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PARATHËNIE 
 
 
 
 
 
 
I. Qëllimi dhe objektivat e punimit 

 
Punimi �Faktet dhe shifrat për arsimin e Kosovës� ka për qëllim shikimin, analizën dhe 

studimin e  sistemit të tashëm të arsimit në Kosovë nga këndet e ndryshme. Objektivi kryesor 
i këtij studimi është identifikimi i pikave të dobëta dhe të forta të sistemit të tashëm, për-
caktimi i përparësive reformuese dhe kaheve të reformës. Me këtë studim kemi pasur për 
objektiv përcaktimin e të dhënave relevante të krahasueshme me indikatorët, të dhënat dhe 
standardet ndërkombëtare në  arsim1. 

 
 
II. Vështirësitë dhe pengesat 
 
Grumbullimi, sistemimi dhe përcaktimi i shkallës së objektivitetit të fakteve dhe të 

dhënave ka qenë problem jashtëzakonisht i vështirë dhe kompleks. Në radhë të parë, për 
shkak se kanë munguar të dhënat nga regjistrimet zyrtare për arsim sipas gjuhëve mësimore 
(kanë munguar shifrat për numrin e: shkollave, nxënësve, arsimtarëve sipas viteve etj.). Këtë 
problem e kemi zgjidhur duke gjurmuar burimet e ndryshme të publikuara e të botuara në 
formën e studimeve, analizave, regjistrimeve zyrtare statistikore deri në vitin 1981 (i kemi 
shfrytëzuar edhe shënimet nga regjistrimi i �RFJ� në vitin 1991, të cilin shqiptarët e 
bojkotuan për shkak të shkeljes së të drejtave dhe të lirive  individuale dhe kolektive të tyre). 

Në funksion të zbardhjes së sistemit të arsimit në Kosovë kemi shfrytëzuar të dhënat e 
institucioneve shkollore dërguar Entit Pedagogjik të Kosovës, Ministrisë për Arsim dhe 
Shkencë të Kosovës, Departamentit për Arsim dhe Shkencë të Kosovës,etj. 

Me rastin e studimit të këtyre shifrave dhe fakteve kemi hasur në vështirësi mjaft të 
mëdha, sepse as koha e marrjes së të dhënave, nuk ka qenë e normuar e as metodologjia nuk 
ka qenë unike, andaj përpunimi i shifrave dhe fakteve ka qenë shumë i vështirë. 

Megjithatë metoda krahasimtare, përballja e fakteve dhe e shifrave të burimeve të 
ndryshme bëri të mundshme që të vërtetojmë saktësinë e shifrave dhe fakteve. Disa shifra e 
fakte për vitin shkollor 1999/2000 janë marrë në kohë të ndryshme, andaj janë shënuar 
dallime në numër të nxënësve dhe të arsimtarëve. Gjatë vitit shkollor 1999/2000 është bërë 
pavarësimi i disa shkollave. Kjo ka bërë që numri i shkollave ndërmjet listës emërore të 
shkollave fillore dhe hartës së shkollave fillore të mos jenë në harmoni të plotë (p.sh. në 
Prizren është pavarësuar shkolla në Sharr - ish Struzhë e cila më parë ka qenë paralele e ndarë 
e shkollës fillore �Meto Bajraktari� në Reçan - tash kjo shkollë si e pavarur quhet �Arif 
Muji�). Me këtë shkollë numri i shkollave qendrore amë në Prizren shtohet nga 39 në 40. Për 
shkak të qasjeve të ndryshme shkalla e detajimit të instrumenteve me të cilat janë siguruar 
shifrat dhe faktet ishte e ndryshme. Si rrjedhojë e një veprimi të këtillë në shënimet e 
UNMIK-ut nuk figurojnë fëmijët e përfshirë në edukimin parashkollor-paralele përgatitore. 
Në instrumentet (të cilat kanë qenë të detajuara) e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës të 

                                                 
1 Shih �International Standar Classifikation of Education�, UNESKO, Nëntor, 1997 
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Qeverisë së Përkohshme të Kosovës janë kërkuar të dhënat edhe për fëmijë parashkollorë, 
andaj në këto të dhëna numri i nxënësve në arsimin fillor del më i vogël se në të dhënat e 
UNMIK-ut. Në anën tjetër UNMIK-u të dhënat i ka marrë nga shkollat në fillim të 
gjysmëvjetorit të parë, kur edhe ka filluar një kthim më intensiv i refugjatëve kosovarë nga 
diaspora. Studimi i këtyre shifrave dhe fakteve bëri të mundshme të konstatojmë se nuk ka 
dallime statistikisht të rëndësishme ndëmjet këtyre të dhënave, andaj saktësia dhe objektiviteti 
i tyre është i plotë dhe i pakontestueshëm. 

Në disa shkolla dhe komuna numri i nxënësve nuk është dhënë sipas gjinisë dhe sipas 
klasave, andaj edhe tabelat në të cilat prezantohet struktura e nxënësve dhe e gjinisë nuk 
përputhet me tabelën në të cilën prezantohet numri i përgjithshëm i nxënësve në gjuhën 
shqipe. Megjithatë, për shkak të numrit të madh të shkollave të përfshira në këto analiza, 
faktet dhe shifrat e prezantuara pasqyrojnë raportin real si ndërmjet gjinisë, ashtu edhe 
ndërmjet klasave. 

 
 
III. Pasqyra përmbajtësore e punimit 
 
Me qëllim studimi të etiologjisë së gjendjes së tashme të sistemit të arsimit me një 

qasje sistemore janë analizuar: kontesti gjeografik dhe historik i sistemit të arsimit të 
Kosovës. Nga kontesti gjeografik janë nxjerrë inputet e rëndësishme dhe me  peshë specifike 
për sistemin e arsimit në Kosovë. Nga ky këndvështrim kemi konstatuar se lëkundjet 
mekanike demografike (që ishin pasojë e represionit të pushetit serb mbi shqiptarët) kanë 
pasur për rrjedhojë një zvogëlim rapid të numrit të nxënësve në të gjitha nivelet e arsimit në 
gjuhën shqipe (p.sh. nga viti shkollor 1989/90 kur në arsimin fillor kanë qenë 304836 nxënës, 
ky numër është zvogëluar për 39854 nxënës në fillim të vitit shkollor 1999/20002). Lëvizjet e 
dhunshme demografike, represioni mbi arsimin dhe shkollën shqipe ka bërë të zvogëlohet 
shkalla e përfshirjes së fëmijëve në të gjitha shkallët e shkollimit. Zvogëlimi i përfshirjes së 
frekuentuesve në të gjitha nivelet e arsimit ka pasur dhe ka për rrjedhojë zvogëlimin e aftësisë 
punuese dhe të potencialit njerëzor në zhvillimin e gjithmbarëshëm të Kosovës dhe të 
qytetarëve të saj. 

Sipas analizës së strukturës së popullsisë nga aspekti i përgatitjes shkollore kemi 
përfunduar se barrë të rëndë për Kosovën dhe zhvillimin e saj paraqet fenomeni i analfa-
betizmit, numrit të madh të qytetarëve të saj pa shkollë fillore dhe pa përgatitje 
profesionale. 
                                                 

2 Ky zvogëlim evidencohet edhe në arsimin e mesëm, sepse prej vitit shkollor 1990 / 91 kur në arsimin e 
mesëm kanë qenë 71.257 nxënës në vitin shkollor 1998/99 (në këtë vit fillon një rritje e ngadalshme e numrit të 
nxënësve në arsimin e mesëm) ishin gjithsej 61.115 nxënës (fjala është gjithnjë për mësim në gjuhën shqipe). 
Zvogëlimi shënohet edhe në edukimin parashkollor, sepse në vitin shkollor  1989/90 në edukimin parashkollor 
kanë qenë 10.152 fëmijë (prej tyre 6.760 fëmijë shqiptarë) ndërsa në vitin shkollor 1996,  8.078 fëmijë. Rënia e 
numrit të përfshirjes së fëmijëve në edukimin parashkollor do të vazhdojë edhe mëtej sepse në institucionet 
parashkollore në vitin shkollor 1999/2000 kanë qenë gjithsej 4821 fëmijë (këtu nuk janë llogaritur fëmjët 
parashkollorë në paralelet përgatitore). Në Universitetin e Prishtinës konstatojmë një rënie rapide të studentëve 
në gjuhën shqipe dhe rritje enorme e studentëve në gjuhën serbe. Kështu psh.në vitin akademik 1998/99 në 
Universitetin e Prishtinës kanë qenë gjithsej 34.518 studentë, prej tyre në gjuhën shqipe: 25.949 studentë dhe në 
gjuhën serbe 7.622 (190 kanë qenë në gjuhën turke dhe 755 kanë qenë shtetas të huaj). Në vitin  akademik 
1966/67 në Kosovë në gjuhën serbe kanë qenë 13.560 studentë, ndërsa në gjuhën shqipe 16.375 studentë ( 
Burimet: Halim Hyseni, Bajram Shatri: Gjendja dhe pozita e e arsimit shqip në Kosovë në periudhën 1990 � 95 
dhe mundësitë e zhvillimit të mëtejmë, Instituti ekonomik Prishtinë, janar 1996, f.33-73, Universiteti i Prishtinës 
1970 �1990, Prishtinë, 1990 f.56; Universiteti i Prishtinës 1970- 2000, Prishtinë 2000, f.26 , Statistical Yearbook 
of Yugoslavia , 1997, Beograd 1997, f.365 dhe 420). 
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Për strukturën e sistemit të arsimit në kaptinën dy kemi prezantuar shumë shifra dhe 
fakte me të cilat, jo vetëm që zbardhet në masë të mjaftueshme sistemi i tashëm i arsimit në të 
gjitha nivelet, por edhe me shifra dhe fakte eksplikohet etiologjia dhe faktorët që ndikuan në 
gjendjen e tashme të sistemit të arsimit në Kosovë. 

Retrospektiva e shkurtër e zhvillimit të  arsimit në Kosovë e bënë shumë të qartë dhe 
bindës konstatimin se edukata dhe arsimi janë shtylla kryesore të zhvillimit të qytetarëve pa 
marrë parasysh dallimet e tyre konfesionale, etnike, gjinore, racore etj. Nëpërmes të preza-
ntimit të shifrave dhe të fakteve dëshmohet në mënyrë të pakontestueshme se cenimi më i 
vogël i barazisë (Kosova me dekada është përballur me këtë fenomen) detyrimisht shpie në 
konflikte. Nëse barazia në arsim cenohet nga këndi i përkatësisë nacionale, atëherë kjo 
shpie drejt konflikteve të bazuara në identitetin etnik (bashkësitë etnike përkufizohen si 
�kolektivitete historike që kanë veçori objektive dhe subjektive të cilat e ndajnë gjuhën, kultu-
rën ose fenë si edhe ndjenjën e përkatësisë�3) që rëndom përfundon në konfliktin e arma-
tosur, ashtu siç ndodhi edhe në Kosovë4 (1988-1999). 

Retrospektiva e shkurtër historike e zhvillimt të sistemit të arsimit në Kosovë nuk ka 
pasur për objektiv të vetin që vetëm të paraqet të vërtetën dhe zikzaket e zhvillimit, por që 
edhe të shpjegojë dhe argumentojë se barazia në arsim është conditio sine kua non për 
paqe, tolerancë, mirëkuptim dhe zhvillim të gjithanshëm të njerëzimit. Gjthashtu, retro-
spektiva e shkurtër e zhvillimit të arsimit në Kosovë ka pasur për qëllim që me fakte dhe 
shifra të tregojë se keqpërdorimi i edukatës për qëllime politike përherë rrezikon paqen, 
prosperitetin dhe demokracinë. Ndërmjet skemave të sistemeve të arsimit gjatë aktiviteteve 
reformuese prezantohet zhvillimi i sistemit të arsimit në Kosovë.  

Në kaptinën e dytë prezantohen fakte dhe shifra edhe për infrastukturën juridike të 
sistemit të arsimit. Faktet dëshmojnë për mungesën e bazës juridike të sistemit të arsimit. 
Kjo mangësi paraqet një pikë shumë të dobët të sistemit tashëm të arsimit. Pastaj në këtë 
kaptinë prezantohen fakte dhe shifra për qëllimet e sistemit të arsimit (është identifikuar si 
pikë e dobët), për gjuhët e mësimdhënies, për organizimin, adminstrimin etj. 

Në kaptinën e tretë prezantohen fakte dhe shifra për edukimin dhe arsimin 
parashkollor - pjesë dhe nivel shumë i rëndësishëm i sistemit të arsimit. Faktet dhe shifrat 
tregojnë përfshirje shumë të ulët të fëmijëve (më e ulëta në Evropë). Në këtë nivel duhet bërë 
ndryshime radikale, duke filluar nga zgjerimi i rrjetit, shtimi i planifikuar i përfshirjes së 
numrit të fëmijëve, ndryshimet radikale në fushën e përgatitjes së edukatoreve dhe të 
personelit  tjetër mësimor, në qasjet pedagogjike etj. 

Në kaptinën e katërt prezantohen shifra dhe fakte për arsimin fillor (zhvillimin, hartën e 
shkollave, numrin e nxënësve, strukturën, planet dhe programet, gjuhët e mësimdhënies, 
suksesin nominal të nxënësve, metodat pedagogjike dhe strategjitë e mësimdhënies etj.). 

Në kaptinën e pestë prezantohen shifra dhe fakte për arsimin e mesëm: organizimin dhe 
administrimin, rrjetin, raportin dhe numrin e nxënësve sipas gjuhëve mësimore, sipas tipave 
dhe llojeve të shkollave dhe të lëmenjve të punës, strukturën e arsimtarëve  etj. 
                                                 

3 Stavenhagen, cit. sipas: Etnitetet dhe konfliket � roli i edukimit, UNICEF, mat.i shumëzuar, 1998, f.1. 
4 Studimet e Stavenhagenit (1994), Garement & James (1996) tregojnë se gjatë fillimit të viteve 90-ta, ka 

pasur reth 50 konflikte të tilla në botë: Algjeria, Butani, Brazili, Bullgaria, Burundi, Kina, Egjipti, Fixhi, Greqia, 
India, Kenia, Republika e Maqedonisë, Mauritania, Meksika, Nigeria, Papua, Guinea e Re, Rumunia, Ruanda, 
Taxhikistani, Togo dhe Jugosllavia (në Kosovë në periudhën 1998-1999 ndodhi konflikti më i ri në Evropë i 
bazuar në identitetin etnik ku pësun mbi 800 fëmijë shih faksimilin fq.  të këtij punimi)� � Duke u mbështetur 
në raportin e Graça Machel-it �The impact of Armed Conflikt on Children� - Impakti i konflikteve të armatosura 
kundër fëmijëve), në mbarë botën mbi 2 milonë fëmijë kanë vdekur në konfliktet e armatosura, rëndom midis 
grupeve etnike, gjatë viteve të tetëdhjeta dhe 6 milionë janë plagosur rëndë ose kanë mbetur përgjithmonë të 
paaftë (Machel, 1996, f.7, cit sipas pun. të përm. Etnitetet dhe konfliktet., f.2).  
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Në kaptinën gjashtë rrahen çështjet dhe problemet e arsimit të lartë dhe sipëror në 
Universitetin e Prishtinës. Prezantohen shifra dhe fakte për organizimin dhe administrimin, 
strukturën e shkollave të larta dhe të fakulteteve, numrin e  studentëve dhe të personelit 
mësimor, numrin e të diplomuarve sipas fakulteteve etj. 

Në kaptinën shtatë prezantohen shifra dhe fakte për tekstet shkollor sipas gjuhëve 
mësimore, dokumentacionin pedagogjik dhe shkollor, teknologjinë e përgatitjes së tekste-
ve për nxënës, manualëve dhe të doracakëve. 

Në kaptinën tetë janë dhënë përfundimet e përgjithshme të cilat derivojnë nga shifrat 
dhe faktet e prezantuara. 

Faktet dhe të dhënat, pos prezantimit tekstual pasqyrohen edhe nëpërmjet tabelave, 
grafikëve, skemave, lentave kohore,  hartave, hartogrameve si dhe faksimileve.  

Ky material do të jetë një shtyllë e mirë për  hartimin e një �Libri të gjelbër� për siste-
min e arsimit në Kosovë. Nga ai libër do të derivonte �Libri i bardhë�, në mbështetje të të 
cilit do të bëhej reforma e  arsimit në Kosovë(në të do të prezantoheshin   fakte dhe shifra për 
sistemet  avancuara të shteteve perëndimore dhe të zhvilluara). 
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1. Ç�ËSHTË DHE CILA ËSHTË KOSOVA ? 
 
1.1. Qeverisja 
 
Në mbështetje të  Rezolutës së Kombeve të Bashkuara 1244 të dt.12 qershor 1999 

Kosova është një territor që qeveriset nga Misioni i Përkohshëm dhe Civil i  Kombeve të 
Bashkuara. Tipi i qeverisjes është demokratik. Kryeqyteti është Prishtina. Kosova është 
ndarë në 30 njësi administrative: 1. Deçani, 2. Dragashi - Sharri 5, 3. Ferizaj, 4. Fushë - 
Kosova, 5. Gllogoci - Drenasi, 6. Gjakova, 7. Gjilani, 8. Istogu � Burimi, 9. Kaçaniku, 10. 
Kamenica - Dardana, 11. Klina, 12. Leposaviqi - Albaniku, 13. Lipjani - Lypiani, 14. 
Malisheva � Malasi, 15. Mitrovica, 16. Novobërda - Artana, 17. Obiliqi, 18. Peja, 19. 
Podujeva � Besiana, 20. Prishtina, 21. Prizreni, 22. Rahoveci, 23. Skënderaj, 24. 
Suhareka � Theranda, 25. Shtërpca, 26. Shtimja, 27. Vitia, 28. Vushtrria,  29. Zveçani 
dhe 30. Zubin - Potoku.  

 

 
1.1.1. Ndarja  administrative e Kosovës � Harta e  komunave të Kosovës 

 
Me ardhjen e faktorit ndërkombëtar Kosova ndahet në 5 rajone: Rajoni i Prishtinës 

(Prishtina, Podujeva - Besiana, Obiliqi, Fushë-Kosova, Lipjani � Lypiani, Shtimja dhe 
Gllogoci � Drenasi); Rajoni i Gjilanit (Gjilani, Kamenica � Dardana, Vitia, Novobërda � 
Artana, Ferizaj, Kaçaniku dhe Shtërpca); Rajoni i Prizrenit (Prizreni, Dragashi � Sharri, 
Rahoveci, Suhareka � Theranda, Malisheva � Malasi); Rajoni i Pejës (Peja, Deçani, Gjakova, 
Istogu dhe Klina) dhe Rajoni i Mitrovicës (Mitrovica, Leposaviqi - Albaniku, Zubin � 
Potoku, Zveçani, Skënderaj dhe Vushtrria). 
                                                 

5 Termi, pas  vizës lidhëse,  paraqet emërtimin e ri � toponimin e ri  të përcaktuar pas përfundimit të 
Luftës në Kosovë (1999). 
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1.1.2. Harta e tashme e 5 sektorëve të KFOR-it 

 
1.2. Pozita gjeografike dhe  territori 
 

Kosova ka pozitë të përshtatshme � shtrihet në qendër të gadishullit  të Ballkanit. 
Pozita gjeografike, gjeopolitike dhe gjeohapësinore, Kosovës i përcakton vend të rëndësishëm 
në Ballkan, Evropë dhe në botë6. 

  

K o s o v a

 
1.2.1. Pozita e Kosovës në Evropë 

                                                 
6 Sherif Maloku, Kosova tërësi e lashtë gjeografike e politike, Prishtinë, 1993, f.5. 
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Koordinatat gjeografike të pikave të skajshmë të Kosovës janë paraqitur në T- 1. 
  

 
T � 1. Koordinatat gjeografike të pikave të skajshme të Kosovës 

  

Shtrirja  Vendi Komuna Gjerësia 
gjeografike veriore 

Gjatësia gjeografike 
lindore 

 Veri Guvnishta Leposaviq 43o 16� 20o   49� 
 Jug Restelica Dragash  41o   53� 20o    36� 
 Lindje Tërstena Dardanë - Kamenicë  42o   39� 21o   47� 
 Perëndim Haxhajt Pejë   42o    43� 19o   59� 

 
Burimi: Statistiçki godishnjak Jugosllavije, Prishtinë 1989, f.17. 

 
Kosova ka një sipërfaqe prej 10.908 km katrorë.Dendësia e  popullsisë është 165 banorë 

/ km2. 
  
  
 1.3. Kufijtë  tokësorë të Kosovës 

 
Kosova në veriperëndim, në veri dhe në verilindje kufizohet më Serbinë. 
Në jug dhe në juglindje me Maqedoninë, në jugperëndim me Shqipërinë dhe në 

perëndim me Malin e Zi. Kufijtë tokësorë të Kosovës janë rreth 564 km. Kosova me kufijtë 
e saj tokësorë kufizohet me Serbinë, me rreth 265 km; me Maqedoninë me rreth 136 km; 
me Shqipërinë me 101 km dhe me Malin e Zi me rreth 62 km. 

 

KOSOVA

SERBIA

MALI I ZI 

MAQEDONIA

SHQIPËRIA

 
Harta nr. 1.3.1. Kufijtë e Kosovës. 

 
1.4. Relievi i Kosovës 

 
Kosovën e përbëjnë dy fusha tektonike. Fusha e Kosovës me lartësi mbidetare prej  500 

deri 570 metra dhe Rrafshi i Dukagjinit me lartësi mbidetare 350 � 450 m. Në jug të 
Kosovës shtrihet Mali Sharr (maja më e lartë Bistra me 2640 m). Në perëndim dhe në 
veriperëndim shtrihen Bjeshkët e Nemuna (maja më e lartë e Kosovës Gjeravica 2656 m). 
Në verilindje shtrihet Kopaoniku (maja më e lartë 2017 m). 
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Harta nr. 1.4.1. Fushat tektonike të Kosovës. 

 
 
1.5. Klima 

 
Në perëndim të Kosovës ndihet ndikimi i klimës mesdhetare; në lindje kontinentale; 

ndërsa në male: malore dhe alpike. 

 
Harta nr. 1.5.1. Zonat klimatike të Kosovës. 

 
  

1.6. Ujërat  e Kosovës 
  

Lumenjtë më të njohur të Kosovës janë: Drini i Bardhë me gjatësi 111,5 km; Ibri me 
gjatësi 85 km; Lepenci me gjatësi 50 km; Sitnica me gjatësi 110 km; Morava e Binçës  67 km. 

 Kosova ka rreth 16 liqene glaciale në Sharr dhe në Bjeshkët e Nemuna dhe katër liqene 
më të mëdha artificiale të: Gazivodës; Batllavës; Badocit dhe Radoniqit. 

Banjat kryesore në Kosovë janë: Banja e Ilixhës; e Kllokotit dhe e Banjskës. 
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Harta nr.1.6.1: Lumenjtë dhe liqenet e Kosovës. 

 
 
1.7. Qytetet dhe vendbanimet 

 
Në Kosovë gjenden 1.465 vendbanime. Prej tyre 18 janë qytete. Mbi 80% të vendbani-

meve kanë nën 1.000 banorë, 15 % me 1.000 � 2.000 banorë, 5 % me mbi 2.000 banorë. Qy-
tetet  kryesore të Kosovës janë: Prishtina, Prizreni, Peja, Mitrovica, Ferizaj, Gjakova, Gjilani.   

Prishtina
Peja

Mitrovica

Gjilani
Gjakova

Prizreni

Ferizaj

 
 

Harta nr. 1.7.1. Qytetet kryesore të Kosovës. 
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1.8. Popullsia e Kosovës 

  
Në regjistrimin e vitit 1981 Kosova kishte 1.584.440 banorë. Sipas regjistrimit të bërë 

në vitin 1991 nga Qeveria e �Republikës Federative të Jugosllavisë� Kosova kishte 
1.956.196 banorë. Prej tyre shqiptarë 1.596.072; serbë 194.190, malazias  20.365; turq  
10.445; myslimanë � boshnjakë 66.189; romë  45.745, etj.7  
 

T- 2. Struktura e  popullsisë sipas përkatësisë etnike në bazë të regjistrimeve  
serbe të vitit 19918 

 
Nr. Përkatësia etnike Numri 
1 Shqiptarë 1596440 
2. Serbë 194190 
3. Malazias 20365 
4. Turq 10445 
5. Myslimanë- boshnjakë 66189 
6. Romë  45745 
7 Të tjerë 33635 
 Gjithsej 1956196 
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Grafiku.1. Struktura e popullsisë së Kosovës sipas regjistrimit  serb më1991. 

  

Sipas projeksioneve popullsia në Kosovë, në vitin 1991 duhej të ishte 2.105.000, 
ndërsa në vitin 2000 popullsia e projektuar duhej të ishte rreth 2.250.000 banorë.  

Grupet etnike sipas disa burimeve janë: shqiptarë�90% , serbë 8%, të tjerë: 2%. 

                                                 
7 Ky regjistrim u bojkotua nga shqiptarët për shkak se pushteti aktual ua mohoi të drejtat themelore 

qytetare dhe nacionale. Burimi: Statistiçki godishnjak Jugosllavije, Beograd 1997, f.64 
8 Statistiçki godishnjak Jugosllavije - Statistical YEARBOOK OF YUGOSLAVIA, Beograd, 1997, f.64 
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Gr.2. Struktura etnike. 

 
Struktura e tashme etnike e paraqitur në grafikun 2 është strukturë natyrore, sepse deri 

me aneksimin e Kosovës nga ana e Serbisë në vitin 1912, 95% e popullsisë ka qenë e 
përkatësisë etnike shqiptare. Për këtë tregon dhe grafiku i hartuar nga burimet e ndryshme9. 
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Gr. 3. Struktura e popullsisë sipas viteve të regjistrimit. 

 
Ndryshimi i hartës etnike pas vitit 1912 deri në vitin 1966 është bërë në mënyrë 

mekanike nëpëmes të shpërnguljeve, vrasjeve, likudimeve, masakrimeve të shqiptarëve10 dhe 
të kolonizimit të Kosovës me serbë dhe malazias.11   

Struktura e popullsisë së Kosovës sipas përkatësisë konfesionale është: myslimanë 76 
%, katolikë 16 %  dhe ortodoksë � 8 %12. 
                                                 

9 Shih:Skënder Rizaj: Struktura etnike, kombëtare e fetare e popullsisë së Shqipërisë � Kosovë- Vilajetit 
të Kosovës (shek.XIV - XX), Shpërnguljet e shqiptarëve gjatë shekujve, Prishtinë, 1992, f.31. Shih edhe Vjetarët 
statistikorë 1979,1989,1997, Branisllav Krstiq, Kosovo izmegju istorijskog i etniçkog prava, Beograd, 1995. 

10 Sipas Ami Bues, Serbia (në vitet 1837-40- HH) ka pasur më pak se 900.000 banorë, kurse Shqipëria 
1.600.000 banorë. Sipas rreptësisë së tij shkencore, në mesin e shekullit të kaluar (mendohet në shekullin e XIX 
� H.H) ka pasur më shumë shqiptarë se sa grekë, dhe dy herë më shumë shqiptarë se sa serbë. Pas holokaustit të 
bërë mbi popullin shqiptar, në fillimet e këtij shekulli, vargani i krimeve serbe vazhdon, me qëllim që të 
përfundojë krejtësisht gjenocidi mbi shqiptarët �Golgota shqiptare�. Nën vështrimin e Hans Peter Rullman, 
Hamburg,-1992, f. 13-14. Leo Freudlich, Golgota shqiptare - Akuzë kundër shfarosësve të popullit shqiptar 
(përkthim nga gjermanishtja e veprës së këtij autori. Titulli origjinal: Albaniens Golgatha Anklageaten gegen die 
Vernichter des Albanervolkes, Wien, 1913), Tiranë 1995. 

11Shih: Shpërnguljet e shqiptarëve gjatë shekujve, Prishtinë, 1992. 
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Grafiku nr. 4. Struktura konfesionale e popullsisë së Kosovës (l990). 

 
Gjuhët që fliten në Kosovë janë: gjuha shqipe (90 %), gjuha serbe dhe boshnjake 

8%, gjuha turke dhe rome 2% . 
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Grafiku nr.5. Gjuhët që fliten në Kosovë. 

 
 
Sipas të dhënave të vitit 1987, 32,4 %  të banorëve  e përbënte popullsia urbane. 
Shtimi total i popullsisë  në vit është rreth 45.350. Lindja totale është 56.221. 
Shkalla e lindjeve është 30,5 fëmijë në 1.000 banorë.Vdekshmëria 10.307. Shkalla e 

vdekshmërisë ishte 5,2 në 1.000 banorë. Shkalla e vdekshmërisë se foshnjave: 50,6 në 
1.000 banorë. Shkalla e fertilitetit është 5,5 fëmijë  për femër. 

Popullsia nën 15 vjeç është 655.987 apo 41 %.  
Gjatësia mesatare e jetës: femrat 70, meshkujt 67 vjet. 
Struktura e popullsisë sipas aftësisë për lexim - shkrim dhe të përgatitjes shkollore është 

ndër indikatorët relevantë, jo vetëm për zhvillim dhe emancipim kulturor, por edhe  faktor 
determinues i zhvillimit të përgjithshëm teknik, ekonomik  dhe informativ. 

Kosova për shkak të statusit të saj  të pazgjidhur politik, pastaj konfrontimeve  politike 
dhe etnike  të cilat kanë zgjatur me dekada, dominimit të sistemit totalitar dhe monist, ka një 
trashëgimi shumë të pavolitshme  të strukturës së popullsisë në aspektin e shkallës së aftësisë 
së popullsisë për lexim - shkrim dhe të përgatitjes shkollore. Struktura e popullsisë sipas 
aftësisë për lexim � shkrim e paraqesim në tabelën vijuese13: 

 
 
 

                                                                                                                                                         
 
13 Statistiçki godishnjak SAP Kosova, Prishtinë, 1979, f.38 dhe Statistiçki godishnjak SAP Kosova, 

Prishtinë, 1989, f.4. 
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T-3. Pasqyra tabelare e strukturës së popullsisë sipas aftësisë për  lexim - shkrim 
 

Vitet e regjistrimeve zyrtare të popullsisë së Kosovës 
1953 1961 1971 1981 

Shkalla e 
aftësisë për  
lexim � 
shkrim  

Meshk. Femra Gjithsej Mesh. Femra Mesh. Fem. Gjith. M. Femra 
+ 

Gjith. 
Të aftë për 
 lexim � 
 shkrim 

180141 79038 259224 23643
0 

137067 
373497 

34775
2 

242460  
590212 

52665
3 

401943 
928596 

Analfabetë 110440 20436
7 

314807 10014
0 

192580 
292720 

90569 181186 271755 54406 144150 
198556 

 38,0 72,1 54,8 29,8 58,4 
43,9 

20,7 
 

42,8 31,6 9,4 26,4 
17,2 

Prej 10-19v. 19,3 44,8 31,2 8,7 19,2 
13,7 

7,0 13,8 10,3 1,0 4,3 
2,6 

Prej 20-34v. 22,3 70,4 46,0 18,6 57,4 
37,7 

5,8 24,8 15,1 2,0 10,5 
6,1 

Prej 35-64v. 62,3 91,4 77,0 52,6 86,1 
69,4 

37,1 76,3 56,7 15,2 51,9 
33,3 

Mbi 65 v. 86,6 98,2 92,9 83,8 87,4 
91,3 

75,7 
 

91,1 83,7 65,1 90,4 
78,0 

           
 
 

Nr. Viti Përqind. 
1. 1948 78 
2. 1953 54 
3. 1961 44 
4. 1971 32 
5. 1981 17 
7. 2000 21 

 
T-4. Pasqyra e analfabetëve sipas  
          viteve të regjistrimit. 
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Grafiku nr. 7. Të aftë për lexim � shkrim.  
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Grafiku 6. Analfabetët sipas viteve të regjistrimit. 
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Grafiku nr. 8. Analfabetët sipas grup-moshave. 
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Grafiku 9. Analfabetët sipas viteve të regjistrimit dhe gjinisë. 

 
 
Nga kjo pasqyrë tabelare mund të konstatohet lehtë dhe qartë se Kosova  trashëgoi shka-

llë të lartë analfabetizmi. Sipas regjistrimit të vitit 1948 në Kosovë 74% e popullsisë ishte 
analfabete. 

Në regjistrimin e vitit 1953 ky numër analfabetësh zvogëlohet rreth 20 %. Nga viti 1953 
deri në vitin 1961 kur u bë regjistrimi i tretë, numri i analfabetëve zvogëlohet nga 58,45% në 
43,9% apo 14,5 %. Prej vitit 1961 deri në vitin 1971 numri i analfabetëve zvogëlohet për 
12,3%. Ndërsa nga viti 1971 deri në vitin 1981 numri i analfabetëve  zvogëlohet nga 31,6 % 
në 17,6%, apo 14%. Siç mund të konstatohet, suksesi më i madh në çrrënjosjen e 
analfabetizmit është arritur në periudhën e viteve 1948 �1953. Problemi i analfabetizmit edhe 
sot, në fillim të shekullit XXI, në Kosovë është çështje akute, pa zgjidhjen e së cilës nuk 
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mund të flitet për realizimin e të drejtave dhe të lirive të njeriut, e as për emancipimin e 
femrave, të cilat bëjnë pjesën dërrmuese të analfabetëve të Kosovës. Në mungesë të 
regjistrimit të bërë, tash për tash nuk dihet numri i saktë i analfabetëve14. Sipas disa 
indikatorëve ky numër është më i madh se në vitin 1981 dhe duhet të jetë rreth 21 % e 
popullsisë së përgjithshme (me regjistrimin e bërë nga  �RFJ�, të cilin shqiptarët e Kosovës e 
bojkotuan për shkak të shkeljes së të drejtave që u bëheshin, ndaj, janë regjistruar 14,% të 
analfabetëve15). 
 
 

T-5. Pasqyra  tabelare e strukturës së popullsisë sipas përgatitjes shkollore gjatë regjistrimeve  
zyrtare 

 
1953                 1961    1971 

Gjinia Gjinia 
 

Gjith. Femra Gjith 
M F 

Gjithsej 
M F 

Pa përgatitje  
shkollore 

409008 233755 379899 152196 227703 275933 95279 180654 

1-3 klasë të 
shkollës fillore 

 
� 

 
�. 

 
�. 

 
�. 

 
�. 

 
66907 

 
35307 

 
31600 

4-7 klasë të 
shkollës fillore 

130611 38242 231425 143392 88033 317593 16608
4 

151509 

Shkolla  fillore 11060 2.888 29.380 21.594    7786 128144 86258 41886 
Shkolla për 
punëtorë të 
kual.dhe 
kual.të larta.  

 
1902**
** 

 
1741 
 

 
10226 

 
7963 

 
2263 

 
23708 

 
19815 

 
3893 

Gjimnaze 1902 360 3232 2389 843 8903 6121 2782 
Me shkollë 
të mesme 
profesionale 

3938 1020 8189 5882 2307 27126 18548 8578 

Me fakultet, 
shkolla të 
larta dhe  
sipërore 

788 135 3399 2853 546 11229 9360 1869 

 
Trashëgiminë e pavolitshme arsimore e tregon edhe T-3. Në vitin 1971 Kosova kishte 

275933 persona pa kurrfarë përgatitjesh shkollore. Gjendja e këtillë ka vazhduar edhe më 
vonë, sepse Kosova kishte në vitin 1981 198.556 banorë pa kurrfarë përgatitjesh shkollore. 

Të dhënat statistikore dëshmojnë se numri më i madh i analfabetëve ka qenë i 
përkatësisë nacionale shqiptare(shih T- 6). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Me nocionin analfabetë përfshihen të gjithë individët  që nuk mund të shkruajnë një tekst që nuk mund 

ta lexojnë dhe individët që as nuk dinë të lexojnë e as të shkruajnë. Persona të aftë për lexim � shkrim 
konsiderohen ata të moshës mbi dhjetëvjeçare që dinë të lexojnë dhe të shkruajnë një tekst (përmbajtje) lidhur 
me jetën e përditshme, pa marrë parasysh çfarë gjuhë e flasin dhe e shkruajnë (Statistiçki godishnjak, Kosova, 
1989, Prishtinë, 1989, f.717.) 

15 Shih. Statistiçki godishnjak Jugosllavije, Beograd 1997, f.62. 
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T-6. Pasqyra tabelare e strukturës së popullsisë sipas përgatitjes shkollore (1981). 
 

 Gjithsej Shqiptarë Serbë Malaz. Turq Mysl. Romë Të tjerë 
Pa shkollë fillore 234.511 

100 % 
162.499 
69,3 % 

51.092 
21,8 % 

6.954 
3,0 % 

3.014 
1,3 % 

5.595 
2,4 % 

3.330 
1,4 % 

2.027 
0,9 % 

Shkolla fillore dhe 
me 1-3 klasë. Të sh.f. 

9.421 
100 % 

6355 
67.4 % 

1125 
11.9 % 

151 
1.6 % 

48 
0.5 % 

196 
2.1 % 

874 
9.3 % 

/ 

Me 4-7 klasë 
Të sh.f. 

13.898 
100 % 

9.433 
67.9 % 

3.007 
21.6 % 

290 
2.1 % 

135 
1.0 % 

315 
2.3 % 

582 
4.1 % 

136 
1.0 % 

Me shkollë 
fillore 

49.073 
100 % 

35.053 
71.4 % 

9.561 
19.5 % 

1057 
2.1 % 

549 
1.1 % 

1.237 
2.5 % 

1.128 
2.3 % 

488 
1.0 % 

Me kualifikim-PK 44.542 
100 % 

30.927 
69.4 % 

10.129 
22.3 % 

966 
1.5 % 

666 
1.5 % 

1.147 
2.6 % 

399 
0.9 % 

282 
0.6 % 

Me shkallën II të 
arsimit të orientuar 

11.642 
100 % 

8.765 
75.3 % 

1.906 
16.4 % 

463 
4.0 % 

118 
1.0 % 

283 
2.4 % 

57 
0.5 % 

67 
0.6 % 

Kuadri me shkolla të 
tjera të mesme 

55.970 
100 % 

37.759 
67.5 % 

13.723 
24.5 % 

2.016 
3.6 % 

906 
1.6 % 

1.079 
1.9 % 

183 
0.3 % 

50 
0.1 % 

Shkolla të larta dhe 
shkalla e parë e fak. 

18.629 
100 % 

13.090 
70.3 % 

3.781 
20.1 % 

883 
4.7 % 

216 
1.2 % 

496 
2.7 % 

36 
0.2 % 

467 
2.5 % 

Fakultetet dhe 
.... 

19.220 
100 % 

13.488 
70.2 % 

3.941 
20.5 % 

731 
3.8 % 

191 
1.0 % 

524 
2.7 % 

13 
0.1 % 

332 
1.7 % 

Të tjerë 
 

376 
100 % 

306 
81 % 

40 
10.6 % 

7 
1.9 % 

3 
/ 

10 
/ 

3 
/ 

7 
/ 

 

 
    

 
LEGJENDA: SH � shqiptarë, S � serbë, MZ � malazias, T � turq, M � myslimanë, R � romë,Tj � tjerë.  
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Gr. nr. 11. Punëtorë të kualifikuar (1987). 
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Gr. nr. 10. Popullsia me shkollë fillore (1987). 
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Gr. nr. 13. Me fakultet (1987). 
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Gr. nr. 12. Me shkolla të larta (1987). 
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1.9. Ekonomia  
 

Nga viti 1989, pas ndryshimeve të dhunshme kushtetuese, ekonomia e Kosovës 
shkatërrohet plotësisht. Gjatë Luftës së vitit 1999 shumë objekte  kapitale - industriale 
shkatërrohen (p.sh. Ferronikeli, etj). Tash degë kryesore është tregtia. Potencialet dhe resurset  
ekonomike më të rëndësishme të Kosovës janë: 

 
1.9.1. Harta ekonomike e Kosovës. 

 

Burimi: Murat Meha, Atllasi gjeografik, Libri Shkollor, Prishtinë, 1998. 
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• Pasuritë natyrore: thëngjilli, plumbi, zinku, argjendi, nikeli, kromi, boksiti dhe 
magneziti. 

• Bujqësia: prodhimet mestare vjetore të bujqësisë (grurë - 280.2000 tonë, misër � 
146.880 tonë, patate - 58.600 tonë, pemë � 71.646 tonë, perime - 85.212 tonë, verë - 
207.655 hl, duhan - 4.744 tonë; panxharsheqer - 47.791 tonë dhe rrush 52.349 tonë; 
prodhimet blegtorale etj. 

• Trafiku: rrugë bashkëkohëse: 4.898 km; rrugë më kalldrëm 1.777 km, hekurudha 
334 km, aeroporte: rreth 11 - 1 ndërkombëtar; rreth 10 bujqësorë e sportivë. 

• Turizmi: vendet turistike: Prishtina, Prizreni, qyteti antik � Ulpiana, Peja, Gryka e 
Rugovës, Gryka e Kaçanikut, Ujëvarret e Mirushës. Malet e Sharrit, Bjeshkët e 
Nemuna, Drini i Bardhë, Shpella e Gadimes, etj. 

• Shëndetësia me 10 qendra shëndetësore (spitale - 10, poliklinika � 8, qendra 
medicinale � 333, shtretër 5.505). 
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2. SISTEMI I ARSIMIT NË KOSOVË 
 
 
 
 
 
 

2.1. Saktësime  gjuhësore � Ç�është sistemi i arsimit ? 
 

Në jetën e përditshme, në biseda me njerëz shpesh ndodh të mos jemi aq të qartë dhe të 
kuptohemi kur shqiptojmë nocionin sistem i arsimit, sepse në përdorim janë  disa nocione dhe 
terma që ndeshim në komunikim të ndërsjellë. Kështu, krahas nocionit sistemi i arsimit 
përdoren dhe termat: sistemi shkollor, sistemi  edukativ � arsimor  dhe sistemi  edukativ. 

Një gjendje të ngjashme terminologjike gjejmë edhe në gjuhët kryesore botërore. Në 
gjuhën angleze janë dy nocione: School system � sistemi shkollor dhe Educational system që 
do të thotë sistemi edukativ. 

Në gjuhën gjermane, po ashtu përdoren dy nocione: Schulsystem � sistemi shkollor   
Erziehungs � und Bildungssystem.. 

Në gjuhën frënge përdoren po ashtu dy nocione: System  scolaire që do të thotë � 
sistemi shkollor dhe System d�education et d�ensegnement që do të thotë sistemi edukativ 
dhe  arsimor . 

Nga këto të dhëna mund të konstatohet se ekziston ngjashmëri kuptimore ndërmjet 
nocioneve që përdoren në gjuhën shqipe dhe në të tri gjuhët kryesore botërore. Duhet theksuar 
se ndërmjet nocioneve që përmenden dhe përdoren në gjuhën shqipe,  që kanë të bëjnë me 
sistemin e arsimit, nuk mund të ketë shenjë barazimit. Këto nocione, pra, nuk janë në raporte 
sinonimike. Nuk kanë kuptim të njëjtë, andaj duhet bërë një saktësim. 

Me fjalën sistem shkollor duhet  kuptuar tërësinë e shkollave në një shoqëri (shtet) 
që lidhen në një sistem të tërësishëm me synim realizimi të qëllimit të edukimit16. 

Nocioni sistem shkollor ka dy domethënie. Në kuptim të ngushtë me fjalën sistem 
shkollor cilësohet lidhja koherente ndërmjet shkollave fillore, të mesme dhe shkollave 
speciale (shkollat  speciale janë shkolla të cilat u dedikohen nxënësve me pengesa në 
zhvillimin psikik dhe fizik17). 

Me sistemin shkollor në kuptim të gjerë përfshihet tërësia e institucioneve 
parashkollore, e shkollave fillore, të mesme dhe të institucioneve  unversitare18. 

Sistemi i arsimit ka kuptim më të gjerë se sistemi shkollor. Përfshin të gjitha rrugët, 
format, metodat, mjetet shkollore e joshkollore, të organizuara më pak ose më shumë në 
një sistem kompakt dhe koherent19. Sistemi edukativ është më i gjerë se sistemi i arsimit. 
Me sistemin edukativ kuptohet tërësia e faktorëve të edukimit (shkollat fetare, shkollat 
private, shkollat ushtarake, akademitë - policore, organizatat e ndryshme joqeveritare që 
merren me edukimin dhe me arsimimin e njerëzve, etj). Sistemi edukativ përfshin edhe 
sistemin e arsimit. Raportet ndërmjet  këtyre segmenteve të edukimit dhe të arsimit janë dhënë 
në skemën nr.1. 

 
 

                                                 
16 Pedagoshka enciklopedija, Beograd, 1989, f.428. 
17 Po aty, f.428. 
18 Po aty, f.248. 
19 Po aty, f.248. 
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Skema nr.1. Raportet ndërmjet sistemit shkollor, sistemit arsimor dhe sistemit edukativ 
 
 
 2.2. Struktura e sistemit të arsimit 
 

Sistemi i arsimit në Kosovë ka këtë strukturë: 
• Edukimi parashkollor, 
• Arsimin fillor tetëvjeçar të detyrueshëm 
• Arsimin e mesëm 

! të përgjithshëm 
! profesional 

• Arsimin universitar  
! të lartë 
! sipëror 

• Arsimin pasuniversitar 
! Studimet specialistike, 
! Studimet e magjistraturës dhe  
! Studimet për doktoratë 

 
 

Skema 2. Klasifikimi i programeve arsimore sipas niveleve dhe cikleve në bazë të ISCED 199720 
 

Nivelet dhe ciklet arsimore Mosha Kohëzgjatja ISCED 
Edukimi parashkollor në çerdhe 
Edukimi parashkollor në kopshte21 
Grupet parashkollore përgatitore  
Në kuadër të shkollave fillore 

1-2 
3-6 
   6 

2 vite 
3 vite 
1 vit 

 
0 

Arsimi fillor:cikli i ulët- klasor 
Arsimi fillor:cikli i lartë-lëndor 

7-11 
12-15  

4 vite 
4 vite 

 
1 

Arsimi i mesëm profesional trevjeçar 15-18 3 vite 3C 

                                                 
20 International Standard Classifikation of Education-ISCED, UNESKO, Nëntor, 1997 
21 Cikli i kopshteve ndahet në tri shkallë: mosha e re(3), mosha e mesme (4-5 vjeçare) dhe mosha e vjetër 

6 vjeçare). Edukimi parashkollor nuk  është i obligueshëm. 

SISTEMI EDUKATIV 

SISTEMI I ARSIMIT 

SISTEMI SHKOLLOR NË KUPTIM 
TË GJERË 

SISTEMI SHKOLLOR NË KUPTIM TË 
NGUSHTË 
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4 vite  4B Arsimi i mesëm profesional katërvjeçar 
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 

15-19 
15-19 4 vite  3A 

Arsimi i lartë  19-21 2 vite  5A 
Arsimi sipëror 19-23/24 4-5 vite  5B 
Studimet specialistike Prej 23/24- 

24/25 �26 
1-2 vite  5B-diploma e 

dytë 
Studimet e magjistraturës Prej  

23/24-25/26 
2 vite  5A-diploma e 

dytë 
Studimet e doktoratës Prej 23/24-26/27 3 vite   6 
Studimet e doktoratës  
pas studimeve të magjistraturës 

Prej 25/26- 26/27 1 vit  6 

 
 

2.2.1. Edukimi parashkollor (kodi 0) 
 

Edukimi parashkollor është shkalla � niveli i parë i  sistemit të arsimit në Kosovë. E 
përbëjnë  dy cikle: 

! Edukimi parashkollor në çerdhe për fëmijët e moshës 1- 2 vjeçare - (01) 
! Edukimi parashkollor në kopshte për fëmijët e moshës 3-6 vjeçare - (02) 

Në kopshte fëmijët ndahen në tri grup-mosha: 
! Mosha e re (3-5 vjeçare) - (021) 
! Mosha e mesme (5-6 vjeçare) - (022) 
! Mosha e vjetër (6-7 vjeçare) - (023) 
Edukimi parashkollor në Kosovë organizohet edhe në kuadër të shkollave fillore me 

fëmijët e moshës gjashtëvjeçare. Këto grupe edukative kanë për qëllim t�i përgatisin  fëmijët 
për arsimin fillor. Grupet parashkollore në kuadër të shkollave fillore quhen �paralele përga-
titore� ose � shkolla të vogla�. Edukimi parashkollor edhe pse është pjesë e sistemit të arsi-
mit, nuk është i detyrueshëm. 
  
 

2.2.2.Arsimi fillor tetëvjeçar � i detyruar (kodi 1) 
 
Programi mësimor gjatë arsimit fillor zotërohet në kuadër të shkollave fillore 

tetëvjeçare.Arsimi fillor ndahet në dy cikle: 
! Cikli i klasave të ulëta � 11 dhe 
! Cikli i klasave të larta - 12 
Cikli i klasave të ulëta (kodi 11) ndryshe quhet �mësim klase�. Këtë cikël e ndjekin 

fëmijët e moshës 7 � 11 vjeçare. Cikli ka katër klasë (I, II, III dhe IV). Quhet mësim klase, 
sepse tërë procesin mësimor e zhvillon një person. Ai quhet mësues ose arsimtar klase. Që 
mësuesit të jenë kompetentë në aspektin formal duhet të kenë të kryer shkollën normale 
apo Shkollën e Lartë Pedagogjike � Drejtimin Klasor, Fakultetin  Filozofik � Dega e 
Pedagogjisë apo Fakultetin e Mësuesisë. 

Në ciklin e klasave të ulëta në mbështetje të zgjidhjeve të tashme ligjore ka mundësi që 
mësimin ta zhvillojnë edhe më shumë arsimtarë. 

Kjo mund të bëhet nga klasa e tretë e shkollës fillore në lëndët: kulturë figurative, 
kulturë muzikore, edukatë fizike dhe shëndetësore dhe në gjuhë të mjedisit, apo edhe në 
lëndën e gjuhëve të huaja. 

Cikli i klasave të larta (12) ndryshe quhet edhe �mësimi lëndor�, përfshin klasat V, VI, 
VII dhe VIII të shkollës fillore. Pas përfundimit të klasës VIII nxënësve u lëshohet dëftesa e 
suksesit. Në të dëshmohet suksesi i arritur i nxënësve sipas klasave, duke filluar nga klasa e 
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parë e shkollës fillore deri në klasën VIII. Në dëftesë shënohet edhe nota e  sjelljes së 
nxënësit. 

Nxënësit me pengesa në zhvillimin psikik dhe fizik regjistrohen në shkolla të 
posaçme - në shkolla speciale (në Kosovë ekzistojnë disa shkolla speciale për nxënës me 
retardime mentale: në Prishtinë, në Mitrovicë dhe në Prizren, shkolla speciale për fëmijë 
shurdhmemecë në Prizren, shkolla speciale për të verbër në Pejë dhe në Prishtinë). 
 Pjesë e arsimit fillor janë edhe: 

! Arsimi fillor i të rriturve (mosha 15�45 vjeçare) dhe 
! Arsimi  fillor muzikor 
Arsimi fillor i të rriturve u dedikohet të rriturve analfabetë22 të moshës mbi 15 vjeçare. 

Numrin më të madh të analfabetëve e përbën gjinia femërore, andaj nuk mund të flitet për 
emancipimin e femrës me këtë numër kaq të madh analfabetësh. 
 
 

2.2.3. Arsimi i mesëm 
 
Reforma e fundit në Kosovë është bërë në vitin 1990. Asokohe në vend të arsimit të 

orientuar të implementuar me  reformën e vitit 1974, kalohet në arsimin e mesëm i cili 
përbëhet nga tri lloje  shkollash të mesme: 

• Shkollat e arsimit të përgjithshëm � gjimnazet; 
• Shkollat e arsimit profesional  dhe  
• Shkollat artistike. 
Me këtë reformë, në praktikë, sërish kthehen gjimnazet, por tash ato janë të 

profiluara. Me këtë reformë bëhen ndryshime edhe në arsimin profesional. Nga praktika 
heqen degët dhe në vend të tyre futen lëmenjtë e punës. Me ndryshimet e legjislaturës, në 
vitin 1994 (neni 39) shkolla të mesme mund jenë edhe shkollat  artistike (shkollat e muzikës 
dhe shkollat e mesme të artit figurativ) dhe shkollat fetare. 
 
 

 2.2.3.1. Shkollat e arsimit të përgjithshëm - gjimnazet  
 

Me reformën e fundit të vitit 1990 në praktikë rikthehen gjimnazet që kanë ekzistuar në 
sistemin e arsimit të Kosovës që nga viti 1945. Tash me këtë reformë gjimnazet profilohen në 
tre tipa: 

# Gjimnazi i përgjithshëm; 
# Gjimnazi dydegësh dhe  
# Gjimnazin filologjik. 
Gjimnazi i përgjithshëm - katërvjeçar është sintezë e gjimnazit shoqëror � gjuhësor 

dhe të gjimnazit natyror- matematikor. Preferohej  themelimi i tij në komuna ku nuk ka  
numër të madh  nxënësish. 

Gjimnazi dydegësh ka degët: degën shoqërore � gjuhësore dhe natyrore � matema-
tikore. Është themeluar në qendrat urbane në të cilat ka numër më të madh nxënësish. 

Gjimnazi filologjik i gjuhëve të huaja është i specializuar dhe u dedikohet nxënësve 
dhe rinisë me prirje dhe talent të veçantë për gjuhë të huaja. 

                                                 
22 Sipas regjistrimit të vitit 1981 në Kosovë 17,6 % e popullsisë apo 198.556 banorë të moshës mbi 10 

vjeçare ishin analfabetë (Statistiçki godishnjak SAP Kosova, Prishtinë, 1989, f.34 ). Në vitin 1990 në Kosovë 
është formuar Shoqata për luftë kundër  analfabetizmit  �Motrat Qiriazi �.  Meqenëse në vitin 1991 në  Kosovë 
shqiptarët nuk morën pjesë në regjistrim tash numri i saktë i analfabetëve nuk dihet, por  është e sigurt se është 
shumë i madh.   
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Në vitin 1996 me dekret të veçantë të Ministrisë së Arsimit, të Shkencës dhe të Kulturës 
janë hapur paralelet e Gjimnazit pedagogjik. Vendimi është marrë pa ndonjë analizë dhe 
ekspertizë të mirëfilltë, andaj ky profil gjimnazi vuan nga mangësi të  shumta. 

 
 
 2.2.3.2. Shkollat e arsimit profesional � shkollat profesionale 
 
Deri në vitin 1990 në kuadër të arsimit të mesëm të orientuar (ashtu quhej arsimi pasi 

kryhej  shkolla fillore)  kanë ekzistuar 22 degë (në Kosovë 20). 
Me reformën e vitit 1990, 22 degët grupohen në 16 lëmenj të punës, ndërsa lëmenjtë e 

punës ndahen në grup, grupet në profile arsimore, profilet arsimore në profesione. Lëmenjtë e 
punës dhe grupet e lëmenjve të punës janë dhënë në  vazhdim: 

 
$ 1. Lëmi i bujqësisë dhe i përpunimit të ushqimit 

• 11. Prodhuesit e bimëve; 
• 12. Blegtarët dhe shpendëtarët; 
• 13. Peshkatarët ; 
• 14. Kultivues kafshësh të tjera; 
• 15. Veterinarët ; 
• 16. Prodhuesit e ushqimit dhe të pijeve ; 
• 17. Përpunuesit e duhanit .     
 
$ 2. Lëmi  i pylltarisë dhe i përpunimit të drurit 

• 21. Pylltarët  ; 
• 22. Përpunuesit e drurit ; 
• 23. Tapetarët . 
 
$ 3. Lëmi i xehetarisë, i metalurgjisë dhe i gjeologjisë 

• 31. Gjeologët ; 
• 32. Profesionet e shfrytëzimit të naftës dhe të gazit ; 
• 33. Xehetarët ; 
• 34. Metalurgët ; 
• 35. Përpunuesit e metaleve . 
 
$ 4. Lëmi i makinerisë dhe i përpunimit të metaleve 

• 41. Përpunuesit e metaleve ; 
• 42. Montatorët dhe instalatorët ; 
• 43. Konstruktorët e makinerisë ; 
• 44. Teknologët dhe makinistët  ; 
• 45. Mekanikët dhe makinistët . 
 
$ 5. Lëmi i  elektroteknikës 

• 51. Elektroenergjetika ; 
• 52. Elektromekanika  ; 
• 53. Elektronika ; 
• 54. Elektrokomunikacioni ; 
• 55. Teknika  digjitale �llogaritëse ; 
• 56. Metalurgjia-kabllovika. 
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$ 6. Lëmi i gjeodezisë dhe i ndërtimtarisë 
• 61. Gjeodetët ; 
• 61. Arkitektët ; 
• 63. Ndërtimtarët ; 
• 64. Profesionet e punëve finalizuese dhe të ndërtimtarisë ; 
• 64. Tapetarët ; 
• 65. Llakerët ; 
• 66. Komunalistët. 
 
$ 7. Lëmi i trafikut 

• 71. Trafiku rrugor ; 
• 72. Trafiku hekurudhor ; 
• 73. Trafiku ujor ; 
• 74. Trafiku ajror ; 
• 75. Trafiku i PTT ; 
• 76. Profesionet e  shërbimeve ngarkuese - shkarkuese. 
 
$ 8. Lëmi i tekstili dhe i lëkurëtarisë 

• 81. Tekstilistët  ; 
• 82. Prodhuesit e rrobave ;  
• 83. Lëkurëtarët dhe peliçeristët ; 
• 84. Këpucëtarët dhe galanteristët e lëkurës . 
 
$ 9. Lëmi i  kimisë, i jometaleve dhe i grafikës 

• 91. Kimistët ; 
• 92. Gomistët dhe plastikistët ; 
• 93. Keramistët - pllakashtruesit dhe prodhuesit e materialit ndërtimor ; 
• 94. Xhamtarët ; 
• 95. Grafistët ; 
 
$ 10. Lëmi i tregtisë, i hotelerisë dhe i turizmit 

• 101. Tregtia ; 
• 102. Hoteleria dhe turizmi 
 
$ 11. Lëmi ekonomik � juridik 

• 111. Ekonomistët ; 
• 112. Juristët ; 
• 113. Informatorët dhe statistikët ; 
• 114. Administratorët ; 
• 115. Profesionet e sigurimeve ; 
• 116. Profesionet për çështje kadrovike 
 
$ 12. Lëmi natyror � matematikor 
 
$ 13. Lëmi i shëndetësisë dhe i mbrojtjes sociale 

• 131. Medicinarët ; 
• 132. Stomatologët ; 
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• 133. Farmaceutët ; 
• 134. Profesionet e mbrojtjes sociale.  
 
$ 14. Lëmi i kulturës, i artit dhe i informimit publik  

• 141. Artistët e skenës, muzikantët dhe letrarët ; 
• 142. Informimi publik 
 
$ 15. Lëmi i shërbimeve personale 

 
$ 16. Lëmenjtë e tjerë 
 

Lëmenjtë dhe grupet e punës ndahen në profile arsimore. Profilet arsimore sipas 
ndërlikueshmërisë ndahen në profesione. (Skema 3-faqëshe).  

Në arsimin e mesëm janë  pesë shkallë të përgatitjes profesionale (I, II, III, IV, dhe 
V). Në praktikë, në arsimin e mesëm janë në zbatim vetëm shkalla III dhe IV, andaj arsimi 
profesional është tre dhe katërvjeçar. Shkalla V mund të fitohet pas shkallës IV dhe 
përvojës njëvjeçare në praktikë. Me kryerjen e shkallës V fitohet  thirrja specialist (në 
lëmin elektroteknikë, në grupin e punës elektronika, me kryerjen e shkallës V mud të fito-
het titulli - thirrja:� elektronik për radio dhe video aparater-specialist). Profilet arsimore 
ndahen në profesione si, bie fjala, profili arsimor i shkallës V i shembullit të përmendur 
ndahet në dy profesione: specialist-operator servisimit të radio dhe video aparateve dhe 
elekronik operator për servisim të radio  dhe të TV -stacioneve � specialist). 

Kjo është gjendja e tashme në subsistemin e arsimit të mesëm. Duhet theksuar se në 
arsimin e mesëm ekzistojnë edhe shkolla speciale të themeluara për arsimin e fëmijëve me 
pengesa në zhvillim. Në Kosovë janë tri shkolla të këtilla: dy në Prizren (Shkolla për fëmijë 
me retardime mentale dhe Shkolla për fëmijë shurdhmemecë) dhe Shkolla për fëmijë të verbër 
në Pejë. 

Në shkollat profesionale trivjeçare nxënësit pasi ta kryejnë me sukses klasën e tretë i 
nënshtrohen provimit përfundimtar. Me kryerjen e provimit përfundimtar nxënësit e shkollave 
të mesme  trivjeçare marrin diplomën. 

Nxënësit e shkollave të mesme katërvjeçare pas kryerjes me sukses të klasës  IV i 
nënshtrohen provimit të maturës. Provimi i maturës përbëhet nga tri pjesë: Punimi i temës së 
diplomës dhe mbrojtjes së saj para komisionit dhe provimit të dhënë në dy lëndë mësimore. 
Provimi bëhet me gojë dhe me shkrim para komisionit.  
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Skema nr. 3. Nomenklatura e profesioneve 
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2.2.4. Arsimi universitar 
 
Arsimin  universitar në Kosovë  e përbëjnë: 
$ Shkollat e larta ; 
$ Fakultetet dhe akademitë. 

 
 

 2.2.4.1. Shkollat e larta 
 
Shkollat e larta janë dyvjeçare. Në këto shkolla mund të regjistrohen të gjithë nxënësit 

të cilët  kryejnë shkollën e mesme përkatëse katërvjeçare dhe nëse me sukses  japin provimin 
pranues. Në këto shkolla mund të regjistrohen edhe nxënësit pa arsim të mesëm 4 vjeçar si 
dhe ata që nuk e kanë shkollën përkatëse të kryer. Nxënësit e këtillë të këtyre shkollave për të 
marrë pjesë në provimin pranues, paraprakisht duhet t�i nënshtrohen provimit plotësues. Pasi 
ta japin me sukses provimin plotësues ata fitojnë të drejtën t�i nënshtrohen provimit pranues 
për regjistrim në shkollën e preferuar të lartë. Veçojmë disa tipa  shkollash të larta: 

 
! Ekonomike (Shkolla e Lartë Ekonomike � Komerciale në Pejë), 
! Teknike (Ferizaj � 1, Mitrovcë - 1), dhe  
! Pedagogjike (janë katër shkolla të këtilla: Prishtinë-1, Gjilan �1, Prizren �1 dhe 

Gjakovë �1); 
• Shkolla e Lartë Pedagogjike në Prishtinë - është themeluar me vendimin e Kuvendit 

Krahinor të Kosovës nr.378, më 21.11.1957. Punën e filloi në vitin akademik 1958/59. 
Në këtë shkollë punojnë këto grupe: 

! Mësimi klasor, Matematikë, Fizikë-Kimi dhe Bazat e arsimit politeknik. 
Nga themelimi deri në vitin 2000 në këtë shkollë diplomuan 5550 studentë në 17 grupe 
mësimore23; 

• Shkolla e Lartë Ekonomike - Komerciale në Pejë, është themeluar në vitin 1960 me 
vendimin e Këshillit Ekzekutiv të KSAK. Ka dy seksione: 

! Afarizmi financiar në ndërmarrje dhe  
! Afarizmi në qarkullimin e mallrave. 

Në këtë shkollë deri tash diplomuan rreth 20.000 studentë24. 
• Shkolla e Lartë Teknike në Mitrovicë është themeluar me vendimin e Këshillit 

Ekzekutiv të Kosovës nr.2271,  më 10 5.1961. Ka këto degë: 
! Makineri; Makineri � prodhuese dhe termoenergjetikë , 
! Elektroteknike - Telekomunikacion me informatikë dhe energjetikë . 

Në shkollë deri më tash diplomuan mbi 3000 studentë25. 
• Shkolla e Lartë Pedagogjike �Xhevdet Doda� në Prizren është themeluar me 

vendimin e Kuvendit Populluer të KAKM më 7 dhjetor 1962. Punën e filloi më 16 
shkurt 1963 me vendimin e Pleqësisë së Arsimit e të Kulturës, më 31 janar 1963. 

• Degët e SHLP në Prizren janë: 
! Dega - Mësimi Klasor ; 
! Dega - Gjuhë Shqipe dhe Letërsi ; 
! Dega - Gjuhë angleze dhe letërsisë; 

                                                 
23 .Shih.Pasqyra e planeve dhe e kuadrit mësimor 1999-2.000, Universisteti i Prishtinës, Prishtinë, 2000, f. 

283. 
24 Po aty, f.293 
25 Po aty, f.201 
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! Dega - Matematikë dhe  
! Dega - Kimi - Fizikë. 

Prej themelimit të shkollës deri më tash në këtë shkollë diplomuan 3.645 studentë shqiptarë, 
prej tyre 1.539 studentë të rregullt dhe 2.106 me korrespondencë26. 

• Shkolla e Lartë Pedagogjike �Bajram Curri� në Gjakovë është themeluar me 
vendimin nr. 01 � 5354/I të vitit 1967. Themelues është Kuvendi Komunal i Gjakovës. 
Shkolla ka këto degë: 

! Gjuhë Shqipe dhe Letërsi ; 
! Matematikë ; 
! Histori � Gjeografi; 
! Biologji � Kimi dhe  
! Mësim Klasor.  

Në këtë shkollë diplomuan 5.00027 studentë. 
• Shkolla e Lartë Pedagogjike �Skënderbeu� në Gjilan në fillim qe themeluar  

Akademi Pedagogjike, me vendimin e Kuvendit Komunal të Gjilanit nr. 01 � 16-12, 
më18 shtator 1973, ndërsa punën e filloi më 25 dhjetor 1975. Kjo shkollë  ka këto 
Grupe - Degë: 

! Edukatore të Enteve Parashkollore ; 
! Mësimi Klasor . 

Në këtë shkollë deri më tash diplomuan gjithsej 2.262 studentë28. 
• Shkolla e Lartë Teknike në Ferizaj është themeluar me vendimin e Kuvendit Komu-

nal të Ferizajt nr.01-612-1/76, më 14 maj 1976. Shkolla i ka këto seksione: 
! Seksioni i Makinerisë me profilet: Makineri prodhuese, Makineri termoenergjetike 

dhe të automjeteve motorike ;  
! Seksioni - Industria e drurit me profilin: Përpunimi i drurit. Deri tash në këtë shkollë 

diplomuan 1180 studentë shqiptarë29. 
Në faqen 43 është paraqitur lenta kohore ethemelimit dhe veprimtarisë së shkollave të 
larta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

26 Po aty, f.317 
27 Po aty,  f..329 
28 Po aty, f.341 
29 Po aty, f.350. 
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Lenta kohore e themelimit dhe veprimtarisë së shkollave të larta 
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2.2.4.2. Fakultetet dhe Akademitë 
 
Në kuadër të Universitetit të Kosovës janë gjithsej 14 fakultete. Studimet në fakultet 

zgjasin 4 dhe 6 vjet (gjashtë vjet studimet zgjasin në Fakultetin e Mjekësisë). Të drejtë regji-
strimi në fakultetet e Kosovës kanë të gjithë kandidatët që kanë të kryer shkollën përkatëse 
katërvjeçare dhe që tregojnë sukses në provimet pranuese. Pranimi në Universitet bëhet sipas 
planit të hartuar për numrin e studentëve që pranohen në ndonjë fakultet të caktuar dhe 
kushteve të parapara në konkurs që rëndom shpallet në  gazeta ditore. Në fakultet mund të 
regjistrohen edhe kandidatët që nuk kanë kryer shkollën përkatëse katërvjeçare, por që 
paraprakisht e japin me sukses provimin plotësues. Pas  provimit plotësues këta i nënshtrohen 
edhe provimit pranues. Kandidatët që me sukses japin provimin pranues fitojnë të drejtën të 
regjistrohen në atë fakultet që kanë konkurruar. Në vitin akademik 1999/2000 në Universitetin 
e Kosovës kanë funksionuar këto fakultete: 

 
• Fakulteti Filozofik i Prishtinës i themeluar në vitin 1960 me këto degë: 
! Pedagogji; 
! Histori; 
! Filozofi �Sociologji (me dy drejtime: Filozofi dhe Sociologji) . 

Deri më tash në Fakultetin Filozofik  diplomuan 2055 studentë30. 
• Fakulteti i Shkencave Matematike � Natyrore deri në vitin akademik 1971/72   

funksionoi në kuadër të Fakultetit Filozofik, ndërsa nga ky vit pavarësohet,  vepron 
dhe punon si Fakultet i Shkencave Matematike � Natyrore. Fakultetin e Shkencave 
Matematike - Natyrore e përbëjnë : 

! Seksioni i Matematikës me drejtimin aplikativ - inxhinier i matematikës; drejtimin 
teorik - matematikan i diplomuar; drejtimin arsimor � profesor i matematikës: 

! Seksioni i Gjeografisë ; 
! Seksioni i Biologjisë me drejtimin arsimor-profesor i biologjisë, drejtimin aplikativ-

inxhinier i biologjisë ; 
! Seksioni i Fizikës me drejtimin arsimor-profesor i fizikës; drejtimin inxhinierik � 

inxhinier i fizikës ;  
! Seksioni i Kimisë me drejtimin inxhnierik-inxhinier i kimisë; drejtimin arsimor � 

profesor i kimisë. 
Në këtë Fakultet nga themelimi deri më sot kanë diplomuan 3.300 studentë31. 

• Fakulteti i Filologjisë punën e  filloi në vitin 1960 në kuadër të Fakultetit Filozofik 
Në vitin 1989 nga Fakulteti Filozofik ndahet Fakulteti Filologjik dhe nga ajo kohë 
vepron  i mëvetësishëm me këto Degë: 

! Letërsi dhe Gjuhë Shqipe; 
! Gjuhë Shqipe dhe Letërsi ; 
! Gjuhë Angleze dhe Letërsi  ; 
! Gjuhë Frënge dhe Letërsi  ;     
! Gjuhë Gjermane dhe Letësi ; 
! Orientalistikë . 
• Fakulteti Juridik punën e filloi më 7 tetor 1961, i emërtuar  Fakulteti Juridik �

Ekonomik i Prishtinës. Në vitin akademik 1971/72 nga ky Fakultet ndahet Fakulteti 
Ekonomik. Që nga  ajo kohë  vepron i mëvetësishëm . 

                                                 
30 Po aty, f.10-11 
31 Po aty. f.25 
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• Fakulteti Ekonomik, duke filluar nga viti 1961 kur është themeluar, deri në vitin 
1971, veproi si Fakultet Juridik � Ekonomik i Prishtinës. Nga 1 tetori i vitit 1971 
veproi si organizatë e pavarur e arsimit të lartë32.  

• Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës punën e filloi në kuadër të  Shkollës së 
Lartë Teknike në Prishtinë, në vitin 196133. Prej vitit 1965, ky Fakultet pa Seksionin e 
Arkitekturës, veproi në kuadër të Fakultetit Teknik të themeluar po në këtë vit. Në 
vitin 1988 me Reformën Universitare Fakulteti Teknik ndahet në tri fakultete: Të 
Ndërtimtarisë dhe të Arkitekturës, Fakultetin  Elektroteknik dhe në Fakultetin e 
Makinerisë34. 

• Fakulteti i Nërtimtarisë dhe i Arkitekturës ka : 
! Seksionin e  Ndërtimtarisë me Drejtimin: Konstruktiv dhe Hidroteknik dhe 
! Seksionin e Arkitekturës. 
• Fakulteti i Elektroteknikës punën e filloi në kuadër të Shkollës Teknike në Prishtinë, 

në vitin 1961. Nga viti 1988  vepron i mëvetësishëm me këto profile arsimore-
Drejtimet: 

! Sistemet Elektroenergjetike ; 
! Energjetika Industriale; 
! Telekomunikacioni me Informatikë dhe 
! Automatika me Elektronikë. 

Në Fakultetin Elektroteknik, përkatësisht, nga themelimi i Seksionit të Elektroteknikës 
1967/68 deri më sot diplomuan 1.297 studentë shqiptarë.35 

• Fakulteti i Makinerisë në Prishtinë punën e filloi më 20.10.1961 në kuadër të 
Shkollës së Lartë Teknike në Prishtinë.Me Reformën Universitare të vitit 1988  ndahet 
nga Fakulteti Teknik dhe  nga ajo kohë punoi si institucion i lartë i pavarur shkencor 
dhe pedagogjik.Fakulteti i Makinerisë  ka  profilet: 

! Komunikacioni ; 
! Konstruksionet Makinerike dhe të Mekanizimit; 
! Makineria Prodhuese ; 
! Termoenergjetika dhe Termoteknika. 

Në Fakultetin e Makinerisë  deri më 31 dhjetor 1999 diplomuan 1.347 studentë. Deri më 13 
nëntor 1991 diplomuan 1098 studentë në gjuhën mësimore shqipe dhe atë serbokroate, ndërsa 
pas kësaj date deri më tash kanë diplomuar 249 studentë shqiptarë�36. 

• Fakulteti i Mjekësisë në Prishtinë është themeluar me Ligjin për themelimin e 
Fakultetit të Mjekësisë, Gazeta zyrtare e KSAK nr.20/69. Punën e filloi më 4 dhjetor 
1969. Fakulteti i Mjekësisë ka  këto Seksione � Degë- Drejtime: 

! Mjekësia e Përgjithshme ; 
! Stomatologjia ; 
! Farmacia . 
• Fakulteti i Arteve është themeluar me Ligjin për themelimin e Akademisë së Artit 

Figurativ. Ky Fakultet punën e filloi më 25 dhjetor 1973. Fakulteti i Arteve  ka tri 
degë: 

! Dega e Artit Figurativ me Drejtimet: Pikturë, Skulpturë, Grafikë dhe Disenjeri grafike; 

                                                 
32 Po aty, f.91. 
33 Në këtë shkollë  diplomuan 789 studentë (Po aty, 101). 
34 Po aty, f.101. 
35 Po aty, f.117. 
36 Po aty, f.132 
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! Dega e Muzikës me Drejtimet: Komponim, Dirigjim, Solokëndim, Piano, Instrumentet 
me Harqe, Instrumentet me Frymë, Pedagogjinë e Përgjithshme Muzikore, 
Etnomuzikologjinë dhe  

! Degën e Dramës me këto Drejtime - Regji e Filmit, Regji e Teatrit, Aktrim dhe 
Dramaturgji. 

 Ç � prej themelimit  diplomuan 1070 studentë37. 
• Fakulteti i Bujqësisë është themeluar më 26 gusht 1973 me vendimin e Kuvendit të 

Kosovës (Gazeta zyrtare e KSA e Kosovës nr.26/1973). Ky Fakultet punën e filloi më 
1 tetor 1974. Fakulteti  ka  Seksionet: 

! Lavërtari ; 
! Pemëtari-Vreshtari ; 
! Blegtori ; 
! Drejtimi i Fermës dhe i Agrobiznesit. 

Në kuadër të këtij Fakulteti vepron edhe Fakulteti i Mjekësisë Veterinare. Në këtë Fakultet 
deri më sot diplomuan 990 studentë shqiptarë38. 

• Fakulteti i Xehetarisë dhe i Metalurgjisë në Mitrovicë është themeluar me Ligjin 
për themelimin e Fakultetit të Xehetarisë dhe të Metalurgjisë (Gazeta zyrtare e KSAK 
nr.74/74). Punën e filloi në vitin akademik 1974/75. Fakulteti i Xehetarisë  ka këto 
Degë: 

! Xehetaria ; 
! Gjeologjia ; 
! Teknologjia me këto Drejtime - Inxhinieri Kimike, Tekonologji Inorganike dhe 

Teknologji Organike. 
! Metalurgji me Drejtimet: Metalurgji Prodhuese dhe Metalurgji Përpunuese. 

Në Fakultin të Xehetarisë dhe të Metalurgjisë deri më tash  diplomuan 601 studentë39. 
• Fakulteti i Kulturës Fizike në Prishtinë është themeluar me Ligjin për themelimin e 

Fakultetit të Kulturës Fizike të miratuar nga Kuvendi i Kosovës (Gazeta zyrtare e 
KSAK nr.298/79 ). Punën e filloi në nëntor 1979. Në këtë Fakultet ç�prej themelimit 
deri më tash shkallën e dytë e diplomuan 387 studentë, kurse në shkallën e parë 
diplomuan 357 studentë40. 

• Fakulteti i Mësuesisë është themeluar me vendimin e Senatit të Universitetit,  më 6 
qershor 1996. 

Lenta kohore e diversitetit të fakulteteve dhe të shkollave të larta të Universitetit të Pri-
shtinës ndodhet në faqen 47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Po aty, f.199. 
38 Po aty,  f.219 
39 Po aty, f.243 
40 Po aty, f.267 
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Lenta kohore e themelimit dhe e veprimtarisë së fakulteteve 
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2.2.5. Arsimi pasuniversitar 
 

Arsimi pasuniversitar është rregulluar me Dekretligjin për  shkollimin e lartë të miratuar 
nga Qeveria e Përkohshme e Republikës së Kosovës Nr.20/94, më 29.06.1994. Në mbështetje 
të nenit 38, studimet shkencore pasuniversitare për shkallën akademike magjistër shkencash 
zgjasin së paku dy vjet, ndërsa për shkallën akademike doktor shkencash zgjasin së paku tri 
vjet. Për personin i cili ka fituar shkallën akademike magjistër shkencash, studimet për 
shkallën akademike doktor shkence në lëmin e njëjtë shkencor zgjasin së paku një  vjet.41 

• Studimet e para pasuniversitare në Universitetin e Prishtinës filluan në Fakultetin 
Filozofik në vitin akademik 1970/71 për Gjuhë Shqipe e Letërsi dhe  Histori. Deri 
në vitin akademik 1996/97 në këto studime magjistruan 251 studentë.42 Në 
Fakultetin Filozofik në degën Histori - Pedagogji kanë magjistruar 23 kandidatë 
shqiptarë. 

• Studimet pasuniversitare (pasdiplomike) në Fakultetin e Shkencave Matematike - 
Natyrore në Seksionin e Matematikës u hapën  në vitin akademik 1977 /78. Deri në 
vitin akademik 1998/99 në këtë Seksion magjistruan 21 studentë shqiptarë. Pas vitit 
1992 në këtë  Fakultet u hapën studimet pasuniversitare  edhe në Seksionet: 
Gjeografi, Kimi dhe Biologji. 

• Në Fakultetin Filologjik i cili deri në vitin 1988 ishte në kuadër të Fakultetit 
Filozofik studimet pasuniversitare filluan në vitin akademik 1970 / 71 në Degën  
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi. Pas vitit akademik 1988/89 studimet pasuniversitare hapen 
edhe në Seksionin e Letërsisë Jugosllave e të Gjuhës Serbokroate. 

• Në Fakultetin Juridik studimet pasuniversitare u hapën në vitin akademik 1974 / 75, 
fillimisht në Seksionin Administrativ � Politik dhe në atë  Juridik - Civil, kurse nga 
viti akademik 1984/85 edhe në Seksionin  Juridik � Penal. Deri në vitin  akademik 
1988/89 magjistruan 15 kandidatë dhe 2  doktorë shkencash.43 

• Në Fakultetin Ekonomik në vitin akademik 1985/86 u hapën studimet pasuniver-
sitare në Drejtimet: 

! Organizimi Ekonomik i Punës së Bashkuar dhe  
! Politika e Zhvillimit Ekonomik. 
• Në Fakultetin e Mjekësisë për herë të parë studimet pasuniversitare filluan në vitin 

akademik 1984/85 në Seksionet: 
! Mjekësia Urgjente; 
! Mjekësia Publike me Epidemiologjinë; 
! Alergologjia Klinike dhe Imunologjia dhe 
! Aspektet bashkëkohëse të Stomatologjisë Eksperimentale. 

Deri në vitin akademik 1988/89  në këtë Fakultet  magjistuan 7 kandidatë.44 
• Në Fakultetin e Kulturës Fizike studimet pasuniversitare u hapën në vitin akademik 

1997/98. 
 
Në faqen 49 jepet harta - Lenta kohore e zhvillimit të studimeve pasuniversitare në Kosovë. 
 
 

                                                 
41 Dekretligji mbi shkollimin e lartë neni 33, alineja 3 (shih. Hajrullah Koliqi, Mbijetesa e Universitetit të 

Prishtinës 1991 �1994, Prishtinë, 1995, f.150 � 151. 
42 Universiteti i Prishtinës 1970 � 1990, Prishtinë 1990, f.64. 
43 Po aty, f.71. 
44 Po aty, f.99 
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Lenta kohore e fillimit dhe e organizimit të studimeve pasuniversitare në Kosovë 
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2.3. Statistika për vitin shkollor 1999/2000 
 
Numrin përmbledhës të fëmijëve, të nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm dhe të 

studentëve për vitin shkollor 1999/2000, e paraqesim në tabelën vijuese:   

T.7. Pasqyra tabelare e fëmijëve, e nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm dhe të studentëve në 
Kosovë   

                                 Përkatësia etnike Nr Niveli 
Shqiptarë Serbë + 

malazez 
Boshnjakë Turq Romë + 

Të tjerë 
  Gjithsej 

1. Parashkollor 
a) Çerdhe dhe kopshte 
b) Përgatitore 

 
4624 
7579 

 
197 

 
(�) 

 
(�) 

 
(�) 

 
4821 
7379 

2. Arsimi fillor 265374 13987 5022 2022 1209 286940 
3. Arsimi i mesëm 73961 5452 686 504 504 80661 
4. Arsimi i lartë dhe sipëror 22058 / / / / 22058 
 Gjithsej 373396 19639 5708 2526 1713 401859 
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Grafiku nr. 14. Pasqyra grafike sipas niveleve të arsimit 

 
 
2.4. Historiku i shkurtër i zhvillimit të arsimit në Kosovë 

 
2.4.1. Fillet e  sistemit të arsimit - shkollat e para në Kosovë 
 
Sistemi i arsimit në Kosovë rrënjët i ka në antikitet. Në mesjetë ekzistonin shkollat të 

manastireve ku fëmijët e shtresës së lartë aftësoheshin në shkathtësinë e lexim - shkrimit, artin 
muzikor, atë figurativ, në artin dhe në shkathtësinë luftarake. 

Në kohën e re paraqiten edhe shkollat qytetëse, të cilat në Kosovë veprojnë deri në 
Luftën e Dytë Botërore. 

Rrethanat politike dhe ushtarake, aspiratat kombëtare të bashkësive të ndryshme etnike, 
ndikuan që në Kosovë në kohën e pushtimit osman të shtrohen kërkesa të  shumta për hapjen 
e shkollave në gjuhët e bashkësive etnike. 

Kështu, shkolla e parë fillore në Kosovë hapet në Janjevë më 1665. 
Lidhur me këtë shkollë të vogël janë ruajtur disa shënime të rëndësishme. Kështu 

��kryeipeshkvi i Shkupit, Andrea Bogdani i shkruan Romës (15.XI.1664) nga Janjeva, ku 
kishte rezidencën, duke i rekomanduar në letër Kongregatës Fide që mësues të shkollës 
katolike në këtë vend të emërojnë shqiptarin Pjetër Mazrekun. Kongregata, sipas kërkesës së 

APSH � Arsimi parashkollor,  
AF � Arsimi fillor,  
AM � Arsimi i mesëm 
ALS � Arsimi i lartë dhe sipëror 
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Andrea Bogdanit, më 1665 aprovoi për mësues të shkollës së vogël në Janjevë misionarin 
apostolik, kushëririn e Andreas, Pjetër Mazrekun45.  

Ka disa të dhëna se ipeshkvi shqiptar Pjetër Budi në vitin 1610 hapi një shkollë në Pro-
kupje (tash, qytet në Serbi i cili deri në vitin 1877 ishte i banuar me popullsi shqiptare46). 

Në gjysmën e dytë të shekullit XVII u hapën disa shkolla katolike në: Pejë, Prizren, 
Suharekë, Gllogjan, Landovicë, Poçestë dhe Papaz. Meritat për hapjen e shkollave të 
këtilla i kishte famullitari Gegë Mazrekaj47. 

 
 
2.4.2. Përpjekjet e para për hapjen e një kolegji 
   
Në Kosovë, që në shekullin XVII, bëhen përpjekje për hapjen e një kolegji të një niveli 

më  të lartë. 
Kështu, në territorin e sotëm të Kosovës, në famullinë e Letnicës, sidomos Stublla afër 

Gjilanit, fshat që flet gjuhën shqipe, ka qenë i përshtatshëm për hapjen e nji kolegji të këtillë 
katolik48. 

Natyrisht, kjo ide nuk u realizua, sepse, siç dihet, Kosova atëherë ishte nën okupimin e 
Perandorisë Osmane, e cila vepronte drejt asimilimit të bashkësive të ndryshme etnike me 
qëllim t�i konvertonte në turq. Njëherësh Perandoria nëpërmes të një sistemi masash punonte 
në konvertimin e të krishterëve në fenë myslimane � përkatësisht islame. Në mesin e këtyre 
masave ishte edhe pengimi i arsimimit të bashkësive etnike në gjuhët amtare të tyre. 

Megjithatë, në themelet e sistemit të sotëm të arsimit të Kosovës mund të identifikohen 
struktura dhe elemente nga koha e sundimit osman që në thelb janë ndikime të shteteve 
perëndimore.  

Përpjekjet për  formimin e sistemeve kombëtare shkollore në kuadër të Perandorisë 
Otomane  do të shtohen gjatë  shekullit XVIII dhe  sidomos gjatë shekullit XIX. 

Zhvillimin e sistemit shkollor në territorin e sotëm të Kosovës në shekullin XVIII e 
përcollën disa ngjarje të rëndësishme të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë 
ndikuan në shtimin e interesimit për një diversitet të sistemeve shkollore në Kosovë e që 
lidhen ngusht, jo vetëm me aspiratat  shtetërore të pushtetit osman, por edhe me aspiratat 
kombëtare të popujve që jetonin në këtë hapësirë. Ndër këto ngjarje  veçohen: Kuvendi i 
Arbërit (1702); Hatt-i sherifi i Gylhanes (1839) dhe botimi i abetares së parë në gjuhën 
shqipe të autorit dhe atdhetarit shqiptar, Naum Veqilharxhit (1844). 

Në hapjen e shkollave serbe në Kosovë ndikuan aspiratat pansllaviste të shekullit XIX, 
të cilat përkraheshin parezervë nga Perandoria Ruse që kishte ndikim vendimtar në rrjedhat 
dhe ngjarjet në Ballkan49. Procesi pansllavist në Kosovë intensifikohet me angazhimet e Vuk 
Karaxhiqit, Ilia Garashaninit, misionarit rus, Gilferdingut, konsullit rus në Prizren, Jastrebov, 
etj. 
                                                 

45 Jashar Rexhepagiq, Zhvillimi i arsimit dhe sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në  territorin e 
Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918, Prishtinë, 1970, f.48. 

46 Në vitet 1877/78 gjatë Krizës Lindore u bë pastrimi etnik i 700 venbanimeve të banuara kryesisht me 
shqiptarë, në mesin e të cilave ishte edhe Prokupla. Pastrimin etnik e bënë forcat dhe ushtria serbe në 
bashkëpunim me  forcat ruse.  

47 Po aty, f.48. 
48 Po aty, f.48 
49 Si rezultat i ideve pansllaviste ruse në Prizren, më 1 tetor 1871 hapet �Bogosllovija���një shkollë 

gjysmëfetare gjysmënormale, në të cilën profesorët kanë ardhë prej Serbije dhe kanë zhvillue nji aktivitet të 
gjallë kombëtar, ka dhanë një numër të madh kuadrash edhe për shkollat serbe në Maqedoni dhe Serbi. Në 
hapjen e shkollave t�athershme serbe, sidomos të bogosllovisë, nji rol veçanrisht me rëndësi ka luajtur konsulli 
rus në Prizren Jastrebov, T.Stankoviq, putne beleshke, cit.sipas: Dr. Hasan Kaleshit & Dr. Hans Jurgen, p.i përm. 
f.163 
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 2.4.3. Rëndësia dhe ndikimet e Kuvendit të Arbërit 
 
Kleri  katolik shqiptar dha kontribut të madh në zhvillimin e sistemit të arsimit në 

Kosovë. Ndër kontributet e para duhet veçuar Kuvendin e Matit (1462) nga i cili doli 
dokumenti i parë i shkruar në gjuhën shqipe i njohur me emrin Formula e Pagëzimit50. 
Kuvendi i dytë i rëndësishëm ishte Kuvendi i Arbërit i thirrur nga papa Klementi XI - Albani. 
Në këtë Kuvend, ndër shumë çështje të tjera në mënyrë të veçantë u shtrua edhe ajo e sistemit 
shkollor. Në Kuvend u vendos të hapen shkolla dhe të botohen libra në gjuhën shqipe. Nga 
kjo kohë, prelatët dhe misionarët katolikë kontribuan shumë në botimin e librave dhe në 
hapjen e shkollave në gjuhën shqipe51. 

 
 
2.4.4. Ndikimi i Hatt-i sherifit në zhvillimin e sistemit të arsimit në Kosovë 
 
Lidhur me ndikimin e Hatt i-sherifit në zhvillimin e sistemit shkollor në  Kosovë do t�u 

referohemi dy autorëve: Dr. Hasan Kaleshi dhe Dr. Hans Jurgen. Urdhrat e proklamuar në 
Hatt i-sherifin, kishin të bënin me përmirësimin e pozitës tepër të vështirë të popullsisë 
joturke, si dhe të drejtave të krishterëve. Ata kërkonin të drejta të barabarta çfarë i gëzonin 
atëherë myslimanët. Shumë kërkesa të popullsisë joturke ose mbeten të parealizuara ose u 
realizuan pjesërisht. Mirëpo, sa i përket arsimit, këto reforma dhanë rezultate mjaft pozitive. 
Mustafa Reshid Pasha, në cilësi ambasadori të Turqisë në Londër dhe në Paris pat mundësi të 
njihet me një sistem shkollor evropian. Ai qe i ndërgjegjshëm se zbatimi i reformave nuk 
mund të mbështetej në medresetë fetare që mbështetnin një sistem të mësimit mesjetar dhe 
skolastik që ishin pengesa të mëdha për çdo aksion të ri.52 Ambasadori osman ishte i 
vetëdijshëm se duhej hapur shkolla të reja qytetëse. Themelin e sistemit të ri duhej ta bënin 
shkollat e mesme të ulëta ruzhdijet (rusdye) hapja e të cilave filloi nëpër të gjitha kasabatë. 
Pos ruzhdijeve hapen edhe idadijet � gjimnazet e larta. Prej vitit 1830 fillojnë të hapen edhe 
shkollat e ndryshme ushtarake. Në vitin 1848 hapet shkolla normale (Dar ul-mu�alimin), 
kurse më 1863 hapet edhe Univesiteti (Dar ul � funun), rektor i parë i të cilit emërohej 
shqiptari Hoxha Tahsini, mësuesi i Sami Frashërit, astronom i parë turk i shkolluar në Paris53. 
Në saje të këtyre reformave nis të zgjerohet rrjeti i shkollave në  Kosovë. Ruzhdijet hapen gati 
në çdo qytet. 

 Sipas disa burimeve në vitin 1855 ka ekzistuar një shkollë serbe dhe një shkollë shqipe 
katolike, që në të vërtetë janë rrjedhoja pozitive të reformave të sipërpërmendura.  

Shqiptarët myslimanë, në këtë periudhë, ishin të diskriminuar, sepse këtyre nuk u 
lejohej hapja e shkollave në gjuhën  shqipe. Këta nga pushtuesit konsideroheshin si turq. 
Pengesa për hapjen e shkollave në gjuhën shqipe bënin sa grekët, serbët dhe bullgarët aq dhe 
turqit. Serbë, bullgarë dhe grekë bënin luftë të rreptë ndërmjet veti për hapjen e shkollave  në 
Kosovë dhe në Maqedoni në trevat e banura me shqiptarë.  

                                                 
50 Ka të dhëna me të hershme për  gjuhën e shkruar  shqipe. 
51 Shih: Engjëll  Sedaj, Papa shqiptar Klementi XI - Albani & Kuvendi i Arbërit, Buzuku, Prishtinë, 1998, 

f.44-67. 
52 Dr. Hasan Kaleshi & Dr. Hans Jurgen, Vilajeti i Prizrenit II, �Përparimi� nr.3, 1976, Prishtinë,  f.274 -

309 
53 Po aty. Shih edhe: Parashqevi Qiriazi: Zhvillimi i shkollave në Perandorinë Turke dhe një sistem ideal 

për arsimin në Shqipëri e botur në veprën e  Kristo Dakos, Albania the Master key to the Near East (Albania 
çelës i enigmës për Lindjen e AFËRME), Boston, Mass 1919 f.248 � 266 si dhe Shefki Osmani, Trashëgimi 
social � pedagogjike, Motrat Qiriazi, Prishtinë 1997, f.129 � 179. 
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Lufta ndërmjet serbëve me një anë dhe të bullgarëve më anën tjetër për hapjen e 
shkollave në Kosovë ashpërsohet pas ardhjes së Vlladan Gjorgjeviqit si ambasador i  Serbisë 
në Stamboll. Ndër punët më të rëndësishme të tij në Portë ishte hapja e shkollave serbe në 
Maqedoni (dhe Kosovë H.H.) dhe përpjekja që Turqia ta njohë kombësinë serbe si �sir milet�. 
Për sukseset e tij në këtë fushë ky shkruan (lavdërohet) në një raport dërguar  Qeverisë 
serbe54.  

Në saje të këtyre reformave dhe të presioneve të nxitura nga  Rilindja  Kombëtare 
Shqiptare në Kosovë nga vitet 1860 hapen disa shkolla në gjuhën shqipe (për shembull  
Shkolla e Zymit55, Shkolla e Vajzave në Prizren, shkolla në Zllakuqan (1897), shkolla në 
Siarinë 1899, Stubëll, etj. 

 
 
2.4.5. Ndikimi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në zhvillimin e arsimit në gjuhën shqipe 
 
Në zhvillimin e sistemit shkollor në Kosovë ndikim të madh kishte Lëvizja Kombëtare 

Shqiptare dhe ideologu  i saj Naum Veqilharxhi i cili në vitin 1844 botoi abetaren e parë 
shqipe në Bukuresht. Pas botimit të abetares - Evetari, në periudhën  1844 -1940 u botuan me 
dhjetëra  alfabetarë, abecedarë, alafavitarë56, etj. 

Botimi i këtyre abetareve ndikoi në zgjimin e vetëdijes kombëtare dhe në shtimin e 
interesimit të shqiptarëve për arsimin dhe shkollën shqipe në Kosovë dhe në të gjitha viset 
shqiptare. Kjo ide merr hov sidomos me Lidhjen Shqiptare të Prizrenit në kuvendin e së cilës 
u vendos të hapen shkolla  shqipe dhe të botohen libra shqip. 

Rezultat i vendimeve të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit ishte botimi i shumë teksteve për 
nxënës në gjuhën shqipe dhe hapja e  një numri shkollash në gjuhën shqipe, ani pse pushteti 
osman mori qëndrim shumë të ashpër ndaj shkollave, librave dhe mësimit shqip. Për këtë 
arsye mësimi shpeshherë mbahej fshehtas, në lokalet e kishave dhe në shtëpi private (ashtu siç 
ka ndodhur ndërmjet dy Luftërave Botërore, kur mësimi në gjuhën shqipe ndalohej rreptësisht 
sikur edhe gjatë viteve 1990-1999, kur shkolla dhe mësimi në gjuhën shqipe në Kosovë 
ndalohej rreptësisht nga regjimi totalitar i Millosheviqit). 

Në shkollat me mësim në gjuhën shqipe si në trevat e tjera shqiptare, ashtu edhe në 
Kosovë deri në vitin 1908 përdoreshin disa alfabete: alfabeti arabo -  osman, alfabeti  grek, 
alfabeti latin si dhe disa modifikime e variante latino - italiane57 të autorëve shqiptarë: 

                                                 
54 Ndërmjet të tjerash në këtë raport ky shkruan: �është marrë leje për hapjen e gjimnazit serb në 

Stamboll, Shkup dhe Selanik, janë hapë afër 50 shkolla në Vilajetin e Kosovës, asht marrë leje për hapjen e 
shkollave serbe madje edhe në Manastir megjithë që jo vetëm përfaqësuesit e Turqisë, por edhe ata të Rusisë 
kanë vërtetue se nuk ka Serbë, janë marrë dy irade (dekrete) mbretnore me të cilat jepet urdhën për hapjen e 
shkollave serbe në Vilajetin e Kosovës, Selanikut dhe Manastirit, asht themelue një gazetë serbe në Stamboll që 
mund të bahet nji impuls i fuqishëm për përhapjen e vetëdijes serbe ndërmjet bashkëkombëtarëvet tanë në Turqi, 
ndoshta ma e fortë se vetë shkollat. (po aty, 168).  

55 Shih më gjerësisht: Nikollë Kërhanaj, Abetarja e Zymit, Monografi e Shkollës fillore �Shtjefën Gjeçovi 
�, Zym, 1997, f.15-19 si dhe 

56 Shih: Kujtimi Bevapi, Meditim pedagogjik mbi abetaret shqipe, Onufri, Elbasan, 1996, Halim Hyseni, 
Tekstet e nxënësve shqiptarë në Kosovë ndërmjet dhunës dhe aspiratave kombëtare. Libri shkollor, Buletin nr.1-
2�98, f.33-77. 

57 Në një shënim të Branisllav Nushiqit, ky shkruan �...se shqiptarët katolikë kanë shkrue shqip me 
alfabetin latin të cilin e kanë mësue në këtë shkollë (mendohet në shkollën fillore të viteve 1850 në  Prizren - 
autorët). Pra ky do të jetë përdorimi i parë i alfabetit latin ndër shqiptarët e këtyre viseve (ky konstatim nuk  
është i saktë sepse alfabeti latin nga shqiptarët e  Kosovës është përdorë nga Pjetër Budi që në vitin 1610- 
autorët). Ndryshe, kemi shumë raste se shqiptarët myslimanë kanë shkrue me alfabetin arab, Dr. Hasan Kaleshi 
& Hans Jurgen, p.i përm. f.163 
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Buzukut, Budit, Bardhit, Bogdanit, Konstandin Kristoforidhit, Nikollë Kazazit, Atë Anton 
Mjetit, Hasan Tahsinit, Sami Frashërit, etj58.  

Në vitin 1910 xhonturqit me qëllim të mbyllnin shkollat në gjuhën shqipe dërguan 
Xhavit Pashën, i cili i mbylli të gjitha institucionet arsimore (shkollat, klubet arsimore, etj.). 
Këtë akt antikombëtar, shqiptarët e kundërshtuan me kryengritjet e vitit 1910 dhe 1911 që 
ishin parafillime të Luftërave okupuese Ballkanike në të cilat u derdh shumë gjak pas të cilave 
Kosovën e pushtoi Serbia. Nga kjo periudhë hapet një kaptinë e re e përgjakshme dhe tragjike 
për popullin shqiptar në përgjithësi dhe për arsimin dhe shkollat shqipe në veçanti. Deri në 
vitin 1913 në Kosovë kanë vepruar tre sisteme paralele shkollore: sistemi turk, shqiptar dhe 
ai serb. 

 
 
2.4.6. Sistemi i arsimit në Kosovë (1913-1941)  
 
Me pushtimin e Kosovës nga Serbia dhe Mali i Zi, menjëherë ndalohet mësimi në 

gjuhët e tjera, përpos mësimit në gjuhën serbe. Shqiptarët nuk gëzonin më asnjë të drejtë, pra 
as të drejtën në jetë e as të qarkullimit të lirë, prandaj kuptohet as të drejtën për  arsimim. Me 
vendime ushtarake mbyllen shkollat që punonin në gjuhën shqipe. Filloi hapja e shkollave në 
gjuhën serbe. Kështu, në gjuhën serbe, pos shkollave fillore, më 1913 u hapën gjimnazet: në 
Prishtinë, Pejë dhe Prizren. Sistemi shkollor në Kosovë shndërrohet në sistemin e arsimit serb. 
Popullsia joserbe përjetoi dhunën e paparë. Mbi 25.000 shqiptarë u vranë dhe u masakruan59, 
mbi 400.000 u dëbuan dhe u deportuan në Turqi60. Por Serbia nuk ishte e kënaqur me 
ekspansionin e Luftërave Ballkanike, shërbimi i saj sekret nëpërmes të atentatit të Gavrilo 
Principit, nisi Luftën e Parë Botërore, gjatë së cilës Kosova u aneksua nga forcat bullgare dhe 
austro- hungareze. 

Në zonën bullgare e cila përfshinte në vete tetë rrethe (Kaçanikun, Gjilanin, Ferizajin, 
Prizrenin, Rahovecin, Prishtinën, Podujevën - Besianën dhe Llapin) populli i Kosovës përjetoi 
ditë të vështira nga plaçkitja masive, grumbullimi i �tepricave�të drithit dhe të produkteve të 
tjera bujqësore dhe blegtorale, mobilizimi i dhunshëm i të rinjve në luftë etj.61 Pushteti 
okupues bullgar kishte qëndrim diskriminues edhe ndaj shkollës shqipe. Për shkak të ndikimit 
austro-hungarez në zonën bullgare u lejua mësimi vetëm në disa shkolla katolike shqiptare, si 
në Prishtinë, Ferizaj, Prizren, Zym, etj.62. Në zonën e pushtuar nga bullgarët u hapën të 
ashtuquajturat �shkollat popullore bullgare�. Me l916 në Prishtinë hapet edhe progjimnazi 
popullor bullgar. Gjendja e popullit shqiptar të pushtuar nga austro-hungarezët ishte më e 
volitshme dhe më e mirë, sepse në zonën e pushtimit austro-hungarez të Kosovës (Mitrovica, 
Peja, Burimi, Gjakova, etj) u njoh një shkallë e caktuar e pavarësisë kulturore e arsimore e 
kjo shkonte në favor të aspiratave të popullit shqiptar për gjuhë e shkollë shqipe.63 Kjo bëri që 
në këto treva të hapen shkollat shqipe në Gjakovë (ku kontribut të veçantë dha Bajram Curri 
sepse me nisiativën e tij në fund të vitit 1915 hapet shkolla e parë në këtë qytet). Në 
Gjakovë gjatë kësaj periudhe punuan dy shkolla: njëra për vajza, tjetra për meshkuj). Mësimin 
në shkollat e Gjakovës gjatë këtyre viteve e vijuan rreth 840 nxënës. Në Pejë vepronin tri 

                                                 
58 Në këtë referencë japim një pasqyrë të shkurtër të përbërjes grafike dhe të vlerave fonetike të disa  

tingujve, njëgramëshe dhe bigramëshe që u përdorën krahas  alfabetit latino - italian. 
59 Leo Freudl, ch       
60 Shih Hakif Bajrami dhe dokumentet serbe: 
61 Po aty, f.32 
62 Po aty, f.32 
63 Po aty , f.32 
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shkolla fillore me rreth 700 nxënës. Në Mitrovicë, po ashtu hapen shkollat shqipe. Në këtë 
trevë kishte edhe shkolla në gjuhën serbe. Vetëm në qendrën shkollore të Mitrovicës i vijuan 
mësimet 776 nxënës. Në këto vite shkollat  shqipe funksionuan edhe në: Vushtri, Gurrakoc, 
Rakosh, Baran, Zllakuqan, Strellc, Istog-Burim, Junik, Ponashec, Cërmjan, Bec, 
Brovinë, Gllogjan, Irzniq, etj. Punohej me plane dhe programe sintetike të Austrisë të cilat i 
përktheu dhe i përshtati Gaspër Beltoja. Lëndët mësimore të shkollës fillore ishin: gjuhë 
shqipe, aritmetikë, gjeometri, histori, gjeografi, bukurshkrim, këngë, gjimnastikë, dije 
gjytetnore (dije  qytetare � H H). 

�Shkollat dhe  arsimi shqip në Kosovë gjatë viteve 1915-1918 në Kosovë ishin pjesë 
integrale e sistemit arsimor, përkatësisht e arsimit në gjuhën shqipe, i cili për herë të parë u 
ngrit dhe u shtri në një hapësirë aq të gjerë të Shqipërisë etnike64 

Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, Kosova ripushtohet nga forcat sllave. 
Dhuna dhe represioni turk, bullgar dhe austriak mbi shqiptarët krahasuar me dhunën dhe 

represionin e pushtuesve serbë ishte shumë më e butë. Brenda kësaj periudhe shqiptarët i 
nënshtrohen një represioni tepër të madh të realizuar nëpërmes të vrasjeve, djegieve, 
masakrave, dëbimeve të shqiptarëve65 të Kosovës për Turqi dhe Shqipërinë e pavarësuar dhe 
të njohur ndërkombëtarisht. Shqiptarët më nuk e gëzonin asnjë të drejtë: as të drejtën për jetë, 
as për punë, as të drejtën për të përdorur gjuhën amtare, as të drejtën në arsimim në gjuhën 
amtare që është që një ndër të drejtat parësore të drejtave dhe lirive të njeriut. Mohimi i kësaj 
të drejte synon asimilimin (etnocidin), diskriminimin në të gjitha fushat e jetës. Produkti 
konkret i mohimit të drejtë në arsimim është pabarazia, ndërsa pabarazia shpie drejpërdrejt në 
konflikte të mbështetura në identitetin etnik. Për këtë arsye konventat ndërkombëtare të 
drejtën në arsimim në gjuhën amtare e trajtojnë dhe sanksionojnë si obligim ndërkombëtar. 
Ky sanksionim është bërë me Traktatin e Sen Zhermenit më 1918. 

Por, shumë nga këto konventa, shumë shtete nuk i respektuan dhe nuk po i  respektojnë, 
ani pse i nënshkruan. Mirëpo problemet e rënda të tashme të arsimit të Kosovës, as sistemi i 
ndarë dhe paralel në Kosovë nuk është i kohës së re. Përkundrazi, fillet duhet kërkuar në 
fundin e gjysmës së dytë të shekullit XIX që vazhdon deri në fund të këtij shekulli. Kështu 
veproi edhe Serbia66 ndaj shqiptarëve, prandaj u shkaktuan konflikte në mbështetjen e 
identitetit etnik i cili në fund u përmbyll me luftë të armatosur (1999) gjatë së cilës forcat 
ushtarake-policore e paramilitare serbe masakruan, vranë dhe ekzekutuan mbi  800 fëmijë 
shqiptarë. Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, Kosova sërish aneksohet nga Serbia. 
Popullit shqiptar të Kosovës do t�i përsëritet  golgota e viteve 1912-191467. 

Në mbështetje të Traktatit të Sen Zhermenit, Jugosllavia si nënshkruese e saj kishte për 
obligim që pakicave kombëtare, pra edhe shqiptarëve në Kosovë t�u hapte shkolla në gjuhën e 
shqipe, ani pse shqiptarët me popullatë shumicë, krahasuar me sllovenët, që ishin në atë kohë 
komb shtetformues nuk ishin pakicë. Mirëpo, kjo, jo vetëm që këtë nuk e bëri, por, mori një 
sërë masash për ndalimin e rreptë të  tyre. Solli vendimin për mbylljen e të gjitha shkollave 
shqipe që deri në atë kohë kishin punuar në Kosovë dhe që i kishte hapur Autro-Hungaria 
gjatë viteve 1916-1918. 

                                                 
64 Po aty, f.32 
65 Lexo dhe shih: Noel Malcolm dhe Leo Fredlich. 
66 Si nënshkruese e Traktatit të Sen Zhermenit ish Mbretëria Serbo Kroato Sllovene (SKS) e themeluar 

me 1918, detyrimet e Traktatit të Sen Zhermenit i kishte inkorporuar në Kushtetutën e Vidovdanit, por ajo këto 
obligime nuk i jetësoi në praktikë. Përkundrazi ajo një mori masash represive.  

67 Apeli i Leo Freudlichit drejtuar qeverive dhe popujve të Anglisë dhe të Francës (më 1913) nuk pati 
jehonë, sepse �Një popull i mjerë, i kapluar në  fatin e tij të tmerrshëm, po thërret për ndihmë që nga  humnerat e 
golgotës� (shih Leo Freudlich, v.përm f.40) përsëri do të bjerë në duar të kasapëve të njëjtë më 1918. 
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Aq më tepër ajo organizoi formacione sekrete policore ushtarake të quajtura �Çeta 
fluturuese� për likuidimin e të gjithë atyre shqiptarëve që angazhoheshin për hapjen e shkollave 
në gjuhën shqipe. Për këtë flasin dokumentet sekrete arkivore serbe. Për të ilustruar këtë u 
referohemi dy burimeve sekrete serbe: (1) Shërbimi sekret serb shpërndante qarkore për 
likudimin fizik të nxënësve dhe të arsimtarëve shqiptarë që angazhoheshin për hapjen e 
shkollave dhe të librave në gjuhën shqipe. (2) Ishte  formuar njësia e veçantë e xhandarmërisë, e 
quajtur �Çeta  fluturuese� që kishte detyrë të vrasë, të likuidojë të gjithë ata shqiptarë që 
angazhoheshin për hapjen e shkollave dhe botimin e librave në gjuhën shqipe. Një pjesë e vogël 
e popullsisë në Kosovë, kur përfundimisht kuptoi se nuk do të hapen shkolla në gjuhën shqipe  
vendosi që fëmijët e vet t�i dërgojë në shkolla serbe (0,5 %). Nxënësit shqiptarë në këto shkolla  
diskriminoheshin. 

Sistemin shkollor që zbatohej në Kosovë  ndërmjet Dy Luftërave Botërore e paraqesim 
në  skemën  vijuese (skema nr. 4). 

 
Skema nr. 4. Sistemi i arsimit në vitet 1939/1940 
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2.4.7. Sistemi i arsimit në Kosovë gjatë Luftës së Dytë Botërore 
 

Lufta e Dytë Botërore, në fillim, nga shqiptarët e Kosovës u përjetua si çlirim. Dhe 
vërtet me okupimin e Kosovës nga forcat nazi-fashiste ndalej dhuna dhe represioni brutal, 
ndërprehej shpërngulja e dhunshme e shqiptarëve, ndaleshin vrasjet, rrëmbimet, djegiet e 
fshatrave dhe të lagjeve të banuara me popullsi shqiptare. Ndalej uzurpimi i pasurisë dhe 
plaçkitja, shqiptarëve u kthehej e drejta e shkollimit në gjuhën shqipe, botimi i librave në 
gjuhën shqipe. Shqiptarët rikthyen të drejtën për përdorimin e simboleve kombëtare, etj. Gjatë 
Luftës së Dytë Botërore, nën okupimin italian dhe gjerman në Kosovë përsëri hapen shkollat 
në gjuhën shqipe. Arsimi fillor është 5 vjeçar dhe i obligueshëm. Gjatë kësaj periudhe, pos 
qindra shkollash fillore të posahapura nisi punën edhe shkolla e mesme në Prishtinë. Ndër 
shkollat e para të mesme dhe profesionale meritojnë të veçohen: Liceu i shtetit �Gjon 
Buzuku� në Prizren, Instituti teknik bujqësor � gjimnazi i Pejës, Shkolla femnore e punës �28 
Nëntori�, Shkolla Normale �Gjon Kazazi� në Gjakovë, Shkolla Normale �Sami Frashëri� në 
Prishtinë. Të gjitha këto institucione, duke përfshirë edhe kurset pedagogjike për kualifikimin 
e mësuesve ndikuan në vetëdijësimin  arsimor dhe kombëtar. 

Pavarësisht nga të drejtat që gëzonte popullsia e Kosovës, ajo nuk pajtohej me 
okupimin, andaj u ngrit në luftë antifashiste. Në skenën historike paraqitet ideologjia e re e 
njohur si ideologji komuniste e cila në programin e saj proklamonte të drejtat  nacionale, 
lirinë, pavarësinë dhe barazinë ndërmjet njerëzve. Me një propagandë të sinkronizuar dhe të 
udhëhequr nga Rusia dhe Jugosllavia (prapa idesë komuniste në Evropë fshiheshin synimet 
ekspansioniste sllave), ajo arriti të përfitojë simpatizantë dhe përkrahës edhe nga kombet 
josllave. Mirëpo, nuk do të kalojë shumë kohë dhe  shqiptarët, jo vetëm do ta kenë të qartë 
synimin pansllavist, por do të thonë se janë mashtruar. Me 1944 Jugosllavia shkeli premtimet 
e dhëna për të drejtën e shqiptarëve për vetëvendosje. Mohoi në tërësi Rezolutën e Bujanit 
dhe degradoi, dënoi juridikisht, politikisht dhe ushtarakisht organizatorët e saj. Në vend të 
realizimit të premtimit, ajo në heshtje dhe tradhti të thellë kishte përgatitur njësitë policore - 
ushtarake, të cilat edhe hartuan skenarin për aneksimin e tretë të Kosovës. Po në këtë kohë 
rifilloi procesi i dhunës dhe i terrorit kundër shqiptarëve (vrasjet, mobilizimet e dhunshme, 
ndodhi masakra: e Bihorit (1943)68, Ferizajt, Drenicës, Tivarit, Sremit,69 Rozhajës, Goricës, 
etj. Më 8 shkurt 1945 në Kosovë u vendos Adminstrimi Ushtarak, filloi mobilizimi i të rinjve 
shqiptarë në aradhet partizane. Në këto aradhe shqiptarët e mobilizuar dhunshëm 
ekzekutoheshin dhe masakroheshin nga çetnikët të cilit ishin rehabilituar nga udhëheqja 
jugosllave (rehabilitimi i ballistëve nuk ishte bërë, sepse ndëshkimi i shqiptarëve duhej të 
bëhej nën etiketën e tyre - kështu stimulohej edhe vëllavrasja)70. Aneksimi faktik i tretë i 
Kosovës u bë me Rezolutën e Kuvendit të Prizrenit të mbajtur prej 8-10 korrik 1945. Me këtë 
Rezolutë Kosova i �bashkohet� �Serbisë Federale�. Në këtë Kuvend: morën pjesë 137 
këshilltarë të emëruar nga strukturat përkatëse të pushtetit okupues sllav, prej të cilëve vetëm 
32 ishin shqiptarë71.  

 
 
 

                                                 
68 Masakra u bë me 5 janar 1993. Lidhur me këtë masakër do t�u referohemi këtyre të dhënave: Për pak 

kohë 82 katunde u prishën dhe u shfarosën� sipas hetimeve të vdekun janë 3741 dhe të plagosur 634. Sa për 
251 shpirtra që mungojnë, shumica janë gra e vajza, këto do të jenë marrë rob, që t�u shërbejnë çetnikëve për t�u 
plotësue veprën e tyne të turpshme e çnjerëzore. I takon botës së qytetnueme t�i peshojë dhe t�i gjykojë këto 
mizorina (Ministria e Tokave të Liruara, Raport, AQSH, RSH, F.266, 1943, dos,7. fleta 21.  

69 U vrane dhe u masakruan mbi 57.000 shqiptarë (shih: 
70  
71 Nole Malcolm. v. e përm., f.328 
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2.4.8. Sistemi i  arsimit në Kosovë(1945-2000) 
 
Në një periudhë  kohore 55 vjeçare zhvillimi i  arsimit në Kosovë kaloi  nëpër disa faza. 

 
Skema nr. 5. Sistemi i arsimit në vitin 1946 
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2.4.8.1. Periudha  1945-1966 

  
Në fillim të vitit 1945 sistemi shkollor mbështetet në sistemin e ish - Mbretërisë SKS që 

funksionoi ndërmjet dy Luftërave Botërore. Për shkak të realitetit të ri në periudhën e viteve 
1946 �1950 u bënë disa ndryshime dhe reforma. 

Në vitin 1950 në Kosovë për qëllime politike dhe me prapavijë etnocidale hapen  
shkollat në gjuhën turke. Në këtë periudhë, megjithë luftën dhe punën e madhe për çrrënjosjen 
e analfabetizmit të trashëguar (sipas regjistrimit të vitit 1948 74% e  banorëve të Kosovës 
ishin analfabetë), shtimit të numrit të shkollave, të paraleleve dhe të nxënësve, arsimi ishte i 
politizuar dhe përdorej për qëllime negative politike (serbët ishin të privilegjuar, gjë që shihet 
edhe nga shkalla e përfshirjes së tyre në  shkollim në të gjitha nivelet). 
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Faksimili i një informate për numrin e nxënësve sipas përkatësisë nacionale. 
 
Deri në vitin shkollor 1954/55 sistemi shkollor ishte i ndarë në atë shqiptar dhe serb (ekzi-

stonin shkolla shtetërore shqipe - fillore, gjimnaze, shkolla normale dhe shkolla shtetërore serbe - 
fillore, gjimnaze dhe normale72, ndërsa nga viti 1950 edhe në gjuhën turke73. 
                                                 

72 Pas Luftës së Dytë Botërore ekzistonin edhe shkolla të ulëta profesionale dhe shkolla për nxënës në 
ekonomi, shkolla industriale, bujqësore, etj, por të gjitha ato ishin me mësim në serbisht. Këto shkolla i vijon 
numër i vogël shqiptarësh. Në këto shkolla nxënësit shqiptarë ishin të diskriminuar. 

73 Hapja e shkollave turke në Kosovë bëhet me qëllime politike dhe sipas porosive të Vasa Çubrilloviqit i 
cili i kishte hartuar katër projekte për shpërnguljen e dhunshme të shqiptarëve në Turqi. Në projektin e fundit, ky 
me qëllim konvertimi të shqiptarëve në turq kishte paraparë masa stimulative për ata që deklarohen si turq (hapja 
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Në vitin 1954/55 në vendbanimet me popullsi të përzier bëhet bashkimi i shkollave  me 
gjuhë të ndryshme mësimore. Në këtë mënyrë krijohen shkolla  �mikste� të përziera në 
aspektin etnik, por të udhëhequra nga një drejtori. 

Në këtë periudhë Serbia bëri disa herë përpjekje për ndalimin e shkollimit në gjuhën shqipe 
(p.sh.në vitin 1955, por në saje të rezistencës shqiptare kjo nuk u realizua, ani pse në shkollat e 
përziera, sidomos në shkollat e mesme mbi 70% të lëndëve me mësim në paralelet shqipe 
zhvilloheshin nga arsimtarët serbo-malazias dhe në gjuhën serbe). 

Në vitin 1958 edhe një herë u bë edhe një përpjekje për ndalmin e mësimit në gjuhën 
shqipe në shkolla të mesme. Falë angazhimit të intelektualëve shqiptarë (Ali Hadrit, Hasan 
Mekulit, etj ) edhe kjo përpjekje nuk u realizua. 
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Skema nr. 6. Sistemi i arsimit në vitin 1958. 
                                                                                                                                                         
e shkollave, punësimi etj.) ani pse sipas regjistrimit të vititit 1948 në Kosovë ishin regjistruar gjithsej 1320 turq 
(Burimi: Statistiçki godishnjak SAP Kosova, Prishtinë, 1989, f.32). Pos privilegjeve në projektet e Vasa 
Çubrilloviqit ishin paraparë edhe të gjitha masat e tjera represive, për ata që nuk pranojnë të konvertohen dhe 
asimilohen. Në vitin 1950, fill pas hapjes së shkollave turke, sigurimi shtetëror serb fillon masat represive për 
detyrimin e shqiptarëve që të ndërrojnë patronimet shqipe në turke për shembull nga Mehmeti në Safçi, Nushi në 
Nush, etj. Shumë arsimtarë shqiptarë përjashtohen nga puna pse nuk pranuan që mësimin ta zhvillojnë në gjuhën 
turke (pjesa dërrmuese e tyre as nuk e flisnin gjuhën turke).  
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$ Në vitin 1958 u bë reforma e  arsimit në Jugosllavi (shih skemën). 
$ Në saje të saj në Kosovë themelohet Shërbimi Pedagogjik Arsimor. Në këtë vit fillon 

punën Enti Krahinor për Përparimin e Edukimit dhe të Arsimit me njësitë e tij rajonale 
(Prishtinë, Mitrovicë, Prizren, Gjakovë, Ferizaj dhe Gjilan). 

$ Gjatë kësaj periudhe, shtypja politike dhe policore që ushtrohej kundër arsimtarëve 
shqiptarë ishte shumë e madhe: ¼ apo 25% të arsimtarëve kaluan nëpër trajtime të 
ndryshme policore (burgosje, rrahje, maltretime, përjashtime nga puna). Një numër i 
arsimtarëve u vra dhe u  ekzekutua (Halim Orana, Gjon Serreçi, Bedri Gjinaj, Kolë 
Parubi, Kolë Margjini, drejtori parë i Liceut shqiptar �Gjon Buzuku�në Prizren, 
Mustafë Koka, Fazli Grajçevci, Shaban Shala, etj). Për pjesën dërrmuese të 
intelektualëve shqiptarë përgjohej nga policia74 hapen mijëra dosje. Prej vitit 1945 deri 
në vitin 1948 nga Kosova ishin dëbuar 748 arsimtarë shqiptarë75. 

Megjithë trysninë e madhe, dhunën, represionin dhe terrorin shtetëror, sidomos gjatë 
Aksionit të Armëve më 1956 dhe 195776, shpërnguljet masive të shqiptarëve në Turqi, që 
ishte legalizuar edhe me nënshkrimin e Marrëveshjes Xhentëllmene në Split më 1953 
ndërmjet Titos dhe Ferid Kuprilis77 në shkollat shqipe dhe në arsimin e Kosovës u arritën 
rezultate të mëdha, sepse u krijua një bërthamë e mirë e intelektualësh të cilët do t�i cytin 
lëvizjet e reja progresive në periudhën 1967-1980.  

 
 

2.4.7.2. Vitet 1967-1980 � Periudhë e përpjekjeve për krijimin e sistemit të  
             mëvetësishëm të arsimit të Kosovës 

  
Pas Plenumit të Brioneve në të cilin u dënuan forcat nacionaliste serbe në krye me 

Aleksandër Rankoviqin, në Kosovë bëhen ndryshime pozitive politike që reflektohen edhe në 
fushën e arsimit. Në vitin 1968 formohet Pleqësia e Arsimit e Kosovës, e cila  kishte një 
shkallë më të lartë të pavarësisë. Gjuha serbe si gjuhë shtetërore bëhet gjuhë fakultative. 
Po këtë status e merr edhe gjuha shqipe, vetëm në aspektin formal juridik (themi formal dhe 
juridik, sepse në fakt gjuha shqipe në praktikë vazhdoi të jetë  e diskriminuar gjatë tërë  kohës, 
meqë gjatë takimeve zyrtare përdorej dhe flitej vetëm  gjuha serbe, me justifikim se serbët 
nuk e njihnin gjuhën shqipe). 

Pas vitit 1967 fillojnë nismat për ndryshime kushtetuese, me qëllim të avancohet pozita 
e statusit autonom e politik të Kosovës, i cili qe ngushtuar tërësisht me ndryshimet kushte-
tuese të vitit 1963. Me amandamentet e miratuara Kosova ka disa ingerenca të reja në fushën 
e arsimit. Rezultat i këtyre ndryshimeve në vitin 1970 ishte themelimi i Universitetit të 
Kosovës, pavarësohet Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të Kosovës, hapen shumë 
fakultete dhe shkolla të larta. Sistemi shkollor nis gjithnjë më tepër të marrë konture të një 
sistemi autonom dhe të pavarur të arsimit. Megjithë këtë avancim presioni mbi arsimtarët 
shqiptarë vazhdoi. Pas Letrës së Titos në vitin 1972, gjatë viteve 1972 dhe 1973, nga procesi 
arsimor përjashtohen 248 arsimtarë shqiptarë. 

                                                 
74  Dr. Sulltane Kojçinaj - Ukaj, Kuadri arsimor shqiptar në Kosovë në shënjestrën e sigurimit shtetëror  

(1945 � 1952, Instituti i Historisë, Prishtinë, 1986).   
75  
76 Shih: Hajredin Hoxha, Kosovo in Albanci v novi Jugoslaviji, në librin Albanci, Cankarjeva zalozhba, 

Lubljana, 1984, f.214-215 (sipas këtij autori në Kosovë janë mbytur mbi 300 shqiptarë dhe janë keqtrajtuar mbi 
30000) 

77 Shih:Hakif Bajrami, Shpërnguljet e shqiptarëve gjatë viteve 1875�1966,Rilindja, dt.10.VI.1990. dhe 
Ferit Shehu & Sadije Shehu, Pastrimet etnike të trojeve shqiptare 1953 �1954, Prishtinë, l993, f.15. 



 62 

Zhvillim më dinamik dhe më të  hovshëm sistemi i arsimit në Kosovë merr pas 
ndryshimeve kushtetuese të vitit 1974.  

Me këto ndryshime kushtetuese për herë të parë formësohet dhe ndërtohet sistemi i 
mëvetësishëm dhe autonom i sistemit të arsimit në Kosovë. Deri në këtë periudhë sistemi 
shkollor dhe sistemi i arsimit ishin nënsistem i  sistemit të  arsimit të Serbisë. 

Po në këtë vit fillon  reforma e sistemit të arsimit e cila njihet me emrin Reforma e 
SHUVARIT. Shih skemën. 
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Skema nr. 7. Sistemi i arsimit në vitin 1974. 

 
Me këto ndryshime në fushën e arsimit, Kosova plotësisht barazohet me republikat e 

tjera të ish-Jugosllavisë. Ishte barazim formal jurdik sepse nuk realizohej plotësisht në 
praktikë për shkak të oportunizmit dhe obstruksioneve që bënte klasa politike serbe, por edhe 
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për shkak të ngathtësisë së institucioneve të udhëhequra nga shqiptarët të cilët në poste vinin 
sipas çelësit ideologjik - dorë e zgjatur e LKJ - parti dominuese dhe pushtetmbajtëse. Kjo qe 
arsyeja që institucionet drejtuese të arsimit në Kosovë (Sekretariati - Komiteti për Arsim, 
Shkencë e Kulturë, Pleqësia e Arsimit e Kosovës, Enti Krahinor për Përparimin e Arsimit dhe 
të Edukimit vijonin të mbështeteshin në paradigmat dhe modelet e Serbisë (ligjet, modelet e 
dokumentacionit pedagogjik, të akteve nënligjore siç ishin: planprogramet, udhëzimet, 
rregulloret, etj). Megjithatë këto ndryshime bënë ndikim shumë pozitiv dhe cilësor në 
sistemin e arsimit në Kosovë. Zgjerohej rrjeti i institucioneve në të gjitha nivelet, rritej 
përfshirja e fëmijëve, nxënësve dhe e rinisë në shkollim), zvogëlohej sadopak shkalla e 
diskriminimit të shqiptarëve në punësim dhe në jetën shoqërore e politike. 

Gjatë kësaj periudhe u nxorën ligje për edukimin dhe arsimin parashkollor, fillor, të 
mesëm të orientuar, për përsosjen e përhershme profesionale të personelit mësimor edukativ, 
për bashkësitë vetëqeverisëse të interesit për arsim, për shërbimin arsimor pedagogjik, për 
shërbimin e inspeksionit, për Entin e Teksteve dhe të Mjeteve Mësimore, për arsimin e lartë, 
arsimin special, Pleqësinë e Arsimit etj. 

Megjithatë edhe në këtë periudhë  vazhdoi burgosja e arsimtarëve shqiptarë (më 1975 
dhe 1979). Strukturën e sistemit të pavarur, të parë dhe autonom të Kosovës e paraqesim në 
skemën vijuese. 

 
 

2.4.8.3. Vitet  1981 - 1989 � Periudhë e përpjekjeve për rrënimin e pavarësisë  
             së sistemit të arsimit në Kosovë   

 
Vitet 1981 �1989 veçohen periudhë shumë e rëndë për sistemin e arsimit në Kosovë. Në 

të vërtetë, gjendja ekonomike ishte përkeqësuar shumë, si në Jugosllavi, ashtu edhe në 
Kosovë. Papunësia rritej. Dallimet në zhvillimin ekonomik të Kosovës, në vend që të 
zvogëloheshin, ato shtoheshin përballë republikave të tjera dhe të Krahinës së Vojvodinës.Të 
rinjtë shqiptarë me diploma fakulteti endeshin rrugëve të papunë. Ndarja e banesave vazhdoi 
të bëhej në favor të serbëve dhe të malaziasve. Gjendja e ushqimit dhe e banimit në konviktet 
e studentëve ishte përkeqësuar shumë. Të gjitha këto ndikuan që më 11 mars 1981 studentët e 
Universitetit të Prishtinës mllefin e grumbulluar të padrejtësive ta manifestojnë me protesta të 
qeta. Protestat u ndoqën me dhunë policore,  me burgosjen e disa studentëve. Pakënaqësia 
shtohej, andaj në protestat e 26 marsit 1981 policia federative speciale ndaj studentëve 
shqiptarë përdorë dhunë të egër të përcjellë me egzaltim dhe përçmim nacionalist (studentët 
dhe studentet rrahen dhe goditen në organet gjenitale). Në rrahjen masive të studentëve 
përdoren shufra gome, shkopinjtë elektrikë, grushtet, shqelmimet, gazi lotsjellës, etj.). Dhuna 
ishte aq brutale dhe e egër sa banorët e rrokaqiejve të përafërt lemeriten nga klithma dhe 
ulërima e të rinjve dhe të rejave shqiptare. Këto akte dhune të policisë dhe ky egzaltim 
nacionalist  ndaj qytetarëve shqiptarë shkaktoi indinjatë dhe revoltë të madhe. Më 2 prill e 
tutje  vazhduan protesta e demonstrata të mëdha të studentëve, të popullit dhe të punëtorëve 
shqiptarë. Në këtë ditë ranë edhe viktimat e para, u vranë nxënës dhe studentë shqiptarë.  

Serbia dhe forcat nacionaliste të saj këto ngjarje sikur i kishte pritur, meqë mendonte t�i 
shfrytëzonte si shkak për shkatërrimin e Jugosllavisë, andaj përdorë tërë  potencialin dhe 
brutalitetin politik, ekonomik, policor ushtarak, propagandistik për t�i dhënë goditjen e fundit 
autonomisë së realizuar të shqiptarëve në Kosovë. Ajo në strukturat e vendimmarrjes së 
organeve të Jugosllavisë  kishte  forcën dhe monopolin. 

Nën presionin e Serbisë, Kryesia e Jugosllavisë, demonstratat e studentëve dhe të rinisë 
shqiptare, të punëtorëve dhe të qytetarëve shqiptarë shpallen veprime dhe akte 
kontrarevolucionare, që me gjuhën komuniste lejohej përdorimi i forcave ushtarake për 
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likuidimin fizik të njerëzve pjesëmarrës dhe implikues në këto veprime. Fajtore për këtë 
�veprim kontrarevolucionar� shpallet autonomia e Kosovës dhe sistemi arsimor, andaj të dyja 
këto duhej rrënuar me aksione dhe veprime të koordinuara policore, ushtarake, politike, 
juridike dhe ekonomike. Për këtë qëllim Universiteti i Prishtinës shpallet qendër e 
separatizmit shqiptar, ndërsa sistemi i arsimit  burim i indoktrinimit nacionalist dhe separatist 
shqiptar. Në këtë kontekst filloi diferencimi (dallimi ) ideoplitik (dallim në mendim dhe 
mendim i ndryshëm nga platforma nacionaliste serbe), pasojë e të cilit ishin: përjashtimi nga 
Lidhja e Komunistve të Jugosllavisë. Ky përjashtim shoqërohej me përjashtime nga puna, 
ndërsa përjashtimi nga puna kishte pasojë arrestimet dhe  bisedat informative që përcilleshin 
me rrahje dhe mundime të papara. Gjatë bisedave informative kishte raste të gjuajtjes 
(hedhjes) së nxënësve dhe të arsimtarëve gjallë nga katet e larta të SPB (Sekretariatit të 
Punëve të Brendshme: rasti i nxënësit të Shkollës së mesme teknike në Ferizaj, Afrim Abazit 
më 1982 dhe të profesorit të Shkollës ekonomike në Prizren Xhemajli Berishës i cili me 
6.IV.1989 gjuhet i gjallë nga kati i tretë i SPB-s78), burgosjen për kundërvajtje dhe burgosjen 
për vepra penale (me dënime  shumëvjeçare me burg, ku përdorej dhuna dhe metodat më 
çnjerërzore të torturave). 

Gjatë periudhës 1981-1989 nëpër kazamatet jugosllave kaluan 4.600 arsimtarë, studentë 
dhe nxënës. Ky proces përcillej me përjashtimin e nxënësve nga shkollat fillore, ani pse kjo 
ishte e kundërligjshme, përjashtimin e nxënësve nga shkollat e mesme, fakultetet, konviktet, 
etj. Nga shkollat përjashtohen 1015 nxënës, nga universiteti 568 studentë dhe nga procesi 
mësimor dëbohen 388 arsimtarë. Si masë tjetër ishte ndalimi i regjistrimit të nxënësve 
shqiptarë në shkolla  të mesme dhe fakultete për shkak të papërshtashmërisë ideopolitike. 
Vlerësimi i përshtatshmërisë morale, ideore dhe politike bëhej në mbështetje të dokumentit: 
�Kriteret mbi verifikimin e përshtatshmërisë ideopolitike të studentëve për regjistrim në vitin 
e parë të studimeve dhe për vendosje në konvikte�. Sipas këtyre kritereve: �� do t�u 
shkurtohej e drejta në shkollim shumë nxënësve dhe studentëve� që janë marrë me veprime 
armiqësore� që kanë qenë skripterë të parullave dhe të pamfleteve.. që kanë marrë pjesë në 
demonstrata, etj. Në bazë të këtyre kritereve 1820 studentë shqiptarë nuk marrin �vizë� për 
regjistrim në Universitetin e Prishtinës�79. 

 Masë tjetër veprimi, me qëllim rrënimi ishte nxjerrja nga programet dhe tekstet  e 
shkrimtarëve, artistëve dhe veprave të tyre të mirëfillta (Ismail Kadares, Dritëro Agollit, etj) 
dhe zëvendësimi i tyre me autorë dhe artistë dhe vepra sllave. Po ashtu në emër të luftës 
kundër indoktrinimit separatist të shqiptarëve duhej ngushtuar përmbajtjet që kishin të bënin 
me historinë nacionale dhe trashëgiminë kulturore e kombëtare të shqiptarëve. 

Kosova ishte e vetmja njësi federale së cilës i imponoheshin �Bërthamat e Përbashkëta 
Programore�, në të vërtetë, ishin përmbledhje e përmbajtjeve nga  historia, kultura dhe 
trashëgimia serbe, të cilat përmbajtje për shkak të karakterit  etnocid të tyre nuk i pranuan as 
malaziasit, as maqedonasit, as boshnjakët, as kroatët e as sllovenët. Me qëllim realizimi të 
aspiratave të tyre nacionaliste dhe antishqiptare nga të dy Kryesitë (Kryesia e Jugosllavisë dhe 
Kryesia e Komitetit Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë � KQ LKJ) qenë 
miratuar masat represive ndaj arsimimit në gjuhën shqipe. Ndër këto masa ishin: pensionimi i 
parakohshëm i arsimtarëve shqiptarë, (fjala ishte për sigurimin e një shkasi juridik për 
largimin e arsimtarëve më të mirë nga puna), futjen e gjuhës serbe si gjuhë zyrtare dhe 
shndërrimin e gjuhës shqipe në diglosi në gjuhë familiare, zbatimin e mësimit dygjuhësor dhe 
të paraleleve të përziera, zvogëlimin e numrit të nxënësve dhe të studentëve shqiptarë në 
                                                 

78 Shembujt qartë ilustrojnë shkallën e urrejtjes së pushtetit të atëhershëm ndaj  shqiptarëve në përgjithësi 
dhe të arsimit në veçanti. 

79 Abdyl Ramaj, Studentët nga listat e zeza, (1981-1990), Zëri, 15 qershor 1991, f.17. 
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arsimin e mesëm dhe të lartë dhe shtimin e numrit të nxënësve dhe të studentëve serbë. Një 
pjesë e këtyre masave filloi të eksperimentohet në Maqedoni në trevat e banuara me shqiptarë 
dhe në shkollat me mësim në gjuhën shqipe. 

Kështu, p.sh. atje nuk u zbatua mësimi dygjuhësor dhe paralelet e përziera, ku mësimi 
zhvillohej njëkohësisht shqip dhe maqedonisht por, u formuan paralele të përziera nga 
shqiptarët dhe maqedonasit në të cilat mësimi filloi të zhvillohet vetëm në gjuhën 
maqedonase. Në të vërtetë, siç edhe mund të përfundohet, ky ishte skenar për ndalimin e 
mësimit në gjuhën shqipe dhe kthimin e situatës në Kosovë në gjendjen ndërmjet dy Lufërave 
Botërore, kur siç u tha, mësimi në gjuhën shqipe ishte ndaluar rreptësisht. Me qëllim largimi 
të nxënësve shqiptarë nga vendbanimet e përziera (lexo spastrimit etnik) u çpik �albanizimi� i 
Kosovës, andaj për të �penguar� këtë �albanizim� u vu në veprim serbizimi i vërtetë (ndërrimi 
i emërtimeve të shkollave, heqja e emërtimeve shqipe dhe futja e emërtimeve sllave, 
përdhosja e bustave, përmendoreve të personaliteteve historike, arsimore dhe kulturore e 
kombëtare shqiptare para institucioneve shkollore80) si dhe diskriminimi racor. Për të 
arsyetuar luftën kundër �albanizimit� dhe �dëbimin e �shqiptarëve nga vendbanimet e tyre, 
organizohen mitingje të dirigjuara dhe të paguara nga shteti, udhëtime me autobusë të 
ndërmarrjeve zyrtare, inskenimi i �dhunimeve të grave, të plakave, të vajzave dhe të 
murgeshave serbe, etj, ani pse vetë shkencëtarët serbë këto konstatime të trilluara do t�i 
përgënjeshtrojnë në punimet dhe gjurmimet e tyre. Ishte ky proces i sinkronizuar mirë dhe i 
propaganduar shumë nga mjetet e informimit publik dhe medial. Në mbështetje të veprimeve 
të këtilla arsytoheshin veprimet e apartejdit të cilat në prag të mijëvjeçarit të tretë ishin 
anakronike, sepse apartejdi ishte hequr edhe në Afrikën e Jugut e tash po inaugurohej në 
Evropë. Sipas këtij skenari nga Shkolla fillore në Prilluzhë, komuna e Vushtrrisë përjashtohen 
të gjithë nxënësit dhe arsimtarë e tyre, vetëm e vetëm në bazë të përkatësisë nacionale të tyre. 

Meqenëse autonomia e realizuar e Kosovës me ndryshimet kushtetuese të vitit 1974 
ishte shpallur shkaktare e indoktrinimit separatist të shqiptarëve, me mitingje të  serbëve të 
Kosovës (të gjitha të organizuara nga regjimi i Milosheviqit) bëhen shtypje të  mëdha për t�u 
hyrë ndryshimeve kushtetuese. Pas hapjes së kësaj mundësie, Serbia  ishte e lirë të vepronte 
në zbatimin e skenarit për rrënimin e dhunshëm të rendit kushtetues të Kosovës. Këtë e 
realizoi (themi pjesërisht, sepse shqiptarët asnjëherë nuk u pajtuan me këtë përdhunim juridik 
dhe administrativ e policor) më 28 mars 1989 kur në kushtet e administrimit ushtarak dhe 
policor, me votime të falsifikuara (në mesin e parlamentarëve ishin futur edhe agjentë të 
Sigurimit shtetëror, me akte dhune e kundërkushtetuese dhe të falsifikuara e �siguroi� vizën 
për rrënimin e autonomisë. Me këto ndryshime në aspektin formal juridik, sistemi i arsimit në 
Kosovë suprimohet dhe kështu ky tash bëhet susbsistem i sistemit të arsimit të Serbisë. 

Gjatë kësaj periudhe, për realizimin e qëllimeve të Serbisë, përdoret një sistem shumë 
kompleks dhe i vrazhdë i dhunës policore-ushtarake. Në mënyra të ndryshme  në polici dhe 
ushtri u trajtuan mbi 700.000 shqiptarë (shumë të rinj, fëmijë, nxënës, studentë u vranë dhe u 
plagosën, me mijëra u arrestuan, u burgosën, u helmosën-farmakosën me helmin  kimik 
�sarin�, u përjashtuan nga puna, ndërsa qindramijëra të tjerë u rrahën dhe u maltretuan 
brutalisht). 

                                                 
80 Objekt sulmi dhe përdhosjeje ishin figurat më të shquara të kombit shqiptar: vëllezërit Frashëri, Luigj 

Gurakuqi, poet dhe ministër i parë shqiptar i arsimit, Hivzi Sylejmani, poet dhe luftëtar�partizan, Hasan 
Prishtina, atdhetar i shquar, Azem e Shote Galica, Halit Ibishi i internuar nga nazistët dhe i djegur në 
krematoriumet naziste, etj. 
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Skema nr. 8. Sistemi i arsimit në vitet 1987 /  88. 
 
2.4.8.4. Krijimi i sistemeve paralele të arsimit në Kosovë (1990-1999) 
 
Brenda dekadës së fundit është shkruar shumë për arsimin shqip në Kosovë si një sistem 

i krijuar paralel i  arsimit. Pushteti serb këtë sistem e ka quajtur sistem ilegal dhe paralel. 
Megjithë shkrimet e shumta të publikuara, raportet e shumta të organizatave joqeve-

ritare dhe humanitare që angazhohen për të drejtat dhe liritë e njeriut, në të cilat gati pa 
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përjashtim përvijohet, flitet e shkruhet për sistemin e arsimit shqip në Kosovë si një konstrukt 
i ri, si një sistem i krijuar i ri paralel që doli nga sistemi juridik, e vërteta është krejt tjetër. 

Sistemi i arsimit shqip është vazhdimësi natyrore dhe spontane e sistemit të arsimit të 
ndërtuar dhe të pavarur të Kosovës. Sistem paralel që në mënyrë jokushtetuese dhe 
objektivisht doli nga sistemi legal dhe legjitim është sistemi serb i Kosovës i cili në 
kundështim me zgjidhjet kushtetuese legale pranon të integrohet me sistemin e Serbisë. 

Përpjekjet e Serbisë të rikthehej gjendja e kohës ndërmjet dy Luftërave Botërore, për 
shqiptarët ishin të papranueshme, andaj vendosën të mbrojnë pavarësinë e realizuar të sistemit 
të arsimit. Vendosën të mos i zbatojnë ligjet ilegale dhe jokushtetuese të Serbisë. Plot katër 
vite zbatuan ligjet e Kosovës dhe vendimet që ishin marrë nga organet legjitime dhe legale të 
Kosovës. Duke  mos i zbatuar ligjet diskriminuese dhe jokushtetuese të Serbisë (duhet 
theksuar se këto ligje ishin në kundërshtim të plotë edhe me konventat ndërkombëtare për 
liritë dhe të drejtat e njeriut) sistemi i arsimit shqip vazhdoi të qeveriset gjithnjë nga organet 
legjitime të Kosovës, ndërsa shkollat me mësim në gjuhën turke dhe serbe, duke i zbatuar 
ligjet diskrimnuese të Serbisë, dolën nga sistemi i arsimit të Kosovës dhe kështu këtij sistemi i 
krijuan një alternativë të re që  shpiente drejt një konfikti të bazuar në identitetin  etnik. 

Itinerari i  krijimit të sistemit paralel do të ndodhë kësisoj.  
Me suprimimin  formal � juridik të rendit kushtetues të Kosovës nuk u bë rrënimi   

faktik i plotë i autonomisë së Kosovës në përgjithësi e as i sistemit të arsimit në veçanti, sepse 
ligjet diskriminuese nuk u përfillën nga shumica e popullsisë së Kosovës. Duhet theksuar se 
ligjet e miratuara në janar të vitit 1990, në Kuvendin e Serbisë, ishin në kundërshtim edhe me 
Kushtetutën e Jugosllavisë. Në mbështetje të këtyre ligjeve Serbia hartoi plane dhe programe 
etnocide me të cilat anbllok dhe tërësisht pezullohej trashëgimia dhe kujtesa kolektive 
historike e popullit shqiptar. Për këtë arsye, drejtori i Entit  Pedagogjik, në maj 1990, me 
letrën dërguar organeve të Kosovës dhe të Serbisë (kuvendeve, pleqësive të arsimit, 
sekretariateve për arsim, kulturë dhe shkencë) ua  bënte me dije se planprogramet dhe ligjet e 
miratuara nga Kuvendi i Serbisë cenonin rëndë të drejtat dhe liritë e pjesës dërrmuese të 
popullsisë së Kosovës, andaj si të tillë nuk mund të  zbatohen. 

Më 28 maj 1990 Dhoma e Bashkuar e Kuvendit të Kosovës nxjerr një përfundim me të 
cilin vendos që për vitin shkollor 1990/91 të zbatohen planprogramet ekzistuese mësimore e 
jo planprogramet e projektuara nga Serbia. 

Me propozimin e Entit Pedagogjik të Kosovës më 26 qershor 1990 Kuvendi i Kosovës 
bëri ndryshime të thella në sistemin e arsimit fillor dhe të mesëm. Në arsimin fillor nga klasa 
V hiqet lënda e arsimit teknik. Mësimi i gjuhëve joamtare (të gjuhës shqipe dhe asaj serbe) 
vendoset me parimin e reciprocitetit dhe të barazisë. Konform këtij kriteri Pleqësia e Arsimit 
merr vendim që mësimi i gjuhës shqipe dhe ai i gjuhës serbokroate të ishte edhe më tutje si 
lëndë fakultative, por që mësimi i njërës kushtëzon mësimin e tjetrës. Natyrisht, këtë nuk e 
pranoi pakica serbe e Kosovës, sepse  pandehte si popullsi e priviligjuar nuk kishte nevojë për 
mësimin e gjuhës shqipe (rikujtojmë: raporti shqiptarë - serbë në Kosovë ishte  90:10). 

 Insistonin që gjuha serbe të jetë gjuhë zyrtare - shtetërore e obligueshme. Po të 
pranohej kjo atëherë rëndë do të cenohej barazia e shqiptarëve, sepse gjuha shqipe 
shndërrohej në diglosi - gjuhë familjare (ky është hapi i parë i asimilimit dhe sjelljes së 
popullsisë shumicë në qytetarë të rendit të dytë). 

Ndryshime më të mëdha pësoi arsimi i mesëm. Enti për Përparimin e Arsimit dhe 
Edukimit kishte hartuar propozimin e ri të rrjetit shkollor. Me këtë propozim sigurohej  
përfshirja më e madhe e nxënësve shqiptarë në arsimin e mesëm. Kjo bëhej për shkak se me 
rrjetin e mëhershëm serbët ishin të privilegjuar. Të gjithë ata që kryenin klasën e tetë   mund 
të regjistroheshin në shkolla të mesme. Për dallim nga nxënësit serbë, vetëm 65 % e të rinjve 
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shqiptarë mund të regjistroheshin në arsimin e mesëm. Falë propozimit të rrjetit të ri shkollor, 
për herë të parë në shkolla të mesme në vitin shkollor 1990/91 regjistrohen dhe arsimin e 
mesëm e vijojnë 71.275 nxënës shqiptarë. 

Ndryshim tjetër i rëndësishëm ishte rikthimi i gjimnazeve si shkolla të arsimit të 
përgjithshëm. Por, gjimnazet tash ishin më të profiluara, sepse ekzistonin tre tipa gjimnazesh: 
gjimnazi i përgjithshëm, gjimnazi dydegësh (me degë shoqërore-gjuhësore dhe natyrore-
matematike) dhe gjimnazi filologjik. 

Me këtë reformë pësuan ndryshime edhe shkollat profesionale. Nuk flitet më për 
arsimin e orientuar, por për arsimin e mesëm. Në vend të degëve përcaktohen lëmenjtë e 
punës. Zvogëlohet numri i profileve arsimore dhe i profesioneve.  

Pas vendimit të organeve të Kosovës që të mos i njohin ndryshimet e dhunshme dhe 
antikushtetuese të Serbisë, kjo solli shumë masa  represive. Me miratimin e Ligjit për rrethana 
të veçanta (fjala është për një ligj diskriminues dhe pa mbështetje kushtetuese), hapi 
mundësinë për përjashtimin e të gjithë punëtorëve shqiptarë nga puna dhe suprimimin e të 
gjitha institucioneve të sistemit të arsimit. 

Me këtë ligj suprimohet Kuvendi i Kosovës, Këshilli Ekzekutiv i Kosovës, ndalet puna 
e RTV dhe dalja e gazetës shqipe të përditshme, �Rilindja �. 

Me një vendim të veçantë Pleqësia e Arsimit e Kosovës e obligon Entin Pedagogjik të 
hartojë planprogramet mësimore konform ndryshimeve të bëra. Këtë punë Enti për 
Përparimin e Arsimit dhe Edukimit e bëri për dy muaj. Pleqësia e Arsimit e Kosovës më 24 
gusht 1990 në mbledhjen e saj kishte paraparë miratimin e planeve dhe programeve mësimore 
konform ndryshimeve të bëra me reformën e sistemit të arsimit. Në mbledhje, delegatët serbë 
nuk pranojnë që këto planprograme t�i miratojë Pleqësia e Arsimit, ani pse kjo ishte me ligj e 
obligueshme ta bëjë këtë. Njëherësh  kjo ishte legale dhe legjitime sepse as nuk ishte 
suprimuar ende nga Serbia. Pas ngulmësisë së përfaqësuesve shqiptarë planprogramet e 
propozuara nga Enti për Përparimin e Edukimit dhe  Arsimit të miratohen, përfaqësuesit serbë 
e lëshojnë mbledhjen. Meqenëse, Pleqësia   kishte  forum të paraparë me ligj, kjo i miraton 
planprogramet mësimore. 

Me këtë datë sistemi i arsimit në Kosovë ndahet në sistem paralel: atë serb dhe atë 
shqiptar. Gjendja bëhet e ngjashme me vitin 1945, por me ndryshim që tash ky veprim paralel 
bëhet me fajin serb dhe me vendosmërinë e shqiptarëve  të mbrojnë pavarësinë e  arsimit dhe 
të shkollës shqipe në Kosovë. Me miratimin e programeve Serbia  përshpejton procesin e 
dhunës mbi arsimin shqip, duke përdorur një sistem kompleks veprimesh administrative, 
policore � ushtarake, duke thelluar  diskriminimin racor dhe apartejdin në Kosovë. 

Në mujin gusht 1990 të ardhurat personale u ndalen të gjithë arsimtarëve shqiptarë të 
Komunës së Istogut dhe të Podujevës pa asnjë arsyetim. Në të gjiha shkollat dhe institucionet 
parauniversitare fillon zbatimi i masave të dhunshme (me këto masa në vend të udhëheqjes 
shqiptare  emërohej udhëheqja serbe).  

Në shtator të vitit 1990 nga shkolla fillore në Vitomiricë - Arbneshi i sotëm, Komuna e 
Pejës, përjashtohen të gjithë nxënësit dhe arsimtarët shqiptarë. Po kështu  veprohet edhe në 
Leposaviq, në Lepi, Gorazhdec, etj. 

Me formimin e Shoqatës së arsimtarëve serbë �Sveti Sava �arsimtarët serbë  marrin nga 
dy deri tri rroga më shumë se arsimtarët shqiptarë. 

Në muajin shtator të vitit 1990 nga shkolla e mesme në Trepçë  përjashtohen 748 
nxënës shqiptarë me 48 arsimtarët e tyre dhe në shkollë mbeten vetëm 60 nxënës serbë dhe 
malazias. Ky dëbim kishte qëllim pastrimin etnik. 

Ne tetor të këtij viti në Entin për Përparimin e  Arsimit dhe të Edukimit zbatohen masat 
e dhunshme. Në vend të drejtorit shqiptar, nga Beogradi sillet drejtori i  dhunshëm serb. 

Nuk kalon shumë kohë, përjashtohen të gjithë punëtorët e tjerë të këtij Enti. Kështu  u  
veprua edhe me punëtorët e Pleqësisë së Arsimit, të Sekretariatit për Arsim, Shkencë dhe 
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Kulturë, të Bashkësisë Krahinore Vetëqeverisëse të Arsimit etj. Procesi i dëbimit të nxënësve 
dhe arsimtarëve shqiptarë vazhdon me mbylljen e shkollave të mesme në Podujevë dhe 
përjashtimin e nxënësve dhe të arsimtarëve të shkollës fillore të po këtij  qyteti . 
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Faksimili i përjashtimit të nxënësve shqiptarë nga viti 1990 
 
Gjatë janarit 1991 fillon procesi i largimit të nxënësve të klasave të para të shkollave të 

mesme, për të vazhduar dëbimin e të gjithë nxënësve të shkollave të mesme në Obiliq, Lipjan 
etj. 
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Gjatë muajve shkurt, mars, prill dhe maj 1991, kuptohet në etapa arsimtarëve  shqiptarë 
të shkollave fillore dhe të mesme u ndalen të ardhurat të personale. Kështu, tash rreth 20.000 
arsimtarë mbeten pa ekzistencë minimale për jetë. 

Në Universitetin e Prishtinës diskriminimi në realizimin e të ardhurave personale  fillon 
të zbatohet nga qershori 1991, kur arsimtarët shqiptarë me të njëjtin kualifikim dhe për të 
njëjtat punë marrin rroga 30 % më të ulëta se mësimdhënësit me mësim në gjuhën serbe.  

Më 16 korrik 1991 në Entin e Teksteve dhe të Mjeteve Mësimore zbatohen masat e 
dhunshme, me ç�rast nga puna përjashtohet shumica e punëtorëve shqiptarë. 

Në gushtin e vitit 1991 me vendimin e sekretarit të Sekretariatit për Arsim, Shkencë dhe 
Kulturë, ish-drejtori i dhunshëm, që tash për shkak të veprimeve represive ndaj shqiptarëve 
dhe suksesit të arritur në rrënimin e arsimit shqip avancohet në postin e ministrit,  nga puna 
me  dekret përjashtohen të gjithë arsimtarët shqiptarë (ishte kjo një masë formale, sepse këta 
de fakto ishin përjashtuar nga çasti kur u ndalej pagesa e të ardhurave personale). Mirëpo, 
ndërkohë, duke parë qëllimet e Serbisë, Drejtori i Entit për Përparimin e Arsimit dhe 
Edukimit të Kosovës, ende sa ishte duke ushtruar detyrën në lokalet zyrtare vendos të krijojë 
një strategji veprimi në kushte dhe në rrethana të reja të krijuara. I vetëdijshëm se do të 
mbyllen të gjitha institucionet e arsimit kishte vendosur që të krijojë struktura të reja, të cilat 
përkohësisht mund të vepronin dhe njëherësh të zëvendësonin organet e suprimuara. Gjatë 
konsultimeve u vendos të formohet Lidhja e Arsimtarëve Shqiptarë �Naim Frashëri�. 

Kjo Lidhje formohet në dhjetor të vitit 1990, në bashkërenditje të aktiviteteve me 
organet që tash ishin suprimuar (Entin për Përparimin e Arsimit dhe  Edukimit, Pleqësinë e 
Arsimit, etj) udhëhoqi sistemin e arsimit shqip dhe u kundërpërgjigjej veprimeve rrënuese 
serbe (përgatititi dokumentacionin, caktoi kushte për regjistrim, organizoi takime dhe 
këshillime me drejtorë të shkollave  fillore dhe të mesme ), etj. 

Në periudhën dhjetor 1990 deri më tetor 1991, kjo Lidhje luajti rol shumë të 
rëndësishëm. 

Në funksion të spastrimit të programeve mësimore nga ideologjia komuniste, Enti 
Pedagogjik (nga viti 1992 Enti për Përparimin e Arsimit dhe Edukimit emërtohet Enti 
Pedagogjik i Kosovës) bëri ndryshimet e planprogrameve mësimore, hartoi programin për 
mësimin plotësues të cilin mësim e vijonin fëmijët kosovarë përkohësisht të punësuar në 
botën e jashtme. 

Ne fillimvitin shkollor 1991/92, më  2 shtator, policia dhe ushtria serbe vendosen para 
ndërtesave shkollore me qëllim të ndalimit të mësimit në gjuhën shqipe. Ishte një veprim sa i 
papritur, aq edhe paradoksal, sepse siç dihet, arsimi fillor edhe sipas ligjeve serbe ishte i 
obligueshëm, andaj ishte nonsens të merreshin këto veprime që siç u tha jo vetëm  ishin në 
kundërshtim me Kushtetutën e Jugosllavisë në shthurje, por ishte edhe në kundërshtim me  
konventat ndërkombëtare dhe me Kushtetutën e Serbisë. Me këtë ditë, mësimi në gjuhën 
shqipe në arsimin parauniversitar tërësisht u ndalua. Kjo ndodh edhe me studentët dhe 
pedagogët universitarë në fillim të vitit akademik 1991/92. Para dyerve të fakulteteve ishin 
vendosur mjetet e blinduara të policisë dhe të ushtrisë serbe. Për shqiptarët historia përsëritej 
për të satën herë. Protestat e organizuar nga LASH-i dhe Shoqata e pavarur e arsimtarëve 
universitarë në fillim të shtatorit dhe të tetorit të vitit 1991, me të cilat kërkohej lejimi i 
mësimit në gjuhën shqipe nuk u përfill nga regjimi i Beogradit. Gjendja ishte tepër e rëndë 
dhe shqetësuese. Ekzistonin opcione të ndryshme. LDK, aso kohe si forcë e vetme relevante 
politike shqiptare nuk kishte strategji veprimi. Ajo paramendonte se kjo masë dhe ky veprim i 
Serbisë do të dënohej nga faktori ndërkombëtar se do të bëhej shtypje më e madhe 
diplomatike ndaj regjimit serb për shkeljen e të drejtave dhe të lirive të shqiptarëve dhe se do 
të mirren hapa konkrete për detyrimin e Milosheviqit  të përfillë kërkesat e  shqiptarëve. 
Natyrisht, kjo nuk ndodhi. Serbia, tash arsimin shqip në Kosovë e  shfrytëzonte si instrument 
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veprimi. Shkollat dhe Universiteti ishin shndërruar në pengje politike në duar të regjimit 
politik të Serbisë dhe të �RFJ�-ës. Për të menaxhuar situatën dhe për të kërkuar zgjidhje ishte 
formuar një këshill koordinues i udhëhequr nga prof.dr. Fehmi Agani (i ekzekutuar nga forcat 
policore ushtarake serbe, në maj të vitit 1999). Në një takim të mbajtur në tetor të vitit 1991 
drejtori i Entit Pedagogjik doli me propozim të bëhen përgatitjet për fillimin e vitit të ri në 
shtëpi - shkolla sepse, në mbështetje të analizës së bërë nxirrej përfundimi që pasojat e 
moszhvillimit të mësimit për kombin shqiptar të Kosovës janë të mëdha dhe të 
pakompensueshme.   

 
Në fillim kjo ide u kundërshtua nga pjesëmarrësit (Prof. dr. Fehmi Agani, Prof. dr. 

Eshref Ademaj, Burhan Kavaja, përfaqësues i sindikatave, Prof.dr. Pajazit Nushi dhe Munish 
Hyseni, nënkryetar i kryesisë së LASH-it). Pas një insistimi të drejtorit të Entit Pedagogjik u 
vendos që të gjithë të pranishmit të përgatisin nga një propozim me të cilin do të 
analizoheshin mundësitë e daljes nga gjendja ekzistuese. Të nesërmën, materialin e kishte 
përgatitur vetëm drejtori i Entit Pedagogjik. Këtë material e shqyrtoi edhe Kryesia e LDK-ës 
njëherësh duke e përkrahur pas debateve të shumta (në mbledhje nuk ishte thirrur autori i 
materialit). Pas shqyrtimit të këtij materiali nga Kryesia e LDK-ës autori dha shpjegime dhe 
udhëzime nëpër takimet e shumta të drejtorëve të shkollave, të kryesive të degëve të LASH-it, 
etj. Në dhjetor të vitit 1991 këtë punim autorial e shqyrtoi edhe Pleqësia e Arsimit të Kosovës 
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më 23.XII.1991. Pas shqyrtimit nga anëtarët e Pleqësisë, materiali mori  trajtën zyrtare dhe 
vendosi të fillojë viti shkollor 1991/92, sipas njërës nga variantet dhe modalitetet e mundshme 
në vartësi nga kushtet e punës dhe rrethanat konkrete në secilën shkollë A (A-1, A-2, B dhe 
B-1 dhe; C dhe C-1)81. 

Në këtë mënyrë filloi rimëkëmbja e arsimit shqip. Sipas këtij modeli më 6 janar 1992  
startoi nga puna shkolla e parë. Ishte ky Gjimnazi �Xhevdet Doda � i cili mësimet i filloi falë 
angazhimit të drejtoreshës Zymryte Limani - në shtëpinë e Zijadin Gashit. 

Për të penguar mësimin në  fshatin Uçë, më 31 janar 1992 nga policia serbe vriten 
Bajram Sadik Hysenaj, Muharrem Osman Hysenaj dhe Ejup Hasan Hysenaj.  

Deri më 15 shkurt 1992 punën në shtëpi private apo në shkolla sipas varianteve të 
parapara e kishin filluar të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës. Për dallim  nga 
shkollat fillore, të gjitha shkollat e mesme dhe të gjitha fakultetet mësimin e fillojnë në shtëpi 
private, sepse policia dhe ushtria serbe nuk lejonte hyrjen e nxënësve dhe të arsimtarëve 
shqiptarë në objekte shkollore nga të cilat ata përdhunisht ishin dëbuar. Në enklavat serbe 
(fshatra, lagje dhe qytete të banuara me popullsi të përzier), mësimi në gjuhën shqipe nuk 
lejohej në objektet shkollore as për nxënës të shkollave fillore. Pengimi i mësimit në këto 
vendbanime ishte dëshmi e pakontestueshme se serbët tentonin në këto vendbanime pastrimin 
etnik (shih hartën faqe 72). Ishte kjo edhe një dëshmi e keqpërdorimit të arsimit për qëllime 
politike. 

 Në muajin mars, po me këtë skenar fillon viti i ri akademik në Universitetin e 
Prishtinës. 

Me qëllim të krijimit të kushteve minimale për punë të suksesshme, drejtori i Entit 
Pedagogjik inicoi punën për hartimin e një strategjie për vetëfinacimin e arsimit në gjuhë 
shqipe. Në projektin e paraparë i cili u shqyrtua në një mbledhje të përbashkët të  SBASHKU-
ut dhe të LASH-it, u formua Këshilli për Vetëfinancim. Këtë projekt e pranoi Qeveria e 
Përkohshme e Kosovës dhe kështu u krijuan: Këshilli Qendror për Financim dhe Këshillat 
Komunale të Financimit. Krijimi i këtyre institucioneve bëri të mundshme që arsimtarët 
shqiptarë  nga  maji 1992 të marrin paga në shumë 20 DM. 

Në fillim të vitit shkollor 1992/93 me propozimin e Entit Pedagogjik të Kosovës dhe në saje 
të programit të hartuar nga Enti Pedagogjik u formua Këshilli organizativ për mbajtjen e prote-
stave, kërkesa themelore e të cilave ishte kthimi i nxënësve dhe i studentëve shqiptarë në objektet 
shkollore. Në këto protesta morën pjesë rreth 700.000 vetë në qytete të ndryshme të Kosovës. Dhu-
na që përdori policia serbe ishte shumë e ashpër. Qindra të rinj pësuan lëndime të rënda trupore. 

Në vitin 1992 në bisedat informative në polici mbytet drejtori i Shkollës fillore �Bajram 
Curri� ne Strellc, arsimtar i dalluar, Haki Pavataj. 

Në vitin 1992, në kuadër të Konferencës së Gjenevës formohen grupet punuese 
shqiptaro - serbe të udhëhequra nga mediatori ndërkombëtar Gert Arens. 

Nga pala shqiptare në këtë grup ishin: Fehmi Agani, udhëheqës grupi, Ejup Statovci, 
rektor i Universitetit të Prishtinës, Hivzi Islami, përfaqësues i Partisë Fshatare të Kosovës, 
Rexhep Osmani, Kryetar i LASH-it �Naim Frashëri� dhe Halim Hyseni, drejtor i Entit 
Pedagogjik të Kosovës. Nga pala serbe anëtarë ishin: Ivan Iviq, Ministër i Arsimit i �RFJ�, 
Danillo Zh. Markoviq, Ministër i Arsimit të Serbisë, M.Grubaç etj. Në takimin e fundit në 
Gjenevë mori pjesë edhe këshilltari për arsim i Dr.Ibrahim Rugovës, z. Xhavit Ahmeti. Në 
takime të mbajtura në përpjekjet për normalizimin e mësimit në Kosovë në kuadër të kësaj 
konference nuk u arrit asnjë përparim, andaj edhe u ndërpre puna meqë regjimi i Milosheviqit 
nuk pranonte që takimet të mbahen jashtë �territorit�  të �RFJ�,  me këto takime 
ndërkombëtarizohej çështja e Kosovës. 
                                                 

81 Shih. Zeqir Demi, Roli i Pleqësisë së Arsimit të Republikës së Kosovës në pavarësimin e shkollës 
shqipe-kushtet dhe rrethanat e jashtëzakonshme, Prishtinë, f.33-39  
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Në vitin 1993 në Entin Pedagogjik të Kosovës filluan aktivitetet për ndryshime  
kurikulare. U organizuan një sërë tryezash dhe tribunash. Nga këto tryeza doli  mendimi se 
duhet futur lëndën e edukatës qytetare në arsimin fillor si lëndë që ndihmon edukimin e 
fëmijëve për tolernacë, mirëkuptim dhe sjellje qytetare e demokratike. Kështu, në  Kosovë, 
nga viti shkollor 1994/95 bëhen këto ndryshime kurikulare: nga klasa V deri në klasën VIII të 
shkollës fillore në mënyre sukcesive futet lënda e edukatës shoqërore (klasa I-IV) dhe edukata 
qytetare (nga klasa V-VIII) e shkollës fillore. Zbatimi i këtyre ndryshimeve filloi në vitin 
shkollor 1994/95 në klasat I dhe V. Nga plani mësimor u hoqën lëndët; Natyra dhe shoqëria 
(klasa I-III) dhe Dituri shoqërie (klasa IV). Në klasën  III në vend të Natyra dhe shoqëria u fut 
lënda DITURI NATYRE, ndërsa në klasën IV në vend të Dituri shoqërisë u fut HISTORIA. 

Në vitin 1994 nxirren disa ligje dhe regullore për arsimin fillor, arsimin e mesëm dhe 
Ligji për arsimin e lartë. Me këto akte juridike sistemi i arsimit shqip në Kosovë  përfiton në 
qëndrueshmëri dhe përforcim ende më të madh. Po në këtë vit bëhen disa ndryshime në 
sistemin e arsimit. 

Me organet arsimore të Shqipërisë bëhet harmonizimi i planeve dhe programeve për 
lëndët nacionale (gjuhë shqipe dhe letërsi, histori, gjeografi, muzikë, etj). Në arsimin e mesëm 
ndryshojnë kriteret për regjistrim, tash përpos suksesit nominal të arritur të nxënësve në 
arsimin fillor, nxënësit kandidatë për regjistrim në shkollat e mjekësisë dhe në gjimnaze u 
nënshtrohen provimeve pranuese. 

Në vitin 1996 në sistemin e arsimit për herë të parë paraqiten edhe gjimnazet 
pedagogjike, ndërsa në vitin 1997 hapet edhe Fakulteti i  Mësuesisë. 

Gjatë kësaj periudhe, dhuna serbe nuk ndalej. Vriten arsimtarët: Haki Pavataj dhe Tahir 
Berisha, me qindra arsimtarë rrahen dhe maltretohen, burgosen dhe dënohen me burgje. Ndër 
arsimtarët e burgosur duhet përmendur edhe Ukshin Hotin, profesor universitar, magjistër i 
shkencave sociologjike, politikolog dhe shkencëtar i dalluar e humanist i përbetuar të cilit 
para një viti i skadoi afati i vuajtjes së burgut kështu që ende nuk dihet asgjë  për fatin e tij. 

Periudha 1990-1997 ishte e vështirë për pjesën dërrmuese të popullsisë së Kosovës. 
Ishte një periudhë zhgënjimi dhe indinjimi. Populli ishte denigruar dhe  dëshpëruar. Nuk 
shihte perspektivë. Revolta dhe deprimimi kishin arritur kulmin e durimit. Revolta e 
grumbulluar dalëngadalë transformohej në  revoltë të arsyeshme për shkak të gjendjes së 
padurueshme, të dhunës së pandërprerë për plot dy dekada. Kjo revoltë shndërrohet në luftë të 
armatosur e cila filloi më 26 nëntor 1997 në Drenicë. 

Pas fillimit të luftës së përgjakshme pasojnë krimet më makabre që ndodhin në historinë 
njerëzore (vrasja dhe masakra e anëtarëve të familjeve Jasharaj, Ahmetaj, Delijaj, etj).  

Gjatë vitit 1998 shkatërrohen dhe rrënohen mbi 60 objekte shkollore, vriten 68 mësues 
dhe arsimtarë shqiptarë. Në janar të vitit 1999 ndodh masakra e Reçakut, kumt i zi për botën e 
qytetëruar dhe paralajmëruese e kobshme e ofensivës serbe në Kosovë e cila pason në mars të 
vitit 1999, kur edhe ndërpritet plotësisht viti shhkollor edhe ashtu i përgjysmuar për shkak se 
një pjesë e mirë e shkollave të zonave të përfshira në luftë nuk e kishin  filluar vitin shkollor 
ose e kishin filluar me një vonesë tepër të madhe (në Drenicë disa shkolla e filluan vitin 
shkollor 1998/99 më 7 janar 1999). Gjatë periudhës mars,  prill e maj 1999 nga Kosova u 
dëbuan rreth 1.000.000 banorë, vriten dhe masakrohen mijëra qytetarë shqiptarë (fëmijë, 
vajza, gra plaka, pleq, nxënës, studentë dhe civilë të tjerë) të cilët u varrosën në mbi 500 
varreza masive. Gjatë kësaj periudhe u vranë 319 mësues dhe arsimtarë, do të arrestohen dhe 
burgosen mbi 149 arsimtarë dhe do të  zhduken mbi 137  arsimtarë, nxënës dhe studentë 
shqiptarë. 
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2.4.8.5. Sistemi i arsimit në Kosovë nën administrimin ndërkombëtar 
 

Pas fitores mbi forcat policore dhe ushtarake jugosllave, në qershor 1999, në Kosovë 
vendosen forcat e NATO-os. Në korrik të vitit 1999 formohet Qeveria e Përkohshme e Kosovës 
e në kuadër të saj Ministria e Arsimit dhe e Shkencës. Kjo Ministri përgatiti programin për 
përfundimin e vitit të ndërprerë shkollor 1988/89 dhe i bëri përgatitjet për fillimin e vitit të ri 
shkollor dhe akademik 1999/2000. Vazhdimi i vitit të ndërprerë shkollor 1998/99 u bë më 5 
gusht 1999 (për shkollat në zonat e  përfshira në luftë), ndërsa për zonat e tjera të cilat  vitin 
shkollor 1998/99 e kishin filluar me kohë, vazhdimi i vitit të ndërprerë filloi më 1 shtator 1999. 

Për klasat VIII-të të shkollës fillore dhe klasat përfundimtare të shkollave të mesme 
(klasat e treta në shkollat trivjeçare dhe në klasat IV të shkollave katërvjeçare)  viti shkollor 
1998/99 përfundoi më 30 shtator 1999, ndërsa për klasat e tjera më 18 tetor 1999. Viti i ri 
shkollor filloi sipas kalendarit të hartuar nga Ministria e Arsimit e QPK-së, më 25 tetor 1999. 

Në gusht të vitit 1999 formohet Komisioni i Përbashkët i Arsimit (Joint Commission of 
Education - JCCE) të cilin në fillim e udhëhoqi me shumë sukses Pitter Buklland, e më vonë 
pasuan Ramaçandra, Mark Richmond dhe Shtefi Shnoor. Nga pala  shqiptare anëtarë ishin 
Halim Hyseni, Jonuz Salihaj, Abdullah Vokrri dhe Ahmet Gecaj. Me ardhjen e Shtefi Shnoor-
t në këtë komision u inkuadrua edhe Heset Mazrekaj. Në kuadër të JCCE u përgatit materiali 
bazë për Zhvillimin e sistemit të arsimit në Kosovë (DESK). Në mbështetje të këtij materiali u 
formuan grupi për disejnim të sistemit të  arsimit në Kosovë (DESK) dhe grupet punuese për 
shkolla fillore dhe të mesme. Njëherësh u formua edhe nëngrupi punues për edukimin 
parashkollor. Pas themelimit të Këshillit të Përkohshëm Administrativ, u vendos që më 31 
janar të vitit 2000 të ndërpritet funksionimi i organeve paralele. 

Në mbështetje të këtij vendimi u ndërpre edhe puna e Ministrisë së Arsimit dhe   
Shkencës së Kosovës dhe u vendos  të formohet Departamenti për Arsim dhe Shkencë i 
Kosovës (DASHK). Ky Departament do të udhëhiqej nga dy bashkëkryesues. 

Në fillim bashkëkryesues ishin z. Shtefi Shnoor dhe dr. Agim Vinca i cili pas dy muajsh 
dha dorëheqje për shkak të mungesës së mirëkuptimit dhe të bashkëpunimit me bashkëkryesuesen 
ndërkombëtare. Po ashtu nga posti u largua edhe z. Shnoor dhe në vend të saj u zgjodh z. Majkl 
Dakstner, ndërsa bashkëkryesuesi shqiptar mr. Naim Rrustemi. 

Në normalizimin e procesit të arsimit ndihmesë të jashtëzakonshme dhanë shumë 
organizata joqeveritare ku duhet veçuar: KFOS-in., UNICEF-in, Qendrën për Arsim të 
Kosovës, USAID, Save the Children, IRC, KFOR-in. etj.  

Shqyrtimi i retrospektivës së shkurtër të historisë së zhvillimit të sistemit të arsimit në 
Kosovë kishte për qëllim që nëpërmes të një retrospektive të shkurtër dhe koncize në mënyrë 
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të argumentuar t�i qartësojë më mirë problemet aktuale të sistemit të tashëm të arsimit, të 
shpjegojë etiologjinë e paralelizmave dhe konfrontimeve, shkaqet e urrejtjeve, të tregojë dhe 
apostrofojë qartë rolin dhe rëndësinë e respektimit të të drejtave dhe të lirive të njeriut. Me 
këtë historik të shkurtër dhe konciz, nuk kemi pasur  dhe nuk kemi synuar të kërkojmë dhe të 
dënojmë faktorët dhe shkaktarët e  traumave, tragjedive, por që ne sot të ndërgjegjësohemi 
dhe të angazhohemi për respektimin maksimal të të drejtave dhe të lirive të njeriut, të 
konstituojmë një pedagogji substanciale të të drejtave dhe të lirive të njeriut si parakusht 
themelor për një sistem efikas të arsimit, sistem të arsimit - shenjë dalluese e të cilit do të jetë 
barazia, efikasiteti, produktiviteti, lumturia dhe kreativiteti maksimal i të gjithë subjekteve në 
arsim, ku të gjithë do të arrijnë më shumë se që pritet nga ata. 

 
Skema nr. 10. Qeverisja e sistemit të arsimit në Kosovë. 
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2.5. Baza juridike dhe organizimi 
 
Sistemi i arsimit në Kosovë ende nuk është unik. Ai nuk ka bazë dhe  infrastrukturë të 

përbashkët juridike. Deri në vitin 1989 sistemi i arsimit në Kosovë është organizuar në 
mbështetje të Ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Kosovës. Kanë ekzistuar ligjet për nivelet 
dhe strukturat e caktura shkollore. Pas vitit 1990 me krijimin e dy sistemeve paralele në 
praktikë zbatohen dy grupe ligjesh. Për mësim në gjuhën serbe dhe turke zbatoheshin ligjet e 
Serbisë, ndërsa për mësim në gjuhën shqipe ligjet e Kosovës të para vitit 1989. 

Në vitin 1994, Qeveria e Kosovës nxori dy dekretligje dhe disa rregullore. Ligjet që 
janë zbatuar, që ishin unike i paraqesim në  tabelën vijuese (ligjet  para vitit 1990):  

 
T-8. Pasqyra e ligjeve në  Sistemin e arsimit në Kosovë që zbatoheshin  

deri në vitin 1989 (ligjet unike) 
 

Nr. Ligjet    Shqip      Serbisht.       Turqisht 
1. Ligji për edukimin parashkollor* X X X 
2. Ligji për arsimin special* X X X 
3. Ligji për arsimin fillor* X X X 
4. Ligji për arsimin e mesëm të orientuar* X X X 
5. Ligji për arsimin e lartë* X X X 
6. Ligji pë  shërbimin pedagogjik* X X X 
7. Ligji për  shërbimin e inspeksionit* X X X 
8. Ligji për bashkësitë vetëqeverisëse të interesit të 

arsimit* 
X X X 

10 Ligji për përsosjen e përhershme profesionale të 
personelit mësimor edukativ* 

X X X 

 
*Ligji ishte unik dhe vlente për të gjitha gjuhët mësimore që zhvilloheshin në  Kosovë deri 

në vitin 1990. 
Legjenda: X - ka ekzistuar ligji për nivelin dhe strukturën e caktuar të  sistemit të arsimit. 
 
Mungesa e bazës juridike kishte dhe ka pasoja të rënda për efikasitetin e sistemit të 

arsimit dhe është ndër pikat më të dobëta të sistemit të arsimit. Mungesa e një infrastrukture 
juridike ka pasojë zvogëlimin e përgjegjësisë, cenimin e të drejtave dhe të lirive të njeriut, 
nxitjen dhe stimulimin e dukurive negative siç janë familjarizmi dhe nepotizmi, voluntarizmi, 
etj. Pas përfundimit të luftës deri më 31 janar 2000 në sistemin e arsimit të Kosovës janë 
zbatuar dy sisteme juridike: ai serb dhe ai shqiptar. Me sistemin juridik shqiptar punën e kanë 
zhvilluar shkollat me mësim në gjuhën  shqipe, boshnjake, turke.  

Pas 31 janarit të vitit  2000 me vendimin e kryeadminstratorit Bernar Kushner në 
Kosovë, në arsimin e Kosovës do të duhej të zbatoheshin ligjet që ishin në zbatim deri në vitin 
1989 (ani pse këto ligje për shkak të ndryshimeve të bëra nuk mund të zbatohen në tërësi). Me 
qëllim krijimi të bazës së mirë juridike në Kosovë ka arritur një ekspert ndërkombëtar . 

 
 
2.6. Qëllimet e  përgjithshme 
 
Veprimi i sistemeve paralele dhe ekzistimi i dy sistemeve juridike ndikoi të mos 

ekzistojë një qëllim i përbashkët i sistemit të arsimit në Kosovë. Në sistemin juridik që 
zbatohet në gjuhën shqipe nuk ekziston përcaktim i qartë i qëllimeve të sistemit të arsimit. 
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Qëllimet e arsimit nuk janë dhënë as në ligjet dhe rregulloret që zbatoheshin deri më 31 maj  
2000. Mungesa e qëllimeve të përkufizuara është edhe një pikë shumë e dobët e sistemit të  
arsimit në Kosovë. 

Qëllimet janë dhënë sipas niveleve ani pse ato janë mjaft të përgjithësuara. Kjo pikë e 
dobët e sistemit të arsimit duhet të kihet parasysh, sepse nuk mund të flitet për reformimin e 
sistemit të arsimit në Kosovë dhe sidomos integrimin e tij me sistemet e  Unionit Evropian pa 
një përcaktim të synimeve, qëllimeve dhe të objektivave të sistemit të arsimit.82 

 
 
2.7. Llojet e institucioneve 
 
Kosova ka pasur një rrjet mjaft të gjerë institucionesh arsimore. Shumësia e këtyre 

institucioneve arsimore kërkon të ndahen sipas kritereve të caktuara. Kriter i parë për ndarje 
duhet të jenë nivelet arsimore: 

Niveli i parë - edukimi parashkollor (kodi 083) 
Niveli i dytë - arsimi fillor (kodi 1) 
Niveli i dytë - arsimi i mesëm (kodi 384) 
Niveli i tretë terciar është arsimi universitar (2, 4 dhe 6 vjeçar) që ka kodin 5 dhe arsimi 

pasunversitar (shkalla e dytë e arsimit terciar) ( kodin 6). 
Nisur nga këto nivele në Kosovë ekzistojnë këto institucione: 
Qendrat për edukimin parashkollor në kuadër të cilave janë dy tipa institucionesh: 

çerdhet dhe kopshtet. Në çerdhe përfshihen fëmijët e moshës 1- 2 vjeçare, ndërsa në kopshte 
përfshihen fëmijët e moshës 3- 6 vjeçare. 

Në Kosovë janë gjithsej 23 institucione apo qendra të këtilla. Në qendrën parashkollore 
në Gjakovë organizohet edukimi parashkollor edhe për fëmijë me nevoja të posaçme - arsimi 
special parashkollor. 

Edukimi parashkollor organizohet edhe në kuadër të shkollave fillore. Këto grupe 
edukative quhen �paralele përgatitore� apo �shkolla të vogla�. Gjithsej në Kosovë janë 265 
pralele të këtilla përgatitore. 

Për arsimin fillor janë formuar shkollat fillore. Në Kosovë janë gjithsej 919 shkolla 
fillore.  

Në  arsimin e mesëm kemi një diversitet institucionesh të shkollimit të mesëm. Ndër 
këto institucione janë këto shkolla: 

 
! Shkollat e arsimit të mesëm, gjimnazet (janë katër lloje: gjimnazi i përgjithshëm, 

gjimnazi dydegësh, gjimnazi pedagogjik dhe gjimnazi filologjik); 
! Shkollat e bujqësisë, të veterinës dhe të përpunimit të ushqimit; 
! Shkollat teknike (ato mund të jenë më të përcaktuara dhe më të profiluara p.sh. shkolla 

elektroteknike, shkolla e makinerisë, shkolla e gjeodezisë dhe e ndërtimtarisë, 
xehetarisë, metalurgjisë dhe e gjeologjisë, etj); 

                                                 
82 Lidhur me qëllimin e segmenteve të � niveleve të  arsimit shih edhe këto dokumente: Kumtari 1, 

Prishtinë, 1994. Planet dhe programet mësimore për edukimin parashkollor, planet dhe programet për arsimin 
fillor, planet dhe programet pë arsimin e mesëm.  

83 Kodet janë dhënë sipas ISCED-it, 1997 
84 Kodi dy sipas ISCED i takon arsimit të ulët të mesëm që fillon pas arsimit fillor që rëndom zgjatë 3, 4 

apo 6 vite. Në Kosovë nuk ka arsim të ulët të mesëm edhe pse  kalimi nga arsimi fillor, në atë të mesëm është jo i 
natyrshëm dhe paraqet një pikë të dobët të sistemit të arsimit. Gjatë muajit korrik nga  DASHK ka dale një 
organigram që pandeh drejtimet reformuese strukturale në arsimin e Kosovës dhe në të cilin  figuron edhe  
arsimi i ulët i  mesëm (sistemi  5+4 + 3 ). 
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! Shkollat e pylltarisë dhe të përpunimit të drurit; 
! Shkollat e tekstilit dhe e lëkurëtarisë (rëndom janë të përziera me shkolla teknike); 
! Shkollat e trafikut (janë në kuadër të shkollave teknike); 
! Shkollat e tregtisë, hotelerisë dhe e turizmit (në shumicën e rasteve është së bashku me 

shkollat ekonomike, juridike dhe administrative); 
! Shkollat ekonomike - juridike dhe administrative; 
! Shkollat kimiko-teknologjike dhe të grafikës (rëndom janë në kuadër të shkollave 

teknike); 
! Shkollat e mjekësisë; 
! Shkollat e muzikës dhe 
! Shkollat e artit figurativ. 

Në arsimin e mesëm nuk ka përfunduar ende reforma e filluar në vitin 1990, andaj në 
praktikë kanë mbetur shkolla të mesme të cilat janë shkolla të përziera të arsimit të 
përgjithshëm dhe të arsimit profesional. Këto shkolla quhen shkolla të mesme, p.sh. shkolla të 
këtilla ka në Dragash � Sharr dhe në Han të Elezit. 

Në arsimin e  lartë dhe universitar janë: 
! Shkollat e larta (teknike, ekonomike � komerciale dhe pedagogjike) dhe 
! Fakultetet 

 
Në kuadër të fakulteteve janë organizuar edhe studimet postdiplomike dhe specialistike. 
Në nivelin VI janë edhe këto institucione: Institutet (Instituti Ekonomik, Instituti i 

Historisë, Instituti Albanologjik, Instituti për Blegtori dhe Veterinari, Instituti për Ekonomikë 
dhe Zhvillim). 

Më qëllim të ngritjes së cilësisë së punës, të qeverisjes dhe të organizimit të sistemit të 
arsimit janë  këto institucione: 

Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës së Kosovës85 dhe drejtoritë komunale për  arsim, 
kulturë dhe sport. 

Në kuadër të drejtorive komunale për arsim, kulturë dhe sport veprojnë shërbimet 
arsimore pedagogjike që përbëhen nga këshilltarë arsimorë (herë-herë quhen edhe këshilltarë 
pedagogjikë). Qëllimi kryesor i këtij shërbimi është avancimi i procesit dhe të punës arsimore 
pedagogjike në arsimin parauniversitar nëpërmes të kontrollit dhe të mbikëqyrjes profesionale 
pedagogjike, aftësimit dhe trajnimit të arsimtarëve që janë në shërbim, kontrollit të zbatimit të 
planeve dhe të programeve mësimore si dhe zbatimit dhe inovimit të procesit mësimor në 
arsimin parauniversitar. Me qëllim të bashkërendimit të këtyre aktiviteteve ka ekzistuar Enti 
Pedagogjik i Kosovës i cili sikurse edhe entet komunale dhe ndërkomunale pedagogjike me 
ndryshimet e filluara në vitin 1994 është transformuar në drejtori të kontrollit dhe të 
planifikimit. Me vendimin e Këshillit të Përkohshëm Administrativ (KPA), pa ekspertizë 
paraprake profesionale me suprimimin e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës suprimohet 
dhe kjo drejtori, kështu që Kosova tash paraqet të vetmin territor në hapësirën e Ballkanit dhe 
më gjerë që nuk ka asnjë instititut apo institucion profesional dhe shkencor në lëmin e arsimit, 
andaj dhe vendimet e miratuara në kohë të fundit kanë qenë dëshpëruese, për shkak të 
mangësive profesionale. Mungesa e institucionit profesional i cili me kompetencë 

                                                 
85 Ky Departament nuk është i kompletuar. Përbëhet nga ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë. Deri më 

31 janar 2000 ka ekzistuar Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Qeverisë së Përkohshme të Kosovës. Në kuadër 
të kësaj Ministrie vepruan këto Departamente: Departamenti për edukimin dhe arsimin parashkollor dhe fillor; 
Departamenti për arsimin e mesëm; Departamenti për arsimin e lartë, Departamenti për shkencë, Departamenti 
për financa, Departamenti për bashkëpunim me botën e jashtme dhe Departamenti për kontroll dhe planifikim. 
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profesionale dhe shkencore do të menaxhonte ndryshimet dhe do të bënte ekspertiza 
profesionale është një ndër pikat e dobëta të sistemit të tashëm të arsimit të Kosovës.  

Në vend të reformimit funksional të sistemit të arsimit me qëllim të menaxhimit të 
ndryshimeve, në mënyrë arbitrare dhe pa procedurë përkatëse në kundërshtim me norma 
demokratike dhe me vendimin e z. Kushnerit, për zbatimin e ligjeve të para vitit 1989 shuhet 
veprimtaria e ish-Entit Pedagogjik, të cilit i takojnë të gjitha meritat për mbijetimin e arsimit 
shqip në Kosovë. Që paradoksi të jetë ende më i madh shërbimet që ishin si subsistem i këtij 
Departamenti nëpër komuna mbeten të paprekura dhe ato paguhen, por nuk funksionojnë, 
sepse u mungon �koka�. Po kështu është puna edhe me shërbimin e inspeksionit. 

 
 
2.8. Gjuhët e mësimdhënies 
 
Në Kosovë mësimi zhvillohet në 4 gjuhë mësimore: në gjuhën shqipe, pastaj ato serbe, 

boshnjake dhe turke. Deri para Luftës në Kosovë (1999) mësimi zhvillohej në tri gjuhë mësi-
more: në gjuhën shqipe, gjuhën turke dhe në gjuhën serbe. Zhvillimi i mësimit në gjuhën 
boshnjake paraqet një hap përpara në realizimin e të drejtave të bashkësive etnike që jetojnë 
në Kosovë. Para lufte gjuha mësimore turke ka qenë në kuadër të sistemit paralel serb. Pas 
luftës (në Kosovë mësimi në gjuhën shqipe, atë boshnjake dhe turke janë në kuadër të një 
sistemi arsimor, ndërsa mësimi në gjuhën serbe zhvillohet në kundërshtim me Rezolutën e KB 
1244 me ligjet e Serbisë dhe nën qeverisjen e regjimit të Beogradit). Mbështetur në rezultatet 
e gjurmimeve mbi tipologjinë gjuhësore (H. Kloss), Kosova është e përfshirë në kategorinë e 
kombit autentik (joartificial) të fragmentuar hynë në klasën e kombeve - territore që 
mbizotërohen nga një grup i vetëm etnik dhe është territor endoglos, sepse shqipja tash si 
gjuhë indogjene flitet nga 95% e popullsisë së Kosovës. Kosova ka 5 gjuhë, nga të cilat vetëm 
njëra është e madhe (major), standarde dhe zyrtare dhe 4 gjuhë të vogla (minore) nga të cilat 3 
janë standarde (serbishtja, boshnjakishtja dhe turqishtja), që përdoren për qëllime arsimi, duke 
kryer njëkohësisht edhe funksionin e identifikimit të grupit dhe një gjuhë verbakulare që 
përmbush vetëm funksionin e identifikimit të grupit (gjuha rome). Sipas statusit juridik në 
Kosovë gjuhët kanë pasur këtë shkallë: 

Gjuhë e vetme zyrtare kombëtare (në të shumtën e kohës gjuha serbe, nga viti 1912 - me 
ndëprerje  të vogla  deri 1941, 1945-1966, 1989- 1999)86. 

Gjuhë paralele zyrtare kombëtare (gjuha shqipe dhe gjuha serbe 1968-1989, 1999-
2000). 

Gjuhë zyrtare rajonale (gjuha turke 1999-2000). 
Gjuhë e përkrahur nga shteti (gjuha turke 1950-1966) 
Gjuhë e toleruar (gjuha shqipe dhe gjuha turke 1989-1999) 
Gjuhë e ndaluar (gjuha shqipe 1912 � 1941). 
Politika arsimore e Kosovës është e përcaktuar me barazi gjuhësore të pakicave. Në 

funksion të realizimit të  barazisë, pakicat gëzojnë privilegje të caktuara (formimin e para-
leleve me numër të vogël nxënësish, etj). Derisa dominimi i gjuhës së vogël (minore) ishte 
model asimilimi, zhvillimi i mësimdhënies tash bëhet sipas modelit ndërkulturor që në të 
vërtetë është një model i plotë i arsimimit që merr parasysh nevojat e ndikimit ndërkulturor 
dhe ndëretnik.   

 
 

                                                 
86 Dominimi i një gjuhe të vogël (minore) mbi gjuhën e madhe (major - shqipe) ka qenë një ndër shkaqet 

e konflikteve të mbështetura në identitetin etnik. 
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2.9. Kalimi i një niveli në tjetrin 
 
Kalimi prej një niveli në tjetrin në sistemin e arsimit në Kosovë nuk është i natyrshëm 

dhe funksional. Ai më tepër është stresiv, i vështirë dhe me pasoja negative për fëmijë, nxënës 
dhe studentë. Rrjedhoja e parë negative e kalimeve të këtilla stresive është zvogëlimi i 
efikasitetit në mësim, krijimin e pasqyrës irreale të nxënësve për vetveten (formimin e 
kompleksit të inferioritetit, humbjes së besimit në forcat vetjake, ikja nga shkolla, bredhja 
rrugëve, marrja me veprime asociale - gënjeshtra, vjedhje, drogë, kriminalitet, etj). Kalimet 
jospontane dhe stresive shënohen që nga kalimi parashkollor në shkollimin fillor. Të gjithë 
fëmijët që ishin të përfshirë në edukimin parashkollor, me rastin e regjistrimit në klasën e parë 
të shkollës fillore në fillim përjetojnë  stres, në radhë të parë për shkak të dallimeve të mëdha 
në plane dhe programe. Stresi i dytë është pasojë e metodologjisë së mësimdhënies. Në 
edukimin parashkollor, fëmijët janë kryesisht në gjendje aktive, participuese, ndërsa në 
arsimin fillor, për shkak të dominimit të sistemeve tradicionale didaktike dhe mësimore 
(mësimdhënies dhe mësimnxënies) siç janë: mësimi verbal demonstrativ - ex catedra, mësimi 
kateketik dhe majeutik, pozita e tyre ndryshon në mënyrë radikale. Ata tash janë në pozitën 
receptive (të dëgjojnë, të mbajnë në mend e të memorizojnë) dhe pasive. Kjo ndikon që ata 
mësimdhënien ta përjetojnë si mundim, si diçka jointeresante, joatraktive dhe joprodhuese. 
Pasojë e kësaj është humbja e interesimit për mësim, zvogëlimi i shkallës së motivimit dhe të 
aspiracionit, ngadalësimi dhe stagnimi i zhvillimit të interesimeve, aftësive punuese dhe 
shprehëse etj. Natyrisht, në këtë proces zvogëlohet niveli i përgjegjësisë, disiplinës në punë, i 
kënaqësisë së përjetimit të rezultateve në punë, etj. 

Kalimi stresiv i nxënësve haset edhe brenda niveleve të caktuara arsimore me rastin e 
kalimit të nxënësve prej një cikli në tjetrin. Kështu p.sh. kalimi nga klasa IV e shkollës fillore 
në klasën V është identifikuar si një kalim i dhembshëm te një numër i madh nxënësish. Në 
këtë klasë dukshëm zvogëlohet suksesi i nxënësve, shtohet braktisja e shkollës nga nxënësit, 
shtohet numri i fëmijëve me të meta edukative në sjellje. Edhe kjo është një pikë e dobët e 
sistemit të arsimit, ku duhet bërë ndryshime. Sistemi i arsimit fillor, bazik dhe i detyrueshëm 
në Kosovë 4+4 ështe rigjid dhe jofunksional. Duhet kërkuar sisteme më fleksibile{(3+3+3; 
3+2+2+2 ;4+2+3),etj}. 

Kalimi nga shkolla fillore në shkollat e mesme, ka vështirësi të theksuara, sepse 
nxënësit nuk marrin informacione për mundësitë e orientimit dhe të zgjedhjes së shkollave të 
mesme. Në anën tjetër nuk ekziston një përcjellje sistematike e përparimit individual të 
nxënësve, as aftësive dhe prirjeve të tyre, andaj edhe ka shumë zgjedhje të gabuara që rëndom 
përfundojnë me dështime. Të gjitha këto zvogëlojnë në masë të madhe efikasitetin e arsimit të 
mesëm (vetëm 52% e nxënësve të regjistruar në klasën e parë arrijnë me kohë në klasën e 
katërt). Me rastin e reformimit duhet menduar që në shkollën fillore - elementare për  një 
orientim paraprofesional, apo për futjen e shkollës së ulët të mesme. 
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3. ARSIMI PARASHKOLLOR 
 
 
Edukimi87 dhe arsimi parashkollor paraqet nivelin e parë të sistemit të arsimit në 

Kosovë. Studimet komparative tregojnë se Kosova, në aspektin e zhvillimit të edukimit  
parashkollor, bindshëm zë vendin e fundit në Ballkan. Edukimi parashkollor ka një  traditë të 
shkurtër historike zhvillimi, anipse në Prizren që para Luftës së Dytë Botërore ka ekzistuar një 
institucion parashkollor. Për zhvillimin tejet të ngadalshëm të edukimit parashkollor 
institucional në Kosovë tregojnë të dhënat  statistikore. Deri me reformën e  arsimit në vitin 
1958 edukimi parashkollor nuk ishte pjesë e sistemit të arsimit, por është kategorizuar në 
lëmin e mbrojtjes sociale të fëmijëve, andaj edhe treguesit stati-stikor në të dhënat zyrtare 
statistikore janë paraqitur në kuadër të mbrojtjes sociale. Zhvillimi i edukimit parashkollor 
institucional  prej vitit 1955 deri në vitin 2.000 shihet në tabelën vijuese88.  

 
T.9. Pasqyra e numrit të institucioneve parashkollore 

dhe të fëmijëve të përfshirë në edukimin parashkollor publik 
  

NUMRI Numri Viti 
i institucioneve i fëmijëve 

1. 1955 2 70 
2. 1966 23 1.379 
3. 1971 33 2.257 
4. 1981 79 6.023 
5. 1986 123 10.051 
6. 1996 127 8.078 
7. 2000 131 4.85189 
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87 Si në gjuhën shqipe, ashtu edhe në gjuhët e huaja nuk ekziston një terminologji unike lidhur me 

edukimin dhe arsimin parashkollor. Në Kosovë më shumë përdoret nocioni edukimi parashkollor se  arsimi 
parashkollor. Krahas këtyre nocioneve përdoret edhe togfjalëshi: edukimi dhe arsimi parashkollor. Pa bërë 
ndonjë analizë terminologjike, konsiderojmë se duhet përdorur nocionin edukimi parashkollor, sepse në këtë 
moshë më tepër theksi bie në zhvillimin  intelektual, emocional, konativ dhe fizik. 

88 Burimet janë marrë nga: Statistiçki godishnjak SAP Kosova 1989, f.344; Statistiçki godishnjak  
Jugosllavije, Beograd 1997, Studimi (grup autorësh) i Institutit Ekonomik: Gjendja dhe pozita e arsimit në 
Kosovë, Instituti Ekonomik, janar, 1996, f.31-37 dhe  të dhënat statistikore të Ministrisë për Arsim dhe Shkencë 
të Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, për vitin shkollor 1999/2000 si dhe të dhënat e  Departamentit të Arsimit 
dhe të Shkencës së Kosovës, mars 2000. 

89 Sipas Departamentit të Arsimit në vitin shkollor 1999/2000 kanë qenë 4.563 fëmijë në gjuhën shqipe 
dhe serbe. 
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Nga tabela e paraqitur shihet qartë rënia e numrit të fëmijëve në edukimin parashkollor. 
Kjo rënie filloi në vitin shkollor 1990/91 kur nga puna  përjashtohen punëtorët, edukatorët 
dhe fëmijët parashkollorë shqiptarë 

 
 
3.1. Qëllimet dhe detyrat e  përgjithshme 
 
Qëllimet dhe detyrat e përgjithshme në edukimin parashkollor nuk janë përkufizuar dhe 

përcaktuar, sepse ekziston vakuum juridik. Nuk ekziston asnjë ligj e as rregullore me të cilat 
do të parashiheshin qëllimet dhe detyrat e edukimit parashkollor. Planet dhe programet për 
edukimin parashkollor, ku janë dhënë detyrat e edukimit parashkollor janë po ashtu të para 
viteve 1990. Qëllimet dhe detyrat në këto dokumente janë të përgjithësuara. Në çerdhe qëllimi 
kryesor është përkujdesi dhe mbrojtja sociale dhe  shëndetësore, formimi i shprehive higjienike 
dhe përfitimi i bazave elementare të të folurit, etj. 

Në kopshte qëllim kryesor është zhvillimi i aftësive dhe i operacioneve mendore, zhvi-
llimi i imagjinatës, formimi i shprehive higjienike dhe shprehive të sjelljeve  sociale, formimi i 
koncepteve elementare gjuhësore e matematikore, njohja me  mjedisin, zhvillimi i ndjenjës dhe 
aftësive shprehëse muzikore dhe figurative, zhvillimi i shprehive shëndetësore si dhe zhvillimi 
fizik nëpërmjet lojës. Edukimi parashkollor ka për detyrë që fëmijët t�i ndihmojë të mendojnë 
dhe luajnë, tek ata të nxit vetnisiativën, kërshërinë, harenë dhe optimizmin, të krijojë bindjen që 
vetë janë të aftë t�i kuptojnë gjërat, të �zbulojnë� dhe të �çpikin� dhe të konstruktojnë. 

 
 
3.2. Organizimi dhe  administrimi 
 
Edukimi parashkollor zhvillohet në institucione publike dhe private. 
Institucionet publike quhen me emra të ndryshëm: ente parashkollore, qendra parashkollore, 

çerdhe dhe kopshte. Edukimi parashkollor organizohet edhe në kuadër të shkollave fillore. Në 
shumicën e institucioneve parashkollore publike puna zhvillohet  në ÇERDHE dhe KOPSHTE. 
Në çerdhe fëmijët kanë vendin për ushqim dhe  fjetje. Fëmijët në çerdhe ndahen në grupe 
homogjene. Në grup mund të jenë prej 14 deri 24 fëmijë. Me fëmijë punojnë (përkujdesen) 
edukatoret � motrat medicinale të cilat kanë  kryer shkollën e mesme të mjekësisë (duke  përfshirë 
këtu edhe drejtimin edukativ - ka qenë profil i veçantë arsimor në degën e shëndetësisë). 

Puna në kopshte organizohet për fëmijë të moshës 3 - 6 vjeçare. Fëmijët ndahen në 
grupe edukative. Një grup edukativ mund t�i ketë 15 - 30 fëmijë (në mungesë të ligjeve nuk 
ka norma të shkruara). Me grup edukativ punojnë edukatoret. Edukatoret janë me kualifikime 
të ndryshme: shkollë normale, edukatore me shkollë të lartë pedagogjike - grupi parashkollor 
dhe me fakultet - Dega e Pedagogjisë). Orari i punës përcaktohet nga institucionet para-
shkollore, nuk është strikt, përcaktohet me planin e edukatoreve dhe të fëmijëve. Edukatori 
me fëmijë së bashku përcaktojnë përmbajtjen e punës. Në vend të orarit të përpiktë organizimi 
i punës edukative bëhet me ditët integrative. Për qeverisje profesionale të punës edukative në 
kopshte funksionojnë shërbimet: pedagogjiko � psikologjike dhe shërbimi i bibliotekarisë. Me 
zbatimin e  projektit �HAP PAS HAPI� në çerdhe dhe kopshte është krijuar një praktikë 
fleksibile dhe diversifikative e formave të ndryshme të punës: lojëtaria-vendi  i lojërave, 
lojoteka - vend ku ruhen dhe klasifikohen mjete për lojë, tregimorja, punëtoritë figurative, 
seksionet ritmike, kopshti muzikor, etj.  

Përgjegjësi për administrim në edukimin parashkollor kanë Ministria për Arsim, 
Shkencë dhe Kulturë - Departamenti për arsim dhe shkencë dhe Ministria për Punë Sociale 
dhe Shëndetësi. Prej viti 1990, në gjuhën shqipe nuk është adminstruar arsimi parashkollor në 
çerdhe dhe në kopshte. Me qëllim të zbutjes së pasojave nga dëbimi i edukatoreve dhe të 
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fëmijëve shqiptarë nga institucionet parashkollore, me  propozimin e Entit Pedagogjik janë 
formuar grupet edukative në kuadër të shkollave fillore, për fëmijët e moshës gjashtëvjeçare. 

Prej 31 janarit 2000 pjesa edukative në institucionet edukative është në përgjegjësinë e 
Departamentit për Arsim dhe Shkencë të Kosovës dhe të drejtorive komunale  për arsim, 
kulturë dhe sport. Në institucionet parashkollore përgjegjës adminstrimi janë: drejtori, 
sekretari - personi juridik, pedagogu - psikologu dhe mjeku. 

 
 
3.3.Harta e institucioneve parashkollore 
 
Harta e institucioneve parashkollore përbën bashkësinë e gjerë të institucioneve në të 

cilat organizohet edukimi parashkollor. Hartën e institucioneve parashkollore e përbëjnë 
institucionet publike parashkollore: çerdhet, kopshtet dhe paralelet përgatitore dhe 
institucionet parashkollore private. Rrjetin e institucioneve parashkollore në Kosovë e 
paraqesim në tabelën vijuese. 

 

T. 10. Pasqyra tabelare e hartës së institucioneve parashkollore në Kosovë(2000)   

LLOJI  I  INSTITUCIONIT  PARASHKOLLOR  Nr. KOMUNA 
Institucione 
parashkollore- 
publike 

Paralele 
përgatitore 
 në shkolla fillore 

Private Gjithsej 

1. DEÇANI (�) 5 (�) 5 
3. DRAGASHI- SHARRI (�) (�) (�) (�) 
5. FERIZAJ 1 14 (�) 15 
7. FUSHË  - KOSOVA (�) 3 (�) 3 
9. GLLOGOCI- DRENASI 1 5 (�) 6 

11. GJAKOVA 1  7 (�) 8 
13. GJILANI 2 15 (�) 17 
15. ISTOGU- BURIMI 1 (�) (�) 1 
17. KAÇANIKU 1 11 (� ) 12 
19. KAMENICA- DRARDANA 2 7 (�) 9 
21. KLINA 1 2    (�) 3 
23. LEPOSAVIQI-ALBANIKU (�)    (�) (�) 
25. LYPJANI 1 14 (�) 15 
27. MALISHEVA (�) 13 (�) 13 
29. MITROVICA 1 9  (�) 10 
31. NOVOBËRDA-ARTANA (�) (�) (�) (�) 
33. OBILIQI 1 1 (�) 2 
35. PEJA 1 6 (�) 7 
37. PODUJEVA-BESIANA 1 10 (�) 11 
39. PRISHTINA 2 4 1 7 
41. PRIZRENI 1 13 (�) 14 
43 RAHOVECI (�) 2 (�) 2 

45. SKËNDERAJ (�) (�) (�) (�) 
47. SUHAREKA-THERANDA (�) 13 (�) 13 
49. SHTËRPCA (�) (�) (�) (�) 
51. SHTIME (�) (�) (�) (�) 
53. VITIA 1 10 (�) 11 
55. VUSHTRRIA 1 (�) (�) 1 
57. ZUBIN � POTOKU (�) (�) (�) (�) 
59. ZVEÇANI (�) (�) (�) (�) 

 Gjithsej 20 164 1 185 
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Harta e institucioneve parashkollore në Kosovë 
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T. 11. Pasqyra tabelare e paraleleve përgatitore në arsimin fillor  
për vitin shkollor 1999/ 2000 

 
                                              NUMRI 

          GJINIA 
  Meshkuj    Femra 

Shifra Komuna 
Shkoll. Vendb. Gr. 

eduk. 
 Nr.    % Nr.    % 

 
Gjith. 

   1. DEÇANI     5   5     5  66   56.4   51 43,6     117 
   3. DRAGASHI- 

SHARRI 
  (...)    ( �) (�) (...) (�) (...) (�) (�) 

   5. FERIZAJI       14   13    31   345  49,2   356 50,8   701    
   7. FUSHË � 

KOSOVA 
   

3 
 

3 
   

3 
 

22 
 

40,7 
 

32 
 

59,3 
      
    54 

   9. GLLOGOCI- 
DRENASI 

 
5 

 
5 

 
6 

 
102 

 
54,5 

 
85 

 
45.5 

 
   187 

  11. GJAKOVA 7 6 11 173 50,7 168 49,3    341 
  13. GJILANI 15 11 32 554 50,4 545 49,6  1.099 
  15. ISTOGU-

BURIMI 
 (...) (�) (�) (�) (�) (...) (...) (�) 

  17. KAÇANIKU 11 11 12 143 52,4 130 47,6     273 
  19. KAMENICA-

DARDANA 
   

  7 
 

  7 
 

  9 
   

 199 
 

57,5 
 

147 
 

42.5 
 
    346 

   21. KLINA 2     2   3    73 52,0   67 42,0    140 
   23. LEPOSAVIQI   (�) (�) (�) (�) (�) (�) (�) (...) 
   25. LYPJANI    14 14  21  242 51,6 227 48,4  469 
   27. MALISHEVA

- MALASI 
   13 13 25 400 49 416 51,0   816 

   29. MITROVICA     9   3 16   190 50,0 190 50,0    380 
   31. NOVOBËRD.

ARTANA 
(...)   

 
(�) 

 
(�) (�) (�) (�) (�) (�) 

   33. OBILIQI      1      1    1     9 64,3     5 35,7    14 
   35. PEJA     6      3    9    94  42,7    126 57,3   220 
   37. PODUJEVA- 

BESIANA 
   10      10   14  172 52,6    155 47,4   327 

  39. PRISHTINA       4       2     9 141 51,0   135 49,0 276 
  41. PRIZRENI      13      12    25 341 51,6   320 48,4 661 
  43. RAHOVECI        2       2     2  (�) (�) (�) (�) (�) 
  45. SKËNDERAJ    (�) (�) (�) (�) (�) (�) (�) (�) 
  47. SUHAREKA- 

THERANDA 
    13      13    21 294 53,5  255 46,5 549 

  49. SHTËRPCA (�) (�) (�) (�) (�) (�) (�) (�) 
  51. SHTIME (�)   (�) (�) (�) (�) �) (�) (�) 
  53. VITIA      11     11    12   197 48,2 212 51,8 409 

55. VUSHTRRIA (�) (...) (�) (�) (�) (�) (�) (�) 
57. ZUBIN �

POTOKU 
(�) (�) (�) (�) (�) (�) (�) (�) 

59. ZVEÇANI (�) (�) (�) (�) (�) (�) (�) (�) 
 GJITHSEJ 165 147 267 3757 50,9 3622 49,1 7379 
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3.4. Regjistrimi 
 
Regjistrimi në çerdhe dhe në kopshte publike bëhet me kërkesën e prindërve. Përparësi 

kanë prindërit e punësuar, në rastet kur në institucione nuk ka vend të mjaftueshëm për fëmijë. 
Ky kriter vlen edhe për regjistrimin e fëmijëve në paralelet përgatitore. Pranimin e fëmijëve e 
bënë komisioni, rëndom në përbërje: drejtori, sekretari, pedagogu, mjeku dhe një edukator. 
Para regjistrimit bëhet kontolli mjekësor i fëmijëve. 

 
 
3.5. Financimi 
 
Para vitit 1990, financimi i veprimtarisë parashkollore bëhej nga tri burime: bashkësitë 

vetëqeverisëse për arsim, bashkësitë vetëqeverisëse për punë sociale dhe  prindërit. Nga 
shtatori i vitit 2000 financimi i veprimtarisë edukative bëhet nga donatorët e jashtëm (mjetet 
grumbullohen në BUXHETIN e UNMIKU-ut) dhe nga pjesëmarrja e prindërve. Shumën 
pjesëmarrëse të prindërve e përcakton institucioni. 

 
 
3.6.Personeli mësimor edukativ 
 
Në edukimin parashkollor në Kosovë haset një diversitet  profilesh të ndryshme të 

punëtorëve. Në vitin shkollor 1999/2000 në edukimin parashkollor kanë punuar 19 drejtorë, 7 
pedagogë dhe 321 edukatore. Në paralelet përgatitore kanë punuar 263 mësuese dhe 
edukatore. Po kështu në institucionet parashkollore kanë punuar 334 punëtorë të tjerë 
administrativë. 

 
T.12. Pasqyra tabelare e fëmijëve, edukatoreve dhe personelit tjetër në eduk. parashkoll. 

 
Shifra-Komuna Emërtimi i institucionit Nr. i fëmijëve Nr. eduk. Personeli 

tjetër 

5. Ferizaj �Ardhmëria  jonë� 368 21 19 
9. Gllogoc - Drenas �Ardhmëria� 117 5 2 
11. Gjakovë �Ganimete Tërbeshi� 480 33 30 
13. Gjilan.  270 24 21 
15. Istog-Burim Çerdhja e fëmijëve 120 3 5 
17. Kaçanik �Agimi� 194 7 9 
19. Kamenicë-Dardanë Çerdhja e fëmijëve 

�Sunce� 
70 
9 

14 6 

21. Klinë Çerdhja e fëmijëve 50 2 3 
25. Lipjan � Lypjan Çerdhja e fëmijëve 125 7 6 
29. Mitrovicë  290 35 16 
33. Obiliq �Rrita  jonë� 41 4 3 
35. Pejë �Xixëllonjat e vogla� 340 26 17 
37. Podujevë - Besianë �Çerdhja e fëmijëve� 41 3 5 
39. Prishtinë �Gëzimi  ynë� 

�Gjurgjevak� 
1548 

68 
110 

 
174 

 
41. Prizren Çerdhja e fëmijëve 450 15 11 
53. Viti  �Pçelica Maja� 120 14 4 
53. Vushtrri Çerdhja e fëmijëve 120 9 5 
Gjithsej  4821 332 336 
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3.7. Programet mësimore 
 
Në institucionet parashkollore punohet me programe të miratuara në vitin 1990. 

Programi përbëhet prej aktiviteteve të orientuara dhe aktiviteteve të lira. Në aktivitetet  e 
orientuara janë: gjuhë - zhvillim i të folurit; njohje me natyrën dhe rrethin shoqëror; zhvillim 
konceptesh elementare matematikore; edukata higjienike dhe kultura e sjelljes; edukata 
figurative dhe edukata muzikore. Programet janë të hapura dhe mbështeten në interesimet e 
fëmijëve. 

Në zbatim është edhe projekti inovativ �Hap pas Hapi�. 
 
 
3.8. Metodat pedagogjike 
 
Përgatitja e personelit mësimor edukativ është bërë me programe tradicionale. 

Megjithatë, në kohët e fundit, sidomos pas përfundimit të luftës shumë është bërë në aftësimin 
e edukatoreve dhe të drejtuesve të institucioneve parashkollore për zbatimin e metodave të 
llojllojshme dhe të kombinuara pedagogjike. Aktivitetet zhvillohen nëpërmes të lojës. 

 
 
3.9. Përfshirja e  fëmijëve në edukimin parashkollor 
 
Përfshirja e fëmijëve, siç edhe mund të konstatohet, nga të dhënat e prezantuara është 

shumë i ulët. Sipas projeksioneve të shtimit të popullsisë në vitin 2001, fëmijë të moshës 
parashkollore 0-6 vjeç do të duhej të ishin 486.000. Me projeksionin e përfshirjes së fëmijëve 
prej 3 % për grup-moshën 0-3 vjeç dhe 8% për moshën 4-6 vjeçare në vitin 2000/2001 është 
apo do të duhej të përfshiheshin 24.830. Numri i fëmijëve të përfshirë në vitin shkollor 
1999/2000 është 60% më i vogël se ai i projektuar. Shkalla e përfshirjes së tashme është 
2,5%. Kjo është përfshirja më e ulët në Evropë (mesatarja e fëmijëve të përfshirë në Evropë 
është 70%). 
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4. ARSIMI  FILLOR 
 
 
 
Arsimi fillor paraqet nivelin më stabil të sistemit të arsimit. Njëherësh arsimi  fillor ka 

një kontinuitet shumë më të gjatë se nivelet e tjera të sistemit të arsimit. Kjo do të thotë se ky 
nivel ka pasur zhvillim më dinamik, e kjo mund të konstatohet edhe nga numri i nxënësve, që 
e paraqesim sipas gjuhëve mësimore, duke filluar nga viti  shkollor 1939 /40 deri në vitin 
shkollor 1999/2000. 

 
T.4.1. Pasqyra tabelare e numrit të nxënësve në arsimin fillor sipas viteve shkollore 

 
     NUMRI I NXËNËSVE SIPAS GJUHËVE MËSIMORE Nr. Viti 

shkollor  
SHQIP 

    
SERBISHT 

        
       TURQ. 

 
     BOSHNJ. 

 

1. 1939/4090      11876 36.2 20914 63.78 (�) (�) (�) (�) 32.790 
2. 1944/45      11573 42.2 15827 57.8 (�) (�) (�) (�) 27400 
3. 1965/66    128133    64.4 69460 34.9 1393 0.7 (�) (�) 198986 
4. 1970/71    172212 71.9 64856 27.1 2325 1.0 (�) (�) 239393 
5. 1978/79    251844 81.9 54280 17.6 1418 0.5 (�) (�) 307542 
6. 1989/90    304836 87.3 42388 12.1 1890 0.55 (...) (...) 349114 
7. 1995/96    268543 86.4 40344 13 1951 0.6 (...) (...) 310838     

 
Paraqitja grafike: 
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Grafiku nr. 4.1. Numri i nxënësve në mësimin fillor sipas viteve. 

                                                 
90 Para Luftës së Dytë Botërore nuk ka pasur mësim në gjuhën shqipe, fjala është për nxënës shqiptarë të 

cilët mësimin e kanë vijuar në gjuhën serbe.  
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4.1. Qëllimi  dhe detyrat e përgjithshme 
 
Në dokumentet ekzistuese qëllimi dhe detyrat e përgjithshme nuk janë përcaktuar qartë 

dhe mirë edhe pse dihet roli dhe rëndësia e përcaktimit të qëllimit dhe të detyrave në arsimin 
fillor. Përkufizimi dhe saktësimi i qëllimeve është një ndër prioritetet e integrimit të arsimit 
fillor me sistemet bashkëkohëse evropiane. Nga Konferenca në  Vaduz (1983)91, në Kosovë 
në asnjërën nga gjuhët mësimore nuk është bërë përpjekje për  përkufizimin e qëllimeve të 
arsimit fillor edhe pse është thënë dhe thuhet se qëllimet dhe detyrat janë elementi kryesor i 
integrimeve të shteteve evropiane dhe të përgatitjes së nxënësve në kushtet dhe në rrethanat e 
përgjithshme të ndryshuara në Evropë. Qëllimet dhe detyrat e dhëna në akte nënligjore janë 
plotësisht jofunksionale. Kjo është një pikë e dobët e sistemit të arsimit fillor. 

 Qëllimi i arsimit fillor tash, si mund të nxirret edhe nga aktet nënligjore është dhënia e 
diturive të themelta, përgatitja e nxënësve për arsimim të mëtejmë dhe për jetë. 

 
 
4.2.Organizimi dhe administrimi 
 
Arsimi fillor është i obligueshëm dhe zgjat 8 vjet. Arsimi fillor mund të organizohet  për 

fëmijë me pengesa në zhvillim, si dhe arsimi fillor i të rriturve (mosha mbi 15 vjeçare) dhe 
arsimi fillor muzikor. Përgjegjësia për adminstrimin e arsimit fillor i ngarkohet Departamentit 
për Arsim dhe Shkencë të Kosovës (DASHK). Ky miraton planet dhe programet mësimore, 
lejon tekstet për përdorim në arsimin fillor, përcakton profilin e dokumentacionit pedagogjik 
dhe shkollor, përcakton kalendarin vjetor të punës së shkollave, harton propozime juridike për 
organzimin dhe mbarëvatjtjen e punës në arsimin fillor). 

Në nivelin komunal përgjegjës për administrimin e arsimit  fillor janë drejtoritë komu-
nale të arsimit. Drejtoritë komunale përkujdesen për zbatimin e vendimeve të DASHK-ut, 
mbikqyrë realizimin e planeve dhe programeve mësimore nëpërmjet të  kontrollit pedagogjik 
(këshilltarët e arsimit-inspektorët e lëndëve mësimore) dhe juridike (nëpërmjet të inspe-
ktorëve ligjor). 

Në nivelin e shkollës persona adminstrativë � pedagogjikë janë: drejtori, z.drejtori, 
pedagogu, bibliotekari i shkollës). Në shkolla ekzistojnë edhe persona juridikë që duhet të 
përkujdesen për normimin e detyrimeve që dalin nga aktet juridike. Këta persona quhen 
sekretarë të shkollave. Rëndom janë me fakultet të kryer juridik. Organ drejtues i shkollës 
është Këshilli i shkollës. Ky organ formohet nga radha e punëtorëve të shkollës. Zgjedhja e 
anëtarëve të këtij organi bëhet me vota  fshehta. Ka për detyrë shpalljen e konkursit për 
drejtor, bën zgjedhjen e z.drejtorit. I propozon drejtorit kandidatët të cilët kanë konkurruar për 
procesin mësimor. Jep propozimin për drejtorin e shkollës, etj. 

Për organizimin e punës mësimore në shkolla janë formuar shërbimet pedagogjike dhe 
psikologjike. Ky shërbim merret me punë instruktive dhe këshillëdhënëse me  arsimtarë, 
nxënës dhe prindër, zbatimin dhe përdorimin e novacioneve në procesin mësimor, trajnimin e 
                                                 

91 Më 1983 ekspertët e Këshillit të Evropës në Vaduz përcaktuan qëllimet e përgjithshme të arsimit fillor. 
Në dokumentet e kësaj Konference ndër të tjera thuhet: �Arsimi fillor duhet të ofrojë më shumë se  leximi, 
shkrimi dhe njehsimi fundamental, ani pse kjo edhe më tutje mbetet e rëndësishme. Ai duhet të zgjerojë 
horizontet e mjedisit të drejtpërdrejtë dhe të gjerë fizik e kulturor. Ai duhet t�u  ndihmojë  fëmijëve në 
përvetësimin dhe zbatimin praktik të vlerave demokratike të tolerancës, pjesëmarrjes, të përgjegjësisë dhe të 
respektimit të drejtave të tjerëve. Ai nxit zhvillimin e diturive, të shprehive dhe të qëndrimeve me të cilat fëmijët 
do të mund t�u  përgjigjen kërkesave të ardhshme që ua parashtron shkolla e mesme, puna, familja dhe shoqëria. 
Arsimi fillor është ndër fazat elementare dhe të rëndësishme dhe do të jetë mbështetje e të nxënit të përjetshëm 
në shoqëritë multikulturore. (Shih. Rekomandime  Sekretarit Gjeneral të Këshillit të Evropës, 1989). 
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arsimtarëve të shkollës nëpërmes organeve profesionale, etj. Organet profesionale të shkollës 
janë: këshilli i arsimtarëve (e përbëjnë të gjithë arsimtarët e shkollës e udhëheqet nga drejtori i 
shkollës; aktivet profesionale -i përbëjnë arsimtarët e të njëjtës lëndë apo lëndëve të 
ngjashme). Këshillat e klasave (i përbëjnë arsimtarët që japin mësim në klasën e caktuar). 
Shkolla fillore mund të ketë edhe   shkolla të tjera si njësi organizative. Shkolla në të cilën 
është vendosur drejtoria quhet shkollë qendrore, ndërsa shkollat e tjera që janë në vendbanime 
të tjera por janë pjesë e shkollës qendrore quhen paralele të ndara fizike. 

Paralelet  e ndara fizike mund të jenë njëklasëshe, dy, tri, 4, 5, 6, 7 dhe 8 klasëshe. 
Në vendbanimet me numër të vogël të fëmijëve formohen të ashtuqujturat paralelet 

kolektive apo paralelet e kombinuara. Këto paralele, rëndom formohen prej nxënësve të 
klasëve të ulëta. Paralelet  kolektive janë ato paralele në të cilat një mësues për njëherë punon 
me më shumë klasë (2, 3dhe 4). Paralelet me katër, me të cilat në të njëjtën kohë punon një 
mësues rëndom quhen paralele të pandara. Paralele të kombinuara quhen ato në të cilat 
mësuesi punon me 2 apo tri klasë përnjëherë. Kombinimi i klasëve është i shumëllojshëm. 
Mund të kombinohen klasat: I- III; I-IV; I-II dhe III-IV, I-IV dhe II-III. Kombinimi më i  
shpeshtë praktik është I-III dhe II-IV. 

 
 
4.3. Regjistrimi 
 
Nxënësit sipas ligjeve të tashme regjistrohen në arsimin fillor në moshë 7 vjeçare (të 

gjithë fëmijët të cilit deri më 31 dhjetor të vitit vijues i mbushin 7 janë të detyruar të 
regjistrohen në shkollën fillore). Përgjegjës për regjistrimin e nxënësve janë prindërit dhe 
shërbimi komunal i ofiqarisë. Prindërit janë të detyruar që me certifikatën e lindjes dhe 
dokumente të ndryshme për gjendjen shëndetësore së bashku me fëmijë të paraqiten në 
shkollë me qëllim regjistrimi. Shërbimi komunal i ofiqarisë ka për detyrë që shkollave t�ua 
dërgojë listën e fëmijëve që i kanë mbushur 7 vjet, apo ata që plotësojnë këtë moshë deri më 
31 dhjetor të vitit vijues. Regjistrimi në arsimin fillor nis në muajin mars (rëndom më 15 
mars) dhe përfundon më 31 gusht (prindërit që kanë ndonjë arsye objektive regjistrimin në 
raste të rralla e bëjnë edhe gjatë javës së parë të muajit shtator). Kohët e fundit, prej vitit 1994, 
me rekomandimin e Entit Pedagogjik pjesa dërrmuese e fëmijëve është regjistruar deri më 31 
maj. Për fëmijët e regjistruar, në muajin qershor, rëndom prej 15 qershorit organizohet 
�mësimi përgatitor� (fëmijët njihen me mësuesen e ardhshme, me shkollën, organizohen 
programe të ndryshme për fëmijë, etj.). 

Para regjistrimit me fëmijë bëhet �intervistë� me qëllim që të konstatohet sa fëmija 
intelektualisht, emocionalisht, fizikisht dhe në aspektin social është i pjekur për regjistrim në 
klasën e parë. Me këtë rast rëndësi u kushtohet shqisave dhe shqiptimit të tingujve. Emrat e 
fëmijëve shënohen në regjistër me të gjitha të dhënat relevante për fëmijën (gjendja 
shëndetësore, ekonomike, familjare, adresa e prindërve, etj). 

Për shkak të rrethanave politike të krijuara, përjashtimit të shqiptarëve nga  shërbimet e 
ofiqarisë, një pjesë e prindërve nuk i ka regjistruar fëmijët në arsimin fillor. Kjo  ndodhi edhe 
për shkak se prindërit obligimin ligjor nuk e kanë respektuar, sepse nuk ka pasur kush t�i 
detyrojë që këtë ta bëjnë. Serbia nuk ishte e interesuar për arsimimin e shqiptarëve. 
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4.4. Financimi 
 
Para vitit 1990 financimin e arsimit fillor e bënin Bashkësitë Vetëqeverisëse për Arsim 

të Komunave (varësisht nga zhvillimi ekonomik dhe potenciali financiar) dhe Bashkësia 
Vetëqeverisëse e Interesit  për Arsim e Kosovës e cila participonte pjesën tjetër të mjeteve që 
nuk mund të siguroheshin në nivelin komunal. Mjetet financiare siguroheshin nga të ardhurat 
e organizatave të prodhimit material si dhe nga kontributet nga të ardhurat e qytetarëve të 
punësuar në të gjithë lëmenjtë e punës dhe nga prodhimi bujqësor privat. Pjesëmarrja e 
mjeteve për arsim në të ardhurat nacionale për Kosovën ka qenë 3,42 (mesatarja në Jugosllavi 
ishte 3,81)92. Pas vitit 1990, arsimit shqiptar i ndërpritet financimi, andaj më 1992 u krijuan 
struktura të veçanta për grumbullimin e kontributeve dhe donacioneve për financimin e 
Sistemit të arsimit shqip në Kosovë. Të hyrat buxhetore janë ndërtuar  në saje të këtyre 
kategorive të obliguesve: 

   
T. 4.4.1. Struktura përpjesëtimore e të hyrave buxhetore93 

 
           Struktura e të hyrave + vitet Nr. Kategoritë e obliguesve 

1992 1993 1994 1995 
1. Ndërmarrjet private 10,7 15,5 9,5 8,2 
2. Dyqanet dhe veprimtaritë e pavaruara - 4,0 3,0 3,6 
3. Zejtarët dhe  serviset 6,0 4,8 3,7 3,5 
4. Të punësuarit dhe pensionistët 20,6 5,2 4,6 6,1 
5. Qiramarrësit 0,4 0,7 0,6 0,5 
6. Taksistët dhe transportuesit - 0,2 0,3 0,3 
7. Familjet me të punësuar jashtë vendit - 13,0 11,3 8,0 
8. Ekonomitë familjare- kadastra 15,9 16,5 17,8 23,0 
9. Të hyrat dhe regjistrimi i studentëve 5,8 6,6 3,3 4,7 

10. Të hyrat nga Fondi Qendror i Kosovës 31.2 31,2 41,8 41.3 
11. Donatorët - dhënësit vullnetarë 9,4 2,4 4,1 0,8 

  
Financimi  është bërë sipas këtyre kritereve: 

1. Arsimi parshkollor      1,7 
2. Arsimi fillor                1,8 
3. Arsimi i mesëm           1,9 
4. Arsimi i lartë               2,4 
5. Arsimi sipëror             2,9 
6. Enti Pedagogjik i Kosovës, Enti i Teksteve  
7. Këshillat komunale të arsimit       2,5 
8. Këshilli Qendror i Financimit       2,8 

 

Kjo mënyrë  financimi zgjati deri në janar të vitit 1999. 
Pas përfundimit të luftës së vitit 1999, financimi i arsimit në përgjithësi dhe i arsimit 

fillor bëhet nga donacionet ndërkombëtare me të cilat formohet Buxheti i UNMIK-ut. Nga ky 
buxhet financohet veprimtaria edukative edhe në arsimin fillor. Gjendja materiale financiare 
dhe ekzistenciale e arsimtarëve është e rëndë, sepse të ardhurat mujore të arsimtarëve janë 
292 DM  në muaj. 
                                                 

92 Burimi: Zavod za drushtveno planiranje  SR Slovenije, maj 1988 (cit. sipas: Razvoj obrazovanja  u SFR 
Jugoslaviji 1986-1988, Raport për seancën 41 të Konferencës Nërkombëtare për Arsim, UNESKO/ BIE � 
Gjeneva � Lublana - Beograd, janar 1989, f.10. 

93 Ismail Kastrati, Burimet e financimit të arsimit: Gjendja dhe pozita e arsimit shqip në Kosovë në 
periudhën 1990-95 dhe mundësitë e zhvillimit të mëtejmë, Studim, Instituti Ekonomik, Prishtinë, f. 109 -110. 
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4.5. Harta e shkollave  fillore 
 
Rrjeti i tashëm i shkollave fillore krijon mundësi për përfshirjen e të gjithë fëmijëve në 

arsimin fillor në të gjitha gjuhët mësimore (shqipe, serbe, boshnjake dhe turke). Rrjetin e 
shkollave fillore e paraqesim në tabelën vijuese 
 

T.4.5.1. Numri i shkollave amë dhe i paraleleve të ndara 
në Kosovë sipas komunave 

 
SHIFRA + KOMUNA Numri i shkollave amë+ Gjuha 

mësimore 
Nr.i paraleleve të ndara+Gjuha 
mësimore 

Nr. 

 Sh S B T Githsej SH S B T Gjith. Total 
1. 1.DEÇANI 14 / / / 14 6 / / / 6 20 
2. 3.DRAGASHI � 

   SHARRI 
8 / 4 / 12 16 / 2 / 18 30 

3. 5.FERIZAJ 22 / / / 22 15 / / / 15 37 
4. 7.FUSHË-KOSOVA 6 2 / / 9 5 / / / 5 14 
5. 9.GLLOGOCI- 

DRENASI 
21 / / / 21 4 / / / 4 25 

6. 11.GJAKOVA 38 / / / 36 7 / / / 7 43 
7. 13.GJILANI 19 7 / 2 26 16 2 / / 18 44 
8. 15.ISTOGU- BURIMI 10 / / / 10 6 / / / 6 16 
9. 17.KAÇANIKU 12 / / / 12 21 / / / 21 33 
10. 19.KAMENICA- 

DARDANA 
12 5 / / 17 18 / / / 18 35 

11. 21.KLINA 14 / / / 14 9 / / / 9 23 
12. 23.LEPOSAVIQI- 

ALBANIKU 
1 2 / / 3 / 2 / / 2 5 

13. 25.LIPJAN- LYPJANI 16 2 / / 19 21 / / / 21 40 
14. 27.MALISHEVË- 

MALASI 
19 / / / 19 14 / / / 14 33 

15. 29.MITROVICA 27 10 / / 37 10 7 / / 17 54 
16. 31.NOVOBËRDA-

ARTANA 
2 3 / / 5 1 2   3 8 

17. 33.OBILIQI 5 3 / / 8 5 / / / 5 13 
18. 35.PEJA 27 1 / / 30 16 / / / 16 46 
19. 37.PODUJEVA- 

BESIANA 
28 / / / 28 25 / / / 25 53 

20. 39.PRISHTINA 34 4 / 1 40 21 / / / 21 61 
21. 41.PRIZRENI 33 / 7 6 57 14 / / / 14 71 
22. 43.RAHOVECI 17 3 / / 20 12 / / / 12 32 
23. 45.SKËNDERAJ 19 / / / 19 9 / / / 9 28 
24. 47.SUHAREKA- 

THERANDA 
21 / / / 21 16 / / / 16 37 

25. 49.SHTËRPCA 2 3 / / 5 4 1 / / 5 10 
26. 51.SHTIME 7 / / / 7 11 / / / 11 18 
27. 53.VITIA 14 3 / / 17 23 / / / 23 40 
28. 55.VUSHTRRIA 20 5 / / 25 20 / / / 20 45 
29. 57.ZUBIN � POTOKU 1 1 / / 2 / / / / / 2 
30. 59.ZVEÇANI / 3 / / 3 / / / / / 3 
  Gjithsej 469 57 7 1 534 345 14 2 / 361 919 
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Harta e shkollave fillore në Kosovë 
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4.6. Numri i nxënësve në arsimin fillor për vitin shkollor 1999/2000 
 
Numri i nxënësve në arsimin fillor është indikator i rëndësishëm i gjendjes dhe i 

zhvillimit të arsimit. Gjendjen e numrit të nxënësve e trajtojmë në këndvështrime të 
ndryshme, duke filluar nga gjuhët mësimore, nga aspekti i klasave, gjinisë dhe i komunave. 
Për shkak të rrethanave të krijuara dhe të trashëguara në Kosovë grumbullimi i të dhënave nuk 
ka mund të bëhet sipas kritereve të njëjta, sepse as burimet e as kërkuesit e të dhënave nuk 
kanë pasur objektiva të njëjta. Po ashtu, koha kur të dhënat janë marrë nga shfrytëzuesit ka 
qenë e ndryshme, andaj ka edhe dallime (për shkak të lëvizjes së nxënësve), por këto dallime 
statistikisht nuk janë të rëndësishme. 

 
 
4.6.1. Numri i nxënësve në arsimin fillor sipas gjuhëve mësimore dhe komunave 
 
Në fillim të vitit shkollor mësimi është zhvilluar në pesë gjuhë mësimore: shqip, 

serbisht, boshnjakisht, turqisht dhe kroatisht (mësimi në gjuhën kroate është zhvilluar në 
komunën e Vitisë, por meqë numri i fëmijëve ka qenë i vogël dhe për shkak të  shpërnguljes 
dhe emigrimit të tyre për Kroaci, mësimi në gjuhën kroate është ndëprerë- shkak mungesa e 
nxënësve). Numrin e nxënësve në arsimin fillor për vitin shkollor 1999/2000  e paraqesim në 
tabelën vijuese. 
 
T.4.6.1. Pasqyra tabelare e nxënësve në arsimin fillor sipas komunave dhe gjuhëve mësimore për  vitin 

shkollor  1999/2000 
 

         
SHQIP 

             
SERBE 

       
 BOSHNJ.          

    
 TURKE 

 
Gjithsej 

Sh
if. 

Komuna 

      Nr  %  Nr  %   Nr.  %  Nr.  %  
1. DEÇANI        5947 100  (�) (�) (�) (�) (�) (�) 594794 
3. DRAGASHI � 

SHARRI 
       4261 68,7 (�)   (�) 1944 31,3 (�) (�) 620595 

5. FFERIZAJ     16983 100  (�) (�) (�) (�) (�) (�) 1698396 
7. FUSHË 

KOSOVA 
      2745 86,3    436 13,7 (�) (�) (�) (�) 3181 

9. GLOGOCI-
DRENASI 

    10142  100 (�) (�) (�) (�) (�) (�) 10142 

11. GJAKOVA     17396 100 (�) (�) (�) (�) (�) (�) 1739697  
13. GJILANI     3.55398 89,8 1467 9,7 (�) (�)   65 0,4 15085 
15. ISTOGU-

BURIMI 
    6077 100 (�) (�) (�) (�) (�) (�)  6077 

17. KAÇANIKU     6804 100 (�) (�) (�) (�) (�) (�) 680499 
19. KAMEN.- 

DARDANA 
    5348100 81,3 1234 18,7 (�) (�) (�) (�) 6582  

21. KLINA     7230101 100 (�) (�) (�) (�) (�) (�) 7230 

                                                 
94 Në të dhënat të cilat UNMIK-u i ka kërkuar në janar 2000 në arsimin fillor në Deçan, ishin 5961 

nxënës. Ky numër eshtë edhe në hartën e shkollave fillore (shtesa 2) 
95 Sipas UNMIK-ut 3615 në gjuhën shqipe 
96 Sipas UNMIK-ut 16975 
97 Sipas UNMIK �ut 17406 
98 Sipas UNMIK-ut 14819 
99 ) Sipas UNMIK-ut 6769 
100 ) Sipas UNMIK-ut 5349 
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23. LEPOSAVIQ-
ALBANIKU 

        44 5,3 777 94,7 (�) (�) (�) (�) 821 

25 LYPJANI     9156 95,8 398 4,2 (�) (�) (�) (�) 9554 
27. MALISHEVA

- MALASI 
   11044 100 (�) (�) (�) (�) (�) (�) 11044

102 
29. MITROVI- 

CA 
   12010 
103  

76,2 3749 23,8 (�) (�) (�) (�) 15759   

31. NOVOB.- 
ARTANA 

       319 63,7    182 36,3 (�) (�) (�) (�) 501 

33. OBILIQI      2640 88,8 333 11,1 (�) (�) (�) (�) 2973  
35. PEJA    13661104 95,9 108 0,8 478 3.3 (�) (�) 14247 
37. PODUJ.- 

BESIANA 
   14193 100 (�) (�) (�) (�) (�) (�) 14193  

39. PRISHT.    27121105 94,6 1296 4,5 43 0,2 222 0,8 28682 
41. PPRIZRENI    23057 84,3 (�) (�) 2603 9,5 1703 6,2 27363 
43. RAHOVECI 9670 95,4 467 4,6 (�) (�) (�) (�) 10173 
45. SKËNDERAJ 9844 99,7  29 0,3 (�) (�) (�) (�)   9873 
47. SUHAREKË- 

THERANDA 
11620106 100 (�) (�) (�) (�) (�) (�) 11620 

49. SHTËRPCA 556 32,1 1174 68,9 (�) (�) (�) (�)  1730 
51. SHTIME 4163 100 (�) (�) (�) (�) (�) (�)  4163 
53. VITIA 8075 93,9 517 6,0   5 0,1 (�) (�)  8597 
55. VUSHTRRIA 11145 92,0 929 7,7 (�) (�) (�) (�) 12074 
57. Z.POTOKU   178 18,4 790 81,6 (�) (�) (�) (�)  968 
59. ZVEÇANI (�) (�) 1009 100 (�) (�) (�) (�) 1009 
 Gjithsej 264982 92,3 14895 5,2 5073 1,8 1990 0,7 286940 

 
Nga kjo tabelë mund të nxirret përfundimi se në fillim të vitit shkollor 1999/2000 në 

arsimin fillor janë regjistruar gjithsej 286.940 nxënës prej të cilëve në gjuhën shqipe kanë 
qenë të regjistruar gjithsej 264.982 apo 92,3%, në gjuhë serbe në janar të vitit 2000  gjithsej 
në arsimin fillor 14.895 apo 5,2 % nga numri i gjithmbarshëm i nxënësve, në gjuhën 
boshnjake 5073 apo 1,8% dhe gjuhën turke 1990 apo 0,7 %.  

 
 
4.6.2. Numri i nxënësve në arsimin fillor sipas përkatësisë etnike  
 
Me qëllim të zbardhjes së gjendjes së numrit të nxënësve në arsimin fillor sipas përka-

tësisë nacionale, do t�i shqyrtojme disa parametra statistikorë. Procesi mësimor deri në vitin 
shkollor 1998/99 në Kosovë është zhvilluar në tri gjuhë mësimore (përkujtojmë nga viti 1950 
fillon mësimi edhe në gjuhën turke ). 

Në të vërtetë në Kosovë (në Prishtinë në dy shkolla fillore) nga viti 1977 mësimi është 
zhvilluar edhe në gjuhën rome. Nga viti shkollor 1999/2000, siç u tha, mësimi   zhvillohet 
edhe në gjuhën boshnjake. Mirëpo, një pjesë e nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike, për 
disa arsye, kryesisht objektive (numrit të vogël të nxënësve) mësimin nuk e zhvilloi në gjuhën 
e vet amtare. Gjendjen e numrit të nxënësve sipas përkatësisë nacionale e paraqesim në 
tabelën vijuese: 
                                                                                                                                                         

101 Sipas UNMIK - ut 6654 
102 Sipas UNMIK - ut11316 
103 Sipas UNMIK - ut 11176 
104 UNMIK  13493 
105 UNMIK  27121 
106 UNMIK 11663 
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T.4.6.2.1. Pasqyra e numrit të nxënësve sipas përkatësisë nacionale 
 

 NUMRI + PËRKATËSIA  ETNIKE Shifra Komuna 
Shqiptarë Serbë Boshnjakë Turq Romë+ të 

tjerë 
Gjithsej 

1. DEÇANI 5947 (�) (�) (�) (�) 5947 
3. DRAGASHI 

SHARRI 
4261 (�) 1944 (�) (�) 6205 

5. FERIZAJ 16969 (�) (�) (�) 14 16983 
7. F.KOSOVA 2745 436 (�) (�) (�) 3181 
9. GLLOGOCI- 

DRENASI 
11142 (�) (�) (�) (�) 11142 

11. GJAKOVA 17115 (�) (�) (�) 281 17396 
13 GJILANI 13542 1457 (�) 65 21 15085 
15. ISTOGU- 

BURIMI 
6077 (�) (�) (�) (�) 6077 

17. KAÇANIKU 6804 (�) (�) (�) (�) 6804 
19. KAMENICA-

DARDANA 
5318 1209 (�) (�) 55 6582 

21. KLINA 7220 (�) (�) (�) 10 7230 
23. LEPOSAVIQI- 

ALBANIKU 
44 768 3 1 5 821 

25. LIPJANI-
LYPJANI 

9126 398 (�) (�) (�) 9554 

27 MALISHEVA- 
MALASI 

11044 (�) (�) (�) (�) 11044 

29. MITROVICA 12010 3098 272 29 350 15759 
31. NOVOBËRDA-

ARTANA 
319 182 (�) (�) (�) 501 

33. OBILIQI 2640 251 (�) (�) 82 2964 
35.  PEJA 13465 68 398 (�) 316 14247 
37. PODUJEVA � 

BESIANA 
14193 (�) (�) (�) (�) 14193 

39. PRISHTINA 27121 1296 43 222 (�) 28682 
41. PRIZRENI 23048 (�) 2351 1703 (�) 27363 
43. RAHOVECI 9645 442 (�) (�) 50 10137 
45. SKËDERAJ 9844 29 (�) (�) (�) 9873 
47. SUHAREKA- 

THERANDA 
11620 (�) (�) (�) (�) 11620 

49. SHTËRPCA 556 1168 (�) (�) 6 1730 
51. SHTIME 4163 (�) (�) (�) (�) 4860 
53. VITIA 8075 509 5 (�) 8 8597 
55. VUSHTRRIA 11143 887 (�) 2 (�) 12074 
57. ZUBIN � 

POTOKU 
178 790 (�) (�) (�) 968 

59. ZVEÇANI (�) 999 6 (�) 4 1009 
 GJITHSEJ 265374 13987 5022 2022 1202 286940 
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4.6.3. Numri i nxënësve sipas komunave, klasave dhe gjinisë 
 
Gjendjen e numrit të nxënësve sipas klasave dhe gjinisë e paraqesim vetëm për mësimin 

në gjuhën shqipe, sepse nuk ekzistojnë të dhëna për gjuhët e tjera  mësimore. Edhe në gjuhën 
shqipe nuk janë kompletuar të gjitha të dhënat (mungojnë të dhënat për 6 shkolla, andaj edhe 
numri total i nxënësve nuk është në pajtim me tabelat e sipërpërmendura). Disa komuna, të 
dhënat sipas gjinisë dhe klasave i kanë dhënë në mënyrë sumare-për komunën jo për shkollat 
(Klina dhe Rahoveci). Mirëpo të dhënat të cilat i kemi mjaftojnë për ta pasqyruar gjendjen në 
tërësi. 
 

T.4.6.3.1. Pasqyra tabelare e nxënësve sipas klasave 
 

                          Numri i nxënësve sipas klasave  dhe  gjinisë  
Klasa                             MESHKUJ FEMRA  
I   19 336        52,4    17588        47,6    36924 
II   17329        52,0    15970        48,0    33299 
III   17678        52,3    16135         47,7    33813 
IV   17284        52,2          15813        47,8    33097 
I-IV   71618        52,2    65506        47,8  137124 
V   17066        52,1   15680        47,9     32746 
VI   17334        52,9   15417        47,1    32751 
VII   16402        53,6   14217        46,4    30619 
VIII   15389         53,7   13264         46,3         28653 
V-VII   66191        53,1   58578         46,9     124769  
I-VIII 137809        52,6  124084         47,6 261893 
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Grafiku nr. 4.2. Numri i nxënësve në arsimin fillor sipas klasave. 

 
 
Nga kjo tabelë mund të konstatohet se në arsimin fillor ekziston një ekuilibër mjaft i 

madh dhe relativisht i përshtatshëm i përfshirjes së nxënësve sipas gjinisë që edhe vizuelisht 
shihet në grafikun vijues. Megjithatë, ekziston një shkallë më e vogël e përfshirjes së femrave 
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në arsimin fillor në gjuhën shqipe. Në klasat e larta për shkak të braktisjes së shkollimit, 
zvogëlohet shkalla e përfshirjes së femrave në arsimin fillor, shih grafikun. 
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Grafiku nr. 4.3. Struktura e nxënësve sipas gjinisë në arsimin fillor (gjuha shqipe). 

 
Nga grafiku  po ashtu  mund të konstatohet një rënie e numrit të nxënësve në klasa të 

larta si dhe një zvogëlim i përqindjes së përfshirjes së femrave që sinjalizon   fenomenin e 
braktisjes së  arsimit fillor. 

   
 
4.7. Personeli mësimor edukativ në arsimin fillor 
 

Personeli mësimor edukativ është faktori më i rëndësishëm i efikasitetit në arsimin 
fillor. Në arsimin fillor kemi një diversitet mjaft të madh profilesh kuadri. Me nocionin 
personel mësimor edukativ duhet kuptuar të gjithë ata persona të punësuar në shkollë të cilët 
në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë janë lidhur me procesin edukativ dhe  arsimor. Në 
personelin mësimor bëjnë pjesë: drejtorët, z.drejtorët, ndihmës drejtorët (stafi drejtues), 
pedagogët dhe psikologët, defektologët (për fëmijë me nevoja të posaçme), mjekët dhe motrat 
medicinale dhe bibliotekarët (të gjithë këta janë bashkëpunëtor profesionalë); arsimtarët e 
ciklit të ulët dhe arsimtarët e ciklit të lartë të shkollës fillore. 

Në shërbimin juridik dhe financiar punojnë: sekretarët (në shkolla me numër të vogël të 
paraleleve kryejnë edhe punët e arkëtarit), shefat e kontabilitetit, kontistët, referentët për 
nxënës, etj. Në shërbimin teknik punojnë: shtëpiaku, fokisti-ndezësi, roja dhe higjienisti. 
Numrin e personelit mësimor edukativ e paraqesim në tabelën vijuese: 
 

T.4.7.1. Pasqyra  tabelare e  numrit të personelit punues në arsimin  fillor 
 

Nr. Punët dhe detyrat 
punuese 

Gjithsej Shqiptarë Serbë Boshnjakë Turq 

1.  Drejtorë 528 457 55 10 1 
2. Zëvendës  drejtorë 72 72 � (�) 1 
3. Ndihmës drejtorë 3 2 � (�) 1 
4. Pedagogë 148 146 � 2 (�) 
5. Psikologë (�) (�) (�) (�) (�) 
6. Defektologë 7 7  (�) (�) 
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7. Biblitekarë 90 90 � � � 
8. Arsimtarë 15788 13999107 1370 305 114 
  GJITHSEJ 16.631 14773 1425 317 117 

Në arsimin fillor në shërbim administrativ juridk dhe teknik - higjenik punojnë edhe 
2.138 punëtorë të tjerë. Në shërbimin drejtues, në arsimin fillor, punojnë 528 drejtorë. Pjesa 
dërrmuese e tyre  ka kryer shkolla të larta pedagogjike rreth 78%, ndërsa të tjerët kanë të 
kryer fakultetin. Përvoja mesatare e punës së drejtorëve është 25 vjet. Nga aspekti i gjinisë 98 
% janë meshkuj dhe vetëm 8 % femra. Në shkolla të mëdha të cilat kanë më shumë se 40 
paralele punojnë edhe zv.drejtorët. Në arsimin fillor gjatë vitit shkollor 1999/2000 kanë 
punuar edhe 72 z. drejtorë,  kryesisht në shkollat shqipe dhe në shkollat mikste - të përziera 
(shkollat në të cilat punohet në dy e më shumë gjuhë mësimore). 

Shërbimi pedagogjik � psikologjik është faktor i rëndësishëm në punën efikase të 
arsimit fillor. Të dhënat relevante studimore konstatojnë në mënyrë të pakontestueshme se në 
të gjitha shkollat ku funksionon ky shërbim, rezultatet e punës dhe të procesit edukativ-
arsimor janë më të mëdha se në shkollat ku ky shërbim nuk ekziston. Dihet gjithashtu se ka 
kritika objektive dhe subjektive ndaj efektshmërisë së këtij  shërbimi. Në arsimin fillor 
shërbimi pedagogjik funksionon në 148 shkolla fillore apo në 28% të shkollave fillore amë 
funksionon shërbimi pedagogjik - psikologjik. Përvoja mesatare e punëtorëve-pedagogëve në 
shërbimin pedagogjik - psikologjik është 20 vjet. 

Në shërbimin e bibliotekarisë në arsimin fillor punojnë 90 bibliotekarë kryesisht me 
shkollë të mesme, një pjesë e vogël e tyre kreu shkollën e bibliotekarisë. Ky shërbim ende nuk 
është në nivelin e detyrës si dhe në funksion të avancimit të punës dhe të procesit edukativ-
arsimor. Shërbimin e bibliotekarisë duhet ngritur në nivelin e mediatekave që ky të jetë në 
funksion të avancimit të rezultateve të punës dhe të procesit edukativ-arsimor. 

Në Kosovë ekzistojnë 8 shkolla në të cilat organizohet arsimi i fëmijëve me nevoja të 
posaçme. Në këto shkolla punojnë edhe 7 defektologë.  

Në procesin mësimor janë angazhuar gjithsej 15788 mësues dhe arsimtarë të mësimit 
lëndor. Prej tyre  në mësim në gjuhën shqipe janë të angazhuar 13999 arsimtarë apo 88,7 %, 
1370 apo 8,7% në gjuhën serbe; në gjuhën boshnjake 305 apo 1,9% dhe në gjuhën turke 117 
apo 0,7%. 

 

                                                 
107 Në këtë numër janë llogaritur edhe 267 edukatore që punojnë në grupet edukative me fëmijë 

parashkollorë me mësim në gjuhën shqipe. 
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Grafiku nr. 4.4. Numri i arsimtarëve në arsimin fillor sipas gjuhëve mësimore. 
 
4.7.1. Struktura kualifikuese e personelit mësimor - edukativ  
 
Struktura kualifuese e personelit mësimor - edukativ në arsimin fillor nuk është e 

kënaqshme sepse në ciklin e ulët të shkollës fillore ashtu edhe në ciklin e lartë ajo nuk i 
plotëson kërkesat e duhura. Në klasat e ulëta, prej 5749 arsimtarëve të mësimit të klasave të 
ulëta 889 apo 16,2% janë të pakualifikuar (mësues me gjimnaze, shkolla teknike apo shkolla 
të tjera të mesme profesionale). 

Në  ciklin e lartë, prej 8250 arsimtarëve të mësimit lëndor 1984 apo 21,5 % janë të 
pakualifikuar. 

 Strukturën e arsimtarëve  sipas cikleve mësimore e paraqesim  në tabelën vijueese 
 
T. 4.7.1. Pasqyra tabelare e strukturës së arsimtarëve sipas cikleve 
   

TË PAKUALIFIKUAR Të KUALIFIKUAR Cikli 
NUMRI % NUMRI % 

Gjithsej 

I ULËT 921 16,0 4828 84.0 5749 
I LARTË 1984 24,0 6733 76,0 8250 
 Gjithsej 2673 19,1 11326 80,9 13999 
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Grafiku nr. 4.5. Struktura e kualifikimit të arsimtarëve në shkolla fillore. 
 
Me qëllim studimi të ngarkesës së arsimtarëve me numër nxënësish këtë fenomen e 

kemi analizuar sipas gjuhëve mësimore. Në saje të këtij studimi kemi përfunduar se mesatarja 
e nxënësve për kokë arsimtari  është e ulët (shih  shtesën nr.3). 

 
 
4.8. Programet mësimore 
 
Kosova ka traditë të gjatë zhvillimi të mësimit në gjuhë të ndryshme mësimore  me 

plane dhe programe të ndryshme. Rrënjët e këtij fenomeni i gjejmë në shekullin XV, pas  
zbulimit epokal të shtypshkronjës së Gutenbergut, kur si meteorite të panumërta në sfondin e 
bashkësive dhe popujve të ndryshëm gjuhë unversale mësimore siç ishin latinishtja, 
greqishtja, frëngjishtja, etj, zëvendësohen me gjuhë amtare. Ky fenomen kishte shumë anë 
pozitive. Mirëpo, shpeshherë keqpërdorej sepse ishte edhe pasojë edhe shkak i konflikteve 
ndëretnike. Mirëpo, sa herë që zhvillimi i mësimit në gjuhët amtare ishte në funksion 
realizimi të barazisë së të drejtave dhe të lirive të njeriut, zhvillimi i mësimit në gjuhët e 
ndryshme mësimore dhe me plane dhe programe të adaptuara për nevoja të bashkësive të 
caktuara etnike shndërrohej në faktor paqeje, harmonie dhe prosperiteti. 

Deri në vitin shkollor1989/90, kur në Kosovë ekzistonte dhe funksiononte një sistem i 
pavarur dhe autonom i arsimit, mësimi zhvillohej në tri gjuhë mësimore me plane dhe 
programe unike. Në të vërtetë, në këtë kohë, programet nuk ishin identike, sepse lëndët ku 
trajtohej kombëtarja kishin dallime në të cilat reflektohej realizimi i barazisë në arsim me të 
drejtën legjitime dhe universale të popujve të ruajnë dhe të  zhvillojnë kulturën, identitetin dhe 
përkatësinë nacionale të tyre. Por, pas vitit shkollor 1989/90 Serbia me  tendencë krijimi të 
shtetit nacional dhe rrënimi total të autonomisë së Kosovës, me synim restaurimi të kohës 
ndërmjet të dy Luftërave Botërore me  dhunë  dhe në mënyrë jokushtetuese suprimoi 
autonominë e realizuar, duke u mohuar shqiptarëve pavarësinë e implementuar dhe faktike të 
sistemit të arsimit në Kosovë. Popullsia serbe, një pjesë e bashkësive etnike turke dhe 
myslimane fëmijët e tyre i nxorën nga sistemi legal dhe autonom i Kosovës dhe ia përngjitën 
sistemit të arsimit të Serbisë. Në këtë mënyrë u krijuan dy sisteme paralele, që me 
modifikime, për shkak të realitetit të ndryshuar, veprojnë edhe sot. Deri në vitin shkollor 
1990/91 sistemi i arsimit fillor në Kosovë ishte unik, sepse në të gjitha gjuhët mësimore ishin 
të njëjtat lëndë mësimore, me të njëjtin fond të orëve të mësimit. Pas krijimit të dy sistemeve 
paralele, për shkak të synimeve dhe vizioneve të ndryshme të bashkësive etnike dallimet 
ndërmjet këtyre sistemeve paralele thellohen gjithnjë më tepër. Sistemi i arsimit i menaxhuar 
nga  Serbia, për shkak të ngarkesave pansllaviste, shkonte drejt ndryshimeve kompatibile me 
sistemin rus (nga  klasa e tretë e shkollës fillore mësohet gjuha ruse). Synimet e këtilla u 
inkorporuan edhe në programet mësimore, sidomos në letërsi, histori, muzikë, art, etj). Në 
anën tjetër, sistemi i arsimit shqip filloi të lidhë fijet e shkëputura brendakombëtare, andaj në 
bashkëpunim me organet e Shqipërisë harmonizoi programet dhe planet (sidomos në lëndë 
nacionale: u shtua fondi i orëve të mësimit në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsi nga 5 në 8 
orë në javë në klasët e ulëta, u harmonizuan pëmbajtjet programore në histori, gjeografi 
nacionale, muzikë, art etj.). Si rezultat i harmonizimit të sistemeve arsimore në klasat e ulëta u 
hoq lënda  Dituri natyre dhe shoqërie dhe  Dituri shoqërie (kjo u zëvendësua me Histori), 
ndërsa nga klasa I deri në klasën VIII u fut lënda Edukatë shoqërore (I-IV) , përkatësisht 
Edukatë qytetare (klasa V-VIII). 

Në klasën e tretë në vend të lëndës Dituri natyre e shoqërie u fut lënda Dituri natyre. 
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Pas përfundimit të luftës së vitit 1999, konform Rezolutës së Kombeve të Bashkuara 
mësimi në gjuhët shqipe, turke dhe boshnjake zhvillohet brenda një sistemi unik ani pse ka 
dallime që përmbushin diversistetin faktik - etnik dhe janë në funksion të realizimit të 
barazisë (shih shtesën V). Në fillim të vitit të ri shkollor 1999/2000 janë bërë disa 
harmonizime, por dallimet janë ende të mëdha, siç shihet edhe në planet dhe në programet 
mësimore (shih shtesën V). Dallimet kanë të bëjnë, qoftë me emërtimin e lëndëve, qoftë me 
fondin e orëve. Megjithatë, ngjashmëritë janë më të mëdha se dallimet. Me reformën e 
sistemit të arsimit shkohet drejt një sistemi të integruar të sistemit të arsimit në Kosovë. 

 
 
4.9. Mësimi i gjuhëve të huaja  
  
Në arsimin fillor varësisht nga gjuha në të cilat mbahet mësimi bëhet edhe  zhvillimi i 

mësimit. Në shkollat në të cilat mësimi zhvillohet në harmoni me Misionin e  Administratës 
së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (këto janë shkollat në gjuhën shqipe, 
boshnjake dhe turke) mësohen si gjuhë botërore të huaja: gjuha angleze (80%) dhe gjuha 
frënge (20%). Në mësimin në gjuhën serbe i cili ende administrohet nga regjimi i Beogradit 
dhe që është gjithnjë në kundërshtim me Rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara mësohen 
si gjuhë të huaja: gjuha ruse nga klasa e tretë e shkollës fillore dhe gjuha angleze nga klasa V 
e shkollës fillore. Në mësimin që zhvillohet në gjuhët shqipe, turke dhe boshnjake gjuhët e 
huaja mësohen nga klasa V e shkollës fillore. 

Në gjuhët boshnjake dhe  turke mësohet edhe gjuha shqipe si gjuhë e mjedisit dhe gjuhë 
e bashkësisë me numër më të madh të banorëve. 

Mësimi i gjuhëve të huaja nuk është i suksesshëm në arsimin fillor dhe nuk  zhvillohet 
konform Marrëveshjes së Mastrihtit (1993), në të cilën mësimi i gjuhëve të huaja 
konsiderohet ndër faktorët kryesorë të integrimeve evropiane. Kjo pikë e sistemit të arsimit në 
Kosovë është njëra ndër të dobëtat. Mendojmë se mësimi i gjuhëve të huaja duhet të fillojë 
nga klasat e ulëta të shkollës fillore. Ndërsa nga klasa V, përkatësisht nga klasa e parë e 
shkollës së ulët të mesme, apo të liceut siç edhe mund të quhet, do të duhej futur edhe lëndën 
e dytë të gjuhës së huaj . 

 
 
4.10. Metodat pedagogjike 
 
Në zhvillimin e mësimit në arsimin fillor të Kosovës dominojnë sistemet tradicionale 

mësimore (sistemi verbal-ex catedra, kateketik, majeutik dhe verbal demonstrativ). Për këtë 
shkak nxënësit janë në pozitën e objektit, në gjendje receptive - pasive, më shumë dëgjojnë se 
janë aktivë, mësimi është monoton, jointeresant dhe joatraktiv për nxënës, andaj kemi edhe 
një braktisje të madhe të arsimit fillor. Më tepër angazhohet memorja se proceset intelektuale, 
emocionale dhe konative. Nuk përfillen format dhe metodat (apo zbatohen fare pak) aktive të 
mësimdhënies (mësimi heuristik, ekzamplar, i programuar, mësimi nëpërmes të zgjidhjes së 
problemeve, studimit dhe zbulimit, WORK SHOPI e procedura të tjera aktive). Për këtë arsye 
cilësia e mësimit është në nivelin e rekogniksionit dhe të reproduksionit. Nuk ka stimulime 
pozitive, nuk respektohen sa duhet aftësitë, prirjet dhe interesimet e nxënësve, prindërit nuk 
janë involvuar në procesin e mësimdhënies  dhe të nxënit në masë të mjaftuar, etj. 

Në shkollë nxënësit nuk aftësohen sa duhet për metodikën e punës intelektuale dhe për 
vetënxënie. Shkolla nuk është ende institucion i të nxënit. Megjithatë, në fushën e 
metodologjisë së mësimdhënies kanë filluar zbatime të metodave dhe të procedurave  
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participative dhe aktive. Në 19 shkolla pilot është në zbatim projekti Programi i Arsimit 
Cilësor i ndihmuar dhe i miratuar nga: Fondacioni i Shoqërisë së Hapur SOROS - KFOS, 
Komiteti Ndërkombëtar për Shpëtim - IRC dhe Qendra për Arsim e Kosovës � KEC. 

Shumë organizata joqeveritare (sidomos UNICEF-i, SAVE the Children, etj) kanë 
filluar të realizojnë projekte që lidhen me mësimdhënien participative dhe  interaktive. 

  
 
4.11. Vlerësimi  
 
Nuk ka, apo ka pak vlerësime eksterne, sepse edhe nuk ka standarde të përkufizuara 

pedagogjike. Vlerësimi është numerik, prej pesëshkallësh (1-5). Nota 1 është e pamjaftu-
eshme dhe nxënësi që në fund të vitit mësimor i ka më shumë se tri nota të pamjaftueshme 
përsëritë klasën. Nxënësi që ka një apo dy nota të pamjaftuara (1) dërgohet në riprovim. Para 
riprovimit shkollat janë të obligueshme që për fëmijë të cilit kanë mbetur në riprovim të 
organzojnë mësimin përgatitor. Nxënësi ka të drejtën e riprovimit dy herë (në qershor dhe në 
gusht). Nëse nxënësi në riprovim tregon sukses të plotë ai e kryen me sukses klasën, por nëse 
nxënësi në njërën apo në të dy lëndët mësimore nuk tregon sukses ai ka të drejtë të riprovohet 
edhe një herë në muajin gusht. Nëse riprovimin e kryen me sukses, ai  e kalon klasën, nëse jo 
atëherë ngel në klasë. 

Nota 2 është notë e mjaftueshme, rëndom ështe ekuivalente me aftësinë e nxënësit që të 
reprodukojë atë që ka dëgjuar, mësuar dhe lexuar. Nota 3 ështe ekuivalente me  suksesin e 
mirë. Këtë notë rëndom e marrin nxënësit të cilit janë gjendje të bëjnë komentime, 
ristrukturime, rirenditje të reja topologjike, që janë në gjendje atë që e kanë mësuar ta zba-
tojnë në praktikë. Nota 4 ështe ekuivalente me suskesin shumë të mirë dhe rëndom notohen 
nxënësit që tregojnë shkathtësi të veçanta, prirje për zgjidhjen e problemeve, për riinter-
pretime dhe rikomponime, testime dhe prova praktike. Nota 5 është notë e shkëlqyeshme. U 
jipet nxënësve që tregojnë kreacion, mënyrë të re prezantimi, klasifikimi, analize dhe sinteze, 
gjeneralizimi, përfundimi dhe gjykimi. Në praktikë, për shkak të tradicionalitetit të vlerësimit, 
pak përfillen standardet e përmendura, andaj nota nominale e dhënë nga arsimtarë bartë më 
tepër gjykimin subjektiv pedagogjik të arsimtarit për nxënësin, punën dhe angazhimin e tij. 
Për këtë arsye  nota ( 3 ) mirë e një nxënësi nuk është ekuivalente me notën 3 të nxënësit tjetër 
të dhënë nga i njëjti  arsimtar, aq më pak me notën 3 të dhënë nga arsimtari tjetër. Në shkollat 
e Kosovës pak zbatohen testimet, vetëvlerësimet, vlerësimet gupore, tandem dhe vlerësimet 
frontale. Për shkak të tradicionalitetit, mungesës së vlerësimit në bazë shkolle nuk vlerësohen 
shumë komponente (p.sh. përdorimi i mjeteve mësimore, zbatimi i risive, involvimi i 
prindërve në punët e shkollës etj.). Po ashtu nuk përdoren  teknikat objektive të vlerësimit siç 
janë testet, protokollet e incizimit, listat kontrolluese, pyetësoret, shkallëzuesit, detyrat e tipit 
objektiv, vlerësimi pesëminutësh etj. Mangësitë e këtilla kanë bërë që suksesi nominal i 
vëzhguar të mos i përgjigjet realitetit. Kjo shihet në grafikun vijues . 
 Si vlerësim tradicional ky është jostimulues, monoton dhe joatraktiv. Në shumë raste 
është joreal, subjektiv dhe josistematik. Për këtë arsye dhe nuk  paraqet një feed beack të 
vërtetë të menaxhimit të suksesshëm të procesit të mësimdhënies dhe të nxënit. Në shkollë 
vlerësohet edhe sjellja e nxënësit me: shembullore, të mirë dhe notë jo të mire - vlerësim 
përshkrues. Edhe kjo formë vlerësimi është formalizuar. 
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Në klasat e ulëta të shkollës fillore nxënësi mund të kalojë në klasën më të lartë edhe 
atëherë kur ky ka nota të pamjaftueshme. Vendimin a do të kalojë në klasën më të lartë  e 
merr këshilli i arsimtarëve me pëlqimin e prindit të nxënësit. 
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Legjenda: PN �  panotuar 
 

Grafiku 4.6. Suksesi i nxënësve në arsimin fillor për vitin shkollor 1998/1999.     
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Grafiku 4.7. Suksesi normal (Lakorja që do të duhej të ishte � lakorja e Gausit). 
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Grafiku 4.8. Suksesi në disa qendra komunale, në fshatra dhe qytete. 

 
 
4.12. Shkalla e përfshirjes dhe shkalla e ndërprerjes së shkollimit 
 
Arsimi fillor tetëvjeçar si kategori e obligueshme ka synuar përfshirje të plotë dhe të 

qindpërqind të fëmijëve të moshës 7 - 15 vjeçare. Ky synim në Kosovë nuk është realizuar, 
për shumë arsye (mentalitetit, moszbatimit funksional të ligjit, rrjetit, standardit, etj). Në 
klasën e parë regjistrohen 95%, ndërsa përfshirja e gjeneratës është 88% . 

Mësimi tradicional, zbatimi i sistemeve të tejkaluara mësimore ka bërë që arsimi fillor 
të mos jetë efikas. Prej 38000 nxënësve sa rëndom regjistrohen në klasën e parë, në klasën e 
tetë arrijnë  28-29 mijë nxënës. Kjo do të thotë se vetëm 73,7% të fëmijëve arrijnë në klasën 
VIII (një pjesë e tyre e braktis shkollën fillore, ndësa pjesa tjetër ngel - apo përsëritë klasën). 
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Grafiku nr. 4.9. Kalueshmëria në arsimin fillor. 
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KEC: 
SHIFRA DHE FAKTE PËR ASIMIN E KOSOVË 

 
5. ARSIMI I MESËM 

 
 

 
5.1. Synimet dhe detyrat e përgjithshme  
 
Synimet kryesore të arsimit të mesëm janë zhvillimi i tipareve pozitive të personalitetit 

të nxënësve, dhënia e njohurive të përgjithshme për  zhvillim të aftësive, të shprehive për arsi-
mim të mëtutjeshëm si dhe aftësim për punë dhe detyra të punës për profesione të caktuara. 

Që t�i realizojnë këto synime shkollat duhet t�u sigurojnë nxënësve kushte optimale për 
flakjen e sjelljeve negative të cilat kanë mund t�i bartin nga rrethi shoqëror, nga familjet e tyre, 
ndoshta edhe nga shkollimi fillor. Qëllim i shkollës, pra, nuk është vetëm insistimi që nxënësit 
të marrin nota të mira, por të ndihmojë zhvillim të gjithanshëm të përsonalitetit të tyre. 

Me qëllim që nxënësit të aftësohen për profesione të caktuara në arsimin e mesëm, 
kohëzgjatja e shkollimit është saktësuar në 3 dhe 4 vite shkollore, pra shkalla e tretë dhe e 
katërt e përgatitjes profesionale. Deri në vitin shkollor 1990/91, kur janë hartuar plan-
programet e reja arsimore, në arsimin e mesëm ishin të përcaktuara edhe profesionet me 
shkallë të parë dhe të pestë të përgatitjes profesionale. Pas largimit me dhunë të nxënësve dhe 
të arsimtarëve shqiptarë nga objektet shkollore të tyre, profilet arsimore me shkallë të parë, të 
dytë dhe të pestë nuk u jetësuan, për shkak të mungesës totale të punëtorive dhe laboratorëve 
adekuatë,  në një anë, dhe pamundësisë së inkuadrimit, në anën tjetër, sepse regjimi totalitar 
serb për shqiptarët etnik kishte vendosur një geto të vërtetë. 

Me planet zhvillimore të arsimit të mesëm në nivel të Kosovës bëheshin përpjekje për 
një përfshirje sa më të madhe të të lindurve në këtë shkallë shkollimi. Mirëpo, mjerisht, 
asnjëherë nuk është arritur të realizohet plani i përfshirjes prej 66 për qind sa ishte planifikuar 
me planet zhvillimore për përiudhën 1986-1990 me një vlerësim zhvillimi deri në vitin 2000. 

Synimet kryesore të arsimit të mesëm mbështeten, pra, në përgatatitjen sa më të mirë të 
nxënësve për shkollimin e mëtutjeshëm dhe në aftësimin e tyre për punë të pavarur për 
profesione të caktuara. 

 
 
5.2. Organizimi dhe administrimi i shkollës 
 
Shkolla është institucion edukativ-arsimor me interes të veçantë e cila mund të 

themelohet nëse : 
               1. Ekziston numri i mjaftueshëm i nxënësve; 

      2. Kuadri përkatës profesional; 
      3. Lokali përkatës me pajisje të nevojshme mësimore; 
      4. Mjetet për financimin e veprimtarisë shkollore. 
Shkolla themelohet me aktin e themeluesit, i cili përmban: 
      - Emrin e themeluesit; 
      - Emrin dhe selinë e shkollës; 
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      - Veprimtarinë dhe shkallën edukative-arsimore që do të realizohet në shkollë; 
      - Numrin e nxënësve që do të regjistrohen në fillim të vitit shkollor dhe kapacitetet 

për punën e mëtutjeshme; 
      - Mjetet e siguruara për punën e shkollës; 
      - Dispozitat e veçanta që mund t�i caktojë Ministria e Arsimit dhe e Shkencës me 

akt të posaçëm. 
Akti themelor i shkollës është statuti, me të cilin rregullohet organizimi i brendshëm i 

shkollës. 
Mënyra dhe forma e realizimit të punës edukative-arsimore në shkollë përcaktohet me 

programin vjetor të punës. Programin vjetor të punës e nxjerr Këshilli i shkollës më së largu 
deri më 31 gusht. Puna edukative-arsimore në shkollë organizohet sipas planprogramit mësi-
mor. Planprogramin mësimor e hartojnë organet profesionale të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Shkencës. Lëndët mësimore të përcaktuara me këtë plan janë obligative për të gjithë nxënësit. 

Viti shkollor fillon më 1 shtator dhe përfundon më 31 gusht të vitit të ardhshëm dhe 
ndahet në dy gjysmëvjetorë. Fillimin dhe mbarimin e mësimit si dhe kohën e pushimit të 
nxënësve për çdo vit shkollor e përcakton Ministria e Arsimit dhe e Shkencës me kalendar të 
veçantë. 

Arsimi i mesëm realizohet sipas planeve dhe programeve përkatëse. Bazën e planeve 
dhe programeve mësimore e përcakton profili arsimor. Profilet arsimore i përcakton Qeveria e 
Kosovës. 

Shkolla e mesme mund të jetë: 
- Shkollë e mesme e përgjithshme; 
- Shkollë e mesme artistike; 
- Shkollë e mesme profesionale; 
- Shkollë e mesme për nxënës me pengesa në zhvillim; 
- Shkollë e mesme fetare; 
- Shkollë e mesme private.   
Shkolla e mesme e përgjithshme(gjimnazi)dhe shkolla artistike zgjat katër vjet. Tipi i 

gjimnazit dhe ai i shkollës artistike përcaktohet sipas planprogramit mësimor. 
Shkolla e mesme profesionale zgjat tri, përkatësisht katër vjet. Tipi i shkollës profe-

sionale përcaktohet sipas profilit arsimor. 
Shkolla e mesme për nxënës me pengesa në zhvillim psikik themelohet sipas nevojës. 
Shkollat e mesme fetare i themelojnë bashkësitë fetare dhe përcaktohen në mbështetje të 

planeve dhe  të programeve mësimore. 
Shkollat private themelohen me lejen e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës pas 

analizës së planprogrameve mësimore dhe kontrollohen nga Ministria. 
Mësimi në shkollë të mesme është teorik dhe praktik. Mësimi teorik zhvillohet në klasë, 

kurse mësimi praktik në kabinete, laboratorë, punëtori të shkollës, në punëtori zejtare dhe 
organizata punonjëse. Ora e mësimit teorik zgjat 45 minuta, ndërsa e mësimit praktik 60 
minuta. Ushtrimet laboratorike dhe praktike, të cilat zhvillohen në kuadër të mësimit teorik 
zgjasin 45 minuta. 

Në shkollat e mesme nxënësit mund të kenë deri  30 orë mësimi në javë. Mirëpo, kjo 
normë shpesh nuk është respektuar, rëndom është tejkaluar, në shkolla profesionale në javë 
janë mbajtur edhe 35 orë, brenda 5 ditëve të punës, kështu që nxënësit kanë qenë të 
tejngarkuar me lëndë mësimore. 
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5.2.1. Mësimi praktik 
 
Mësimi praktik organizohet në shkollë, në ndërmarrje, në punëtori të pavarura etj. duke 

siguruar gjithnjë mbrojtjen e nxënësve në punë. Mënyra dhe kushtet për zhvillimin e mësimit 
praktik përcaktohen me marrëveshje të posaçme në mes të shkollës dhe të ndërrmarrjes ku 
kryhet mësimi praktik. Mjetet e realizuara nga  mësimi praktik dhe puna prodhuese ndahen në 
mbështetje të aktit të përcaktuar të shkollës. 

5.2.2. Aftësimi profesional 
 
Është pjesë e arsimit të mesëm, nëpërmes të të cilit vijuesve u bëhet e mundshme të 

fitojnë njohuri dhe shkathtësi për punë për t�u marrë me profesion të caktuar. Aftësimi 
profesional fitohet në shkollë, sipas planprogramit të veçantë dhe zgjat prej 6 muajsh deri në 
dy vite. Nëse aftësimi profesional zgjat 6 muaj deri në një vit, fitohet shkalla e aftësimit 
profesional, punëtor gjysmë i kualifikuar. Nëse aftësimi profesional zgjat prej një deri në dy 
vjet, fitohet shkalla e aftësimit profesional, punëtor i kualifikuar. Aftësimi profesional me 
kërkesë të organizatës, ndërmarrjes ose institucionit të caktuar mund të organizohet  në fillim 
ose në fund të vitit shkollor. 

Aftësimi profesional mund të organizohet: 
- Nëse janë nxjerr planet dhe programet përkatëse, nëse është siguruar kuadri i 

nevojshëm mësimor dhe nëse janë siguruar financat. 
Kushtet për aftësim profesional dhe pëlqimin për përdorimin e planprogrameve e jep  

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës.Planet dhe programet për aftësim profesional   i siguron 
shkolla dhe organizata ose institucioni i interesuar për aftësim profesional. Për aftësim 
profesional të fituar lëshohet dokumenti përkatës, formën dhe përmbajtjen e të cilit e 
përcakton Ministria. 

 
 

5.2.3. Provimet për zejtarë të pavarur 
 
Shkolla e mesme mund të organizojë provime për zejtarë të pavarur. Provimet për 

zejtarë të pavarur organizohen për llojet e zejeve të përcaktuara nga organi qendror për 
ekonomi dhe nga Shoqata e Zejtarëve të Kosovës. Provimet për zejtarë organizohen në 
mbështetje të përmbajtjeve programore të cilat i nxjerr shkolla, organi qendror për ekonomi 
dhe Shoqata e Zejtarëve me pëlqimin e Ministrisë 

 
 
5.2.4. Organet qeverisëse dhe profesionale të shkollës 
 
Organet qeverisëse të shkollës janë: 
- Drejtori i shkollës dhe  
- Këshilli i shkollës 
 
 
5.2.5. Drejtori i shkollës 
 
Drejtori i shkollës emërohet në mbështetje të konkursit publik nga Ministri i Arsimit 

dhe i Shkencës me propozimin e drejtorit të Drejtorisë Komunale për Arsim, Kulturë dhe 
Sport me pëlqimin e drejtorit të Drejtorisë së Arsimit të Mesëm të Kosovës. 
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Drejtor shkolle emërohet kandidati i cili ka të kryer fakultetin dhe së paku tri vjet 
përvojë pune në procesin edukativ-arsimor. Në shkollat profesionale përparësi ka kandidati 
me fakultet përkatës. 

Konkursi për drejtor shkolle shpallet së paku dy muaj para skadimit të mandatit në 
mjetet e informimit publik. Afati i paraqitjes është 15 ditë. Drejtori i shkollës emërohet me 
mandat katërvjeçar me mundësi të rizgjedhjes edhe një mandat. 

Drejtori i shkollës mund të shkarkohet para se t�i skadojë mandati, nëse: 
- Nuk i kryen me sukses punët dhe detyrat e punës; 
- Emërohet në tjetër vend të punës; 
- Lëshon detyrën para skadimit të mandatit. 
Nëse drejtori i shkollës shkarkohet para se t�i skadojë mandati, organi i cili e ka emëruar 

cakton një person tjetër ushtruesi të detyrës së drejtorit me kohëzgjatje për tre muaj. 
Drejtori i shkollës kryen këto punë dhe detyra: 
- Organizon dhe udhëheq punën e tërësishme në shkollë. 
- Mbikëqyr realizimin e punës edukative-arsimore. 
- Shpall konkursin për arsimtarë dhe punëtorë të shkollës, në bazë të të cilit bëhet edhe 

pranimi i tyre në mbështeteje të propozimit të Këshillit të shkollës. 
- Udhëheq me punën e Këshillit të arsimtarëve. 
- Kujdeset për përfshirjen e nxënësve në shkollë. 
- Organizon përsosjen profesionale të arsimtarëve dhe të bashkëpunëtorëve profesionalë. 
- Merr masa disiplinore ndaj arsimtarëve, bashkëpunëtorëve profesionalë dhe punëto-

rëve të tjerë të shkollës, që nuk i kryejnë detyrat e  tyre. 
- Shqipton masa disiplinore ndaj nxënësve. 
- Propozon lëvdata dhe shpërblime për anëtarët e kolektivit, kryen edhe punë të tjera me 

interes për shkollën. 
Drejtori i shkollës është i obligueshëm që së paku dy herë në vit t�u paraqet raporte 

Këshillit të shkollës dhe Këshillit të arsimtarëve për realizimin e programit të punës 
edukative-arsimore. 

 
 

5.2.6. Këshilli i shkollës 
 
Këshillin e shkollës e zgjedh kolektivi i shkollës nga radha e arsimtarëve dhe 

bashkëpunëtorëve profesionalë me më shumë kandidatë si dhe me vota të fshehta. Këshilli i 
shkollës mund të ketë 7-11 anëtarë. Mandati i anëtarëve të Këshillit zgjat dy vjet. Këshilli ka 
kryetarin i cili zgjedhet nga radhët e tij me kundërkandidatë me vota të fshehta. 

Përfaqësuesit e nxënësve dhe të prindërve marrin pjesë në Këshillin e shkollës kur 
shqyrtohen çështjet me interes për ta. 

Këshilli i shkollës kryen këto punë dhe detyra: 
- Nxjerr statutin dhe rregulloret e shkollës. 
- Nxjerr programin vjetor të punës së shkollës. 
- Shpall konkurs për drejtor të shkollës. 
- Shpall konkurs për zëvendësdrejtor dhe bënë zgjedhjen e tij. 
- Propozon pranimin e kuadrit mësimor. 
- Propozon planin e regjistrimit të nxënësve. 
- Kujdeset për përfshirjen e nxënësve në shkollë. 
- Nxjerr planin e zhvillimit të shkollës. 
- Shqyrton rezultatet e punës arsimore edukative në shkollë. 
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- Nxjerr vendime për lëvdata, shpërblime për arsimtarë, bashkëpunëtorë profesionalë 
dhe punëtorë të tjerë të shkollës. 

- Miraton llogarinë financiare periodike dhe vjetore të shkollës. 
Këshilli i shkollës nxjerr vendime në bazë të deklarimit të shumicës së anëtarëve të 

Këshillit. 
Shkolla mund të ketë zëvendësdrejtorin. 
Zëvendësdrejtor i shkollës emërohet personi i cili i plotëson kushtet për drejtor të 

shkollës. Emërohet me mandat katërvjeçar. 
Zëvendësdrejtori mund të shkarkohet para mandatit nëse nuk i kryen me sukses punët 

dhe detyrat dhe shkel rregullat e shkollës. Shkarkimin e bën organi që e ka emëruar. 
Zëvendësdrejtori ndjek punën edukative-arsimore në shkollë dhe realizimin e planit dhe 
programit mësimor. E ndihmon drejtorin në kryerjen e detyrave. Në mungesë të drejtorit 
udhëheq  punët në shkollë.Kryen edhe punë të tjera me interes për shkollën. 

 
 

5.2.7. Organet profesionale 
 

 Organet profesionale të shkollës janë: 
- Këshilli i arsimtarëve; 
- Këshilli i klasave; 
- Këshilli i paraleles dhe 
- Aktivet profesionale. 
 
 

5.2.7.1. Këshilli i arsimtarëve 
 
Këshillin e arsimtarëve e përbëjnë arsimtarët, bashkëpunëtorët profesionalë dhe 

bashkëpunëtorët në mësim. 
Këshilli i arsimtarëve kryen këto punë dhe detyra: 
- Organizon punën edukative-arsimore në shkollë. 
- Propozon programin vjetor të punës së shkollës. 
- Shqyrton realizimin e planit dhe të programit mësimor. 
- Verifikon suksesin e përgjithshëm të nxënësve. 
- Vendos për kundërshtimet e nxënësve lidhur me vlerësimin nga lënda e caktuar mësimore. 
- Përcakton dhe miraton programet e punës së Aktivit profesional. 
- Vendos për lëvdatat, shpërblimet dhe propozon masat disiplinore ndaj nxënësve. 
- Propozon komisionet për provime të nxënësve dhe cakton afatin, formën dhe mënyrën 

e dhënies së  provimeve. 
- Organizon bashkëpunim me shkolla të tjera dhe institucione përkatëse. 
- Ndihmon aktivitetet e lira të nxënësve dhe të arsimtarëve. 
- Propozon lëvdata dhe shpërblime për arsimtarë, bashkëpunëtorë profesionalë dhe 

bashkëpunëtorë në mësim, 
- Ndihmon dhe përcjell ngritjen dhe përsosjen profesionale të arsimtarëve, të 

bashkëpunëtorëve në mësim dhe të bashkëpunëtorëve profesionalë. 
- Kryen edhe punë të tjera me interes për shkollën. 
Punën e Këshilli të arsimtarëve e udhëheq drejtori i shkollës. Në mungesë të drejtorit të 

shkollës, punën e Këshillit të arsimtarëve udhëheq zëvendësdrejtori. 
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5.2.7.2. Këshilli i klasave 
 
Këshillin e klasave e përbëjnë arsimtarët dhe bashkëpunëtorët në mësim, të cilët 

zhvillojnë mësimin në klasat përkatëse. 
Këshilli i klasave kryen këto punë dhe detyra: 
- Kujdeset për realizimin cilësor dhe sasior të planit dhe të programit mësimor për çdo 

paralele. 
- Kujdeset për vlerësimin e rregullt dhe real të nxënësve për çdo lendë mësimore. 
- Diskuton suksesin individual të nxënësve për çdo lëndë mësimore dhe suksesin e 

përgjithshëm në paralele. 
- Kujdeset për vijimin e rregullt të nxënësve në mësim. 
- Propozon nxënësit për lëvdata, shpërblime por edhe për masa disiplinore. 
- Organizon bashkëpunimin me prindër. 
- Ndihmon punën e bashkësisë së nxënësve dhe të aktiviteteve të lira të nxënësve. 
- Kryen edhe punë të tjera me inters të paraleles dhe të shkollës. 
Punën e Këshillit të klasave e udhëheq kryetari i tij. 
 
 

5.2.7.3. Këshilli i paraleles 
 
Këshillin e paraleles  e përbëjnë arsimtarët dhe bashkëpunëtorët në mësim të cilët 

zhvillojnë mësim në atë paralele. 
Punët dhe detyrat e Këshillit të paraleles janë të ngjashme me punët dhe detyrat e 

Këshillit të klasave. 
Rëndom ky Këshill mblidhet kur ka probleme më të theksuara në ndonjë paralele për të 

lehtësuar punën e Këshillit të klasave. 
Punën e Këshillit të paraleles e udhëheq kujdestari i  klasës. 
 
 

5.2.7.4. Aktivet profesionale 
 
Aktivin profesional e përbëjnë arsimtarët e së njëjtës lëndë mësimore ose të lëndëve të 

përafërta. 
Aktivi profesional kryen këto punë dhe detyra: 
- Kujdeset për realizimin cilësor dhe sasior të planit dhe të programit mësimor për 

lëndën përkatëse mësimore; 
- Kujdeset për përparimin e procesit mësimor për lëmenj të caktuar mësimorë; 
- Propozon ndarjen e lendëve mësimore për kuadrin mësimor; 
- Organizon aktivitetet e nxënësve nga lëmi i caktuar edukativ-arsimor; 
- Harton programin e punës së aktivit profesional; 
- Kryen edhe punë të tjera me interes për aktivin profesional. 
Punën e aktivit profesional e udhëheq kryetari i aktivit, i cili emërohet për çdo vit. 
Në shkollat e mesme të Kosovës ekzistojnë edhe Shërbimet administrative-pedagogjike 

të cilat kryejnë punë të dobishme instruktive-pedagogjike. Mjerisht shumë shkolla 
profesionale nuk kanë shërbime të tilla të cilat janë të nevojshme sidomos për shkollat e tilla 
të cilat kanë kuadër të paaftësuar mirë nga pikëpamja pedagogjike.  
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5.2.7.5. Këshilli i prindërve 
 
Këshillin e prindërve e formojnë përfaqësuesit e prindërve të klasave të ndryshme të 

shkollës. 
Këshilli i prindërve kryen këto punë dhe detyra: 
- Koordinon punën rreth udhëheqjes së aktivitetit të  arsimtarëve dhe nxënësve. 
- Ndihmon shkollën materialisht për të siguruar mjete mësimore të nevojshme. 
- Njoftohet me raportin financiar të shkollës.  
- Kujdeset për sigurinë e nxënësve jashtë ndërtesës shkollore. 
- Merr pjesë aktive në zgjidhjen e problemeve që paraqiten në shkollë. 
- Konsultohet para se të organizohen piknikët dhe ekskursionet për nxënës. 
- Konsultohet për ndryshimet në planprogramet mësimore etj. 
Punën e Këshillit të prindërve e udhëheq kryetari i cili zgjedhet me vota të fshehta ose 

me aklamacion. 
 
 

5.2.7.6. Rinia shkollore 
 
Rininë shkollore e përbëjnë përfaqësuesit e nxënësve të klasave të ndryshme të shkollës. 
Kryen këto punë dhe detyra: 
- Kujdeset për interesat e nxënësve në shkollë duke i përfaqësuar ata  jashtë shkollës në 

mënyrë  sa më të denjë. 
- Merr pjesë aktive në organet qeverisëse të shkollës kur diskutohen çështjet me interes 

për nxënësit. 
- Kujdeset për organizimin e manifestimeve të ndryshme në nivel të shkollës dhe jashtë 

saj. 
- Merr pjesë  të drejtpërdrejtë në organizimin e mbrëmjes së maturës. 
- Kryen  edhe punë të tjera të cilat prekin interesat e nxënësve. 
Rinia shkollore zgjedh kryetarin, nënkryetarin dhe sekretarin në mënyrë demokratike 

me vota të fshehta. 
Rinia shkollore organizohet në nivel të çdo shkolle, në nivel të çdo komune dhe në nivel 

qendror. Ka statutin si akt më të lartë juridik dhe rregulloret e tjera.  
 
Qëllim i këtij PROJEKTI është vlerësimi i situatës reale në arsimin e mesëm të 

Kosovës në periudhën nëntëvjeçare të funksionimit të tij. Njëkohësisht në PROJEKT  
paraqiten edhe  fakte të tjera për numrin e nxënësve, strukturën etnike të tyre,  duke filluar 
nga viti shkollor 1945/46. 

Jam përqendruar kryesisht në paraqitjen e fakteve, mendoj se ato flasin vetë, prandaj 
kryesisht paraqitet gjendja ekzistuese pa ndonjë koment të posaçëm. 

Jam përqendruar qëllimisht në paraqitjen e detajizuar të administrimit të shkollës, për 
të argumentuar fakin se edhe në periudhën nëntëvjeçare të funksionimit të shkollës, ajo është 
administruar në bazë të normave dhe ligjeve. Kjo shkollë nuk mund të konsiderohet paralele 
sepse ka funksionuar në bazë të trashëgimisë ligjore të mëparshme. Ligjet i ka miratuar 
Kuvendi i Kosovës. Megjithatë etniteti serb është ndarë nga sistemi legal dhe  ka vazhduar të 
shkollohet në shkollat e përbashkëta të uzurpuara në mënyrë të dhunshme dhe të përdorura 
vetëm nga ky etnitet të cilat janë administruar në mënyrë të centralizuar nga Serbia.  
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5.3. Llojet e shkollave, lëmenjtë e punës dhe numri i profileve arsimore 
 
Llojet  dhe numri i lëmenjve të punës do të paraqiten në mënyrë tabelare. Por para se të 

paraqitet gjendja e institucioneve shkollore gjatë vitit shkollor 1999/2000 duhet sqaruar se 
rekomandimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës për periudhën 9 vjeçare të punës jashtë 
ndërtesave shkollore janë mbështetur në zvogëlimin e numrit të profesioneve. Shkaqet për një 
rekomandim të tillë janë të kuptueshme pasi dihen rrethanat në të cilat është zhvilluar mësimi 
jashtë objekteve tona shkollore. Dihet, po ashtu, cilësia e mësimit kur punohet në tri ndërresa, 
me orar të shkurtuar, mungesa e laboratorëve dhe represioni permanent i regjimit serb i cili 
me çdo kusht përpiqej të thyente vullnetin për punë të arsimtarëve dhe të nxënësve shqiptarë. 

Sa dihet në të gjitha qendrat komunale nuk qenë respektuar këto rekomandime, shpesh 
për shkak të interesave të ngushta dhe paralelizmave të ndryshme. Prandaj gjatë kësaj 
periudhe, në disa qendra komunale u hapën paralele për profesione të ndryshme për të cilat 
mungonin, jo vetëm kushtet më elementare për zhvillimin e mësimit, por edhe kuadri adekuat. 
Në vitin shkollor 1999/2000 Ministria e Arsimit dhe e Shkencës bëri hapa konkretë që të 
përmirësojë këtë gjendje, duke shënuar rezultate konkrete në lëmin e shëndetësisë, në të cilën 
kishte më së shumti parregullsi, reduktoi numrin e shkollave të mjekësisë nga 23 në 7 sosh me 
një vendim të posaçëm. 

Pasi Ministria e Arsimit dhe e Shkencës me marrëveshjen e 15 dhjetorit 1999 u 
suprimua si organ vendimmarrës, mbetet detyrë parësore e Departamentit të Arsimit dhe të 
Shkencës që në 6 qendra komunale të bëhet ndarja e shkollave profesionale nga gjimnazet. 
Këto qendra komunale janë: Dragashi-Shari, Klina, Lipjani, Rahoveci, Shtimja dhe Vitia. Kjo 
detyrë duhet të kryhet patjetër gjatë këti viti shkollor sepse po bëhen përpjekje maksimale që 
në vitin e ardhshëm shkollor 2000/2001, të fillojë zbatimi i sistemit eksperimental. 

Numri i lëmenjve të punës edhe në këtë vit shkollor ka mbetur i njëjtë, ekzistojnë 16 
lëmenj të punës dhe një gjimnaz special, por ka mbetur i njëjtë edhe numri i profileve 
arsimore dhe i profesioneve sepse në bashkëpunim me ekspertët ndërkombëtarë jemi marrë 
vesh që viti shkollor 1999/2000 të vazhdojë sipas planprogramit të mëparshëm. 

Të dhënat e paraqitura në vijim do ta ilustrojnë gjendjen reale në institucionet tona 
shkollore, llojet e lëmenjve të punës nëpër shkollat e mesme të komunave të Kosovës,  llojet e 
profileve arsimore dhe profesionet. 

Mbetet detyrë e përhershme reduktimi i profileve arsimore në shkollat tona profesionale 
në mënyrë që të sigurohet baza kadrovike, laboratorët dhe punëtoritë për kryerjen e mësimit 
praktik për nxënësit e këtyre shkollave. Në këtë drejtim sivjet janë bërë hapat e parë me 
fillimin e realizimit të projektit të formimit të 5 miniqendrave nga Organizata qeveritare 
gjermane GORED. 

Natyrisht ky projekt nuk pretendon shumë të merret me synimet tona për të ardhmen 
por me paraqitjen e gjendjes momentale në arsimin e mesëm të Kosovës, mirëpo projekti i 
përmendur është në realizim e sipër,  prandaj e përmenda në mënyrë që të jem sa më besnik 
në përshkrimin e gjendjes së shkollave tona profesionale 

Në vijim  në mënyrë tabelare  paraqitet numri i shkollave, numri i paraleleve, lëmenjtë e 
punës dhe numri i profesioneve për çdo shkollë veç e veç sipas komunave. 
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T.5.3.1. Pasqyra tabelare e shkollave të mesme sipas komunave (numri i paraleleve, lëmenjtë e 

punës dhe numri i tyre si dhe numri i profileve arsimore) 
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Harta e shkollave të mesme në gjuhën shqipe në Kosovë 
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35
15

13

53

51

5

25

31
19

17

57

3

41

21

27

9 7
33

47

43

11

1

45

49

55

39

2959 37

23

LEGJENDA:

- Gjimnazi i përgjithshëm

- Gjimnazi pedagogjik
- Gjimnazi filologjik
- Shkollat profesionale - Shkollat speciale

Në Fushë-Kosovë ekzistojnë paralelet e Shkollës së mesme ekonomike të Prishtinës në Sllatinë të Madhe 
të cilat nuk janë pavarësuar.

Shifrat e komunave 
janë dhënë sipas tabelave

 në tekst- Gjimnazi dydegësh

1

1

1

1
1

1

1

1

2

2

2

1 1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 11

1

1

1

1

4

4

4

4
4

1

1

1

1

1

1

2

1

1 1
1 1

1

1
1

1

3

3

1

1

8

2

2

1

 
 
 
 

T.5.3.2. Pasqyra tabelare e drejtorëve të shkollave të mesme të Kosovës 
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T.5.3.3. Pasqyra tabelare e numrit të paraleleve, nxënësve, arsimtarëve dhe personelit tjetër në 
shkollat e mesme të Kosovës 
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Përcaktimi ynë i fuqishëm ishte dhe mbetet  një sistem shkollor, për të gjitha etnitetet që 

jetojnë dhe dëshirojnë të kthehen në Kosovë.Realiteti megjithatë është krejt ndryshe, 
UNMIK-u financon edhe shkolla të ndara nëpër enklava serbe të cilat punojnë me 
planprograme të Serbisë që njëkohësisht financohen nga shteti serb. Pra në momentin kur 
shqiptarët vendosën t�i zhdukin të gjitha paralelizmat, UNMIK-u i stimulon ndarjet, kurse në 
të njëjtën kohë kanë mbetur jashtë buxhetit të Kosovës Akademia e Shkencave dhe e Arteve 
të Kosovës, Instituti Albanologjik i Kosovës, Instituti i Historisë së Kosovës, Drejtoria për 
Shkencë dhe  Drejtoria për Planifikim  dhe  Zhvillim ish-Enti Pedagogjik i Kosovës. 

 Paraqesim në mënyrë tabelare të dhënat që argumentojnë veprimet e këtilla: 
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T.5.3.4. Pasqyra tabelare e numrit të shkollave, nxënësve dhe personelit në shkollat serbe viti 
1999/2000 
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5.4. Kategorizimi i shkollave në Kosovë sipas numrit të nxënësve 
 

T.5.4.1. Pasqyra tabelare e shkollave sipas madhësisë së tyre 
 

 
 

Nga të dhënat e kësaj tabeleje mund të nxirret përfundimi se mesatarja e numrit të 
nxënësve në shkollat e mesme të Kosovës për vitin shkollor 1999/2000 pa marrë në konsi-
derim tri shkolla të mesme speciale është: M = Σf/N = 73920/72 = 1027 nxënës. 

Për nxënësit e etnitetit serb të cilët mësimin e zhvillojnë në enklava mesatarja për vitin 
shkollor 1999/2000 është: M = Σf/N = 5611/31 = 181 nxënës. 

Janë interesante të dhënat për numrin e nxënësve për kokë arsimtari për mësim në 
gjuhën shqipe, boshnjake dhe turke. Në shkollat e mesme të Kosovës në vitin shkollor 
1999/2000 mësimet i vijuan 73961 nxënës. Në procesin arsimor qenë përfshirë 4151 
arsimtarë, 31 pedagogë shkollash, 248 persona qenë punësuar personel udhëheqës dhe 
administrativë dhe 533 punëtorë teknik-ndihmës. 

Nga këto të dhëna mund të konstatohet se për kokë arsimtari qenë 18 nxënës, kurse për 
etnitetin serb në enklava, për kokë arsimtari ishin 8 nxënës. 
 
 
 

5.4.1. Renditja e shkollave sipas numrit të nxënësve në Kosovë për vitin  

 Mësimi në gjuhën shqipe Mësimi në gjuhën serbe- 
     në enklava 

Kategorizimi            Frekuenca       Frekuenca 

 
Gjithsej 
 

0-100 4 (prej tyre 3 shk.speciale) 12 (një speciale) 16 (4, shk. spec.) 
101-201 3 10 13 
202-302 5 4 9 
303-403 1 1 2 
404-504 1 2 3 
505-605 7 2 9 
606-706 7 0 7 
707-807 4 0 4 
808-908 2 0 2 
909-1009 4 0 4 
1010-1110 6 0 6 
1111-1211 3 0 3 
1212-1312 8 0 8 
1313-1413 3 0 3 
1414-1514 3 0 3 
1515-1615 3 0 3 
1616-1716 3 0 3 
1717-1817 1 0 1 
1818-1918 2 0 2 
1919-2019 2 0 2 
2020-2120 1 0 1 
2121-2211 1 0 1 
2212-2312 1 0 1 
Gjithsej 75 31 106 
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          shkollor 1999/2000 
 

T.5.4.1.1. Pasqyra tabelare e rangut të shkollave të mesme sipas madhësisë 
 

Nr.                        Shkolla Komuna e Nr. i 
paral. 

Nr. i 
nxën. 

1. Shkolla e mesme �Ulpiana� Lipjanit 84 2257 
2. Shkolla e mes. e mjekësisë�Dr Ali Sokoli� Prtishtinës 67 2220 
3. Shkolla e mesme �Kuvendi i  Lezhës� Vitisë 62 2033 
4. Gjimnazi �Bedri Pejani� Pejës 63 2004 
5. Shkolla e mesme  �Luigj Gurakuqi� Klinës 58 1935 
6. Shkolla e  mesme  teknike �28 Nëntori� Prishtinës 54 1839 
7. Shkolla e mesme  teknike �M.Beçikemi� Vushtrrisë 57 1819 
8. Gimnazi �Gjon Buzuku� Prizrenit 58 1796 
9. Shkolla e mesme  �Xhelal Hajda-Toni� Rahovecit 51 1674 
10. Gjimnazi �Kuvendi i Arbërit� Ferizajt 52 1656 
11. Gjimnazi �Sami Frashëri� Prishtinsë 49 1640 
12. Gjimnazi �Zenel Hajdini� Gjilanit 53 1584 
13. Shk. E mesme e  mjekësisë �Luçiano  Motroni� Prizrenit 54 1550 
14. Shkolla e mesme  teknike �Anton  Çetta� Skenderajt 49 1518 
15. Gjimnazi �Aleksandër  Xhuvani� Besianës 40 1510 
16. Shkolla e mesme teknike �Skënder  Luarasi� Therandës 40 1490 
17. Shkolla e mesme teknike �Leonik Tomeu� Drenasit 40 1455 
18. Shkolla e mesme e  mjekësisë �Elena Gjika� Ferizajt 34 1410 
19. Shk e mesme ekonomike�Hoxhë Kadri Prishtina� Prishtinës 44 1402 
20. Shkolla e mesme  e mjekësisë �Hysni Zajmi� Gjakovës 29 1320 
21. Gjimnazi �Muharrem Bekteshi� Vushtrrisë 39 1309 
22. Shkolla e mesme ekonomike �Hasan  Prishtina� Mitrovicës 34 1293 
23. Gjimnazi �Hajdar  Dushi� Gjakovës 39 1287 
24. Shk. e  mesme  teknike  �Shaban Spahia� Pejës 59 1274 
25. Shk. e  mesme ekonomike  �Faik Konica� Ferizajt 36 1261 
26. Shkolla  e mesme  teknike �Fan Noli� Besianës 32 1259 
27. Shkolla e  mesme teknike �Gani  Çavdërbasha� Prizrenit 39 1241 
28. Gjimnazi �Skënderbeu� Drenasit 44 1219 
30. Gjimnazi  �Frang  Bardhi� Mitrovicës 37 1210 
31. Shkolla e  mesme  �Naim Frashëri� Shtimes 39 1121 
32. Shkolla e mesme  teknike  �Pjetër  Bogdani� Ferizajt 34 1113 
33. Gjimnazi �Ramiz  Sadiku� Skenderajt 30 1107 
34. Shkolla e mesme  e mjeksisë �Dr.A.Elezi� Gjilanit 25 1089 
35. Shk e  mesme ekonomike�Isa  Boletini� Besianës 40 1080 
36. Gjimnazi �Abdyl Frashëri� Malasit 37 1045 
37. Shkolla e mesme elektroteknike �Gjin Gazulli� Prishtinës 32 1022 
38. Gjimnazi �Xhevdet Doda� Prishtinës 26 1015 
39. Shkolla e mesme  ekonomike �Marin  Barleti� Gjilanit 36 1009 
40. Gjimnazi �Vëllëzërit  Frashëri� Deçanit 35 994 
41. Gjimnazi �Jeta e  Re� Therandës 32 921 
42. Shkolla e  mesme e mjekësisë Pejës 22 902 
43. Shkolla e  mesme  �Emin  Duraku� Sharit 42 855 
44. Gjimnazi �Skënderbeu� Kaçanikut 36 803 
45. Gjimnazi �Haxhi  Zeka� Burimit 31 797 
46. Shkolla e  mesme ekonomike  �K. Kusari� Gjakovës 27 756 
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47. Gjimnazi  �Ismail  Qemali� Dardanës 27 754 
48. Shkolla e  mesme  e mjekësisë �Xh.Deda� Mitrovicës 35 697 
49. Gjimnazi filologjik  �Eqrem  Çabej� Prishtinës 22 673 
50. Shkolla e  mesme  teknike  �Arkitekt Sinani� Mitrovicës 17 667 
51. Shkolla e  mesme  teknike �M.Frashëri� Burimit 29 662 
52. Shkolla e mesme e makinerisë  �Sh.Gjeçovi� Prishtinës 27 661 
53. Shkolla e mesme  hotel-turistike �7  Shtatori� Prishtinës 28 636 
54. Shkolla e mesme  teknike  �Hasan Tasini � Obiliqit 29 610 
55. Shkolla e mes. teknike �Nexhmedin  Nixha� Gjakovës 27 597 
56. Shkolla e mesme  teknike �Mehmet Isai� Gjilanit 21 595 
57. Shkolla e mesme ekonomike  �Ali Hadri� Pejës 31 584 
58. Shkolla e mesme bujqësore �Arbëria� Gjilanit 20 569 
59. Medreseja �Alaudin � Prishtinës 20 566 
60. Shkolla  e mesme teknike �A.Dursaku� Dardanës 23 518 
61. Sholla e mesme bujqësore �Zenel Hajdini� Ferizajt 21 517 
62. Shkolla e mesme  teknike  �Dardania � Kaçanikut 10 470 
63. Shkolla e mesme  teknike �Tafil Kasumaj� Deçanit 11 337 
64. Shkolla e mesme ekonomike F. Kosovës 10 295 
65. Shkolla e mesme  bujqësore �A.Frashëri� Prishtinës 15 255 
66. Shkolla e mesme teknike � Minatori� B i Madh-

F.Kosovës 
15 250 

67. Shkolla e mesme e muzikës �P. Jakova� Prishtinës 11 241 
68. Gjimnazi  �Hivzi Sylejmani� F.Kosovës 9 206 
69. Gjimnazi �Sami Frashëri� Irzniqit 8 166 
70. Shkolla e mesme e artit fig.�Odhise Paskali� Pejës 16 123 
71. Shkolla e mesme ekonomike �L.Poradeci� Kijevës-

Malasit 
12 103 

72. Shkolla e mesme e muzikës �L.Antoni� Prizrenit 7 82 
73. Shkolla e mesme speciale �Xh. Deda� Pejës   
74. Shkolla e mesme speciale �Nënë Tereza� Prizrenit  31 
75. Shkolla e mesme speciale �Lef Nosi� Prizrenit  10 
 Gjithsej:  2452 73961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.2. Renditja e shkollave sipas numrit të nxënësve për mësim në gjuhën serbe � 
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          në enklava 
 

T.5.4.2.1. Pasqyra tabelare e rangut të shkollave të mesme në gjuhën serbe  
sipas madhësisë 

 
     Numri i  nxënësve Nr.                  Shkolla         Komuna  e 
Serbë Bosh. Romë 

Gjithsej 

1. Shkolla e mesme  teknike Leposaviqit-Albanikut 565 4 1 570 
2. Shkolla e mesme e  mjeksisë Mitrovicës 538 33  571 
3. Skolla e mesme �Jovo  Cveiq� Shtërpcës 473  1 474 
4. Shkolla e mesme e  mjeksisë Graçanicë-Prishtinës 435  13 448 
5. Shkolla e mesme teknike  Mitrovicës 325 18  343 
6. Gjimnazi Mitrovicës 260 26  286 
7. Shkolla  emesme  ekonomike Mitrovicës 248 17 17 282 
8. Shkolla e mesme teknike Zubin Potokut 251   251 
9. Shk.e mes. e ndërt.dhe  komun. Graçanicë-Prishtinës 208  6 214 
10. Shkolla e mesme ekonomike Llapjesellë-Prishtinës 176  1 177 
11. Shkolla  e mesme bujqësore Janjevë-Lipjanit 155   155 
12. Shkolla e mesme teknike Rop.e  Madhe-Dardanës 153  1 154 
13. Shkolla e mesme �Sveti Sava� Plemetin-Obiliqit 152  2 154 
14. Shkolla e mesme  teknike Kusje e  Epërme-Gjilanit 151  2 153 
15. Gjimnazi  Granje-Vushtrrisë 142   142 
16. Shkolla e mesme teknike Vërboc-Vitisë 132   132 
17. Shkolla e mesme   Partesh-Gjilanit 127   127 
18. Shkolla teknike  Zveçan-Mitrovicës 125 2  127 
19. Gjimnazi   Rahovecit 120   120 
20. Shk. e mesme �M.Valeskoviq� Mitrovicës 100 2 2 104 
21. Shkolla e mesme e makinerisë Sushicë-Prishtinës 84  2 86 
22. Gjimnazi Ranill.e Madhe-Dardanës 83  2 85 
23. Shkolla e mesme ekonomike   Ranillukë-Dardanës 76   76 
24. Gjimnazi Llapjesellë-Prishtinës 70  1 71 
25. Shkolla e mesme e mjeksisë Ranillukë-Dardanës 57   57 
26. Shkolla e mesme  e mjeksisë Pasjan-Gjilanit 55   55 
27. Shkolla e mesme  teknike Libovec-Skenderajt 53   53 
28. Shkolla e mesme e elektrotekn. Sushicë-Prishtinës 49  1 50 
29. Shkolla e mesme  �Sveti Sava� Gorazhdec-Pejës 48   48 
30. Shkolla e  mesme  speciale Mitrovicës 32 3 2 37 
30. Gjimnazi Kusje e  Epërme-Gjilanit 9   9 
 Gjithsej  5452 105 54 5611 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harta e shkollave të mesme në gjuhën serbe në Kosovë 
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5.5. Paraqitja tabelare e numrit të nxënësve sipas përkatësisë  nacionale  nga  
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       viti shkollor 1945/46 deri në vitin shkollor 1999/2000 
 

T.5.4.1.1. Pasqyra tabelare e numrit të nxënësve sipas përkatësisë nacionale  
në arsimin e mesëm 

  

GJUHA MËSIMORE 
       SHQIPE        SERBE        TURKE 
       Nxënës         Nxënës         Nxënës 

NR. VITI 
SHKOLLOR 

    Nr.    %   Nr.    %    Nr. % 

GJITHSEJ   
NXËNËS 

1. 1945/46 1456 28 3741 72      -    - 5197 
2. 1959/60 4068 44 5073 54 207 2.7 9348 
3. 1971/72 27713 63 15649 35 648 1.2 44010 
4. 1972/73 31384 65 15879 33 669 2 47932 
5. 1973/74 34732 67 16075 31 648 2 51455 
6. 1974/75 36743 68 16095 30 638 1 53476 
7. 1975/76 41631 70 17088 29 711 1 59430 
8. 1976/77 46642 71 18174 28 660 1 65476 
9. 1977/78 52575 73 18597 26 593 1 71765 
10. 1978/79 57611 74 19290 25 620 1 77521 
11. 1979/80 61854 75 19610 24 532 1 81996 
12. 1980/81 65908 76 19987 23 532 1 86427 
13. 1981/82 66031 77 18946 22 467 1 85441 
14. 1982/83 67554 78 18164 21 507 1 86225 
15. 1983/84 68427 79 17373 20 443 1 86243 
16. 1984/85 68691 80 16554 19 552 1 85797 
17. 1985/86 69222 81 15861 18 467 1 85550 
18. 1986/87 68474 81 15321 18 475 1 84270 
19. 1988/89 67368 81 15113 18 495 1 82976 
20. 1989/90 67085 81 15067 18 505 1 82657 
21. 1995/96 56187 80.1 13614 19.4 354 0.5 70155 
22. 1999/2000 73961 91.7 5452 6.76 504 0.6 80661 

 

SQARIM: 
Në vitin shkollor 1999/2000 mësimin e ndoqën 686 nxënës të minoritetit boshnjak - 0.8%  dhe 58 nxënës 

të minoritetit rom - 0.07%. 
 
  

5.5.1. Paraqitja grafike e raportit në mes të numrit të nxënësve për tri etnitetet për  
          disa vite karakteristike shkollore 
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5.6. Numri i nxënësve në shkollat e mesme të Kosovës sipas përkatësisë  
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       nacionale në vitin shkollor 1999/2000 
 
 

T.5.6.1. Pasqyra tabelare e numrit të nxënësve sipas përkatësisë nacionale  
në arsimin e mesëm për vitin shkollor 1999/2000 

 

PËRKATËSIA NACIONALE E NXËNËSVE 

      Shqiptarë      Serbë Boshnjakë      Turq    Romë Gjith. 
 
Nr. 

 
Shi
fra 

 
KOMUNA E 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %  
1. 1. Deçanit 1497 100 - - - - - - - - 1497 
2. 3. Dragashit 855 100 - - - - -  - - 855 
3. 5. Ferizajt 5957 100 - -   -  -  5957 
4. 7. F.Kosovës 751 100 - - - - - - -  751 
5. 9. Gllog-Drenasit 2674 100 -    -  -  2674 
6. 11. Gjakovës 3960 100 - - - - - - -  3960 
7. 13. Gjilanit 4846 93.4 342 6.6 - - - - 2 0.03 5190 
8. 15 Istog.-Burim. 1459 100 - - - - - - - - 1459 
9. 17. Kaçanikut 1273 100 - - - - - - - - 1273 
10. 19. Kam-Dardanës 1272 77.4 369 22.4 - - - - 3 0.18 1644 
11. 21. Klinës 1935 100 - - -  - - - - 1935 
12. 23. Lep-Albanikut 0 - 565 99.2 4 0.7 - - 1 0.17 570 
13. 25. Lipjanit 2257 93.6 155 6.4 - - - - - - 2412 
14. 27. Malish-Malasit 1148 100 - - - - - - - - 1148 
15. 29. Mitrovicës 3867 70.4 1503 27.4 99 1.8 - - 21 0.38 5490 
16. 31. N.Bërd-Artan. 0 - - - - - - - - - 0 
17. 33. Obiliqit 610 79.8 152 19.9 - - - - 2 0.26 764 
18. 35. Pejës 4887 99 48 0.95 - - - - - - 4935 
19. 37. Poduj-Besian. 3849 100 - - - - - - - - 3849 
20. 39. Prishtinës 12170 91.4 1022 7.72 - - 89 0.6 24 0.18 13305 
21. 41. Prizrenit 5702 85.5 - - 581* 8.5 415 5.8 4 0.05 6702 
22. 43. Rahovecit 1674 92.5 120 7.4 - - - - - - 1794 
23. 45. Skenderajt 2625 98.0 53 1.97 - - - - - - 2678 
24. 47. Suh-Therandës 2411 100 - - - - - - - - 2411 
25. 49. Shtërpcës 0 - 473 99.8 - - - - 1 0.21 474 
26. 51. Shtimes 1121 100 - - - - -  - - 1121 
27. 53. Vitisë 2033 93.9 132 6.09 - - - - - - 2165 
28. 55. Vushtrrisë 3128 95.7 142 4.27 - - -  - - 3270 
29. 57. Zubin Potokut 0 - 251 100 - - - - - - 251 
30. 59. Zveçanit 0 - 125 98.4 2 1.5 - - - - 127 

GJITHSEJ 73961 91.7 5452 6.76 686 0.8 504 0.6 58 
 

0.07 
 

80661 

 
 
 
* Sqarim: 581 nxënës të përkatësisë nacionale boshnjake mësimin e zhvillojnë në 

gjuhën e tyre, kurse 105 të tjerë janë të detyruar mësimin ta zhvillojnë në gjuhë serbe me 
planprograme të Serbisë në enklavat serbe. 

 
 
 
5.6.1. Paraqitja grafike e strukturës etnike të nxënësve në shkollat e mesme  
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          të Kosovës për vitin shkollor 1999/2000 
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T.5.6.2. Pasqyra tabelare e raportit në mes të numrit të nxënësve në shkollat e  
               arsimit të  përgjithshëm dhe  shkollat  profesionale 
 

                                      
Vërejtje: Në numrin e përgjithshëm të nxënësve prej 73354 nuk janë llogaritur nxënësit e Medresesë 

�Alaudin� në Prishtinë-566 nxënës dhe  të  shkollave  speciale � 41 nxënës. 
 
 

5.6.2. Paraqitja grafike e raportit në mes të numrit të nxënësve në shkollat e arsimit të 
përgjithshëm dhe  shkollat profesionale 
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5.7. Numri i përgjithshëm i nxënësve, i lëmenjve të punës, i profileve dhe i 

Lloji i shkollës Shkollat e  arsimit të 
përgjithshëm-Gjimnazet Shkollat profesionale Gjithsej 

Numri i nxënësve 29110 44244 73354 
% 39.68 60.31  
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       personelit mësimor-edukativ sipas komunave të Kosovës 
 
 

T.5.7.1. Pasyra tabelare e numrit të përgjithshëm të nxënësve, të lëmenjve të punës, të profileve 
dhe personelit mësimor-edukativ sipas komunave të Kosovës 

 

Shifra       Komuna e   
Numri i 
paralelev. 

Numri i 
nxënësve 

Nr. i lëmen. të pun. 
dhe tipeve të gjimn.   

Numri i  
profesion. 

Përsoneli  
mës-eduk. 

1. Deçanit 54 1497 4 7 101 
3. Dragashit-Sharit 42 855 4 6 68 
5. Ferizajt 177 5957 10 30 289 
7. Fushë Kosovës 34 751 5 7 68 
9. Gllogocit-Drenasit 84 2674 7 12 149 
11. Gjakovës 122 3960 11 25 254 
13. Gjilanit 178 5190 10 23 273 
15. Istogut-Burimit 60 1459 8 12 108 
17. Kaçanikut 46 1273 8 10 80 
19. Kamenicës-Dardanës 75  1644 5 7 90 
21. Klinës 58 1935 7 8 111 
23. Leposaviqt-Albanikut 30 570 mungojnë të dhënat  47 
25. Lipjanit 94 2412 7 11 134 
27. Malishevës-Malasit 49  1148 6 7 83 
29. Mitrovicës 205 5490 11 21 203 
31. Novo Bërdës-Artanës 0 0 0 0 0 
33. Obiliqit 39 764 4 5 60 
35. Pejës 194 4935 10 31 322 
37. Podujevës-Besianës 112 3849 9 16 200 
39. Prishtinës 458 13305 15 45 756 
41. Prizrenit 238 6702 9 23 339 
43. Rahovecit 58 1794 6 10 94 
45. Skenderajt 83 2678 7 14 146 
47. Suharekës-Therandës 72 2411 6 9 139 
49. Shtërpcës 29 474 mungojnë të dhënat  63 
51. Shtimes 39  1121 4 7 66 
53. Vitisë 71 2165 6 11 120 
55. Vushtrrisë 96 3270 8 20 100 
57. Zubin Potokut 16 251 mungojnë të dhënat  30 
59. Zveçanit 8 127 mungojnë  të  dhënat     20 

Gjithsej 2821 80661 187 377 4513 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.1. Paraqitja grafike e raportit në mes të numrit të përgjithshëm të 
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nxënësve në  30 komunat e Kosovës 
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5.8. Arsimi i përgjithshëm 
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T.5.8.1. Pasqyra tabelare e nxënënsve në shkollat e arsimit të përgjithshëm 
 

Nr.    Shifra     Komuna e Emri i shkollës     Vendi Tipi i Gjim. Nr. i nxën. Gjith. 
1. 1.3.01.1. Deçanit �Vll. Frashëri� Deçan I përgjithsh. 745   745     
2. 1.3.01.2.1 Deçanit �Vll.Frashëri� Deçan Shoq.gjuhë 181 181 
3. 1.3.01.2.2. Deçanit �Vll.Frashëri� Deçan Nat-matem. 68 68 
4. 1.3.01.2.1. Deçanit �Sami Frasëri�  Irzniq Shoq-gjuh. 76 76 
5. 1.3.01.2.2. Deçanit �Sami Frashëri� Irzniq Nat-matem. 90 90 
6. 3.3.01.2.1. Dragashit-Sharit �Emin Duraku� Dragash Shoq-gjuh. 200 200 
7. 3.3.01.2.2. Dragashit-Sharit �Emin Duraku� Dragash Nat-matem. 355 355 
8. 5.3.01.2.1. Ferizajt �Kuv. i Arbërit� Ferizaj Shoq-gjuh. 387 387 
9. 5.3.01.2.2. Ferizajt �Kuv.i Arbërit� Ferizaj Nat-matem. 910 910 
10. 5.3.01.3 Ferizajt �Kuv.i Arbërit� Ferizaj Pedagogjik 359 359 
11. 7.3.01.1. Fushë Kosovës �H.Sylejmani� F. Kosovë I përgjithsh. 206 206 
12. 9.3.01.2.1. Gllogoc-Drenasit �Skenderbeu� Gllogovc Shoq-gjuh. 618 618 
13. 9.3.01.2.2. Gllogoc-Drenasit �Skenderbeu� Gllogovc Nat-matem. 483 483 
14. 9.3.01.3 Gllogoc-Drenasit �Skenderbeu� Gllogovc Pedagogjik 118 118 
15. 11.3.01.2.1 Gjakovës �Hajdar Dushi� Gjakovë Shoq-gjuh. 72 72 
16 11.3.01.2.2. Gjakovës �Hajdar Dushi� Gjakovë Nat-matem. 968 968 
17. 11.3.01.2.1. Gjakovës �Hajdar Dushi� Rogovë Shoq-gjuh. 99 99 
18. 11.3.01.2.2. Gjakovës �Hajdar Dushi� Bishtazhin Nat-matem. 148 148 
19. 13.3.01.2.1. Gjilanit �Zenel Hajdini� Gjilan Shoq-gjuh. 401 401 
20. 13.3.01.2.2. Gjilanit �Zenel Hajdini� Gjilan Nat-matem. 1183 1183 
21. 15.3.01.2.1 Istogut-Burimit �Haxhi Zeka� Istog Shoq-gjuh. 361 361 
22 15.3.01.2.2. Istogut-Burimit �Haxhi Zeka� Istog Nat-matem. 392 392 
23. 15.3.01.1. Istogut-Burimit �Haxhi Zeka� Istog Pedagogjik 44 44 
24. 17.3.01.1. Kaçanikut �Skenderbeu� Kaçanik I përgjith. 125 125 
25. 17.3.01.2.1. Kaçanikut �Skenderbeu� Kaçanik Shoq-gjuh. 340 340 
26. 17.3.01.2.2. Kaçanikut �Skenderbeu� Kaçanik Nat-matem. 204 204 
27. 17.3.01.3. Kaçanikut �Skenderbeu� Kaçanik Pedagogjik 134 134 
28. 19.3.01.2.1. Kamen-Dardanës �Ismail Qemali� Kamenicë Shoq-gjuh. 344 344 
29. 19.3.01.2.2. Kamen-Dardanës �Ismail Qemali� Kamenicë Nat-matem. 410 410 
30. 21.3.01.2.1. Klinës �L. Gurakuqi� Klinë Shoq-gjuh. 351 351 
31. 21.3.01.2.2. Klinës �L.Gurakuqi� Klinë Nat-matam. 612 612 
32. 21.3.01.3. Klinës �L.Gurakuqi� Klinë Pedagogjik 133 133 
33. 25.3.01.2.1. Lipjanit �Ulpiana� Lipjan Shoq-gjuh. 506 506 
34. 25.3.01.2.2. Lipjanit �Ulpiana� Lipjan Nat-matem. 583 583 
35. 25.3.01.3 Lipjanit �Ulpiana� Lipjan Pedagogjik 223 223 
36. 27.3.01.2.1. Malish-Malasit �A.Frashëri� Malishevë Shoq-gjuh. 297 297 
37. 27.3.01.2.2. Malish-Malasit �A.Frashëri� Malishevë Nat-matem. 421 421 
38. 27.3.01.3. Malish-Malasit �A.Frashëri� Malishevë Pedagogjik 44 44 
39. 29.3.01.2.1. Mitrovicës �Frang Bardhi� Mitrovicë Shoq-gjuh. 424 424 
40. 29.3.01.2.2. Mitrovicës �Frang Bardhi� Mitrovicë Nat-matem. 636 636 
41. 29.3.01.3. Mitrovicës �Frang Bardhi� Mitrovicë Pedagogjik 150 150 
42. 33.3.01.2.1. Pejës �Bedri Pejani�  Pejë Shoq-gjuh. 543+6B* 549 
43. 33.3.01.2.2. Pejës �Bedri Pejani� Pejë Nat-matem. 1183+21B 1204 
44. 33.3.01.3. Pejës �Bedri Pejani� Pejë Pedagogjik 251 251 
45. 37.3.01.2.1 Poduj-Besianës �A.Xhuvani� Podujevë Shoq-gjuhës 505 505 
46. 37.3.01.2.2. Poduj-Besianës �A.Xhuvani� Podujevë Nat-matem. 286 286 
47. 37.3.01.3. Poduj-Besianës �A.Xhuvani� Poduevë Pedagogjk 127 127 
48. 37.3.01.1. Poduj-Besianës �A.Xhuvani� Podujevë I përgjithsh. 416 416 
49. 37.3.01.1. Poduj-Besianës �A.Xhuvani� Orllan I përgjithsh. 84 84 
50. 37.3.01.2.1. Poduj-Besianës �A.Xhuvani� Orllan Shoq-gjuh. 92 92 
51. 39.3.01.2.1. Prishtinës �Sami Frashëri� Prishtinë Shoq-gjuh. 527 527 
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52. 39.3.01.2.2. Prishtinës �Sami Frashëri� Prishtinë Nat-matem. 777 777 
53.  39.3.01.2.2. Prishtinës �Xh. Doda� Prishtinë Nat-matem. 1015 1015 
54. 39.3.01.3 Prishtinës �Eqrem Çabej� Prishtinë Pedagogjik 216 216 
55. 39.3.01.4 Prishtinës �Eqrem Çabej� Prishtinë Filologjik 457 457 
56. 39.3.01.2.1 Prishtinës �Sami Frashëri� Besi Shoq-gjuh. 118 118 
57. 39.3.01.2.2. Prishtinës �Sami Frashëri� Besi Nat-matem. 128 128 
58. 39.3.01.2.2. Prishtinës �Sami Frashëri� Prishtinë Nat-matem. 90 T 90 T 
59. 41.3.01.2.1. Prizrenit �Gjon Buzuku� Prizen Shoq-gjuh. 242 242 
60. 41.3.01.2.1. Prizrenit �Gjon Buzuku� në 5 punk. Shoq-gjuh. 210 210 
61. 41.3.01.2.2. Prizrenit �Gjon Buzuku� Prizren Nat-matem. 675 675 
62. 41.3.01.2.2. Prizrenit �Gjon Buzuku� në 5 punk. Nat-matem. 465 465 
63. 41.3.01.2.2. Prizrenit �Gjon Buzuku� Prizren Nat-matem. 64B*+140T 204 
64. 43.3.01.2.1. Rahovecit �Xh.Haj.Toni� Rahovec Shoq-gjuh. 312 312 
65. 43.3.01.2.2. Rahovecit Xh.Haj.Toni� Rahovec Nat-matem. 865 865 
66. 43.3.01.3 Rahovecit �Xh.Haj.Toni� Rahovec Pedagogjik 15 15 
67. 45.3.01.1 Skenderajt �Ramiz Sadiku� Skenderaj I përgjith. 1107 1107 
68. 47.3.01.2.1. Suhar-Therandës �Jeta e Re� Suharekë Shoq.-gjuh. 352 352 
69. 47.3.01.2.2. Suhar-Therandës �Jeta e Re� Suharekë Nat-matem. 569 569 
70. 51.3.01.2.1. Shtimes �N. Frashëri� Shtime Shoq-gjuh. 230 230 
71. 51.3.01.2.2. Shtimes �N.Frashëri� Shtime Nat-matem. 213 213 
72. 51.3.01.3. Shtimes �N.Frashëri� Shtime Pedagogjik 103 103 
73. 53.3.01.2.1 Vitisë �Kuv. i Lezhës� Viti Shoq-gjuh. 492 492 
74. 53.3.01.2.2. Vitisë �Kuv.i Lezhës� Viti Nat-matem. 519 519 
75. 53.3.01.3. Vitisë �Kuv.i Lezhës� Viti Pedagogjik 104 104 
76. 55.3.01.2.2. Vushtrrisë �M.Bekteshi� Vushtrri� Nat-matem. 659 659 
77. 55.3.01.2.1.  Vushtrrisë �M.Bekteshi� Vushtrri Shoq-gjuh. 531 531 
 Gjithsej     29110 29110 

 
B* - numri i nxënësve boshnjakë, në tipin shoqëror-gjuhësor të gjimnazit, 6 nx. boshnjakë, në atë natyror-

matematikor janë gjithsejt 85 nxënës, numri i përgjithshëm 91 nxënës.  
T - numri i nxënësve të etnitetit turk,gjithsej 230,të gjithë në tipin natyror-matematikor të gjimnazit. 
 
 
5.8.1. Paraqitja grafike e raportit në mes të numrit të nxënësve në arsimin e  
          përgjithshëm sipas tipave të gjimnazeve 
 
 

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 4 1 4 3 4 5 4 7 4 9 5 1 5 3 5 5 5 7 5 9

S h i f r a t  e  k o m u n a v e  s i p a s  t e k s t i t  
5.9. Pasqyra e nxënësve sipas lëmenjve të punës në shkollat e mesme 
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       profesionale të Kosovës 
 

T.5.9.1. Pasqyra tabelare e nxënësve në shkollat e mesme profesionale 
 

 
 
B � numri i nxënësve boshnjakë;  
T � numri i nxënësve turq; 
R � numri i nxënësve romë.  
5.9. Paraqitja grafike e raportit në mes të lëmenjve të punës  
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       në shkollat profesionale të Kosovës 
 

 

 
5.10. Raporti në mes të fondit javor të orëve në tipat e ndryshëm të  
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         gjimnazeve të Kosovës dhe në mes të lëndëve të përgjithshme  
         dhe profesionale  në shkollat profesionale të Kosovës 
  

Raporti në mes të lëndëve mësimore shoqërore-gjuhësore, natyrore-matematike dhe 
artistike në gjimnazet e Kosovës si dhe raporti në mes të lëndëve të përgjithshme dhe 
profesionale në disa lëmenj të punës në shkollat profesionale të Kosovë është si vijon: 
  

T.5.10.1. Pasqyra tabelare e raportit ndërmjet arsimit të përgjithshëm dhe atij profesional 
 

 
 
Legjenda: 

• - 302021 - nuk është përfshirë  mësimi praktik; 
• - 302025 - nuk është përfshirë mësimi praktik bllok. 

  
Nga tabela shihet se sidomos raportin në mes të fondit javor të lëndëve të përgjithshme 

dhe profesionale duhet ndryshuar në mënyrë të ngutshme. Ky raport nuk shkon aspak në dobi  
të lëndëve profesionale në të dy shkallët e përgatitjes profesionale. Është i papranueshëm fakti 
që ky raport të jetë 50 % me 50% si  në disa profile arsimore të lëmit të elektroteknikës. 
Mbetet detyrë parësore e instancave më të larta asimore të Kosovë që në kuadër të ndryshi-
meve pozitive në arsimin e Kosovës, procesi i shkarkimit të planprogrameve mësimore të ketë 
përparësi të  plotë. 
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6. ARSIMI I LARTË  
 

  
6.1. Të dhëna të përgjithshme 

 
Institucioni i parë i arsimit të lartë në Kosovë është Shkolla e Lartë Pedagogjike në 

Prishtinë. Ajo u themelua me vendimin e Kuvendit të Kosovës më 21.11.1957 dhe filloi 
punën në vitin shkollor 1958/59. Më vonë filluan punën edhe shkollat e larta në qytete të tjera 

të Kosovës, si dhe fakultetet, të cilat vepronin në kuadër të Universitetit të Beogradit. 
Universiteti i Prishtinë u themelua më 15 shkurt 1970 me akt të veçantë të Kuvendit të 
Kosovës, ndërsa në fillim e përbënin 4 fakultete: Fakulteti Filozofik, Fakulteti Juridik-

Ekonomik, Fakulteti Teknik dhe Fakulteti i Mjekësisë. Në periudhën 1970-1990 numri i 
fakulteteve rritet në 13, ndërsa Universitetit i bashkohen edhe 7 shkolla të larta. Mësimi 

organizohej në dy gjuhë: shqipe dhe serbe. 
Në qershor të vitit 1991, Kuvendi i Serbisë zbatoi të ashtuquajturat masa të përkohshme 

në Universitet, duke shkarkuar nga detyra të gjithë udhëheqësit shqiptarë në: Universitet, 
fakultete dhe shkolla të larta. Brenda një periudhe gjashtëmujore pothuaj të gjithë 

mësimdhënësit shqiptarë u larguan nga puna, ndërsa mësimi në gjuhën shqipe u suprimua. Në 
nëntor të vitit 1991 Kuvendi i Universitetit merr vendim për vazhdimin e aktivitetit mësimor 

dhe shkencor jashtë lokaleve të Universitetit. Në periudhën 1991-1999 Universiteti i 
Prishtinës ndau fatin me arsimin shqip dhe popullin e Kosovës. Kjo periudhë karakterizohet 
me punë në kushte shumë të rënda materiale dhe të sigurisë, gjë që shkaktoi pasoja afatgjata 
për arsimin shqip. Pas përfundimit të Luftës në Kosovë, në të gjitha fakultetet dhe shkollat e 

larta vazhdoi puna në objektet universitare, përveç Fakultetit Xehetaro-Metalurgjik në 
Mitrovicë dhe Shkollës së Lartë Teknike në Mitrovicë, të cilat aktivitetin e tyre tash e 

zhvillojnë jashtë lokaleve universitare në Mitrovicë, për shkak të rrethanave. 
 Universiteti i Prishtinës përbëhet prej 21 institucioneve të shkollimit të lartë (në tekstin 

e mëtejmë: ISHL), përkatësisht prej 14 fakulteteve dhe 7 shkollave të larta: 
1. Fakulteti Filozofik (1960); 

2. Fakulteti Juridik (1971, 1960-1970: pjesë e Fakultetit Juridik-Ekonomik); 
3. Fakulteti Ekonomik (1971, 1960-1970: pjesë e Fakultetit Juridik-Ekonomik); 

4. Fakulteti Elektroteknik (1988, 1965-1987: pjesë e Fakultetit Teknik); 
5. Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës (1988, 1965-1987: pjesë e Fakultetit 

Teknik); 
6. Fakulteti i Makinerisë (1988, 1965-1987: pjesë e Fakultetit Teknik); 

7. Fakulteti i Mjekësisë (1969); 
8. Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore (1971, 1960-1970: pjesë e Fakultetit 

Filozofik); 
9. Fakulteti i Arteve (1975); 

10. Fakulteti i Bujqësisë (1973); 
11. Fakulteti Xehetaro-Metalurgjik (1974, 195-1973: pjesë e Fakultetit Teknik); 

12. Fakulteti i Kulturës Fizike (1979); 
13. Fakulteti i Filologjisë (1988, 1960-1987: pjesë e Fakultetit të Filozofisë); 

14. Fakulteti i Mësuesisë (1997); 
15. Shkolla e Lartë Pedagogjike në Prishtinë (1958); 
16. Shkolla e Lartë Pedagogjike në Prizren (1961); 
17. Shkolla e Lartë Pedagogjike në Gjilan (1975); 

18. Shkolla e Lartë Pedagogjike në Gjakovë (1967); 
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19. Shkolla e Lartë Ekonomike në Pejë (1960); 
20. Shkolla e Lartë Teknike në Mitrovicë (1961); 

21. Shkolla e Lartë Teknike në Ferizaj (1976); 
 
 

6.2. Qëllimet dhe detyrat  e përgjithshme 
  

Qëllimet dhe detyrat e përgjithshme të Universitetit janë përkufizuar me Statutin e 
Universitetit të Prishtinës. Në pajtim me këto përkufizime, misioni i Universitetit është të 

ofrojë arsimim të lartë dhe mundësi hulumtimi, të krijojë, të zhvillojë, të mbrojë dhe të bartë 
njohuri përmes mësimdhënies dhe hulumtimit shkencor. Një ndër detyrat kyçe të Universitetit 
është të inicojë kreativitetin në punën shkencore dhe artistike për të gjithë individët dhe grupet 

në ISHL. 
 
 

6.3. Organizimi dhe administrimi në Universitet dhe ISHL 
 

Senati është organi më i lartë i qeverisjes në Universitet dhe përbehet nga përfaqësues 
të ISHL, përfaqësues të studentëve dhe përfaqësues të themeluesit. Rektori dhe prorektorët 

janë anëtarë të Senatit sipas detyrës. Mandati i Senatit zgjat tri vjet. Detyrat më të 
rëndësishme të Senatit janë: zgjedhja e rektorit, verifikimi i zgjedhjes së dekanëve të 
fakulteteve dhe drejtorëve të shkollave të larta, aprovimi i buxhetit vjetor, themelimi i 

institucioneve të reja universitare, aprovimi i ndryshimeve në programet e studimeve, etj. 
Pjesa më e madhe e aktivitetit kryhet në komisionet e Senatit. 

Këshilli i Universitetit është organ profesional i përbërë prej dekanëve të fakulteteve 
dhe drejtorëve të shkollave të larta. Në këtë trup bëjnë pjesë rektori dhe prorektorët. Detyrë 

kryesore e Këshillit është t�i verifikojë zgjedhjet në thirrje mësimore në ISHL, si dhe t�i sjellë 
rekomandime Senatit, lidhur me çështjet profesionale siç janë: programet e studimeve, 

struktura organizative, etj. 
 Rektori është organ ekzekutiv dhe e përfaqëson Universitetin. Rektorin e zgjedh Senati 
me propozimin e të paktën pesë ISHL. Mandati i rektorit zgjat 3 vjet dhe i njëjti person mund 
të zgjedhet rektor dy herë radhazi. Me propozimin e rektorit Senati emëron prorektorët, ndërsa 

pëlqimi i rektorit kërkohet për verifikimin e zgjedhjes së dekanëve të fakulteteve dhe 
drejtorëve të shkollave të larta. 

 Këshilli Mësimor�Shkencor i fakultetit përkatësisht Këshilli Mësimor i shkollës së 
lartë është organi më lartë i qeverisjes në ISHL. Këshilli përbëhet ose prej të gjithë 

mësimdhënësve dhe përfaqësuesve të studentëve, ose prej përfaqësuesve të mësimdhënësve 
dhe studentëve. Këshilli zgjedh dekanin (drejtorin), prodekanët (zëvendësdrejtorin), stafin 

mësimor, aprovon buxhetin vjetor dhe raportin vjetor, vendos për orarin e mësimit dhe 
shpërndarjen e lëndëve mësimore në arsimtarë, etj. Në rastin e fakulteteve, Këshilli lejon 

punën në temat e magjistraturës dhe doktoratës, si dhe vendos për aprovimin dhe mbrojtjen e 
tyre. 

 Dekani përkatësisht drejtori është organ ekzekutiv në ISHL. Mandati i dekanit 
(drejtorit) zgjat dy vjet dhe i njëjti kandidat mund të zgjedhet dekan (drejtor) dy herë radhazi. 
Detyrat e dekanit (drejtorit) parashihen me statutin e ISHL dhe përfshijnë një spektër të gjerë 

veprimi. 
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6.4. Financimi 
 
Deri në vitin 1991 të gjitha ISHL financoheshin drejtpërdrejt nga buxheti krahinor, 

ndërsa Universiteti nuk ka pasur ndonje influencë në përcaktimin e lartësisë së mjeteve 
materiale që u destinohej ISHL, sepse këto institucione kishin status të personit juridik.  

Në periudhën 1991-1999 Universiteti kishte rol të rëndësishëm në financimin e 
veprimtarisë së ISHL. Në këtë periudhë, Qeveria e Republikës së Kosovës ka përcaktuar 
buxhet vjetor për Universitetin si tërësi, ndërsa ndarja e brendshme është bërë nga organet e 
Universitetit. Përveç kësaj, ISHL kanë siguruar të ardhura edhe nga pagesat e studentëve në 
emër të regjistrimit të semestrit, taksave të ndryshme, etj.  Universiteti ka ndarë mjete ISHL-
ve për dy qëllime: të ardhurat personale dhe blerja e mjeteve dhe shërbimeve.  
 
 

6.5. Personeli 
  

Personelin mësimor në ISHL e përbëjnë kategori të ndryshme mësimdhënësish dhe 
bashkëpunëtorësh, të cilët organizojnë procesin mësimor, punën shkencore dhe aktivitete të 
tjera. Thirrjet e mësimdhënësve dhe kushtet themelore për zgjedhje në to janë: 

 
1. Profesor ordinar � shkalla akademike e doktorit, kontribut i jashtëzakonshëm 

zhvillimit të një fushe të shkencës, udhëheqja e një numri të kandidatëve në studimet 
pasuniversitare, të paktën 6 vjet përvojë pune në Universitet, publikime të reja pas 
zgjedhjes së fundit në thirrje. 

2. Profesor inordinar � shkalla akademike e doktorit, publikime të reja pas zgjedhjes në 
thirrje, të paktën 3 vjet përvojë pune në Universitet. 

3. Docent � shkalla akademike e doktorit, publikime pas doktoratës. 
4. Ligjërues i lartë � fakulteti, publikime profesionale, të paktën 5 vjet përvojë pune. 
5. Ligjërues � fakulteti, të paktën 3 vjet përvojë pune. 
6. Profesor i shkollës së lartë � shkalla akademike e doktorit ose habilitimi, projekte të 

rëndësishme, numër i konsiderueshëm i publikimeve, të paktën 6 vjet përvojë pune. 
7. Lektor i lartë � fakulteti, publikime profesionale, të paktën 5 vjet përvojë pune. 
8. Lektor � fakulteti, të paktën 3 vjet përvojë pune. 
9. Korepetitor i lartë � fakulteti, rezultate të pranuara artistike, 10 vjet përvojë pune. 
10. Korepetitor � fakulteti, rezultate të pranuara artistike, 5 vjet përvojë pune. 

 
Thirrjet 1-3 mund të zbatohen vetëm në fakultete, ndërsa thirrja 6 vetëm në shkolla të larta. 
Thirrjet 4 dhe 5 kanë të bëjnë edhe me fakultete edhe me shkolla të larta. Thirrjet 7 dhe 8 
mund të zbatohen vetëm në fakultetet filologjike, ndërsa 9 dhe 10 vetëm në fakultetet e arteve. 
Të gjithë mësimdhënësit zgjedhen për periudhë 5�vjeçare. Profesori ordinar duhet të zgjedhet 
dy herë në ketë thirrje, në mënyrë që thirrja të bëhet e përhershme. Ligjëruesi mund të 
zgjedhet më shumë dy herë në thirrje të njëjtë. Përjashtimisht, në thirrje të docentit, profesorit 
inordinar dhe ordinar mund të zgjedhet kandidati i cili nuk i plotëson kushtet e mësipërme, 
nëse është shkencëtar ose artist i pranuar në përmasa botërore. 
 Thirrjet e bashkëpunëtorëve universitarë dhe kërkesat minimale për zgjedhje në to janë: 

1. Asistent i lartë � doktorata; 
2. Asistent � magjistratura ose përfundimi i ligjëratave në studimet e doktoratës; 
3. Asistent i ri � regjistrimi në studime pasdiplomike; 
4. Bashkëpunëtor profesional � fakulteti dhe kushtet e tjera (mosha, nota mesatare, etj.).  
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Bashkëpunëtorët profesionalë dhe asistentët e rinj zgjedhen për 4 vjet, ndërsa asistentët dhe 
asistentët e lartë për 3 vjet. Asistentët e rinj, asistentët dhe asistentët e lartë mund të zgjedhen 
edhe një herë në thirrje, ndërsa rizgjedhja e bashkëpunëtorëve profesionalë rregullohet me 
statutet e ISHL. 
 Përveç mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve, në ISHL është i punësuar edhe një 
numër i konsiderueshëm i personelit administrativ dhe ndihmës. 
 
 

6.6. Llojet e studimeve 
  

Statuti i Universitetit njeh katër tipa themelorë studimesh: 
• Studimet themelore; 
• Studimet shkencore pasuniversitare; 
• Studimet profesionale pasuniversitare dhe 
• Studimet artistike pasuniversitare. 

Studimet universitare organizohen nëpër fakultete, mirëpo Statuti i Universitetit 
parasheh mundësinë që ato të organizohen edhe në shkolla të larta, qendra universitare dhe 
institute.  

Sipas Statutit të Universitetit kohëzgjatja minimale e studimeve themelore është 4 vjet1.  
Studimet shkencore pasuniversitare organizohen si studime për fitimin e shkallës 

akademike të magjistrit të shkencave (Mr. sc.), me ç�rast zgjasin 2 vjet, dhe si studime për 
fitimin e shkallës akademike të doktorit të shkencave (Dr. sc.), me ç�rast zgjasin 3 vjet. 
Ngjashëm, studimet artistike pasuniversitare mund të rezultojnë me fitimin e shkallës 
akademike të magjistrit ose doktorit të arteve (Mr. art dhe Dr. art). Studimet profesionale 
pasdiplomike rëndom zgjasin 1 vjet dhe rezultojnë me fitimin e gradës së specialistit në lëmin 
e caktuar. Përjashtim nga kjo rregull bën lëmi i mjekësisë, ku studimet e tilla zgjasin 3-5 vjet 
dhe kanë karakter krejtësisht tjetër. Ekziston mundësia e fitimit të shkallës së doktorit të 
shkencave (arteve) jashtë studimeve të doktoratës, nëse kandidati ka thirrjen e magjistrit të 
shkencave (arteve) dhe plotëson disa kushte të përcaktuara me Statutin e Universitetit. 
 
 

6.7. Programet e studimeve 
  

Në pajtim me Statutin e Universitetit, programi i studimeve përbëhet prej këtyre 
elementeve: 

• përshkrimi i thirrjes, 
• kohëzgjatja e studimeve, 
• kriteret për regjistrim, 
• lëndët (e obligueshme, zgjedhore dhe jo të obligueshme), përfshirë numrin e 

orëve, mënyrat e zhvillimit të mësimit dhe literaturën, 
• krahasueshmëria me programet e tjera në botë, 
• mënyra e studimit, 
• vlerësimi, 
• mënyrat për sigurimin e cilësisë dhe pjesëmarrjen e studentëve në këtë proces. 

 
                                                 

1 Pavarësisht nga ky kufizim, brenda Universitetit veprojnë shkollat e larta, të cilat organizojnë studime 2 
dhe 3 vjeçare. Këto institucione janë përfshirë në Universitet në vitin 1980. 
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Programet e studimeve propozohen nga ISHL dhe aprovohen nga Senati i Universitetit. 
Si rregull, përveç lëndëve të obligueshme, çdo student obligohet të zgjedhë një lëndë 

zgjedhore gjatë çdo viti shkollor.  
Studimet themelore rëndom përfundojnë me provimin përfundimtar ose mbrojtjen e 

temës së diplomës. Ndërkaq, studimet shkencore dhe artistike pasuniversitare përfundojnë me 
mbrojtjen e punimit të magjistraturës, përkatësisht doktoratës.  

 
 

6.8. Organizimi i studimeve 
  

Viti akademik në Universitet fillon më 1 tetor dhe përfundon më 30 shtator të vitit të 
ardhshëm kalendarik. Mësimi organizohet në dy semestra: semestri dimëror fillon më 1 tetor 
dhe përfundon më 15 janar, ndërsa semestri veror fillon më 15 shkurt dhe përfundon më 31 
maj. Janë tri afate të rregullta të provimeve për studentë: afati i janarit, afati i qershorit dhe 
afati i shtatorit. Po ashtu, ISHL mund të vendosin për afate të jashtëzakonshme të provimeve. 
 Parimisht, Universiteti pranon studentë të rregullt dhe me korrespondencë. Përja-
shtimisht, në disa fusha të studimeve mund të regjistrohen vetëm studentët e rregullt. Prej 
studentëve me korrespondencë kërkohet t�i plotësojnë detyrimet e tyre akademike me një 
program të shkurtuar. 
 
 

6.9. Regjistrimi 
 
Kushtet për regjistrim në studimet e të gjitha llojeve përcaktohen më përafërsisht me 

programin e studimeve. 
Kusht për regjistrim në studime themelore në ISHL është shkolla e kryer e mesme e 

profilit përkatës. Kandidatët me shkollë jopërkatëse duhet t�i shtrohen provimit plotësues, si 
kusht që t�i nënshtrohen provimit kualifikues. Përjashtimisht, në studime themelore artistike 
mund të regjistrohen kandidatë që nuk e kanë mbaruar arsimin e mesëm, por me kusht që ta 
mbarojnë deri në fund të vitit të dytë të studimeve.  

Kandidatët të cilët pranohen në studime duhet ta regjistrojnë semestrin e parë. 
Kandidatët, të cilët e kanë përfunduar një pjesë të arsimit të lartë në institucionet e tjera të 
shkollimit të lartë kanë mundësi të regjistrohen drejtpërdrejt në vitet më të larta të studimeve, 
në vartësi nga programi i mëparshëm i studimeve dhe provimet e dhëna. Në fund të çdo 
semestri kryerja e obligimeve akademike konfirmohet me nënshkrimin e mësimdhënësit në 
indeks. Ky konfirmim është kusht i nevojshëm për regjistrim në semestrin vijues. 
 
 

6.10. Vlerësimi dhe certifikimi 
  

Forma më e rëndomtë e vlerësimit në Universitet është provimi. Studentët lejohen që 
një provimi t�i nënshtrohen më së shumti tri herë, ndërsa herën e katërt para komisionit të 
veçantë. Nëse studenti nuk e jep provimin edhe pas herës së katërt, duhet ta regjistrojë edhe 
një herë lëndën. Nëse nuk e jep provimin edhe pas përsëritjes së regjistrimit të lëndës, e humb 
statusin e studentit të rregullt. Në vartësi nga programi i studimeve, provimet janë me gojë ose 
me shkrim. Provimi përfundimtar kryesisht përbëhet prej mbrojtjes publike të temës së 
shkruar ose punës seminarike. Sistemi i notimit është prej 5�10, ku 5 është notë negative. 
 Studentët, të cilët i përfundojnë studimet themelore dhe ato të shkollës së lartë fitojnë 
diplomën. Diferenca qëndron në titullin profesional dhe nivelin e kualifikimit. Me për-
fundimin e studimeve themelore fitohet thirrjet si: ekonomist i diplomuar, jursit i diplomuar, 
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inxhinier i diplomuar, profesor (i shkollës së mesme), doktor i mjekësisë, etj. Ndërkaq, thirrjet 
e fituara me përfundimin e studimeve të shkollës së lartë nuk përmbajnë prefiksin �i 
diplomuar�: ekonomist, inxhinier, arsimtar, etj. 
 
 

6.11. Shifra mbi arsimin e lartë 
  

Të dhënat e prezantuara këtu ndahen në dy periudha. Periudha e parë fillon me vitin 
shkollor 1969/70 kur është themeluar Universiteti i Prishtinës dhe vazhdon deri në vitin 
1990/91, kur Kuvendi i Serbisë suprimoi mësimin në gjuhën shqipe dhe i largoi nga lokalet 
mësimdhënësit dhe studentët që zhvillonin punën në këtë gjuhë mësimore. Për këtë periudhë 
ekzistojnë të dhënat për të dy gjuhët mësimore. Ndërkaq, për periudhën e dytë e cila zgjat prej 
vitit shkollor 1991/92-1999/2000 kemi në dispozicion vetëm të dhënat për mësimin në gjuhën 
shqipe, ndërsa për shkak të kushteve në të cilat janë mbledhur cilësia e tyre dallon nga cilësia 
e të dhënave të periudhës së parë. 
 Mjerisht, mungojnë të dhënat nga koha para themelimit të Universitetit të Prishtinës, pra 
për periudhën 1958/59-1968/69, ndërsa të dhënat për shkolla të larta kanë filluar të 
përpunohen prej vitit 1979/80, kur këto institucione kanë hyrë në kuadër të Universitetit. 
 
 

6.11.1. Numri i studentëve 
 
Në vitin e parë të themelimit Universiteti i Prishtinës kishte gjithsej 7712 studentë, prej 

të cilëve 3669 (47.6%) me mësim në gjuhën shqipe, ndërsa 4043 (53.4%) me mësim në 
gjuhën serbe. Numri më i madh i studentëve u shënua në vitin shkollor 1980/81, kur prej 
gjithsej 43,321 studentevë, 31,073 (71.7%) vijonin mësimin në gjuhën shqipe, ndërsa 12,248 
(28.3%) në gjuhën serbe. Në vitin shkollor 1990/91 Universiteti kishte gjithsej 29,016 
studentë, prej të cilëve 19,736 (68%) nga mësimin në gjuhën shqipe, ndërsa 9,280 (32%) nga 
mësimi në gjuhën serbe. Ishte ky viti kur studentët dhe mësimdhënësit shqiptarë u larguan me 
dhunë nga objektet universitare. 

Vërehet një tendencë e përgjithshme e pjesëmarrjes së shtuar të femrave në 
populacionin studentor. Derisa në vitin shkollo1969/70 femrat përbënin vetëm 21.4% të 
numrit të studentëve, në vitin shkollor 1990/91 kjo përqindje arrin në 37.1%. 
 Pjesëmarrja më e madhe e studentëve me korrespondencë në numrin e përgjithshëm të 
studentëve u arrit në vitin 1986/87 dhe ishte 41.9%. Në vitin 1991/92 kjo përqindje ishte 
19.3%, ndërsa në vitin 1999/2000 arriti në 35.5%.  
 Raporti në mes të numrit të studentëve që studionin në lëmenj shoqërorë-humanitarë 
dhe në ata natyrorë-teknikë në vitin shkollor 1969/70 ishte 68.7: 31.3%.  Interesimi më i madh 
për shkenca shoqërore-humanitare u shënua në vitin shkollor 1980/81 kur 74.6% të studentëve 
studionin këta lëmenj. Në saje të një orientimi afatgjatë të autoriteteve kosovare të arsimit u 
arrit që në vitin shkollor 1988/89 në lëmenjtë natyrorë-teknikë të studiojnë 54% të studentëve, 
ndërsa në shkencat shoqërore humanitare 46%, gjë që i përgjigjet standardeve të shteteve të 
Unionit Evropian. Në vitin shkollor 1991/92, 47.6% të studentëve studionin në lëmenjtë 
humanitarë. Kjo përqindje u rrit dukshëm në dhjetëvjetëshin e fundit, kështu që në vitin 
1999/2000, 68% të studentëve studionin në lëmenj shoqërorë-humanitarë. 
 Konsiderohet se rritja e interesimit për studime me korrespondencë si dhe rritja e 
interesimit për shkencat shoqërore-humanitare janë rezultat i kushteve të vështira të punës në 
dhjetëvjetëshin e fundit, si dhe rezultat i pamundësisë për të hartuar një politikë të zhvillimit 
afatgjatë të Kosovës, e cila do të ishte në gjendje t�i determinojë kërkesat e tregut të punës. 
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Tabela 6.1. Numri i studentëve në Universitetin e Prishtinës në periudhën 1969/70-1990/91, 
sipas gjuhëve mësimore, gjinisë dhe mënyrës së studimeve. 
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Tabela 6.2. Numri i studentëve në lëmenjtë shoqëror-humanitarë në Universitetin e Prishtinës 
në periudhën 1969/70-1990/91, sipas gjuhëve mësimore, gjinisë dhe mënyrës së studimeve. 
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Tabela 6.3. Numri i studentëve në lëmenjtë natyror-teknikë në Universitetin e 
Prishtinës në periudhën 1969/70-1990/91, sipas gjuhëve mësimore, gjinisë dhe mënyrës 

së studimeve. 
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Grafiku 6.1. Studentët sipas gjuhëve mësimore në periudhën 1969/70-1990/91 
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Grafiku 6.2. Studentët sipas gjinisë në periudhën 1969/70-1990/91 
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Tabela 6.4. Numri i studentëve në Universitetin e Prishtinës 
në periudhën 1991/92-1999/2000 sipas mënyrës së studimeve. 

 
Viti shkollor 

Academic year 
Gjithsej 
Overall 

Të rregullt 
Full time 

Me korrespondencë 
Part time 

1991/92 19622 15826 3796 
1992/93 15679 11867 3812 
1993/94 12093 8481 3612 
1994/95 11532 7769 3763 
1995/96 13805 9231 4574 
1996/97 16375 10880 5495 
1997/98 16715 10813 5902 
1998/99 15765 10736 5029 

1999/2000 22058 14225 7833 
 
 

Tabela 6.5. Numri i studentëve në lëmenjtë shoqërorë-humanitarë në Universitetin 
e Prishtinës në periudhën 1991/92-1999/2000 sipas mënyrës së studimeve. 

 
Viti shkollor 

Academic year 
Gjithsej 
Overall 

Të rregullt 
Full time 

Me korrespondencë 
Part time 

1991/92 9334 6019 3315 
1992/93 8172 4878 3294 
1993/94 7192 3932 3260 
1994/95 7272 3786 3486 
1995/96 9288 4979 4309 
1996/97 10806 5569 5237 
1997/98 11308 5628 5680 
1998/99 10390 5572 4818 

1999/2000 15009 7632 7377 

 
Tabela 6.6. Numri i studentëve në lëmenjtë natyorë-teknikë në Universitetin e Prishtinës në 

periudhën 1991/92-1999/2000 sipas mënyrës së studimeve. 
 

Viti shkollor 
Academic year 

Gjithsej 
Overall 

Të rregullt 
Full time 

Me korrespondencë 
Part time 

1991/92 10288 9807 481 
1992/93 7507 6989 518 
1993/94 4901 4549 352 
1994/95 4260 3983 277 
1995/96 4517 4252 265 
1996/97 5569 5311 258 
1997/98 5407 5185 222 
1998/99 5375 5164 211 

1999/2000 7049 6593 456 
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Grafiku 6.3. Studentët sipas mënyrës së studimeve në periudhën 1969/70-1999/2000 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
19

69
/7

0

19
74

/7
5

19
79

/8
0

19
84

/8
5

19
90

/9
1

19
91

/9
2

19
95

/9
6

19
99

/0
0

Të rregullt
Me korrespondencë

 
 
Grafiku 6.4. Studentët sipas lëmenjve të studimeve në periudhën 1969/70-1999/2000 
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Tabela 6.7. Numri i studentëve në Universitetin e Prishtinës në vitin shkollor 1999/2000, sipas 

ISHL, mënyrës së studimit dhe vitit të studimeve. 
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6.11.2. Numri i të diplomuarve 
 
Në periudhën 1969/70-1990/91 në Universitetin e Prishtinës u diplomuan gjithsej 

43,088 studentë, prej të cilëve 64.2% nga mësimi në gjuhën shqipe dhe 35.8% nga mësimi në 
gjuhën serbe. Nga numri i përgjithshëm i të diplomuarve në këtë periudhë, 29.1% janë femra, 
ndërsa 30.8% studentë me korrespondencë. Në lëmenjtë shoqërorë-humanitarë në këtë 
periudhë diplomuan gjithsej 30,391 studentë (70.5% nga numri i përgjithshëm i të diplomu-
arve), ndërsa në shkencat natyrore-teknike 12,697 studentë (29.5%). 
 Në periudhën 1991/92-1998/99 në Universitetin e Prishtinës u diplomuan gjithsej 8,785 
studentë, prej të cilëve 5,650 (64.3%) në shkenca shoqërore-humanitare, ndërsa 3,135 (35.7%) 
në shkenca natyrore-teknike. 
 Kështu, në Universitetin e Prishtinës nga themelimi deri në vitin shkollor 1998/99, u 
diplomuan 51,873 studentë. 
 
 
 

Grafiku 6.5. Studentët e diplomuar sipas lëmenjve të studimeve  
                      në periudhën 1969/70-1998/99 
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Tabela 6.8. Numri i studentëve të diplomuar në Universitetin e Prishtinës në periudhën 1969/70-
1990/91, sipas gjuhëve mësimore, gjinisë dhe mënyrës së studimeve. 
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Tabela 6.9. Numri i studentëve të diplomuar në lëmenjtë shoqëror-humanitarë në Universitetin e 
Prishtinës në periudhën 1969/70-1990/91, sipas gjuhëve mësimore, gjinisë dhe mënyrës së studimit. 
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Tabela 6.10. Numri i studentëve të diplomuar në lëmenjtë natyror-teknikë në Universitetin e 
Prishtinës në periudhën 1969/70-1990/91, sipas gjuhëve mësimore, gjinisë dhe mënyrës së 

studimit. 
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Tabela 6.11. Numri i studentëve të diplomuar në Universitetin e Prishtinës në 
periudhën 1991/92-1998/99 sipas lëmenjve të studimeve. 
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Viti shkollor Gjithsej Lëmenjtë shoqërorë-humanitarë Lëmenjtë natyrorë-teknikë 

1991/92 1015 709 306 
1992/93 1112 676 436 
1993/94 1112 726 386 
1994/95 968 542 426 
1995/96 1002 606 396 
1996/97 1363 873 490 
1997/98 1392 944 448 
1998/99 821 574 247 

 
 

6.11.3. Numri i mësimdhënësve dhe i bashkëpunëtorëve 
 

 Në vitin shkollor 1999/2000 në Universitetin e Prishtinës ishin të punësuar 1,465 per-
sona, prej tyre 642 mësimdhënës, 441 bashkëpunëtorë dhe 382 punëtorë administrativë-

teknikë. Raporti student/personel mësimor në Universitetin e Prishtinës është 20. 
 
 

Grafiku 6.6. Mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët sipas thirrjeve (1999/2000) 
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6.11.4. Lokalet e Universitetit2 
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 m
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Filozofik 14   7 24   3 14 62 1 2500 
FSHMN 13 43 10 77 3 6 15 167 3 7200 
Filologjik 33 1 12 35 7 5   93 1 8000 
Juridik 16 2 18 48 1 4 8 97 1 5500 
Ekonomik 12 3 16 48 1 3 5 88 1 5500 
Ndërt.-Ark. 28 20 15 53     2 118 3 8000 
Elektroteknik 12 15 8 40 1 2 9 87 2 6500 
Makineri 12 12 6 36     13 79 2 7000 
Mjekësi                     
Arte 17 1 3   2     23 1 710 
Bujqësi 6 12 9 18 1 1 4 51 2 2000 
FXM 12 13 11 11 1 2 10 60 1 4500 
Kulturë Fiz. 5 1 10 2   1 6 25 3 1680 
Mësuesi 2 1 1 3 1     8 1 150 
SHLP-Prishtinë 7 4 6 4 6 2   29 2 1400 
SHLE-Pejë 7 2 10 11 1 1 5 37 3 2950 
SHLT-Mitrovicë 3   1 1       5 1 245 
SHLP-Prizren 13 4 6 12 1 4 6 46 1 4950 
SHLP-Gjakovë 6 2 6 5 1 1 2 23 2 950 
SHLP-Gjilan 7 3 7 16 1 4 10 48 1 2046 
SHLT-Ferizaj 4 1 3 2 1   4 15 1 950 

Gjithsej 229 140 165 446 29 39 113 1161 33 72731 

 

                                                 
2 Ne këtë analizë nuk janë përfshirë klinikat e Fakultetit të Mjekësisë për shkak të statusit të papërkufizuar 

dhe dedikimit të shumëfishtë. 
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6.11.5.  Fushat e studimeve në Universitetin e Prishtinës (Fakultetet) 
 

Fusha e studimit Kohëzgj. e studimeve 
themelore (semestra) 

Studimet 
pasuniversitare 

Kualifikimi për 
mësimdhënës 

Arkitektura 10   
Arti figurativ 8 •  •  
Arti muzikor 8 •  •  
Biologjia aplikative 8 •   
Biologjia arsimore 8 •  •  
Blegtoria 8 •   
Bujqësia 8 •   
Drama 8   
Drejtësia 8 •   
Ekonomia 8 •   
Elektroenergjetika 8 •   
Elektronika 8 •   
Farmacia 8   
Filozofia 8 •  •  
Fizika arsimore 8  •  
Fizika inxhinierike 8   
Gjeografia 8 •  •  
Gjuha angleze dhe letërsia  8 •  •  
Gjuha frënge dhe letërsia  8 •  •  
Gjuha gjermane  
dhe letërsia  

8  •  

Gjuha turke dhe letërsia 8  •  
Gjuha shqipe 8 •  •  
Historia 8 •  •  
Kimia arsimore 8 •  •  
Kimia inxhinierike 8 •   
Komunikacioni 8   
Kultura fizike 8 •  •  
Letërsia shqipe 8 •  •  
Makineria 8 •   
Matematika aplikative 8 •   
Matematika teorike 8 •  •  
Mësuesia 8  Cikli i ulët fillor 
Metalurgjia 8 •   
Mjekësia e përgjithshme 12 •   
Ndërtimtaria 
konstruksionet 

10 •   

Ndërtimtaria hidroteknika 10 •   
Orientalistika 8  •  
Pedagogjia 8 •  •  
Sociologjia 8 •  •  
Stomatologjia 12 •   
Teknologjia 8 •   
Veterinaria 10   
Xehetaria 8 •   
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6.11.6.  Fushat e studimeve në Universitetin e Prishtinës (shkollat e larta) 
 

Fusha e studimeve Kohëzgjatja e 
studimeve (semestra) 

Kualifikimi për 
mësimdhënës 

Gjuha shqipe dhe letërsia  4 •  
Matematika 4 •  
Fizikë-Kimi 4 •  
Arsim politeknik 4 •  
Financa 4  
Qarkullimi i mallrave 4  
Makineria 4-5  
Elektroteknika 4  
Mësuesia 4 Cikli i ulët 
Gjuha shqipe dhe letërsia  4 •  
Histori-Gjeografi 4 •  
Biologji-Kimi 4 •  
Edukimi parashkollor 4 Institucionet parashk. 
Zdrukthëtaria 4-5  
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Harta e shpërndarjes së fakulteteve dhe shkollave të larta të Universitetit të Prishtinës 
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7. TEKSTET SHKOLLORE 
 
7.1. Historiku i shkurtër 
 
Teksti shkollor është aq i vjetër sa edhe shkolla. Me themelimin e shkollave  të para, në 

mënyrë institucionale, paraqiten edhe tekstet. Tekstet vareshin nga sistemet e shkollave. Në 
sistemin tradicional të shkollave edhe tekstet ishin tradicionale, kurse me transformimin e 
sistemeve të arsimit, transformohen edhe tekstet. Tekstet shkollore në sistemin tradicional i 
mundësonin arsimtarit rolin dominant në klasë, kurse nxënësi kishte rol pasiv, nxënësi ishte 
objekt veprimi në klasë. Ai duhej të mësonte atë që ia diktonte mësuesi, kurse nxënësi nuk 
kishte të drejtë të ndryshonte asgjë nga ajo. Mësuesi mbështetej vetëm në tekst. Andaj burim i 
vetëm i informatave të mësuesit dhe të nxënësit ishte teksti shkollor. Tekstet në sistemin 
bashkëkohës të arsimit janë më të avancuara. Në përmbajtje të tekstit ngërthehen përmbajtjet 
më të reja shkencore nga fusha të ndryshme.  

Tekstet shkollore në gjuhën shqipe nuk kanë ndonjë traditë të gjatë. Tekstet shkollore 
dhe në përgjithësi libri shqip ishte i ndjekur përherë nga pushtuesit të cilët në Kosovë 
ndërroheshin njëri pas tjetrit. Në kohën e dominimit të Perandorisë Osmane në Kosovë, por 
edhe më pas në kohën e okupimit të Serbisë dhe të ish-Jugosllavisë udhëheqej një politikë 
libërcide ndaj fjalës së shkruar shqip, sidomos ndaj tekstit shkollor. Deri në vitin 1946 në 
Kosovë nuk është botuar asnjë tekst në gjuhën shqipe.  

Tekstet e para në gjuhën shqipe për shkollat laike në Kosovë datojnë ç�prej vitit 1946. 
Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore në vitin 1945 në Prizren është formuar Komisioni 
Pedagogjik i Drejtoratit Arsimor për Kosovën i cili kishte për detyrë në mes të tjerash të 
përgatiste tekste në gjuhën shqipe për edukimin dhe arsimin fillor. Në këtë vit në edukimin 
dhe arsimin fillor ishin përfshirë 11.573 nxënës, kurse në arsimin e mesëm 1.456 nxënës. Këta 
nxënës në vitin shkollor 1945/46 nuk kishin asnjë tekst në gjuhën shqipe të botuar në Kosovë. 
Megjithatë disa tekste, me numër shumë të vogël siguroheshin nga Shqipëria apo nga 
Maqedonia. Këto tekste nuk mjaftonin për nxënësit kosovarë. 

Abetarja simbolizon fillimin e shkollimit për çdo fëmijë, por në këtë rast, simbolizon 
edhe fillimin e botimit të teksteve të para në gjuhën shqipe. Pikërisht Abetarja ishte teksti i 
parë i botuar në gjuhën shqipe në Kosovë. Komisioni Pedagogjik i Drejtoratit Arsimor për 
Kosovë e kishte angazhuar një grup tre vetash të hartojnë abetaren në gjuhën shqipe, e cila 
nga shtypi doli në vitin 1946. Kjo abetare ishte hartuar sipas planit dhe programit mësimor për 
arsimin e të rriturve (me program të reduktuar), ndërsa për nxënës të rregullt abetarja (e dytë) 
ishte botuar në vitin 1947 e cila ishte përdorur në vitin shkollor 1946/47. Ky Komision ka 
vepruar deri në vitin 1950 si institucion apo organ i vetëm i autorizuar për hartimin dhe 
botimin e teksteve shkollore në gjuhën shqipe, kurse prej vitit 1950 deri në vitin 1958 tekstet 
janë botuar në  Ndërmarrjen botuese �Mustafa Bakija� në Prishtinë dhe në organizatën e 
Ndërmarrjes botuese �Milladin Popoviq�. Prej vitit 1958 deri në vitin 1961 tekstet në gjuhën 
shqipe janë botuar në �Rilindja�. 

Prej vitit shkollor 1945/46 deri në vitin shkollor 1961/62 në ndërmarrje dhe 
shtypshkronja të ndryshme në Kosovë janë botuar 364 tituj tekstesh shkollore.  Nga të gjithë 
këta tituj, në gjuhën shqipe ishin vetëm abetarja dhe tekstet e gjuhës shqipe (si lëndë 
mësimore), kurse të gjithë të tjerët ishin tekste të përkthyera nga gjuha serbe, të cilat më parë 
ishin i botoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të Serbisë në Beograd.  

Në periodën prej vitit 1945/46 deri në vitin shkollor 1961/62 numri i nxënësve shqiptarë 
në edukimin dhe arsimin fillor ishte shtuar 10 fish. Në vitin shkollor 1961/62 në edukimin dhe 
arsimin fillor kishte mbi 110.000 nxënës shqiptarë. Në arsimin e mesëm ishin mbi 5.000 
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nxënës. Krahas këtij shtimi të numrit të nxënësve ndihej nevoja për shtimin e teksteve dhe të 
tirazhit të tyre. Për tekste në gjuhën shqipe ndihej nevoja edhe në viset e tjera etnike, si në 
Maqedoni, në Malin e Zi dhe në vendbanimet shqiptare në Preshevë, Bujanovc dhe Medvegjë.  

Me insistimin e strukturave udhëheqëse shqiptare të Kosovës, në vitin 1962 në Prishtinë 
hapet paralelja e Entit të Teksteve dhe të Mjeteve Mësimore të Serbisë në Beograd. Në këtë 
mënyrë mundësohet që përgatitja e teksteve në gjuhën shqipe të bëhet në një qendër e cila do 
të shërbejë koordinatore e shqyrtimit të kërkesave për tekste në gjuhën shqipe, për angazhimin 
e përkthyesve të teksteve të gjuhës serbe në gjuhën shqipe dhe të angazhimit të ndonjë autori 
të gjuhës shqipe si lëndë mësimore. 

Prej vitit shkollor 1962 deri në vitin 1969 (një vit para pavarësimit të Entit) në Prishtinë 
si paralele e ndarë e Entit të Teksteve dhe të Mjeteve Mësimore të Serbisë ishin botuar 
gjithsej 464 tituj tekstesh shkollore (duke mos llogaritur lektyrën shkollore dhe tekstet e tjera - 
doracakë etj.). Prej tyre për nxënës të edukimit dhe të arsimit fillor 241 tituj dhe 223 për 
nxënës të arsimit të mesëm. Nga numri i përgjithshëm i teksteve, të autorëve shqiptarë, si 
tekste origjinale ishin 62  tekste apo 13,36 për qind, ndërsa 405 tekste apo 86,64 për qind e 
teksteve të tjera ishin të përkthyera nga gjuha serbe. Ky raport i autorëve shqiptarë me ata të 
përkthyer ndryshonte sipas niveleve të arsimit. Në edukimin dhe arsimin fillor prej 241 
titujve, të autorëve kosovarë ishin 49 tekste apo  20,33 për qind, kurse në arsimin e mesëm 
prej 223 titujve, të autorëve kosovarë - shqiptarë ishin 13 tituj apo vetëm 5,83 për qind. 

 
 
7.2. Themelimi i Entit të Teksteve dhe të Mjeteve Mësimore 
 
Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore që nga viti 1997 mban emrin Shtëpia Botuese 

Libri Shkollor është themeluar, si institucion i pavarur, më 28 mars të vitit 1970.  Ky 
institucion me veprimtarinë e tij botuese bëri kthesa të mëdha vendimtare në edukimin dhe në 
arsimin e nxënësve shqiptarë të të gjitha niveleve në Kosovë, meqë deri në vitin 1970, gati të 
gjitha tekstet botoheshin më parë në Beograd, ndërsa në shkollat shqipe, në trojet e ish-
Jugosllavisë arrinin të përkthyera nga autorë të huaj, nga serbët dhe malaziasit. Me 
themelimin e Universitetit të Prishtinës fillon etapë e re në krjimin e kuadrit të mirëfilltë 
shkencor e mësimor edhe në gjuhën shqipe. Krahas rritës së Universitetit, rritës së cilësisë dhe 
të efikasitetit të punës shkencore mësimore, numri i teksteve origjinale në gjuhën shqipe bëhej 
gjithnjë më i madh. 

Në dekadën e parë të veprimit të Entit si isntitucion i vetëm profesional për hartrimin 
dhe botimin e teksteve shkollore dhe të dokumentacionit shkollor si në arsimin fillor, ashtu në 
atë të mesëm, dominonin tekstet e përkthyera. Në periodën në mes të viteve 1970 dhe 1979 në 
edukimin fillor ishin botuar 492 tituj tekstesh shkollore, prej tyre 220 tituj ishin origjinalë apo 
44,72 për qind, kurse të përkthyer ishin 272 tituj apo 55,28 për qind. Në arsimin e mesëm ky 
raport ishte po ashtu në favor të teksteve të përkthyera. Prej gjithsej 244 titujve të teksteve të 
botuara për herë të parë, të përkthyera ishin 190 tekste apo 77,87 për qind, kurse tekste 
origjinale ishin 54 sosh apo 22,13 për qind.  

Në vitet �80-të, pas demonstratave të studentëve dhe të rinisë shqiptare, tekstet në 
gjuhën shqipe kishin një censurë më të theksuar. Censura ekzistonte për të gjitha tekstet, por 
më e ashpër ishte ndaj teksteve shkollore të lëmenjve shoqërorë, si teksteve të historisë, të 
artit, të gjuhës e letërsisë, të gjeografisë etj. Nuk janë raste të rralla kur teksti është pranuar 
për botim meqë i ka plotësuar të gjitha kriteret shkencore dhe profesionale nga recensentët 
dhe nga redaktorët e redaksisë përkatëse, por në fund nuk e kanë parë dritën e botimit 
asnjëherë. Prej vitit 1981 ndaj librit shqip është udhëhequr një politikë libërcide. Nga vitrinat 
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e biblotekave dhe të kabineteve të shkollave fillore dhe të mesme janë hequr të gjithë titujt që 
kishin sadopak lidhje me Shqipërinë, bile janë hequr edhe mjetet mësimore të cilat ishin 
importuar nga Shqipëria si hartat e bimëve dhe të kafshëve, kartotekat e ndryshme etj. Të 
gjithë këta libra apo harta janë hequr nga lokalet shkollore dhe janë dërguar në Fabrikën e 
përpunimit të letrës (Lipjan) ose janë mbyllur në ndonjë kthinë apo tavan të shkollave me 
qëllim që të jenë sa më larg syrit dhe veshit të nxënësit, përkatësisht të mos përdoren nga 
nxënësit dhe arsimtarët shqipëtarë. 

Megjithatë në periodën e viteve 1980-1989 raporti në mes të teksteve origjinale të 
hartruara nga autorët shqiptarë kosovarë me ato të përkthyera nga gjuha serbe ishte 
përmirësuar dukshëm në favor të autorëve shqiptarë. Në edukimin dhe arsimin fillor ishin 
botuar gjithsej 616 tituj, prej tyre tekste origjinale të autorëve shqiptarë ishin 499 sosh apo 
81,00 për qind, kurse të përkthyera ishin 117 tekste apo 20,00 për qind. Në këtë periodë për 
arsimin e mesëm ishin botuar gjithsej 215 tituj të teksteve. Prej tyre tekste origjinale ishin 103 
sosh apo 47,91 për qind, kurse të përkthyera ishin 112 tekste apo 52,09 për qind. 

Prej këtij viti e deri në vitin 1977 në këtë Ent janë botuar tekste dhe mjete mësimore 
vetëm në gjuhën shqipe, kurse prej vitit 1977 Enti ka bërë përgatitjen dhe botimin e teksteve 
edhe në gjuhën serbe dhe turke. 

 
 
7.3. Largimi i punëtorëve nga Enti 
  
Në vitin shkollor 1990/91 si pasojë e ndryshimeve të dhunshme kushtetuese në Kosovë 

janë ndërmarrë masa represive ndaj popullatës dhe punëtorëve shqiptarë, të cilët ishin të 
pakënaqur me këto ndryshime, në përgjithësi, dhe ndaj arsimit, ndaj nxënësve, studentëve dhe 
arsimtarëve, në veçanti. Në këtë vit përjashtohen nga procesi i punës rreth 150.000 punëtorë 
shqiptarë. Në të gjitha organizatat punuese, në institucionet arsimore e shkencore janë zbatuar 
masat e dhunshme. Përmes këtyre masave nga institucionet e arsimit të Kosovës janë larguar 
të gjithë drejtorët shqiptarë dhe në vend të tyre janë emëruar drejtorët me kombësi serbe e 
malaziase, pa marrë parasysh strukturën gjuhësore të nxënësve. Procesi i përjashtimit të 
punëtorëve shqiptarë vazhdoi edhe në vitin 1991. Në korrik të vitit 1991 edhe në  Entin e 
Teksteve dhe të Mjeteve Mësimore të Kosovës janë zbatuar masat e dhunshme (vendimin nr. 
RS-203 të datës 11 korrik 1991) dhe menjëherë pas këtyre masave fillon procedura e 
diferencimit dhe e përjashtimit të punëtorëve shqiptarë nga ky institucion me rëndësi të 
veçantë shoqërore. Në vend të drejtorit legjitim shqiptar, Sabit Jakupi, drejtor i dhunshëm 
është emëruar �organi i përkohshëm punëdrejtues� në krye me antishqiptarin e përbëtuar 
Branko Paunoviq, i cili në të njëjtën kohë ishte edhe drejtor i Gjimnazit �Ivo Lola Ribar� në 
Prishtinë, pastaj ishte kryetar i Fondit të arsimit të mesëm dhe në të njëjtën kohë edhe sekretar 
i Shoqatës së arsimtarëve serbë �Sveti Sava�. Në këtë organ punëdrejtues ishin 5 veta, prej të 
cilëve edhe 2 turq dhe 3 serbë e malazias. Ky organ më 16 korrik mori në pronësi tërë 
pasurinë e Entit: mbylli depon dhe përvetësoi 657 tituj tekstesh të të gjitha niveleve të arsimit 
në të tri gjuhët mësimore (shqip, serbisht dhe turqisht), tërë dokumentacionin pedagogjik dhe 
shkollor, të gjitha mjetet mësimore, përvetësoi të gjitha libraritë (3 sosh), të gjitha automjetet 
zyrtare të udhëtarëve dhe të transportit dhe kështu Entin e dëmtoi rreth 7 milionë DM.  

Këto ndryshime në strukturën udhëheqëse të Entit dhe përjashtimi i punëtorëve 
shqiptarë nga procesi i punës ishte bërë me qëllim të përvetësimit të pasurisë së Entit, por 
edhe me qëllim të ndalimit të përdorimit të teksteve në gjuhën shqipe të cilat për pushtuesin 
serb ishin në funksion �të ngritjes së ndjenjës së seperatizmit shqiptar�. Kështu Danillo 
Markoviq, ministër i arsimit të Republikës së Serbisë, në një intervistë në të përditshmën 
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beogradase �Borba� deklaroi �� janë shikuar tekstet shkollore. Ato tekste të cilat nuk u 
përgjigjen përmbajtjeve mësimore sipas ligjeve (të Sërbisë) do të hiqen nga përdorimi ose 
Shërbimi pedagogjik arsimor i Kosovës (të gjithë këshilltarët arsimorë shqiptarë ishin 
përjashtuar nga puna, v. B.Sh) do të botojë udhëzime të posaçme se si të punohet me këto 
tekste shkollore��. Synimi i Serbisë ishte që shkollarëve shqiptarë në të gjitha nivelet e 
arsimit t`u ndalohen tekstet adekuate mësimore në gjuhën shqipe dhe në vend të tyre të 
servohen tekstet e përkthyera pa asnjë veçori kombëtare shqiptare. 

Pas largimit të drejtorit dhe të kryeredaktorit, drejtoria e dhunshme, nga procesi i punës 
largoi edhe 55 punëtorë të tjerë. Në këtë mënyrë u mbyllën mundësitë e funksionimit dhe të 
veprimit të Entit të Teksteve dhe të Mjeteve Mësimore. Në lokalet e Entit u vendos drejtoria e 
dhunshme dhe ndërkohë u pranuan disa punëtorë të rinj serbë, të cilët do të realizojnë të 
ardhura të majme personale në kurriz të djersës së punëtorëve shqiptarë të Entit. Nga shitja e 
teksteve në gjuhën shqipe kanë siguruar të ardhura personale për 7 vite. Në këtë vit ETMMK 
u shndërrua në filialë të ETMM të Beogradit. Në këtë Ent gjatë kësaj periode botoheshin 
tekste në gjuhën serbe dhe turke si dhe ndonjë tekst në gjuhën shqipe gjithnjë me plane dhe 
programe të Serbisë për nxënës të shkollave fillore të komunës së Preshëvës, Bujanocit dhe të 
Medvegjes. 

 
 
7.4. Veprimtaria botuese 
 
7.4.1. Veprimtaria botuese 1992-1999 
 
Shumica e punëtorëve të Entit, sidomos redaktorët, shprehen gatishmëri që edhe në 

kushtet dhe rrethanat e vështirësuara për punë të punojnë dhe të kontribuojnë në mbijetesën e 
arsimit shqip në Kosovë. Mirëpo, përveç vullnetit për punë ata nuk kishin asgjë. Nuk kishin 
lokal për të zhvilluar veprimtarinë e rregullt, nuk kishin mjete financiare për botimin e 
teksteve, nuk kishin bazë materiale-financiare për sigurimin e ekzistencës, por megjithatë ia 
nisën punës. Për vitin shkollor 1991/92 ishin të gatshëm titujt e teksteve që ishin përgatitur 
dhe botuar nga Enti, por të cilat i kishte përvetësuar drejtoria e dhunshme. Për vitin 1992 
duhej të përgatiteshin dhe të botoheshin tekste të reja. 

Në vitin 1990 në Kosovë hartohen planet dhe programet e reja mësimore të cilat më 
vonë i miratoi Pleqësia e Arsimit të Kosovës. Krahas planeve dhe programeve mësimore ishte 
miratuar edhe rrjeti i ri i shkollave të mesme. Me këto ndryshime arsimi shqip dhe sistemi i 
arsimit kosovar përfundimisht i kishte shkëputur lidhjet me planet dhe programet e Serbisë 
dhe me sistemin arsimor të saj. Këto ndryshime në programet mësimore ishte e domosdoshme 
të inkorporoheshin në tekstet shkollore.   

Në mungesë të mjeteve financiare për hartimin e teksteve të reja, bëhen përpjekje dhe u 
arrit që tekstet ekzistuese të korrigjoheshin dhe të liroheshin nga përmbajtjet e ideologjizuara 
programore. 

Gjatë viteve 1992 - 1999 nga ky institucion me rëndësi të veçantë shoqërore janë botuar 
gjithsej 588 tituj të teksteve, të lekturës shkollore, të dokumentacionit pedagogjik shkollor dhe 
të botimeve të veçanta. Megjithatë, kjo periodë shënohet në analet e Entit të Teksteve si vite 
më produktive sa i përket hartimit të teksteve origjinale në gjuhën shqipe. 

Në edukimin dhe arsimin fillor prej gjithsej 101 teksteve të përdorura, tekste të reja që 
për herë të parë ishin botuar në Kosovë ishin 61 sosh apo 60,40 për qind. Përndryshe në këtë 
nivel të arsimit ishin botuar si tituj të rinj apo si ribotime gjithsej 276 tituj. 
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T.7.4.1.1. Pasqyra tabelare e teksteve të reja sipas klasave 
 
Klasat Gjithsej tituj tituj të rinj Përqindja Ribotime Përqindja 

I 10 5 50,00 5 50,00 
II 11 7 63,64 4 36,36 
III 12 10 83,33 2 16,67 
IV 11 9 81,82 2 18,18 
V 15 10 66,67 5 33,33 
VI 12 6 50,00 6 50,00 
VII 15 6 40,00 9 60,00 
VIII 15 8 53,33 7 46,67 

Gjithsej 101 61 60,40 40 39,60 
 

Në arsimin e mesëm janë përdorur gjithsej 116 tituj, prej tyre botime të reja ishin 85, kurse 
ribotime 31. Raporti në mes të titujve të rinj dhe ribotimeve jepet në tabelën vijuese: 
 
 
T.7.4.1.2. Raporti në mes të titujve të rinj dhe ribotimeve 
 

Klasat Gjithsej tituj tituj e rinj Përqindja Ribotime Përqindja 
I 36 23 63,89 13 36,11 
II 27 19 70,37 8 29,63 
III 33 28 84,85 5 15,15 
IV 21 15 75,00 5 25,00 

Gjithsej 116 85 73,28 31 26,72 
 
 
T.7.4.1.3. 
 

Viti Gjithsej Arsimi fillor Arsimi i mesëm Lektyra shkollore Botime të 
veçanta 

i boti. tituj Nr.i 
tituj 

Ekzem-. 
plarë 

Nr.i 
tituj 

Ekzem- 
plarë 

Nr.i  
tituj. 

Ekzem- 
plarë 

Nr.i 
tituj. 

Ekzem- 
plarë 

1992 8 8 225000       
1993 11 11 197319       
1994 28 24 453217 4 32457     
1995 39 26 519846 13 85117     
1996 78 46 908907 26 175281   6 5875 
1997 111 43 748580 38 126570 16 157611 14 9473 
1998 101 43 527770 35 88900 12 60000 11 7060 
1999 196 77 2385000 93 524000 16 80000 10 14600 

Gjithsej      572      278 5965639 209 1032325 44 297611 41 37008 
 
 
 
7.4.2. Edukimi dhe arsimi fillor 
 
Për nxënës dhe arsimtarë të edukimit dhe të arsimit fillor gjatë këtyre viteve janë botuar 

gjithsej 276 tituj. Me botimin e tyre janë plotësuar nevojat për tekste për të gjitha lëndët 



 173

mësimore duke filluar nga klasa e parë deri në klasën VIII. Mungojnë tekstet vetëm për 
lëndën e edukatës muzikore për nxënës të klasës së parë dhe të dytë si dhe tekstet e edukatës 
fizike për të gjitha klasat e shkollës fillore, përkatësisht doracakët për arsimtarë të këtyre dy 
lëndëve mësimore. 

Botimi i teksteve për edukimin dhe arsimin fillor, gjatë viteve të okupimit të Kosovës 
dhe të përjashtimit të nxënësve dhe të arsimtarëve nga objektet e tyre shkollore ka filluar në 
vitin 1992. Siç po shihet në pasqyrën tabelare, në këtë vit ishin botuar 8 tituj të teksteve me 
tirazh 225.000 ekzemplarësh. Në vitin 1993 janë botuar 11 tituj me 197.319 ekzemplarë. Për 
çdo vit shtohej numri i titujve shkollorë dhe me këtë edhe numri i ekzemplarëve. Në vitin 
1994 janë botuar 24 tituj me 453.217 ekzemplarë. Mesatarisht për një klasë ishin siguruar 3 
tituj, përkatësisht për një nxënës ishin siguruar 1,68 libra. Në vitin vijues 1995 ishte shtuar 
numri i teksteve në 26 tituj, kurse numri i ekzemplarëve në 519.846. Megjithatë, numri më i 
madh i teksteve ishte botuar në vitin 1996, kur për nevoja të nxënësve të arsimit fillor ishin 
siguruar 46 tituj me gjithsej 908.907 ekzemplarë. Në dy vitet e tjera vijuese, në vitin 1997 dhe 
1998 ishin botuar nga 43 tituj të teksteve me nga 748.500, përkatësisht 527.770 ekzemplarë. 

Vlen të ceket se në vitin 1996 fillon të botohet, për herë të parë, pas shumë viteve të 
pushimit, lektyra shkollore. Në bashkëpunim me edicionin �Rilindja� në këtë vit botohen 16 
tituj të lektyrës shkollore sipas programit mësimor të lëndës së gjuhës dhe të letërsisë shqipe 
për nxënës të edukimit dhe të arsimit fillor me tirazh 157.611 ekzemplarë. Në këtë vit botohet 
edhe dokumentacioni pedagogjik e shkollor, si ditarët e klasës (për shkolla fillore dhe të 
mesme), librezat e nxënësve, dëftesat për nxënës të edukimit dhe të arsimit fillor dhe të 
arsimit të mesëm, formularët e diplomave dhe të dokumentacionit tjetër, si librave amë etj. 

Edhe në vitin 1998 botohet lektyra shkollore. Në bashkëpunim me �Rilindjen� janë 
botuar 12 tituj me 60.000 ekzemplarë. 

Viti 1999 është karakteristik për shumë arsye. Në këtë vit janë planifikuar dhe janë 
botuar 77 tituj të teksteve me tirazh shumë të madh 2.352.000 ekzemplarësh. Në historinë 30-
vjeçare të Entit, përkatësisht të Librit Shkollor nuk ka ndodhur të botohet  numër kaq i madh 
titujsh me tirazh mbi 2 milionë ekzemplarësh. Të gjitha lëndët mësimore janë të mbuluara me 
tekste adekuate, ndërsa mesatarisht një nxënës i takojnë 8,7 libra. 

 
 
7.4.3. Arsimi i mesëm 
 
Në arsimin e mesëm tekstet filluan të botohen në vitin 1994. Deri në vitin 1994 nxënësit 

dhe arsimtarët e këtij niveli të arsimit i kanë përdur tekstet që ishin botuar një vit para largimit 
të punëtorëve shqiptarë nga Enti, në vitin 1991. Në vitin 1991 Enti kishte botuar 249 tituj 
tekstesh shkollore për nxënësit e arsimit të mesëm. Me këto tekste ishin plotësuar nevojat për 
lëndë të përgjithshme (për gjimnaze dhe lëndë të përgjithshme edhe për shkolla profesionale), 
pjesërisht ishin plotësuar nevojat edhe për lëndë të përgjithshme profesionale, ndërsa për ato 
të ngushta profesionale edhe mëtutje ndihej mungesa e teksteve. 

Tekstet e vitit 1991 ishin hartuar dhe botuar në mbështetje të planeve dhe të programeve 
mësimore të para vitit 1990. Këto tekste, për nxënësit e klasës së parë (të cilët ishin regjistruar 
në mbështetje të reformës së re të miratuar në vitin 1990) nuk përkonin me planet dhe me 
programet mësimore. Në këtë vit kishte mjaft tituj tekstesh dhe mjetesh mësimore të botuara 
për arsimin e mesëm. Kështu prej 249 titujsh tekstesh, 112 tituj ishin të përkthyera nga gjuha 
serbe apo 44,98 për qind, kurse tekste të autorëve shqiptarë ishin 137 tituj apo 55,02 për qind 
nga numri i përgjithshëm i teksteve. Është karakteristikë e përgjithshme se tekstet e lëndëve të 
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përgjithshme ishin të hartuara nga autorët shqiptarë, kurse ato të lëndëve të përgjithshme 
profesionale dhe të ngushta profesionale ishin të përkthyera. 

Tekstet e para, pas okupimit të plotë të Kosovës, përkatësisht pas përjashtimit të 
nxënësve dhe të arsimtarëve shqiptarë si dhe të punëtorëve të Entit të Teksteve, për këtë nivel 
arsimor janë botuar në vitin 1994, përkatësisht vitin shkollor 1994/95. Në këtë vit janë botuar 
4 tekste mësimore për lëndët e përgjithshme mësimore me 32.457 ekzemplarë. Tekstet e 
botuara në këtë vit ishin: 3 tekste për gjuhën angleze si gjuhë e huaj për nxënës të klasës I, II 
dhe III të shkollave të mesme (këto tekste ishin marrë nga Shtëpia Botuese Libri Shkollor 
Tiranë, të hartuar nga grup autorësh në krye me Ilo Stefanllari) dhe Kimia për klasën I 
gjimnaz (ribotim, nga autori Rexhep Mehmeti). 

Në vitin shkollor 1995/96 në arsimin e mesëm ishin siguruar 13 tekste me tirazh 85.117 
ekzemplarësh, prej të cilave tekste të reja ishin 3, kurse ribotime 10 tekste. Nga këto tekste 1 
tekst është marrë nga Shqipëria, kurse një tjetër ishte i përbashkët me autorë nga Kosova dhe 
Shqipëria. 

Nga viti në vit numri i teksteve të arsimit të mesëm shtohej. Tekstet e autorëve 
shqiptarë, ato të cilat përputheshin me planet dhe programet mësimore, ribotohen apo 
sigurohen tekste të reja, por krahas kësaj edhe numri i teksteve të huazuara nga Shqipëria 
ishte në rritje. Kështu në vitin shkollor 1996/97 botohen 26 tekste me 175.281 ekzemplarë. 

Në vitin shkollor 1997/98 ishin botuar 38 tekste me 126.570 ekzemplarë, prej tyre të 
rinj ishin 19 tekste aq sa ishin edhe ribotime. Nga këta tituj 10 ishin marrë nga Shqipëria, 
kurse 1 tekst ishte hartuar nga autorë të përbashkët. 

Në vitin 1998 lufta kishte përfshirë shumë zona të Kosovës. Në masën e gjerë ishte 
krijuar një pasiguri totale. Si rezultat i kësaj situate, në krahasim me vitin paraprak numri i 
teksteve të botuara ishte më i vogël. Në konkursin publik për hartimin e teksteve të reja 
shkollore janë paraqitur pak dorëshkrime. Në disa raste  për disa lëndë mësimore nuk është 
paraqitur asnjë kandidat. Megjithatë në vitin 1998 janë botuar 35 tituj të teksteve me 88.900 
ekzemplarë. 

Në vitin 1999 janë botuar 93 tituj të teksteve me 524.000 ekzemplarë. Të gjithë këta 
tituj janë shpërndarë falas. 

Me botimin e këtyre teksteve mund të konstatohet së në arsimin e mesëm për lëndët e 
përgjithshme mësimore janë plotësuar nevojat në tërësi, për lëndët e përgjithshme 
profesionale pjesërisht, kurse për lëndët e ngushta profesionale  mungojnë tekstet e shumë 
lëmenjve të punës. Sigurimi i teksteve për disa lëmenj të punës prodhuese dhe sidomos për 
disa  profile të tyre arsimore është vështirësuar tej mase meqë numri i nxënësve në to është 
tejet i vogël. Kështu p.sh. në lëmin e xehetarisë, gjeologjisë dhe metalurgjisë, pastaj në 
ndërtimtari etj. numri i përgjithshëm i nxënësve në një klasë (në të gjitha shkollat e mesme të 
Kosovës) nuk arrin 50 sish. Tekstet e këtyre lëmenjve të punës do të ishin shumë të shtrenjta, 
por edhe ekspertët të cilët do t�i hartonin tekstet është deficitar. Megjithatë, Enti i Teksteve, 
përkatësisht Shtëpia Botuese Libri Shkollor gjatë këtyre 6 viteve të veprimtarisë në fushën e 
botimit të teksteve shkollore për arsimin e mesëm ka arritur t�i botojë 209 tituj tekstesh me 
tirazh 1.032.325 ekzemplarësh dhe kështu pjesës më të madhe të nxënësve t�u sigurojë tekstet 
dhe me këtë edhe kushte të domosdoshme për punë të suksesshme për profesione shkallë të III 
dhe IV të përgatitjes profesionale.  

 
 
7.4.4. Tekstet universitare 
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Enti i Teksteve deri në vitin 1991, me programin e tij të punës kishte edhe botimin e 
teksteve universitare. Mirëpo për shkak të mungesës së mjeteve financiare deri në vitin 1996 
Enti nuk arriti të botojë asnjë tekst. Në vitin 1996 botohen 6 tituj tekstesh universitare dhe të 
botimeve të veçanta. Tekste universitare janë botuar vetëm 3 vite. Për këto 3 vite janë botuar 
gjithsej 5 tituj me tirazh 3.500 ekzemplarësh. 

Në botimin kaq të vogël të teksteve ka ndikuar formimi i një Këshilli për botimin e 
teksteve universitare pranë Senatit, përkatësisht Rektoratit të Universitetit të Prishtinës. 
Përfaqësuesit e Universitetit edhe zyrtarisht e kishin marrë përsipër botimin e teksteve 
universitare. Ky ndërrim i botuesit ka krijuar moskënaqësi në radhët e studentëve  dhe 
profesorëve të Universitetit, të cilët tekstet i botojnë dhe i shpërndajnë në mënyrë 
gjysmëprivate. Pjesërisht financohen nga Universisteti, ndërsa shitjen duhet ta sigurojnë vetë. 
Kjo mënyrë veprimi ndikoi në rritjen e çmimit shitës të teksteve universitare dhe solli në 
pozita të palakmueshme profesorët ndaj studentëve. Nevojat për tekste universitare janë të 
mëdha. Ndërrimi i teknikës dhe i teknologjisë së re në fusha të ndryshme të veprimtarisë, të 
arriturat e reja shkencore në fillim të shekullit të ri parashtron domosdonë e ndërrimit të 
teksteve të të gjitha niveleve sidomos të atyre universitare, me të cilat studentët duhet të 
njihen me këto arritje. Megjithatë numri i kërkesave të profesorëve të Universitetit për 
botimin e titujve të rinj apo ribotimin e teksteve nga Libri Shkollor është i madh. Vetëm në 
këtë vit presin 30 kërkesa për botim. Universiteti me Këshillin botues profesional, me shumën 
e siguruar të mjeteve financiare dhe me dinamikën e botimit të teksteve universitare  nuk 
është dëshmuar se është i denjë për një punë të këtillë. Universiteti ka ekspertë për hartimin e 
teksteve universitare, por nuk ka ekspertë për përgatitjen teknike të tyre, nuk ka redaktorë 
profesionalë dhe shërbimet përcjellëse që janë të domosdoshme për çdo tekst. 

 
 
7.4.5. Tekstet e përbashkëta 
 
Derisa në vitet �70 e �80 Enti kishte bashkëpunim me shtëpitë botuese të Jugosllavisë, 

sidomos me Entin e Teksteve dhe të Mjeteve Mësimore të Serbisë në Beograd, për shkak të 
planeve dhe të programeve të përbashkëta, në bazë të bërthamave të përbashkëta të hartuara 
në nivel të vendit (të ish Jugosllavisë) e të cilat plane dhe programe nuk i zbatuan ata që i 
hartuan, por në Kosovë mjerisht ishin zbatuar me përpikëri. Andaj edhe shumë tekste ishin 
përkthyer nga gjuha serbe në gjuhën shqipe. Në vitet �90 ky bashkëpunim fatbardhsisht është 
shkëputur. Prej këtij viti u krijuan lidhjet shpirtërore, lidhjet e një gjaku, të një kulture dhe të 
një tradite me shtetin amë. U krijuan lidhjet me Shtëpinë Botuese të Librit Shkollor të 
Shqipërisë me seli në Tiranë. Falë këtij bashkëpunimi vëllazëror, sot në përdorim të nxënësve 
shqiptarë të Kosovës janë në duar 82 tituj tekstesh të përbashkëta. Në disa sosh ka disa 
dallime të natyrës specifike, por shumica janë pa asnjë dallim në mes të Tiranës dhe 
Prishtinës. Kjo vlen për tekstet e gjuhës shqipe dhe të letërsisë, si për shkolla fillore, ashtu për 
ato të mesme dhe për lëndën e matematikës në ciklin e klasave të ulëta. Tekstet e lëndës 
mësimore Edukatë shoqërore, përkatësisht Edukatë qytetare kanë ndryshime të vogla, të bëra 
nga koautorë të Kosovës, sidomos në klasën e parë e të dytë dhe në Edukatën qytetare të 
klasës VII dhe VIII. Ky bashkëpunim mendojmë mund të jetë edhe më i frytshëm, por së pari 
duhet të harmonizohen sistemet e arsimit dhe sidomos planet dhe programet mësimore. 

 
 
7.4.6. Botimi i teksteve në vitin shkollor 1999/2000 
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Ky vit është karakteristik dhe dallon prej viteve të mëparshme në rrethana okupimi të 
Kosovës. Siç cekëm edhe më lart gjatë tërë këtyre viteve Enti, përkatësisht Libri Shkollor 
arriti të përgatitë dhe të botojë tekste edhe pse në kushte dhe rrethana mjaft të vështira. Për 
shkak të veprimtarisë botuese ndiqeshin punëtorët e Entit, ndiqeshin nxënësit dhe arsimtarët, 
ndiqeshin librarët, por edhe shtypshkronjat, ndërsa tekstet megjithatë botoheshin, 
shpërndaheshin  me kohë dhe gjendeshin në duar të nxënësve dhe të arsimtarëve. Në vitin 
1999 pas eksodit të madh të shqiptarëve, në Kosovë u krijua vakuum në shumë lëmenj të 
punës dhe të jetës. Gjatë luftës në Kosovë disa shtypshkronja u dogjën dhe u shkatërruan. 
Krahas kësaj u dogjën edhe filmat e teksteve që ishin botuar një vit më parë. Fatbardhësisht 
gjysma e punëtorëve të Entit edhe gjatë kësaj lufte qëndroi në vend dhe menjëherë pas ardhjes 
së forcave të NATO-s në Kosovë, që në gjysmën e dytë të qershorit me vetëmohim vazhdon 
punën në realizimin e planit botues për vitin 1999. Sigurimin e mjeteve financiare për botimin 
e teksteve dhe të mjeteve mësimore për vitin shkollor 1999/2000 e mori përsipër UNMIK-u 
me Konsorciumin e donatorëve. Para së të siguroheshin mjetet financiare për këtë qëllim, nga 
UNMIK-u është caktuar një grup ekspertësh të fushave të ndryshme të cilët kishin për detyrë 
të bënin vlerësimin e teksteve që do të përdoreshin në vitin shkollor 1999/2000. Pas vlerësimit 
të titujve të teksteve, ato janë shpërndarë nëpër shtypshkronja sipas rezultateve të tenderit. Në 
mungesë të energjisë elektrike dhe të rrethanave të tjera, tekstet nuk janë shtypur me kohë, 
deri në fund të vitit shkollor nuk arritën nga shtypi apo arritën shumë vonë 13 tituj të teksteve 
shkollore për dy nivelet e arsimit. Tirazhi 3.000.600 ekzemplarësh ishte tepër i madh për 
shtypshkronjat shoqërore dhe private të Kosovës. Andaj edhe vonesat në sigurimin e teksteve 
në një mënyrë mund të arsyetohen, por kurrsesi edhe neglizhenca e disa shtrypshkronjave, të 
cilat përveç teksteve ishin angazhuar në botimin e formularëve, reklamave dhe të materialit 
tjetër të UNMIKU-t apo të shumë shoqatave dhe të asociacioneve që veprojnë në Kosovë dhe 
të cilat sillnin profite shumë më të larta se sa botimi i teksteve shkollore. Ndërkohë është 
paraqitur problemi i cili nuk ishte paraparë me rastin e hartimit të planit botues dhe të tirazhit 
për secilin titull - shtimi shumë i madh i numrit të nxënësve i cili ka ndikuar në rrjedhën e 
shpërndarjes së teksteve. Nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, por edhe nga Perëndimi një 
numër i madh nxënësish, të cilët shtuan kërkesën për tekste. Kishte më shumë nxënës se 
ekzemplarë të teksteve. 
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Tabela e teksteve shkollore në gjuhën shqipe për shkollën 
fillore 
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Tabela e teksteve shkollore në gjuhën shqipe për shkollat e 
mesme 
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7.5. Tekstet e bashkësive etnike 
 

Nxënësit shqiptarë të Kosovës gjatë këtyre viteve të okupimit kanë mësuar sipas 
planeve dhe programeve mësimore të hartuara dhe të miratuara nga ekspertë të 
lëmenjve të ndryshëm të Kosovës dhe të miratuara në organet kompetente të arsimit të 
Kosovës. Në bazë të këtyre planeve dhe programeve janë hartuar tekstet shkollore për 
secilën klasë, për secilin nivel të arsimit. Nxënësit e nacionaliteteve të tjera në këtë 
periodë kanë mësuar me plane dhe  programe mësimore të miratuara në Pleqësinë e 
Arsimit të Serbisë dhe me tekstetet e hartuara dhe të botuara në Beograd. Me këto plane 
dhe programe dhe tekste të hartuara në bazë të tyre kanë mësuar dhe punuar, përveç 
nxënësve të nacionalitetit serb dhe malazias edhe ata të nacionalitetit mysliman 
(boshnjak) dhe turk. Pas çlirimit të Kosovës, nxënësit shqiptarë edhe mëtutje mësojnë 
me plane dhe programe të vitit 1990 dhe me tekste të hartuara në bazë të këtyre progra-
meve mësimore, kurse edhe serbët mësojnë me tekstet e tyre të hartuara në Beograd. 
Udhëheqësit e nacionalitetit boshnjak në vitin shkollor 1999/2000 nuk kanë pranuar që 
nxënësit e tyre të mësojnë me tekste të Beogradit. Për këtë qëllim tekstet në gjuhën 
boshnjake në bashkëpunim me UNMIKU-n janë porositur në Bosnjë, të cilat janë të 
hartuara në bazë të planeve dhe të programeve mësimore të Bosnjës. Turqit i kanë në 
përdorim tekstet e përkthyera nga gjuha serbe dhe aty - këtu ndonjë tekst të hartuar 
nga autorët turq që përdoreshin edhe më parë. Turqit në vitin shkollor 1999/2000 nuk 
kanë pranuar të mësojnë me tekste të hartuara në Beograd dhe të përkthyera në gjuhën 
turke për lëndët mësimore: histori, edukatë muzikore, kulturë dhe art (për të gjitha 
klasat).  

 
 
7.5.1. Tekstet në gjuhën turke 
 
Tekste në gjuhën turke Libri Shkollor nuk ka botuar që nga viti shkollor 1990/91. Prej 

këtij viti  deri në vitin shkollor 1998/99 ato i botoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të 
Beogradit, dega në Prishtinë. 

Me rikthimin e depos në pronësi të Librit Shkollor janë gjetur 99 tituj të teksteve dhe të 
literaturës shkollore. Të gjithë këta tituj janë shpërndarë falas nëpër shkolla siç është vepruar 
edhe me tekstet në gjuhën shqipe. Mjetet financiare për tekstet në gjuhën turke dhe 
shpërndarjen e tyre i kanë siguruar donatorët e huaj. 

Pjesa më e madhe e këtyre teksteve ishin për  nxënës dhe arsimtarët të edukimit dhe të 
arsimit fillor, gjithsej 48 sish, kurse për arsimin e mesëm ishin vetëm 4 tituj. 
Përqindja më e madhe e teksteve siç po shihet edhe në këtë pasqyrë tabelare është e përkthyer 
nga autorët serbë e malazias. Në listën e teksteve të përdorura në vitin shkollor 1998/99 e më 

parë kishte edhe tekste të ngarkuara me  përmbajtje nacionaliste serbe të cilat ishin 
diskriminuese për nxënës dhe arsimtarë të nacionalitetit turk. Kështu nga përdorimi i tyre 

nëpër shkolla me propozimin e komisionit vlrësues  të formuar nga UNMIKU janë hequr 16 
tituj. Tekstet e nxjerra nga përdorimi janë të lëndëve mësimore histori, kulturë dhe art. 
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T.7.5.1.1. Tekstet në gjuhën turke sipas klasave 
 

Klasa I 
 

Nr 
 

Autorët 
 

Titulli i tekstit 
Numri i 

ekzemplarëve 
   1999/00 
1. Salih Lika Libër leximi 285 
2. Fahriu Kaja Abetarja 285 
3. D.Gjorgjeviq Dituri natyre dhe shoqërie 285 
4. D.Stojkoviq-Japunçiq Dituri natyre dhe shoqërie-fletë pune 285 
5. M.Marjanoviq etj Matematika 141 
6. M.Latkoviq Përmbledhje detyrash nga matematika 276 
7. V.Repaç-D.Knjezheviq Trafiku rrugor dhe mjetet e komunikacionit 549 
 Gjithsej  2.106 

 
 
Klasa II 

 
Nr 

 
Autorët 

 
Titulli i tekstit 

Numri i 
ekzemplarëve 

   1999/00 
1. Salih Lika Libër leximi 268 
2. M.Lozanov, B.Pavlov Dituri natyre dhe shoqërie 291 
3. M.Lozanov, B.Pavlov Dituri natyre dhe shoqërie-fletë pune 291 
4. M.Marjanoviq, etj. Matematika 171 
5. M.Latkoviq Përmbledhje detyrash nga matematika 175 
 Gjithsej  1.196 

 
 

Klasa III 
 

Nr 
 

Autorët 
 

Titulli i tekstit 
Numri i 

ekzemplarëve 
   1999/00 
1. Salih Lika Libër leximi 293 
2. D.Lipovac, M.Latkoviç Matematika 293 
3. D. Vlahoviç etj. Dituri natyre dhe shoqërie 293 
4. Velimir Satiroviç etj. Përmbledhje detyrash nga matematika 293 
 Gjithsej  1.172 

 

 
Klasa IV 

 
Nr 

 
Autorët 

 
Titulli i tekstit 

Numri i 
ekzemplarëve 

   1999/00 
1. Salih Lika Libër leximi 277 
2. D.Daniloviç Dituri natyre 277 
3. Velimir Satiroviç etj. Matematika 277 
4. Velimir Satiroviç etj. Matematika-fletë pune 277 
5. Qemali K.Tunaligil Gjuha turke dhe kultura e shprehjes 277 
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6. D.Daniloviç, B.Daniloviç Dituri shoqërie- fl.pune 277 
 Gjithsej  1.662 

Klasa V 
 

Nr 
 

Autorët 
 

Titulli i tekstit 
Numri i 

ekzemplarëve 
   1999/00 
1. Fahri Kaja Libër leximi 238 
2. M.Millosheviç Gjeografia 220 
3. B.Tatiç etj. Biologjia 238 
4. D.Adnaqeviç Matematika 238 
5. D.Adnaqeviç Përmbledhje detyrash nga matematika 238 
6. Ikbal Orlat Gjuha turke dhe kultura e shprehjes 238 
7. S.Popov etj. Bazat e arsimit teknik 238 
 Gjithsej  1648 

 
Klasa VI 

 
Nr 

 
Autorët 

 
Titulli i tekstit 

Numri i 
ekzemplarëve 

   1999/00 
1. Fahri Kaja Libër leximi 292 
2. M.Marinçek Biologjia 292 
3. M.Raspopoviç etj. Fizika 292 
4. D.Adnaqeviç Matematika 292 
5. M.Potkonjak etj. Gjeografia 292 
6. S.Popov etj. Bazat e arsimit teknik 292 
 Gjithsej  1752 

 
Klasa VII 

 
Nr 

 
Autorët 

 
Titulli i tekstit 

Numri i 
ekzemplarëve 

   1999/00 
1. Fahri Kaja Libër leximi 89 
2. V. Gjorgjeviq etj. Biologjia 259 
3. M.Raspopoviq Fizika 283 
4. S.Miliq Matematika 283 
5. M.Milosheviq Gjeografia 283 
6. L.Mandiq etj. Kimia 283 
7. Z.Milinkoviq  Kultura figurative 520 
 Gjithsej  2000 

 
Klasa VIII 
 

Nr 
 

Autorët 
 

Titulli i tekstit 
Numri i 

ekzemplarëve 
   1999/00 
1. Nusret Diso Ulky etj. Libër leximi 301 
2. S.Stevanoviq etj. Biologjia 301 
3. M.Raspopoviq Fizika 301 
4. L.Mandiq etj. Kimia 301 
5. D. Anaçeviq etj. Matematika 301 
6. M.Milosheviq Gjeografia 301 
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 Gjithsej  1806 
 
Siç po shihet edhe në pasqyrën tabelare prej 48 titujve të teksteve shkollore të përdorura 

në edukimin dhe arsimin fillor, tekste të autorëve nga radha e minoritarëve turq ishin vetëm 9 
sish apo 18,75 për qind. Të gjitha tekstet e tjera apo 8,25 për qind ishin të autorëve serbë. 

Në arsimin e mesëm në përdorim ishin vetëm 5 tituj dhe të gjithë këta të përkthyer nga 
gjuha serbe. 

 
 
7.5.2. Tekstet në gjuhën boshnjake 
 
Për ndryshim nga vitet e mëparshme, kur nxënësit e nacionalitetit boshnjak përdornin 

tekstet e përbashkëta me nxënësit serbë dhe malazias që përgatiteshin dhe botoheshin në 
Beograd, në vitin shkollor 1999/2000 tekstet e përshtatura për nxënësit boshnjakë të Kosovës, 
i siguroi  UNMIKU. Shpërndarjen e teksteve nëpër shkolla e bëri Libri Shkollor, siç është 
vepruar me të gjitha tekstet e tjera në gjuhën shqipe dhe turke. 

Arsimtarët kanë vështirësi në përdorimin e këtyre teksteve sepse ato nuk përkojnë me 
planet dhe programet mësimore që janë në përdorim në Kosovë. Në to pak apo fare nuk ka 
përmbajtje programore nga Kosova, nga kultura dhe historia e saj. Në arsimin fillor dhe atë të 
mesëm në gjuhën boshnjake në vitin shkollor 1999/2000 janë përdorur gjithsej 103 tituj të 
teksteve me 44.422 ekzemplarësh. 
Sipas klasave nxënësit i kanë përdorur 114 tituj të teksteve shkollore (11 tekste përdoren nga 
nxënësit e klasave të ndryshme p.sh. teksti për klasën I dhe II apo III dhe IV etj.): 

 
T.7.5.2.1. 
 

Klasa Numri i teksteve Tirazh
i 

Shkollat e mesme Tirazhi 

I 5 3500 15 745 
II 4 2707 19 1328 
III 4 2567 12 859 
IV 4 2640 8 475 
V 9 5855   
VI 10 7007   
VII 12 7840   
VIII 12 8899   
 60 41015 54 3407 

 
Siç mund të vërehet nga kjo pasqyrë tabelare, në arsimin fillor ishin në përdorim 60 tituj 

me 41.015 ekzemplarë, kurse në arsimin e mesëm 54 tituj me 3407 ekzemplarë. 
Lista e teksteve në gjuhën boshnjake të përdorura në vitin shkollor 1999/2000 
 

Nr. 
 

Teksti  Numri i ekzemplarëve 

1 Matematika 1 700 
2. Čitanka 1 700 
3. Čitanka 3 649 
4. Muzička kultura 1,2,3 2020 
5. Poz. pri. i dru�tva 1 700 
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6. Put u Slovograd 1 700 
7. Čitanka 2 670 
8. Matematika 2 669 
9. Poz. pri. i dru�tva 2 668 

10.  Matematika 3 648 
11. Poz. pri. i dru�tva 3 650 
12. Matematika 4 660 
13. Muzička kultura 4 660 
14. Poz. prirode 4 660 
15.  Čitanka 4 660 
16. Matematika 5 649 
17. Biologia 5 650 
18. Engleski 5 660 
19. Historia 5 650 
20. Čitanka 5 649 
21. Bosa. jezik 5 648 
22. Geografia 5 649 
23. Muzička kult. 5 650 
24. Muzička kult. 6 710 
25. Fizika 6 709 
26. Likovna kult. 5.6 1360 
27. Engleski 6 708 
28. Biologia 6 710 
29. Bos. jezik 6 700 
30. The. Odgoj. 6 710 
31. Geografia 6 700 
32. Historia 6 680 
33. Čitanka 6 670 
34. Zbir. iz fizike 7 660 
35. Historia 7 620 
36. Muzi. kult. 7 660 
37. Biologia 7 660 
38. Bos. jezik 7 660 
39. Čitanka 7 620 
40. Geografia 7 660 
41. Hemija 7 660 
42. Matematika 7 660 
43. Engleski 7 660 
44. Fizika 7 660 
45. Engleski 8 690 
46. Likov. kult. 7 1360 
47. Fizika 8 690 
48. Biologia 8 690 
49. Muz. kult. 8 690 
50. Hemija 8 690 
51. Zbi. iz. fizi. 8 690 
52. The. Odgoj. 8 690 
53. Bos. jez. 8 690 
54. Matematika 8 689 
55. Čitanka 8 650 
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56. Geografia 8 650 
57. Historia 8 690 
58. Praktična nastava i ruč. obr. meta 110 
59. Hemija I 50 
60. Tehnologia obrade i mas. The. Sk. 55 
61. Termodinamičke tablice I  55 
62. Gradjevinski material I 55 
63. Gradjevinske konstrukcije I-II s.s. 55 
64. Toplotehnika I 55 
65. Logaritamske tablice 240 
66. The. Mehanika I  55 
67. Geografia I gim. 50 
68. The. Mehanika II  100 
69. Fizika sa zbi. zad. I 50 
70. Muzička kultura II gim. 65 
71. Metalostrugar II 100 
72. Matematika sa zbi. zad. II s.s. 60 
73. Tehnologija zanim. Zavarivaca II-III mas.st.s. 100 
74. Tehnologia obrade II  100 
75. Geografia II gim.  64 
76. Gradjevinske konstrukcije I-II 100 
77. Energetika II ele.the.s. 100 
78. Geodezija II the.s. 100 
79. Ma�inski elementi II mas.tehs. 100 
80. Tehnologija zanimanja II-III mas.st.s. 85 
81. Termodinamika sa termotehnikom II 100 
82. Motori sa unutra�njim sagorevanjem II 85 
83. Hemija � gimnazije III 49 
84. Metalostrugar III 85 
85. Hidraulika i pneumatika III 85 
86. Tehnička mehanika III 85 
87. Ma�inski elementi III 85 
88. Radni i pogonske ma�ine III 85 
89. Termodinamika III 85 
90. Organiz. i ekonom. proizvodnj. III 85 
91. Fizika sa zbirkom zadatak. III 50 
92. Sociologija gimnazije III 50 
93. Osnovni konstruis IV 55 
94. Organiz. i ekonom proizvodnj. IV 55 
95. Transportni uredjaji IV 55 
96. Praktikum iz biologije I-II 120 
97. Fizika IV 40 
98. Historija gimnazije II 29 
99. Matematika IV 40 

100. Hemija IV 40 
101. Fizika praktikum I-IV 50 
102 Fizika praktikum gimnazije I-IV 50 
103 Historija gimnazije IV 40 

 Gjithsej 44.422 
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7.5.3. Tekstet në gjuhën serbe 
 
Tekstet dhe mjetet mësimore në gjuhën serbe për nxënës të Kosovës prej vitit 1991 janë 

përgatitur dhe janë botuar nga Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Beogradit. Në degën  e 
Prishtinës janë botuar tekstet në gjuhën turke dhe pjesërisht  në gjuhën shqipe për nxënësit 
shqiptarë të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës si dhe për nxënësit shqiptarë në Mal të Zi. 
Këto tekste janë të hartuara në bazë të planeve dhe të programeve mësimore të Serbisë, kurse në 
gjuhën shqipe dhe në gjuhën turke ato  janë të përkthyera. Përmbajtjet programore si dhe tekstet 
janë të hartuara me kritere joshkencore, me  materie të cilat janë fyese dhe nënçmuese për 
nxënës shqiptarë dhe turqë. Këtë e dëshmon fakti se me rastin e vlerësimit të teksteve në gjuhën 
turke nga komisioni i formuar nga UNMIK-u nuk e kanë marrë pëlqimin për përdorim tekstet e 
fushave të kulturës (kulturës figurative dhe të kulturës muzikore), të historisë, gjeografisë si dhe 
Dituri natyre e shoqërie. 

Tekstet në gjuhën serbe për nxënës të Kosovës nuk i ka shpërndarë Libri Shkollor 
nëpërmes të UNMIK-ut, siç është vepruar me tekstet në gjuhën shqipe, boshnjake dhe në 
gjuhën turke. Ato janë shpërnda nëpërmes të kanaleve të fshehta të Serbisë. Mirëpo, në bazë 
të katalogut të librarve të cilat Libri Shkollor i ka dhe në bazë të teksteve që janë gjetur në 
depo mund të konstatohet së në vitin shkollor 1990/2000, por edhe më herët janë aplikuar 99 
tituj të  teksteve për edukimin dhe arsimin fillor. Edhe ditarët e punës (librat e klasës) janë 
hartuar dhe botuar në Beograd. 

Në vitin shkollor 1999/2000 në arsimin fillor, me mësim në gjuhën serbe në Kosovë, në 
përdorim ishte ky numër i teksteve sipas klasave: 

 
T.7.5.3.1. 

Klasa Numri i teksteve 
I 7 
II 8 
III 7 
IV 6 
V 14 
VI 17 
VII 19 
VIII 21 

 
Listën e teksteve dhe emrat e autorëve të tyre të cilat ishin në përdorim në vitin shkollor 

1999/2000 po e japim në vazhdim: 
 
Klasa I 

Nr. Autori Teksti 
1. Dr. Vuk Milatović,  

Anastasija Ivković 
Bukvar 

2. Dr. Vuk Milatović, 
Anastasija Ivković 

Nastavni listovi uz bukvar 

 
3. 

Jelena Mioč 
Nada Mioč-Stanojević 

Čitamo i pi�emo  
Početnica (tekstovi, didaktički materijal po 
kompleksnom postupku) 

4. Dr. Miroljub Vućković Ka�i mi da ti ka�em Priručnik za učenike 
 
5. 

Ljiljana Novković 
Biljana Graćanovič 

Priroda i dru�tvo 
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Dr. Biljana Trebje�anin 
 
6. 

Ljiljana Novković, Biljana 
Graćanovič; Dr. Biljana Trebje�anin 

Radni listovi za prirodu i dru�tvo 
 

7. Vera Repac, Predrag Kne�ević Pe�ak i vozač u saobraćaju, za 1, 2. i 3. razred 
 
Klasa II 

8. Mr. Slavica Jovanović Čitanka sa osnovnim pojmovima o jeziku 
9. Mr. Slavica Jovanović Nastavni listovi za sprski jezik 
10. Desanka Stojić-Janju�ević Učim latinicu 
 
11. 

Dr. Milosav Marjanović 
Mr. Bo�idar Nikodijević 
Milo Latković 

Matematika 

12. Milo Latković Radni listovi iz matematike 
13. Milena Lozonov 

Bojana Pavlova 
Priroda i dru�tvo 

14. Biljana Gačanović 
Marija Kaps 
Dr. Petar Radičević 

Neraskidive veze  
Čitanka za prirodu i dru�tvo 
Za 2. i 3. rasred 

15. Dr. Ljiljana Kne�ević i dr. Radni listovi za prirodu i dru�tvo 
 

Klasa III 
16. Dr. Vuk Milatovič Čitanka sa osnovnim pojmovima o jeziku 
17. Dr. Vuk Milatovič Nastavni listovi za srpski jezik 
18. Dr. Velimir Sotirović 

Dr. Du�an Lipovac; Milo Latković 
Matematika 

19. Dr. Belimir Sotirović 
Dr. Du�an Lipovac; Milo Laktović 

Radni listovi iz matematike 

20. Dr. Bo�ko Vlahović 
Mr. Bogoljub Mihajlović 

Priroda i dru�tvo 

21. Ljiljana Kne�ević i dr. Radni listovi za prirodu i dru�tvo 
22. Mr. Gordana Stojanović  

Dr. Vi�nja Protić 
Muzička kultura za III i IV razred 

 
Klasa IV 

23. Milenko Ratković Čitanka 
24. Dr. Milija Nikolić; Mirjana Nikolić Srpski jezik i kultura izra�avanja 
25. Dr. Velimir Sotirović 

Dr. Du�an Lipovac; Milo Latković 
Matematika 

26. Dr. Milosav Marjanović 
Milo Latković 

Zbirka zadataka iz matematike 
(sa re�enjima) 

27. Biljana Danilović; Dragan Danilović Poznavanje prirode 
28. Dragan Danilović; Biljana Danilović Radni listovi iz poznavanja dru�tva 

 
Klasa V 

29. Dr. Pavle Ilić; Milutin Petrović Čitanka 
30. Dr. Milija Nikolić; Mirjana Nikolić Srpski jezik i kultura izra�avanja 
31. Dr. Du�an Adnađević 

Dr. Vladimir Mićić; Gli�a Ne�ković 
Matematika 

32. Dr. Du�an Adnagjević 
Dr. Vladimir Mićić; Gli�a Ne�ković 

Zbirka zadataka iz matematike 
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33. Dr. Lazar Rakić Istorija 
34. Dr. Milena Milin 

Dr. Miroslava Panić-�troh 
Istorijska čitanka 

35. Grupa autora Istorijski atlas; Za V � VII razred 
36. Miodrag Milo�ević Geografija 
37. Dr.Tomislav Rakićević Geografska čitanka 
38. Dr. Jovan Ilić; Milan Danilović Radna sveska za geografiju 
39. Dr. Budislav Tatić 

Mila Karac; Vladimir Đorđević 
Biologija 

40. Danilo Gačić; Dr. Slobodan Popov Radna sveska za tehničko obrazovanje 
41. Dr. Predrag Piper 

Marina Petković; Svetlana Mirković 
Ruski jezik (prva godina učenja) 

42. Mr. Gordana Stojanović 
Nade�da Čirić 

Muzićka kultura 

 
Klasa VI 

43. Dr. Pavle Ilić; Milutin Petrović 
Mr. �arko Babić 

Čitanka 

44. Dr. Milija Nikolić; Mirjana Nikolić Srpski jezik i kultura izra�avanja 
45. Mr. Milovan Rapajić;  

Vera Dragutinović 
Vera Maksimović 

Radna sveska za srpski jezik 

46. Dr. Du�an Adnađević 
Dragosllav Ne�ković 

Matematika 

47. Dr. Du�an Adnađević 
Dragoslav Milić; Gli�a Ne�ković 

Zbirka zadataka iz matematike 

48. Dr. Rade Mihaljčić Istorija 
49. Dr. Sima Ćirković;  

Dr. Rade Mihaljčić 
Istorijska čitanka 

50. Mr. Marija Potkonjak 
Miodrag Milo�ević 

Geografija 

51. Dr. Jovan Ilić; Milan Danilović Geografska čitanka 
52. Dr. Jovan Ilić; Milan Danilović Radna sveska za geografiju 
53. Dr. Magdalena Mariček  

Dr. Vlasta Vujin 
Biologija 

54. Dr. Dragi�a Ivanović i dr. Fizika 
55. Dr. Milan Raspopović 

Jerzdimir Tomić;  
Branko Radivojević 

Zbirka re�enih zadataka iz fizike sa 
laboratorijskim ve�bama 

56. Dr. Slobodan Popov Tehničko obrazovanje 
57. Dr. Slobodan Popov; Danilo Gačić Radna sveska za tehničko obrazovanje 
58. Radmila Milosavljević i dr. Domaćinstvo 
59. Mr. Gordana Stojanović  

Nade�da Ćirić 
Muzička kultura 

 
Klasa VII 

60. Mr. �ivan Lukić Čitanka 
61. Dr. Milija Nikolić Srpski jezik i kultura izra�avanja 
62. Dr. Milija Nikolić Radna sveska za srpski ejzik 
63. Dr. Svetozar Milić; Marko Ignjatović Matematika 



 195

Branko Jevremović 
64. Dr. Svetozar Milić; Marko Ignjatović 

Branko Jevremović 
Zbirka zadataka iz matematike 

65. Mr. Milutin Perović  
Mr. Milo Strugar 

Istorija 

66. Mr. Milutin Perović;Ljubo Sparavalo 
Dr. Mihajlo Vojvodić 

Istorijska čitanka 

67. Miodrag Milo�ević Geografija 
68. Dr. Jovan Marković Geografska čitanka 
69. Vladimir Đorđević; 

Mr. Veljko Terzija 
Biologija 

70. Dr. Dragi�a Ivanović i dr. Fizika 
71. Branko Radivojević; Jezdimir Tomić 

Dr. Milan Raspopović 
Zbirka re�enih zadataka iz fizike sa 
laboratorijskim ve�bama 

72. Dr. Ljuba Mandić; Dejan Danilović 
Mr. Jasminka Korolija 

Hemija 

73. Dr. Ljuba Mandić; Dejan Danilović 
Mr. Jasmina Korolija;  

Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim 
ve�bama 

74 Dr. Dragan Golubović  
Jovan Baloković; Dr. Đorđe Peri�ić 

Tehnničko obrazovanje 

75. Dr. Dragan Golubović 
Jovan Baloković; Dr. Đorđe Peri�ić 

Radna sveska za tehničko obrazovanje 

76. Mr. Branka Trbović;  
Svetozar Veljković 

Domaćinstvo 

77. Mr.Gordana Stojanović 
Nade�da Ćirić 

Muzička kultura 

78. Mr. Zdravko Milinković Likovna kultura za VII i VIII razred. 
 
Klasa VIII 

79. Mr. Vuk Aleksić Čitanka 
80. Dobrila Letić Srpski jezik i kultura izra�avanja 
81. Dobrila Letić Radna sveska za srpski jezik 
82. Dr. Du�an Ađanćević 

Dragoslav Milić 
Matematika 

83. Dr. Du�an Ađanćević 
Dragoslav Milić 

Zbirka zadataka iz matematike 

84. Dr. Du�an Ađanaćević 
Mr. Vene Bogoslavov 
Gli�a Ne�ković; Dragoslav Milić 

50 testova za proveru znanja matematike iz 
osnovne �kole (sa rezultatima) 

85. Dr. Nikola Gaće�a 
Ljiljana Mladenović-Maksimović 
Dr. Du�an �ivković 

Istorija 

86. Branka Bečanović;Biljana Stojanović Istorijska čitanka 
87. Miodrag Milo�ević Geografija 
88. Dr. Jovan Ilić; Milan Danilović Geografska čitanka 
89. Dr. Jovan Ilić; Milan Danilović Radna sveska za geografiju 
90. Radovan Nedeljković Atlas nemih karata Jugoslavije 
91. Dr. Smiljka Stevanović-Pi�teljić  

Mr. Katica Paunović 
Dr. Dragoljub Pi�teljić 

Biologija 

92. Dr. Jasmina Pilipović Prva pomoč 
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93. Mr. Natalija Bukurov Anatomska bele�nica 
94. Dr. Dragi�a Ivanović i dr. Fizika 
95. Dr. Milan Raspopović 

Jezdimir Tomić; Branko Radivojević 
Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim 
ve�bama 

96. Dr. Ljuba Mandić; Dejan Danilović 
Mr. Jasminka Korolija 

Hemija 

97. Dr. Ljuba Mandić; Dejan Danilović 
Mr. Jasminka Korolija 

Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim 
ve�bama 

98. Dr. Dragan Golubović 
Dr. Đurđe Peri�ić 

Tehničko obrazovanje 

99. Mr. Gordana Stojanović 
Nade�da Čirić 

Muzička kultura 

 
 
7.6. Dokumentacioni pedagogjik 
 

Dokumentacioni pedagogjik dhe shkollor ka rëndësi të veçantë në mbajtjen e 
evidencës për realizimin e planeve dhe të programeve mësimore, për evidencimin e suksesit 
të nxënësve etj. 

Në vitin shkollor 1991/92 janë përdorur dëftesat dhe formularët e diplomave  për nxënës 
të shkollës fillore dhe të mesme të përgatitura dhe të botuara një vit më parë nga Enti i 
Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, ndërsa ditarët (libri i klasës) nuk është botuara fare meqë 
nuk kishte botues. Arsimtarët në vend të ditarëve i kanë shkoqitur rubrikat e ditarëve në 
fletore të formatit A/4. Prej vitit shkollor 1992/93 deri në vitin shkollor 1995/96 ai është 
përgatitur dhe botuar nga Ministria e Arsimit të Kosovës e cila vepronte në Kosovë. Enti, 
përkatësisht Shtëpia Botuese Libri Shkollor, prej vitit shkollor 1996/97 e ka përgatitur dhe 
botuar dokumentacionin pedagogjik për të gjitha nivelet e arsimit përveç atij sipëror: të gjitha 
llojet e dëftesave, formularët e diplomave, librezat e nxënësve, librat e klasës (ditarët), Librin 
Amë (për shkolla fillore dhe të mesme) etj. 

Në vitin shkollor 1999/2000 librat e klasës (ditarët) janë përgatitur dhe shtypur nga 
mjetet financiare të cilat i kanë siguruar donatorët e shumtë. Ata janë shtypur në tri gjuhë 
mësimore, në gjuhën shqipe, në gjuhën boshnjake dhe në gjuhën turke. Përmbajtja e ditarëve 
është e njëjtë. Në gjuhën boshnjake dhe turke janë përkthyer nga gjuha shqipe. 

Përveç ditarëve, falas janë shpërndarë edhe të gjithë formularët e dëftesave dhe të diplo-
mave për nxënës të edukimit dhe të arsimit fillor dhe të arsimit të mesëm. Këta formularë janë 
unikë për të gjitha gjuhët mësimore në të cilat organizohet procesi mësimor në Kosovë. 
Hartues i këtyre formularëve është Departamenti për Arsim dhe Shkencë dhe Shtëpia Botuese 
Libri Shkollor, i cili njëherësh është edhe botues. Nxënësit i kanë marrë falas këta formularë: 

I. Dëftesa për kryerjen e arsimit fillor; 
II. Dëftesa për gjimnaze; 
III. Dëftesa për shkolla profesionale; 
IV. Diploma për kryerjen e gjimnazit; 
V. Diploma për kryerjen e shkollës profesionale.   

Pra, këta formularë janë shtypur në gjuhën shqipe, në gjuhën boshnjake, në gjuhën turke 
dhe në gjuhën serbe. Shpërndarjen e tyre falas nëpër komuna e ka bërë Libri Shkollor. 

Numri i dëftesave dhe i formularëve të diplomave sipas gjuhëve mësimore jepet 
në vijim:  

T.7.6.1. 
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Nr. Dokumentacioni Shqip Boshnjakisht Serbisht Turqisht Gjithsej 
1. Dëftesa kl.VIII 1850 72 744 72 2738 
2. Dëftesa, gjimnaz 930 240 400 240 1810 
3. Dëftesa, shk.profes. 1680 120 1060 120 2980 
4. Diploma, gjimnaz 360 80 340 80 860 
5. Diploma, shk.profes. 516 80 340 80 1016 

 
 

7.7. Çmimi i teksteve  
 
Tekstet shkollore gjatë këtyre viteve janë shitur me çmime të caktuara nga shërbimi 

profesional i Librit Shkollor dhe me pëlqimin e Ministrisë së Arsimit të Kosovës. Ato  janë 
përcaktuar në mbështetje të kostos së shpenzimeve të shtypit. Në këtë çmim kanë ndikuar 
shpenzimet rreth përgatitjes së teksteve, të shpenzimeve të letrës, të filmave, të pausave, 
shpenzimeve të shtypit (shtypshkronjat) si dhe pagesa e autorësisë. 

Çmimi më i ulët për një tekst shkollor ishte 3 DM, ndërsa më i larti 4 DM. Për tekstet e 
gjuhës angleze, tekste që u morën nga Oksford Universitet Press, çmimi ishte më i lartë. Te-
kstet për klasën e pestë të shkollës fillore shiteshin 10 DM, ndërsa për klasën e parë të arsimit 
të mesëm 12 DM. Në këto tekste bëjnë pjesë teksti bazë, fletorja e punës, libri për arsimtarin 
dhe kasetat.  

Çmimi i teksteve sipas klasave sillej 19 DM për klasën e parë deri 51 DM në klasën 
VII. Në klasën 3, 5 dhe 7 çmimi i teksteve ishte më i lartë, meqë në këto çmime janë llogaritur 
tekstet e muzikës dhe të kulturës figurative, të cilat vlejnë për klasën 3 dhe 4, pastaj për klasën 
5 dhe 6 si dhe tekstet për klasën 7 dhe 8. 

Në vitin shkollor 1998/99 tekstet kishin këto çmime sipas klasave: 
 

T.7.7.1. Pasqyra tabelare e çmimeve të teksteve sipas klasave 
 

Klasat Numri i teksteve Çmimi i përgjithshëm 
I 6 22 DM 
II 5 19.5 
III 8 29 
IV 6 20,5 
V 11 40 
VI 11 38 
VII 14 51 
VIII 12 42 
Gjithsej 73 262 

 
Ilustrimet dhe vizatimet teknike janë kryer nga bashkëpunëtorët e jashtëm dhe nga 

redaktori teknik i Librit Shkollor (Ramadan Salihu). Pjesën më të madhe të ilustrimeve arti-
stike e kanë bërë bashkëpunëtorët e jashtëm Faik Krasniqi dhe Shyqri Nimani. 

Përgatitja e teksteve për shtyp, në fillim, është bërë nga bashkëpunëtorët e jashtëm, 
meqë në Librin Shkollor nuk kishte kompjuterist, nuk kishte kompjuterë dhe material tjetër 
përcjellës. Pjesa më e madhe e teksteve është përgatitur në firmën �Forma� (bashkëpronarë të 
së cilës ishin Lulzim Bunjaku, inxhinier dhe Arbër Statovci, njohës i mirë i kompjuterëve). 
Më vonë, në 3-4 vitet e fundit numri i bashkëpunëtorëve të jashtëm është shtuar dukshëm si 
rezultat i numrit gjithnjë më të madh të teksteve, sidomos të teksteve të reja që është dashur të 
punohen nga fillimi - radhitja, lektura, korrektura, faqosja etj. Në vitin 1997 në marrëdhënie 
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pune në Librin Shkollor është pranuar një kompjuterist (ing. Mentor Agani) i cili me punën 
profesionale të tij ndikoi në ngritjen e cilësisë së përgatitjes teknike të tekstit. 

Filmat e teksteve janë punuar dhe përgatitur për shtyp në firmën � Linodesign� dhe 
�AeA design� nga Prishtina.  

 
 

7.8. Hartimi i teksteve 
 

Hartimi i teksteve gjatë këtyre viteve ishte i ballafaquar me shumë pengesa, si të 
natyrës teknike ashtu edhe të natyrës politike. Disa autorë pas ofertimit për hartimin e 
ndonjë teksti kishin rezervë në mundësinë e botimit të tyre. Ata rezononin se ne do të 
hartonim tekstin por nëse ai për arsyena të ndryshme nuk mund të botohet mundi do të 
na shkoj huq ose edhe nëse botohet a do të kompenzohet në mënyrë adekuate për 
honorarin e autorësisë. Disa prej tyre kishin dronë se tekstet edhe nëse botohen, vështirë 
se do të sigurohen mjetet financiare, meqë ndoshta nuk do të kishte shitje etj. Kishte edhe 
autorë të cilët kishin frikë nga ndjekja e policisë serbe, sidomos për tekste të lëndëve 
shoqërore, si histori etj. Megjithate pjesa më e madhe e autorëve të teksteve të cilët kishin 
bashkëpunuar me këtë Shtepi Botuese edhe para vitit 1991 qenë të gatshëm që të 
vazhdojnë bashkëpunimin me qëllim të sigurimit të teksteve shkollore, bile në vitin e parë 
të botimit të teksteve jashtë lokalit të punës, më 1992 të gjithë autorët (bashkëautorët) për 
8 tekste hoqën dorë nga kompensimi financiar për të drejtën e autorësisë. 

Shtëpia Botuese Libri Shkollor brenda këtyre 8 viteve kishte një numër prej rreth 900 
autorëve të teksteve, të mjeteve mësimore dhe të dokumentacionit pedagogjik e shkollor. Mbi 
90 për qind e teksteve janë të hartuara nga dy e më shumë autorë. Në shkollën fillore tekstet 
janë të hartuara kryesisht nga koautorët, ndërsa tekstet për shkolla të mesme kanë përqindje 
më të lartë të hartimit nga një autor. Është konstatim i përgjithshëm i vlerësuesve të teksteve 
dhe i arsimtarëve se tekstet e hartuara nga grup autorësh janë më cilësor. Redaksia e Librit 
Shkollor angazhimet që i ka bërë rreth hartimit të teksteve ka pasur parasysh këtë konstatim 
dhe për këtë arsye janë angazhuar numër më i madh i autorëve. 

 
 

7.8.1. Mënyra e angazhimit të autorëve për hartimin e teksteve 
 

Angazhimi i autorëve për hartimin e teksteve bëhet në disa mënyra. Mënyra më e 
përshtatshme, më demokratike dhe më e preferueshme e angazhimit të autorëve është 
që të shpallet konkursi publik për tekstin e caktuar. Kjo formë e fitimit të tekstit më 
cilësor është aplikuar edhe para viteve �90, mirëpo një kohë, në 4-5 vitet e para të punës 
së Librit Shkollor në kushte dhe rrethana të jashtëzakonshme, tekstet janë fituar 
përmes angazhimit të autorëve. Zakonisht janë angazhuar autorët që kishin përvojë të 
gjatë në hartimin e teksteve, bashkëpunëtorë të vjetër të kësaj shtëpie botuese dhe 
njerëz të verifikuar në kualitetin e hartimit të teksteve. Prej vitit 1997 tekstet prapë janë 
fituar me konkurs. Konkursi publik është shpallur në mjetet e informimit. Në te janë 
prezantuar të dhënat elementare për tekstin e kërkuar, si: lënda mësimore, afati i 
dorëzimit të dorëshkrimit etj. Dorëshkrimet dorëzohen përmes postës në 3 kopje me 
shifër të caktuar me qëllim të ruajtjes së sekretit të autorit.  Për një lëndë mësimore 
ndodhë të paraqiten 3-4 dorëshkrime, por në disa raste nuk është paraqitur asnjë 
dorëshkrim. Me të arritur dorëshkrimet, redaktorët përgjegjës në bashkëpunim me 
kryeredaktorin i caktojnë recensentët. Nëse ka më shumë dorëshkrime për një lëndë 
mësimore atëherë caktohen 3 deri në 5 recensentë. Dorëshkrimi i cili fiton në bazë të 
propozimit të recensentëve merret për botim. Ndodh që të paraqitët vetëm një 
dorëshkrim dhe mos të merr vlerësimin pozitiv të recensentëve. Në këtë rast 
dorëshkrimi është refuzuar. Në rast se nuk ka arritur asnjë dorëshkrim ose 
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dorëshkrimet e arritura nuk kanë vlerësim pozitiv nga grupi i recenstëve dhe nga 
redaktori profesional atëherë bëhet angazhimi i autorëve për dorëshkrim të ri apo 
vendoset që të përsëritet konkursi. Numri më i madh i teksteve të botuara gjatë viteve 
1992 � 1999 është siguruar përmes të angazhimit të autorëve. Nëpërmjet të konkursit 
janë siguruar rreth 20 tekste prej gjithsej 100 teksteve të reja. 

Risi e botimit të teksteve të reja në këtë periodë 8 vjeçare është bashkëpunimi i frytshëm 
në mes të dy shtëpive botuese, Librit Shkollor të Tiranës dhe Librit Shkollor të Prishtinës. 
Falë këtij bashkëpunimi gjatë këtyre viteve janë botuar 80 tituj të teksteve shkollore për 
shkollën fillore dhe të mesme me autorë të përbashkët të lëmenjve të ndryshëm nga Shqipëria 
dhe nga Kosova apo janë huazuar tekste të reja nga autorët e Shqipërisë. Prej tyre rreth 40 
sosh janë të hartuara nga grupi i përbashkët i autorëve. Me autorë të përbashkët janë tekstet e 
gjuhës shqipe, si Leximi prej klasës së parë deri në klasën e tetë të shkollës fillore, pastaj 
Edukatë shoqërore prej klasës së parë deri në klasën e katert, Edukata qytetare prej klasës V 
deri në klasën VIII,  Historia për të gjitha klasat e shkollës fillore, duke filluar prej klasës IV 
deri në klasën VIII si dhe tekstet e historisë për shkolla të mesme etj. Autorët e teksteve të 
përbashkëta i kanë ndarë përmbajtjet programore sipas kaptinave dhe secili prej tyre e ka 
hartuar pjesën e vet. Në të gjitha këto raste ishte i caktuar nga një udhëheqës i projektit apo 
një lloj koordinatori profesional i cili në fund të grumbullimit të materies së hartuar i 
sistemonte njësitë mësimore apo kaptinat e veçanta sipas kronologjisë apo sipas parimeve 
didaktike. Edhe redaktorët profesional ishin të përbashkët, një nga Prishtina dhe tjetri nga 
Tirana. Vlen të ceket se në këto tekste të përbashkëta janë marrë parasysh specifikat e 
ndryshme të natyrës politike, por edhe ato të natyrës praktike. 

 
 

7.8.2. Kompensimi financiar i autorësisë 
 

E drejta e autorësisë është respeketuar edhe në këtë periudhë në të cilën nuk 
funksiononin kurrfarë ligjesh. Të gjithë autorët, bashkëautorët dhe bashkëpunëtorët tjerë të 
shumtë, për punën e bërë, për kontributin e dhënë në hartimin e teksteve dhe në ndihmesën 
për mbijetimin e arsimit shqiptar janë paguar sipas Normativit. 

Sipas Normativit të Librit Shkollor e drejta e autorit kompensohej sipas tri kategorive: 
Autorët e teksteve shkollore, pa marrë parasysh nivelin e shkollimit, numrin e tabakëve 

� vëllimin, për botimin e parë, paguheshin me 3.000 DM (Një kohë është paguar edhe 3.300 
DM), për ribotimin e dytë autorësia është paguar me 70 për qind nga kjo shumë (2.100 DM), 
kurse për ribotimin e tretë e mëtutje ajo është paguar me 60 për qind nga honorari i botimit të 
parë (1.800 DM). Autorët e botimeve të veçanta janë paguar me 2.000 DM, ndërsa autorët e 
lektyrës shkollore me 1.000 DM. 

E drejta e autorësisë për lekturë, redakturë etj. paguhet sipas çmimit të caktuar për tabak 
autori. 

Shtypja e teksteve është bërë nëpër shtypshkronjat private që vepruan në Kosovë. Prej 
572 teksteve shkollore dhe të dokumentacionit pedagogjik e shkollor të botuar gjatë viteve të 
okupimit në Kosovë asnjë nuk u botua në shtypshkronja shoqërore, siç ishte �Rilindja� (serbët 
e riemëruan �Graçanica�) në Prishtinë, �Ramiz Sadiku� në Prizren dhe �Prosveta� në Gjilan. 
Të gjitha botimet e Entit të Teksteve, përkatësisht të Librit Shkollor janë shtypur në 
shtypshkronja private. Ato janë ndarë nëpër shtypshkronja sipas çmimit më të ulët i cili është 
fituar në bazë të tenderit publik. Në formularët e ofruar për tenderim janë dhënë elementet e 
tekstit si: formati i librit, numri i faqeve (numri i tabakëve), mënyra e lidhjes, cilësia e letrës 
(gramazhi) për tekst dhe  ballinë etj. Ato kanë pasur afat deri kur duhet t�i sjellin ofertat, të 
cilat më vonë komisioni i Librit Shkollor i ka shqyrtuar dhe ua ndau shtypshkronjave sipas 
çmimit më të ulët, afatit të kryerjes së shtypit, të cilësisë etj. Shtypshkronjat siguronin letrën 



 200 

meqë Libri Shkollor  nuk kishte mundësi financiare ta sigurojë. Pra, tekstet janë kalkuluar me 
të gjitha shpenzimet (letra, kimikatet etj.). Të gjitha borxhet shktypshkronjave u janë paguar 
vetëm pas shitjes së teksteve. Disa sosh që morën tekste dhe tirazh më të madh janë paguar 
më 5-6 muaj vonesë. Mirëpo, falë bashkëpunimit të mirëfilltë dhe sinqeritetit, si të 
përfaqësuesve të Librit Shkollor ashtu të shtypshkronjave, edhe pse me vonesa të caktuara 
janë kryer të gjitha obligimet. Nuk ka pasur raste që është dashur të zgjidhen përmes formave 
të tjera institucionale (gjykatave apo të intervenimit të organeve të tjera të Qeverisë së 
Kosovës). Cilësia e botimeve të Librit Shkollor ishte e nivelit të lakmueshëm, madje disa prej 
tyre ishin të cilësisë shumë të lartë. 

Punëtorët e Librit Shkollor kishin tretman të njëjtë sikurse edhe punëtorët e tjerë të 
arsimit. Puna dhe përpjekjet e tyre nuk ishte paguar sipas rezultateve të punës. Të ardhurat e 
tyre, në 3 vitet e para, ishin të fiksuara. Ato siguroheshin nga Këshilli Qendror i Financimit të 
Kosovës. Në vitin 1992 ishte 20 DM shuma mujore për punëtor, pa marrë parasysh vendin e 
punës. Më vonë ato ngriten në 30 dhe 40 DM. Prej vitit 1996 me qëllim të lirimit të buxhetit 
të KQFK punëtorët e Librit Shkollor janë vetëfinancuar. Të ardhurat mujore më të larta, të 
drejtorit, në vitin 1998 arritën në 420 DM. 

Prej vitit 1992 në marrëdhënie të përhershme pune në këtë institucion me rëndësi 
të veçantë shoqërore ishin këta punëtorë: Sabit Jakupi, drejtor deri në vitin 1995, 
Xhevat Syla, kryeredaktor deri në vitin 1997, Abdullah Vokrri, drejtor prej vitit 1996 
deri në vitin 1999, Bajram Shatri, kryeredaktor prej vitit 1997 deri në vitin 1999 dhe 
drejtor prej vitit 1999, Refik Bekteshi, redaktor deri në vitin 1998 dhe kryeredaktor 
prej vitit 1999, Ruzhdi Tahiri, sekretar,  

 
 

7.9. Pajisja e nxënësve me tekste 
 

Nga praktika e deritanishme mund të konstatohet se tekstet nuk i marrin të 
gjithë nxënësit, përkatësisht nuk shiten aq tekste sa ka nxënës. Në këtë drejtim kanë 
ndikuar shumë faktorë. Faktor kryesor është pozita e ulët materiale e familjes 
shqiptare, sidomos në këto vitet e okupimit, kur pjesa më e madhe e punëtorëve u largua 
me dhunë nga vendet e tyre të punës. Andaj, prindërit e nxënësve me gjithë dëshirë për 
pajisjen e fëmijëve të tyre me tekste shkollore nuk kishin mundësi që ato t�i blenin. Në 
këtë mosshitje ndikoi bartja e teksteve prej një nxënësi të një klase më të lartë në 
nxënësin tjetër të klasës vijuese, sidomos të nxënësve me afri farefisnore (motër-vëlla, 
vëlla-vëlla, nip - dajë etj.etj.). 

Tekstet e klasave të ulëta shiten me përqindje më të lartë së ato të shkollës së mesme. 
Nxënësit e klasave më të larta tekstet i ruajnë më me kujdes, kështu që ato mund të përdoren 
për 2 e 3 vite shkollore nga 2-3 gjenerata. Në klasa të ulëta mesatarisht 50-60 për qind e nxë-
nësve pajisen me tekste të reja shkollore, çka do të thotë se 40 deri 50  për qind e nxënësve i 
marrin tekstet nga gjenerata e mëparshme, kurse në shkolla të mesme vetëm 30 deri 40 për 
qind e nxënësve pajisen me tekste të reja. 

Nxënësit e të gjitha niveleve pajisen më shumë me tekste bazë, tekste të gjuhës, 
tekste të leximit, tekste të matematikës, ndërsa më pak furnizohen me tekste të lëndëve 
mësimore: kulturë figurative, kulturë muzikore, arsim teknik etj. Furnizimi i nxënësve 
me tekste është indikator interesimi të nxënësve për lëndë të caktuara mësimore, por 
edhe indikator tretmani të këtyre lëndëve mësimore në strukturën e përgjithshme të 
procesit mësimor. Janë të rralla rastet kur mësimdhënësit, sidomos në ciklin e klasave të 
ulëta, por edhe në atë të klasave të larta, të cilët dinë ta përdorin tekstin e kulturës 
muzikore. Në ciklin e klasave të ulëta ligjërojnë mësimdhënës të cilët për metodikën e 
muzikës kanë mësuar pak, ndërsa në ciklin e klasave të larta përqindja më e madhe e 
arsimtarëve të kësaj lënde mësimore është e pakualifikuar. Këtë lëndë mësimore e japin 
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vetëm sa për ta plotësuar normën e orëve. Kështu veprohet gati për të gjitha lëndët e 
�shkathtësive�. Në shkolla të mesme, përveç kësaj që cekëm, mjerisht, është e pranishme 
edhe një dukuri mjaft e dëmshme. Disa arsimtarë nuk u lejojnë nxënësve t�i marrin 
tekstet, meqë brenda orës së mësimit njësinë e caktuar mësimore, në vend që ta 
shpjegojnë, e diktojnë.  
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8. SHQYRTIMET PËRFUNDIMTARE 
 
 

Rrethanat politike në Kosovë ndikuan që sistemi i arsimit të karakterizohet me  
specifika të veçanta të cilat këtë e bëjnë sui geneneris të dalluar nga sistemet e tjera në 
Ballkan dhe në Evropë. Në Kosovë më tepër se një dekadë veprojnë dy sisteme paralele - ai  
shqiptar dhe serb. Dekomponimi i sistemit unik u bë në vitin 1990, kur Serbia me masa të 
dhunshme suprimoi autonominë e Kosovës. Nga kjo kohë në sistemin e arsimit bëhen 
ndryshime radikale të cilat do të çojnë drejt konflikteve të mbështetura në identitetin etnik. 
Brenda kësaj periudhe ndaj arsimit në gjuhën shqipe në veçanti  u organizua terror i paparë 
shtetëror (nxënësit dhe arsimtarët u dëbuan nga objektet e tyre shkollore,  burgosen, rrahen, 
maltretohen, vriten e masakrohen). Qëllimet dhe synimet e ndryshme ndikuan që nga një 
sistem unik të shkohet në sisteme tërësisht të ndryshme, ani pse edhe mëtej do të mbeten disa 
veçori të përbashkëta (struktura, nivelet dhe pjesa dërrmuese e përmbajtjeve programore të 
lëndëve profesionale dhe të shkencave natyrore - matematike). Keqpërdorimi i mediumit të 
edukatës për qëllime politike i përcjellë edhe me shumë masa të tjera shkaktoi lëvizje 
mekanike dhe të dhunshme të popullsisë së Kosovës drejt shteteve perëndimore. Për këtë 
arsye numri i frekuentuesve dukshëm do të zvogëlohet. Me përkeqësimin e situatës politike 
dhe ekonomike, me shkeljen e të drejtave dhe të lirive të njeriut shkaktohet përkeqësimi i 
kushteve të punës dhe i procesit edukativ. Kjo do të ketë pasoja në cilësinë e punës dhe në 
procesin mësimor. Kushtet e vështira materiale vështirësuan procesin e përsosjes dhe të 
arsimimit permanent (trajnimin e arsimtarëve). Rrjedhojë e kësaj ishte konservimi i metodave 
dhe i qasjeve të vjetruara dhe puna tradicionale mësimore. Organizimi i mësimit do të bëhet 
me dominimin e panatyrshëm të sistemeve tradicionale didaktike (sistemi ex catedra, 
kateketik, majeutik dhe sistemi verbal demonstrative). Me këto sisteme nxënësi do të jetë në 
pozitën e objektit të veprimit. Ai do të jetë dëgjues pasiv, memorizues dhe vrojtues i 
ngjarjeve. Cilësia e mësimit do të jetë në nivelin e reproduksionit. Mësimi për shumicën e 
nxënësve do të jetë joatraktiv, jointeresant dhe monoton (sidomos për nxënësit me pengesa në 
zhvillim, fëmijët, rinia me prirje dhe aftësi të veçanta dhe fëmijët e talentuar). Nxënësit në 
shkolla në të gjitha nivelet (me përjashtim të fëmijëve në institucionet parashkollore ku  
Fondacioni për Shoqëri të Hapur -  Soros filloi zbatimin e projektit Hap pas Hapi) nuk do të 
aftësohen për të nxënë dhe për metodikën e punës intelektuale, por për të mbajtur në mend 
informacionet, shumica e të cilave ose janë të vjetruara ose shumë shpejt do të vjetrohen për 
shkak të zhvillimit të hovshëm  teknik, tekonologjik, shkencor dhe informativ. 

Gjatë analizës së gjendjes së tashme kemi konstatuar shumë mangësi në përgatitjen e 
kuadrit, përgatitje e cila nuk është në frymën e modeleve bashkëkohëse. Kuadri i cili del nga 
fakultetet dhe shkollat e larta nuk është i përgatitur për të përdorur mënyra dhe veprime të reja 
pedagogjike (mësimdhënien dhe të nxënit participativ interaktiv, mësimdhënien dhe të nxënit 
nëpërmes zgjidhjes së problemeve, studimit dhe zbulimit, të punës në grupe, tandem dhe të 
punës së individualizuar, të mësimdhënies dhe të nxënit heuristik, ekzemplar dhe të mësimit 
dhe të nxënit të programuar, etj.). 

Në mbështetje të shifrave dhe të fakteve mund të përfundohet se kalimi i nxënësve nga një 
nivel në nivelin tjetër nuk është i natyrshëm. Ai në të shumtën e rasteve është me strese, i 
dhembshëm dhe me pasoja të cilat shkollës kosovare i japin veçorinë e një shkolle të �sëmurë� 
apo patologjike si do ta quanin amerikanët, në shkollat dhe në  sistemin e së cilës rëndësi 
parësore i jipet zhvillimit të mendimit kritik (në SHBA- shkollat joproduktive, në të cilat nuk 
realizohet zhvillimi maksimal i fëmijëve apo në të cilat fëmijët krijojnë shprehi dhe sjellje jo të 
mira quhen shkolla �patologjike�, të �sëmura� jo të �shëndosha� që në vend se të bëjnë të 
mundshëm zhvillimin dhe rritën normale të fëmijëve krijojnë vese, tipare negative, njerëz me 
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teke neurotike asociale dhe me gjendje jo të mirë emocionale, andaj duhet kuptuar e pranuar si 
shumë të vërtetë togfjalëshin: shoqëria e shëndoshë - shkolla e shëndoshë dhe anasjelltas). 
Kjo është arsye pse në strukturën e sistemit duhet bërë ndryshime rrënjësore duke krijuar sisteme 
me kalime multivariabile dhe interaktive. 

Konfliktet e gjata ndëretnike, sidomos Lufta e fundit në Kosovë (1999) ndikuan në 
përkeqësimin e raporteve ndëretnike, në shtimin e shkallës së intolerancës, urrejtjes dhe të 
agresivitetit (brutaliteti dhe theroria e ushtrisë, e policisë dhe e paramilitarëve serbë kanë për 
rrjedhojë një numër shumë të madh të fëmijëve, nxënësve dhe të rinjve shqiptarë me pasoja të 
rënda psikosociale - frustrime, brenga, ankthe, neuroza dhe  psikoza), andaj duhet krijuar një 
sistem unik ku do të realizohet plotësisht barazia  në arsim për të gjithë qytetarët e Kosovës. 

Planet dhe programet mësimore nuk i pëmbushin kërkesat bashkëkohëse kurikulare. Ato 
janë të fragmentarizuara, të ngarkuara me historicizëm, fakte të tepruara shpeshherë të vjetruara 
dhe të tejkaluara. Në plane dhe programe nuk është e qartë filozofia, ato nuk lejojnë inaugurimin 
e interesave lokale të mjedisit dhe kështu ngushtojnë dukshëm autonominë e shkollës. Disa lëndë 
janë të stërngarkuara dhe nuk përkojnë me veçoritë psikologjike të moshës së fëmijëve. Pozicioni 
i lëndëve të gjuhëve të huaja, mësimi dhe nxënia e hershme e të cilave është kusht i 
domosdoshëm për integrime evropiane nuk është i favorshëm dhe nuk i aftëson nxënësit për 
integrime dhe tërë kjo është në kundërshtim me proceset e globalizimit2. Planet dhe programet 
nuk i kanë të pëcaktuara objektivat, standardet të cilat duhet synuar dhe të cilat duhet valorizuar 
me vlerësime eksterne dhe interne. Ekzistimi i planeve dhe i programeve paralele (shih shtesën) 
pengon integrimin ndërkulturor dhe ndëretnik, në një anë dhe në anën tjetër bie ndesh me 
synimet irenike të shkollës për zhvillimin e paqes, tolerancës dhe mirëkuptimit  ndëretnik, 
ndërkonfesional, ndërracor etj. 

Kohëzgjatja e arsimit të detyrueshëm tetëvjeçar bie ndesh me kohëzgjatjen e shumicës 
absolute të shteteve perëndimore dhe të shteteve të zhvilluara dhe me sisteme të avancuara  
arsimore dhe demokratike. 

Vlerësimi dhe evaluimi i arritjes së nxënësve, rezultateve dhe i objektivave të 
institucioneve edukative � arsimore bëhet në mënyrë tradicionale, subjektive dhe pa vlerësimin 
ekstern, kështu që nuk dihet sa realizohen aspiratat dhe vizionet zhvillimore të Kosovës. 

Rrjeti i institucioneve parashkollore dhe të shkollave të mesme nuk është funksional dhe 
optimal në aspektin  pedagogjik. Mungojnë institucionet shkencore dhe profesionale për fushat, 
segmentet dhe lëmenjtë e caktuar (arsimi i të rriturve, entet profesionale për avancimin e 
objektivave të punës dhe të procesit edukativ � arsimor, institutet për studime pedagogjike, 
qendrat për shkolla profesionale, për trajnimin e arsimtarëve dhe për vlerësim). Pa një rrjet të 
këtillë të institucioneve nuk mund të ketë sistem  efikas të arsimit në Kosovë. 

Pamja fizike e objekteve shkollore në shumë raste dhe në shumë shkolla nuk është e mirë 
(përkujtojmë se në SHBA gjurmimet kanë vërtetuar se në shkollat me pamje jo të mirë fizike tek 
nxënësit zhvillojnë ndjenjën e vandalizmit), ani pse pas përfundimit të luftës falë ndihmave të 
bashkësisë ndërkombëtare është përmirësuar në shumë shkolla pamja fizike e objekteve. 

Shkolla kosovare nuk është e hapur sa duhet ndaj komunitetit dhe involvimi i prindërve 
nuk u afrohet sa duhet standardeve ndërkombëtare, andaj rezultatet e saj nuk janë në pajtim me 
standardet  evropiane.  

Analiza e fakteve dhe e shifrave është bindëse se sistemi i ardhshëm i ndryshuar i arsimit 
në Kosovë duhet të bëjë të mundshme: 

• Respektimin e të drejtave dhe të lirive të fëmijëve pa marrë parasysh përkatësinë 
nacionale, fetare, racore, gjinore etj. 

                                                 
2 Ky pozicion i gjuhëve të huaja në sistemin e tashëm kurrikular është në kundërshtim me Marrëveshjen e 

Mastrihtit (1993) në të cilin mësimi i gjuhëve të huaja paraqet përparësi.  
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• Përfshirjen sa më të madhe të fëmijëve, të rinjve dhe të rinisë në të gjitha nivelet e 
arsimit; 

• Barazinë e plotë të të gjithë qytetarëve të Kosovës; 
• Rritën dhe  ashpërsimin  e  standardeve dhe të kritereve për regjistrim në shkolla elite 

(gjimnaze) dhe institucione akademike (studime universitare dhe pasuniversitare); 
• Kalimin e natyrshëm të fëmijëve, të nxënësve dhe të studentëve nga një nivel në nivelin 

tjetër në mënyrë sa më të natyrshme dhe në mbështetje të aftësive, interesimeve, të 
nevojave të zhvillimit individual dhe të nevojave zhvillimore të një shoqërie 
demokratike, të cilën pretendojmë ta krijojmë në Kosovë; 

• Reformën e sistemit të përgatitjes së kuadrove pedagogjike për ushtrimin e suksesshëm të 
veprimtarisë edukative � arsimore për mësimdhënie dhe të nxënit bashkëkohës me 
strategji dhe procedura bashkëkohëse siç janë: mësimdhënia dhe të nxënit participativ 
dhe interaktiv, mësimdhënia dhe të nxënit nëpërmes  studimit, kërkimit, zbulimit dhe të 
projektimit, mësimdhënia dhe të nxënit nëpërmes të zgjidhjes së problemeve, 
mësimdhënies dhe të nxënit ekzemplar �paradigmatik, mësimit të programuar, etj. Për 
këtë qëllim duhet aplikuar tash modelet bashkëkohëse të përgatitjes së arsimtarëve 
(trajnimit në pri servis), nëpërmes të aplikimit (mundet edhe nëpërmes pilotimit) të 
modeleve tash të njohura siç janë: 
! Modeli i integruar i programeve, model konsekutiv, tipi njëfazor modular, tipi 
dyfazor � modular dhe programi INSET. Duke pilotuar këto programe ka mundësi që ato 
të adaptohen dhe modifikohen duke ia përshtatur nevojave dhe mundësive tona. Për 
arsimtarët e pakualifikuar duhet filluar aftësimin,  kualifikimin intensiv (fjala është për 
mbi 3000 arsimtarë të shkollave fillore dhe të mesme). 
! Aftësimit të arsimtarëve që punojnë dhe janë të angazhuar në procesin mësimor duhet 
kushtuar vëmendje të veçantë. Në kohët e fundit organizatat e ndryshme janë duke bërë 
shumë punë në aftësimin e arsimtarëve për strategji dhe mësimdhënie bashkëkohore. Në 
këtë segment të procesit të sistemit të arsimit duhet paraparë masa stimulative dhe 
mundësi të avancimit dhe të përparimit të arsimtarëve. 
! Numri i madh i fëmijëve me ngarkesa emocionale, strese dhe ankthe, me aneksi-
ozitete të shkaktuara nga  tmerret e luftës impon nevojën e forcimit të këshillimoreve, 
pedagogjike, psikologjike dhe sociale në shkolla duke i forcuar këto shërbime. 

• Konform ndryshimeve në sistem duhet bërë dhe zhvillimin e kurrikulave në drejtimin e 
përcaktimit të kornizave të përgjithshme (kërkesat nacionale � programe nacionale bazike në të 
cilat do të përfshihen standarde të caktuara të përmbajtjeve- lëndët e obliguara - rreth 70 %) dhe 
të lëndëve  opcionale me te cilat sigurohet realizimi i interesave të mjedisit lokal dhe zgjerohet 
autonomia e shkollës (përvojat e Suedisë, Danimarkës, Holandës, Finlandës, Rusisë, Hungarisë, 
Çekisë, Rumanisë etj). Në zhvillimin e kurrikulave duhet futur mësimin e hershëm të gjuhëve të 
huaja (modaliteti rus � që nga klasa e parë e shkollës fillore apo modelet e shteteve perëndimore 
që nga mosha 9 vjeçare). 

• Arsimimi detyruar duhet të zgjatet nga 8 vjet në arsimin e detyruar 9 vjeçar. 
• Me qëllim të menaxhimit të suksesshëm të arsimit pos DASHK-ut duhet  krijuar  edhe 

këto institucione: 
# Entin Pedagogjik për Shkolla - apo Institutin e Studimeve Pedagogjike; 
# Qendrën për Arsimin Profesional të Kosovës; 
# Qendrën Andrragogjike të Kosovës dhe 
# Qendrën e Kosovës për Vlerësim në Arsim. 
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Në mbështetje të këtyre premisave duhet hartuar �Librin e Gjelbër� në të cilin do të 
përcaktohet korniza e përgjithshme e ndryshimeve reformuese. Pjesë e saj do t�ishte edhe 
analiza komparative e sistemeve perëndimore të arsimit.  
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