 
mundësi të kryejnë arsimin e plotë fillor 

 

 
PËRKUFIZIMI DHE METODA E LLOGARITJES 
Përkufizim 

Përqindja e nxënësve që fillojnë klasën e 1-rë dhe që arrijnë klasën e fundit të arsimit fillor mat përqindjen 
e një grupi nxënësish të regjistruar në klasën e 1-rë të nivelit fillor të arsimit në një vit të caktuar shkollor, 
të cilët parashikohet të arrijnë klasën e fundit të arsimit fillor, pavarësisht përsëritjes së viteve shkollore.  

 

Konceptet 
Arsimi fillor, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar Standard të Arsimit (ISCED97), normalisht përbëhet nga 
programe të hartuara mbi bazë njësie ose projekti për t'u dhënë nxënësve baza të shëndosha arsimimi në 
lexim, shkrim dhe matematikë, së bashku me njohuri elementare për lëndë të tjera, si historia, gjeografia, 
shkencat natyrore, shkencat sociale, arti dhe muzika. 

 

Përqindja e kalueshmërisë deri në klasën e fundit të arsimit fillor është një tjetër term që përdoret 
ndonjëherë për të përshkruar përqindjen e nxënësve që nisin klasën e 1-rë, të cilët parashikohet të arrijnë 
deri në klasën e fundit të arsimit fillor. 

 

Metoda e llogaritjes 

Treguesi në mënyrë tipike vlerësohet nga të dhënat për regjistrimin sipas klasës për dy vite njëri pas tjetrit 
dhe përsëritësit e vitit sipas klasës për vitin e dytë, në një procedurë që quhet metoda e grupit të 
rindërtuar. Kjo metodë supozon se ata që e kanë braktisur shkollën nuk kthehen më aty; se përqindja e 
kalimit në një klasë më lart, e përsëritjes së vitit dhe përqindja e braktisjes së shkollës për dy vitet e fundit 
mbetet konstante për të gjithë periudhën që grupi është i regjistruar në shkollë, dhe se të njëjtat përqindje 
aplikohen për të gjithë nxënësit e regjistruar në një klasë të caktuar, pavarësisht nëse ata e kanë 
përsëritur ose jo më parë një klasë.  

 

Përllogaritja bëhet duke pjesëtuar numrin total të nxënësve që i përkasin grupit të një shkolle, të cilët 
arrijnë të kalojnë njëra pas tjetrës çdo klasë shkollore deri në klasën e fundit të arsimit fillor, me numrin e 
nxënësve në grupin e shkollës (në këtë rast nxënësit që janë regjistruar fillimisht në klasën e 1-rë të 
arsimit fillor) dhe duke e shumëzuar rezultatin me 100. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARSYETIMI DHE INTERPRETIMI 
Ky tregues mat suksesin e sistemit të arsimit për mbajtjen e nxënësve nga njëra klasë në tjetrën, si dhe 
efikasitetin e tij të brendshëm. Për performancën e dobët të këtij treguesi janë përgjegjës faktorë të 
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ndryshëm, përfshirë cilësinë e ulët të mësimdhënies, dekurajimin për shkak të performancës së dobët dhe 
kostot e drejtpërdrejta dhe të tërthorta të shkollimit. Kalimi i nxënësve në klasa më të larta mund të 
kufizohet edhe nga disponueshmëria e mësuesve, e klasave dhe e materialeve shkollore. 

 

Vlerat e treguesit variojnë nga 0 (asnjë nga nxënësit që nisin klasën e 1-rë nuk e mbarojnë arsimin fillor) 
deri në 100 (të gjithë nxënësit e mbarojnë këtë cikël). Përqindjet e kalueshmërisë që janë afër vlerës 100 
për qind tregojnë një nivel të lartë mbajtjeje dhe një nivel të ulët të braktisjes së shkollës. Është me 
rëndësi që të vihet në dukje se kjo nuk do të thotë që të gjithë fëmijët që kanë moshën për të ndjekur 
shkollën e përfundojnë arsimin fillor. Përqindja e kalueshmërisë është një përqindje e grupit të nxënësve 
(d.m.th, e fëmijëve që tashmë kanë hyrë në shkollë) dhe jo një përqindje e fëmijëve që kanë moshën për 
të ndjekur shkollën.  

 

Përqindja e kalueshmërisë deri në klasën e fundit të arsimit fillor është me interes të veçantë për 
monitorimin e progresit drejt një arsimi fillor universal (UPE). Kjo parashikon modelin e progresit në 
sistemin e arsimit (kalimin e klasës, përsëritjen e vitit dhe braktisjen) dhe mbajtjen pasuese deri në klasën 
e fundit të shkollës fillore, duke supozuar se s'ka asnjë ndryshim në modelin aktual. Nëse përqindjet e 
kalueshmërisë janë të ulëta, politikëbërësit mund të duhet të marrin masat e duhura për të përmirësuar 
efikasitetin e brendshëm të sistemit arsimor me qëllim që të arrihet objektivi i kryerjes universale të arsimit 
fillor. 

 

 
BURIMET DHE MBLEDHJA E TË DHËNAVE 
Treguesi bazohet në të dhënat specifike sipas klasës për dy vite të njëpasnjëshme dhe në të dhënat për 
përsëritësit e klasës për vitin e dytë. Këto të dhëna mblidhen nga shtetet në bazë vjetore nëpërmjet 
anketave të rregullta për shkollat. Të dhënat nga anketat për familjet, të cilat mund të merren në mënyrë 
standarde nga Anketat e grupit me tregues të shumëfishtë (MICS) dhe Anketat demografike dhe 
shëndetësore (DHS), mund të përdoren gjithashtu, sepse ato përmbajnë informacione për klasat aktuale 
dhe të vitit të fundit në shkollë, si dhe për nivelin e frekuentimit.  

 

NDARJA 
Ndryshimet rurale dhe urbane kanë një rëndësi të veçantë për analizën e të dhënave për arsimin, për 
shkak të ndryshimeve të mëdha në mjediset shkollore, burimet e disponueshme, në kërkesën për kohën 
kur fëmijët duhet të punojnë dhe në modelet e braktisjes së shkollës. Është gjithashtu e rëndësishme që të 
dhënat të trajtohen të ndara sipas gjinisë, moshës, vendndodhjes gjeografike, grupit social dhe etnik dhe 
llojit të shkollës. Ndryshimet gjinore në arsim mund të jenë më të theksuara në disa grupe sociale dhe 
etnike.  

 

Shumica e vendeve mbledhin të dhëna të ndara sipas gjinisë, moshës dhe llojit të shkollës. Edhe pse të 
dhënat administrative në përgjithësi nuk mund të dallohen ndërmjet regjistrimeve urbane dhe rurale, 
anketat për familjet mund të lejojnë ndarjen e të dhënave sipas zonave urbane dhe rurale. 

 

Metoda e përllogaritjes në nivel nën-kombëtar ndjek të njëjtin model si metoda që përdoret në nivel 
kombëtar. Megjithatë, rezultatet në nivel nën-kombëtar nga të dhënat administrative mund të jenë të 
pasakta për shkak të lëvizjeve dhe transferimeve të nxënësve nga njëra shkollë në tjetrën, ose nga një 
qark në tjetrin gjatë dy viteve të njëpasnjëshme.  

 
KOMENTE DHE KUFIZIME 
Meqenëse përllogaritja e përqindjes së nxënësve që fillojnë klasën e 1-rë dhe që arrijnë klasën e fundit të 

arsimit fillor bazohet në nivelet e qarkullimit të nxënësve, besueshmëria e përqindjes së kalueshmërisë 
varet nga konsistenca e mbulimit të të dhënave për regjistrimin dhe për përsëritësit e vitit përgjatë kësaj 
kohe dhe për çdo klasë. Duke qenë se ky tregues zakonisht vlerësohet duke përdorur modele të analizës në 
grup që bazohen në një sërë supozimesh, duhet bërë kujdes kur rezultatet përdoren për krahasime. 
Meqenëse lëvizjet e shkaktuara nga nxënësit që regjistrohen sërish, ata që lënë klasën, për shkak të 
migrimit ose transferimit gjatë vitit shkollor nuk mbulohen siç duhet, treguesi nuk mat plotësisht nivelin e 
vërtetë të kalueshmërisë së atyre që hyjnë në shkollë përgjatë arsimit fillor. 

 

Për ta plotësuar këtë tablo të përfundimit të arsimit fillor, treguesi duhet të plotësohet nga përqindja e 
hyrjes në klasën e 1-rë, e cila jepet nga nxënësit e rinj që hyjnë në klasën e parë të arsimit fillor, e 
shprehur si përqindje e popullsisë që ka moshën zyrtare për të hyrë në shkollën fillore. Të dy këto tregues 
së bashku ofrojnë një matje shumë më të mirë të përqindjes së fëmijëve në popullsinë që përfundon 
arsimin fillor. 

 

 



ÇËSHTJET E BARAZISË GJINORE 
Shpeshtësia e përsëritjes së vitit dhe e braktisjes ndryshon ndërmjet vajzave dhe djemve. Edhe arsyet për 
lënien e shkollës janë gjithashtu të ndryshme për vajzat dhe djemtë dhe ndryshojnë sipas moshës. Kërkesa 
e familjeve për kohën që fëmijët duhet të ndihmojnë në punët e shtëpisë është një faktor i rëndësishëm 
dhe shpesh është më e lartë për vajzat. Gjithashtu të rëndësishme për vajzat janë siguria dhe afërsia e 
ambienteve shkollore, si dhe disponueshmëria e ambienteve të përshtatshme sanitare dhe e shërbimeve të 
tjera në shkollë. 

 

 
TË DHËNAT PËR MONITORIMIN GLOBAL DHE RAJONAL 
Instituti i Statistikave i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën (UIS) e 
monitoron këtë tregues në nivel global, duke prodhuar seri kohore për regjistrimin në shkollë dhe 
përsëritësit e vitit bazuar në të dhënat e raportuara nga ministritë e arsimit ose zyrat kombëtare të 
statistikave nëpërmjet pyetësorëve që u dërgohen vendeve çdo vit. Vendeve u kërkohet që të raportojnë të 
dhëna sipas niveleve të arsimit të përcaktuara në ISCED për të siguruar që treguesit mund të krahasohen 
në nivel ndërkombëtar. (Për ISCED-në, shihni gjithashtu DATA FOR GLOBAL AND REGIONAL MONITORING 
(TË DHËNAT PËR MONITORIMIN GLOBAL DHE RAJONAL) për treguesin 2.1) 

 

Të dhënat e marra nga UIS-ja vlerësohen dhe verifikohen duke përdorur sistemet elektronike të zbulimit të 
gabimeve, të cilat kontrollojnë për gabime aritmetike dhe mospërputhje dhe kryejnë analizën e tendencës 
për të zbuluar rezultatet jo të besueshme. Përfaqësuesve të vendeve që kanë raportuar të dhënat u bëhen 
disa pyetje me qëllim që të bëhen korrigjimet ose që të jepen shpjegime për gabimet dhe rezultatet e 
papëlqyeshme. 

 

Kur të dhënat kombëtare nuk bazohen në ISCED97, atëherë bëhen disa rregullime. Përveç kësaj, kur është 
nevoja, UIS-ja rregullon të dhënat e raportuara në nivel kombëtar nëse ka mbi-raportim ose nën-raportim. 
Në këto raste, rezultatet normalisht emërtohen si vlerësime të UIS-së. 

 

Për këtë tregues nuk nxirret asnjë mesatare rajonale.  

 

 
INFORMACIONE PLOTËSUESE 

 
SHEMBUJ 

 
REFERENCAT 
Shihni “REFERENCAT” nga Treguesi 2.1. 

  



2.3 Përqindja e personave 15-24 vjeçarë, femra dhe 
meshkuj, që dinë shkrim dhe lexim 

 
OBJEKTIVI DHE SYNIMI I TRAJTUAR 
Objektivi 2: Kryerja universale e arsimit fillor 
Synimi 2.A: Të sigurohet që deri në vitin 2015, fëmijët kudo që janë, si djemtë, ashtu edhe vajzat, të kenë 
mundësi të kryejnë arsimin e plotë fillor 

 

 
PËRKUFIZIMI DHE METODA E LLOGARITJES 
Përkufizimi 
Përqindja e 15-24 vjeçarëve që dinë shkrim dhe lexim përkufizohet si përqindja e popullsisë me moshë 15–
24 vjeç, të cilët mund të lexojnë dhe të shkruajnë me kuptim një tekst të thjeshtë për jetën e përditshme. 

 

Konceptet 
Shkrimi dhe leximi, përveç aftësisë për të lexuar dhe shkruar me kuptim një tekst të shkurtër, 
përgjithësisht përfshin dhe njohuritë aritmetike, d.m.th., aftësinë për të bërë llogaritje të thjeshta 
aritmetike. 

 

Përqindja e shkrim-leximit tek të rinjtë është një tjetër term për nivelin e shkrim-leximit në grupmoshën 
15-24 vjeç. 

 

Metoda e llogaritjes 

Përqindja e shkrim-leximit tek të rinjtë është numri i personave të grupmoshës 15-24 vjeç që dinë të 
lexojnë dhe të shkruajnë, i pjesëtuar me numrin total të popullsisë që i përket së njëjtës grupmoshë dhe i 
shumëzuar me 100. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Meqenëse të dhënat për nivelin e shkrimit dhe të leximit nuk janë gjithmonë të disponueshme, mund të 
përdoren teknikat e modelimit për të prodhuar vlerësimet vjetore bazuar në informacionin nga anketat 
kombëtare dhe regjistrimet e popullsisë. 

 

 
ARSYETIMI DHE INTERPRETIMI 
Përqindja e shkrim-leximit tek të rinjtë pasqyron rezultatet e sistemit të arsimit fillor përgjatë 10 viteve të 
fundit dhe shpesh shikohet si një matje përfaqësuese për progresin social dhe arritjet ekonomike. Përqindja 
e shkrim-leximit për këtë analizë është thjesht pjesa e mbetur nga përqindja e analfabetizmit. Ajo nuk 
është një matje e cilësisë dhe përshtatshmërisë së niveleve të nevojshme të shkrim-leximit në mënyrë që 
individët të funksionojnë dhe marrin pjesë në shoqëri. Arsyet e veçanta për dështimin në arritjen e 
standardit të shkrim-leximit mund të përfshijnë një cilësi të dobët të shkollimit, vështirësitë në ndjekjen e 
shkollës ose braktisjen e saj përpara fitimit të aftësive bazë dhe të qëndrueshme të arsimit. 

 

Treguesi varion nga 0 (të gjithë të rinjtë janë analfabetë) deri në 100 (të gjithë të rinjtë dinë shkrim dhe 
lexim). Përqindjet e shkrim-leximit nën vlerën 100 për qind tregojnë nevojën për të rritur pjesëmarrjen në 
shkolla dhe cilësinë e arsimit. 
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BURIMET DHE MBLEDHJA E TË DHËNAVE 
Regjistrimet e popullsisë dhe banesave janë burimet kryesore të të dhënave bazë për shkrimin dhe leximin. 
Këto të dhëna zakonisht mblidhen bashkë me karakteristika të tjera të familjeve, përfshirë nivelin arsimor, 
statusin demografik dhe gjendjen social-ekonomike të anëtarëve të një familje. Këto të dhëna për shkrimin 
dhe leximin përgjithësisht bazohen te vetëdeklarimi (d.m.th., një person i familjes, zakonisht kryefamiljari, 
tregon për çdo anëtar të familjes nëse di ose jo të shkruajë dhe të lexojë). Përkufizimi për shkrim-leximin 
mund të ndryshojë nga njëri vend në tjetrin ose edhe brenda të njëjtit vend, nga njëri regjistrim i 
popullsisë tek tjetri. Mbledhja e të dhënave për nivelin e shkrimit dhe leximit nga ky burim parësor ndjek 
rregullsinë e regjistrimeve kombëtare të popullsisë, i cili përgjithësisht bëhet çdo dhjetë vjet. 

 

Anketat me kampionë kombëtarë janë një burim i dytë për të dhënat për shkrimin dhe leximin dhe 
përfshijnë përdorimin e një variabli për nivelin e shkrimit dhe leximit në familje ose në një anketë me 
kampionë individualë. Këto anketa shpesh hartohen për të përmbushur nevojat urgjente për të dhëna dhe 
jo gjithmonë përfshijnë strategji sistematike për përsëritje në të ardhmen. Kështu, edhe pse ato mund të 
ofrojnë të dhëna në kohën e duhur, ato nuk mund të jenë gjithmonë një burim i vazhdueshëm dhe i 
besueshëm me kalimin e kohës. 

 

Anketat me kampionë ndërkombëtarë, si p.sh. Anketat e grupit me tregues të shumëfishtë (MICS), janë 
një burim i tretë dhe përfshijnë përdorimin e një variabli për nivelin e shkrimit dhe leximit në familje ose në 
një anketë me kampionë individualë.  

 

Regjistrimet e popullsisë zakonisht janë gjithëpërfshirëse dhe përfaqësojnë gjithë vendin. Anketat me 
kampionë mund të mos jenë përfaqësuese për gjithë vendin. Popullsia e shënjestruar e anketës mund të 
theksojë disa kategori të popullsisë më shumë se të tjerat. Për shembull, disa anketa kanë tendencën të 
theksojnë më tepër femrat e moshës 15-49 vjeç. 

 

Niveli arsimor nuk duhet të përdoret si përfaqësuese për nivelin e shkrim-leximit, sepse jo të gjithë fëmijët 
që kanë ndjekur arsimin fillor kanë përftuar aftësi të qëndrueshme në shkrim e lexim. 

 

 
NDARJA 
Ndryshimet rurale dhe urbane kanë një rëndësi të veçantë për analizën e të dhënave për arsimin, për 
shkak të ndryshimeve të mëdha në mjediset shkollore, burimet e disponueshme, dhe në kërkesën për 
kohën kur fëmijët duhet të punojnë dhe në modelet e braktisjes së shkollës. Gjithashtu, është e 
rëndësishme që të merret në konsideratë ndarja sipas zonave gjeografike dhe grupeve sociale ose etnike. 
Ndryshimet gjinore mund të jenë më të theksuara në disa grupe sociale dhe etnike. 

 

Duhet të mblidhen të dhëna për nivelin e shkrimit dhe leximit për të mundësuar ndarjen sipas 
vendndodhjes (nën-kombëtare, urbane dhe rurale); sipas grupmoshave (grupmoshës pesëvjeçare për 
popullsinë mbi 10 vjeç (10–14, 15–19… 80–84, 85+)); dhe sipas gjinisë (totali, meshkuj dhe femra).  

 

 
KOMENTE DHE KUFIZIME 
Përqindja e personave që dinë shkrim dhe lexim matet në mënyrë të papërpunuar nga regjistrimet e 
popullsisë, ose përmes vetëraportimit, ose përmes raportimit nga familja ose duke supozuar se njerëzit e 
pashkolluar nuk dinë shkrim dhe lexim, duke i vështirësuar krahasimet ndërkombëtare. Krahasueshmëria 
me kalimin e kohës, edhe për të njëjtën anketë, mund të jetë një problem, sepse përkufizimet e përdorura 
në anketa për shkrimin dhe leximin nuk janë të standardizuara. 

 

Të metat në përkufizimet e shkrim-leximit, problemet e matjeve dhe frekuenca e rrallë e regjistrimeve të 
popullsisë dhe e anketave për familjet e dobësojnë dobinë e këtij treguesi për monitorimin e rezultateve të 
arsimit që lidhen me objektivin e kryerjes universale të arsimit fillor. 

 

Pyetjet për aftësinë e shkrim-leximit duhet të administrohen si pjesë e regjistrimeve kombëtare të 
popullsisë dhe e anketave për familjet ose si pjesë e renditjes së kampionëve pas regjistrimit të popullsisë. 
Ideale do të ishte që si pjesë e pyetësorëve të përfshiheshin teste për aftësinë e shkrimit dhe të leximit, në 
mënyrë që përqindjet për aftësinë e shkrim-leximit të mos bazoheshin te vetëdeklarimi. 

 

 
ÇËSHTJET E BARAZISË GJINORE 
Nivelet më të larta të analfabetizmit te femrat janë rezultat i regjistrimeve më të ulëta në shkollë dhe 
braktisjes së hershme të saj. Përveç kësaj, femrat përgjithësisht kanë më pak qasje në programet e 
trajnimit dhe të shkrim-leximit. Përqindjet e shkrim-leximit te femrat të ndara sipas zonave gjeografike dhe 



statusit social-ekonomik të popullsisë përbëjnë interes për politikëbërësit, sepse gratë e margjinalizuara 
kanë më tepër gjasa të vuajnë nga analfabetizmi. 

 

 
TË DHËNAT PËR MONITORIMIN GLOBAL DHE RAJONAL 
Instituti i Statistikave i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën (UIS) 
është përgjegjës për prodhimin e këtij treguesi për monitorimin global. UIS-ja mbledh të dhëna nga shtetet 
anëtare për nivelin e shkrim-leximit në bazë vjetore. Këto të dhëna bazohen në të dhënat e vëzhguara të 
raportuara nga vendet dhe territoret si përgjigje të një pyetësori që mbledh informacione dhe të dhëna për 
nivelin e shkrim-leximit. I anketuari parësor është zyra kombëtare e statistikave (ose agjencia ekuivalente) 
brenda secilit vend dhe territor. 

 

Të dhënat e mbledhura përbëhen nga llogaritjet për nivelin e shkrim-leximit për popullsinë në moshën 10 
vjeç dhe më lart sipas rajonit, zonave urbane/rurale, grupmoshës dhe gjinisë. Me qëllim që UIS-ja të 
vlerësojë cilësinë dhe formatin e të dhënave për t'i përfshirë në bazën e saj të të dhënave, nevojitet që 
vendet të ofrojnë të dhëna sqaruese që përkojnë me këtë grup të dhënash. Përveç kësaj, shumica e këtyre 
informacioneve vihen në dispozicion të përdoruesve të të dhënave me qëllimin për të ndihmuar në 
interpretimin dhe përdorimin e tyre. 

 

Meqë përkufizimet dhe metodologjitë e përdorura për mbledhjen e të dhënave ndryshojnë nga vendi në 
vend, krahasimet duhet të përdoren me kujdes. Në përpjekjet e saj për të përmirësuar krahasueshmërinë 
ndërkombëtare të të dhënave për nivelin e shkrim-leximit, UIS-ja ka përgatitur udhëzime për të përcaktuar 
përshtatshmërinë e të dhënave kombëtare për raportimin në nivel ndërkombëtar. Udhëzimet specifikojnë 
se mjetet për mbledhjen e të dhënave duhet të përfshijnë një "pyetje të drejtpërdrejtë" për të vlerësuar 
shkrimin dhe leximin si pjesë të metodologjisë së saj. Të dhënat që i dorëzohen UIS-së duhet të marrin një 
vlerësim të kënaqshëm bazuar në përgjigjet në seksionin e të dhënave sqaruese në pyetësor dhe duhet të 
jenë në formatin e kërkuar nga UIS-ja. UIS-ja nxjerr vlerësime për vendet që nuk kanë dorëzuar të dhëna 
të kohëve të fundit për nivelin e shkrim-leximit, si dhe projektimet deri në vitin 2015 duke përdorur 
Modelin global specifik për moshën të projeksioneve për aftësinë e shkrimit dhe leximit. 

 

Vlerësimet e popullsisë nga Divizioni për Popullsinë në Kombet e Bashkuara përdoren për të llogaritur 
numrin e njerëzve që dinë shkrim dhe këndim dhe të analfabetëve. Kur këto vlerësime të Kombeve të 
Bashkuara për popullsinë nuk janë të disponueshme, përdoren vlerësimet kombëtare për popullsinë. 

 

Treguesit rajonalë dhe globalë për nivelin e aftësive në shkrim dhe lexim llogariten mbi bazën e të dhënave 
të botuara dhe kur të dhënat nuk janë të disponueshme, supozimet bëhen duke përdorur burimet dytësore 
të të dhënave. Mesataret, të peshuara sipas popullsisë së moshës 15-24 vjeç të secilit shtet ose territor 
brenda rajonit, përdoren për të llogaritur shifrat rajonale. Të gjitha vendet dhe territoret që kanë një 
vlerësim të popullsisë nga PNUD ose vlerësime kombëtare të popullsisë përfshihen në shifrat rajonale. 
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3.1 Raportet vajza-djem në arsimin fillor, në arsimin e 
mesëm dhe atë të lartë (terciar) 

 
OBJEKTIVI DHE SYNIMI I TRAJTUAR 
Objektivi 3: Nxitja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i rolit të gruas 

Synimi 3.A: Eliminimi, mundësisht deri në vitin 2005, i diferencave gjinore në arsimin fillor dhe të mesëm, 
dhe deri në vitin 2015 në të gjitha nivelet e arsimit 

 

 
PËRKUFIZIMI DHE METODA E LLOGARITJES 
Përkufizimi 
Raporti midis vajzave dhe djemve në arsimin fillor, arsimin e mesëm dhe arsimin e lartë (terciar) ose 

Indeksi i Barazisë Gjinore, është raporti ndërmjet Përqindjes së Regjistrimit Bruto (GER) të vajzave dhe të 
djemve, për secilin nivel arsimi. 

 

Konceptet 
Arsimi fillor, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar Standard të Arsimit (ISCED97), normalisht përbëhet nga 
programe të hartuara mbi bazë njësie ose projekti për t'u dhënë nxënësve baza të shëndosha arsimimi në 
lexim, shkrim dhe matematikë, së bashku me njohuri elementare për lëndë të tjera, si historia, gjeografia, 
shkencat natyrore, shkencat sociale, arti dhe muzika. 

 

Arsimi i mesëm ndahet nga ISCED97 në arsimin e mesëm të ulët dhe arsimin e mesëm të lartë. Arsimi i 
mesëm i ulët përgjithësisht është i projektuar për të vazhduar programet bazë të nivelit fillor, por me 
mësimdhënie më të përqendruar te lëndët, duke kërkuar mësues më të specializuar për secilën nga lëndët. 
Në arsimin e mesëm të lartë, mësimdhënia zakonisht është e organizuar më tepër në linja të lëndëve të 
veçanta, dhe zakonisht mësuesit duhet të kenë kualifikime më të larta specifike për lëndët. 

 

Arsimi i lartë (terciar) përkufizohet nga ISCED97 si programe me një përmbajtje arsimore më të avancuar 
se ajo që ofrohet në ciklin e mesëm. Faza e parë përbëhet nga programe kryesisht teorike që kanë për 
qëllim të ofrojnë kualifikime të mjaftueshme për t'u futur në programe të avancuara kërkimore dhe në 
profesione që kërkojnë aftësi të larta; si dhe në programe që zakonisht janë më praktike, teknike dhe/ose 
më specifike për profesionin. Faza e dytë e arsimit terciar përfshin programet e kushtuara për studime të 
avancuara dhe kërkime fillestare, që çojnë në marrjen e një kualifikimi të avancuar në kërkime. 

 

Indeksi i Barazisë Gjinore (GPI) është një tjetër term që përdoret për të përshkruar raportin ndërmjet 
vajzave dhe djemve në arsimin fillor, të mesëm dhe në atë të lartë (terciar). GPI-ja llogaritet mbi bazën e 
Përqindjes së Regjistrimit Bruto për një nivel të caktuar arsimor. 

 

Përqindja e regjistrimit bruto (GER) është numri total i regjistrimeve në një nivel specifik të arsimit, 
pavarësisht nga mosha, i shprehur si përqindje e popullsisë që ka moshën zyrtare për shkollë që përkon me 
të njëjtin nivel të arsimit në një vit të caktuar shkollor. 

 

Metoda e llogaritjes 

GPI-ja llogaritet duke pjesëtuar GER-në e femrave me GER-në e meshkujve për një nivel të caktuar të 
arsimit. Për të llogaritur GER-në fillimisht nevojitet të përcaktohet popullsia që ka moshën zyrtare për 
shkollë për secilin nivel të arsimit. Pas kësaj, numri i nxënësve të regjistruar në secilin nivel të arsimit 
pjesëtohet me popullsinë që ka moshën zyrtare për shkollë për atë nivel arsimi, dhe rezultati shumëzohet 
me 100. GER-ja për djemtë dhe vajzat llogaritet më vete. 
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� =	Përqindja e regjistrimit bruto në nivelin arsimor h në vitin shkollor t 
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� = Regjistrimi në nivelin arsimor h në vitin shkollor t 

��,�
� = Popullsia e grupmoshës a, e cila përputhet zyrtarisht me nivelin arsimor h në vitin shkollor t  



Shënim: Për shembull, nëse mosha e hyrjes në arsimin fillor është 7-vjeç, me një kohëzgjatje prej 6 
vjetësh, atëherë është (7-12) vjeç. 

 

Kjo metodë kërkon informacione për strukturën e arsimit (d.m.th., të moshës teorike të hyrjes dhe 
kohëzgjatjen e arsimit fillor, të arsimit të mesëm të ulët dhe arsimit të mesëm të lartë), regjistrimet në 
secilin nivel arsimor dhe popullsinë e grupmoshave që përkon me nivelet e caktuara të arsimit. Grupmosha 
për arsimin terciar zakonisht përkon me një kohëzgjatje prej 5 vjetësh pas moshës teorike për përfundimin 
e arsimit të mesëm të lartë. Nevojiten shifra të veçanta për djemtë dhe për vajzat. 

 

 
ARSYETIMI DHE INTERPRETIMI 
Barazia gjinore në qasjen dhe pjesëmarrjen në shkollim është hapi i parë drejt barazisë gjinore në arsim. 
Eliminimi i pabarazive gjinore në të gjitha nivelet e arsimit përmirëson shëndetin dhe mirëqenien e grave, 
pozicionin e tyre në familje dhe shoqëri, mundësitë e tyre ekonomike dhe shpërblimin, si dhe pjesëmarrjen 
në politikë. Është provuar gjithashtu se niveli arsimor i një nëne ka ndikime të forta pozitive në edukimin e 
fëmijëve të saj dhe në shëndetin e familjes. Niveli arsimor i grave është dhe një përcaktues i rëndësishëm i 
zhvillimit ekonomik. Ky tregues i barazisë në mundësitë për arsimim është një matës i drejtësisë dhe i 
efikasitetit të arsimit.  

 

Një GPI e nivelit 1 tregon barazi ndërmjet gjinive. Një GPI më e ulët se 1 tregon një pabarazi në favor të 
djemve, pra, një disavantazh për vajzat, ndërsa një GPI më e madhe se 1 tregon një pabarazi në favor të 
vajzave, pra, një disavantazh për djemtë. 

 

 
BURIMET DHE MBLEDHJA E TË DHËNAVE 
Të dhënat për regjistrimin në shkollë zakonisht regjistrohen nga ministria e arsimit ose vijnë nga anketa 
dhe regjistrime të popullsisë. Nëse nuk disponohen të dhëna administrative, mund të përdoren të dhënat 
nga anketat për familjet, edhe pse anketat për familjet zakonisht matin frekuentimin e vetë-raportuar dhe 
jo regjistrimin e raportuar nga shkollat. Gjithashtu, të dhënat nga anketat për familjet mund të mos jenë të 
krahasueshme me anketa të tjera. Një problem serioz i të dhënave nga anketat për familjet është 
gjithashtu regjistrimi i pasaktë i moshës së nxënësve, duke qenë në varësi nga periudha e vitit në të cilën 
kryhet anketa. Më vonë gjatë vitit shkollor, disa fëmijë më të vegjël në moshë mund të shfaqen sikur kanë 
moshën për shkollën fillore, kur në fakt nuk e kanë. Mund të ndodhë gjithashtu që fëmijë më të mëdhenj 
në moshë të duken sikur kanë moshën për arsimin e mesëm, kur në fakt kanë pasur moshën për arsimin 
fillor në fillim të vitit shkollor. 

 

Ndër anketat ndërkombëtare, Anketat e grupit me tregues të shumëfishtë (MICS) dhe Anketat demografike 
dhe shëndetësore (DHS), dhe ndonjëherë edhe Studimet për matjen e nivelit të jetesës (LSMS) dhe 
Anketat me pyetësorë për treguesit kryesorë të mirëqenies në Afrikë, ofrojnë të dhëna për frekuentimin e 
shkollës. 

 

Të dhënat duhet të organizohen sipas niveleve të arsimit të ISCED97 për të siguruar krahasueshmërinë 
ndërkombëtare të treguesve përfundimtarë.  

 

Përllogaritjet e popullsisë të përdorura në përcaktuesin e përqindjes së regjistrimit bruto mund të merren 
nga regjistrimet e popullsisë dhe nga regjistrimet e statistikave demografike. Përdorimi i vlerësimeve të 
ndryshme për popullsinë në emërues, është shpesh origjina e ndryshimeve ndërmjet të dhënave 
kombëtare dhe ndërkombëtare për këtë tregues, sepse vlerësimet ndërkombëtare për popullsinë zakonisht 
ndryshojnë nga ato që disponohen në nivel kombëtar. 

 

 
NDARJA 
Ndryshimet rurale dhe urbane kanë një rëndësi të veçantë për analizën e diferencave gjinore në 
regjistrimin në shkolla, për shkak të ndryshimeve të mëdha në mjediset shkollore, burimet e 
disponueshme, në kërkesën për kohën kur fëmijët duhet të punojnë dhe në modelet e braktisjes së 
shkollës që ndikojnë në mënyra të ndryshme te vajzat dhe djemtë. Gjithashtu, është e rëndësishme që të 
merret në konsideratë ndarja sipas zonave gjeografike dhe grupeve sociale ose etnike, meqenëse 
ndryshimet sipas gjinisë mund të jenë më të theksuar në disa prej grupeve. Ndarja duhet të fokusohet në 
identifikimin e popullatave të margjinalizuara, në veçanti të atyre që jetojnë në zona të largëta ose që i 
përkasin minoriteteve. 

 

Shumica e vendeve mbledhin të dhëna të ndara sipas gjinisë, moshës, rajonit dhe llojit të shkollës. 
Megjithatë, disa nga vendet vazhdojnë me mbledhjen sistematike të të dhënave vetëm për regjistrimin 



total, dhe ndarjet në nivelin kombëtar ekstrapolohen nga të dhënat e mbledhura nga një kampion i 
shkollave. Këto ndarje lejojnë që politikëbërësit të kenë si objektiv nën-grupet e popullsisë, ku diferencat 
gjinore janë më të theksuara. Edhe pse të dhënat administrative në përgjithësi nuk mund të dallohen 
ndërmjet regjistrimeve urbane dhe rurale, anketat për familjet mund të lejojnë ndarjen e të dhënave sipas 
zonave urbane dhe rurale. 

 

 
KOMENTE DHE KUFIZIME 
Duhet të tregohet kujdes në interpretimin e tendencave në drejtim të barazisë gjinore. Për shembull, 
treguesi nuk mund të na ndihmojë të përcaktojmë nëse përmirësimi në raport pasqyron rritjen e 
pjesëmarrjes së vajzave në shkollë (e dëshirueshme) apo uljen e pjesëmarrjes së djemve (e 
padëshirueshme). Gjithashtu, ai nuk zbulon nëse ata që janë regjistruar në shkollë i përfundojnë ciklet 
përkatëse të arsimit, ose nëse niveli i përgjithshëm i pjesëmarrjes në arsim është i lartë ose i ulët. 

 

Në përfundim, ndryshimi ndërmjet vlerës së GPI-së dhe vlerës 1—që përfaqëson barazinë e përkryer—nuk 
nënkupton të njëjtën gjë si për vajzat, ashtu edhe për djemtë. Për shembull, një GPI prej 0,5—0,5 njësi 
larg nga barazia—tregon se vlera e komponentit femëror të treguesit (d.m.th., GPI-ja për femrat) është sa 
gjysma e vlerës së komponentit mashkullor (d.m.th., e GPI-së së meshkujve). Ndryshe nga kjo, një GPI 
prej 1,5—gjithashtu 0,5 njësi nga barazia—tregon se vlera e komponentit të meshkujve për treguesin është 
sa dy të tretat e vlerës së komponentit për femrat (jo sa gjysma). Për pasojë, një disavantazh për djemtë 
për sa i përket barazisë gjinore duket më drastik se një disavantazh për vajzat. 

 

Prandaj është e rëndësishme që analiza e tendencave në GPI të plotësohet me analizat e tendencave për 
GPI-në për meshkujt dhe femrat.  

 

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet interpretimit të të dhënave që lidhen me arsimin terciar, ku një 
raport në favor të vajzave mund të pasqyrojë faktin që një numër më i madh meshkujsh sesa femrash 
studiojnë jashtë shtetit ose i bashkohen më herët tregut të punës. 

 

 
ÇËSHTJET E BARAZISË GJINORE 
Në situatat kur burimet janë të kufizuara, familjet bëjnë zgjedhje të vështira për t'i dërguar fëmijët e tyre 
në shkollë. Ato mund ta perceptojnë ndryshe vlerën e arsimit për djemtë dhe vajzat. Vajzat kanë më tepër 
gjasa sesa djemtë që të vuajnë nga qasja e kufizuar në arsim, sidomos në zonat rurale. Por aty ku arsimi 
bazë është pranuar gjerësisht dhe regjistrimi i përgjithshëm është i lartë, vajzat kanë tendencë të jenë në 
numër të barabartë ose të tejkalojnë numrin e djemve në nivelin e arsimit fillor dhe të mesëm. Modeli 
është i ngjashëm në arsimin më të lartë, por me ndryshime më të mëdha ndërmjet dy gjinive. 

 

 
TË DHËNAT PËR MONITORIMIN GLOBAL DHE RAJONAL 
Për monitorimin global dhe rajonal, Instituti i Statistikave i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për 
Arsimin, Shkencën dhe Kulturën (UIS) prodhon seri kohore të bazuara në të dhënat për regjistrimin të 
raportuara nga ministritë e arsimit ose zyrat kombëtare të statistikave nëpërmjet pyetësorëve që u 
dërgohen vendeve çdo vit dhe në bazë të vlerësimeve të popullsisë nga ana e Divizionit për Popullsinë të 
Departamentit të Kombeve të Bashkuara për Çështjet Ekonomike dhe Sociale (PNUD). Vlerësimet e 
popullsisë rishikohen dhe u dorëzohen agjencive ndërkombëtare çdo dy vjet nga Divizioni për Popullsinë në 
Kombet e Bashkuara bazuar në regjistrimet më të fundit të popullsisë nëpër shtete ose bazuar në 
informacionet e përditësuara për lindjet, vdekjet dhe migrimin. Për rrjedhojë, UIS-ja i përditëson seritë e 
saj kohore me qëllim që tendencat të bëhen të krahasueshme për monitorimin e objektivit të kryerjes 
universale të arsimit fillor.  

 

Indeksi i barazisë gjinore llogaritet për çdo nivel arsimi. Për të siguruar krahasueshmërinë ndërkombëtare, 
popullsitë që kanë moshën zyrtare për shkollë për secilin nivel arsimi janë ato të përcaktuara në ISCED97. 
(Për ISCED-në, shihni DATA FOR GLOBAL AND REGIONAL MONITORING (TË DHËNAT PËR MONITORIMIN 
GLOBAL DHE RAJONAL) për treguesin 2.1) 

 

Shifrat e një shteti mund të ndryshojnë nga shifrat ndërkombëtare për shkak të ndryshimeve midis 
përcaktimit kombëtar të niveleve të arsimit dhe të popullsive në moshën e shkollës me përcaktimet e 
vendosura në ISCED97 ose nga ndryshimet në mbulim (që do të thotë, shtrirja në të cilën llojet e 
ndryshme të arsimit—p.sh. arsimi privat ose arsimi special—ose llojet e ndryshme të programeve—p.sh. 
arsimi për të rriturit ose arsimi dhe kujdesi në fëmijërinë e hershme—janë përfshirë në shifrat kombëtare). 
Mund të ketë gjithashtu ndryshime ndërmjet të dhënave kombëtare për popullsinë dhe vlerësimeve për 
popullsinë të përgatitura nga PNUD-i, të cilat përdoren nga UIS-ja si emërues për treguesin. 



 

Mesataret rajonale dhe globale përllogariten mbi bazën e të dhënave të publikuara nga UIS-ja dhe duke 
përdorur vlerësimet më të mira të mundshme jo të publikueshme, aty ku nuk ekzistojnë të dhëna të 
publikueshme. Mesataret nxirren duke përdorur popullsitë e përshtatshme të moshës shkollore si faktorë 
peshimi. Në nivelin terciar, kjo është grupmosha pesë vjet më e madhe që vjen menjëherë pas moshës 
teorike të përfundimit të arsimit të mesëm, siç përcaktohet nga ISCED97. 
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SHEMBUJ 

 
REFERENCAT 
United Nations (2008). Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses: Revision 2. 
New York. Available from http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_67rev2e.pdf. 
 
United Nations Chidren’s Fund. Childinfo. Monitoring the Situation of Children and Women. Education 
Statistics. New York. Internet site http://www.childinfo.org/education.html. 
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2009). Education Indicators Technical 
Guidelines. Montreal. Available from http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5202_201&ID2=DO_TOPIC.  
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1997). International Standard 
Classification of Education, 1997 (ISCED). Montreal. Available 
from http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf.  
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Education Statistics Glossary. Montreal. 

Internet site http://www.uis.unesco.org/glossary. 

 


