
Arsimi dhe Promovimi i 
Dialogut Kulturor 

11 qershor 2018 



Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Kulturor 
 

 1,704 prindër Rom dhe Egjiptian kanë marrë pjesë në kursët 
passhkollore më femijët e tyre gjatë vitit 2017 kundrejt 1,106 të 

raportuara gjatë vitit 2016. 
 

 509 fëmijë Rom dhe Egjiptian me vështirësi në të nxënë janë 
përfshirë në klasat mbështetëse (5-9) gjatë 2017. Në vitin 2016 

kjo shifër është raportuar 685 
 
 

 13,583 djem e vajza Rome dhe Egjiptiane janë regjistruar dhe 
kanë ndjekur arsimin parashkollor dhe atë të detyruar gjatë vitit 

2017 në krahaism me 4,437 të raportuara gjatë vitit 2015 
 

 99 Rom dhe Egjiptian janë punësuar si mësues në arsimin 
parashkollor dhe të detyruar gjatë vitit 2017 kundrejt 93 të 

raportuara gjatë vitit 2015 
 
 
 

 

 

Në vitin 2017,  
13.5 % me 
shumë  djem 
dhe vajza Rome 
and Egjiptiane 
kanë 
përfunduar të 
gjitha nivelet e 
arsimimit në 
krahasim me 
vitin 2015.  



 130 prindër Rom dhe Egjiptian janë anëtarë në bordet e shkollave 
kundrejt 98 të raportuara në vitin 2015 

 
 174 fëmijë Rom dhe Egjiptian përfituan gjatë vitit 2017 nga transporti 

falas për në shkollë  kundrej 285 të raportuar ne 2015. 
 

 2,547 Romë dhe Egjiptian mbi 16 vjec janë regjistruar në nivelin e 
ulët arsimor me kohë të pjesshme gjatë vitit 2017. 
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 114 djem dhe vajza Rome dhe Egjiptiane të cilët nuk 
ndiqnin arsmin  parashkollor dhe të detyrueshëm janë 
identifikuar gjatë vitit 2017 kundrejt 79 të raportuar në 

2016 
 54  fëmijë Rom dhe Egjiptian kanë përfituar nga 

transporti falas per  në kopësht në 2017 kundrejt 1,500 
rasteve të raportuara në 2015    

 
 30  mësues kundrejt 350 të parashikuar janë trainuar 

gjatë vitit 2017 për cështje të ndryshme që lidhen me 
menaxhimin ndërkulturor, promovimin e tolerancës 

ndërlulturore , etj gjatë vitit 2017.  
 
 Gjatë vitit 2017 nuk raportohet asnje shkollë dhe klasë e 

segreguar. 
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Ende ka problem 
me regjistrimin e 
fëmijëve Rom dhe 
Egjitpian në arsimin 
9-vjeçar. Shkalla e 
regjistrimit  në këtë 
cikël arsimimi është 
66% kundrejt 100% 
të pjesës tjetër të 
popullatës. 



Buxheti per arsimin dhe 
kulturen 
 

 

 

Viti 2017 
 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000
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TOTAL BUDGET  EUR STATE BUDGET EUR DONORS BUDGET  EUR 

 2,886,274  
 2,775,808  

 110,466  

 1,922,244  
 1,829,568  

 92,676  

Buxheti i planifikuar/shpenzuar per Arsimin dhe kulturen 

Planned Spent
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