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Lista e shkurtesave
AAP

Arsimi dhe Aftësimi Profesional

AAAPARr

Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur

AKA

Agjencia e Kosovës për Akreditim

ADA

Agjencia Austriake për Zhvillim

AKK

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

ASK

Agjencia e Statistikave në Kosovë

ASSET

Projekti i USAID “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt”

BE

Bashkimi Evropian

DKA

Drejtoria Komunale për Arsim

DKSV

Divizioni për Kurrikula, Standarde dhe Vlerësim

DZHPM

Departamenti për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve

EPRBM

Ekipi për parandalim dhe reagim ndaj braksitjes dhe mosregjistrimit

ESIP

Projekti për Përmirësimin e Sistemit të Arsimit

EVV

Ekipi për Vetëvlerësim

GIZ CDBE

Projekti i GIZ “Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin Fillor”

GIZ

Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar

IA

Inspektorati i Arsimit

IPK

Instituti Pedagogjik i Kosovës

IRA

Vlerësim Fillestar i Shpejtë

ISCED

Standardet Ndërkombëtare të Klasifikimit të Arsimit

KAAPARr

Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur
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KASH

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve

KEC

Qendra për Arsim e Kosovës

KEEN

Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim”

KEPTSH

Këshilli i Ekspertëve për Programe dhe Tekste Shkollore/MASHTI

KKK

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve

KSHLM

Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve

MASHTI

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

MPMS

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

OECD

Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim

PISA

Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve

PSAK

Plani Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017 - 2021

PZHSH

Plani Zhvillimor i Shkollës

SBASHK

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës

SMIA

Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsim

SMIAL

Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsimin e Lartë

SHBR

Shkalla Bruto e Regjistrimit

TIK

Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit

UA

Udhëzim Administrativ

UNDP

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim

UNICEF

Fondi Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë

USAID

Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar

VJPSH

Vlerësimi i Jashtëm i Performancës së Shkollës

ZHPM

Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve

ZHPMBSH

Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve me bazë në Shkollë
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1. Hyrje
Në dhjetor 2016, Qeveria e Kosovës aprovoi Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017-2021 (PSAK),1 dokument në të cilin ishte punuar për më tepër se një vit e që përcaktonte rrugën e zhvillimit të arsimit në periudhën pesëvjeçare. Misioni i PSAK ishte “zhvillimi i sistemit arsimor të bazuar në cilësi, në qasje gjithëpërfshirëse dhe në llogaridhënie, që mundëson formimin e individëve në përputhje me standardet dhe praktikat
më të mira ndërkombëtare”. PSAK kishte përcaktuar shtatë objektiva strategjike në këto fusha: 1) Pjesëmarrja
dhe gjithëpërfshirja; 2) Menaxhimi i sistemit arsimor; 3) Sigurimi i cilësisë; 4) Zhvillimi mësimdhënësve; 5)
Mësimdhënia dhe të nxënit; 6) Arsimi dhe Aftësimi Profesional dhe Arsimi për të Rritur; dhe 7) Arsimi i lartë.
Për secilin objektiv strategjik ishin caktuar rezultatet e pritshme, masat e mundshme, si dhe treguesit e suksesit
që shërbejnë për monitorimin e zbatimit të PSAK-ut. Këto u përmbledhën në një plan veprimi për zbatimin e
PSAK-ut.2 Po ashtu, është llogaritur buxheti i PSAK-ut, i cili kishte shumën e përgjithshme prej €176.94 mil.
Ky raport ofron një vlerësim të realizimit të Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017/21 dhe synon të
ofrojë një vlerësim të hollësishëm të zbatimit të aktiviteteve/masave të parapara, arritjes së treguesve të përcaktuar dhe arritjes së objektivave strategjik gjatë këtyre viteve të zbatimit të PSAK. Për më shumë, ky raport
është shkruar mbi bazën e dy raporteve paraprake që janë përgatitur nga KEC për vlerësimin e zbatimit të
PSAK-ut.3
Për realizimin e këtij vlerësimi, përveç analizës dhe shqyrtimit së të dhënave që janë në dispozicion, përfshirë
dokumente strategjike, analiza, të dhëna statistikore si dhe raporte të publikuara, janë mbledhur edhe të dhëna
shtesë nga MASHTI, institucione publike dhe burime të tjera, të cilat kanë ndihmuar shumë për të kuptuar
perspektivat e të gjitha palëve me interes. Për më shumë, është analizuar shkalla e arritjes së objektivave gjatë
zbatimit të PSAK, në raport me arritjen e treguesve të përcaktuar, por edhe në raport me realizimin e masave
që parashihen në PSAK. Në kuadër të këtij raporti, ofrohen rekomandime të shumta që mund të shfrytëzohen me rastin e planifikimeve të reja në arsim, por edhe si platformë për përmirësimin e cilësisë së arsimit në
Kosovë.
Vërejtje: Termi “femra” në këtë raport përdoret në përputhje me terminologjinë e burimit dhe pa asnjë nënkuptim
nënçmues nga aspekti gjinor.

1 http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/PLANI_STRATEGJIK_I_ARSIMIT_NE_KOSOVE.pdf
2 https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-plani-i-veprimit.pdf
3KEC (2017). Vlerësimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017. Raport Vlerësimi.
KEC (2019). Vlerësimi Afatmesëm: Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017-2021.
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2. Konteksti
Kosova ka shënuar rritje solide ekonomike viteve të fundit – mesatarisht 4% e BPV. Megjithatë, Kosova vazhdon të ketë një ndër BPV-të më të ulëta për kokë banori në Evropë, ndërsa ekonomia e vendit mbështetet
kryesisht në remitencat dhe ndihmën e huaj. Kjo varësi, së bashku me mangësitë strukturore të ekonomisë së
Kosovës, vendos presionin mbi konkurrueshmërinë dhe produktivitetin, duke kufizuar krijimin e vendeve të
punës dhe zgjerimin e biznesit.
Sipas Anketës së Fuqisë Punëtore, në tremujorin e tretë të vitit 2020, dy të tretat e popullsisë së Kosovës është
në moshë pune (15-64 vjeç), ndërsa nga popullsia në moshë pune, 60% është joaktive (meshkujt – 41.1%,
femrat 78.5%). Shkalla e punësimit është 30.1% (meshkujt - 46.2%, femrat - 14.4%). Kosova ende përballet me
nivele të larta të papunësisë – 24.6% (meshkujt – 21.5%, femrat – 33.1%). Papunësia tek të rinjtë është shumë
e lartë në Kosovë. Në mesin e personave të moshës 15-24 vjeçare dhe në fuqinë punëtore, 46.9% janë të papunë (meshkujt – 40.8%, femrat 61%). Numri i të rinjëve të moshës 15 – 24 vjeç që nuk ndjekin shkollim, nuk
janë të punësuar dhe nuk ndjekin ndonjë trajnim (NEET) është 37.7% (meshkujt - 37.4%, femrat - 38.1%). Të
dhënat tregojnë se niveli i ulët i arsimimit zbeh shanset e punësimit. Shkalla e papunësisë është e ndërlidhur
ngushtë me nivelin arsimor. Shkalla më e ulët e papunëisë është tek të arsimuarit me nivelin terciar (20.7%)
dhe ata me arsim profesional (25.4%).4
Shkalla e papunësisë sipas nivelit arsimor dhe gjinisë

Pa shkollë

Fillor

Arsim profesional
Meshkujt

Femrat

Gjimnazi

24.6

33.1

Arsim i lartë

21.5

20.7

29.8
13.3

23.8

21.1

25.4

31.5

38.6
22.6

29.4

36.1
27.4

32.2

53.7

63.2

Figura 1

Gjithsej

Gjithsej
Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore T3 2020, ASK

4 https://ask.rks-gov.net/media/5826/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-tm3-2020.pdf
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Efektet e zvogëlimit të popullsisë së moshës shkollore tashmë kanë filluar të vërehen në rënien e numrit të
përgjithshëm të nxënësve në arsimin parauniversitar. Në bazë të projeksioneve të ASK 2020-2025, Kosova
pritet të ketë rënie të theksuar të grup-moshave 0-4 (parashkollor) për shkak të rënies së natalitetit të popullsisë. Një trend i ngjashëm parashihet edhe për grup-moshat 5-9 vjeç të edukimit parafillor dhe fillor.

2020
Grupmoshat 0-4

2021
Grupmoshat 5-9

2022

2023

Grupmoshat 10-14

2024
Grupmoshat 15-19

162296

139080

149597

137331

128859

164237

140666

148575

140563

131855

167268

147349

142447

143188

134740

168314

147068

143958

146969

137523

166123

153459

140090

151259

140177

166100

Projeksionet e popullsisë sipas grupmoshave 2020-2025

156295

140795

152304

141734

Figura 2

2025
Grupmoshat 20-24

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Varianti i mesëm

Numri i nxënësve në arsimin e mesëm të ulët parashihet të rritet deri në vitin 2025, ndërsa, në arsimin e
mesëm të lartë parashihet rënia më e madhe e numrit të nxënësve. Ndërkaq, numri i grup-moshave që korrespondojnë me arsimin e lartë parashihet të rritet. Këto zhvillime do të ndikojnë ndjeshëm në arsimin parauniversitar dhe në arsimin e lartë në Kosovë. MASHTI dhe komunat duhet reflektuar këto zhvillime në planifikimin e infrastrukturës, burimeve njerëzore dhe financimit.
Në ekonominë bashkëkohore, arsimi është parakusht themelor për rritje ekonomike dhe përmirësim të standardit të jetesës. Përpjekja e Kosovës në arritjen e këtyre qëllimeve është e lidhur me shkallën e produktivitetit
të fuqisë punëtore. Millenium Challenge Corporation (MCC), vlerësoi normat e kthimit në arsim në Kosovë
dhe erdhi në përfundim se ato janë në përputhje me hipotezën që cilësia e ulët e arsimit është pengesa që
kushtëzon rritjen ekonomike. Kjo tregon që problemi i hendekut të shkathtësive lidhet me nivelet e pjesëmarrjes në arsim, me kompetenca dhe shkathtësi specifike siç janë gjuhët e huaja, shkathtësitë kompjuterike ose të
ashtuquajturat shkathtësitë e buta dhe me cilësinë e përgjithshme të arsimit. Cilësia, shkalla e përfshirjes dhe
numri i viteve të shkollimit, jo vetëm që kanë ndikim të pashmangshëm në përmirësimin e kapitalit njerëzor
dhe krijimit të parakushteve për zhvillim social dhe ekonomik, mirëpo paraqet edhe bazën për të përmirësuar
shanset e punësimit.
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Në vitin 2018, Kosova ka marrë pjesë për herë të dytë në Programin Ndërkombëtar të Vlerësimit të Nxënësve
(PISA). Testi PISA vlerëson aftësitë e nxënësve të moshës 15 vjeç për t’i zbatuar njohuritë e tyre që kanë
përfituar në fushën e leximit, matematikës dhe shkencës, në situata të jetës së përditshme. Në bazë të analizës
krahasimore të rezultateve të arritshmërisë në PISA, Kosova nuk ka shënuar ndonjë përparim në arritshmëri
të nxënësve krahasuar me katër vite më parë. Nxënësit 15 vjeçarë vazhdojnë të kenë arritshmëri të ulët në
matematikë, shkencë dhe lexim krahasuar me mesataren e rajonit dhe nën mesataren e vendeve të OECD-së.
Në vitin 2018, rezultatet e arritshmërisë së nxënësve në matematikë dhe lexim ishin minimalisht më mirë sesa
në vitin 2015, ndërsa rezultatet në fushën e shkencave janë përkeqësuar. Arritshmëria mesatare në shkenca
në Kosovë është 365 pikë, që është 124 pikë nën mesataren e OECD-së. Arritshmëria mesatare në lexim në
Kosovë është 353 pikë, që është 134 pikë nën mesataren e OECD-së. Arritshmëria mesatare në matematikë
në Kosovë është 366 pikë, që është 123 pikë nën mesataren e OECD-së.5 Rezultatet e tilla tregojnë se nxënësit
15-vjeçarë të Kosovës janë përafërsisht 4 vjet mbrapa në shkollim, krahasuar me moshatarët e tyre në vendet
e OECD-së. Nxënësit tanë të klasës së 9-të mesatarisht mund të krahasohen, përkah aftësia për t’i zbatuar njohuritë në jetë, me nxënësit e klasës së 5-të të vendeve anëtare të OECD-së.

Shkenca

Matematikë
PISA 2015

Kosova

352
393
347
353
Maqedonia e V.

Mali i Zi

432
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5h
 ttps://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5f07c754-en.pdf?expires=1620417488&id=id&accname=guest&checksum=2362B92E5C68479B14087D185FABAAE3
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Rezultati i testit PISA 2018 konfirmoi edhe një herë se gjendja e arsimit në Kosovë nuk është aspak e kënaqshme. Përveç rankimit jo të mirë të Kosovës në raport me vendet tjera, brengë të madhe paraqet përqindja
enorme e nxënësve që nuk e kanë arritur nivelin minimal të aftësive për t’i shfrytëzuar njohuritë në jetë – në
Lexim: 78.7% (mesatarja e OECD: 22.7%, Shqipëria: 52.2%, Maqedonia e Veriut: 55.1%, Mali i Zi: 44.4%); në
Matematikë: 76.6% (mesatarja e OECD: 23.9%, Shqipëria: 42.4%, Maqedonia e Veriut: 61%, Mali i Zi: 46.2%);
në Shkenca të natyrës: 76.6% (mesatarja e OECD: 21.9%, Shqipëria: 46.9%, Maqedonia e Veriut: 49.4%, Mali
i Zi: 48.2%).6 Ky nivel konsiderohet niveli bazë i shkathtësive të nevojshme për pjesëmarrje të suksesshme në
jetën ekonomike dhe sociale. Brengë e veçantë është arritshmëria e ulët në lexim, pasi aftësia e leximit, të kuptuarit dhe interpretimi i drejtë i asaj që lexon janë baza për arritje në fusha të tjera.
Figura 4

PISA
2018 Përqindja e nxënësve që nuk kanë arritur nivelin minimal të aftësive
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Nxënësit në Kosovë arrijnë norma relativisht të larta të viteve të kaluara në shkollim duke ju përafruar vendeve
në BE. Në vitin 2020, numri mesatar i viteve të kaluara në shkollim është 13.2 vite (në shkollë parafillore, fillore
dhe të mesme deri në moshën 18 vjeçare). Megjithatë, vitet e kaluara në shkollim nuk japin domosdoshmërish
efekt të theksuar në arritshmëri të nxënësve. Raporti i Bankës Botërore mbi Indeksin e Kapitalit Njerëzor, i
publikuar në vitin 2020, duke inkorporuar arritshmërinë e nxënësve në teste ndërkombëtare të harmonizuara
vlerëson se vitet e shkollimit të përshtatura për mësim në Kosovë janë 7.9 vjet.7 Një boshllëk i tillë prej 5.3
vitesh shkollim nënkupton që një nxënës kosovar 18 vjeçar ka aftësitë, njohuritë dhe intelektin e një 13 vjeçari.
6Po aty.
7 https://databank.worldbank.org/data/download/hci/HCI_2pager_XKX.pdf?cid=GGH_e_hcpexternal_en_ext
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Figura 5
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Në anën tjetër, TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study) është një studim ndërkombëtar që vlerëson arritjet e nxënësve në lëndët e matematikës dhe shkencës çdo 4 vjet duke administruar
teste në një mostër nxënësish në klasën e katërt dhe të tetë. Kosova mori pjesë për herë të parë në TIMSS
2019 vetëm në vlerësimin e klasës së katërt. Në test ishin të përfshirë 4,496 nxënës nga gjithsej 219 klasat e
përzgjedhura në 150 shkolla. Rezultatet e testit TIMSS 2019 vënë në pah ngecjen në arritje në matematikë dhe
shkenca për nxënësit kosovarë të klasave të 4-ta (10 vjeçarët). Në të dy lëmitë ata përformojnë nën mesataren
ndërkombëtare.
Sipas këtij rezultati, në matematikë nga gjithsej 1,000 pikë, nxënësit e Kosovës kanë marrë 444 pikë, 56 pikë
më pak se mesatarja ndërkombëtare dhe 181 pikë më pak se vendi i parë Singapori. Kosova është renditur
në vendin e 49-të nga 58 shtete pjesëmarrëse. Në shkenca nxënësit kanë marrë 413 pikë, 87 pikë më pak se
mesatarja ndërkombëtare dhe 182 pikë më pak se vendi i parë Singapori. Kosova është renditur në vendin e
52-të nga 58 shtete.8

8 https://timss2019.org/reports/wp-content/themes/timssandpirls/download-center/TIMSS-2019-International-Results-in-Mathematics-and-Science.pdf
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Sipas standardeve ndërkombëtare të arritjeve në matematikë, arritëshmëria e nxënësve kosovarë është 73% e
nxënësve në nivelin e ulët, 37% në nivelin e mesëm, 8% e nxënësve në nivelin e lartë dhe 1% në nivelin e avansuar. Ndërkaq, sipas standardeve ndërkombëtare të arritjeve në shkencë, arritëshmëria e nxënësve kosovarë
është 59% e nxënësve në nivelin e ulët, 25% në nivelin e mesëm, 4% e nxënësve kanë arritur nivelin e lartë dhe
0% nivelin e avansuar.9
Figura 7

TIMSS
2019 Përqindja e nxënësve kosovar që arrijnë standardet ndërkombëtare
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9 Po aty.
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TIMSS 2019 ka realizuar po ashtu një anketë me prindërit e nxënësve të klasës së 4-të që kanë marrë pjesë në
testim lidhur me kënaqshmërinë e tyre me punën e shkollës në edukimin e fëmijëve të tyre. Prindërit kosovar
renditën në vendin e 5-të në botë për perceptimin pozitiv ndaj shkollës (84% janë përgjigjur që janë shumë të
kënaqur). Mësimdhënësit kosovar janë më të kënaqurit në botë me profesionin e tyre, ku 94% e tyre shprehen
shumë të kënaqur me profesionin e mësimdhënësit. Ndërsa, sipas vetëbesimit në aftësitë e tyre në matematikë,
nxënësit kosovar renditën në vendin e 3-të (51% janë shprehur që kanë shumë vetëbesim në aftësitë e tyre në
matematikë). Ngjashëm nxënësit kosovar renditën në vendin e 13-të sipas vetëbesimit në aftësitë e tyre në
shkencë (47% janë shprehur që kanë shumë vetëbesim në aftësitë e tyre në shkencë). Ky vetëbesim bie ndesh
me arritshmërinë e tyre në testin TIMSS.10
Analiza dhe shfrytëzimi i rezultateve të vlerësimeve të jashtme për politikëbërje, në funksion të avancimit të
cilësisë së arsimit, mbetet një ndër pikat më të dobëta të sistemit për sigurim të cilësisë.

2.1 Arsimi në Kosovë gjatë Pandemisë COVID-1911
Virusi COVID-19 u përshkallëzua në pandemi globale në mars të vitit 2020 dhe si rezultat, qeveritë në mbarë
botën ndërmorën masa të ndryshme për parandalimin e përhapjes së virusit dhe mbrojtjen e shëndetit të
qytetarëve. Në këtë kuptim, krahas masave të izolimit dhe distancimit shoqëror, qeveritë mbyllën shkollat dhe
kaluan në mësimin në distancë, kryesisht duke shfrytëzuar teknologjinë informative (tekonologjinë dixhitale
të kombinuar me teknologjinë më tradicionale si radio dhe TV) por edhe qasje të tjera të cilat mbështesin mësimin në distancë. Kjo mënyrë e organizimit të procesit mësimor kërkoi organizim të shpejtë, pa planifikime
paraprake, dhe si rrjedhojë, cilësia e organizimit të procesit mësimor dhe të nxënit e nxënësve u ndikua nga
faktorë të ndryshëm, varësisht nga vendi dhe zhvillimet e tyre të mëhershme.
Qeveria e Kosovës morri vendimin për mbylljen e shkollave më 12 mars të vitit 2020 dhe kalimin në mësimin
në distancë në javët në vijim, i cili fillimisht u organizua për nxënësit në arsimin fillor (klasa 1-5), ndërkaq më
vonë edhe për nxënësit në arsimin e mesëm të ulët (klasa 6-9). Mësimi në distancë për këto nivele të arsimit
përfshiu transmetimin e video-ligjëratave në televizionin publik. Ndërkaq, për nivelin e mesëm të lartë, klasat
10-12 (gjimnazet dhe shkollat profesionale) organizimi i mësimit në distancë ishte lënë në përgjegjësi të komunave. Gjatë po të njëjtës periudhë, MASHTI në bashkëpunim me partnerë zhvillimor lansoi dy platforma
online, përkatësisht, platformën për edukimin në fëmijërinë e hershme për grup moshat 0-6 vjeç12 si dhe
platformën për arsimin gjithëpërfshirës.13 Krahas këtyre, MASHTI zhvilloi edhe udhëzues të ndryshëm për
realizimin e mësimit në distancë, i cili vazhdoi deri në përfundim të vitit shkollor 2019/20.
Ndërkaq, duke mos qenë një vit i zakonshëm, viti i ri shkollor 2020/21 në Kosovë filloi me vonesë në kushte
të kufizimeve, me maska mbrojtëse, matje të temperaturës, dezinfektim duarsh dhe mjedisesh, si dhe distancë
fizike. Autoritetet arsimore në nivel qendror dhe lokal parashikuan organizimin e procesit mësimor sipas tre
10 Po aty.
11Ema Rraci (2020). Editorial i përgatitur bazuar në diskutimin publik me të njëjtën temë të organizuar nga KEC, i cili bashkoi përfaqësues nga MASHTI-t, komunave, shkollave, prindërve, nxënësve si dhe përfaqësuesëve të organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, për
të diskutuar aspekte të ndryshme që ndërlidhen me arsimin gjatë pandemisë COVID-19.
12 https://edukimihershem.rks-gov.net/
13 http://arsimigjitheperfshires.rks-gov.net/
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skenarëve: Skenari A – mësimi në shkollë; Skenari B – mësim i kombinuar dhe skenari C – mësim në distancë, të përcaktuar në udhëzuesin e përgjithshëm të MASHTI për organizimin e vitit shkollor 2020/2114 në
kushtet dhe rrethanat e krijuara nga pandemia COVID-19. Megjithëkëtë, kjo mënyrë e organizimit të mësimit
në kushte pandemie, qoftë mësimit në shkollë, atij të kombinuar apo mësimit në distancë, është përcjellur
me sfida të shumta, si për mësimdhënësit ashtu edhe për prindërit, nxënësit dhe komunitetin arsimor në
përgjithësi. Kjo për arsye se përveç sfidave të tjera, sistemi ynë arsimor nuk ishte i përgatitur për një mënyrë të
tillë të mësimdhënies dhe të nxënit.
Masat e ndërmarra nga institucionet vendimmarrëse për organizimin e mësimit në distancë përmes transmetuesit publik gjatë vitit të kaluar konsiderohen si të shpejta dhe në përputhje me situatën e krijuar nga
pandemia COVID-19 për të mundësuar vazhdimin e vitit shkollor dhe qasje në mësim për të gjithë fëmijët/
nxënësit e Kosovës. Megjithatë, e diskutueshme mbetet cilësia e organizmit të këtij mësimi në distancë, përfshirë cilësia e video-materialeve dhe cilësia e qasjeve të mësimdhënies që i kanë praktikuar dhe që vazhdojnë
t’i praktikojnë mësimdhënësit gjatë mësimit në distancë.
Me mbylljen e shkollave dhe më pastaj organizimin e mësimit në kushte pandemie, mësimdhënësit në Kosovë
janë përballur me sfidën e kalimit në mësimin në distancë, e cila kërkon njohuri dhe shkathtësi të mira të
shfrytëzimit të teknologjisë informative për mësimdhënie cilësore dhe efektive. Në këtë drejtim, ndonëse
mungojnë të dhëna të sakta, një numër i konsiderueshëm i mësimdhënësve vlerësohet se nuk kishin përvojë
të mëhershme në organizimin e mësimit në distancë apo atij të kombinuar, ndërkaq, shfrytëzimi i teknologjisë gjatë procesit mësimor ishte tejet i ulët dhe përbënte sfidë për sistemin arsimor në Kosovë edhe para
shfaqjes së virusit COVID-19. Po ashtu, duke marrë parasysh se mësimi në distancë varet nga qasja në pajisje
të ndryshme teknologjike, internet dhe Wi-fi, mungesa e tyre ka rritur edhe me tej pabarazitë në arsim, duke
zgjeruar hendekun e njohurive midis fëmijëve në avantazh dhe atyre nga grupet e cenueshme, përfshirë këtu
fëmijët me status të ulët socio-ekonomik, fëmijët me nevoja të veçanta arsimore si dhe fëmijët nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, të cilët për shkaqe të ndryshme (mungesës së pajisjeve teknologjike dhe
qasjes në internet, angazhimit dhe arsimimit të prindërve, mjedisit të përshtatshëm të të nxënit etj.) nuk
arritën të përfshihen në arsimin në distancë. Këtu është me rëndësi të përmendet se ka pasur disa iniciativa
të kufizuara nga palë të ndryshme për pajisjen falas të shkollave, mësimdhënësve dhe nxënësve me pajisje të
ndryshme digjitale (kompjuterë, laptopë, tabletë, smart TV, etj.), për nevoja të realizimit të mësimit në distancë dhe të mësimit online.
Sipas të dhënave nga MASHTI, vlerësohet se gjithsej 9,070 apo 2.8% e fëmijëve, nuk kanë qenë të përfshirë në
mësimin në distancë të organizuar gjatë periudhës mars – qershor të vitit të kaluar.15 Si rrjedhojë, të gjitha këto
sfida të cilat ndërlidhen me qasjen dhe cilësinë e arsimit si pasojë e pandemisë rezultojnë në humbje mësimore
të nxënësve, që do të kenë ndikime afatgjate në arsimimin dhe të ardhmen e fëmijëve.
Ndërmarrja e masave të shpejta në kohë të krizave siç është pandemia COVID-19 është thelbësore, mirëpo
efektiviteti i tyre varet nga investimet dhe kapacitetet njerëzore të zhvilluara në periudhat paraprake. Gjatë
vitit të fundit të ballafaqimit me pandeminë vërehet së e gjithë energjia është përqendruar në organizimin
e procesit mësimor dhe mirëqenien e nxënësve dhe stafit arsimor. Si rrjedhojë, një numër i aktiviteteve të
parapara në kuadër të PSAK 2017 – 2021 mund të vlerësohet se nuk janë realizuar për këtë arsye. Megjithatë,
PSAK ka filluar zbatimin e tij në vitin 2017 dhe për tri vitet e para kishte të parapara një sërë masash, zbatimi i
14 https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/08/udhezuesi-final-file-10-09-2020_1.pdf
15 https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/08/udhezuesi-final-file-10-09-2020_1.pdf
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suksesshëm i të cilave do të ndikonte sadopak në zvogëlimin e sfidave të mësipërme, përfshirë këtu zhvillimin
e kapaciteteve të mësimdhënësve në shfrytëzimin e TIK, materialeve elektronike, sigurimin e qasjes në internet në të gjitha institucionet edukativo-arsimore dhe aftësuese, furnizimin e shkollave me pajisje teknologjike,
subvencionimin e mësimdhënësve me laptopë etj. Ngecja në zbatimin e politikave të përcaktuara, përfshirë
këtu edhe PSAK-un, dëshmon se arsimit i kushtohet rëndësi në planifikim strategjik, por mungon vullneti
dhe përkushtimi në zbatimin e masave strategjike nga MASHTI dhe komunat si dhe koordinimi i mirëfilltë
ndërmjet tyre.
Prandaj, duke marrë parasysh se ky është viti i fundit i zbatimit të PSAK-ut, është jetike që strategjia e re për
zhvillimin e arsimin në Kosovë për pesë vitet e ardhshme të përfshijë masa arsimore për t’iu përgjigjur pandemisë COVID-19 dhe periudhës së ardhshme post COVID-19, përfshirë këtu plane të qarta të zbatimit për
kompensimin e humbjeve mësimore dhe zbutjen e pabarazive në arsim, dixhitalizimin e arsimit, zhvillimin e
kapaciteteve të mësimdhënësve, dhe zhvillimin e kompetencave dhe aftësive të nxënësve që konsiderohen të
domosdoshme për suksesin e tyre në të ardhmen.
Për fund por jo më pak e rëndësishme, vlerësohet se gjatë përballjes me pandeminë shumë pak është ofruar
këshillim dhe mbështetje emocionale për fëmijët gjatë kësaj periudhe. Duke pasur parasysh numrin e ulët të
psikologëve dhe pedagogëve në shkolla në nivel vendi, Qeveria duhet të konsiderojë të investojë jo vetëm në
rritjen e psikologëve në shkolla, por edhe në zhvillimin e vazhdueshëm profesional të tyre dhe mbikëqyrjen e
shërbimeve të tyre.
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3. Të gjeturat kryesore të vlerësimit
Të përgjithshme:
G
 jatë periudhës së zbatimit të PSAK-ut (2017-2021), Kosova ka organizuar tri herë zgjedhje qendrore dhe
një herë zgjedhje lokale, e të cilat, në masë të madhe kanë ndikuar që të zhvendoset vëmendja nga problemet e arsimit, duke rezultuar me ngecje në zbatimin e politikave arsimore të planfikuara dhe ndryshim dhe
inicim të masave e aktiviteteve të ndryshme të paplanifikuara dhe të papërgatitura.
S istemi arsimor në Kosovë nuk funksionin si një sistem i bazuar në përgjegjësi dhe në llogaridhënie,
dhe si i tillë dallohet për moszbatim të legjislacionit, strategjive, politikave dhe standardeve të vendosura. Mekanizmat e përgjegjësisë dhe llogaridhënies mungojnë pothuajse në të gjitha nivelet dhe institucionet përgjegjëse për arsim. Për më shumë, MASHTI, deri më tani ka dështuar të ndërtojë një sistem të
qëndrueshëm të arsimit, ku Ministria përqendrohet vetëm në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të
saj për politikëbërje, mbështetje dhe mbikëqyrje/vlerësim. Si rrjedhojë, komunat në masë të madhe nuk
mbahen përgjegjëse për gjendjen e arsimit nga komuniteti i tyre, përkundër pushtetit dhe përgjegjësive që
kanë me kornizën ligjore dhe strategjike për arsimin parauniversitar.
 gecjet në zbatimin e politikave të përcaktuara në arsim, përfshirë PSAK-un, nuk ndërlidhen vetëm me mungN
esën e financimit, por në masë të madhe edhe me mungesën e përkushtimit, mungesën e kapaciteteve njerëzore
dhe të çështjeve tjera të natyrës organizative, ku kërkohet një angazhim i veçantë për jetësimin e masave strategjike nga ana e MASHTI-t, si dhe një shkallë e lartë koordinimi mes institucioneve të nivelit qendror dhe lokal.
P
 ërkundër që në PSAK ishin planifikuar një numër i madh i masave që duhet të merren për zhvillimin e
sistemit të arsimit, veprimet e MASHTI-t nuk kanë qenë koherente, duke devijuar shpesh në politika të
paplanifikuara dhe afatshkurta. Në këtë mënyrë, pjesa më e madhe e planifikimeve të realizuara nga PSAK,
konsiston në investimet që janë realizuar për përmirësimin e infrastrukurës shkollore, në proceset e stërzgjatura të hartimit dhe rishikimit të dokumenteve të ndryshme ligjore dhe strategjike dhe aktiviteteve që
janë realizuar nga projektet e ndryshme të mbështetura nga partnerët zhvillimor ndërkombëtar në arsim.
E
 dhe pse PSAK-u ishte hartuar në kuadër të një procesi të planifikimit strategjik, qasja në zbatim ka qenë
tradicionale, me mungesë të marrjes së përgjegjësive dhe përfshirjes së palëve kyçe, mungesë të përqendrimit në monitorim dhe vlerësim, dhe mungesë të fleksibilitetit në zbatim, e kombinuar me një përkushtim të pamjaftueshëm dhe kapacitete të kufizuara të MASHTI-t.
P
 othuajse pas 5 viteve të zbatimit, PSAK mbetet larg përmbushjes së misionit të vet - zhvillimit të sistemit
arsimor të bazuar në cilësi, në qasje gjithëpërfshirëse dhe në llogaridhënie, që mundëson formimin e individëve në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.
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 ga 48 rezultate të synuara në kuadër të 7 objektivave strategjik të PSAK-ut, deri më sot vetëm 2 janë arritur
N
plotësisht siç ishte planifikuar (4%), 16 janë arritur vetëm pjesërisht (33.5%), ndërsa 30 rezultate mbeten
larg arritjes ashtu siç ishin synuar (62.5%).
 ga 264 masa të planifikuara në kuadër të 7 objektivave strategjik të PSAK-ut, deri më sot vetëm 19 janë
N
realizuar plotësisht siç ishin planifikuar (7%), 87 janë realizuar vetëm pjesërisht (33%), ndërsa 158 masa
mbeten larg realizimit ashtu siç ishin planifikuar (60%).
Në vijim janë gjetjet kryesore të vlerësimit sipas shtatë fushave që mbulon PSAK.

Pjesëmarrja dhe Gjithëpërfshirja
 osova ka arritur një shkallë të lakmueshme të pjesëmarrjes në arsimin e obligueshëm (90.5%). Sfidë mbetet
K
niveli shumë i ulët i përfshirjes së fëmijëve në edukimin parashkollor, ku shkalla e përfshirjes së fëmijëve prej
1 deri 5 vjeç është 8.5%. Në përgjithësi, fëmijët që jetojnë në zona rurale dhe fëmijët nga grupet e margjinalizuara nuk kanë qasje në edukimin parashkollor të institucionalizuar. Shkalla e përfshirjes së fëmijëve në
edukimin parafillor është 79.4%. Sipas të dhënave zyrtare braktisja e shkollimit është e një shkalle të ulët dhe
si fenomen konsiderohet më i pranishem tek komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Megjithëkëtë, të dhënat
lidhur me braktisjen e shkollimit mbesin mjaft të mangëta, meqenëse raportimi i rasteve të braktisjeve të
shkollimit nga shkollat mbetet i mangët. Aktualisht për shkak të mungesës së fondeve, shumë Qendra Mësimore nuk janë duke funksionuar dhe nuk janë të qëndrueshme. Fëmijët me nevoja të veçanta dhe fëmijët me
talente të veçanta mbeten kategoritë më të margjinalizuara në arsimin parauniversitar.
 ë vitet e fundit janë shënuar ndryshime të theksuara demografike, dhe si pasojë, numri i përgjithshëm i
N
nxënësve ka shënuar rënie të theksuar (19.95% apo 87,884 nxënës), ndërsa shkollat në zonat urbane janë
përballur me mbingarkesë. Rënia e numrit të nxënësve është shënuar në të gjitha komunat e Kosovës.
 artimi i kurrikulës bërthamë për edukimin parashkollor nuk është realizuar. Në vitin 2019 ka filluar rishiH
kimi i Ligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme, ndonëse nuk është finalizuar ende.

Menaxhimi i Sistemit Arsimor
 ërkundër synimit të mirë për të përmirësuar cilësinë e ofrimit të shërbimeve përmes decentralizimit të
P
arsimit, cilësia e ofrimit të shërbimeve në arsim vazhdon të mbetet e dobët. Procesi i decentralizimit në
masë të madhe është sfiduar kryesisht për shkak të mungesës së përgatitjeve të duhura për ta zbatuar, si dhe
mungesës së një plani dhe orientimi të qartë. Niveli komunal, përkatësisht DKA-të në Kosovë, nuk kanë
qenë të përgatitura dhe nuk kanë pasur dhe ende nuk kanë, burime të mjaftueshme njerëzore dhe profesionale, por edhe financiare, për ta bartur gjithë barrën e kompetencave dhe përgjegjësive që decentralizimi
ua ka deleguar DKA-ve, për menaxhim efikas institucional dhe për sigurim të cilësisë së arsimit. Personeli i
DKA-ve është i pamjaftueshëm dhe i papërgatitur për përmbushjen e të gjitha detyrave dhe përgjegjësive që
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i takojnë DKA-ve sipas legjislacionit dhe kornizës strategjike për arsimin parauniversitar. Përkundër kësaj,
MASHTI, në vazhdimësi ka shtuar përgjegjësitë e DKA-ve në vendosjen e mekanizmave për mbikëqyrjen,
përkrahjen dhe sigurimin e cilësisë së arsimit në nivel komunal.
N
 ë vitet e fundit, në kuadër të synimit për një menaxhim efikas vlerësohet se janë shënuar qindra iniciativa,
programe trajnimi, punëtori dhe forma të tjera të orientuara kah ndërtimi dhe ngritja e kapaciteteve për
menaxhim të arsimit, në nivele të ndryshme, qendror dhe komunal, megjithatë, ato nuk janë zhvilluar sipas
planifikimit, kanë qenë të fragmentuara dhe josistematike, dhe si të tilla kanë rezultuar të pamjaftueshme
dhe kanë pasur efekte të kufizuara në ndërtimin e kapaciteteve për menaxhim efektiv të arsimit.
M
 odeli i menaxhimit të shkollës në Kosovë karakterizohet nga mungesa e autonomisë dhe përgjegjësive
të kufizuara për menaxhmentin e shkollës dhe mësimdhënësit. Drejtorët e shkollave janë të kufizuar në
administrim të shpenzimeve, pranim të nxënësve dhe masave disiplinore. Ata nuk e përceptojnë se është
përgjegjësi e tyre të angazhohen në përmbajte të lëndëve, rregullat e vlerësimit të nxënësve, planifikim buxhetor, përzgjedhje e vlerësim të stafit. Ekziston një përshtypje e përgjithshme dhe e bazuar se udhëheqësit
e shkollave, në shumë raste, janë të politizuar dhe caktohen në pozitat e tyre nga ndikimet partiake që
qeverisin me komunën përkatëse. Nuk ka sistem të mirëfilltë të licencimit të udhëheqësve të shkollave. Janë
shënuar disa hapa për funksionalizimin e mekanizmave për përzgjedhjen e udhëheqësve të shkollave që
ndërlidhjen me përgatitjen e kuadrit ligjor për procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes së tyre dhe vlerësimin
e performancës. Megjithatë, zbatimi i tyre mbetet në fazën fillestare, ndërsa mungon vullneti për zbatimin
e tyre dhe kapacitetet mbeten shumë të kufizuara.
M
 ungesa e një institucioni profesional për koordinimin e zhvillimit në karrierë të udhëheqësve të shkollave, si dhe mungesa e përkushtimit të MASHTI-t dhe të Komunave për depolitizimin e përzgjedhjes së
udhëheqësve të shkollave dhe forcimin e kapaciteteve për menaxhimin e arsimit në nivel komune, kanë
ndikuar që menaxhimi i sistemit të arsimit parauniversitar në një numër të konsiderueshëm të shkollave të
sfidohet nga udhëheqja joefektive.
P
 ërkundër që ekziston korniza ligjore për funksionimin e këshillit të prindërve, në shumë shkolla dhe
komuna ato nuk janë funksionale. Prindërit nuk kanë motivim për të qenë aktiv dhe të angazhuar në
mbikëqyrjen e punës së shkollës, por edhe nuk janë të vetëdijshëm për rëndësinë e rolit të tyre në arsimimin
e fëmijëve të tyre. Drejtorët e shkollave preferojnë të drejtojnë shkollën pa mbështetjen e prindërve, pasi
kështu nuk do të duhej të mbajnë përgjegjësi ndaj tyre.
N
 ë shumicën e shkollave, Këshillat Drejtues të Shkollave vazhdojnë të regjistrohen vetëm formalisht, pasi që
ato nuk janë as aktive e as të zëshme në mbikëqyrjen e punës së shkollës. Një pjesë e përgjegjësisë është tek
drejtorët e shkollave, ngaqë ata shpesh nuk organizojnë mbledhje të bordit në mënyrë adekuate. Kjo gjendje
ka rezultuar në shumicën e shkollave me defunksionalizim të një organi me rëndësi të madhe që përfaqëson
interesat e shkollës dhe të komunitetit.
N
 umri i përgjithshëm i nxënësve ka shënuar rënie të theksuar, ndërsa shkollat në zonat urbane janë përballur me mbingarkesë. Aktualisht, rreth 60% të shkollave janë nën 250 nxënës, dhe mbi 200 shkolla/paralele
të ndara funksionojnë me nën 50 nxënës apo rreth 4 nxënës për klasë. Shumë shkolla/klasa nëpër fshatra të
ndryshme kanë mbetur me shumë pak nxënës, e duke punuar edhe në klasë të kombinuara. Si të tilla, ato
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nuk mund të ofrojnë ambient të përshtatshëm për arsim cilësor. Përkundër këtyre ndryshimeve, MASHTI
nuk e ka trajtuar fare këtë problem, as edhe në nivel të realizimit të një analize gjithëpërfshirëse lidhur me
riorganizimin e rrjetit të shkollave. Sfidat dhe problemet e ngritura nga iniciativa e Komunës së Kamenicës
në përpjekje për të riorganizuar arsimin në nivel të komunës janë paralajmrim i keq për vazhdimin e reformës së riorganizimit të shkollave në komunat tjera.
 ritja e pagave të mësimdhënësve, përkundër që e nevojshme, nuk ishte planifikuar në mënyrë strategjike
R
për të përmirësuar performancën e mësimdhënësve dhe për të rritur cilësinë e arsimit. Dështimi i kësaj
politike për të përmirësuar cilësinë e arsimit është kryesisht për faktin se politika e pagave nuk bazohej në
një sistem meritokratik, i cili do të shërbente për shpërblimin e mësimdhënësve të mirë dhe nxitjen e tyre
për të përmirësuar performancën. Rritja e pagave të mësimdhënësve u shfrytëzua nga politika, kryesisht si
mjet për përfitime elektorale. Përveç kësaj, rritja e pagave bëri që mësimdhënësit të mos kërkonin kushte
më të mira në klasë pasi që ishin mjaft të kënaqur me rritjen e pagave të tyre.
 ërveç shpenzimeve të ulëta për nxënës, shpenzimet në arsimin parauniversitar karakterizohen nga mungP
esa e menaxhimit efikas. Përkundër nevojës së madhe për të alokuar më shumë buxhet në fusha që ndërlidhen me cilësinë e ofrimit të arsimit, shpenzimet në arsimin parauniversitar përqendrohen kryesisht në dy
kategori, paga dhe mëditje dhe shpenzime kapitale. Financimi i ulët për arsim dhe menaxhimi joefikas
paraqet sfida për komunat dhe shkollat në zbatimin e politikave dhe standardeve që miratohen nga institucionet qendrore. Investimet për projekte të lidhura me cilësinë në arsim, zbatimin e reformës kurrikulare, krijimin e shërbimeve mbështetëse për nxënës dhe mësimdhënës, literaturë profesionale, biblioteka
shkollore dhe pajisje të TIK-ut janë të papërfillshme. Si i tillë, financimi aktual i arsimit parauniversitar nuk
i plotëson nevojat e shkollave për përmirësime të nevojshme si dhe për zbatimin e politikave/reformave në
nivel të shkollës. Përveç kësaj, formula e njëjtë e financimit aplikohet tek të gjitha shkollat pa marrë parasysh nevojat e tyre. Ende nuk është filluar procesi i rishikimit të formulës së financimit të arsimit parauniversitar, dhe kjo për shkak të neglizhencave të shumta dhe burokracisë së tepruar.
S hkollat në përgjithësi kanë fare pak kontrollë mbi buxhetet e tyre. Mungesa e praktikës së funksionalizimit
të tërësishëm të bordeve të shkollave dhe planeve të punës, e kombinuar me mungesën e buxhetit dhe të
shkathtësive për menaxhim financiar në nivel të drejtorëve të shkollave, edhe më tutje e pengojnë procesin
e decentralizimit. Në një situatë të tillë, DKA-të shërbejnë si qendra të prokurimit për rrjetin e shkollave,
duke e devijuar kështu vëmendjen nga çështjet strategjike të sektorit të arsimit në nivel lokal, siç është planifikimi i politikave dhe monitorimi.
 egjislacioni në arsimin parauniversitar karakterizohet me mungesë të koherencës, konflikteve të shumta
L
në mes të legjislacionit primarë dhe atij sekondarë, dhe në mes të akteve nënligjore në mes vete. Udhëzimet
Administrative për arsimin parauniversitar nuk janë të strukturuara dhe të renditura sipas një modeli logjik,
për ta bërë më të kuptimplotë dhe më të lehtë zbatimin e tyre. Nuk janë rishikuar/miratuar Ligji mbi Botimin
e Teksteve dhe Mjete Shkollore, Lektyres Shkollore dhe Dokumentacionit Pedagogjik dhe Ligji mbi Edukimin
Parashkollor. Rishikimi i këtyre dy ligjeve është përfshirë në programin legjislativ të Qeverisë për vitin 2021.
 jë pjesë e konsiderueshme e nxënësve janë subjekt i bulizmit në shkolla. Nxënësit raportojnë që të kenë
N
qenë shpesh subjekt i kërcënimeve, rrahjeve, thashethemeve dhe talljeve nga nxënësit tjerë. Bulizmi ka ndikim negativ në të nxënit dhe potencialisht ndikim afatgjatë në zhvillimin personal të fëmijëve.
22

N
 ë dekadën e fundit, trendi i investimeve në arsim është karakterizuar me investime të mëdha në përmirësimin e infrastrukturës arsimore përmes ndërtimit, renovimit dhe zgjerimit të institucioneve arsimore.
Megjithatë, nuk është realizuar asnjë analizë afatgjate mbi trendin e popullsisë për të përcaktuar trendin
e nxënësve në vitet e ardhshme nëse do të rritet apo zvogëlohet, dhe për të kuptuar nëse investimet në
ndërtimin e shkollave ia kanë vlejtur. Mbetet e paqartë nëse paratë e investuara në ndërtimin e shkollave
ishin investime që kanë përmirësuar cilësinë e arsimit. Komuniteti arsimor në Kosovë (drejtorët dhe mësimdhënësit e shkollave) theksojnë rëndësinë e riorientimit të financimit dhe investimeve në tekste mësimore, biblioteka, laboratorë dhe pajisje teknologjike. Mungesa e infrastrukurës fizike dhe infrastruktura
jo-adekuate, sidomos mungesa e dhomave të leximit për nxënës, janë sfida primare. Nuk është shënuar
ndonjë përparim në pajisjen e shkollave me pajisje teknologjike.

Sigurimi i Cilësisë
G
 jatë viteve të fundit, është shënuar përparim i dukshëm në kompletimin e kuadrit ligjor dhe rregullativ
për konsolidimin e sistemit për sigurim të cilësisë. Procesi i zbatimit të këtij kuadri vazhdon të përballet me
sfida të shumta, si në përcaktimin e koordinatorëve të cilësisë, në nivel shkolle dhe komune, ashtu edhe në
ngritjen e kapaciteteve të tyre, në funksionalizimin e ekipeve në nivel shkolle për vlerësimin e brendshëm
të performancës, si dhe në realizimin e vlerësimit të brendshëm. Së paku formalisht, shumica e shkollave
kanë Koordinator të Cilësisë. Në praktikë emërimi i koordinatorëve të cilësisë shpesh është formal pa i
kuptuar plotësisht rolet dhe përgjegjësitë e koordinatorit. Në disa raste, mësimdhënësit caktohen në këtë
pozitë vetëm për të përmbushur orët e mësimdhënies, ndërsa po ashtu ka shumë raste kur mësimdhënësit
e caktuar në këtë pozitë nuk janë liruar nga vëllimi i orëve mësimore.
P
 ërkundër që aktivet profesionale ekzistojnë në shumicën e shkollave, megjithatë, në shumë raste, funksionimi i tyre është relativisht joformal dhe pa ndonjë ndikim të madh në cilësinë e mësimdhënies në shkollë.
DKA-të nuk ndajnë buxhet për përkrahjen dhe fuqizimin e aktiveve profesionale. Një sfidë tjetër përbën
fakti që koordinatori i cilësisë në nivel të DKA-së, për shkak të mungesës së burimeve të mjaftueshme
njerëzore nuk është i liruar nga detyrat dhe përgjegjësitë tjera në DKA dhe si rrjedhojë e vështirëson realizimin e rolit mbikëqyrës dhe përkrahës nga menaxhmenti në nivel komune në shkollë.
P
 lanet zhvillimore që do t’u ndihmonin shkollave që të përqendrohen në masat që duhet ndërmarrë për
të përmirësuar cilësinë e ofrimit të arsimit, nuk ekzistojnë në të gjitha shkollat. Edhe kur ato ekzistojnë,
vlerësohet se shpeshherë janë vetëm dokumente formale të shabllonizuara (kopjohen nga shkollat e tjera)
dhe për rrjedhojë nuk i adresojnë si duhet specifikat, nevojat dhe kërkesat e shkollës përkatëse, prandaj nuk
zbatohen si duhet, përkatësisht nuk e kryejnë rolin dhe funksionin që supozohet që do duhej ta kryenin në
funksion të menaxhimit dhe qeverisjes së mirë të shkollës. Sa i përket monitorimit të zbatimit të planeve
zhvilimore, nuk është realizuar ndonjë proces sistematik dhe i vazhdueshëm i mbikëqyrjes dhe përkrahjes
së shkollave në zbatim. Në të njëjtën linjë, zhvillimi i portalit për sigurim të cilësisë nuk është realizuar.
K
 apaciteti i Inspektoratit të Arsimit për sigurimin e cilësisë është më se i kufizuar. Shumë prej proceseve që ndërlidhen me sigurimin e cilësisë, si vlerësimi i jashtëm i shkollës dhe vlerësimi i performancës së mësimdhënësit, duhet
të realizohet me metoda komplekse dhe kërkojnë njohje të mirë të fushave të cilësisë. Inspektoratit të Arsimit,
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përveq faktit që i mungojnë specialistë të profilizuar të fushave dhe nivele arsimore, po ashtu i mungon një udhëheqje profesionale dhe menaxhim efikas. Është për t’u habitur se si në njërën anë, fusha dhe aspekte shumë të
rëndësishme e të ndjeshme të sigurimit të cilësisë së arsimit parauniversitar, i janë caktuar këtij institucioni, e në
anën tjetër janë toleruar ndër vite kapacitetet e dobëta profesionale dhe menaxhimi joefikas i këtij institucioni, dhe
gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë. Përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së arsimit parauniversitar në Kosovë, në
masë të madhe dhe të drejtpërdrejt, janë të lidhura me cilësinë dhe rezultatet e punës së Inspektoratit të Arsimit.
Për më shumë, përkundër që kanë kaluar më shumë se dy vite nga hyrja në fuqi e Ligjit të ri mbi Inspektoratin e
Arsimit, ende nuk janë ndarë inspektorët në inspektor pedagogjik dhe në inspektor administrativ.
 lerësimi i jashtëm i performancës së shkollave është ndër proceset më të rëndësishme në arsimin parauV
niversitar për zhvillimin e shkollave. Ky proces përkundër që ka filluar zbatimin, dinamika e realizimit
nuk është në nivelin e pritur. Cikli i parë i vlerësimit të jashtëm të të gjitha shkollave është paraparë që të
përfundoj deri në fund të vitit 2021, ndërsa deri në vitin 2020 vlerësimi i jashtëm është realizuar vetëm në
68 shkolla apo më pak se 7% të të gjitha shkollave. Në këtë mënyrë, procesi i vlerësimit të jashtëm të performancës së shkollave karakterizohet me dinamikë të ngadalshme dhe të fragmentarizuar, si dhe me mungesë
të ndërlidhjes me mekanizmat tjerë për sigurimin e cilësisë në arsimin parauniversitar. Numri i ulët i inspektorëve pedagogjik dhe kapacitetet e kufizuara për të përmbushur funksionet e reja, janë arsyet e vonesës
në përmbylljen e vlerësimit të jashtëm të shkollave. Megjithatë, cilësia e realizimit të procesit të vlerësimit të
jashtëm të shkollave, me kapacitetet ekzistuese të Inspektoratit të Arsimit, do të jetë mjaft e diskutueshme.
 uk është ndërmarrë asnjë hap drejt themelimit të Agjencisë për Kurrikulë, Vlerësim dhe Standarde,
N
përkundër faktit se kjo agjenci parashihet me ligj nga viti 2011. Përmbushja e një obligimi ligjor kaq të
rëndësishëm është zvarritur nga një vit në vitin tjetër ndërkohë që kjo agjenci do të mbulonte fushat më të
ndjeshme të sistemit të arsimit, prej të cilave varet drejtpërdrejt cilësia e rezultateve të të nxënit.16 Administrimi vazhdon të jetë pika më e dobët e menaxhimit të testeve kombëtare. Edhe pas shumë viteve, MASHTI
nuk ka ndërmarrë hapa efektiv për përmirësimin e administrimit.
 ezultatet shqetësuese të nxënësve kosovarë në testin PISA 2015, PISA 2018 dhe TIMSS 2019, të cilat
R
vlerësojnë shkathtësitë njohëse të nxënësve 15-vjeçarë, duke përfshirë shkrimin e leximin dhe matematikën,
si dhe kompetencat e tilla si mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve, nuk janë kthyer në mobilizim për
zbatimin e masave të menjëhershme me qëllim që të përmirësohet sistemi arsimor.
 ërkundër rolit të Institutit Pedagogjik të Kosovës, si institucioni publik kryesor kërkimor-shkencor i sferës
P
pedagogjike, kapacitetet e këtij institucioni për të ofruar shërbime profesionale për MASHTI-n dhe institucionet arsimore të të gjitha niveleve, përmes hulumtimeve, trajnimeve, këshillimeve, monitorimit dhe vlerësimit, si
dhe përmes publikimeve profesionale në fusha të ndryshme të edukimit dhe arsimit janë mjaft të kufizuara. Roli
i këtij institucioni mbetet i pavërejtur dhe pa ndonjë ndikim. IPK-së, përveq faktit që i mungojnë specialistë të
profilizuar të sektorëve të hulumtimit, po ashtu i mungon një udhëheqje profesionale. Përderisa, në njërën anë,
fusha dhe aspekte shumë të rëndësishme e të ndjeshme të sigurimit të cilësisë së arsimit parauniversitar, kërkojnë angazhimin dhe mbështetjen e IPK-së, në anën tjetër udhëheqja e këtij institucioni me vite është mbajtur
peng, e pezulluar, e duke toleruar edhe kapacitete joadekuate profesionale që nuk përmbushin edhe kërkesat
ligjore lidhur me kualifikimet dhe përvojën për udhëheqje dhe organizim të punëve kërkimore-shkencore.
16
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Zhvillimi i Mësimdhënësve
K
 uadri i mësimdhënësve ka mbetur kryesisht i njëjtë në numër. Mosha mesatare e të punësuarve në arsimin
parauniversitar është 45 vjeç. Mesatarja e viteve të përvojës së punës, jo vetëm në arsim, e të gjithë mësimdhënësve është 16 vite. Nga numri i përgjithshëm i mësimdhënësve, 40% kanë më pak se 11 vjet përvojë
pune. Në tetë vitet e ardhshme, mesatarisht çdo vit do të dalin në pension 640 mësimdhënës. Proporcioni
mësimdhënës-nxënës në nivel vendi është 1:14. Gjendje e pafavorshme paraqitet në shpërndarjen e nxënësve në mënyrë të pabaraspeshuar nëpër shkolla në nivele komunale.
Z
 hvillimi profesional i mësimdhënësve, mbetet në nivel të zhvillimit të dokumenteve dhe rishikimit të
shpeshtë të tyre, në nivel administrativ të zbatimit dhe nuk rezulton me ndonjë përmirësim përmbajtësor të
cilësisë së shërbimeve për ZHPM, apo të ndërrimit të qasjes së mësimdhënësve ndaj praktikës së tyre profesionale dhe zhvillimit të kompetencave të tyre lidhur me zbatimin e kurrikulës së re. Ngecjet e vazhdueshme
në këtë drejtim, tregojnë se institucionet që kanë rol dhe përgjegjësi primare në këtë fushë, nuk kanë arritur
ta kuptojnë në përmbajtje frymën, filozofinë dhe rëndësinë e zhvillimit të mësimdhënësve në funksion të
ngritjes së cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. Faza e hyrjes në mësimdhënie, provimi shtetëror, si
dhe financimi i zhvillimit profesional të mësimdhënësve janë segmentet që ende nuk janë rregulluar.
Z
 hvillimi profesional i mësimdhënësve vazhdon të jetë i drejtuar nga oferta dhe jo nga nevojat e mësimdhënësve. Përzgjedhja e trajnimeve të ofruara varet në masë të madhe nga perceptimi i zyrtarëve të MASHTI-t, DKA-ve, donatorëve, dhe jo nga dëshmitë e bazuara nga shkolla. Përqendrimi kryesor i MASHTI-t në
vitet e fundit është ofrimi i trajnimeve për kurrikulë dhe për udhëheqje arsimore. Në anën tjetër, mungojnë
mekanizmat në nivel shkolle për identifikimin e nevojave për zhvillim profesional të mësimdhënësve. Dhjetëra
ofrues organizojnë programe të ndryshme të trajnimit, ndërsa fare pak e hiq, monitorohen nga MASHTI.
S a i përket financimit të ZHPM, ende nuk ka një kornizë e cila do të përcaktonte qartë se si do të mund të
realizohej financimi i qëndrueshëm për ZHPM, i cili do të mundësonte realizimin e procesit të licencimit
të mësimdhënësve. Po ashtu, nuk ka një databazë të saktë për numrin e orëve të trajnimeve që i kanë realizuar mësimdhënësit, pavarësisht se të gjitha certifikatat për trajnimet e mësimdhënësve nënshkruhen nga
MASHTI. Në mungesë të bazës së të dhënave për ZHPM nuk ka vlerësime që do të mundësonin një planifikim më të mirë për të orientuar përfshirjen e mësimdhënësve në programet e trajnimit dhe për analiza të
tjera të ndërlidhura me ZHPM.
S hkalla e përfshirjes së mësimdhënësve në zhvillim profesional ka rënë në mënyrë të vazhdueshme viteve të
fundit, për shkak të rënies së financimit në zhvillim profesional dhe mungesës së një modeli të qëndrueshëm të
financimit. DKA-të, për shkak të kapaciteteve të kufizuara njerëzore dhe financiare, përballen me vështirësi në
përmbushjen e rolit të tyre për ZHPM, me theks të veçantë në përcaktimin e prioriteteve për ZHPM në nivel
komune, sigurimin dhe ndarjen e buxhetit për ZHPM, përfshirë edhe buxhetin për shkolla, si dhe menaxhimin
e të dhënave për përfshirjen e mësimdhënësve në trajnime dhe aktivitete të tjera të zhvillimit profesional.
V
 lerësimi i Performancës së Mësimdhënësve, ka filluar që disa vite, por ende nuk ka arritur të zbatohet
dhe ta kryej funksionin e paraparë, posaçërisht në funksion të licencimit të mësimdhënësve. Në mungesë
të kapaciteteve zbatuese, posaçërisht në nivel qendror, duket se VPM nuk është kuptuar mirë dhe qartë
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nga shkollat dhe mësimdhënësit, dhe për pasojë kemi zbatim të larmishëm të këtij procesi nga shkolla në
shkollë, përkundër që VPM supozohet që të jetë proces unik për të gjithë mësimdhënësit. Për më shumë,
VPM do të duhej të shërbente edhe për kategorizimin dhe avancimin e mësimdhënësve, në përputhje me
rezultatet e performancës së tyre të dëshmuar në kuadër të procesit të vlerësimit, mirëpo, kjo nuk ndodh
sepse asnjë mësimdhënës nuk është avancuar në detyrë bazuar në vlerësim të performancës.
P
 rocesi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve, megjithëse ka filluar, vazhdon të mbetet mbrapa
kornizës së paraparë kohore. Deri në vitin 2020, numri i përgjithshëm i mësimdhënësve që i janë nënshtruar vlerësimit të performancës është rreth 450 (2% e numrit të përgjithshëm të mësimdhënësve). Dinamika e
vlerësimit të performancës së mësimdhënësve nuk është në hap me planin e PSAK, ku parashihej që VPM
të realizohej për të gjithë mësimdhënësit gjatë periudhës 2017-2021, ose nga 20% në vit. Për më shumë,
akoma nuk ka një raport me informata kthyese që do të mund të përdoreshin për përmirësim, dhe mësimdhënësit nuk janë të informuar lidhur me përmbajtjen dhe procesin e vlerësimit të performancës së tyre.
L
 icencimi i mësimdhënësve është një proces tjetër i cili ka filluar dhe vazhdon të mbetet vetëm një proces
formal pa peshën dhe rëndësinë e duhur që duhet ta ketë. Pothuajse të gjithë mësimdhënësit në shërbim
që kanë aplikuar për licencë e kanë fituar një të tillë, ndërsa shumë mësimdhënës të rinj hyjnë në proces të
mësimdhënies pa pasur licencë në mungesë të rregullimit të duhur të kësaj çështjeje. Procesi i licencimit
të mësimdhënësve sipas sistemit të gradimit të paraparë më kornizën ligjore nuk ka shënuar asnjë progres.
Për më shumë, mungesa e informimit të mësimdhënësve për programet e ZHPM, dhe përgjithësisht për
sistemin e licencimit, rrezikon përpjekjet për ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm të ZHPM.
V
 onesat e MASHTI-t në rregullimin e ZHPM me bazë në shkollë, kanë ndikuar që aktivitetet në shkolla të
jenë ad-hoc, të pa organizuara, pa iniciativa në bazë të nevojave të mësimdhënësve. Përkundër që planifikimet ishin që deri në vitin 2021, ZHPM të ofrohet 70% nga ofruesit e programeve të trajnimit dhe 30% nga
ZHPM me bazë në shkollë, ndërsa nga viti 2021 e tutje, ZHPM të realizohet 50% nga ofruesit e programeve
dhe 50% me bazë në shkollë, këto planifikime nuk janë arritur për shkak të mungesës së planifikimit, koordinimit dhe udhëheqjejes së ZHPM nga MASHTI, por edhe nga niveli lokal. Një zhvilllim pozitiv në kuadër
të zbatimit të qasjes për zhvillim profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë është organizimi dhe
financimi i ZHPM me bazë në shkollë për të gjithë mësimdhënësit klasor nga ana e Komunës së Drenasit.
M
 e Ligjin për Profesionet e Rregulluara, profesioni i mësimdhënësit në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar është pjesë e profesioneve të rregulluara, mirëpo, ky ligj në fuqi akoma nuk ka filluar të zbatohet nga
MASHTI. Në anën tjetër, Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës ka ngritur standardin e pranimit
të studentëve dhe kjo ka rezultuar me tërheqjen e studentëve më të mirë dhe të cilët po dëshmojnë edhe
sukses më të mirë gjatë studimeve.

Mësimdhënia dhe të nxënit
N
 dryshimet kurrikulare në Kosovë të inicuara në vitin 2008, janë zhvilluar pa përgatitje të duhura dhe me
shpejtësi, e cila në vend të ndryshimeve pozitive kishte sjell çrregullime në sistemin e arsimit. Nga atëherë
e në vazhdimësi, zbatimi i ndryshimeve kurrikulare është karakterizuar me një qasje të fragmentuar dhe
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jokoherente. Zbatimi i kurrikulës së re në të gjitha shkollat e Kosovës ka filluar në vitin 2017, me mungesë
të teksteve mësimore dhe mjeteve të konkretizimit që nevojiten për zbatimin e kurrikulës së re. Zhvillimi
i kurrikulave lëndore/programeve mësimore, ende nuk ka përfunduar dhe nuk është shtrirë zbatimi i kurrikulës në të gjitha klasat. Hulumtimet dhe analizat e realizuara, dëshmojnë për sfida në udhëheqjen e
zbatimit të kurrikulës, në pranueshmërinë e kurrikulës së re nga shkollat dhe mësimdhënësit, në zbatimin
në praktikë të qasjes së re kurrikulare, në përkrahje të pamjaftueshme të mësimdhënësve dhe drejtorëve
për zbatimin e kurrikulës e të tjera, si dhe sfida në mungesë të mekanizmave të mbikqyrjes, përkrahjes dhe
llogaridhënies në procesin e zbatimit të kurrikulës. Monitorimi i zbatimit të kurrikulës së re nga shkolla,
komuna, MASHTI mbetet pjesa më e ndjeshme e procesit të zbatimit të ndryshimeve kurrikulare.
C
 ilësia e planifikimeve mësimore akoma mbetet një sfidë më vete. Trajtimi i planifikimit mësimor nga një
pjesë e madhe e mësimdhënësve, por edhe e drejtuesve të shkollave, si punë administrative; mungesa e
qasjes kreative në planifikim; tendenca e planifikimeve shabllone, planifikimi mësimor duke u bazuar në
tekste mësimore (edhe pse tekstet janë të viteve të mëhershme, nuk janë hartuar sipas kurrikulës së re) jo në
kurrikula lëndore dhe kurrikula bërthamë, etj., vazhdojnë të ndikojë në cilësisë e planifikimeve mësimore
dhe në shfrytëzimin e tyre për ta udhëhequr mësimdhënien dhe punën me nxënës në zbatimin e kurrikulës
së re. Metodologjia e mësimdhënies në masë të madhe vazhdon të mos jetë e përshtatshme, dhe si e tillë nuk
zgjon kureshtje dhe ndërveprim mes mësimdhënësit dhe nxënësve.
L
 igji për botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës shkollore dhe të dokumentacionit pedagogjik, nuk është rishikuar pas aprovimit të Kornizës Kurrikulare, përkundër që do të duhej të përfundonte shumë kohë më parë, në mënyrë që t’i paraprinte procesit të hartimit të teksteve të reja shkollore.
Tekstet shkollore të cilat ishin përgatitur në vitin 2019, nuk do të përdoren në shkollat e Kosovës, meqenëse
MASHTI në fund të vitit 2020 ka rihapur konkursin për tekstet e reja shkollore dhe materialet mësimore
për të gjitha klasat. Tekstet shkollore të përgatitura nuk ishin përgatitur dhe konceptuar në përputhje me
frymën e kurrikulës së re, përkundër që zbatimi i kurrikulës së re në mbarë vendin ka filluar. Për më shumë,
për cilësinë e teksteve shkollore ka pasur shumë vërejtje për pasaktësi shkencore, përmbajtësore dhe interpretuese, mbingarkesë, gjuhë joadekuate për grupmoshat, si dhe gjuhë dhe përmbajtje diskriminuese dhe
paragjykuese. Si të tilla, tekstet shkollore që janë në shfrytëzim aktualisht, nuk i kontribuojnë zhvillimit
të mendimit kritik të nxënësve dhe nuk nxisin aplikimin e metodave bashkëkohore të mësimdhënies dhe
të vlerësimit. Për më shumë, duke marrë parasysh faktin se tekstet përkatëse shkollore ofrohen falas nga
MASHTI, kufizohet mundësia e përzgjedhjes së teksteve dhe burimeve tjera nga vet shkolla.
P
 olitika e investimeve infrastrukturore është përqendruar kryesisht në ndërtim të objekteve shkollore.
Kosova ngec në të gjitha parametrat e infrastrukturës së brendshme dhe mjeteve të konkretizimit. Shumica e shkollave të Kosovës nuk ofrojnë pajisjet adekuate për mësim përfshirë këtu bibliotekat, laboratorët,
kompjuterët dhe tekstet mësimore. 16.2% e shkollave publike amë dhe 84.8% e paraleleve të ndara nuk kanë
fare qasje në internet. Kjo rezulton me pamundësinë e shfrytëzimit të internetit për qëllime mësimore. Lënda e TIK-ut ofrohet në nivelin aplikativ sipërfaqësor dhe nuk reflekton mendimin kreativ dhe programimin
(kodimin) si shkathësi kryesore në TIK. Teknologjitë dhe gjuhët programuese që mësohen në shkollat e
mesme të larta janë të vjetra dhe joatraktive për nxënësit. Në vitin 2021 është përgatitur Strategjia për Digjitalizimin e Arsimit në Kosovë 2021-2026 me qëllim të vënies së teknologjisë në funksion të përmirësimit
të mësimdhënies dhe të nxënit.
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Arsimi dhe Aftësimi Profesional dhe Arsimi për të Rritur
A
 rsimi i mesëm profesional supozohet që duhet t’i aftësojë dhe t’i përgatisë nxënësit në shumë profesione
dhe zanate të ndryshme për të hyrë në tregun e punës me rastin e përfundimit të shkollimit të mesëm profesional. Por të gjitha vlerësimet tregojnë se shkollat e mesme profesionale në Kosovë nuk e përmbushin
kënaqshëm këtë qëllim të tyre. Megjithëse, interesimi i të rinjve për shkollat e arsimit profesional është
rritur në vitet e fundit, rreth 52.4% e të gjithë nxënësve të shkollave të mesme të larta të Kosovës vijojnë
shkollat profesionale. Në përgjithësi gjendja dhe cilësia në këto shkolla nuk është në nivelin e duhur, për
shkak se këto shkolla ballafaqohen me sfida dhe probleme të shumta, si mosbashkëpunimi i duhur me
bizneset, mospërshtatja e mjaftueshme me tregun e punës, infrastrukturë dhe pajisje jo të mjaftueshme,
mungesë të laboratorëve e punëtorive, të punës praktike profesionale, mungesë të materialeve mësimore, e
tjera. Shkollat profesionale vazhdojnë që përgjithësisht të mbesin si zgjedhje e dytë, veçanërisht për nxënësit
që nuk kanë mundur të regjistrohen në gjimnaze.
P
 rofilet më të kërkuara për nxënësit janë në fushën e inxhinierisë, prodhimit dhe ndërtimtarisë dhe fushën
e biznesit, administrimit dhe drejtësisë. Në këto dy fusha mësimet i vijojnë rreth 59% të nxënësve të regjistruar në arsimin profesional dhe 47.1% e të gjitha vajzave të regjistruara në shkolla profesionale. Orientimi
i përgjithshëm i nxënësve në fushat e bujqësisë, pylltarisë, peshkimit dhe veterinarisë dhe në fushën e shërbimeve është tejet i ulët. Nga orientimi i nxënësve të arsimit të mesëm profesional në nivelin rajonal dhe
komunal mund të vërehen shpërputhje ndërmjet potencialit ekonomik rajonal dhe orientimit të nxënësve
në shkollat profesionale. Komunat janë shumë të ngurta në ndryshimin e profileve në shkollat profesionale,
për të mos hapur problemin e tepricave teknologjike të stafit mësimdhënës.
P
 ërkundër faktit që zhvillimi i kurrikulës bërthamë për arsimin profesional ka qenë në mesin e objektivave
kryesore për disa vite me radhë, ende mungon kurrikula e AAP-së. Zhvillimi dhe aprovimi i kurrikulës
bërthamë në arsimin profesional do të duhej të përfshinte edhe rishikimin e kurrikulave të të gjitha profileve në të gjitha fushat e studimit. Gjatë viteve të fundit janë ndërrmarrë disa hapa në rishikim dhe hartim të
kurrikulave të disa profileve dhe të njëjtat janë pilotuar e vazhdojnë pilotimin në disa shkolla profesionale.
M
 ekanizmat e brendshëm për sigurimin e cilësisë në shkollat profesionale nuk janë të konsoliduar dhe proceset e vet-vlerësimit realizohen formalisht si përmbushje e obligimeve dhe pa ndonjë ndikim të theksuar
në përmirësimin e cilësisë. Në këtë mënyrë, interesimi i shkollave profesionale për realizimin e vlerësimit të
brendshëm të shkollës ka shënuar rënie.
C
 ilësia e mësimdhënies konsiderohet pengesë e madhe në shumicën e shkollave të arsimit profesional.
Metodat e mësimdhënies dhe të të nxënit janë teorike me qasje të kufizuar në mësim praktik në shkolla. Së
fundi është arritur të miratohet një pako e kuadrit ligjor lidhur me organizimin dhe mbështetjen e mësimit
në vendin e punës. Udhëheqësit e shkollave profesionale dëshmojnë se bashkëpunimi me punëdhënës në
realizimin e mësimit në vendin e punës ndryshon sipas profileve të cilat i ofron shkolla. Për profilet të cilat
janë më të kërkuara në treg, bashkëpunimi i shkollave me punëdhënës është më i mirë, ndërkaq për profilet
më pak të kërkuara mungon bashkëpunimi ose është shumë i dobët.
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K
 ëshillimi dhe orientimi në karrierë mbetet sfidë dhe shërbimet e ofruara janë ende të kufizuara në disa
komuna. Në disa komuna ekzistojnë qendrat e këshillimit dhe orientimit në karrierë në nivel komunal apo
zyrat e këshillimit dhe orientimit në karrierë janë të vendosura brenda shkollave. Këto janë arritur kryesisht
nga iniciativat e projekteve të ndryshme, e jo si rezultat i një plani gjithëpërfshirës. Nuk është shënuar ndonjë progres në caktim të këshilltarëve për këshillim dhe orientim në karrierë.
S ektori i arsimit dhe aftësimit professional nuk ka pasur dhe vazhdon mos ta ketë mbështetjen financiare nga shteti. Mbështetja kryesore financiare për këtë sektor ofrohet nga donatorët. Formula aktuale e
financimit të arsimit profesional është e përgjithësuar sipas orientimit për kokë nxënësi dhe jo me ndonjë
diferencim të shpenzimeve sipas kërkesave specifike të profileve.

Arsimi i Lartë
N
 ë vitet e fundit numri i studentëve në arsimin e lartë është në rënie dhe kjo rënie është më e madhe tek
institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë. Shkalla bruto e regjistrimit në arsimin e lartë është 56.7%,
ndërsa, numri i studentëve në 100,000 banorë është 5,295. Shkalla e diplomimit me kohë e studentëve nuk
është e kënaqshme. Numri i stafit akademik të kualifikuar në institucionet e arsimit të lartë është i pamjaftueshëm, ndërsa, përpjestimi “staf akademik-student” në nivel vendi në institucionet publike është 1:45.
Z
 hvillimi i programeve të studimit të cilat nuk reflektojnë nevojat reale të tregut të punës mbetet mangësi
strukturore e arsimit të lartë. Njëkohësisht, këtyre programeve iu mungon edhe ndërdisiplinariteti, pjesa e
mësimit praktik, si dhe ndërlidhja me kërkimin shkencor. Mospërputhja e nevojave të tregut të punës me
njohuritë e fituara në arsimin e lartë është identifikuar si një prej pengesave kryesore për rritjen e punësimit
dhe zhvillimin ekonomik në vend. Rreth 60% të programeve studimore janë nga fusha e edukimit, arteve dhe
shkencave humane, shkencave shoqërore dhe shërbimeve. Numri më i madh i studentëve dhe programeve arsimore janë në kategorinë e shkencave shoqërore dhe studimit të së drejtës. Orientimi i studentëve në shkencë,
teknologji, inxhinieri dhe matematikë mbetet i ulët. Shkalla e orientimit të studentëve në fushat e studimit në
shkenca shoqërore, humane, biznes dhe juridik është shumë e lartë në krahasim me dinamikën e tregut.
I nstitucionet publike të arsimit të lartë, në masë të madhe nuk i kanë të funksionalizuara zyrat për sigurimin
e cilësisë, sfidohen për shkak të kapaciteteve të kufizuara të stafit për sigurimin e cilësisë, proceset e vetëvlerësimet realizohen vetëm për qëllim të akreditimit dhe jo për qëllim të përmirësimit të brendshëm të institucionit, instrumentet e sigurimit të cilësisë kufizohen vetem në vlerësimin formal të stafit akademik nga
studentët. Për më shumë, kanë mungesë të stafit akademik, të kapaciteteve hulumtuese dhe shkencore, të
autonomisë financiare, mangësi të ndërkombëtarizimit dhe shkëmbimit të studentëve dhe stafit akademik.
Ndikimet politike në përzgjedhjen e rektorëve, të stafit akademik dhe të strukturave të tjera udhëheqëse
brenda institucioneve publike të arsimit të lartë vazhdojnë të mbeten të pranishme.
P
 rocesi i akreditimit, bazohet në qasjen e sigurimit të cilësisë përmes përmbushjes së kritereve minimale të
cilësisë. Nuk aplikohet një sistem i bazuar në qasjen e plotësimit/zgjerimit të cilësisë (quality enhancement)
apo kulturës së cilësisë ashtu siç ndodh në shtetet e zhvilluara të Evropës. Përpos procesit të akreditimit i
cili përcillet me sfida të shumta, nuk aplikohet sistemi i monitorimit, si një proces i vazhdueshëm i sigurimit
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të cilësisë i cili kontrollon nëse institucioni vazhdon të mirëmbajë standardet e cilësisë me të cilat fillimisht
është akredituar. Sistemi jofunksional i brendshëm për sigurimin e cilësisë është një prej segmenteve më
të dobëta të institucioneve publike të arsimit të lartë në Kosovë që reflektohet edhe në cilësinë e mësimdhënies. Për më shumë, përjashtimi i AKA-së nga dy mekanizmat kryesor të sigurimit të cilësisë në Evropë,
ENQA dhe EQAR ka krijuar pasoja të pariparueshme për sistemin e arsimit të lartë. Ndërhyrjet politike në
institucionet e pavarura të sigurimit të cilësisë dëshmojnë për brishtësinë e sistemit të arsimit të lartë.
I nstitucionet e arsimit të lartë vazhdojnë të ngecin prapa institucioneve të rajonit në rankimet ndërkombëtare. Edicioni i Webometrics i vitit 2021 e klasifikon Universitetin e Prishtinës në vendin e 3,022, ndërkaq
të gjitha institucionet tjera të arsimit të lartë në vend rangohen më poshtë. Universiteti i Prishtinës mbetet
larg universiteteve të tjera publike nga kryeqytetet e vendeve të Ballkanit, me përjashtim të universiteteve
nga Tirana. Sfidat kryesore për punë kërkimore-shkencore në institucionet e arsimit të lartë ndërlidhen
me burimet e kufizuara njerëzore, infrastrukturën dhe pajisjet jofunksionale. Mungesa e infrastrukturës
adekuate për punë kërkimore përbën sfidë edhe për pjesëmarrjen në programin “Horizon 2020”.
N
 ga viti 2011, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur asnjëherë të sigurojë konsensusin për të emëruar anëtarët
e Këshillit Kombëtar të Shkencës. Aktualisht, Kosova nuk e ka funksional KKSH-në dhe i mungon zbatimi
i një programi të përditësuar për shkencë. Për më shumë, MASHTI ende nuk e ka themeluar Agjencinë
Shtetërore për Provime Shtetërore, organ i cili do të duhej të ishte institucioni kryesor për zbatimin e Ligjit
për Profesionet e Rregulluara në Kosovë, i aprovuar në fund të vitit 2016.
 rocesi i rishikimit të filluar të Ligjit për Arsimin e Lartë është stërzgjatur dhe kjo ka ndikuar mjaft shumë në dinP
amikën e hartimit të akteve tjera. Ligji për Inovacion Shkencor, Transfer të Dijes dhe Teknologjisë është miratuar
në nëntor të 2018, ndërsa projektligj për Agjencinë e Kosovës për Akreditim ende nuk ka përfunduar. Për më
shumë, nuk është zhvilluar ndonjë metodologji për financimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe financimi i
institucioneve të arsimit të lartë nuk bëhet mbi bazën e një plani të performancës i cili do të mundësonte monitorimin e punës së tyre dhe do të nxiste ndërtimin e kulturës së përgjegjësisë dhe llogaridhënies.
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4. Sugjerimet për të ardhmën
Sugjerimet për planin e ardhshëm për arsim:
P
 ërgatitja e planit të ardhshëm duhet të marr për bazë kapacitetet njerëzore dhe burimet financiare për
zbatim. Për më shumë, plani i ardhshëm (pjesa për arsimin parauniversitar), duhet të përgatitet vetëm pasi
të përfundojnë dy procese shumë të rëndësishme në arsimin parauniversitar: procesi i vlerësimit të jashtëm
të shkollave dhe procesi i vlerësimit të performancës. Rezultatet e këtyre dy proceseve, nëse realizohen
në mënyrën e duhur, do të ofrojnë vlerësimin e nevojave të shkollave, të udhëheqësve të shkollave dhe të
mësimdhënësve, dhe të cilat duhet të kthehen në masa dhe aktivitete në fushën e arsimin parauniversitar
në planin për arsim. Në këtë mënyrë, ky plan do të ishte plan me bazë në shkolla dhe do të shmangeshin
praktikat e planifikimit nga lart, që nuk marrin parasysh nevojat reale të shkollave dhe të mësimdhënësve.
P
 lani për përiudhën e ardhshme duhet të përgatitet për një periudhë kohore 10-vjeçare dhe i njëjti duhet të
dërgohet për aprovim në Kuvendin e Kosovës.

Sugjerimet për sigurimin e pjesëmarrjes dhe gjithëpërfshirjes:
Q
 everia dhe Komunat duhet të ndajnë burime financiare për investime në infrastrukturë (kopshte dhe
çerdhe) dhe personel (udhëheqës, motra edukatore dhe edukatorë/e), me qëllim të rritjes së përfshirjes së
fëmijëve në edukimin parashkollor. Duke marrë parasysh që përfshirja është jashtëzakonisht e ulët në këtë
nivel, duhen investime të mëdha, në mënyrë që në vitet e ardhshme të arrihet një përfshirje më e madhe e
fëmijëve të moshës 0-5 vjeç në mbarë Kosovën. Në këtë drejtim, alternativat e partneritetit publiko-privat
dhe adaptimit të shtëpive të përshtatshme private për kopshte dhe çerdhe, duhet të inkurajohen, meqenëse,
kjo do të reduktonte koston financiare për ndërtimin e objekteve të kopshteve dhe çerdheve. Ndryshimi i
qasjes ndaj edukimit parashkollor duhet të reflektohet me zhvillimin e kurrikulës dhe rishikimin e planit
për klasën përgatitore, duke siguruar qasje gjithëpërfshirëse dhe të integruar, ku të mësuarit realizohet
përmes lojës dhe aktiviteteve ndërvepruese. Për më shumë, kapacitetet për edukimin parafillor duhet të
rriten dhe përgatitja në këtë nivel të bëhet e detyrueshme. Mekanizmat për sigurimin e cilësisë në nivelin e
edukimit parashkollor duhet të funksionalizohen, duke siguruar shërbimin e pedagogut dhe të psikologut,
për përkrahjen e zhvillimit të cilësisë.
D
 uhet të mbështeten qendrat mësimore për ofrimin e mësimit plotësues dhe organizimin e aktiviteteve tjera
edukativo-arsimore për fëmijët/nxënësit në nevojë sipas UA 19/2018 për themelimin dhe funksionimin e tyre.
Po ashtu, duhet vazhduar me dhënien e bursave për nxënësit e shkollave të mesme nga këto komunitete.
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M
 ASHTI duhet të vendos mekanizma të qartë dhe të qëndrueshëm për organizimin e mësimit në diasporë,
përmes mbështetjes me kurrikula të reformuara, sigurimin e mësimdhënësve të kualifikuar dhe të përgatitur, dhe koordinimin me shtetet e huaja për integrimin e mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës në kuadër
të kurrikulave me zgjedhje, apo formave të tjera që organizohen në kuadër të shkollës.

Sugjerimet për përmirësimin e menaxhimit të sistemit
arsimor dhe llogaridhënies:
P
 lanet duhet të marrin parasysh përmirësimin e kapaciteteve njerëzore të MASHTI-t dhe DKA-ve, për të
siguruar ushtrimin e rolit të tyre në mënyrë efektive. Stafi i përgatitur do të mundësonte një monitorim më
të mirë nga niveli qendror, për të siguruar zbatimin e politikave si dhe koordinimin ndërmjet shkollave dhe
komunave. Zbatimi dhe koordinimi më i mirë i politikave do të kontribuonte në përmirësimin e cilësisë.
R
 ishikimi funksional i DKA-ve është i domosdoshëm për sigurimin e cilësisë dhe menaxhimin më efektiv të
shkollave. Bazuar në një vlerësim gjithëpërfshirës dhe objektiv, DKA-të duhet të rishikojnë strukturën organizative të tyre, sistematizimin e vendeve të punës, përshkrimin e kompetencave dhe përgjegjësive me qëllim të caktimit të burimeve njerëzore të mjaftueshme dhe të përgatitura për realizimin e detyrave dhe përgjegjësive për
ofrimin e arsimit parauniversitar. Në këtë drejtim, DKA-të duhet të investojnë në ngritjen e kapaciteteve të personelit të tyre për koordinimin, monitorimin dhe vlerësimin e ZHPM, sigurimit të cilësisë në shkolla, zbatimin
e kurrikulës e re dhe aspektet e tjera të cilat ndërlidhen me rolin e tyre. Për të mbështetur këtë nismë, MASHTI
duhet të angazhohet për përgatitjen e Udhëzuesit/Standardeve për organizim dhe menaxhim të DKA-ve.
Q
 asja e menaxhimit të shkollës duhet të rishikohet për të avancuar rolin e udhëheqësve të shkollave dhe mësimdhënësve në proces mësimor. Vendimmarrja autonome në nivel shkolle në menaxhim të buxhetit dhe në
rekrutim të stafit duhet të fuqizohet. Decentralizim i mëtejshëm, në harmoni me zbatimin e planeve të mirëfillta zhvillimore të shkollave, do t’i kontribonte depolitizimit të procesit të rekrutimit të udhëheqësve dhe mësimdhënësve të shkollave, meqenëse nuk do të duhej t’u jepnin më llogari niveleve komunale, por komunitetit.
M
 enaxhimi i mirë dhe profesional reflekton drejtpërdrejtë në performancën e shkollës, prandaj udhëheqja
e shkollës duhet të jetë përgjegjëse dhe të ofrojë llogari për performancën e shkollës. Në këtë drejtim duhet
të fuqizohen këshillat drejtues të shkollave, këshillat e prindërve dhe të nxënësve. Fuqizimi i organeve menaxhuese mbështetëse të shkollës përmes ofrimit të mbështetjes dhe monitorimit të punës së tyre do të
ndihmonte në menaxhimin më të mirë të arsimit dhe në përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve.
Prindërit duhet të inkurajohen për të qenë më aktiv dhe për të kontribuuar në përmirësimin e rezultateve
të shkollës. Në këtë drejtim, duhet të organizohen programe obligative vetëdijësuese dhe aktivitete të tjera
që sjellin prindërit më afër shkollave dhe arsimimit të fëmijëve të tyre.
M
 ASHTI dhe Komunat duhet të fillojnë riorganizimin e rrjetit të shkollave, duke mbyllur shkollat me
pak nxënës dhe duke bartur nxënësit në shkollat më të afërta. Operimi i këtyre shkollave/klasave duhet të
shqyrtohet, jo vetëm për shkak të jo-efiçencës së theksuar financiare, por mbi të gjitha për shkak të cilësisë
së mësimdhënies që mund të zhvillohet në këto shkolla/klasa. Optimalizimi i numrit të nxënësve në klasë,
shkollë dhe riorganizimi i rrjetit të shkollave, duhet të jetë prioritet i menjëhershëm që nuk duhet të injorohet në vazhdim, sepse kjo ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e mësimdhënies dhe të nxënit.
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R
 ritja lineare e pagave të punonjësve të arsimit duhet të ndërpritet sepse nuk ka asnjë efekt pozitiv. Për
të inkurajuar mësimdhënësit për punë më të mirë, duhet të funksionalizohet me prioritet sistemi për licencimin e mësimdhënësve dhe rritja e pagave të ndërlidhet me performancë të mësimdhënësve.
I nvestimet kapitale në arsimin parauniversitar duhet të përqendrohen në infrastrukturën e brendshme dhe
në burimet shkollore, ku përfshihen fusha prej të cilave do të përfitonin nxënësit drejtpërdrejt, siç janë dhomat e leximit, tekstet shkollore, bibliotekat, teknologjia, ambienti i jashtëm, burime këto që do të ndihmonin
në kthimin e shkollimit në mësimnxënie. Formula e financimit të arsimit parauniversitar që merr për bazë
nevojat e shkollës duhet të përgatitet me prioritet. Për më shumë, duhet të rishikohet plani i investimeve në
nivel qendror dhe lokal për të reflektuar rënien e numrit të nxënësve. Ngjashëm kapacitetet infrastukturore
dhe njerëzore të shkollave duhet të peshohen me projeksionet demografike dhe aspektet tjera të lëvizjet së
brendshme të popullsisë. Hapësirat shkollore që lirohen nga riorganizimi i rrjetit të shkollave duhet vënë
në dispozicion për institucione parashkollore duke e zgjeruar kështu përfshirjen në edukimin parashkollor.
L
 egjislacioni në arsimin parauniversitar duhet të sistemohet, harmonizohet dhe të plotësohet për të siguruar koherencë dhe për të eliminuar mospërputhjet që ndikojnë në zbatimin e tyre. Në këto procese duhet të
ketë sigurohet përfshirje adekuate e DKA-ve, komunitetit arsimor dhe duhet të merren parasysh praktikat e
vendeve të zhvilluara. Për më shumë, kapacitetet për mbledhje dhe përpunim të të dhënave në arsim duhet
shtuar, përmes avancimit të sistemit të SMIA-së dhe shfrytëzimin e tyre për politikëbërje.

Sugjerimet për sigurimin e cilësisë në arsimin parauniversitar:
P
 ozita e Koordinatorit të Cilësisë në komunë dhe në shkollë duhet të jetë e veçantë. Caktimi i koordinatorëve
të cilësisë nuk duhet të jetë formal, por roli i koordinatorit të cilësisë duhet t’i caktohet mësimdhënësve më
të mirë, pas një trajnimi efektiv që i ndihmon ata të kuptojnë plotësisht rolin dhe përgjegjësitë e koordinatorit. Koordinatori nuk duhet të caktohet vetëm nga drejtori i shkollës, por në bashkëpunim/konsultim me
Këshillin Drejtues apo Këshillin e Mësimdhënësve. Për më shumë, MASHTI duhet të mbështesë komunat
në sigurimin e financimit për përkrahjen dhe fuqizimin e aktiveve profesionale.
S hkollat dhe komunat duhet të monitorohen për të përgatitur dhe zbatuar plane zhvillimore për arsim,
të cilat do t’i ndihmonin në identifikimin e prioriteteve zhvillimore dhe si bazë për monitorimin e shkollave dhe vlerësimin e performancës. Planet zhvillimore nuk duhet të përqendrohen vetëm në segmente
që ndërlidhen me financimin e jashtëm, por në ato që realisht mund t’i përmirësojë komuna dhe shkolla.
Planifikimi i shkollave duhet të jetë plotësisht i ndërlidhur me planet zhvillimore për arsim në nivel lokal, e
këto të fundit me planin zhvillimor për arsim në nivel qëndror.
K
 apacitetet për vlerësim të jashtëm të shkollave dhe performances së mësimdhënësve duhet të ngriten me
urgjencë. Në këtë drejtim, përqendrimi kryesor brenda një viti duhet të jetë në zhvillimin e kapacitetit organizativ dhe njerëzor të Inspektoratit të Arsimit. MASHTI duhet të inicoj riorganimin e përgjithshëm të
kapaciteteve njerëzore të Inspektoratit të Arsimit dhe krijimin e kushteve për tërheqjen dhe punësimin e
specialistëve të shquar të fushës së pedagogjisë në këtë institucion.
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 rocesi i vlerësimit të jashtëm të shkollave nuk mund të realizohet as në kohë, e as përmbajtësisht me kapacP
itetet ekzistuese të Inspektoratit të Arsimit. Për këtë qëllim, MASHTI duhet të shqyrtoj mundësinë që për
një periudhë kalimtare këtë proces thelbësor për përmirësimin e cilësisë, ta organizoj në bashkëpunim me
specialistët e Institutit Pedagogjik të Kosovës dhe Fakultetit të Edukimit, duke siguruar po ashtu identifikimin dhe angazhimin në këto procese edhe të kuadrove më të mirë të mësimdhënësve dhe drejtorëve (në
cilësinë e ekspertëve të jashtëm). Në këtë mënyrë, procesi i vlerësimit të jashtëm të shkollave do të mund
të dinamizohet, dhe kjo do t’i kontribuonte vlerësimit të gjendjes aktuale të sistemit arsimor dhe identifikimit të masave të nevojshme që duhet të ndërmerren nga MASHTI, nga DKA-të dhe nga shkollat për
sigurimin e kushteve esenciale për zbatim të kurrikulës së re dhe sigurim të cilësisë. Mbi këtë bazë duhet të
përgatitet një plan operativ për ngritjen e cilësisë përmes zbatimit të të gjitha elementeve të reformës kurrikulare, duke siguruar një dinamikë të arsyeshme dhe të bazuar të zbatimit, përkrahjes, mbikëqyrjes dhe
llogaridhënies. Rezultatet e vlerësimit të jashtëm të shkollave duhet të bëhen publike dhe duhet të jenë në
funksion të përmirësimit të shkollës, dhe si mjet për sigurimin e llogaridhënies.
K
 apacitetet për vlerësim të jashtëm të nxënësve duhet të përmirësohen përmes masave efektive për përmirësimin
e administrimit të testeve kombëtare. Rezultatet e vlerësimit të nxënësve duhet të jenë transparente dhe analiza
e rezultateve duhet të bëhet sipas lëndëve, komunave, shkollave, gjinive, të ardhurave dhe gjendjes sociale të
nxënësve. Në këtë drejtim, MASHTI duhet të themeloj dhe funksionalizoj me prioritet Agjencinë për Kurrikulë,
Vlerësim dhe Standarde.17 Themelimi i kësaj Agjencie duhet të marrë parasysh Reformën e Administratës Publike për Racionalizimin e Agjencive. Pjesëmarrja në teste ndërkombëtare të vlerësimit duhet të vazhdoj.

Sugjerimet për zhvillimin e mësimdhënësve:
M
 ASHTI duhet të kompletojë kuadrin ligjor dhe organizativ për rregullimin e fazës së hyrjes në profesionin e mësimdhënies dhe rregullimin e mekanizmave për financim të qëndrueshëm për ZHPM. Provimi
shtetëror për hyrje në profesionin e mësimdhënësit duhet të filloj të zbatohet me prioritet. Për më shumë,
praktika profesionale për hyrje në profesionin e mësimdhënësit duhet të mbështetet dhe të sanksionohet.
Z
 hvillimi profesional i mësimdhënësve duhet të udhëheqet nga nevojat e mësimdhënësit dhe nga dëshmitë e bazuara nga shkollat, dhe jo nga perceptimi i zyrtarëve të MASHTI-t, DKA-ve, donatorëve dhe OJQ-ve. Përfshirja
e mësimdhënësve në programet për zhvillim profesional duhet të rritet, por mbi të gjitha, duhet të ndërlidhet
drejtpërdrejt me rezultatet e vlerësimit të jashtëm të shkollës dhe rezultatet e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve. Për më shumë, zhvillimi profesional duhet jetë i ndërlidhur edhe me ndryshimet kurrikulare dhe
rezultatet e arritshmërisë së nxënësve. ZHPM me bazë në shkollë është më efektiv dhe kjo qasje duhet të zbatohet.
S igurimi i cilësisë së programeve për zhvillim profesional të mësimdhënësve është esencial për arritjen e rezultateve efektive. Në këtë drejtim, MASHTI duhet të zhvilloj standarde dhe instrumente për monitorimin
dhe vlerësimin e programeve të trajnimit, dhe të ndërmarr masa për mbikëqyrjen e zbatimit të tyre. Krahas
kësaj, MASHTI duhet të zhvilloj sistemin për menaxhimin e informatave për zhvillim profesional të mësimdhënësve me qëllim që t’i kontribojë sistemit të licencimit, identifikimit të nevojave të mësimdhënësve
për zhvillim dhe hartimit të politikave përkatëse për zhvillim profesional të tyre.
17
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Themelimi i kësaj Agjencie duhet të marrë parasysh Reformën e Administratës Publike për Racionalizimin e Agjencive.

Z
 hvillimi profesional i mësimdhënësve duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm. Në këtë drejtim,
MASHTI duhet të zhvilloj një sistem të qëndrueshëm të financimit të programeve për zhvillim profesional që
kombinon kontributin nga buxheti i shtetit dhe kontributin individual të mësimdhënësve që synojnë gradimin në karrierë. Financimi i zhvillimit profesional nga buxheti i shtetit duhet të realizohet përmes DKA-ve
dhe roli i MASHTI-t duhet jetë mbështetës dhe mbikëqyrës. Krahas sigurimit të financimit të qëndrueshëm
për ZHPM për nivelin komunal, MASHTI duhet me prioritet të vlerësoj dhe klasifikoj programet e zhvillimit
profesional sipas llojeve të licencave, dhe të trajtoj mangësitë në ZHPM të arsimit dhe aftësimit profesional.
S istemi i licencimit të mësimdhënësve për të cilin është investuar gjatë nuk duhet të ketë alternativë dhe
duhet të zbatohet në bazë të parimeve të përcaktuara. Në këtë drejtim, MASHTI duhet të përqendrohet me
urgjencë në profesionalizimin e Inspektoratit të Arsimit, ndërsa DKA-të në ndërtimin e kapaciteteve për
zbatimin e plotë të këtij sistemi. Për më shumë, duhet të merren masa për informimin e mësimdhënësve
për programet e ZHPM dhe për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies për sistemin e licencimit
K
 riteret për pranim në fakultetet arsimore duhet të ngriten në favor të tërheqjes së nxënësve më të mirë
në profesion dhe kjo duhet të zbatohet nga të gjitha institucionet e arsimit të lartë. Për më shumë, për një
periudhë kalimtare, ofrimi i programeve për përgatitjen e mësimdhënësve duhet të kufizohet vetëm në
Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës, përderisa institucionet tjera të arsimit të lartë duhet
të mbështeten për ngritjen e kapaciteteve për ofrimin e programeve arsimore. Fakultetet arsimore, krahas
angazhimit të shtuar për përmirësimin e cilësisë së përgatitjes së mësimdhënësve para shërbimit në frymën
e ndryshimeve kurrikulare, duhet të angazhohen po ashtu në mënyrë më proaktive në mbikëqyrjen e zbatimit të ndryshimeve kurrikulare dhe ofrimin e sugjerimeve për përmirësim.
N
 gjajshëm sikurse procesi i vlerësimit të jashtëm të shkollave, edhe procesi i vlerësimit të performances së
mësimdhënësve nuk mund të realizohet as në kohë, e as përmbajtësisht me kapacitetet ekzistuese të Inspektoratit të Arsimit. Vlerësimi i Performancës së Mësimdhënësve duhet të jetë proces unik për të gjithë mësimdhënësit dhe përveç tjerash, duhet të shërbej edhe për kategorizimin dhe avancimin e mësimdhënësve,
në përputhje me rezultatet e performancës së tyre të dëshmuar në kuadër të procesit të vlerësimit. Për këtë
qëllim, MASHTI duhet të shqyrtoj mundësitë që për një periudhë kalimtare edhe ky proces shumë i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë, të realizohet në bashkëpunim me specialistët e Institutit Pedagogjik të
Kosovës dhe Fakultetit të Edukimit, duke siguruar po ashtu identifikimin dhe angazhimin edhe të kuadrove
më të mirë të mësimdhënësve dhe drejtorëve (në cilësinë e ekspertëve të jashtëm). Në këtë mënyrë, procesi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve do të mund të dinamizohet, dhe kjo do t’i kontribonte
vlerësimit të nevojave për zhvillim profesional të mësimdhënësve dhe gjitha masave prioritare përkatëse që
mund të merren pas këtij vlerësimi. Për më shumë, MASHTI duhet që paraprakisht, të filloi informimin
e mësimdhënësve për përmbajtjen, kriteret dhe procedurat e vlerësimit të performances së tyre, por edhe
vetëdijesimin e tyre mbi rëndësinë e këtij procesi për trajtimin e nevojave zhvillimore të mësimdhënësëve.
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Sugjerimet për përmirësimin e mësimdhënies dhe të nxënit:
M
 ASHTI duhet të angazhohet me prioritet në konsolidimin e mekanizmave për udhëheqjen e procesit të zbatimit
të ndryshimeve kurrikulare, monitorimin e zbatimit të tyre dhe ofrimin e ndihmës për shkolla në zbatimin e ndryshimeve. Zhvillimi i kapaciteteve profesionale për zbatimin e kurrikulës, nuk nënkupton vetëm trajnime disaditore
dhe këto nuk garantojnë suksesin e zbatimit të ndryshimeve kurrikulare. Përkundrazi, angazhimi duhet të orientohet në mbështetje profesionale të vazhdueshme dhe të qëndrueshme për mësimdhënësit dhe bartësit tjerë. Në këtë
drejtim, mbështetja e plotë e ekipeve profesionale në nivele komunale dhe zhvillimi profesional me bazë në shkollë,
duhet të jenë përqendrimi i MASHTI-t në zbatimin e ndryshimeve kurrikulare. Për më shumë, pa mekanizma profesionalë të fuqishëm, nuk mund të jetësohen me sukses ndryshimet kurrikulare në nivel shkolle. Prandaj, MASHTI
dhe DKA-të duhet të sigurojnë që organet udhëheqëse të shkollave ndërmarrin veprime konkrete për fuqizimin e
koordinatorëve të cilësisë dhe aktiveve profesionale, duke përshkruar qartë rolin dhe përgjegjësitë, si dhe duke ofruar kushte dhe mjedis për punë dhe angazhim me stafin mësimdhënës, me nxënës dhe prindër, si dhe duke krijuar
mundësi e lehtësira për ngritjen e kapaciteteve për ushtrimin e rolit të tyre. Vëmendje e shtuar nevojitet në përkrahjen dhe inkurajimin e shkollave për një qasje inovative në hartimin e planeve mësimore për lëndët e veçanta dhe
në përzgjedhjen e përmbajtjeve dhe burimeve mësimore për realizimin e proceseve mësimore, në mënyrë efektive.
R
 ishikimi i Ligjit për botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës shkollore dhe të dokumentacionit pedagogjik, duhet të bëhet mbi bazën e parimeve të Kornizës Kurrikulare. Po ashtu, rishikimi i standardeve dhe treguesve për vlerësimin e teksteve shkollore duhet t’i kushtojë vëmendje të duhur aspekteve të
caktuara të cilësisë së teksteve shkollore.
T
 ekstet shkollore cilësore duhet të ofrohen, duke garantuar proces kredibil të hartimit dhe të përzgjedhjes së
tyre. Në këtë drejtim, duhet të fillohet edhe me përkthimin dhe përshtatjen e teksteve shkollore nga gjuhët e
huaja, në veçanti në fushën e matematikës dhe të shkencave të natyrës. Vëmendje të posaçme duhet kushtuar
edhe teksteve udhëzuese për mësimdhënësit. Mësimdhënësit, shkollat dhe këshillat e shkollave duhet të inkurajohen që të angazhohen aktivisht në përzgjedhjen e teksteve mësimore dhe ofrimin e teksteve alternative.
D
 igjitalizimi i sistemit arsimor është i pamundur nëse shkollat nuk posedojnë pajisje adekuate teknologjike dhe nuk sigurojnë shfrytëzimin efektiv të tyre. Shkollat duhet të mbështeten për të siguruar qasje në
internet brenda hapësirave ku zhvillohet mësimi dhe me brez të mjaftueshëm për t’i përmbushur nevojat
e mësimdhënies bashkëkohore. Në këtë drejtim, shkollat duhet të pajisen me kompjuterë dhe aksesorëve
tjerë, si dhe me pajisje për demonstrim siç janë tabelat interaktive, TV smart apo projektorët. Përcaktimi i
pakos standarde të mjeteve të TIK-ut dhe mjeteve tjera të konkretizimit të nevojshme për zbatimin efektiv
të kurrikulës në shkollë duhet trajtuar me prioritet. Për më shumë, duhet të mbështetet zhvillimi dhe përdorimi i materialeve mësimore digjitale në funksion të rritjes së cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit,
ndërsa kodimi duhet të përfshihet si lëndë e veçantë në kurrikulat shkollore që nga klasa VI.

Sugjerimet për arsimin e mesëm profesional:
M
 ASHTI në bashkëpunim me DKA-të, me qëllim të ngritjes së cilësisë në këtë nivel të arsimit, duhet të filloj
36

riorganizimin e plotë të rrjetit të shkollave të mesme profesionale dhe profileve që ofrojnë, duke e racionalizuar
rrjetin e shkollave. Shkollat profesionale duhet të ofrojnë programe të ndërlidhura ngushtë me standardet profesionale. Profile të caktuara për të cilat nuk ka kërkesë në tregun e punës dhe nuk ka kapacitete për zhvillimin
cilësor të mësimit praktik dhe praktikës profesionale, duhet të mbyllen dhe të riorganizohen. Për më shumë, institucione të caktuara të arsimit të mesëm profesional, gradualisht, duhet të vihen nën autoritetin e drejtpërdrejt
të pushtetit qendror, përkatësisht Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur.
Z
 hvillimi dhe zbatimi i kurrikulës bërthamë në arsimin profesional duhet të përfshijë rishikimin e profileve
në të gjitha fushat e studimit. Profilet e arsimit profesional duhet të rishikohen në atë mënyrë që të përfshijnë kompetencat e profesionit në kurrikulë mësimore, staf mësimdhënës dhe infrastrukturë. Për më shumë,
duhet të fillohet me trajnimin e mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulës për arsimin professional dhe
zhvillimin apo adaptimin e materialeve mësimore bazuar në kurrikulën e AAP-së.
P
 rofilet në shkollat profesionale duhet të rishikohen në vazhdimësi për të siguruar se janë në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Për më shumë, shërbimet e orientimit dhe këshillimit të karrierës në shkollë, në nivel komunal dhe në nivel kombëtar, duhet të funksionalizohen, duke ofruar informata mbi kërkesat e tregut të punës.
D
 uke qenë se së fundmi ka filluar të zbatohet procesi i akreditimit të shkollave profesionale, standardet e profesionit dhe kurrikulat janë thelbësore për akreditim. Në këtë drejtim, MASHTI duhet të përqendrohet dhe të mbështesë
hartimin e standardeve të profesionit dhe verifikimin e tyre sipas nevojës dhe kërkesës së tregut të punës.
O
 fertat e programeve të shkollave profesionale duhet të jenë më pak të diversifikuara. Nëse nevojitet diversifikimi, atëherë duhet të jetë në formë të specializimit në vitin e fundit (siç zbatohet nga Qendrat e Kompetencave) ose në bashkëpunim me punëdhënësit. Shkollat profesionale duhet të autorizohen, që të ofrojnë
kurse të shkurtra nëse kërkohen nga punëdhënësit. Për më shumë, zgjedhja e programeve dhe kurseve të
ofruara nga shkollave profesionale duhet të merr parasysh hapësirat/objektet dhe pajisjet e disponueshme
dhe/ose marrëveshjet e bashkëpunimit me punëdhënësit.
N
 jë zyrtar ndërlidhës me punëdhënësit duhet të vendoset në çdo shkollë profesionale për të lehtësuar bashkëpunimin
ndërmjet shkollave profesionale dhe punëdhënësve, dhe për të kuptuar më mirë tregun e punës. Mësimi në vendin e
punës duhet të ofrohet, por duhet të kufizohet vetëm në sektorët që ka kërkesë të madhe për fuqi të shkathët punëtore
dhe në sektorët që kanë vullnet për të bashkëpunuar me shkolla profesionale. Në këtë drejtim, duhet të promovohet
rëndësia e përfshirjes së sektorit privat në procesin e zhvillimit të kurrikulës dhe në zbatimin e mësimit në vendin e
punës. Nxënësit e shkollave profesionale, që ofrojnë programe në fushën e bujqësisë dhe/ose (përpunimit) të ushqimit
duhet të angazhohen aktivisht në aktivitetet e përditshme të fermave/serrave/pemëtarive, për t’i ruajtur ato dhe për të
drejtuar biznesin e tyre bujqësor. Shkollat profesionale që ofrojnë programe në fushën e shëndetësisë duhet t’i ofrojnë
këto programe në bashkëpunim me spitalin lokal nën varësinë e Ministrisë së Shëndetësisë.
F
 inancimi për sektorin publik të AAP-së duhet të rritet. Formula e financimit duhet të përgatitet dhe të marr
parasysh nevojat specifike të shkollave profesionale në përgjithësi, dhe nevojat specifike në varësi të programeve
të veçanta që ofrohen (materialet harxhuese). Formula e financimit duhet të jetë e diferencuar sipas fushave dhe
profileve, si dhe e strukturuar në atë mënyrë që inkurajon studimet në profile deficitare, diferencon profilet sipas
kërkesave, shpërblen performancën dhe ndërlidhjen e profileve me tregun e punës. Të ardhurat e krijuara nga
shkollat profesionale nuk duhet të zbriten nga financimi publik i shkollave. Për më shumë, secilës shkollë profe37
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sionale duhet t’i ofrohen pajisje të reja çdo pesë vjet për të paktën një laborator dhe të mbështetet mirëmbajtja e
pajisjeve dhe renovimi i objekteve për të siguruar kushtet e nevojshme për mësimin praktik.

Sugjerimet për arsimin e lartë:
Q
 everia duhet të përgatis planin e bazuar në analizë dhe t’i propozoj Kuvendit, riorganizimin e institucioneve publike të arsimit të lartë në universitete dhe universitete të shkencave të aplikuara (profesionale). Kjo
duhet të realizohet përmes një procesi konsultativ dhe gjithëpërfshirës, me përfshirjen e universiteteve dhe
me qëllim të profilizimit të institucioneve të arsimit të lartë në rajonet e ndryshme.
I nstitucionet e akredituara për të ofruar studime të nivelit të doktoratës, duhet të synojnë të rrisin bashkëpunimin ndërkombëtar dhe të zhvillojnë/promovojnë programe të përbashkëta studimi në nivelin e
doktoratës. Duhet të ofrohen fonde për mbështetjen e studimeve të doktoratës për të plotësuar nevojat e
institucioneve publike të arsimit të lartë. Për më shumë, Qendrat për Përsosmëri në Mësimdhënie duhet të
themelohen dhe funksionalizohen në të gjitha institucionet.
M
 e qëllim të rikthimit të statusit të humbur në mekanizma ndërkombëtar si EQAR dhe ENQA, AKA duhet
të dëshmojë pavarësinë në vendimmarrje, si dhe të zbatojë procese transparente dhe të jetë e hapur për llogaridhënie para publikut. Në këtë drejtim duhet të finalizohet dhe aprovohet Ligji për Agjencinë e Kosovës për
Akreditim. Për më shumë, fuqizimi i AKA-së duke bëhet përmes rritjes së kapaciteteve njerëzore dhe financiare të saj. AKA duhet të zhvilloj metodologjinë për monitorimin e cilësisë në institucionet e arsimit të lartë dhe
të ngritë kapacitetet për realizimin e monitorimit të vazhdueshëm të institucioneve të arsimit të lartë.
I nstitucionet publike të arsimit të lartë duhet të zhvillojnë politika të qarta për avancimin akademik, duke
përcaktuar revistat e pranueshme për gradim. IAL duhet të inkurajojnë stafin që punën e tyre shkencore
ta publikojnë në revista kredibile ndërkombëtare dhe të indeksuara. Për më shumë, universitetet duhet të
krijojnë të gjitha kushtet që Këshillat e Etikës të funksionojë në mënyrë transparente dhe të marrin të gjitha
masat e nevojshme për të mbrojtur integritetin akademik.
I nstitucionet e arsimit të lartë duhet të krijojnë dhe nxisin bashkëpunime që kanë për qëllim një mobilitet më të
madh të studentëve dhe stafit akademik. Në këtë drejtim, institucionet publike të arsimit të lartë duhet të përgatitin kapacitete profesionale për angazhim në projekte ndërkombëtare. Për më shumë, institucionet e arsimit të
lartë duhet të zhvillojnë kapacitetet për menaxhim efikas të bursave dhe mobiliteteve, thirrjeve për mbështetje të
projekteve dhe fondeve, si dhe informimin me kohë të stafit akademike dhe studentëve për këto mundësi.
Z
 hvillimi i formulës së financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe financimi i tyre përmes
marrëveshjeve të performancës të bazuara në objektiva të përcaktuara dhe të matshëm. Po ashtu, MASHTI
duhet ta rishikojë substancialisht Fondin për financimin e kërkimit dhe shkencës, si dhe ta përmirësojë
transparencën dhe llogaridhënien për menaxhimin e këtij Fondi.
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5. Vlerësimi i realizimit - Objektivi 1:
Pjesëmarrja dhe Gjithëpërfshirja
Pjesëmarrja dhe Gjithëpërfshirja është objektivi strategjik i parë në PSAK me synimin për rritjen e përfshirjes
dhe mundësive të barabarta për zhvillim, aftësim dhe arsimim të secilit individ në arsimin parauniversitar. Për
këtë objektiv strategjike janë paraparë 8 rezultate të synuara, 42 masa strategjike, si dhe treguesit e suksesit që
shërbejnë për monitorimin e zbatimit të tyre. Aktivitetet për zbatimin e këtyre masave janë përmbledhur në një
plan të veprimit dhe po ashtu është llogaritur buxheti për zbatim, i cili për fushën e pjesëmarrjes dhe gjithëpërfshirjes arrinë shumën e përgjithshme prej €2,691,927 apo 1.5% të buxhetit të përgjithshëm të PSAK 2017-2021.
Prioritetet kryesore në këtë fushë janë rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe edukimin parafillor,
rritja e përfshirjes në arsim të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe
egjiptian, fëmijëve të riatdhesuar dhe diasporës, parandalimi i braktisjes së shkollimit, përkrahja e fëmijëve me
potencial të jashtëzakonshëm, si dhe promovimi i diversitetit.
E drejta për arsim dhe mundësi të barabarta për zhvillim të potencialit të plotë të secilit fëmijë/nxënës është një
prej të drejtave themelore dhe si e tillë garantohet me Kushtetutën e Kosovës. Në përputhje me këtë, korniza ligjore që rregullon arsimin parauniversitar në Kosovë mbështet një qasje gjithëpërfshirëse dhe përfshin udhëzime
të veçanta për përfshirjen në arsim të të gjithë fëmijëve, luftimin e braktisjes së shkollimit të obligueshëm si dhe
sigurimin e qasjes së barabartë në arsim pa marrë parasysh etninë, gjininë, racën, statusin ekonomik etj.
Në përgjithësi, pjesëmarrja e fëmijëve në të gjitha nivelet e arsimit, e në veçanti në arsimin e obligueshëm është e
kënaqshme, me një shkallë regjistrimi bruto prej 90.5%, megjithatë sfidë mbetet niveli shumë i ulët i përfshirjes së
fëmijëve në edukimin parashkollor. Në anën tjetër, grupet më të cenueshme për mospërfshirje në të gjitha nivelet
e arsimit janë fëmijët nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptianë si dhe fëmijët me nevoja të veçanta arsimore.

5.1 Përfshirja e fëmijëve në edukimin parashkollor
Përkundër që edukimi parashkollor vlerësohet të jetë baza që përcakton suksesin e nxënësve në shkollimin
e mëtutjeshëm, ky nivel nuk është trajtuar me prioritet në politikat arsimore. Kjo më së miri dëshmohet
me sfidat me të cilat përballet edukimi parashkollor në Kosovë, përfshirë: shpërndarjen jo adekuate të institucioneve parashkollore në vend (vetëm 23 nga 34 komuna të Kosovës kanë së paku një kopsht publik të fëmijëve deri në moshën 6 vjeçare), numri i vogël i institucioneve parashkollore publike (vetëm 44 institucione
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parashkollore publike në mbarë vendin), mungesa e infrastrukturës së përshtatshme për moshën e fëmijëve,
mungesa e materialeve didaktike dhe materialeve shpenzuese të cilat nevojiten për organizimin e aktiviteteve
të cilat mundësojnë të mësuarit përmes lojës, e tjera.
Në përgjithësi, fëmijët që jetojnë në zona rurale dhe fëmijët nga grupet e margjinalizuara nuk kanë qasje në
edukimin parashkollor të institucionalizuar. Edukatorët që punojnë në zona rurale kanë nivel më të ulët të
zhvillimit profesional në krahasim me ato në zonat urbane. Për fëmijët e moshave 0 deri ne 3 vjeç kujdesen
kuadro të pakualifikuara (motra medicinale). Për më shumë, buxheti i ndarë për komunat për nivelin parashkollor është mjaft i ulët dhe nuk ka shënuar ndonjë rritje viteve të fundit.
Përfshirja e fëmijëve në edukimin parashkollor, veçanërisht mosha 0-5 vjeç është tejet e ulët dhe si e tillë
përbën sfidë në nivel vendi. Në këtë drejtim, përkundër progresit të ndjeshëm të shënuar viteve të fundit,
krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova vazhdon të mbetet vendi me shkallën më të ulët të pjesëmarrjes
së fëmijëve në edukimin parashkollor (mosha 0 – 5 vjeç). Sfidat e shumta me të cilat ballafaqohet ky nivel i
arsimit ndërlidhen kryesisht me mungesën e infrastrukturës, aspektet financiare por edhe sigurimin e cilësisë
së shërbimeve të cilat ofrohen nga institucionet parashkollore.
Në këtë kuptim, në PSAK është paraparë që deri në fund të vitit 2021 të rritet përfshirja bruto në edukimin
parashkollor në 20%. Megjithatë, të dhënat e fundit nga statistikat e arsimit dëshmojnë se ky cak është shumë
larg arritjes dhe se duke parë trendet e fundit të zhvillimeve, synimi për rritje të përfshirjes në 20% deri
në fund të vitit 2021 është i paarritshëm. Tabela 1, paraqet të dhënat lidhur me pjesëmarrjen e fëmijëve në
edukimin parashkollor të ndara sipas grupmoshës.
Tabela 1

Pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin parashkollor sipas grupmoshave

Grupmosha

Numri i fëmijëve të përfshirë
në institucione parashkollore
publike dhe private në vitin
shkollor 2019/2020

Parashikimi i Popullsisë së
Kosovës 2017 - 2061 (varianti i mesëm) sipas ASK
për vitin 2020

Shkalla e përfshirjes
në % në raport me
parashikimin e popullsisë

1 deri 2 vjeç

1,702

28,241

6%

2 deri 3 vjeç

1,939

28,566

6.8%

3 deri 4 vjeç

2,730

28,892

9.4%

4 deri 5 vjeç

3,022

28,120

10.7%

9,68218

113,819

8.5%

Gjithsej 1 deri 5 vjeç

Burimi: ASK/SMIA (2019/2020)

18Shtohen edhe 289 fëmijë nga institucionet edukativo-arsimore serbe që nuk janë të ndarë sipas grupmoshave.
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Sipas të dhënave të paraqitura në tabelën e mësipërme, vlerësohet se shkalla e përfshirjes së fëmijëve prej 1 deri
5 vjeç është 8.5%. 56% e fëmijëve vijojnë edukimin parashkollor në institucionet private. Deri në prill të vitit
2021 kur edhe janë mbledhur të dhënat për hartimin e këtij raporti janë të licencuara gjithsej 159 institucione parashkollore private.19 Në anën tjetër, nuk ka të dhëna lidhur me përfshirjen e fëmijëve në institucione
të cilat nuk janë të licencuara si dhe në Qendrat Mësimore të cilat po ashtu ofrojnë programe të edukimit
parashkollor, kryesisht për fëmijët nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.
Ndërkaq, shkalla e përfshirjes së fëmijëve të moshës 4 dhe 5 vjeç në edukimin parashkollor dhe arsimin
parafillor gjatë vitit shkollor 2019/20 është 45.8%, krahasuar me cakun e përcaktuar në PSAK prej 55%.
Tabela 2

Pjesëmarrja e fëmijëve të moshës 4 dhe 5 vjeç në edukimin parashkollor dhe parafillor

Grupmosha

2017/18

2018/19

2019/20

4 vjeç

2,064

2,701

3,022

5 vjeç

24,002

23,749

23,650

Gjithsej

26,066

26,450

26,672

Popullsia e moshës 4 dhe 5 vjeç
(variant i mesëm)

62,835

60,640

58,239

41.5%

43.6%

45.8%

Shkalla e regjistrimit

41+59+R 43+57+R 45+55+R
Burimi: ASK/SMIA (2017/2018; 2018/2019; 2019/2020)

Vlen të theksohet se me qëllim të rritjes së përfshirjes së fëmijëve në edukimin parashkollor, Komuna e Prishtinës ka zbatuar për herë të parë modelin e institucioneve parashkollore të njohur si modeli i kopshteve me bazë
në komunitet. Deri tani janë gjithsej 8 kopshte që funksionojnë nga komuniteti, në të cilat janë të përfshirë
mbi 750 të moshës 0 – 5 vjeç. Kopshtet me bazë në komunitet themelohen dhe funksionojnë përmes bordit
të prindërve të cilët zgjedhin një drejtues të kopshtit nga radhët e komunitetit. Komuna zakonisht siguron
hapësirën, ndërsa prindërit menaxhojnë kopshtin. Kopshtet me bazë në komunitet paraqesin një mundësi të
mirë për të rritur numrin e fëmijëve në edukimin parashkollor duke pasur parasysh kufizimet buxhetore të
autoriteteve qendrore dhe lokale për hapjen e institucioneve të reja parashkollore.
Për më shumë, PSAK nuk është përqendruar vetëm në rritjen e përfshirjes së fëmijëve ne edukimin parashkollor, por edhe në sigurimin e cilësisë. Në këtë drejtim është hartuar programi për aftësim të edukatorëve në
19Institucionet e Licencuara Edukativo Arsimore Parashkollore. MASHTI. https://masht.rks-gov.net/divizioni-per-arsim-privat-parauniversitar
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shërbim që punojnë me fëmijë të moshës 0-3 vjeç, dhe sipas të dhënave nga MASHTI, gjatë periudhës 2017
– 2021, nga ky program kanë përfituar rreth 100 edukatore.
Po ashtu, me qëllim të rritjes së përfshirjes së fëmijëve në edukimin parashkollor MASHTI në bashkëpunim
më organizata të ndryshme si Save the Children, UNICEF dhe organizata tjera lokale kanë organizuar fushata
të ndryshme vetëdijësuese lidhur me rëndësinë e edukimit parashkollor dhe ndikimin e tij në zhvillimin akademik të fëmijëve në të ardhmen.
Në anën tjetër, hartimi dhe pilotimi i kurrikulës bërthamë për edukimin parashkollor, nuk është realizuar.
Gjatë kësaj periudhe është punuar në dy drafte të Kurrikulës parashkollore 0-5 vjeç, me dy grupe punuese pa
pjesëmarrjen e shoqërisë civile dhe prindërve.20 Ndonëse, në shtator të vitit 2019 drafti përfundimtar i Kurrikulës parashkollore është aprovuar nga MASHTI, ky vendim është përcjellë me reagime të shumta nga institucionet parashkollore dhe shoqëria civile për mungesë të informimit për rishikimin, plotësimin dhe adresimin
e komenteve të ofruara gjatë diskutimit publik. Si rrjedhojë është kërkuar anulimi i vendimit për aprovimin e
kurrikulës dhe zbatimi i saj është pezulluar. Në mungesë të kurrikulës, aktivitetet tjera të parapara siç është pilotimi i kurrikulës, hartimi i udhëzuesit për edukatore, trajnimi i edukatorëve nuk janë realizuar.
Gjatë vitit 2018 është hartuar koncept dokumenti për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç,21 ndërsa, gjatë
vitit 2019, ka filluar rishikimi i Ligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme, ndonëse nuk është finalizuar ende.
Gjatë viteve të fundit, MASHTI me burimet financiare të saj apo me financim të partnerëve zhvillimor ka
ndërtuar mbi 10 institucione parashkollore. Përcaktimi i lokacioneve për kopshte të reja publike mbetet sfidë
për shumë komuna. Komunat nuk kanë vende urbane për ndërtimin e kopshteve si p.sh. Fushë Kosova, Prishtina dhe Lipjani kanë humbur grante për shkak të mungesës së lokacioneve të kërkuara sipas kritereve.

20 http://www.kec-ks.org/wp-content/uploads/2020/08/Politike-rekomanduese-per-zhvillimin-ne-femijerine-e-hershme.pdf
21 http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2018/12/Koncept-Dokumenti-p%C3%ABr-Edukimin-Parashkollor-Edukimin-n%C3%ABF%C3%ABmij%C3%ABrin%C3%AB-e-Hershme-0-6-vje%C3%A7-MASHT-Shqip.pdf
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5.2 Përfshirja e fëmijëve në edukimin parafillor
Shkalla e përfshirjes së fëmijëve në edukimin parafillor apo klasën përgatitore gjatë vitit shkollor 2019/20 është
79.4%, që paraqet rritje të lehtë në krahasim me dy vitet paraprake. PSAK parashihte që deri në fund të vitit
2021, të gjithë fëmijët e moshës 5 vjeç përfshihen në arsimin parafillor, megjithatë të dhënat aktuale dhe trendët
e viteve të fundit dëshmojnë se ky cak nuk është arritur. Në dispozitat kalimtare të Ligjit për Arsimin Parauniversitar parashihej që edukimi parafillor nga viti 2015/2016 të bëhej i detyrueshëm nëse krijohen kushtet.

Tabela 3

Pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin parafillor

Lloji i institucionit

2017/18

2018/19

2019/20

Grupa 5-6 Parashkollor(çerdhe)

2,344

2,543

2,786

Grupa 5 - 6 Parafillor

21,658

21,206

20,864

Gjithsej

24,002

23,749

23,92222

Popullsia e moshës 5 vjeç
(variant i mesëm)

32,315

30,307

30,119

74.3%

78.4%

79.4%

Shkalla e regjistrimit

74+26+R 78+22+R 79+21+R
Burimi: ASK/SMIA (2016/2017; 2017/2018; 2018/2019)

Gjatë periudhës 2017 – 2020 janë hapur klasa parafillore, por nuk është arritur caku prej 100 të planifikuara
në PSAK. Megjithatë, pjesëmarrja e fëmijëve jo domosdoshmërish nënkupton edhe cilësi të programeve arsimore. Në këtë drejtim, përkundër që janë paraparë, nuk janë hartuar materialet mësimore dhe didaktike për
klasën parafillore në përputhje me kurrikulën bërthamë për klasën përgatitore si dhe nuk janë aftësuar pedagogët dhe drejtorët e institucioneve edukative për monitorimin e edukatoreve sipas kompetencave me qëllim
të monitorimit të cilësisë në edukimin parashkollor. Me mbështetjen e partnerëve zhvillimor gjatë periudhës
2017-2019, janë pajisur me inventar dhe materiale mësimore mbi 150 klasë parafillore.

22Shtohen edhe 272 fëmijë nga institucionet edukativo-arsimore serbe që nuk janë të ndarë sipas grupmoshave.
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5.3 Përfshirja e nxënësve me nevoja të veçanta
Përfshirja e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore mbetet sfidë e madhe në nivel vendi. Fillimisht, të dhënat
lidhur me përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor mbeten të diskutueshme tash e
shumë vite. Kjo për faktin se ende nuk është bërë vlerësimi i të gjithë fëmijëve me nevoja veçanta arsimore të
cilët janë të përfshirë në klasat e rregullta nga ekipet profesionale në nivel të komunave. Të dhënat e fundit për
vitin shkollor 2019/20, tregojnë se gjithsej 3,903 fëmijë me nevoja të veçanta janë të përfshirë në klasat e rregullta, dhe 349 në qendrat burimore. Krahasuar me të dhënat me vitet paraprake, vërehet se ka rritje të numrit
të nxënësve në klasat e bashkangjitura dhe zvogëlim të numrit në Qendrat Burimore.

Tabela 4

Pjesëmarrja e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore

Numri i nxënësve

2017/18

2018/19

2019/20

315

365

349

Nxënës me nevoja të veçanta në klasë të bashkangjitura

4,451

3,645

3,903

Gjithsej nxënës me nevoja të veçanta në arsimin parauniversitar

4,766

4,010

4,252

Nxënës me nevoja të veçanta në Qendra Burimore

Burimi: ASK/SMIA ( 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)

Në PSAK është planifikuar që deri në fundit të vitit 2021, 50% e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore të
përfshihen në arsimin parauniversitar. Megjithatë, në mungesë të të dhënave të sakta të fëmijëve me nevoja
të veçanta arsimore në nivel vendi është e pamundur vlerësimi i arritjes së këtij caku. Megjithëkëtë, ka
pajtueshmëri në mesin e palëve të interesit në arsim se pjesëmarrja e fëmijëve me nevoja të veçanta në arsim
nuk është në nivele të kënaqshme. Një sfidë tjetër me të cilën përballen fëmijët, prindërit por edhe shkollat
është numri i ulët i mësimdhënësve mbështetës dhe asistentëve të cilët punojnë më fëmijët me nevoja të veçanta arsimore. Aktualisht në shkallë vendi janë 52 mësimdhënës mbështetës dhe 86 asistent për punë me fëmijët
me nevoja të veçanta.23 Në mungesë të asistentëve të mjaftueshëm, prindërit janë të detyruar që të marrin
përsipër angazhimin e asistentëve me mjete të tyre financiare.
Punësimi i asistentëve për punë me fëmijët me nevoja të veçanta, është politikë e re në grantin specifik për
financimin e arsimit parauniversitar dhe për të qenë e qëndrueshme kjo politikë duhet të përfshihet në formulën e financimit. Punësimi i mësimdhënësve mbështetës dhe asistentëve për punë me fëmijët me nevoja
23Mësimdhënës mbështetës quhen mësimdhënësit udhëtues të Qendrave Burimore (ish shkollat speciale) që angazhohen nga MASHTI në bashkëpunim me komunat për mbështetje të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe mësimdhënsve të tyre në shkolla të rregullta.
Kurse, Asistent për nxënës/fëmijë me nevoja të veçanta arsimore janë kandidatët që kanë mbaruar me sukses nivelin e 5-të të kualifikimit në Qendrën e Kompetencës në Ferizaj. Asistent për nxënës/fëmijë me nevoja të veçanta arsimore janë politikë e re e planifikuar
edhe me vijë buxhetore që punësohen nga komunat/ përkatësisht DKA-të.
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të veçanta, mbetet sfidë në vete, për faktin se nga disa komuna nuk bëhet me kohë planifikimi i nevojave dhe
dërgimi i planeve dhe kërkesave në MASHTI, për të siguruar mundësinë që planet e tyre të përfshihen në
grantin specifik për arsim.
Në anën tjetër, sa i përket synimit për funksionalizimin e ekipeve vlerësuese pedagogjike, që përfshin hartimin e instrumenteve për vlerësim të nevojave pedagogjike të fëmijëve me nevoja të veçanta si dhe aftësimin
e pedagogëve, psikologëve dhe mësimdhënësve për vlerësimin e këtyre nevojave, gjatë vitit 2017 janë zhvilluar
instrumentet për vlerësim, dhe të njëjtat janë pilotuar në 7 komuna dhe 14 shkolla. Po ashtu, është zhvilluar
programi për aftësimin e ekspertëve për vlerësimin e nevojave pedagogjike të fëmijëve me nevoja të veçanta.
Ndërmjet periudhës 2017-2020, janë trajnuar rreth 2300 mësimdhënës, edukatore, zyrtar në MASHTI dhe
DKA, si dhe 230 ekipe vlerësuese, lidhur me arsimin gjithëpërfshirës, në kuadër të projekteve të mbështetura
nga partnerë zhvillimor në arsim.
Për fund, sa i përket shndërrimit të klasave të bashkangjitura në dhoma burimore për punë individuale, takime
me prindër dhe aktivitete të ndryshme, gjatë periudhës 2017-2021, raportohet se klasat e bashkangjitura në
nivel vendi janë zvogëluar nga 76 sa kanë ekzistuar në 18. Këto klasa pritet të shndërrohen në dhoma burimore
sipas UA 02/2018 për shndërrimin e klasave të bashkangjitura në dhoma burimore.24

5.4 Përfshirja e fëmijëve të komuniteteve rom,
ashkali dhe egjiptian në arsim
Fëmijët nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian vazhdojnë të përballen më sfida të ndryshme sa i përket qasjes së tyre në arsim. Në këtë kuptim, përkundër që është shënuar progres në rritjen e përfshirjes së
tyre në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar, krahasuar me mesataren e vendit kjo pjesëmarrje mbetet
ende në nivele të ulëta. Kjo dëshmohet edhe nga të dhënat e fundit të Anketës së Grupimeve të Treguesve
të Shumëfishtë 2019 – 2020 për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë të publikuara në nëntor
2020 dhe të paraqitura në tabelën në vijim, të cilat tregojnë së përfshirja e fëmijëve/nxënësve nga komunitetet
rom, ashkali dhe egjiptian sidomos në edukimin parashkollor, arsimin parafillor, arsimin e mesëm të ulët dhe
mesëm të lartë vazhdon të mbetet tejet e ulët krahasuar me mesataren e vendit.

24 https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/04/02-2018-ua-per-qendrat-burimore-x.pdf
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Tabela 5

Përfshirja bruto e fëmijëve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në arsim25

Treguesi

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian
në edukimin parashkollor

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian
në arsimin parafillor

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin
fillor

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e
mesëm të ulët

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e
mesëm të lartë

Rom, Ashkali dhe
Egjiptian - Përfshirja (%)

Gjithsej (%)

7.6%

8.5%

7+93+R
44+56+R
84+16+R
63+37+R
31+69+R
44.9%

84.1%

63.7%

31%

9+91+R
80+20+R
88+12+R
93+7+R
88+12+R
79.4%

88.3%

93.4%

88.8%

Shkaqet e pjesëmarrjes së ulët të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor dallojnë sipas
niveleve. Në edukimin parashkollor publik mundësitë janë të kufizuara, ndërsa në institucionet parashkollore
private kosto është e lartë, ndërkohë që numri i Qendrave Mësimore është i kufizuar dhe nuk kanë mbështetje
institucionale. Autoritetet qendrore dhe lokale nuk kanë ndërmarr ndonjë masë për lehtësimin e kushteve të
regjistrimit dhe vijimit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në nivel parashkollor, përkundër që kjo është
paraparë në PSAK. Edukimi parafillor ofrohet falas, në shkolla publike, por, përsëri shkalla e regjistrimit të
fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian është më e ulët sesa ajo në nivel të Kosovës.
Zvogëlimi i pjesëmarrjes së fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të ulët, e sidomos në
arsimin e mesëm të lartë, ndërlidhet me faktorët ekonomikë, përkatësisht me pamundësinë e familjeve që t’i
mbulojnë shpenzimet e shkollimit të fëmijëve të tyre, duke hequr dorë nga të ardhurat që ata mund t’i sjellin
familjes në këtë periudhë të jetës së tyre. Shumë fëmijë për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike detyrohen
të ndërpresin shkollën për t’u bërë krah pune për familjet e tyre. Megjithatë, është pozitiv fakti që një numër i
familjeve të këtyre komuniteteve që kanë fëmijë duke u shkolluar pranojnë ndihma të ndryshme si mbështetje
për shkollimin e fëmijëve të tyre. Përveç nivelit jo të kënaqshëm të përfshirjes së fëmijëve/nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në nivelet e edukimit parashkollor, arsimit fillor dhe arsimit të mesëm të
lartë, një shqetësim tjetër është suksesi jo i mirë i nxënësve të këtyre komuniteteve krahasuar me mesataren e
suksesit të përgjithshëm të nxënësve të komunitetit shumicë.
25 https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/Europe%20and%20Central%20Asia/Kosovo%20under%20UNSC%20res.%20
1244/2019-2020/Survey%20findings/Kosovo%20%28UNSCR%201244%29%20%28National%20and%20Roma%2C%20Ashkali%20
and%20Egyptian%20Communities%29%202019-20%20MICS-SFR_English.pdf
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Në komuna të ndryshme në Kosovë ku jetojnë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian janë themeluar Qendra Mësimore me qëllim të përfshirjes së fëmijëve të këtyre komuniteteve në sistemin arsimor. Nismat për
themelimin e Qendrave Mësimore nga organizatat jo-qeveritare vendore dhe ndërkombëtare kanë parasysh
shkallën e ulët të vijimit dhe përfundimit të shkollimit nga fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian, nivelin e pakënaqshëm të performancës së tyre në shkollë dhe mungesën e përfshirjes sociale. Roli i Qendrave Mësimore
është të ofrojnë shërbime plotësuese arsimore për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian në lokalitetin ku ushtron
veprimtarinë, me qëllim të përfshirjes dhe përmirësimit të performancës së tyre në shkollë dhe integrimit të
tyre në shoqërinë e gjerë. Qendrat Mësimore operojnë kryesisht nëpërmjet mbështetjes financiare nga donatorët, dhe kjo mbështetje nuk është e qëndrueshme. Shumica e palëve konfirmojnë se Qendrat Mësimore kanë
një rol shumë të rëndësishëm për rritjen e përfshirjes në arsim, për parandalimin e braktisjeve të shkollimit
dhe për përmirësimin e suksesit të nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollë.
Nga sa u tha më sipër si dhe duke marrë parasysh rolin dhe rëndësinë e arsimit në përfshirjen sociale të fëmijëve
nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian si dhe luftimin e diskriminimit dhe varfërisë, në PSAK është paraparë
zbatimi i një sërë masash të cilët do të kontribuonin në përmirësimin e qasjes dhe përfshirjes në arsim, përfshirë, harmonizimin e programeve të Qendrave Mësimore, lehtësimin e kushteve të regjistrimit dhe vijimit në nivelin parashkollor dhe arsimin e mesëm të lartë, trajnimin e mësimdhënësve për mësimdhënien në gjuhën rome dhe për fund
vetëdijesimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për rëndësinë e regjistrimit në shkollë dhe vijimit të rregullt.
Fillimisht, në kuadër të synimit për harmonizimin e Qendrave Mësimore, në vitin 2018 është hartuar dhe
aprovuar UA 19/2018 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimore,26 i cili njeh punën e Qendrave Mësimore në përmirësimin e performancës akademike të nxënësve dhe vijueshmërisë në shkollë, dhe
si rrjedhojë rregullon procesin e themelimit, menaxhimit dhe financimit të qëndrueshëm të tyre. Përkundër
që janë ndërmarrë disa masa drejt zbatimit të këtij UA siç është hartimi i udhëzuesit dhe dokumenteve tjera
përcjellëse, MASHTI nuk kanë ndarë buxhet për qendrat, gjë që ndikon në funksionimin e tyre. Aktualisht
për shkak të mungesës së fondeve, shumë Qendra Mësimore nuk janë duke funksionuar, ndërkaq të tjerat po
funksionojnë nëpërmjet mbështetjes financiare të donatorëve, e cila nuk është e qëndrueshme.
Tutje sa i përket hartimit të rregulloreve nga komunat për lehtësimin e kushteve të regjistrimit të fëmijëve/
nxënësve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në edukimin parashkollor dhe arsimin e mesëm të lartë, sipas
të dhënave një numër shumë i vogël i komunave kanë zhvilluar këto rregullore. Ndërkaq, me qëllim të mbështetjes
së të rinjve nga këto komunitete dhe rritjes së përfshirjes në arsimin e mesëm të lartë, disa komuna ofrojnë bursa,
ndonëse nuk ka të dhëna të sakta në nivel vendi, ndërsa MASHTI në bashkëpunim më partnerët zhvillimor (REF,
KFOS, VORAE) gjatë periudhës 2017 – 2021 ka ndarë rreth 500 bursa në baza vjetore, të disejnuara veçanërisht për
nxënësit nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptianë të regjistruar në arsimin e mesëm të lartë.
Në kuadër të aktivitetit për trajnimin e mësimdhënësve për mësimdhënien e gjuhës rome, e cila është planifikuar të ofrohet në baza vjetore, sipas të dhënave nga MASHTI, ky program i trajnimit është ofruar gjatë vitit
shkollor 2017/18 me mbështetjen e organizatave joqeveritare, megjithatë ka mungesë të të dhënave lidhur me
numrin e mësimdhënësve të cilët kanë marrë pjesë në këtë trajnim si dhe vazhdimësinë e këtij aktivitetit në
dy vitet e tjera shkollore. Për fund, siç është paraparë edhe me planin e veprimit, MASHTI në bashkëpunim
me komunat si dhe organizata të ndryshme joqeveritare organizojnë fushata të ndryshme vetëdijësuese për
rëndësinë e regjistrimit në shkollë më kohë dhe vijimin e rregullt, me fokus të veçantë tek vajzat.
26 https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/12/ua-nr-19-masht-per-themelimin-dhe-funksionimin-e-qendrave-mesimore-x.pdf
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5.5 Trendet e përfshirjes në arsimin parauniversiar
Shkalla bruto e përfshirjes në shkollat fillore dhe të mesme të ulëta është 88,3% dhe 93,4% respektivisht, ndërsa shkalla bruto e përfshirjes në shkollat e mesme të larta është 88,8%. Indeksi i barazisë gjinore për përfshirje
në arsim, e cila përpiqet të vlerësojë barazinë gjinore në regjistrimet në arsim, është mjaft i barabartë (0.95).
Shkalla e transicionit në arsimin e mesëm të lartë është 96.8%.
Statistikat e fundit 2019/20 tregojnë se numri i përgjithshëm i nxënësve në arsimin parauniversitar është
352,696 nxënës. Sistemi i arsimit publik parauniversitar në Kosovë funksionon përmes një rrjeti prej 44 institucioneve parashkollore, 927 shkollave fillore dhe të mesme të ulëta dhe 123 shkolla të mesme të larta. Përveç
institucioneve publike, në sektorin privat operojnë edhe 159 institucione parashollore dhe 28 shkolla fillore
dhe të mesme të licencuara.
Në periudhën 2008-2019, numri i nxënësve në arsimin parauniversitar ka rënë ndjeshëm për 19.95% apo 87,884
nxënës. Kjo rënie në numrin e nxënësve i atribuohet ndryshimeve në demografi, veçanërisht migrimit dhe uljes
së shkallës së natalitetit. Rënia e numrit të nxënësve është shënuar në të gjitha komunat. Rënia më e madhe
është shënuar në komunat Kamenicë (-44%), Junik (-42%), Viti (-39%), Dragash (-39%), të gjitha këto komuna kufitare dhe me territor malor. Duke e ndarë këtë rënie sipas shkallës së regjistrimit në nivele të ndryshme
të arsimit parauniversitar, shohim një rënie të madhe në nivelin fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë.
Megjithatë, numri i nxënësve të regjistruar në nivelin parashkollor/parafillor është rritur ndër vite.
Figura 8

440,580

Numri
i përgjithshëm i nxënësve në arsimin parauniversitar 2008/09 – 2019/20
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Burimi: Statistikat e Arsimit 2019/20, MASHTI
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5.6 Përfshirja e fëmijëve të ri-atdhesuar
dhe organizimi i mësimit në diasporë
Me qëllim të monitorimit të zbatimit të legjislacionit për të ri-atdhesuarit nga grupi mbikëqyrës i MASHTI-t,
është realizuar monitorimi i kurseve gjuhësore të mësimit për integrimin në arsim të fëmijëve të riatdhesuar
në sistemin e arsimit publik. Grupi mbikëqyrës i MASHTI-t, raporton se çdo vit ka realizuar takime përgatitore për fillim të mësimit plotësues për të riatdhesuarit, në komunat ku janë evidentuar rastet dhe janë
raportuar në sistem. Po ashtu, DKA-të në të gjitha komunat që kanë pasur raste të nxënësve të kthyer dhe të
riatdhesuar kanë hartuar planet individuale për nxënësit në fusha të caktuara sipas legjislacionit në fuqi.
Për më shumë, gjatë viteve 2017/18 është rishikuar programi për të riatdhesuarit, janë trajnuar zyrtarët komunal dhe mësimdhënësve që punojnë me fëmijë të riatdhesuar, si dhe janë botuar materialet e rishikuara.
MASHTI mbledhë të dhëna për fëmijët e riatdhesuar, mirëpo të dhënat nuk publikohen në raportet që i
gjeneron SMIA, ashtu siç nuk publikohen të dhënat për numrin e nxënësve që migrojnë dhe shkollimin e
vazhdojnë në vendet përkatëse. Gjatë periudhës 2016/2020 mbi 2100 nxënës të riatdhesuar janë raportuar nga
shkolla në SMIA.
Gjatë mbikëqyrjes së procesit të përfshirjes së fëmijëve të riatdhesuar janë identifikuar disa sfida si: evidentimi
me kohë, mungesa e dokumentacionit të nxënësve që kanë migruar jashtë vendit dhe kur janë kthyer nuk kane
pasur dokumentacion përkatës shkollor për nivelin e shkollimit të mbaruar, si dhe mungesa e buxhetit për të
ofruar programe individuale për të riatdhesuarit.
Lidhur me mësimin plotësues në diasporë të dhënat tregojnë se ka përfunduar unifikimi i Kurrikulës së
mësimit të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë, si dhe janë përgatitur standardet për mësuesit
e Diasporës të cilat do të shërbejnë si model referimi për regjistrin e mësuesve të Diasporës. MASHTI ka
përgatitur 3 tekste shkollore dhe 19 fletore pune për mësimin e gjuhës shqipe. Përveç teksteve shkollore për
diasporën janë shpërndarë edhe pjesë leximi, hartat dhe libra tjerë artistik, të cilat shpërndahen përmes shoqatave të mësuesve dhe ambasadave.
MASHTI në statistika zyrtare nuk publikon të dhëna për numrin e nxënësve shqiptarë të përfshirë në mësimin
plotësues në diasporë, ashtu siç nuk ka publikuar në faqen zyrtare raporte për organizimin e aktiviteteve për
nxënësit e diasporës, përkundër që këto aktivitete janë planifikuar në PSAK.

5.7 Parandalimi i braktisjes dhe mos-regjistrimit në shkollë
Me qëllim të luftimit të braktisjes së shkollimit, në nivel qendror, lokal dhe të shkollës janë krijuar Ekipet për
parandalimin dhe reagimin ndaj braktisjes dhe mosregjistrimit në shkollë (EPRBM). Krijimi dhe funksionimi
i këtyre ekipeve rregullohet me UA 08/2018,27 i cili përveç arsimit të obligueshëm parasheh themelimin dhe
27 https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/06/8-ua-masht-nr-08-2018-per-themelimin-dhe-fuqizimin-e-ekipeve-parandalimdhe-kbmnapu.pdf
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funksionimin e këtyre ekipeve edhe në shkollat e mesme të larta. Roli i këtyre ekipeve është që të parandalojnë rastet e braktisjes dhe mosregjistrimit në institucione arsimore si dhe të bashkëpunojnë me institucionet
përkatëse, OJQ-të dhe palët e tjera të interesit në adresimin e rasteve që vështirë menaxhohen nga shkollat.
Megjithatë, përkundër që krijimi dhe funksionimi i grupeve të tilla rregullohet me akt nënligjor, zbatimi i saj
në praktikë mbetet i diskutueshëm. Në këtë drejtim, nuk ka të dhëna të sakta të cilat tregojnë se këto ekipe janë
të themeluara dhe funksionale në të gjitha shkollat dhe komunat e Kosovës, megjithatë vlerësohet nga OJQ të
ndryshme të përfshira në këtë fushë, se shumë shkolla dhe komuna nuk i kanë funksionale ekipet, në kuptimin
e përfshirjes së tyre dhe përmbushjes se detyrave dhe përgjegjësive që iu caktohen në legjislacionin përkatës.
Sfidë në këtë drejtim është edhe raportimi ende i vogël nga shkollat në Sistemi e paralajmërimit të hershëm në
kuadër të SMIA. Ky sistem shërben për të nxjerrë informata për rastet që janë në rrezik të braktisjes së shkollës
dhe për t’i sinkronizuar informatat e shkollave, DKA-ve dhe MASHTI-t.
Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të ekipeve në nivel komunal dhe të shkollave, sipas të dhënave nga
MASHTI vlerësohet se vazhdimisht janë organizuar trajnime, sesione informuese lidhur me përdorimin e
dokumenteve dhe instrumenteve të aprovuara. Në anën tjetër, përkundër që është paraparë me PSAK, deri
tani nuk janë hartuar ende planet e veprimit për parandalimin e braktisjes dhe të mos regjistrimit në të gjitha
komunat e Kosovës. Organizimi i mësimit të përshpejtuar për nxënësit që kanë braktisur ose nuk janë regjistruar në shkollë nuk ka shënuar ndonjë progres. MASHTI nuk e ka hartuar UA për Mësimin e Përshpejtuar
siç ishte planifikuar në PSAK. Për programin fillor për klasat 1-5 ekziston programi “Dritare jete” i hartuar
me mbështetje nga UNICEF, i cili vazhdon të përdoret për rastet që identifikohen se kanë nevojë për mësim
të përshpejtuar. Vazhdon të mbetet sfidë identifikimi i hershëm i rasteve dhe gatishmëria e shkollave dhe
komunave për trajtim të rasteve sipas legjislacionit në fuqi.

5.8 Përkrahja e fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm
Me qëllim të identifikimit dhe ofrimit të mbështetjes së fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm intelektual
dhe me talente të veçanta, gjatë periudhës katër vjeçare të zbatimit të PSAK, është miratuar UA 14/2019 për
fëmijët/nxënësit me aftësi të jashtëzakonshme, dhunti dhe talente si dhe udhëzuesi për zbatimin e tij.28 Megjithatë, sfidë vazhdon të mbetet zbatimi i këtij UA për shkak të mungesës së kapaciteteve për identifikim dhe
vlerësim të nxënësve si dhe mungesës së institucioneve të specializuara publike për të mbështetur këtë fushë.
Në këtë drejtim, siç edhe është paraparë me PSAK është hartuar programi trajnues për aftësimin e psikologëve
dhe mësimdhënësve për punë më fëmijë me potencial të jashtëzakonshëm dhe talente të veçanta dhe sipas të
dhënave nga ky program kanë përfituar gjithsej 220 mësimdhënës dhe psikolog.
Duke u bazuar në të dhënat nga Instituti ATOMI, gjatë viteve 2017-2020, në bazë të kritereve dhe rezultateve
të testimit, janë identifikuar dhe mbështetur 116 nxënës me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e
talente. Instituti ATOMI në vitet 2017-2019, është përkrahur financiarisht nga MASHTI, por nga viti 2019/20
nuk janë ndarë mjete për Institutin Atomi.

28 https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/09/udhzimi-administrativ-me-nr-14-2019-per-fnxajdht-rotated.pdf
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5.9 Promovimi i diversitetit
Qeveria e Kosovës ka miratuar UA për Gjuhët e huaja në programin e studimit të ciklit të dytë apo të tretë.29
Gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave për këtë raport vërehet se nuk është hartuar UA për mësimdhënien e
gjuhëve të mjedisit, si aktivitet i paraparë në PSAK. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve për gjuhën shqipe
si gjuhë e dytë; Hartimi i materialeve mësimore përkatëse; dhe Vlerësimi i nevojave për zhvillimin e moduleve
arsimore specifike për komunitete, janë aktivitete të tjera të planifikuara në PSAK, por që nuk janë realizuar.
Udhërrëfyesi për diversitetin dhe gjithëpërfshirjen për sistemin arsimor parauniversitar në Kosovë i hartuar
në vitin 2016 në kuadër të Programit të Binjakëzimit, e plotëson deri diku kuadrin e udhëzimeve për shkollat
dhe mësimdhënësit se si të fillojnë zhvillimin e shkollës dhe klasave të tyre për t’u bërë gjithëpërfshirëse dhe
për të promovuar diversitetin.30 Megjithëkëtë, udhërrëfyesi nuk kompenson Strategjinë për promovimin e dialogut ndëretnik dhe kontakteve mes komuniteteve, siç është paraparë të zhvillohet me PSAK, dhe aktivitetet
tjera të përcaktuara me këtë plan për të siguruar mekanizma e politika efektive për promovimin e diversitetit
përmes një sistemi të integruar arsimor.

29 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16130
30 https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/05/udherrefyesi-per-diversitetin-dhe-gjitheperfshirjen-ss-checked.pdf
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6. Vlerësimi i realizimit - Objektivi 2:
Menaxhimi i Sistemit Arsimor
Menaxhimi i sistemit arsimor është objektivi strategjik i dytë në PSAK me synimin për ndërtimin e një sistemi
për menaxhimin cilësor dhe efikas të arsimit të bazuar në transparencë dhe në llogaridhënie. Për këtë objektiv strategjik janë paraparë 8 rezultate të synuara, 55 masa strategjike, si dhe treguesit e suksesit që shërbejnë
për monitorimin e zbatimit të tyre. Aktivitetet për zbatimin e këtyre masave janë përmbledhur në një plan të
veprimit dhe po ashtu është llogaritur buxheti për zbatim, i cili për fushën e menaxhimit të sistemit arsimor
arrinë shumën e përgjithshme prej €98,030,760 apo 55.4% të buxhetit të përgjithshëm të PSAK 2017-2021.
Prioritetet kryesore në këtë fushë janë ngritja e kapaciteteve për menaxhim efektiv dhe të përgjegjshëm në
nivel qendror, komunal si dhe në nivel të shkollës, zhvillimi i standardeve profesionale për stafin drejtues të
shkollave, zbatimi i një mekanizmi funksional për financimin e arsimit parauniversitar, mbledhja e të dhënave,
publikimi i raporteve nga SMIA dhe shfrytëzimi i tyre për politikëbërje, harmonizimi dhe konsolidimi i legjislacionit për arsimin parauniversitar, krijimi i mjediseve të sigurta, miqësore dhe të shëndetshme, si dhe
përmirësimi dhe menaxhimi efektiv i infrastrukturës shkollore.
Me hyrjen në fuqi të Ligjit për Arsimin në Komunat e Kosovës, para më shumë se një dekade, arsimi në Kosovë ka
pësuar një decentralizim të madh, me ç’rast shumë kompetenca dhe përgjegjësi kanë kaluar nga niveli qendror në
nivelin komunal, me synimin që disa prej tyre të barten tutje deri në nivel shkolle. Fatkeqësisht, edhe pse ka kaluar
më shumë se një dekadë që nga fillimi i zbatimit të decentralizimit në arsim në Kosovë, ende nuk është realizuar një
vlerësim i gjithanshëm dhe objektiv se si është zbatuar ky decentralizim, cilat kanë qenë sfidat dhe vështirësitë, cilat
kanë qenë pasojat pozitive dhe negative të tij, çfarë është realizuar mirë e çfarë ka dështuar, çfarë duhet të ndryshohet
e çfarë duhet të përmirësohet. Në mungesë të një vlerësimi të tillë gjithçka mbetet në nivel të vlerësimeve të përgjithshme dhe subjektive sa i përket suksesit apo mangësive të decentralizimit të arsimit në Kosovë.
Pavarësisht mungesës së një vlerësimi të tillë, një gjë mund të thuhet me siguri mjaft të madhe: niveli komunal,
përkatësisht DKA-të në Kosovë nuk kanë qenë të përgatitura dhe nuk kanë pasur dhe ende nuk kanë, burime
të mjaftueshme njerëzore dhe profesionale, por edhe financiare, për ta bartur gjithë barrën e kompetencave
dhe përgjegjësive që decentralizimi ua ka deleguar DKA-ve. Përveç kësaj, decentralizimi i arsimit ka paraparë
që shumë kompetenca dhe përgjegjësi të barten deri në nivel shkolle, por edhe në këtë rast mund të thuhet se
shumica e shkollave kanë pasur dhe kanë mungesë të burimeve njerëzore dhe profesionale brenda shkollave
për të realizuar këto kompetenca dhe përgjegjësi. Si rezultat i të gjitha këtyre, mjaft procese të rëndësishme të
lidhura me arsimin kanë ngecur dhe të gjitha këto reflektojnë në cilësinë jo të mirë të arsimit në Kosovë.
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6.1 Kapacitetet për menaxhim efektiv të sistemit arsimor
Zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese në nivel qendror, komunal dhe të shkollës reflektohet drejtpërdrejtë në
menaxhimin e sistemit arsimor, zbatimin e autonomisë financiare dhe profesionale, si dhe plotësimin e kërkesave të decentralizimit.
Kapacitetet e drejtorive komunale të arsimit për përmbushje të rolit te tyre janë më se të kufizuara, përkundër që
në vazhdimësi janë shtuar përgjegjësitë e tyre në vendosjen e mekanizmave për mbikëqyrjen, përkrahjen dhe sigurimin e cilësisë së arsimit në nivel komunal. Pagat e stafit të DKA-ve janë më të vogla se pagat e stafit mësimor dhe
kjo i bën këto pozita joatraktive. Nga ana tjetër, vetë DKA-të nuk kanë ndonjë strukturë organizative e cila mbulon
funksionet e ndryshme të shkollës. Nuk kanë specialistë për kurrikulë, zhvillim profesional të mësimdhënësve apo
specialistë të fushave tjera. Të gjitha dëshmitë flasin për mungesë të kapaciteteve dhe numër të vogël të të punësuarve në DKA, që pamundësojnë ushtrimin efektiv të funksioneve dhe përmbushjen e përgjegjësive të tyre.
Përkundër përpjekjeve të vazhdueshme për ofrimin e trajnimeve dhe formave të tjera të ngritjes së kapaciteteve
të stafit të DKA-ve, përfshirë trajnimet për koordinatorë të cilësisë në nivel komunal dhe punëtoritë dhe trajnimet e ofruara për Kolegjiumin e DKA-ve, nuk ka dëshmi që MASHTI, ka udhëhequr një program të zhvillimit të kapaciteteve për personelin e DKA-ve dhe as nuk ka ndodhur ristrukturimi i organizimit të DKA-ve
në përputhje me strukturën e decentralizuar të sistemit të arsimit. Në anën tjetër, hartimi i rregulloreve dhe
udhëzuesve mbështetës për menaxhimin e arsimit në nivel komunal është realizuar kryesisht përmes qasjes
së integruar të zhvillimit të akteve nënligjore ku janë përcaktuar edhe përgjegjësitë e DKA-ve, si dhe përmes
udhëzuesve mbështetës për shkollat. Udhëzuesi për përdorimin e SMIA për nivelin komunal është përgatitur.
Nuk ka pasur ndonjë analizë të nevojave për zhvillim profesional të personelit të MASHTI-t, që do të përqendrohej në trajnimet për politikëbërje dhe monitorim, siç parashihej në PSAK. Ndërkaq, takimet e rregullta
në mes të MASHTI-t dhe DKA-ve janë të karakterit rutinor dhe aty, kryesisht, diskutohen detyrat aktuale të
këtyre institucioneve. Këto nuk kanë formën e takimeve ku trajtohen tema komplekse të arsimit, siç parashihet në PSAK. Koordinimi ndërmjet MASHTI-t dhe komunave në zbatim të PSAK nuk ka qenë sistematik.
Në bazë të raportit për rishikim funksional të MASHTI-t, gjatë vitit 2018 është zhvilluar organogrami i ri i
MASHTI-t si dhe Rregullorja për Sistematizimin e Vendeve të Punës, e cila ka paraparë ristrukturim të departamenteve dhe divizioneve. Procesi i zbatimit të ristrukturimit ka hasur në kundërshtime të theksuara nga
stafi i MASHTI-t dhe kjo ka ndikuar që mos të funksionalizohet struktura e re. Struktura organizative kishte
mangësi dhe përshkrimet e detyrave ishin të pazakonshme në disa raste. Një pjesë e konsiderueshme e donatorëve në arsim kanë vërejtur se ky proces kishte ndikuar thelbësisht në zbatim dhe koordinim të aktiviteteve.
Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të personelit administrativ dhe anëtarëve të organeve drejtuese të shkollës
për qeverisje dhe udhëheqje arsimore janë organizuar trajnime për kandidatë për drejtorë sipas programeve
të MASHTI-t. Gjatë periudhës 2017-2020, janë trajnuar rreth 730 persona (shumica prej tyre mësimdhënës)
për qeverisje dhe udhëheqje arsimore. Trajnimi për udhëheqje dhe planifikim strategjik në arsimin parauniversitar ofrohet edhe nga SBASHK-u dhe gjatë periudhës 2017-2019 janë trajnuar mbi 1,100 pjesëmarrës
nga shkolla të niveleve të ndryshme të arsimit parauniversitar. Ngjashëm, Këshilli Britanik ka ofruar trajnim
dhe mbështetje për rreth 400 drejtues të shkollave dhe mësimdhënës për të zhvilluar më tej aftësitë e tyre të
menaxhimit dhe udhëheqjes, me përqendrim në programin dyditor për shkollat e shekullit 21.
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Këshilli i Prindërve të Kosovës është themeluar dhe është hartuar rregullorja për funksionimin e tij. Fuqizimi i
rolit të prindërve në vendimmarrje është reflektuar edhe në UA 151/2020 për detyrat dhe përgjegjësitë, procedurat
dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe zëvendës drejtorit të shkollës, ku mundësohet që këshilli i prindërve në
nivel të komunës, të përfaqësohet në komisionin përzgjedhës që miratohet nga Kuvendi Komunal. Ky UA është
në fazën fillestare të zbatimit.31 Përkundër që, ekziston korniza ligjore për funksionimin e këshillit të prindërve,
në shumë shkolla dhe komuna ato nuk janë funksionale. Ka mungesë të ndërgjegjësimit në mesin e prindërve për
rëndësinë e rolit të tyre në arsimimin e fëmijëve. Përveç mungesës së ndërgjegjësimit, prindërit gjithashtu nuk
kanë motivim për të qenë aktivë dhe të angazhuar në mbikëqyrjen e punës së shkollës, pasi që shkolla nuk ofron
stimuj nga brenda. Duket se udhëheqësit e shkollave preferojnë të drejtojnë shkollën pa mbështetjen e prindërve,
pasi kështu nuk mbajnë përgjegjësi ndaj tyre apo të përmbushin kërkesat që prindërit mund t’i kenë. Monitorimi
i punës së këshillave të prindërve është i paraparë me PSAK, mirëpo një gjë e tillë nuk është realizuar.
Vlerësohet se këshillat drejtues të shkollave (KDSH) janë funksionale pothuajse në të gjitha shkollat, mirëpo
ekzistenca formale e KDSH-ve nuk është dëshmi që këto organe shkollore funksionojnë si duhet dhe i kryejnë
të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që i parasheh ligji dhe dokumentet tjera nënligjore në nivel qendror dhe
lokal. Në shumicën e shkollave, KDSH-të vazhdojnë të regjistrohen vetëm formalisht, pasi që ato nuk janë
as aktive e as të zëshme në mbikëqyrjen e punës së shkollës. Një pjesë e fajit është tek drejtorët e shkollave,
ngaqë ata shpesh nuk organizojnë mbledhje të këshillit dhe, sipas kornizës ligjore, nëse këshilli nuk mblidhet
brenda gjashtë muajsh, atëherë drejtori merr funksionin e tij. Për shumicën e drejtorëve kjo i favorizon ata,
pasi kjo nënkupton se ata nuk kanë ndonjë organ mbikëqyrës që mbikëqyr punën e tyre. Kjo bën që të defunksionalizohet një organ me rëndësi që përfaqëson interesat e shkollës dhe të komunitetit të shkollës. Trajnimet
për KDSH në vitet e fundit janë organizuar shumë më pak. Ky mekanizëm mbështetës nuk monitorohet nga
komuna për të kuptuar nëse është funksional në çdo shkollë dhe kjo për shkak të mungesës së burimeve
njerëzore nëpër DKA.
Sa i përket krijimit të rrjetit të bashkëpunimit dhe të komunikimit në mes të shkollave në fushën e udhëheqjes dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve (Komuniteti i të nxënit), MASHTI përmes UA për
Aktivat Profesionale, ka orientuar krijimin e rrjeteve profesionale në nivel shkolle dhe komune, mirëpo nuk
ka vendosur ndonjë mekanizëm të veçantë për përkrahjen e komunave dhe shkollave në ndërtimin e rrjeteve
profesionale.32 Ngjashëm, nuk është ndërmarrë ndonjë iniciativë për mbështetjen e komuniteteve ekzistuese,
qoftë duke ndarë një buxhet të veçantë, apo duke ndarë përgjegjësinë për një zyrtarë të ZHPM në kuadër të
MASHTI-t si pikë referuese për koordinimin dhe inicimin për ndërtimin e rrjeteve profesionale në komuna.
Me iniciativë të partnerëve zhvillimor janë themeluar dhe mbështetur për të funksionuar 21 Komunitete të
të nxënit, me përfshirje të 102 shkollave, nga 8 komuna të Kosovës. Komunitetet janë përbërë nga drejtorë
të shkollave në kuadër të komunitetit, mësimdhënës të shkollave dhe përfaqësues nga Këshillat Drejtues të
Shkollave. E gjithë puna e Komuniteteve të të nxënit është e karakterizuar nga shkëmbimi reciprok për të ofruar dhe marr përvoja dhe praktika të mira. Në këtë drejtim, shkollat e përfshira në komunitetet e të nxënit, kanë
pasur përfitime profesionale nga aktivitetet dhe takimet e përbashkëta me shkollat pjesëmarrëse. Mirëpo, vlen
të theksohet se pjesa më e madhe e komuniteteve kanë funksionuar vetëm me iniciativën dhe mbështetjen e

31 https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/12/ua-nr-151-per-detyrat-dhe-pergjegjesit-e-drejtorve-dhe-te-zvdrejtorve-te-institucionit-publikdedukativo-arsimor-dhe-aftsuse-parauniversitare-ne-republiken-e-rosovese.pdf
32 http://masht.rks-gov.net/uploads/2016/12/22-ua-nr-22-2016-per-aktivitetet-profesionale-te-shkollave.pdf
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donatorëve.33 Një nismë tjetër në krijimin e rrjetit të bashkëpunimit dhe të komunikimit në mes të shkollave
në fushën e udhëheqjes, është promovuar sërsish nga projekte të partnerëve zhvillimor, në programin Qasja
për Zhvillim të Integruar të Shkollës.

6.2 Riorganizimi i rrjetit të shkollave
Në vitet e fundit janë shënuar ndryshime të theksuara demografike, ku përveç zvogëlimit të rënies së numrit
të popullsisë si rezultat i rënies së natalitetit dhe migrimeve jashtë vendit, ka pasur edhe zhvendosje të mëdha
të banorëve nga zonat rurale në zonat urbane. Si pasojë, numri i përgjithshëm i nxënësve ka shënuar rënie të
theksuar, ndërsa shkollat në zonat urbane janë përballur me mbingarkesë. Aktualisht, rreth 60% të shkollave
kanë nën 250 nxënës, dhe mbi 200 shkolla (paralele të ndara) funksionojnë me nën 50 nxënës apo rreth 4
nxënës për klasë. Shumë shkolla/klasa nëpër fshatra të ndryshme kanë mbetur me shumë pak nxënës, e duke
punuar edhe në klasë të kombinuara (nxënës të klasave të ndryshme së bashku). Si të tilla, ato nuk mund të
ofrojnë ambient të përshtatshëm për arsim cilësor. Përkundër këtyre ndryshimeve, MASHTI nuk e ka trajtuar
fare këtë problem, as edhe në nivel të realizimit të një analize lidhur me riorganizimin e rrjetit të shkollave.

Figura 9
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sipas numrit të nxënësve 2019
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Burimi: Të dhëat nga SMIA 2019/20, MASHTI

33Selim Mehmeti (2018). Raport për punën e komuniteteve të mësuarit së bashku në shkollat e Kosovë (2013-2018) (Arritjet, sfidat,
nevojat dhe mundësitë e shfrytëzimit për përmirësimin e rezultateve të nxënësve).
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Përderisa ka rënie të numrit të nxënësve, personeli arsimor (mësimdhënës, personel administrativ dhe
ndihmës) është rritur për 2% në periudhën 2008-2019. Rritja ka ndodhur tek personeli ndihmës, përderisa
ka rënie të numrit të mësimdhënësve. Nëse e shikojmë në bazë të komunave, nga viti shkollor 2013/14 deri
në vitin shkollor 2019/20, numri i personelit është rritur në disa komuna kurse ka rënë në disa të tjera. Për
shembull, në Komunën e Vitisë, në të cilën numri i nxënësve ka rënë për 39% nga viti 2008/09, personeli është
rritur për 10%; në Komunën e Junikut është rritur për 22%. Në anën tjetër, në Komunën e Fushë Kosovës ka
rënie të personelit arsimor për 1%, përderisa rritje të nxënësve për 17%.34
Sfidat dhe problemet e ngritura nga iniciativa e Komunës së Kamenicës në përpjekje për të riorganizuar arsimin në nivel të komunës janë paralajmrim i keq për vazhdimin e reformës së riorganizimit të shkollave në
komunat tjera. Komuna e Kamenicës, në vitin 2019, ka ndërmarrë iniciativën për riorganizimin e shkollave
fillore dhe të mesme në territorin e saj. Ulja e numrit të nxënësve në Komunën e Kamenicës është më e larta në
Kosovë, ku prej vitit shkollor 2008/09 numri i nxënësve gati është përgjysmuar (-44%). Me qëllim të zvogëlimit të kostos, rritjen e mirëqenies së nxënësve, rritjen e profesionalizmit dhe sigurimin e hapësirave adekuate
për nxënie, nga viti shkollor 2019/20, Komuna e Kamenicës vendosi të mbajë mësimin në 8 shkolla, duke
organizuar transportin për nxënësit. Edhe pas riorganizimit, gjysmës së nxënësve nuk do t’i nevojitej që të
udhëtonin; 23% e nxënësve do të udhëtonin në distancë më të vogël se pesë kilometra, ndërsa 20% e nxënësve
në distance më pak se 10 kilometra. Objektet e mbetura zbrazët pas riorganizimit të shkollave, Komuna planifikon që t’i shfrytëzoj për qëllime tjera, qoftë si institucione parashkollore ose të përdoren për nevojat e komunitetit. Sfidën më të madhe që ka paraparë Komuna ka të bëjë me mësimdhënësit tepricë, të cilën parasheh
ta zgjidhë duke i risistemuar në vende tjera ose duke arritur marrëveshje kolektive konfor Ligjit të punës. Kjo
iniciativë/strategji e komunës së Kamenicës ka hasur në rezistencën e komunitetit, prindërve, partive politike
dhe nuk ka pasur mbështetjen e MASHTI-t. Një pjesë e madhe e prindërve ndaluan fëmijët që të udhëtojnë,
duke bërë që të humbet një pjesë e vitit shkollor.35
Po ashtu, Komuna e Drenasit, në shtator të vitit 2018 ka mbyllur tri shkolla në tri fshatra të kësaj komune, për
shkak të numrit të vogël të nxënësve, numrit të madh të mësimdhënësve në këto tri shkolla dhe shpenzimeve
të shumta për mirëmbajtjen e këyre shkollave. Rreth 200 nxënës të këtyre fshatrave janë transferuar në shkollat
fillore të qytetit, duke ua siguruar transportin.36
Në vitin 2020, MASHTI ka miratuar UA 104/2020 për kriteret dhe procedurat e themelimit dhe pushimit të
veprimtarisë së institucioneve të arsimit parauniversitar.

6.3 Udhëheqja e shkollës
Modeli i menaxhimit të shkollës në Kosovë karakterizohet nga mungesa e autonomisë dhe përgjegjësive të
kufizuara për menaxhmentin e shkollës dhe mësimdhënësit. Mësimdhënësit e shkollës kanë përshtypjen që
përgjegjësia e tyre është e kufizuar vetëm në mësimdhënie, vlerësim të nxënësve dhe masave disiplinore dhe nuk
34GAP (2021). Shkolla të tepërta? – Ristrukturimi i rrjetit të institucioneve edukativo arsimore parauniversitare. https://www.institutigap.
org/documents/54395_shkolla_te%20teperta.pdf
35Po aty.
36Po aty.
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kanë përgjegjësi në përcaktim të kurrikulës, përmbajtjes së lëndës dhe teksteve mësimore. Drejtorët e shkollave
janë të kufizuar në administrim të shpenzimeve, pranim të nxënësve dhe masave disiplinore. Ata nuk e përceptojnë se është përgjegjësi e tyre të angazhohen në përmbajte të lëndëve, rregullat e vlerësimit të nxënësve, planifikim buxhetor, përzgjedhje të stafit, vlerësim të stafit apo shkarkim të tyre.
Drejtorët e shkollave janë personat kyç që e mbajnë barrën dhe përgjegjësinë kryesore të menaxhimit të shkollave.
Për shkak të legjislacionit ekzistues, por edhe për shkak të praktikave jo të mira në shumicën e komunave të Kosovës
në raport me drejtorët e shkollave ekziston një përshtypje e përgjithshme dhe e bazuar se ata janë shpeshherë të
politizuar, përkatësisht caktohen në pozitat e tyre nga ndikimet partiake që qeverisin me komunën përkatëse.
Emërimi i drejtorëve të shkollave bëhet nën ndikimin e qeverisjes komunale dhe rrjedhimisht pozita e drejtorit të
shkollës nuk është një pozitë stabile profesionale, e cila do të mund të siguronte karrierë të sigurt dhe afatgjate për
personat e interesuar dhe me prirje për pozita të tilla. Pikërisht si rezultat i kësaj, shumë mësimdhënës të përgatitur e
të interesuar për drejtorë të shkollave vendosin të mos konkurrojnë e të mos zgjedhen drejtor shkolle, sepse frikësohen që me ndryshimet në qeverisjen lokale mund të largohen shumë lehtë nga pozita e tillë.
Në përputhje me legjislacionin në fuqi, drejtorët vazhdojnë të emërohen nga kryetarët e komunave, me mandate
4-vjeçare, në bazë të kritereve dhe procedurave të përcaktuara nga MASHTI. Drejtorët janë të licencuar vetëm si
mësimdhënës, dhe për të aplikuar për një pozitë të tillë ata/ato duhet patjetër të jenë të kualifikuar sipas normativit profesional për arsim të përgjithshëm dhe të jenë të trajnuar në ndonjë program të akredituar për udhëheqje
arsimore. Mungon përcaktimi që drejtori të jetë një profesionist, pozita e të cilit nuk varet nga vullneti i kryetarit
të Komunës. Për këtë arsye nuk ka sistem të mirëfilltë të licencimit të udhëheqësve të shkollave.
Në kuadër të synimit për funksionalizimin e mekanizmave për përzgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve
duke përfshirë trajnimin e komisioneve përzgjedhëse, MASHTI në vitin 2020 ka miratuar UA 151/2020 për detyrat,
përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes së drejtorit dhe zëvendës drejtorit të shkollës.37 Udhëzimi është
në fazën fillestare të zbatimit. Megjithatë, ka pasur shumë reagime kundërshtuese dhe mos pranim nga komunat
lidhur me këtë akt nënligjor, të cilat kanë ndikuar që procesi i hartimi të Udhëzimit të ngec nga viti 2019.
Krijimi i mekanizmave për monitorim dhe vlerësim të performancës së drejtorëve dhe zëvendës-drejtorëve,
është orientuar pas miratimit të Ligjit për Inspektoratin e Arsimit, me UA 106/2020 për vlerësimin e performancës së drejtorëve dhe zëvendës-drejtorëve të shkollave publike. Edhe ky Udhëzim është në fazën fillestare të
zbatimit. Procedura dhe instrumentet e vlerësimit të performancës së drejtorëve janë pilotuar në tri komuna të
ndryshme. Ndërkaq, sa i përket zhvillimit të sistemit të menaxhimit të karrierës së drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve në bazë të standardeve të aplikueshme, nuk ka pasur ndonjë iniciativë, rrjedhimisht nuk është zhvilluar
asnjë aktivitet për zhvillimin e një sistemi të licencimit të menaxherëve të shkollave dhe nuk janë ofruar trajnime
me programe të avancuara për drejtorë, sipas planit të PSAK.
Zbatimi i standardeve profesionale për udhëheqje në arsim në kontekstin e udhëheqësve arsimor në Kosovë vazhdon të sfidohet nga njohja e pamjaftueshme e standardeve të praktikës profesionale për drejtorë të shkollave në
Kosovë, përkundër faktit se ato janë hartuar në vitin 2012.38 Me qëllim të ngritjes së kapacitetit të drejtorëve të
shkollave për zbatimin e këtyre standardeve, për të kuptuar implikimet praktike të procesit të decentralizimit në
37 https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/12/ua-nr-151-per-detyrat-dhe-pergjegjesit-e-drejtorve-dhe-te-zvdrejtorve-te-institucionit-publikdedukativo-arsimor-dhe-aftsuse-parauniversitare-ne-republiken-e-rosovese.pdf
38 https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/udhezim-administrativ-04-2012-shqip.pdf
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arsim si dhe rolet dhe përgjegjësitë e tyre në menaxhimin e arsimit në nivel shkolle MASHTI ka ofruar trajnime për
të gjithë drejtorët e shkollave. Megjithatë, performanca e drejtorëve të shkollave lë shumë për të dëshiruar në raport
me pritshmëritë. Përqendrimi i angazhimit të tyre mbeten aspektet administrative, ndërsa niveli i angazhimit dhe
kapaciteti i drejtorëve të shkollave për të menaxhuar procesin e zbatimit të kurrikulës mbetet shqetësues.39
Mungesa e një institucioni profesional për koordinimin e zhvillimit në karrierë të udhëheqësve të shkollave, si dhe
mungesa e përkushtimit të MASHTI-t dhe të Komunave për depolitizimin e përzgjedhjes së udhëheqësve të shkollave dhe forcimin e kapaciteteve për menaxhimin e arsimit në nivel komune, kanë ndikuar që menaxhimi i sistemit
të arsimit parauniversitar në një numër të konsiderueshëm të shkollave të sfidohet nga udhëheqja joefektive.

6.4 Financimi i arsimit parauniversitar
Përkundër që politikat për rritjen e pagave të mësimdhënësve u arsyetuan me shpjegimin që pagat më të larta do
të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë dhe performancës së mësimdhënësve, rritja e pagave nuk ishte planifikuar
në mënyrë strategjike për të përmirësuar performancën e mësimdhënësve dhe për të rritur cilësinë e arsimit.
Fakti që kjo politikë nuk është planifikuar mirë dëshmohet edhe nga gjendja faktike e arsimit, e cila tregon se
edhe pas rritjes së pagave, nuk ka pasur rezultate pozitive në përmirësimin e të nxënit të nxënësve. Dështimi
i kësaj politike për të përmirësuar cilësinë e arsimit është kryesisht për faktin se skema e re e kompensimit të
pagave nuk bazohej në një sistem meritokratik, i cili do të shërbente për shpërblimin e mësimdhënësve të mirë
dhe nxitjen e tyre për të përmirësuar performancën. Në këtë mënyrë, vendimi për rritjen e pagave u shfrytëzua
nga politika, kryesisht si mjet për përfitime elektorale. Përveç kësaj, rritja e pagave bëri që mësimdhënësit të mos
kërkonin kushte më të mira në klasë pasi që ishin mjaft të kënaqur me rritjen e pagave të tyre.
Përveç shpenzimeve të ulëta për nxënës, shpenzimet në arsimin parauniversitar karakterizohen nga mungesa
e menaxhimit efikas. Përkundër nevojës së madhe për të alokuar më shumë buxhet në fusha që ndërlidhen me
cilësinë e ofrimit të arsimit, shpenzimet në arsimin parauniversitar përqendrohen kryesisht në dy kategori,
paga dhe mëditje dhe shpenzime kapitale. Financimi i ulët për arsim dhe menaxhimi joefikas paraqet sfida
për komunat dhe shkollat në zbatimin e politikave dhe standardeve që miratohen nga institucionet qendrore.
Për shembull, shpërndarja e përgjegjësive përfshinte zhvillimin profesional të mësimdhënësve nga MASHTI
tek komunat, megjithatë, kjo shpërndarje e kompetencave nuk u shoqërua me një alokim përkatës të fondeve
nga niveli qendror në atë lokal.
Investimet për projekte të lidhura me cilësinë në arsim, zbatimin e reformës kurrikulare, krijimin e shërbimeve
mbështetëse për nxënës dhe mësimdhënës, literaturë profesionale, biblioteka shkollore dhe pajisje të TIK-ut
janë të papërfillshme. Të hyrat që gjenerojnë vetë komunat zakonisht janë të ulëta dhe për këtë arsye komunat
nuk mund të alokojnë fonde për financimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve apo projekte të tjera
të lidhura me cilësinë në arsim. Financimi aktual i arsimit parauniversitar në Kosovë nuk i plotëson nevojat
e shkollave për përmirësime të nevojshme si dhe për zbatimin e politikave/reformave në nivel të shkollës.
Përveç kësaj, formula e njëjtë e financimit aplikohet tek të gjitha shkollat pa marrë parasysh nevojat e tyre.
Në vitin 2019, shpenzimet publike për arsimin parauniversitar si përqindje e BPV-së ishin 3.51%.
39Boshtrakaj, L., Rraci, E., Bajrami, K. (2018). Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë. KEEN.
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Tabela 6

Shpenzimet publike në arsim si % e BPV, sipas niveleve të arsimit parauniversitar 2019
2017

Niveli i arsimit parashkollor

Niveli i arsimit parafillor

Niveli i arsimit fillor

Niveli i arsimit të mesëm të ulët

Niveli i arsimit të mesëm të lartë

Arsimi parauniversitar si % e BPV

Gjithsej arsimi si % e BPV

1+99+R
2+98+R
4+96+R
4+96+R
4+96+R
6+94+R
8+92+R
0.1%

0.2%

1.2%

1.0%

0.8%

3.4%

4.1%

2018

1+99+R
2+98+R
4+96+R
4+96+R
4+96+R
6+94+R
8+92+R
0.1%

0.2%

1.3%

1.0%

0.9%

3.48%

4.2%

2019

1+99+R
2+98+R
4+96+R
4+96+R
4+96+R
6+94+R
8+92+R
0.1%

0.2%

1.3%

1.0%

0.8%

3.51%

4.3%

Burimi: Raporti vjetor statistikor me tregues arsimorë 2019/20, MASHTI

Shpenzimet publike për arsimin parauniversitar në vitin 2019, si përqindje e shpenzimeve të përgjithshme të
Qeverisë përbëjnë 11.6% të shpenzimeve.
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Tabela 7

Shpenzimet
publike në arsimin parauniversitar si % e shpenzimeve qeveritare, sipas

niveleve të arsimit parauniversitar 2019

Niveli i arsimit parashkollor

2018

2019

2+98+R
4+96+R
8+92+R
6+94+R
6+94+R
13+87+R
13+87+R

2+98+R
4+96+R
8+92+R
6+94+R
6+94+R
13+87+R
13+87+R

2+98+R
4+96+R
8+92+R
6+94+R
6+94+R
13+87+R
13+87+R

0.4%

Niveli i arsimit parafillor

0.8%

Niveli i arsimit fillor

4.5%

Niveli i arsimit të mesëm të ulët

3.6%

Niveli i arsimit të mesëm të lartë

3.0%

Arsimi parauniversitar si % e shpenzimeve qeveritare

Gjithsej arsimi si % e shpenzimeve qeveritare

2017

12.2%

14.9%

0.4%

0.8%

4.3%

3.5%

3.0%

11.8%

14.5%

0.4%

0.8%

4.3%

3.4%

3.0%

11.6%

14.6%

Burimi: Raporti vjetor statistikor me tregues arsimorë 2019/20, MASHTI
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Tabela 8

Shpenzimet
sipas niveleve të arsimit si % e shpenzimeve në arsimin parauniversi
tar 2019

Niveli i arsimit parashkollor

Niveli i arsimit parafillor

Niveli i arsimit fillor

Niveli i arsimit të mesëm të ulët

Niveli i arsimit të mesëm të lartë

2016

2017

2018

2019

6+94+R
6+94+R
34+66+R
31+69+R
24+76+R

6+94+R
6+94+R
34+66+R
31+69+R
24+76+R

6+94+R
6+94+R
34+66+R
31+69+R
24+76+R

6+94+R
6+94+R
34+66+R
31+69+R
24+76+R

2.7%

5.7%

34.4%

32.3%

25.0%

3%

6.5%

36.6%

29.4%

24.4%

3.1%

6.9%

36%

29.5%

24.6%

3.7%

6.7%

36.7%

29.4%

23.5%

Burimi: Raporti vjetor statistikor me tregues arsimorë 2019/20, MASHTI

Mesatarisht shpenzimet publike në arsimin parauniversitar për kokë nxënësi arrijnë rreth €756 për vitin 2019.
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Tabela 9

Shpenzimet
në arsimin parauniversitar për nxënës 2019

2017

2018

2019

Niveli i arsimit parafillor

622€

726€

773€

Niveli i arsimit fillor

602€

645€

715€

Niveli i arsimit të mesëm të ulët

582€

657€

723€

Niveli i arsimit të mesëm të lartë

607€

710€

786€

Arsimi parauniversitar

610€40

683€41

756€42

Niveli i arsimit parashkollor

Burimi: Raporti vjetor statistikor me tregues arsimorë 2019/20, MASHTI

Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2021 është aprovuar në shumë prej €194.8 milion, nga të cilat
€175.5 milion janë paga dhe shtesa, €14 milion janë mallra dhe shërbime dhe €2.5 milion shpenzime kapitale.
Granti Specifik për Arsim, bazohet në sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret në formulën
e arsimit parauniversitar të MASHTI-t për vitin 2020. Formula trajton nivelin e arsimit parafillor, fillor dhe të
mesëm, duke marrë për bazë numrin e nxënësve, raportin nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor (1:21), raportin
nxënës mësimdhënës për edukimin parashkollor (1:12), raportin nxënës mësimdhënës për arsimin profesional
(1:17), llogaritjen e stafit mësimdhënës të gjuhës angleze, llogaritjen për stafin teknik administrativ (1:630 nxënës),
llogaritejen për zëvendësimin e stafit mësimdhënës në lehoni është paraparë 3-6% (bazë stafi mësimdhënës), llogaritja për stafin ndihmës për 170 nxënës -1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë (roje). Mallrat dhe shërbimet
llogariten sipas kriterit për nxënës (€23 për nxënës shumicë dhe €25 për nxënës pakicë) dhe për shkollë (€1,500
për shkollë parafillore dhe fillore dhe €3,250 për shkollë të mesme). Kapitalet llogariten sipas kriterit €7 për nxënës.
Edhe pse MASHTI e ka theksuar si prioritet në PSAK zhvillimin e formulës së financimit të arsimit parauniversitar, një gjë e tillë nuk është realizuar, dhe kjo për shkak të neglizhencave të shumta dhe burokracisë
së tepruar. Nevoja për ta rishikuar formulën e financimit në dobi të ngritjes së cilësisë në arsim vlerësohet e
rëndësisë së veçantë, sepse me qarkoret buxhetore çdo vit vendosen kritere për ndarjen e grantit për arsim
parauniversitar, të cilat nuk sigurojnë qëndrueshmëri të formulës së financimit në dobi të cilësisë në arsim
kryesisht për shkak të rreziqeve nga ndërhyrjet politike.
Shkollat në përgjithësi kanë fare pak kontrollë mbi buxhetet e tyre. Mungesa e praktikës së funksionalizimit të tërësishëm të bordeve të shkollave dhe planeve të punës, e kombinuar me mungesën e buxhetit dhe të
shkathtësive për menaxhim financiar në nivel të drejtorëve të shkollave, edhe më tutje e pengojnë procesin e
40Mesatarja e shpenzimeve përfshinë edhe shpenzimet për arsimin parashkollor.
41Si më sipër.
42Si më sipër.
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decentralizimit. Në një situatë të tillë, DKA-të shpesh shërbejnë si qendra të prokurimit për rrjetin e shkollave
nën mbikëqyrjen e tyre, duke e devijuar kështu vëmendjen nga çështjet strategjike të sektorit të arsimit në
nivel lokal, siç është planifikimi i politikave dhe monitorimi.
Nuk janë evidentuar aktivitete që ndërlidhen me përpjekje sistematike për të përmirësuar kapacitetin e shkollave dhe komunave për planifikim dhe zbatim të buxhetit. Shkalla e pjesëmarrjes së komunave në shpenzimet
për arsim parauniversitar është nën 5% të shpenzimeve të përgjithshme në arsimin parauniversitar.

6.5 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave
SMIA është ndarë si divizion në vete dhe tani funksionon si Divizioni për grumbullimin dhe analizën e të
dhënave në MASHTI. Po ashtu, korniza e treguesve sipas UNESCO, EUROSTAT dhe OECD është plotësuar
ashtu siç është paraparë me PSAK dhe është hartuar Udhëzuesi për llogaritjen e treguesve të shpenzimeve
publike për arsimin parauniversitar në Kosovë.
Në anën tjetër, nuk janë ndërmarrë masa për zhvillimin e procedurave për menaxhimin e të dhënave dhe
përdorimin e tyre. Në kuadër të këtij aktiviteti është paraparë zhvillimi i dy politikave të reja. Njëra do të
orientohej drejt proceseve të brendshme pas finalizimit të raporteve dhe analizave, duke përfshirë edhe modalitetet e inicimit të analizave shtesë që mund të nevojiten për nën-sektorë të caktuar. Ndërkaq, politika tjetër
do të orientohej drejt komunikimit me palët dhe me publikun e gjerë. Po ashtu, aktivitetet tjera për zhvillimin
e kapaciteteve për mbledhje, analizë dhe interpretim të avancuar të të dhënave; zhvillimin e platformës për
integrimin e sistemeve ekzistuese të informatave dhe bazave të të dhënave për të gjitha nivelet; si dhe ngritja
e kapaciteteve për shfrytëzuesit e të dhënave nga shkollat, DKA-të, niveli qendror dhe universitetet nuk janë
realizuar, përkundër që janë planifikuar në PSAK.
Ndërkaq, sa i përket raporteve, informatave dhe statistikave arsimore, MASHTI/Divizioni për grumbullimin
dhe analizën e të dhënave, viteve të fundit, përveç detyrave rutinë, si: përkrahja e drejtorëve të shkollave në
vendosjen e të dhënave në sistemin SMIA sipas periudhave raportuese, krijimi i bazave të reja për institucionet
e reja arsimore parauniversitare (publike dhe private), përpunimi i të dhënave dhe treguesve për dokumente
të ndryshme sipas kërkesave të menaxhmentit etj., në bashkëpunim me ASK përgatitë dhe publikon raportet
vjetore për statistikat e arsimit dhe raportet vjetore statistikore me tregues arsimorë.

6.6 Legjislacioni në arsimin parauniversitar
Harmonizimi dhe konsolidimi i legjislacionit për sektorin e arsimit parauniversitar është një rezultat me
rëndësi i planifikuar në PSAK. Në këtë drejtim, në vitin 2018 është publikuar një hulumtim krahasimor lidhur
me koherencën e legjislacionit sekondarë me legjislacionin primarë në fushën e arsimit parauniversitar, dhe
sipas të gjeturave ekzistojnë konflikte në mes të legjislacionit primarë dhe atij sekondarë, dhe në mes të akteve
nënligjore në mes vete.43
43Dafina Buçaj (2018). Analizë “Koherenca e legjislacionit sekondarë me legjislacionin primarë në fushën e arsimit parauniversitar”. GIZ/CDBE.
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Gjatë periudhës 2017 – 2021, janë miratuar dy ligje të reja në sektorin e arsimit parauniversitar: Ligji për Inspektoratin e Arsimit dhe Ligji për Statusin e Punëtorëve të Arsimit Shqip 1990-1999.
Nuk janë rishikuar/miratuar Ligji mbi Botimin e Teksteve dhe Mjete Shkollore, Lektyres Shkollore dhe Dokumentacionit Pedagogjik dhe Ligji mbi Edukimin Parashkollor. Rishikimi i këtyre dy ligjeve është përfshirë në
programin legjislativ të Qeverisë për vitin 2021.44
Krahas legjislacionit primar, gjatë këtyre katër viteve janë hartuar/rishikuar dhjetëra akte nënligjiore (Udhëzimeve Administrative dhe Vendimeve), ku pjesa më e madhe e tyre ndërlidhen me rishikimin apo rregullimin
e sektorit të arsimit parauniversitar. Udhëzimet Administrative për arsimin parauniversitar nuk janë të strukturuara dhe të renditura sipas një modeli logjik, për ta bërë më kuptimplotë dhe më të lehtë zbatimin e tyre.
Nuk është evidentuar ndonjë publikim mbi monitorimin e zbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore nga
MASHTI, përtej iniciativave të organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore për mbikëqyrjen e
pjesshme të zbatimit të aspekteve të caktuara të kornizës ligjore dhe strategjike për arsim.

6.7 Mjediset shkollore – siguria dhe infrastruktura
Në kuadër të synimit për të krijuar mjedise të sigurta, miqësore dhe të shëndetshme për të gjithë nëpër shkolla, nga MASHTI dhe DKA-të janë ndërmarrë disa hapa, ndonëse mund të konsiderohen të pamjaftueshme.
MASHTI ka aprovuar UA 03/2019 për të Ushqyerit e Shëndetshëm të Fëmijëve në Shkolla, si dhe është përgatitur Udhëzuesi për zbatimin e konceptit “Shkollat promovuese të shëndetit”.45 Në vitin 2019, po ashtu është
miratuar UA 01/2019 për mbrojtjen e fëmijëve/nxënësve në internet në shkolla.46
MASHTI në bashkëpunim me partnerë zhvillimor ka realizuar disa fushata në shkolla që burojnë nga Strategjia Kombëtare për Mjedisin dhe që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes së nxënësve mbi nevojën e ruajtjes së
mjedisit. Po ashtu, janë realizuar disa aktivitete me qëllim të vetëdijesimit të të rinjve në shkolla mbi shëndetin
riprodhues, planifikimin familjar, shtatzëninë, abortin, infeksionet seksualisht të transmetueshme, e tjera. Në
disa raste, shkollat janë pajisur me materiale promovuese të shëndetit dhe udhëzues për edukim shëndetësor. Mekanizmat për promovim të shëndetit ende nuk janë krijuar në çdo komunë dhe shkollë. Në këtë
drejtim, vlerësohet se ka mungesë të kapaciteteve në nivel qendror, komunal dhe në nivel të shkollave për të
funksionalizuar një mekanizëm të tillë.
Mekanizma për reagim në rastet emergjente, janë sanksionuar me legjislacion dhe me politika të tjera në
kuadër të Sistemit të Integruar të Menaxhimit të Emergjencave.47 Në nivel të komunave, ka mekanizma ndërinstitucional për reagim në rastet emergjente, por në nivel shkolle mekanizmat për reagim në raste emergjente,
programet edukative dhe programet për stërvitje në rastet emergjente nuk janë realizuar.

44 https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2021/05/Programi-Legjislativ-per-vitin-2021.pdf
45 https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/03/ua-masht-nr-3-per-te-ushqyerit-e-shendeteshem-te-femijeve-ne-ieaapu_3.pdf
46 https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/03/ua-nr-01-2019-per-mbrojtjen-e-femijeve-nxeneseve-ne-int-ne-ins-e-apu.pdf
47 https://ame.rks-gov.net/Portals/0/Files/SIME%20i%20Miratuar.pdf
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Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të shkollave dhe DKA-ve për parandalim të dhunës, janë organizuar
trajnime dhe aktivitete të ndryshme që kryesisht ndërlidhen me zbatimin e Protokollit për Parandalimin dhe
Referimin e Dhunës në Shkolla. Problemi i dhunës në shkolla mbetet evident dhe ka nevojë për një qasje dhe
përkujdesje institucionale të vazhdueshme. Një pjesë e konsiderueshme e nxënësve janë subjekt i bulizmit në
shkollat e Kosovës. Nxënësit raportojnë të kenë qenë shpesh subjekt i kërcënimeve, rrahjeve, thashethemeve
dhe talljeve nga nxënësit tjerë. Bulizmi ka ndikim negativ në të nxënit dhe potencialisht ndikim afatgjatë në
zhvillimin personal të fëmijëve.
Udhëzuesi për normat dhe standardet e hapësirave të objekteve parashkollore është hartuar. Po ashtu ekzistojnë udhëzuesit për normat dhe standardet e ndërtesave shkollore të shkollave të arsimit të detyrueshëm dhe
gjimnazeve.48 Hartimi i udhëzuesit për mirëmbajtje të hapësirave shkollore është realizuar, ndërsa ka pasur
iniciativë për përgatitjen e normave specifike për shkollat profesionale mirëpo ky aktivitet nuk është realizuar.
Në vitin 2018 është miratuar UA 04/2018 për Planifikimin e Investimeve Kapitale i cili ka për qëllim që të
rregulloj procesin e planifikimit të ndërtimit dhe renovimit të objekteve arsimore të të gjitha niveleve. Ky
udhëzim përfshin procedurat e aplikimit të investimeve kapitale në arsimin parauniversitar.49
MASHTI në baza vjetore realizon vlerësimin e gjendjes së objekteve arsimore bazuar në databazën elektronike
të objekteve arsimore “school mapping” dhe kërkesave nga nivelet komunale për investime infrastrukturore,
megjithatë, nuk ka ndonjë raport përmbledhës që tregon numrin e shkollave që iu është vlerësuar gjendja në
vitet e fundit, e as të gjeturat nga këto vlerësime. Nuk ka një plan afatgjatë të investimit për hapësirat shkollore,
mirëpo çdo vit hartohet plani i investimeve për ndërtimin dhe renovimin e objekteve shkollore.

6.8 Investimet në infrastrukturën arsimore
Në dekadën e fundit, trendi i investimeve në arsim është karakterizuar me investime të mëdha në përmirësimin e infrastrukturës arsimore përmes ndërtimit, renovimit dhe zgjerimit të institucioneve arsimore. Megjithëse investimi në infrastrukturën fizike është i një rëndësie të padiskutueshme për qasjen e nxënësve në
arsim, investimet në infrastrukturë duhet të bëhen me kujdes derisa të arrihet një prag i caktuar për t’u ofruar
nxënësve mjedisin e nevojshëm për mësim. Çdo investim në infrastrukturën fizike pas arritjes së atij pragu
të caktuar nuk do të prodhojë më kthime në investim. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të realizohen
analiza për të kuptuar nëse ekziston nevoja për të investuar më tej në infrastrukturën fizike ose nëse investimi
duhet të përqendrohet në fusha të tjera.
Me migrimin e brendshëm të popullsisë dhe trendin në rënie të popullsisë, Kosova rrezikon të ballafaqohet
me situata kur shkollat do të mbeten pa nxënës. Në këtë drejtim, nuk është realizuar asnjë analizë afatgjate mbi
trendin e popullsisë për të përcaktuar trendin e nxënësve në vitet e ardhshme nëse do të rritet ose zvogëlohet,
për të kuptuar nëse investimet në ndërtimin e shkollave ia kanë vlejtur. Në rastin e Kosovës, analizat e tilla,
p.sh. analiza kosto-fitim, nuk janë realizuar asnjëherë. Prandaj, është e paqartë nëse paratë e investuara në
ndërtimin e shkollave ishin investime që kanë përmirësuar cilësinë e arsimit.
48 https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/masht-vol1-alb-print-5mm-bleed-0mm-inside-final_1.pdf
https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/masht-vol2-alb-print-5mm-bleed-0mm-inside_1.pdf
49 https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/02/ua-masht-04-18-per-planifikimin-e-investimeve-kapitale.pdf
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Komuniteti arsimor në Kosovë (drejtorët dhe mësimdhënësit) theksojnë rëndësinë e riorientimit të financimit
dhe investimeve në tekste mësimore, biblioteka, laboratorë dhe pajisje teknologjike. Mungesa e infrastrukurës
fizike dhe infrastruktura jo-adekuate, sidomos mungesa e dhomave të leximit për nxënës, janë po ashtu sfida
primare. Sistemi arsimor ka qasje të ulët në teknologji të informimit dhe komunikimit dhe teknologjia bashkëkohore ende nuk është integruar në mënyrë të përshtatshme në kurrikulë, mësimdhënie dhe menaxhim
të sistemit arsimor. Nuk është shënuar ndonjë përparim në pajisjen e shkollave me pajisje teknologjike. Investimet në vazhdim duhet të rishikohen në favor të infrastrukturës së brendshme shkollore dhe mjeteve të
konkretizimit, duke përfshirë laboratorët, tekstet mësimore dhe kompjuterët.
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7. Vlerësimi i realizimit - Objektivi 3:
Sigurimi i Cilësisë
Sigurimi i cilësisë është objektivi strategjik i tretë në PSAK me synimin për zhvillimin e një sistemi funksional
për sigurimin e cilësisë, në përputhje me standardet ndërkombëtare. Për këtë objektiv strategjik janë paraparë
5 rezultate të synuara, 26 masa strategjike, si dhe treguesit e suksesit që shërbejnë për monitorimin e zbatimit
të tyre. Aktivitetet për zbatimin e këtyre masave janë përmbledhur në një plan të veprimit dhe po ashtu është
llogaritur buxheti për zbatim, i cili për fushën e zhvillimit të mësimdhënësve arrinë shumën e përgjithshme
prej €2,233,784 apo 1.2% të buxhetit të përgjithshëm të PSAK 2017-2021.
Prioritetet kryesore në këtë fushë janë funksionalizimi i mekanizmave efektivë për sigurimin e cilësisë në
arsimin parauniversitar, përgatitja e planeve zhvillimore nga të gjitha shkollat dhe komunat e Kosovës, ndërtimi i kapaciteteve për sigurimin e cilësisë në nivelin qendror, komunal dhe në nivel shkolle, si dhe rritja e
besueshmërisë së rezultateve të testeve kombëtare dhe shfrytëzimi i tyre për politikëbërje, krahas rezultateve
të testeve ndërkombëtare.
Siç parashihet me PSAK, procesi i vlerësimit të jashtëm të shkollave ka filluar në vitin 2017 por dinamika e
realizimit nuk është në nivelin e pritur. Cikli i parë i vlerësimit të jashtëm të të gjitha shkollave është paraparë
që të përfundoj deri në fund të vitit 2021, ndërsa deri në vitin 2020 vlerësimi i jashtëm është realizuar vetëm
në 68 shkolla apo më pak se 7% të të gjitha shkollave.50 Rregullorja e Inspektoratit të Arsimit e cila, sipas funksionit të ri të këtij institucioni, parasheh caktimin e inspektorëve për vlerësim të performancës së shkollës dhe
për vlerësim të performancës së mësimdhënësve është aprovuar në maj 2019.51 Aktualisht të gjithë inspektorët
pedagogjikë – profesional mbulojnë edhe vlerësimin e jashtëm të performancës së shkollës edhe vlerësimin
e performancës së mësimdhënësve. Numri i i ulët i inspektorëve pedagogjik dhe kapaciteti i kufizuar i tyre
për të përmbushur funksionet e reja si dhe pamundësia e angazhimit të ekspertëve të jashtëm për realizimin e
vlerësimit të jashtëm të performancës së shkollave kanë ndikuar në dinamikën e ngadaltë të realizimit të vlerësimit të jashtëm të shkollave. Megjithatë, cilësia e realizimit të procesit të vlerësimit të jashtëm të shkollave, me
kapacitetet ekzistuese të Inspektoratit të Arsimit, do të jetë mjaft e diskutueshme.52

50 4 shkolla në vitin 2017, 25 shkolla në vitin 2018, 32 shkolla në vitin 2019 dhe 7 shkolla në vitin 2020.
51  https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/05/rregullore-nr-01-masht-per-org-dhe-funks-e-brendeshem-te-ins-ars-rk-x.pdf
52 Për më hollësisht rreth procesit dhe përvojave fillestare të sistemit të vlerësimit të punës së shkollave shih hulumtimin nga Selim
Mehmeti (2020). Vlerësimi i jashtëm i performancës së shkollës si mekanizëm për sigurimin e cilësisë, gjendja dhe perspektiva. F.56102. Kërkime Pedagogjike – përmbledhje punimesh. IPK.
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Sfidat e identifikuara nga përvojat e para në procesin e vetëvlerësimit janë gjithashtu tregues se një pjesë e
madhe e shkollave akoma nuk janë gati për të realizuar këtë proces në bazë të kërkesave dhe pritshmërive të
përcaktuara, për shkak se ky proces nuk është marrë me seriozitet dhe nuk është trajtuar si prioritet as në nivel
shkolle, as në nivel të DKA—ve e as nga MASHTI.

7.1 Mekanizmat për sigurimin e cilësisë
Gjatë viteve të fundit, është shënuar një përparim i dukshëm në kompletimin e kuadrit ligjor e rregullativ për
konsolidimin e sistemit për sigurim të cilësisë. Korniza për sigurim të cilësisë së performancës së shkollës
është dokumenti bazë për sistemin e sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar, i cili shërben si referencë kryesore për vlerësimin dhe vetëvlerësimin e performancës së shkollës, planifikimin zhvillimor të saj
dhe avancimin e vazhdueshëm të cilësisë së shkollës. Korniza përcakton fushat e cilësisë së performancës së
shkollës, kriteret e cilësisë së performancës së shkollës, treguesit e cilësisë së performancës së shkollës, nivelet
e vlerësimit të performancës së shkollës dhe shkallët e cilësisë së performancës së shkollës.53
Në vitin 2018 është kompletuar kuadri ligjor për sigurimin e cilësisë në institucionet arsimore, përfshirë UA
24/2016 për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, UA 04/2017 për Vlerësimin e Performancës në
Institucionet Arsimore dhe Ligji Nr. 06/L -04 për Inspektoratin e Arsimit në Kosovë. 54 55 56
UA 24/2016 për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar përcakton mekanizmin dhe procedurat për
sigurim të cilësisë, personelin përgjegjës dhe detyrat përkatëse, ngarkesën e punës dhe procedurat për planifikim dhe raportim lidhur me aktivitetet për sigurim të cilësisë.
Sipas UA 04/2017 për Vlerësimin e Performancës në Institucionet Arsimore, vlerësimi i performancës së
shkollës është i detyrueshëm për të gjitha shkollat në Kosovë. Sistemi i vlerësimit të performancës së shkollës
përbëhet nga vlerësimi i brendshëm/vetëvlerësimi, të cilin e realizon shkolla përmes mekanizmave të saj, si
dhe nga vlerësimi i jashtëm, që me dispozita ligjore është përcaktuar të realizohet nga Inspektorati i Arsimit.57
Po ashtu, siç parashihet në PSAK, Udhëzuesi për menaxhimin e cilësisë është hartuar dhe është publikuar në
janar 2017 dhe qëllimi i tij është mbështetja e shkollave për të ju qasur drejt sigurimit të cilësisë në shkollë,
përkatësisht mbështetja e udhëheqësve të shkollave, koordinatorëve të cilësisë në shkolla, mësimdhënësve dhe
të gjithë akterëve tjerë të përfshirë në përmbushjen e detyrave specifike të lidhura me këtë fushë.
Në vitet e fundit, pas miratimit të pakos së dokumenteve për sigurimin e cilësisë dhe performancën e institucioneve arsimore, janë zhvilluar mekanizmat për sigurimin e cilësisë, ku u përcaktuan detyrat dhe përgjegjësitë për secilin nivel, filloi emërimi i koordinatorëve të cilësisë në komuna dhe në shkolla, si dhe ka
53 https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/korniza_per_sigurim_te_cilesise_nentor_2016.pdf
54 https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/12/rotatedpdf180.pdf
55 https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/4-2017-ua-vleresimin-e-performances-se-institucioneve-arsimore-ne-arsimin-parauniversitar-rotated.pdf
56 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17744
57Procesi i sigurimit të cilësisë në shkollat profesional në Kosovë filloi më herët, respektivisht menjëherë pas themelimit të Autoritetit
Kombëtar të Kualifikimeve (2011) dhe përgjegjësisë së përcaktuar për autoritetin në sigurimin e cilësisë së brendshme dhe të jashtme
të AAAP-së. Sigurimi i cilësisë së vlerësimit të IAAP realizohet nga AKK bazuar në Ligjin për Kualifikimet Kombëtare.

71

VLERËSIMI I REALIZIMIT TË PLANIT STATEGJIK PËR ARSIMIN NË KOSOVË 2017-2021

filluar vlerësimi i brendshëm i performancës së shkollës, fillimisht në shkollat e para që filluan me zbatimin
e kurrikulës së re. Përkundër këtyre zhvillimeve, procesi fillestar i zbatimit të kuadrit rregullativ për sigurim
të cilësisë kishte sfida të shumta, si në përcaktimin e koordinatorëve të cilësisë, në nivel shkolle dhe komune,
ashtu edhe në ngritjen e kapaciteteve të tyre, në funksionalizimin e ekipeve në nivel shkolle për vlerësimin e
brendshëm të performancës së shkollës, si dhe në realizimin e vlerësimit të brendshëm (në shkollat në të cilat
ky proces ka filluar gjatë fazës së pilotimit të këtij procesi).58
PSAK parashihte caktimin e koordinatorëve të cilësisë në 3,300 shkolla fillore dhe të mesme të Kosovës.
Tashmë, së paku formalisht, shumica e shkollave kanë Koordinator të Cilësisë. Emërimi i koordinatorëve
bëhet nga drejtorët e shkollave. Edhe pse është e rregulluar që mësimdhënësit më të mirë duhet të emërohen
si koordinatorë, në praktikë emërimi i koordinatorëve të cilësisë shpesh është formal pa i kuptuar plotësisht
rolet dhe përgjegjësitë e koordinatorit. Në disa raste, mësimdhënësit që nuk janë mësimdhënës me orar të
plotë emërohen si koordinatorë vetëm për të përmbushur orët e mësimdhënies, derisa ka edhe raste kur
disa mësimdhënës nuk janë liruar nga vëllimi i orëve mësimore që ata kanë pasur si mësimdhënës edhe pasi
janë caktuar në rolin e koordinatorit. Koordinatorët e cilësisë në shkolla, në bashkëpunim me koordinatorin
e cilësisë në nivel komune i përkrahin, mbikëqyrin dhe iu ofrojnë mentorim aktiveve profesionale. Në
aspektin e mbështetjes financiare, DKA-të nuk ndajnë buxhet për përkrahjen dhe fuqizimin e aktiveve profesionale. Një sfidë tjetër përbën fakti që koordinatori i cilësisë në nivel të DKA-së, për shkak të mungesës
së burimeve të mjaftueshme njerëzore nuk është i liruar nga detyrat dhe përgjegjësitë tjera në DKA dhe si
rrjedhojë e vështirëson realizimin e rolit mbikëqyrës dhe përkrahës nga menaxhmenti në nivel komune në
shkollë.
Koordinatorët e Cilësisë janë emëruar në pjesën më të madhe të komunave. UA 24/2016 nuk e përcakton
mënyrën e përzgjedhjes së Koordinatorit të Cilësisë në DKA dhe si rrjedhojë, kjo pozitë (përkundër rëndësisë
që ka) në asnjë rast nuk është pozitë e veçantë. Detyrat e Koordinatorit të Cilësisë zakonisht u janë ngarkuar
zyrtarëve të arsimit të mesëm fillor/të mesëm të ulët/të lartë. Ngarkesa e madhe e zyrtarëve përkatës me detyra
administrative dhe funksione të tjera profesionale vështirëson përmbushjen e funksionit të tyre si Koordinator
të Cilësisë.59
UA 22/2016 për aktivet (departamentet) profesionale të shkollave është miratuar në nëntor 2016.60 Ky akt nënligjor vetëm sanksionon dhe saktëson një praktikë shumëvjeçare të funksionimit të aktiveve profesionale në
shkolla, por jo medoemos, ndryshon praktikën e funksionimit të tyre. Në këtë drejtim, nuk parashihet asnjë
kompensim për udhëheqësit e aktiveve, përderisa emërimi i tyre bëhet nga drejtori i shkollës. Kjo paraqet
rrezik që puna e aktiveve të karakterizohet me formalizëm.
Aktivet Profesionale të mësimdhënësve brenda shkollave janë ndër mekanizmat më të rëndësishëm që garantojnë procesin edukativo-mësimor të rregullt dhe mësimdhënie cilësore nëpër shkolla. Kjo për faktin
se cilësia e mësimdhënies varet shumë nga fakti se sa bashkëpunojnë, planifikojnë dhe shkëmbejnë ide e
materiale mësimdhënësit brenda shkollës, në mënyrë që të rritet cilësia e punës së tyre me nxënës. Varësisht nga mënyra e brendshme e organizimit të shkollës dhe mësimdhënësve, si dhe në varësi të madhë58IPK. Përvojat e para në vlerësimin e performancës së shkollës në Kosovë. 2018.
59Boshtrakaj, L., Rraci, E., Bajrami, K. (2018). Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë. Rrjeti i
Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN).
60 http://masht.rks-gov.net/uploads/2016/12/22-ua-nr-22-2016-per-aktivitetet-profesionale-te-shkollave.pdf
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sisë së shkollës, shkolla të ndryshme kanë numër të ndryshëm të aktiveve profesionale brenda shkollës.
Aktivet profesionale ekzistojnë në shumicën e shkollave të Kosovës, të organizuara sipas fushave lëndore
ose klasave, megjithatë, në shumë raste, funksionimi i tyre është relativisht joformal dhe pa ndonjë ndikim
të madh në cilësinë e mësimdhënies në shkollë. Meqë aktivet shihen si organe profesionale që mund të
promovojnë zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe të mundësojnë shkëmbim të vazhdueshëm të
përvojës ndërmjet tyre, ata duhet të bëhen plotësisht funksionale dhe të veprojnë si menaxhment i nivelit të
mesëm në shkolla. Mendohet se me funksionalizimin e aktiveve profesionale në shkolla, praktikisht do të
ofrohet një mekanizëm që do të ndihmojë menaxhmentin e shkollës për të drejtuar proceset e zbatimit të
sigurimit të cilësisë me bazë në shkollë. Sesionet konsultative gjithashtu mund të organizohen në kuadër të
aktiveve që promovojnë metodat e mësimdhënies dhe të rezultojnë në artikulimin e qartë të kërkesave për
mjetet e nevojshme mësimore.
Në vitin 2018, është miratuar Ligji për Inspektoratin e Arsimit, i cili e përcakton Inspektoratin e Arsimit si
organ ekzekutiv qendror për sigurimin e cilësisë në varësi të drejtpërdrejtë të Ministrit të MASHTI-t. Në
kuadër të autorizimeve mbi sigurimin e cilësisë, Inspektorati i Arsimit është përgjegjës për inspektim të përgjithshëm të institucioneve shkollore, vlerësim të jashtëm të performancës së shkollës në bazë të UA 04/2017,
inspektim të cilësisë së punës dhe vlerësim të performancës së mësimdhënësve për procesin e licencimit sipas
UA 14/2018 për Vlerësimin e Performancës së Mësimdhënësve dhe inspektim të cilësisë së punës dhe vlerësim të performancës së drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të shkollës. Përkundër që kanë kaluar më shumë se dy
vite nga hyrja në fuqi e këtij Ligji, ende nuk janë ndarë inspektorët në inspektor pedagogjik dhe në inspektor
administrativ. Inspektorët vazhdojnë të jenë të ndarë sipas rajoneve gjeografike dhe me detyra të përgjithshme,
por disa prej tyre janë përfshirë në vlerësimin e jashtëm të shkollave, si dhe në vlerësimin e performancës së
mësimdhënësve.
Inspektorati i Arsimit ende nuk ka përgatitur dhe publikuar ndonjë raport përmbledhës me gjetjet nga
shkollat të cilat i janë nënshtruar vlerësimit të jashtëm. Me DKA-të nuk janë ndarë raportet e vlerësimit të
jashtëm të shkollave individuale, me arsyetimin se mbulueshmëria e shkollave në nivel komune ka qenë e
vogël për të përgatitur raporte përmbledhëse në nivel komune. Niveli i interesimit të DKA-ve për proceset e
vlerësimit të jashtëm të shkollave, përgjithësisht, është shumë i vogël. Kjo reflektohet përmes mospjesëmarrjes së tyre në takimet informative që Inspektorati i Arsimit i realizon me shkollat para realizimit të vlerësimeve të jashtme dhe në takimet që organizohen për prezantimin dhe diskutimin e gjetjeve preliminare.
Tek shkollat vërehet një tendencë e shfrytëzimit të gjetjeve dhe rekomandimeve nga vlerësimi i jashtëm, në
planet e tyre zhvillimore.
Hulumtimi i përvojave të para të shkollave në realizimin e vlerësimit të brendshëm në Kosovë i realizuar nga
IPK në vitin 2018, vë në pah se realizimi i procesit të vlerësimit të brendshëm në shkolla thekson dy nevoja
prioritare për ndryshim: e para, përmirësimi i cilësisë së informimit të përgjithshëm të akterëve shkollorë për
procesin e vetëvlerësimit dhe e dyta, përfshirja e gjerë e tyre në proceset që zhvillohen në shkollë. Hulumtimi
po ashtu thekson se raportet e vetëvlerësimit i karakterizon anashkalimi i kërkesave, të cilat shumë qartë
janë të shtjelluara në udhëzuesin për vlerësim të brendshëm të shkollës. Kjo qasje pengon avancimin drejt
përmirësimit të cilësisë së proceseve të vetëvlerësimit në shkollat përkatëse dhe planifikimin e veprimeve për
përmirësim në kuadër të planeve zhvillimore të shkollave, respektivisht planeve vjetore të veprimit. Problematikat e shfaqura në realizimin e vetëvlerësimit sipas hapave kryesorë, përfshirë edhe hartimin e raportit
përmbledhës të vetëvlerësimit, dëshmojnë që kapacitetet e ekipeve për vetëvlerësim dhe personave përgjegjës
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për udhëheqjen e këtij procesi, përfshirë Koordinatorët e Cilësisë, nuk janë në nivelin e duhur për sigurimin e
cilësisë së performancës së shkollës.61
Në vitin 2020 është miratuar edhe UA 106/2020 për vlerësimin e performancës së drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit të shkollës.62 Pakoja e instrumenteve për vlerësim të performancës së drejtorëve është pilotuar në 10
shkolla dhe ky akt nënligjor është ende në fazën fillestare të zbatimit.

7.2 Planifikimi zhvillimor i shkollave dhe komunave
Planet zhvillimore, që do t’u ndihmonin shkollave që të përqendrohen në masat që duhet ndërmarrë për të
përmirësuar cilësinë e ofrimit të arsimit, nuk ekzistojnë në të gjitha shkollat. Edhe kur ato ekzistojnë, vlerësohet se shpeshherë janë vetëm dokumente formale të shabllonizuara (kopjohen nga shkollat e tjera) dhe për
rrjedhojë nuk i adresojnë si duhet specifikat, nevojat dhe kërkesat e shkollës përkatëse, prandaj nuk zbatohen
si duhet, përkatësisht nuk e kryejnë rolin dhe funksionin që supozohet që do duhej ta kryenin në funksion të
menaxhimit dhe qeverisjes së mirë të shkollës. Përveç kësaj, planet zhvillimore zakonisht përqendrohen në
përmirësimin e infrastrukturës shkollore dhe në aspekte të tjera që mbështeten në financimin e jashtëm dhe
jo në aspektet që do të mund t’i përmirësonte shkolla, për të ndikuar në cilësinë e procesit të mësimdhënies
dhe të nxënit. Në këtë drejtim, duket sikur planet zhvillimore të shkollave konsiderohen si mjet për të marrë
burime shtesë, më shumë se sa një mjet që përdoret nga shkollat për
 t’u përqendruar në veprimet që duhet
ndërmarrë për të përmirësuar cilësinë e ofrimit të shërbimeve.
Udhëzimi Administrativ 23/2016 për Planin Zhvillimor të Shkollës dhe Planin Zhvillimor Komunal të Arsimit, përcakton formatin, përmbajtjen, strukturën, bartësit, kriteret dhe procedurat për hartimin e planit zhvillimor të institucioneve arsimore si dhe përgjegjësitë dhe procedurat për hartimin e planit zhvillimor komunal.63
Ashtu siç është paraparë në PSAK për vitin 2017, Udhëzuesi “Plani zhvillimor i shkollës dhe menaxhimi i
projektit” është rishikuar. Udhëzuesi i rishikuar është në shfrytëzim nga shkollat për hartimin e planeve zhvillimore dhe është në përputhje me UA 23/2016.
Gjatë vitit 2018 planifikimi zhvillimor është kompletuar në 140 shkolla, ndërsa të dhënat për vitin 2019 nuk
ka qenë e mundur të sigurohen.64 Ndonëse është paraparë në PSAK që të zhvillohet korniza për monitorimin
e zbatimit të planeve zhvillimore të shkollave, ajo nuk është realizuar. Sa i përket monitorimit të zbatimit të
PZHSH-ve, nuk është evidentuar ndonjë proces sistematik dhe i vazhdueshëm i mbikëqyrjes dhe përkrahjes
së shkollave në zbatimin e PZHSH-ve. Gjatë periudhës 2017-2018, DKA-të në gjashtë komuna (Kaçanik,
Klinë, Prizren, Gjilan, Prishtinë dhe Fushë Kosovë) janë mbështetur në vlerësimin dhe monitorimin e zbatimit të planeve zhvillimore në 116 shkolla. Kjo mbështetje është ofruar në kuadër të projekteve të mbështetura
nga partnerët zhvillimor në arsim.

61 https://ipkmasht.rks-gov.net/wp-content/uploads/2020/12/Raporti-Pervojat-e-para-ne-vleresimin-e-performances-se-shkolles.pdf
62 https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/10/20201013131849347-rotated-1.pdf
63 https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/12/rotatedpdf90.pdf
64Në kuadër të projektit ESIP i zbatuar nga MASHTI dhe i financuar nga kredia e Bankës Botërore, nën komponenti 1.3 - Grantet për
Zhvillimin e Shkollave.
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Në nivel komune, sërish me mbështetjen e projekteve nga partnerët zhvillimor, janë hartuar/aprovuar planet
zhvillimore në 13 komuna.65 Këto plane reflektojnë nevojat zhvillimore të komunave në fushën e arsimit dhe
janë në harmoni me PSAK. Harmonizimi i planeve komunale me planet shkollore sipas fushave të cilësisë,
përmes planifikimit të integruar, ende nuk është një praktikë e konsoliduar. Përjashtim bëjnë komunat të cilat
kanë përfituar nga përkrahja e ofruar në kuadër të projekteve KEEN dhe CDBE. Një numër shumë i vogël i
komunave kanë të fuqizuar qasjen e integruar të planifikimit edhe pse janë të njoftuara për një qasje të tillë. Në
përgjithësi, bashkëpunimi MASHTI – DKA – Shkollë në shumicën e komunave është i mangët.
Identifikimi i praktikave të mira në planifikimin zhvillimor të shkollës dhe komunës në mënyrë të vazhdueshme dhe publikimi i tyre në portalin për sigurimin e cilësisë është planifikuar të filloj nga vitit 2017, por
nuk ka filluar ende. Ky proces nuk është i mundur pa vendosjen dhe funksionalizimin e një mekanizmi për
monitorimin e hartimit dhe zbatimit të planeve zhvillimore. Në të njëjtën linjë, zhvillimi i portalit për sigurim
të cilësisë i planifikuar për vitin 2017, nuk është realizuar ende.

7.3 Ndërtimi i kapaciteteve për sigurim të cilësisë
Kapaciteti i Inspektoratit të Arsimit për sigurimin e cilësisë është më se i kufizuar. Shumë prej proceseve që
ndërlidhen me sigurimin e cilësisë, si vlerësimi i jashtëm i shkollës dhe vlerësimi i performancës së mësimdhënësit, duhet të realizohet me metoda komplekse dhe kërkojnë njohje të mirë të fushave të cilësisë. Inspektoratit të Arsimit, përveq faktit që i mungojnë specialistë të profilizuar të fushave dhe nivele arsimore, po ashtu
i mungon një udhëheqje profesionale dhe menaxhim efikas. Është për t’u habitur se si në njërën anë, fusha dhe
aspekte shumë të rëndësishme e të ndjeshme të sigurimit të cilësisë së arsimit parauniversitar, i janë caktuar
këtij institucioni, e në anën tjetër kapacitetet e dobëta profesionale dhe menaxhimi joefikas i këtij institucioni
është toleruar ndër vite dhe vazhdon të mbetet e njëjtë. Përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së arsimit parauniversitar në Kosovë, në masë të madhe dhe të drejtpërdrejt, janë të lidhura me cilësinë dhe rezultatet e punës
së Inspektoratit të Arsimit.
Sa i përket aktiviteteve të realizuara për ngritje të kapacitetit të Inspektoratit të Arsimit, gjatë periudhës 20172021 është shënuar shumë pak progres. Pas përfundimit të programit të trajnimit për vlerësimin e jashtëm
të performancës së shkollës në vitin 2016, nuk ka pasur aktivitete për mbikëqyrjen e cilësisë së vlerësimit
të jashtëm të shkollave dhe identifikimin e nevojave për ngritjen e kapacitetit të Inspektoratit.66 Një numër
i inspektorëve janë trajnuar për vlerësimin e jashtëm të shkollës dhe për rilicencimin e mësimdhënësve,
përkatësisht për procesin e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve, megjithatë, mbetet e paqartë nëse
këto trajnime kanë arritur me sukses efektin e synuar.

65Projekti KEEN i financuar nga Bashkimi Evropian ka ndihmuar hartimin e planeve zhvillimore 5-vjeçare në 9 komuna të Kosovës: Prishtinë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, Gjakovë, Mitrovicë, Pejë, Suharekë dhe Dragash. Ndërkaq, GiZ/CDBE ka mbështetur hartimin e planeve
zhvillimore komunale në Kaçanik, Klinë, Gjilan dhe Fushë-Kosovë.
66Trajnimi bazë për vlerësimin e jashtëm të performancës së shkollës për 20 Inspektorë të Arsimit është ofruar nga IPK, në kuadër të
Projektit ‘Sigurimi i Cilësisë së Performancës së Shkollës në Kosovë’, i financuar nga UNICEF. Në kuadër të kësaj përkrahje është hartuar edhe Udhëzuesi për Vlerësimin e Jashtëm të Performancës së shkollës. Pjesa tjetër e Inspektorëve të Arsimit është përfshirë në
programin e trajnimit të ofruar nga “KulturKontakt Austria”, po në vitin 2016.
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Po ashtu, Doracaku për aktivet e shkollave me fokus në zhvillimin e cilësisë është hartuar dhe me mbështetje të
projekteve të partnerëve zhvillimor janë trajnuar mbi 100 mësimdhënës nga 10 shkolla në tri komuna (Gjilan,
Prishtinë dhe Prizren). Të dhëna të tjera lidhur me shfrytëzimin dhe shpërndarjen e Doracakut në nivel vendi
nuk ka qenë e mundur të sigurohen.
Ngritja e kapacitetit të shkollave për menaxhim të cilësisë ka filluar në vitin 2016, menjëherë pas miratimit
të Kornizës për Sigurim të Cilësisë së Performancës së Shkollës. Trajnimet për menaxhim të cilësisë janë realizuar në rreth 400 shkolla.67 Sa i përket ngritjes së kapacitetit të përfaqësuesve të shkollave për planifikim
zhvillimor, gjatë vitit 2017, është ofruar programi trajnues 3-ditor për hartimin e Planit Zhvillimor të Shkollës
për mbi 280 përfaqësues të shkollave (2 përfaqësues nga 140 shkolla), ndërsa 20 shkolla kanë vijuar takimet
informuese 1-ditore dhe të njëjtat shkolla janë përkrahur tutje edhe në procesin e hartimit dhe përditësimit të
planeve zhvillimore të tyre.
Në raport me themelimin e Agjencisë për Kurrikulë, Vlerësim dhe Standarde, nuk është raportuar asnjë progres. Është për t’u habitur se si përmbushja e një obligimi ligjor kaq të rëndësishëm është zvarritur nga një
vit në vitin tjetër ndërkohë që kjo agjenci do të mbulonte fushat më të ndjeshme të sistemit të arsimit, prej të
cilave varet drejtpërdrejt cilësia e rezultateve të të nxënit.

7.4 Ngritja e vetëdijes për sigurim të cilësisë
Në qershor të vitit 2018, IPK dhe MASHTI organizuan një konferencë në të cilën prezantuan raportin “Përvojat e para në vlerësimin e performancës së shkollës në Kosovë”. Konferenca kishte për qëllim të informojë
palët e interesit lidhur me përvojat e para në vlerësimin e brendshëm të performancës së shkollës në Kosovë,
ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet politikave, procedurave dhe qasjeve ndaj vlerësimit të performancës së
shkollës në Kosovë me vendet e BE-së, si dhe të mundësoj një shkëmbim të përvojave ndërmjet përfaqësuesve
të shkollave që kanë rol dhe përgjegjësi në sigurimin e cilësisë në institucionet arsimore parauniversitare. Organizimi i konferencës vjetore për sigurimin e cilësisë është një aktivitet shumë i rëndësishëm i paraparë nga
PSAK, por ky aktivitet nuk është realizuar.
Zhvillime të tjera për identifikimin dhe promovimin e sukseseve dhe mësimeve të nxjerra gjatë procesit të
konsolidimit të sistemit për sigurim të cilësisë nuk janë raportuar. Nuk është realizuar as publikimi i shembujve të praktikave të mira dhe sukseseve në portalin e sigurimit të cilësisë, dhe as ndarja e mirënjohjeve për
praktika të mira, të cilat janë paraparë në PSAK. Portali për sigurimin e cilësisë nuk është zhvilluar dhe as
që ka pasur ndonjë formë të organizuar të ndarjes së praktikave më të mira të sigurimit të cilësisë. Në PSAK
është paraparë përgatitja e materialeve promovuese për informimin e prindërve si dhe realizimi i fushatës informuese në media elektronike, por nuk janë realizuar as këto aktivitete. Po ashtu, nuk ka pasur asnjë fushatë
që synon prindërit.

67Trajnimet për vlerësimin e brendshëm të performancës së shkollës janë ofruar nga IPK, në kuadër të Projektit ‘Sigurimi i Cilësisë së
Performancës së Shkollës në Kosovë’, financuar nga UNICEF; trajnimet me fokus në përdorimin e rezultateve të vlerësimit të brendshëm për përditësimin/hartimin e planit zhvillimor të shkollës dhe planit vjetor/planit të veprimit janë ofruar nga KEC, me mbështetje
nga “KulturKontakt Austria”. Punëtoritë janë organizuar nga MASHTI me mbështetje nga “KulturKontakt Austria”.
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7.5 Vlerësimi i jashtëm i nxënësve
Rezultati i testeve kombëtare që zbatohen në kuadër të sistemit të arsimit në Kosovë mund të shërbejë si
pasqyrë e nivelit të cilësisë në arsimin parauniversitar, me kusht që rezultati të jetë i besueshëm dhe i bazuar
në dijen dhe kompetencat e nxënësve. Prandaj, ashtu siç parashihet në PSAK, në vitin 2017 është hartuar udhëzuesi i ri për administrimin dhe monitorimin e testeve. Ndërsa, sa i përket ngritjes së kapacitetit të administruesve dhe monitoruesve të testeve deri me tani janë realizuar vetëm sesione informimi të administruesve
që zgjasin rreth 2 orë dhe nuk e kanë karakterin e trajnimit.
Nga viti 2018, ka filluar hartimi dhe zbatimi i procedurave të reja logjistike dhe masave të sigurisë për të
përmirësuar administrimin e provimeve dhe për të zvogëluar neglizhencën. Po ashtu është realizuar trajnimi
i stafit të DKSV dhe bashkëpunëtorëve të tyre, në parimet e analizës dhe raportimit statistikor me theks të
veçantë në kalibrimin e pyetjeve. Në përpjekje për të përmirësuar procesin e vlerësimit të jashtëm të nxënësve,
është ofruar edhe mbështetje teknike për zhvillimin e testeve dhe pilotimin e pyetjeve për një vlerësim kombëtar në klasën e 12, duke përdorur IRT dhe procedurat gjithëpërfshirëse të raportimit. Kjo do të përfshijë
analiza klasike dhe IRT, si dhe rekomandime për politikëbërësit dhe palët e tjera të interesit. Aktualisht është
duke u pilotuar karta e raportimit për shkolla (school report card) ndërsa zbatimi i plotë i softuerit bazuar në
IRT për raportimin e testeve kombëtare pritet gjatë vitit 2021.
MASHTI, organizon vlerësimin vjetor të jashtëm të nxënësve përmes testit të arritshmërisë në fund të nivelit
fillor dhe të mesëm të ulët dhe përmes provimit të maturës. Përkundër që ekziston një sistem institucional dhe
praktikë e vlerësimit të jashtëm të nxënësve, administrimi vazhdon të jetë pika më e dobët e menaxhimit të
testeve kombëtare. Cilësia e vlerësimit dhe çështja e vlefshmërisë së Provimit të Maturës Shtetërore në Kosovë
janë shqetësime kryesore që diskutohen në shoqëri dhe në komunitetin arsimor, për shkak të parregullsive
të shuma dhe administrimit jo të mire, i cili rezulton me mundësi për kopjim dhe mashtrim, të cilat më pas i
nxjerrin ata nxënës që nuk janë përgatitur sa duhet, më mirë se sa nxënësit që kanë mësuar në mënyrë sistematike, e të cilët mund të ndodh se janë më të ndërgjegjshëm dhe nuk dëshirojnë të hyjnë në çështje të tilla.
Parregullsitë që e shoqërojnë këtë provim e minojnë besueshmërinë e provimit dhe thellojnë humbjen e besimit të shoqërisë në rezultatet. Raportet e mediave dhe organizatave të shoqërisë civile që monitorojnë provimin e maturës kanë qenë shumë kritike, por kjo nuk ka ndikuar që administrimi i provimit të përmirësohet.
Në përpjekje për të evituar kopjimet dhe mashtrimet, MASHTI, në vitet e fundit ka aplikuar katër versione
të ndryshme të testeve, në katër rajone të ndryshme të Kosovës. Kjo praktikë i thyen rregullat e vlerësimeve
të standardizuara, që kanë qëllim kryesor certifikimin e maturantëve. Për më shumë, kjo qasje e formave të
testeve për katër rajone të ndryshme ka pasoja sepse nuk lejon ndërthurje ndërmjet ndonjërit prej versioneve,
meqenëse asnjë prej provimve nuk është i lidhur, gjë që kufizon mundësinë e barazimit të versioneve të testit
dhe nuk lejon të bëhet dallimi ndërmjet versionit të testit dhe rajonit.68 Për më shumë, organizimi i vlerësimit
për shkallë kurrikulare vazhdon të jetë sfidë, ndërsa qasja e aplikuar nuk është në frymën e Kornizës Kurrikulare për Arsimin Parauniversitar.

68IPK (2019). Kërkime Pedagogjike, përmbledhje punimesh. Selim Mehmeti - Provimi i Maturës Shtetërore në Kosovë – Një vështrim i
perceptimeve të maturantëve.
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8. Vlerësimi i realizimit - Objektivi 4:
Zhvillimi i Mësimdhënësve
Zhvillimi i mësimdhënësve është objektivi strategjik i katërt në PSAK me synimin për ngritjen e cilësisë së
mësimdhënies përmes sistemit efektiv dhe të qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Për këtë objektiv strategjik janë paraparë 4 rezultate të synuara, 34 masa strategjike, si dhe treguesit e suksesit që shërbejnë për monitorimin e zbatimit të tyre. Aktivitetet për zbatimin e këtyre masave janë
përmbledhur në një plan të veprimit dhe po ashtu është llogaritur buxheti për zbatim, i cili për fushën e zhvillimit të mësimdhënësve arrinë shumën e përgjithshme prej €14,550,750 apo 8.2% të buxhetit të përgjithshëm
të PSAK 2017-2021.
Prioritetet kryesore në këtë fushë janë ndërtimi i një sistemi të qëndrueshëm për zhvillim profesional të
mësimdhënësve, i cili do të kontribuojë në zbatimin e reformës arsimore, zbatimi i procesit të vlerësimit të
performancës së mësimdhënësve, funksionalizimi i sistemit për licencimin e mësimdhënësve dhe përgatitja
cilësore e mësimdhënësve para shërbimit.
Kuadri i mësimdhënësve në Kosovë ka mbetur kryesisht i njëjtë në numër. Në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar në Kosovë janë të punësuar 28,150 persona, prej tyre 23,234 mësimdhënës, 3,350 personel ndihmës
dhe 1,566 personel administrativ.69 Viteve të fundit vërehet një tendencë në rritje për dominim të femrës në
kuadrin mësimdhënës kryesisht në nivelin parashkollor, fillor dhe të mesëm të ulët. Kjo ka rezultuar edhe në
saje të tendencës së pranimit kryesisht të femrave në programet e edukimit të universiteteve (rreth 95% femra). Kuadri mësimdhënës femra është kryesisht dominues në nivelin parashkollor (99%). Pjesëmarrja e femrës
mësimdhënëse fillon të bie në përqindje në nivelet më të larta të shkollimit me 59.3% në nivelin parafillor,
fillor/ të mesëm të ulët (ISCED 1,2) respektivisht 43.1% në nivelin e mesëm të lartë (ISCED 3).70 Shpërndarja
e mësimdhënësve sipas moshës dhe gjinisë, tregon se mësimdhënësit nën moshën 55 vjeçare janë më shumë
femra, përderisa mësimdhënësit mbi moshën 55 vjeçare janë më shumë meshkuj (Figura 10).
Mosha mesatare e të punësuarve në arsimin parauniversitar është 45 vjeç. Mosha mesatare e punonjësve të
arsimit është për 10 vite më e lartë se sa mosha mesatare e popullsisë së Kosovës, e cila vlerësohet të jetë 30.2
vite. Mesatarja e viteve të përvojës së punës, jo vetëm në arsim, e të gjithë mësimdhënësve është 16 vite. Nga
numri i përgjithshëm i mësimdhënësve, 40% kanë më pak se 11 vjet përvojë pune. Në tetë vitet e ardhshme,
mesatarisht çdo vit do të dalin në pension 640 mësimdhënës.
69MASHTI, Statistikat e Arsimit 2019/20.
70Po aty.
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Figura 10

Mësimdhënësit
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Nga niveli i përgatitjes shkollore, pjesa më e madhe e mësimdhënësve janë me fakultet (79%).

3+10+798R
Figura 11

Mësimdhënësit
sipas nivelit të shkollimit


3% - Normale
10% - Shkolla e lartë pedagogjike
79% - Fakultet-Bachelor
8% - Fakultet-Master dhe Doktoraturë

Për nga mosha dhe përgatitja shkollore, mësimdhënësit që kanë të kryer shkollën normale janë kryesisht mësimdhënësit mbi moshën 60 vjeçare, me shkollim të lartë pedagogjik (SHLP) janë kryesisht mësimdhënësit
e moshës 57 vjeçare e sipër, mësimdhënësit mes moshës 25 dhe 55 vjeçare janë kryesisht me nivelin baçelor,
kurse ata me magjistraturë dhe doktoratë janë të shtrirë në të gjitha grupmoshat, por me një nivel pak më të
lartë tek mësimdhënësit në të 30-tat.
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Figura 12

Niveli
i shkollimit të mësimdhënësve sipas moshës
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Një numër i komunave rurale si Kamenica, Dragashi kanë numër tejet të lartë të mësimdhënësve në raport me
nxënësit. Komuna tjera si Gjilani dhe Gjakova kanë numër shumë më të madh të mësimdhënësve në raport
me nxënësit sesa komunat tjera urbane si Prishtina, Ferizaji apo Mitrovica. Numri i mësimdhënësve në Fushë
Kosovë, Skenderaj, Drenas dhe Vushtrri është i vogël për numrin e nxënësve. Proporcioni mësimdhënës-nxënës në nivel vendi është 1:14. Gjendje më e pafavorshme paraqitet në shpërndarjen e nxënësve në mënyrë të
pabaraspeshuar nëpër shkolla në nivele komunale.
Proporcioni
mësimdhënës-nxënës në komunat e Kosovës
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Figura 13

Burimi: MASHTI, Statistikat e Arsimit 2019/20
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Përderisa paga mesatare e të gjithë mësimdhënësve është €417 paga bazë, paga bruto dhe shtesat në paga rriten
sipas moshës së mësimdhënësve. Mësimdhënësit më të moshuar paguen më shumë se sa mësimdhënësit më
të rinj në moshë. Mesatarja e pagës bruto për mësimdhënësit mbi moshën 55 vjeçare është €532, kurse për
mësimdhënësit mes moshës 25 dhe 35 vjeçare paga mesatare bruto është €452 Euro.
Figura 14
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8.1 Sistemi për zhvillimin profesional të mësimdhënësve
Dëshmitë tregojnë se cilësia e mësimdhënësve është faktori kryesor i ndryshimeve në arritjet e nxënësve në
nivel shkolle. Performanca e ulët e mësimdhënësve, sidomos gjatë viteve të para të shkollimit, ka ndikim
negativ në perspektivën e nxënësve që të kenë sukses në fazat e mëvonshme. Nxënësit që përjetojnë humbje
arsimore në vitet e para të shkollimit do të kenë vështirësi në arritje në nivelet më të larta të arsimit. Në këtë
kuptim, Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve (ZHPM) është aspekt shumë i rëndësishëm për avancimin e
vazhdueshëm të mësimdhënësve dhe një ndër faktorët kyç që ndikon, në mënyrë të drejtpërdrejtë në ngritjen
e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit. Bazuar në këtë, ZHPM apo trajnimi i mësimdhënësve ka qenë dhe
vazhdon të mbetet një praktikë mjaft e përhapur në Kosovë.
Gjatë periudhës 2017-2020, MASHTI ka hartuar pakon ligjore që në masë të madhe përcakton procesin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve. Në këtë periudhë janë nxjerrë katër udhëzime administrative që lidhen drejtpërdrejt me zhvillimin e mësimdhënësve: UA 3/2017 për Këshillin Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve
(KSHLM);71 UA 5/2017 Sistemi i licencimit dhe zhvillimit në karrierë të mësimdhënësve;72 UA 6/2017 Kriteret
dhe procedurat e aprovimit të programeve për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe punonjësve arsi71 h
 ttp://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/3-2017-ua-per-keshillin-shteteror-per-licencim-te-mesimdheneseve.pdf
72 h
 ttp://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/sistemimi-i-licencimit-dhe-zhvillimit-te-mesimdhenesve-ne-karriere.pdf
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morë;73 dhe UA 119/2020 për Zhvillimin Profesional të Mësimdhënësve me Bazë në Shkollë.74 Në prill 2017,
është aprovuar edhe Korniza Strategjike për Zhvillimin e Mësimdhënësve e cila përcakton standardet për profesionin e mësimdhënësit, përfshirë përgatitjen e mësimdhënësve para shërbimit, fazën fillestare të ushtrimit të
profesionit, dhe zhvillimin në karrierë. Korniza po ashtu përcakton edhe kompetencat në faza të ndryshme të
karrierës dhe shërben si orientim për organizimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve në këto faza.75
Nga sa u tha më sipër, modeli ekzistues i zhvillimit profesional të mësimdhënësve në Kosovë është i bazuar kryesisht
në programet e trajnimit që ofrohen nga institucione dhe ofrues të ndryshëm, të cilët përzgjidhen në bazë të kritereve të përcaktuara nga MASHTI. Në vitin 2019, MASHTI ka botuar edicionin e tretë të Katalogut të programeve të
akredituara dhe të aprovuara për zhvillim profesional të mësimdhënësve dhe udhëheqësve të arsimit, ku përfshihen
edhe ofertuesit e akredituar dhe programet e aprovuara nga viti 2010.76 Duke u bazuar në këtë, Gjatë vitit 2017 janë
akredituar 13 programe të zhvillimit profesional, gjatë vitit 2018 janë akredituar 45 programe dhe 14 organizata
jo-qeveritare që mund të zbatojnë module trajnimi, në vitin 2019 janë aprovuar 12 programe trajnimi dhe 1 organizatë, ndërsa në vitin 2020 janë aprovuar 14 programe të trajnimit për teknologji informative.77 Megjithatë, gjatë
periudhës 2017-2020 nuk janë akredituar programe për ZHPM të profileve jo arsimore për arsimin profesional duke krijuar një boshllëk për ZHPM në këtë hallkë të rëndësishme të sistemit arsimor.
Përkundër faktit se Katalogu është përgatitur pas miratimit të dokumentit të Kornizës strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve në Kosovë (në të cilën janë dhënë orientime për programet/fushat e zhvillimit profesional për secilën fazë të karrierës ku duhet të përqendrohen mësimdhënësit dhe ofruesit e trajnimeve), akoma
nuk është arritur që të përcaktohen programet prioritare që duhet të ofrohen për mësimdhënës me mbështetje
nga MASHTI dhe/apo partnerët që mbështesin zhvillimin e arsimit. Po ashtu nuk është arritur që të vlerësohen programet sipas kërkesave të zhvillimit profesional nëpër fazat e zhvillimit në karrierë, përkatësisht të
klasifikohen programet trajnuese sipas katër llojeve të licencës të përcaktuara me sistemin e licencimit të mësimdhënësve.78 Kjo situatë ka krijuar sfida dhe probleme në fillimin e procesit të vlerësimit të performancës
së mësimdhënësve dhe për pasojë, procesi i vlerësimit të performancës ka filluar vetëm me mësimdhënësit që
plotësojnë kërkesat e zhvillimit profesional për licencën - Mësimdhënës i karrierës.
Për më shumë, sa i përket ndërtimit të mekanizmave në nivel shkolle për identifikimin e nevojave për ZHPM nuk
ka pasur ndonjë progres, edhe pse ky aktivitet ka qenë i paraparë të realizohet në vitin 2017. Me hyrjen në fuqi të UA
06/2017 për kriteret dhe procedurat e aprovimit të programeve për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe
73
74
75
76
77

78

 ttp://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/6-2017-ua-per-kriteret-dhe-procedurat-e-aprovimit-te-progranmeve-per-zhvillim-profeh
sional-te-mesimdhnesve-dhe-punonjesve-arsimor-rotated.pdf
https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/10/combinepdf-rotated.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/04/kornize-strategjike.pdf
https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/01/katalogu-i-programeve-te-akredituara-dhe-te-aprovuara-per-zhvillim-profesional-te-mesimdhenesve-dhe-udheheqesve-te-arsimit-edicioni-i-trete-1-converted-converted-converted-converted-converted-converted.pdf
Në vitin 2017, përmes programit KEC/ASSET të USAID janë hartuar, pilotuar dhe pastaj akredituar katër programe të cilat ndihmojnë
zbatimin e KKK, respektivisht KB për gjimnaze, përfshirë: Mësimi i bazur në projekte (mësimi i integruar); Klubet teknike (të lidhura
me TIK); Këshillimi dhe orientimi për karrierë (në bazë të rezultateve të pritura nga fusha Jeta dhe puna); Ndërmarrësia dhe edukimi
financiar (në bazë të RM të fushës Jeta dhe puna); Vlerësimi për të nxënë (vlerësimi formativ), i kontekstualizuar për gjimnazet.
Në vitin 2018, projekti CDBE financuar nga GIZ ka kontribuuar në hartimin e dy programeve të trajnimit, përfshirë një program për
ngritjen e kapacitetit të Aktiveve Profesionale dhe një program për mësimdhënien e shkencave natyrore. Të dyja programet janë
zhvilluar bazuar në dy hulumtime të realizuara për identifikimin e nevojave për ZHPM.
Ndërsa, në vitin 2019 Projekti për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve, financuar nga BE, ka kontribuuar në hartimin e dy programeve të trajnimit, përfshirë një program trajnimi për zbatimin e kurrikulës së re në nivelin fillor (bazuar në nevojat specifike për
ZHPM të identifikuara në kuadër të hulumtimit të realizuar me mësimdhënës në 50 shkolla) dhe një program trajnimi për mentorë me
bazë në shkollë për ZHPM.
Mehmeti, S., Rraci, E., Bajrami, K. (2019). Zhvillimi profesional i mësimdhënësve në Kosovë. KEEN.
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punonjësve arsimorë janë rishikuar edhe instrumentet për aplikim dhe vlerësim të programeve dhe të ofertuesve
të trajnimeve. Kërkesa lidhur me përshkrimin e përvojës për zhvillimin e programit të trajnimit ndërlidhë edhe aspektet që lidhen me zhvillimin e programit bazuar në nevoja të mësimdhënësve.79 Por, kjo nuk siguron përfshirjen
e mësimdhënësve në programe të trajnimit sipas nevojave të tyre. Sipas gjetjeve të një studimi mbi Zhvillimin Profesional të Mësimdhënësve në Kosovë, nga ofruesit e trajnimeve realizohen analiza të nevojave në bazë të projekteve
të tyre, por nuk ka një sistem të menaxhuar mirë në nivel qendror për përgatitjen e programeve trajnuese bazuar në
nevoja të mësimdhënësve. Hulumtime të tjera dëshmojnë se përzgjedhja e trajnimit varet në masë të madhe nga
perceptimi i zyrtarëve të MASHTI-t, DKA-ve, donatorëve, dhe jo nga dëshmitë e bazuara nga shkolla.80
Në anën tjetër, sa i përket trajnimeve të ofruara, pas lëshimit të licencave për mësimdhënës të karrierës, baza e
të dhënave për ZHPM individual të mësimdhënësve nuk është përditësuar. Rrjedhimisht nuk ka një databazë
të saktë për numrin e orëve të trajnimeve që i kanë realizuar mësimdhënësit pas marrjes së licencës së parë
të karrierës, pavarësisht se të gjitha certifikatat për trajnimet e mësimdhënësve nënshkruhen nga MASHTI.
Në mungesë të bazës së të dhënave për ZHPM asnjëherë nuk është arritur që të gjenerohen raporte që do të
mundësonin një planifikim më të mirë për të orientuar përfshirjen e mësimdhënësve në programet e trajnimit
dhe për analiza të tjera të ndërlidhura me ZHPM.81
Sipas raportit të MASHTI-t për vlerësimin e zbatimit të PSAK-ut për vitin 2019, shkalla e përfshirjes së mësimdhënësve në zhvillim profesional në vitin 2019 ishte 24.7% e numrit të përgjithshëm të mësimdhënësve.
Kjo shkallë është dukshëm më e ulët sesa në vendet me sisteme të avancuara arsimore. Shkalla e përfshirjes
së mësimdhënësve në zhvillim profesional ka rënë në mënyrë të vazhdueshme që nga viti 2015. Rënia e përfshirjes ka rezultuar për shkak të rënies së financimit në zhvillim profesional dhe mosfunksionalizimit të një
modeli të qëndrueshëm të financimit.82

79

 .sh. për identifikimin e nevojave të ZHPM, në vitin 2017 në kuadër të projektit CDBE, financuar nga GIZ, janë realizuar dy hulumtime
P
për identifikim të nevojave për ZHPM në fushën e matematikës dhe shkencave, ndërsa në pjesën e parë të vitit 2019 është realizuar
një hulumtim në kuadër të projektit Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve, i financuar nga BE.
80 Gam, P., Schusterede, J., & Katsanos, K. (2018). Raporti fillestar në kuadër të projektit të Bashkimit Evropoian: Përmirësimi i ngritjes
së kapaciteteve për zhvillimin profesional të mësimdhënësve (trajnime të mësimdhënësve parashkollor dhe fillor) në Kosovë. Projekti
është zbatuar nga Planet S.A. në konsorcium me SOFRECO dhe WUS Austria.
81 Mehmeti, S., Rraci, E., Bajrami, K. (2019). Zhvillimi profesional i mësimdhënësve në Kosovë. KEEN.
82 MASHTI, 2019. Raport Vjetor i Vlerësimit të PSAK.
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Figura 15

Shkalla
e përfshirjes së mësimdhënësve në zhvillim profesional 2015-2019
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Gjatë periudhës 2017-2020, përqendrimi kryesor i MASHTI-t ka qenë në trajnimin e mësimdhënësve për
zbatimin e kurrikulës së re dhe për programin e udhëheqjes arsimore. Sipas raporteve të Divizionit për Zhvillim Profesional në MASHTI, numri i mësimdhënësve të përfshirë në trajnimet për zbatimin e kurrikulës
së re në periudhën 2016-2020 është mbi 24,000. Deri në vitin 2021 ishte planifikuar trajnimi i të gjithë mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulës së re. Në anën tjetër, sa i përket programeve të trajnimit për shkollat
profesionale (të profileve joarsimore), gjatë kësaj periudhe nuk është raportuar asnjë program i akredituar.
Si rrjedhojë, edhe trajnimet specifike për zbatim të kurrikulave sektoriale dhe kornizave të profileve të AAP
mungojnë. Me PSAK parashihet që MASHTI të inkurajojë hartimin e këtyre programeve në mënyrë që së
paku dy programe trajnimi të akreditohen çdo vit.
Për më shumë, MASHTI nuk posedon të dhëna për numrin e mësimdhënësve të përfshirë në trajnimet e ofruara nga projektet e ndryshme të mbështeura nga partnerët zhvillimor apo nga palët tjera. Nga disa të dhëna
të siguruara përmes kontaktimit të drejtpërdrejtë të disa nga ofruesit kryesor të jashtëm të programeve për
ZHPM, kuptohet trendi i rënies së ofertës për ZHPM.83 Nga 457,597 orë për ZHPM në vitin 2017, në 357,590
orë në vitin 2018 dhe 301,617 në vitin 2019.
PSAK po ashtu parasheh themelimin dhe përfshirjen e ekipeve të ekspertëve për ZHPM në nivel komunal. Ky
proces ka përfunduar formalisht në të gjitha komunat. Megjithatë, mungon një platformë dhe përkrahje më e
drejtpërdrejtë e MASHTI-t në procesin e themelimit dhe konsolidimit të këtyre ekipeve, në mënyrë që ato të
jenë funksionale dhe të përmbushin rolin e tyre për ZHPM në të gjitha komunat. Një shembull i mirë në këtë
drejtim është komuna e Prishtinës, ku DKA në vitin 2018 ka themeluar ekipin profesional për mbështetje dhe
zhvillim profesional të mësimdhënësve, i cili ka bashkëpunuar me institucionet edukativo-arsimore dhe ka
organizuar punëtori me mësimdhënës në mbështetje të zbatimit me sukses të kurrikulës së re.

83

Të dhënat nga SBASHK, KEC, GIZ, KCIC.
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Sa i përket zhvillimit profesional me bazë në shkollë, në gjysmën e parë të vitit 2019, me mbështetje të projektit për
Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve, të financuar nga BE, është përgatitur korniza për zhvillimin profesional të
mësimdhënësve me bazë në shkollë (ZHPMBSH) dhe është pilotuar gjatë periudhës 2019-2020 në 50 shkolla, në 10
komuna. Në të njëjtën periudhë është hartuar edhe një Udhëzues për vendosjen e mekanizmave për identifikim të
nevojave për zhvillimin profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë. Për më shumë, DKA-të në 10 komuna
janë përkrahur në vendosjen e procedurave për identifikimin e mentorëve për ZHPMBSH, përfshirë caktimin e
kritereve/standardeve për përzgjedhjen e mentorëve. Ky proces është përfunduar në rreth 50 shkolla dhe po ashtu
janë realizuar edhe disa aktivitete për ngritjen e kapacitetit të mentorëve të përzgjedhur për ZHPMBSH, përfshirë
rolin e tyre në identifikimin e nevojave për ZHPM në nivel shkolle.84 Në kuadër të të njëjtit projekt të financuar nga
BE, është ofruar një program trajnimi i përbërë nga pesë module, i cili gjatë periudhës 2019-2020 në bashkëpunim
me DKA-të në dhjetë komuna është ofruar për 1,200 mësimdhënës të ciklit fillor (18,000 orë të ZHPM). Këto programe trajnimi janë ofruar nga ekipet profesionale të DKA-ve përkatëse (pas trajnimit paraprak të tyre), duke i kontribuar kësisoj edhe mobilizimit të DKA-ve për mbështetjen e ZHPM. Një zhvilllim pozitiv në kuadër të zbatimit të
qasjes për zhvillim profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë është organizimi dhe financimi i ZHPM me
bazë në shkollë për të gjithë mësimdhënësit klasor nga ana e Komunës së Drenasit.
Në vitin 2020, MASHTI ka aprovuar UA 119/2020 për Zhvillimin Profesional të Mësimdhënësve me bazë në
shkollë, i cili përcakton procedurat e brendshme dhe të jashtme për identifikimin e nevojave, zbatimin e aktiviteteve, mbikëqyrjen, monitorimin, certifikimin dhe vlerësimin e mësimdhënësve në zhvillimin profesional
të mësimdhënësve me bazë në shkollë.85
Me qëllim të mbështetjes së organizimit të aktiviteteve për ZHPMBSH, me mbështetjen e projekteve të partnerëve zhvillimor janë themeluar 21 Komunitete të të Mësuarit së Bashku, në 8 komuna (Gjilan, Kaçanik, Fushë
Kosovë, Klinë, Prishtinë, Prizren, Shtime, Gjakovë dhe Mitrovicë) dhe ku marrin pjesë mbi 100 shkolla. Këto
komunitete i kontribuojnë zhvillimit profesional të mësimdhënësve përmes identifikimit të sfidave të përbashkëta dhe shkëmbimit të përvojave për adresimin e tyre. Iniciativa është mirëpritur nga shkollat ndërsa rezultatet e
monitorimit të projektit dëshmojnë efektet pozitive të këtij rrjetëzimi në punën e shkollave. Edhe një përmbledhje e përvojave të mira të mësimdhënësve në zbatimin e kurrikulës së re në fushën e matematikës dhe shkencave
të natyrës në nivelin fillor, është përgatitur në vitin 2017, për t’i kontribuuar ZHPMBSH. Projekte të tjera të
mbështetura nga partnerët zhvillimor kanë raportuar edhe për arritje të tjera në përgatitjen dhe certifikimin e
rreth 70 fasilituesëve shkollor në 17 gjimnaze (në 16 komuna të ndryshme), të cilët mbështesin ZHPMBSH në
fushën e mësimit të integruar dhe vlerësimin për të nxënë, duke kontribuuar po ashtu në ndërtimin e kapacitetit
të shkollave për ZHPMBSH. Megjithatë, qëndrueshmëria e këtyre iniciativave në shkollat e përfshira dhe shtrirja
e këtyre përvojave në shkollat tjera varet nga përkushtimi komunal për financimin e ZHPMBSH.
Ngjashëm, procesit i ngritjes së qendrave për zhvillim profesional në nivel komune, vazhdon të mbështetet
vetëm nga partnerët zhvillimor. Gjatë periudhës 2017-2018 janë themeluar dhe pajisur 11 qendra të tilla, në 7
komuna (Gjilan, Fushë Kosovë, Klinë, Kacanik, Prizren, Prishtinë dhe Mitrovicë). Po ashtu, promovimi i bashkëpunimeve rajonale në nivel vendi është mbështetur vetëm nga partnerët zhvillimor, përfshirë organizimi i
“Konferencës Nacionale mbi Matematikën”, në vitin 2017; Konferencës Nacionale “Formësimi i ardhmërisë së
Kosovës nga mësimdhënësit”, në vitin 2017; Konferencës Nacionale “Shkëmbimi i Përvojave Ndërmjet Shkollave”, në vitin 2018 dhe Konferenca Nacionale “Metodat e Vlerësimit të Nxënësve” në vitin 2018.
84 Në kuadër të projektit Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve, i financuar nga BE
85 h
 ttps://masht.rks-gov.net/uploads/2020/10/combinepdf-rotated.pdf
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Sa i përket financimit të ZHPM, ende nuk është hartuar një kornizë e cila do të përcaktonte qartë se si do të
mund të realizohej një financim i qëndrueshëm për ZHPM, i cili do të mundësonte realizimin e procesit të
licencimit të mësimdhënësve. Megjithëse ishin pjesë e planeve vjetore të punës së MASHTI-t, ende nuk është
rishikuar UA 15/2013 për Financimin e Zhvillimit Profesional të Mësimdhënësve dhe po ashtu nuk është hartuar UA për Licencim të Pedagogëve.
MASHTI planifikimin e buxhetit e bën në baza vjetore, mirëpo nuk ka një plan të veçantë për financimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve që e ndan për ofruesit e trajnimeve dhe për programet prioritare të përcaktuara nga MASHTI. I gjithë buxheti planifikohet për zërin buxhetor, përkatësisht nënprogramin “Trajnimi i mësuesve”, në të cilin përfshihet i tërë sistemi i licencimit të mësimdhënësve. Për më shumë, buxheti i planifikuar për
ZHPM shfrytëzohet edhe nga Divizionet tjera të MASHTI-t për aktivitete të cilat nuk ndërlidhen me ZHPM.
Në vitin 2019, shpenzimet e MASHTI-t për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve, ishin rreth €432,291.
Kishte një rritje të lehtë në financim krahasuar me vitin 2018, mirëpo e vogël krahasuar me shpenzimet e
ZHPM në vitin 2017. Në vitin 2020, kemi një rënie të theksuar të shpenzimeve për ZHPM në €252,502. Buxheti për ZHPM në vitin 2021 është €393,747.

Figura 16
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Burimi: Buxhetet e Kosovës 2015-2021, Ministria e Financave

Sa i përket mbikëqyrjes dhe vlerësimit të zbatimit të programeve për ZHPM, MASHTI në formularin e
aplikimit për programe të trajnimit për mësimdhënës dhe punëtorë arsimor ka përcaktuar dy kërkesa për
ofertuesit e programeve të trajnimit që deri diku adresojnë kërkesat për sigurim të cilësisë së programeve të
trajnimit. Mirëpo, përveç formularëve të aplikimit dhe vlerësimit të aplikacioneve për programet e trajnimit, MASHTI nuk ka zhvilluar instrumente standarde për monitorim dhe vlerësim të jashtëm të zbatimit të
programeve të trajnimit. Dhjetëra ofrues organizojnë programe të ndryshme të trajnimit, ndërsa fare pak e
hiq, monitorohen nga mekanizmat e MASHTI-t. Monitorimi ndodh rrallë, me vizita ad-hoc nga zyrtarët e
DZHPM apo nga inspektorët arsimor.
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Përfshirja e drejtpërdrejtë e MASHTI-t në cilësinë e ofruesit të trajnimeve tregon se MASHTI ka vazhduar
të sillet sikur ka përgjegjësi të ofrojë zhvillim profesional të mësimdhënësve përkundër që kjo përgjegjësi
ka kaluar në komunë nga viti 2008. Komuna, përkatësisht DKA-të kanë përgjegjësi të sigurojnë zbatimin
e ZHPM në nivel komune përmes sigurimit të buxhetit dhe planifikimit të ZHPM në bazë të nevojave në
nivel komune dhe të mbështesin zbatimin e plotë të sistemit të licencimit të mësimdhënësve. Mirëpo, përgjegjësitë për ZHPM të deleguara në komuna që nga viti 2008, nuk janë përmbushur pothuajse nga pjesa
më e madhe e komunave në Kosovë, përkundër përpjekjeve me mbështetje nga projektet e ndryshme të
financuara nga partnerët zhvilimor, ku në pjesën me të madhe të komunave janë ngritur kapacitetet për
vendosjen e koordinatorëve për zhvillim profesional të mësimdhënësve dhe për hartimin e planeve komunale për ZHPM. DKA-të, për shkak të kapaciteteve të kufizuara njerëzore dhe financiare, përballen me
vështirësi në përmbushjen e rolit të tyre për ZHPM, me theks të veçantë në përcaktimin e prioriteteve për
ZHPM në nivel komune, sigurimin dhe ndarjen e buxhetit për ZHPM, përfshirë edhe buxhetin për shkolla,
si dhe menaxhimin e të dhënave për përfshirjen e mësimdhënësve në trajnime dhe aktivitete të tjera të ZHP.

8.2 Vlerësimi i performancës së mësimdhënësve
Vlerësimi i mësimdhënësve është një proces i rëndësishëm në arsim. Ai i referohet procesit formal që një
shkollë përdor për të shqyrtuar dhe vlerësuar performancën dhe efektivitetin e mësimdhënësve në klasë.
Në kushte ideale, gjetjet nga këto vlerësime përdoren për të siguruar trajnime për mësimdhënësit dhe për
të udhëhequr zhvillimin e tyre profesional. Vlerësimi i Performancës së Mësimdhënësve (VPM) është
një proces i cila ka filluar para shumë viteve në Kosovë, por i cili ende nuk ka arritur të zbatohet dhe ta
kryej funksionin e vet të paraparë, posaçërisht në funksion të licencimit të mësimdhënësve. Në mungesë
të kapaciteteve zbatuese, posaçërisht në nivel qendror, duket se VPM nuk është kuptuar mirë dhe qartë
nga shkollat dhe mësimdhënësit, dhe për pasojë kemi zbatim të larmishëm të këtij procesi nga shkolla
në shkollë, përkundër që VPM supozohet që të jetë proces unik, i cili duhet të zbatohet njëjtë në të gjitha
shkollat dhe për të gjithë mësimdhënësit në Kosovë. Për më shumë, VPM do të duhej të shërbente edhe
për kategorizimin dhe avancimin e mësimdhënësve, në përputhje me rezultatet e performancës së tyre të
dëshmuar në kuadër të procesit të vlerësimit, mirëpo, kjo nuk ndodh sepse asnjë mësimdhënës nuk është
avancuar në detyrë bazuar në vlerësim të performancës.
Në vitin 2017 është miratuar Korniza Strategjike për Zhvillimin e Mësimdhënësve, e cila përcakton edhe
kompetencat e mësimdhënësve sipas skemës së licencimit.86 Në vitin 2018, MASHTI ka miratuar UA
14/2018 për Vlerësimin e performances së mësimdhënësve, i cili rregullon sistemin e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve (përfshirë vlerësimin e brendshëm dhe vlerësimin e jashtëm), bartësit e VPM
(përfshirë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre), procedurat e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve, kategorizimin e nivelit të performancës, instrumentet për zbatimin e vlerësimit të performancës dhe ndërlidhjen e VPM me sistemin e licencimit të mësimdhënësve. Për më shumë, në të njëjtin vit është miratuar Ligji
për Inspektoratin e Arsimit në Kosovë. Në bazë të dispozitave të ligjit të ri, Inspektorati i Arsimit ndër tjera
është përgjegjës edhe për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve dhe për procesin e licencimit sipas

86 http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/04/kornize-strategjike.pdf
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UA 14/2018 për Vlerësimin e Performancës së Mësimdhënësve.87 Inspektorët e arsimit kanë ndjekur disa
trajnime për VPM dhe për përdorimin e instrumenteve për vlerësim.
Sa i përket ndërtimit të një programi hyrës për mësimdhënësit, përveç standardeve të hyrjes në profesion
të cilat përcaktohen me Kornizën strategjike për zhvillim të mësimdhënësve, nuk ka pasur ndonjë progres.
Hartimi i një akti nënligjor për fazën e hyrjes në profesionin e mësimdhënësit si dhe për provimin shtetëror
të mësimdhënësve ende nuk është realizuar. Në mungesë të kuadrit rregullativ, organizimi i procesit të
mentorimit të mësimdhënësve të rinj nuk ka filluar ende, përkundër që në PSAK është paraparë që të filloj
në vitin 2018.
Duke marrë parasysh ndërrimet e shpeshta të menaxhmentit të shkollave dhe kapacitetit të kufizuar të Inspektoratit të Arsimit, takimet informative për VPM realizohen nga Inspektorati i Arsimit me drejtorët dhe
mësimdhënësit e shkollave në të cilat planifikohet të realizohet VPM. Me këtë rast të gjithë mësimdhënësit
e shkollave përkatëse njoftohen me procedurën e VPM dhe pajisen me UA për Vlerësimin e performancës
së mësimdhnësve, ndërsa mësimdhënësit që do t’i nënshtrohen vlerësimit të performancës njoftohen në
hollësi edhe me instrumentet përkatëse për VPM. Ky proces ka filluar të realizohet në vazhdimësi, nga viti
2018, por me një dinamikë shumë të ngadaltë.
Vlerësimi i performancës së mësimdhënësve, ka filluar pas hyrjes në fuqi të UA për VPM, respektivisht nga
tetori i vitit 2018. Procesi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve, megjithëse ka filluar, vazhdon
të mbetet mbrapa kornizës së paraparë kohore. Deri në vitin 2020, numri i përgjithshëm i mësimdhënësve
që i janë nënshtruar vlerësimit të performancës është rreth 450 (2%).88 Dinamika e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve nuk është në hap me planin e PSAK, ku parashihej që VPM të realizohej për të
gjithë mësimdhënësit gjatë periudhës 2017-2021, ose nga 20% në vit. Po ashtu, akoma nuk ka një raport
me informata kthyese që do të mund të përdoreshin për përmirësim. Disa nga faktorët që kanë ndikuar në
këtë dinamikë janë vonesa në miratimin e Ligjit për Inspektoratin e Arsimit, e si rrjedhojë edhe vonesa e
nxjerrjes së UA për Vlerësimin e performancës së mësimdhënësve ka ndikuar që ky proces të filloj me një
vit e gjysmë vonesë; kapacitetet e kufizuara dhe numri i vogël i inspektorëve të arsimit; si dhe pamundësia
e angazhimit të vlerësuesve të jashtëm.89

8.3 Sistemi për licencimin e mësimdhënësve
Licencimi i mësimdhënësve është një proces i cili po ashtu ka filluar vite më parë në Kosovë. Pavarësisht kësaj,
në praktikë licencimi i mësimdhënësve vazhdon të mbetet vetëm një proces formal pa peshën dhe rëndësinë
e duhur që duhet ta ketë. Pothuajse të gjithë mësimdhënësit në shërbim që kanë aplikuar për licencë e kanë
fituar një të tillë, ndërsa shumë mësimdhënës të rinj në mungesë të rregullimit të duhur të kësaj çështjeje hyjnë
në proces të mësimdhënies pa pasur licencë.
87 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17744
88Për më hollësisht rreth përvojave dhe perceptimeve fillestare të mësimdhënësve ndaj procesit të vlerësimit të performancës shih
hulumtimin nga Ismet Potera (2020). Perceptimet e mësimdhënësve ndaj procesit të vlerësimit të performancës. F.162-189. Kërkime
Pedagogjike – përmbledhje punimesh. IPK.
89UA parasheh që si vlerësues të jashtëm mund të angazhohen mësimdhënësit me gradën ‘mësimdhënës i avancuar’, ndërsa mungesa e
programeve të trajnimit për përmbushjen e kritereve për ZHPM ka ndikuar që asnjë mësimdhënës të mos jetë licencuar për këtë gradë.
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Sistemi i licencimit të mësimdhënësve në Kosovë, konsiderohet ndër mekanizmat kryesorë për zhvillimin
e cilësisë së mësimdhënies, motivimin dhe adresimin e performancës së mësimdhënësve, i cili ngërthen në
vete mekanizmin e zhvillimit profesional të obliguar për secilin mësimdhënës dhe mekanizmin e vlerësimit
të performancës të secilit prej tyre, si dy elemente përcaktuese. Avancimi në skemën e licencimit është planifikuar të ndërlidhet me rritjen e pagës për mësimdhënësit, si instrument motivues për një performancë më
të mirë. Sistemi i licencimit të mësimdhënësve përbëhet nga tri komponente kryesore, të ndërlidhura në mes
vete: (1) Licencimi i mësimdhënësve; (2) Zhvillimi profesional i mësimdhënësve; (3) Vlerësimi i performancës
së mësimdhënësve. Këtë sistem e paraqet edhe Udhërrëfyesi për zhvillimin në karrierë të mësimdhënësve.90
UA 5/2017 për Sistemin e licencimit dhe zhvillimit të mësimdhënësve në karrierë, i aprovuar në vitin 2017,
përcakton shtegun e karrierës së mësimdhënësve në Kosovë, kriteret dhe kushtet e licencimit për secilin lloj
të licencës: Mësimdhënës i karrierës; Mësimdhënës i avancuar; Mësimdhënës mentor; dhe Mësimdhënës i
merituar.91 Me këtë akt nënligjor përcaktohen edhe kriteret dhe kërkesat për ZHPM, proces i cili planifikohet të kompletohet përmes programeve nga ofruesit e zhvillimit profesional dhe nga zhvillimi profesional
me bazë në shkollë. Përkundër që planifikimet ishin që deri në vitin 2021, ZHPM të ofrohet 70% nga ofruesit e programeve të trajnimit dhe 30% nga zhvillimi profesional me bazë në shkollë, ndërsa nga viti 2021
e tutje, ZHPM të realizohet 50% nga ofruesit e programeve dhe 50% me bazë në shkollë, këto planifikime
nuk janë realizuar.
Vonesat e MASHTI-t në rregullimin e ZHPM me bazë në shkollë, kanë ndikuar që aktivitetet në shkolla të
jenë ad-hoc, të pa organizuara dhe pa iniciativa në bazë të nevojave të mësimdhënësve. Edhe nga ofruesit
e programeve të trajnimit, nuk është arritur që të sigurohet përfshirja e të gjithë mësimdhënësve në trajnime, për të plotësuar kërkesat bazike për orët e trajnimeve për licencë të karrierës apo për avancim në
karrierë. Vonesat në rregullimin dhe zbatimin e ZHPM me bazë në shkollë dhe moskrijimi i kushteve për
mësimdhënës që të plotësojnë kërkesat bazike për orët e përcaktuara për ZHPM brenda pesë viteve, tregojnë mungesë planifikimi, koordinimi dhe udhëheqjeje të ZHPM në nivel qendror por edhe në nivel lokal.92
Sa i përket informimit të mësimdhënësve për sistemin e licencimit, në prill të vitit 2017, MASHTI ka organizuar Konferencën për lansimin e dokumenteve për Sistemin e Licencimit të Mësimdhënësve, por nuk ka
raporte të tjera lidhur me organizimin e takimeve informative me mësimdhënës rreth licencimit. Mungesa
e takimeve të tilla, dëshmohet edhe në përgjigjet e mësimdhënësve të përfshirë në një hulumtim, ku rreth
25% e tyre shprehen se fare pak ose aspak kanë informacion për kërkesat e ZhP sipas Sistemit të Licencimit të mësimdhënësve, rreth 20% janë të informuar vetëm me disa kërkesa, ndërsa rreth 55% tregojnë për
shkallë të lartë të informimit me kërkesat për ZHPM. Po ashtu, të dhënat tregojnë se një numri relativisht
të madh të mësimdhënësve iu mungojnë informacionet për programet bazike/themelore të trajnimit që
duhet t’i ndjekin në kuadër të zhvillimit profesional për sistemin e licencimit të mësimdhënësve, këtë e
thonë mbi 44% e mësimdhënësve të përfshirë në hulumtim.93 Akoma më të mangëta janë informacionet për
programet plotësuese që mund t’i ndjekin mësimdhënësit në kuadër të zhvillimit profesional për sistemin
e licencimit të mësimdhënësve dhe për njohje në sistemin e licencimit të orëve të trajnimit nga programet
bazike dhe programet plotësuese.
90 http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/04/kornize-strategjike.pdf
91 http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/sistemimi-i-licencimit-dhe-zhvillimit-te-mesimdhenesve-ne-karriere.pdf
92Mehmeti, S., Rraci, E., Bajrami, K. (2019). Zhvillimi profesional i mësimdhënësve në Kosovë. KEEN.
93Po aty.
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Mungesa e informimit të mirëfilltë të mësimdhënësve rreth sistemit të licencimit duket se është edhe si rezultat i mospunës së DKA-ve në këtë drejtim. Mungesa e informimit për programet e zhvillimit profesional
të mësimdhënësve, dhe përgjithësisht për sistemin e licencimit të mësimdhënësve, përbën një rrezik për
devijimin e qëllimeve të vendosjes së këtij sistemi. Në mënyrë të veçantë rrezikon përpjekjet për ndërtimin
e një sistemi të qëndrueshëm të ZHPM.94
Përkundër përpjekjeve, nuk është arritur të sigurohen plane të veprimit për procesin e licencimit të mësimdhënësve dhe nuk ka asnjë progres sa i përket licencimit të mësimdhënësve sipas sistemit të gradimit
të paraparë me kornizën ligjore. Për më shumë, akoma nuk ka filluar dhe nuk është bërë asnjë progres së i
përket licencimit të mësimdhënësve parauniversitar nga shkollat private, i cili parashihet me UA për Sistemin e Licencimit të mësimdhënësve.

8.4 Përgatitja e mësimdhënësve para shërbimit
MASHTI me kornizën ligjore, planifikimin strategjik, dokumentet kurrikulare, si dhe me Kornizën strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve në karrierë, ka arritur që të sigurojë ndërlidhjen në mes të zhvillimit
të mësimdhënësve para shërbimit dhe zhvillimit të mësimdhënësve në shërbim. Zbatimi në praktikë i kësaj
ndërlidhje mbetet sfidë, kryesisht për shkak të mos zbatimit të Ligjit për profesionet e rregulluara, mos zbatimit të plotë të sistemit të licencimit të mësimdhënësve, por edhe për shkak të mungesës së standardeve profesionale për fusha lëndore/kurrikulare për përgatitjen e mësimdhënësve para shërbimit për nivelet përkatëse
të shkollimit.
Me Ligjin për Profesionet e Rregulluara, profesioni i mësimdhënësit në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar është pjesë e profesioneve të rregulluara. Dispozitat e këtij ligji, përcaktojnë kriteret për ushtrimin e profesionit të rregulluar, ku për të fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të rregulluar, çdo person duhet të: (i)
përfundojë studimet përkatëse apo kualifikimet profesionale; (ii) përfundojë praktikën profesionale; (iii) kryej
provimin shtetëror; dhe (iv) regjistrohet në organin përkatës profesional.95 Ligji akoma nuk ka filluar të zbatohet dhe me fillimin e zbatimit të tij, mësimdhënësit që plotësojnë të drejtën e ushtrimit të profesionit të rregulluar, duhet të regjistrohen në sistemin e licencimit të mësimdhënësve dhe të ju nënshtrohen procedurave të
tjera për zhvillimin në karrierë.
Sa i përket përcaktimit të standardeve të pranimit të studentëve në fakultete arsimore, PSAK parasheh
angazhimin e ekipit të ekspertëve për hartimin e standardeve të pranimit të studentëve në fakultetet arsimore, por nuk raportohet të jenë angazhuar këto ekipe. Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës ka
vendosur standarde të reja për provimin pranues dhe ngritja e standardeve të pranimit ka rezultuar me sukses më të lartë të studentëve gjatë studimeve dhe kjo konfirmohet edhe nga shkollat dhe mësuesit mentor.96
Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës po ashtu, në mënyrë të vazhdueshme ka bërë përpjekje për
harmonizimin e programeve të saj me politikat e MASHTI-t, edhe pse shpesh herë ndryshimet e shpeshta të
94Po aty.
95https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/01/ligj-per-profesionet-e-rregulluara-ne-republiken-e-kosoves-gznr38-21-nentor-2016.pdf
96Pragu i kalueshmërisë raportohet të ketë qenë 40% në totalin e pikëve, ndërsa në vitin 2019 është kërkuar 40% në secilën lëndë. Vitet
e fundit mbi 80% e studentëve që regjistrohen në Fakultetin e Edukimit kanë notë mesatare 5.0 në shkollën e mesme.
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politikave të MASHTI-t, vlerësohet të kenë shkaktuar destabilizim të programeve në Fakultetin e Edukimit.
Sa i përket rritjes së kapaciteteve të Fakultetit të Edukimit për hartimin dhe zbatimin e programeve sipas
KKK, nuk ka pasur ndonjë aktivitet të veçantë, megjithëse, Fakulteti i Edukimit në UP, në mënyrë të pavarur,
ka rishikuar të gjitha syllabuset dhe programet dhe i ka harmonizuar me qëllim të përgatitjes së studentëve
për zbatimin e KKK. Stafi i Fakultetit të Edukimit të UP raportohet të ketë realizuar një numër të hulumtimeve lidhur me zbatimin e KKK, metodologjive dhe gjithëpërfshirjes. Studime të shumta të ndërlidhura
me zbatimin e kurrikulës ose çështjeve të tjera metodologjike, janë realizuar edhe nga studentët në studimet
master në këtë Fakultet. Përkundër që Fakulteti i Edukimit, çdo vit organizon konferenca, simpoziume dhe
takime të tjera shkencore që kanë rëndësi të veçantë, në vitet e fundit nuk është realizuar ndonjë ngjarje që
bazohet në hulumtimet e realizuara nga Fakulteti i Edukimit me idenë e prezantimit të gjetjeve dhe zgjidhjeve
të rekomanduara (siç parashihet në PSAK).
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9. Vlerësimi i realizimit - Objektivi 5:
Mësimdhënia dhe të Nxënit
Mësimdhënia dhe të nxënit është objektivi strategjik i pestë në PSAK me synimin për avancimin e të nxënit përmes mësimdhënies cilësore, duke zbatuar kurrikulën e bazuar në kompetenca dhe duke shfrytëzuar
burime mësimore cilësore. Për këtë objektiv strategjik janë paraparë 3 rezultate të synuara, 17 masa strategjike,
si dhe treguesit e suksesit që shërbejnë për monitorimin e zbatimit të tyre. Aktivitetet për zbatimin e këtyre
masave janë përmbledhur në një plan të veprimit dhe po ashtu është llogaritur buxheti për zbatim, i cili për
fushën e mësimdhënies dhe të nxënit arrinë shumën e përgjithshme prej €30,428,870 apo 17.1% të buxhetit të
përgjithshëm të PSAK 2017-2021.
Prioritetet kryesore në këtë fushë janë zbatimi i kurrikulës së re në të gjitha shkollat dhe nivelet e arsimit
parauniversitar, trajnimi i mësimdhënësve në të gjitha shkollat për zbatimin e kurrikulës së re, hartimi i teksteve të reja mësimore dhe sigurimi i mjeteve adekuate të konkretizimit.
Reforma e re kurrikulare në Kosovë, karakterizohet me një ndryshim të madh, nga një qasje e bazuar në përmbajtje dhe objektiva mësimore, në një qasje të bazuar në kompetenca dhe rezultate mësimore, nga një qasje
e bazuar në lëndë mësimore, në një qasje të integruar në fusha të kurrikulës. Korniza Kurrikulare thekson
nevojën për shmangien e të nxënit rutinor e memorizues dhe inkurajimin e pjesëmarrjes aktive dhe kreative
gjatë përvetësimit të dijeve relevante, zhvillimit të shkathtësive, vlerave dhe qëndrimeve të cilat shpijnë drejt
zotërimit gradual të kompetencave kryesore. Kurrikula e re karakterizohet edhe me ndryshime në sistemin e
vlerësimit, metodologjinë e mësimdhënies dhe nxënies, si dhe autonominë shkollore me qëllim të ofrimit të
mundësive me të mira për nxënës në përmbushje të kompetencave dhe rezultateve të të nxënit.

9.1 Zbatimi i Kurrikulës së Re
Pas rishikimit të Kornizës Kurrikulare të Arsimit Parauniversitar dhe kurrikulave bërthamë për tri nivelet formale të arsimit parauniversitar në vitin 2016, programet mësimore për klasat 0, 1, 6 dhe 10 janë zhvilluar dhe
miratuar nga MASHTI në gusht 2017 dhe kanë filluar të zbatohen në vitin shkollor 2017/18, në të gjitha klasat
0, 1, 6 dhe 10 në të gjitha shkollat. Në vitin 2017 ka vazhduar hartimi i programeve mësimore për klasat 2, 7
dhe 11, të cilat nga viti shkollor 2018/2019 janë në zbatim në të gjitha shkollat e Kosovës. Viti shkollor 2018/19
ishte viti i dytë i zbatimit të kurrikulës së re në shkallë vendi, me përfshirje të klasës përgatitore dhe klasave
1,2,6,7,10 dhe 11 (në klasat 10 dhe 11 janë përfshirë vetëm gjimnazet). Në vitin 2018 ka përfunduar edhe har96

timi i programeve mësimore për të gjitha lëndët për klasat 3, 8 dhe 12, ndërsa në vitin 2020 janë hartuar dhe
miratuar programet mësimore për të gjitha lëndët për klasat 4 dhe 9. Procesi i hartimit të programeve të reja
për klasën e 5-të ende nuk ka përfunduar. MASHTI, në vitin 2020 ka përgatitur edhe programet mësimore
për lëndën e gjuhës shqipe për nxënësit e komuniteteve joshqiptare të klasave 4,7,11, dhe draftprogramet
për gjuhën shqipe për nxënësit e komuniteteve joshqiptare të klasave 3,6,10. Programet mësimore për klasat
0,1,2,3,6,7,8,10,11,12 janë përkthyer në gjuhën turke dhe boshnjake.
Krahas zhvillimit të dokumenteve kurrikulare, MASHTI ka përgatitur edhe Udhërrëfyesin për zbatimin e
kurrikulës së re 2016-2021, i cili është pikë referimi për të gjitha institucionet arsimore dhe bartësit e tjerë që
kanë rol në zbatimin e kurrikulës në shkallë vendi dhe në mënyrë të veçantë për shkollat dhe mësimdhënësit
që drejtpërdrejt zbatojnë kurrikukën e re.97
Hulumtimet dhe analizat e realizuara gjatë dhe në përfundim të fazës së pilotimit të kurrikulës së re, flasin
për sfida në udhëheqjen e proceseve për zbatimin e kurrikulës, sfida në pranueshmërinë e kurrikulës së re nga
shkollat dhe mësimdhënësit, zbatimin në praktikë të qasjes së re që ofron kurrikula e bazuar në kompetenca,
si dhe sfida në konsolidimin e praktikave për mbështetje të vazhdueshme të shkollave dhe mësimdhënësve
për zbatimin e kurrikulës. Sfidat kryesore në zbatimin e reformës kurrikulare në arsimin parauniversitar janë
identifikuar në një studim të realizuar nga projekti KEEN dhe përfshijnë:98
Q
 asja e fragmentuar dhe jokoherente e zbatimit të elementeve të reformës;
M
 os konsolidimi i mekanizmit të mbikëqyrjes, përkrahjes dhe llogaridhënies në procesin e zbatimit të kurrikulës;
O
 rientimi dhe përkrahja e pamjaftueshme e mësimdhënësve dhe shkollave në planifikimin dhe realizimin
e proceseve mësimore bazuar në parimet e Kornizës Kurrikulare;
M
 os përcaktimi i kërkesave standarde të progresit të nxënies, qasjes dhe kritereve të vlerësimit të kompetencave të caktuara për shkallë kurrikulare;
P
 ërgatitja, mbikëqyrja dhe përkrahja e pamjaftueshme e mësimdhënësve dhe kuadrit udhëheqës dhe profesional për zbatimin e kurrikulës;
C
 ilësia e dobët e menaxhimit arsimor të shkollave;
A
 ngazhimi i pamjaftueshëm i Drejtorive Komunale për Arsim (DKA-ve) në procesin e zbatimit të kurrikulës;
M
 ungesa e konsolidimit të mekanizmave për sigurim të cilësisë;
S hfrytëzimi i pamjaftueshëm i autonomisë së shkollave për zbatimin e kurrikulës, në përputhje me kushtet
specifike të kuadrit mësimor, nevojat e nxënësve, infrastrukturën e shkollës dhe specifikat e lokalitetit në të
cilin vepron shkolla.
Siç parashihet në PSAK, Instituti Pedagogjik i Kosovës, gjatë vitit 2019, ka realizuar një hulumtim mbi procesin e zbatimit të kurrikulës së re. Studimi paraqet një analizë të zhvillimeve në procesin e reformës kurrikulare në arsimin parauniversitar, në vitet 2016-2019, evidenton dhe vlerëson progresin e arritur në zbatimin e
kurrikulës, me fokus zbatimin e kurrikulës në nivel shkolle, identifikon sfidat dhe mundësitë, si dhe nevojat
për mbështetje të vazhdueshme të shkollave dhe mësimdhënësve për zbatimin efektiv të kurrikulës. Disa nga
përfundimet kryesore të këtij studimi përfshijnë:99
97 https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/udherrefyes-per-zbatimin-e-kk-2016-2021-final.pdf
98Boshtrakaj, L., Rraci, E., Bajrami, K. (2018). Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë. KEEN.
99Instituti Pedagogjik i Kosovës (2019), Kurrikula e bazuar në kompetenca (Përvojat gjatë zbatimit, sfidat dhe mundësitë, si dhe nevojat
për mbështetje të vazhdueshme të mësimdhënësve), https://ipkmasht.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/02/Kurrikula-e-bazuar-ne-komkpetenca-2019.pdf
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Z
 batimi i kurrikulës së re në shkallë vendi ka nisur pa u konsoliduar mekanizmat e nevojshëm për udhëheqje të procesit, monitorim dhe mbështetje të shkollave dhe mësimdhënësve.
K
 a pak përputhje ndërmjet asaj që është përcaktuar në Udhërrëfyesin për zbatimin e kurrikulës (2016-2021)
dhe asaj që është realizuar në raport me udhëheqjen e procesit të zbatimit të kurrikulës, si në përmbajtje
ashtu edhe në kalendarin kohor të planifikuar. Udhërrëfyesi për zbatimin e kurrikulës është i pashfrytëzuar
mjaftueshëm dhe i neglizhuar, në mënyrë të veçantë nga niveli qendror, MASHTI. Kjo reflektohet edhe
në qasjen e ndjekur në raport me konsolidimin e mekanizmave koordinues dhe mbështetës, zhvillimin e
strukturës në nivelin komunal, zhvillimin e dokumenteve përcjellëse dhe teksteve shkollore, monitorimin
e procesit të zbatimit, vlerësimin e procesit në fund të çdo viti të përcaktuar, qasjen ndaj trajnimeve, qasjen
ndaj TIK-ut e tjera.
K
 a munguar përkushtimi i MASHTI-t për përgatitjen e sistemit dhe mekanizmave për reformën kurrikulare
dhe se reforma kurrikulare nuk është udhëhequr dhe nuk është duke u udhëhequr nga bartësit kryesorë dhe
personat përgjegjës në MASHTI. Në mungesë të një trupe udhëheqëse dhe koordinuese, aktivitetet kryesore që lidhen me reformën kurrikulare vazhdojnë të jenë të fragmentuara dhe të pakoordinuara brenda
sektorëve dhe nënsektorëve në MASHTI, dhe si të tilla reflektohen edhe në punën e DKA-ve dhe shkollave.
N
 ë shumë shkolla ende nuk është arritur që të ndryshohet kultura organizative për të zhvilluar dhe zbatuar
praktika të reja, që lidhen me rolin dhe pritshmëritë e shkollës për të udhëhequr ndryshimet në nivel të saj,
siç janë ndryshimet në reformën kurrikulare. Kjo gjithashtu tregon se pilotimi i kurrikulës, i përfunduar
në vitin shkollor 2015/2016, në 1-2 shkolla të secilës komunë, nuk ka ndikuar mjaftueshëm në përgatitjen e
shkollave dhe sistemit për ta udhëhequr zbatimin e kurrikulës në shkallë vendi.
S humica e shkollave ende nuk kanë kaluar në një proces të vetëvlerësimit të performancës së shkollës, në
ndërlidhje me parimet e kurrikulës dhe pritshmëritë e shkollës, të përcaktuara me Kornizën për sigurimin
e cilësisë së performancës së shkollës. Problemet e ngritura në funksionalizimin e koordinatorëve të cilësisë
në nivel shkolle, komune dhe MASHTI, kanë ndikuar që shkollat të mos e realizojnë vetëvlerësimin e performancës së shkollës/vlerësimin e brendshëm të performancës së shkollës.
Nga fillimi i zbatimit të kurrikulave të reja lëndore, në vitin shkollor 2016/2017 e këndej, në nivel të sistemit
kryesisht janë ofruar trajnimet 5-6 ditore për zbatimin e kurrikulës dhe janë zhvilluar aktivitete përcjellëse
për certifikimin e mësimdhënësve. Forma tjera të mbështetjes kanë filluar në disa komuna, përmes ekipeve
profesionale mbështetëse apo organizimit të shkollave në kuadër të komuniteteve të të mësuarit së bashku.
Mirëpo, funksionalizimi i ekipeve profesionale mbështetëse është sfiduar për mungesë të rregullave ligjore,
mjeteve buxhetore, por edhe për mungesë të kapaciteteve. Në qendër të vëmendjes gjatë këtyre viteve kanë
qenë trajnimet e mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulës, ndërsa janë lënë anash trajnimet në këtë fushë për
zyrtarët arsimorë në DKA dhe në udhëheqjen e shkollave, lidhur me rolin e tyre dhe udhëheqjen e procesit të
zbatimit të kurrikulës.
Përkundër që parashihej në PSAK, nuk është zhvilluar një sistem i raportimit dhe shkëmbimit të informatave për sektorë dhe nënsektorë brenda MASHTI-t, për aspektet e identifikuara gjatë procesit të vlerësimit të
performancës së mësimdhënësve dhe vlerësimit të performancës së shkollës, lidhur me zbatimin e kurrikulës,
sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohen shkollat. Gjithashtu, nuk ka dëshmi se është ndërtuar ndonjë
mekanizëm për të koordinuar bashkëpunimin në mes të DKA-ve, shkollave dhe Fakultetit të Edukimit për
mbështetjen profesionale për zbatimin e kurrikulës, siç është përcaktuar në udhërrëfyesin për zbatimin e saj.100
100Po aty.
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Cilësia e planifikimeve mësimore akoma mbetet një sfidë më vete. Trajtimi i planifikimit mësimor nga një
pjesë e madhe e mësimdhënësve, por edhe e drejtuesve të shkollave, si punë administrative; mungesa e qasjes kreative në planifikim; tendenca e planifikimeve shabllone, planifikimi mësimor duke u bazuar në tekste
mësimore (edhe pse tekstet janë të viteve të mëhershme, nuk janë hartuar sipas kurrikulës së re) jo në kurrikula lëndore dhe kurrikula bërthamë, etj., vazhdojnë të ndikojë në cilësinë e planifikimeve mësimore dhe
në shfrytëzimin e tyre për ta udhëhequr mësimdhënien dhe punën me nxënës në zbatimin e kurrikulës së re.
Duket se planifikimet mësimore për zbatimin e kurrikulës në disa shkolla më shumë janë realizuar për shkak
të kërkesës zyrtare, e jo si rezultat i reflektimeve që tregojnë se planifikimet e mësimit janë dokumente që
ndihmojnë apo përcjellin punën e mësimdhënësit.101
Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të DKA-ve janë organizuar takime rajonale me drejtorë të shkollave,
DKA-ve dhe përfaqësues tjerë te arsimit, lidhur me informimin për kurrikulën e re. Ndërsa, sa i përket informimit të prindërve për aspekte të ndryshme të kurrikulës dhe sigurimit të cilësisë, MASHTI nuk ka realizuar ndonjë aktivitet të veçantë, përkundër që kjo masë është paraparë të filloj zbatimin qysh në vitin 2017.
Informimi i prindërve mbi implikimet e kurrikulës së re në procesin e mësimdhënies dhe të nxënit, si dhe në
punën e përgjithshme të shkollës, konsiderohet si obligim i vet shkollave. Udhëzime të veçanta për shkollat
në lidhje me këtë çështje janë përfshirë në “Udhëzuesin për udhëheqjen e zbatimit të kurrikulës në shkollë”.102
Megjithatë kjo nuk e liron MASHTI-n dhe/apo DKA-të nga obligimi për inicimin e debateve publike mbi
cilësinë në arsim dhe fushatave për informimin e prindërve mbi arsyeshmërinë e reformës kurrikulare dhe
për implikimet e këtij procesi në performancën e shkollave, për pritshmëritë nga ky proces, rolin e prindërve
si dhe rolin e të gjitha palëve tjera që duhet t’i kontribuojnë zbatimit të suksesshëm të kurrikulës së re.
Monitorimi i zbatimit të kurrikulës së re nga shkolla, komuna, MASHTI mbetet pjesa më e ndjeshme e procesit të zbatimit të ndryshimeve kurrikulare. Në MASHTI mungon adresa në lidhje me këtë proces, ndërsa
në nivel të DKA-ve kapaciteti është shumë i kufizuar dhe pa përgatitjen e nevojshme profesionale për të kontribuar në këtë proces.
Sa i përket organizimit të vlerësimit për shkallët kurrikulare, ky proces vazhdon të jetë sfidë për MASHTI-n
dhe për shkollat, ndërsa qasja e aplikuar nuk është në frymën e Kornizës Kurrikulare për Arsimin Parauniversitar në Kosovë. Lidhur me vlerësimin e nxënësve janë ngritur shqetësime të shumta si nga prindërit
ashtu edhe nga komuniteti i mësimdhënësve. Vlerësimi i brendshëm i nxënësve nuk monitorohet në shkallë
kombëtare; nuk ka pasur theksim të duhur për rishikimin e qasjes së vlerësimit për t’u përputhur më mirë me
filozofinë e kurrikulës, shumica e vlerësimit në klasë konsiston me mbamendjen e informacioneve ose aftësinë
për llogaritje të numrave; dallojnë shumë standardet e vlerësimit, etj.
Një hap para është shënuar në vitin 2016, me nxjerrjen e UA 08/2016 për Vlerësimin e Nxënësve sipas
Kornizës Kurrikulare të Arsimit Parauniversitar. Ky udhëzim rregullon në mënyrë të hollësishme vlerësimin e
vazhdueshëm dhe vlerësimin përfundimtar, por, jo edhe vlerësimin për shkallë.103 MASHTI, në përpjekje për
të përkrahur mësimdhënësit në komponentin e vlerësimit të nxënësve, në vitin 2020 ka përgatitur Kornizën
e Vlerësimit të Nxënësve të Arsimit Parauniversitar, ku ofrohet një përshkrim për mënyrën se si është i organizuar dhe i integruar vlerësimi i brendshëm, vlerësimi i jashtëm dhe vlerësimi ndërkombëtar për nxënës të
këtij niveli në Kosovë.104
101Po aty.
102Udhëzues për udhëheqjen e zbatimit të kurrikulës në shkollë. IPK, 2016.
103 https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/08/ua-nr-08-2016-per-vleresimin-e-nxeneseve.pdf
104 https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/09/korniza-komplet-shqip-2.pdf
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9.2 Hartimi i teksteve shkollore dhe materialeve tjera mësimore
Ligji për botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës shkollore dhe të dokumentacionit pedagogjik, nuk është rishikuar pas aprovimit të Kornizës Kurrikulare. MASHTI është në proces të përgatitjes së projektligjit të ri për tekstet shkollore, mjetet dhe materialet mësimore, lekturën shkollore dhe dokumentacionin
pedagogjik në arsimin parauniversitar, përkundër që sipas Udhërrëfyesit për zbatimin e kurrikulës 2016-2021,
do të duhej të përfundonte shumë kohë më parë, në mënyrë që t’i paraprinte procesit të hartimit dhe miratimit
të teksteve të reja shkollore.
Përkundër vonesave, në një draft-version të konsoliduar të projektligjit, procedura e aprovimit dhe ajo e botimit të teksteve shkollore vazhdon të jetë e paqartë. Në parim, vihet re tendenca që shkollat të përfshihen në
procesin e përzgjedhjes së teksteve shkollore nga katalogu i teksteve të lejuara nga MASHTI, por procedura
e porositjes së teksteve për botim, e teksteve që ofrohen falas nga MASHTI nuk përcaktohet. Për më shumë,
parashihet që tirazhi i teksteve shkollore dhe materialeve tjera të përcaktohet nga MASHTI në përputhje me
nevojat e shkollave, dhe në këtë mënyrë mund të nënkuptohen vetëm nevojat sa i përket numrit të nxënësve
siç është interpretuar edhe në praktikën aktuale me ligjin që aktualisht është në fuqi.105 Një aspekt tjetër që
nuk trajtohet mjaftueshëm në projektligj është edhe procesi i tërheqjes së teksteve dhe materialeve mësimore
nga përdorimi, përmirësimi i mangësive eventuale apo edhe avancimi i vazhdueshëm i cilësisë së tyre. Roli
i shkollave në këtë proces dhe vendosja e një mekanizmi për përmirësimin e gabimeve dhe/apo ngritjen e
cilësisë së teksteve shkollore nuk është përcaktuar fare. Së fundmi, çështja e përkthimit dhe përshtatjes së teksteve nga vendet tjera duhet të precizohet në projektligjin për tekstet shkollore, duke i hapur rrugë rritjes së
konkurencës dhe mundësive për ngritje të cilësisë së teksteve shkollore.106
Për cilësinë e teksteve shkollore ka pasur debate të shumta, por, sfida kryesore me të cilën përballen shkollat
është fakti se tekstet aktuale shkollore nuk përputhen me planet dhe programet mësimore që ofrohen nga
MASHTI (në shumë raste as 20%). Për më shumë, duke marrë parasysh faktin se tekstet përkatëse shkollore
ofrohen falas nga MASHTI, kufizohet mundësia e përzgjedhjes së teksteve dhe burimeve tjera nga vet shkolla.
Në këtë drejtim, prindërit refuzojnë blerjen e materialeve alternative/plotësuese ndërsa shkollat nuk i kanë
kushtet dhe pajisjet e nevojshme për përgatitjen e tyre apo për qasje në burime të tjera mësimore.107
Përkundër që zbatimi i kurrikulës së re në mbarë vendin ka filluar që nga viti shkollor 2017/18, ndërsa faza e
parë e pilotimit që në vitin shkollor 2013/14, përgatitja e teksteve shkollore sipas kërkesave të reja të Kornizës
Kurrikulare ka filluar vetëm në vitin 2018. Sipas Udhërrëfyesit për zbatim të kurrikulës 2016-2021, tekstet e
reja shkollore për klasat 0, 1, 6 dhe 10 do të duhej të ishin të gatshme për vitin shkollor 2017/18, kur edhe ka
filluar zbatimi i kurrikulës së re në këto klasë, për të vazhduar procesin në mënyrë graduale deri në kompletimin e pakos së teksteve për arsimin parauniversitar.108
Pas fillimit të zbatimit të kurrikulës së re në mbarë vendin, përkundër mungesës së teksteve të reja, shkollat
nuk kanë pranuar udhëzime adekuate se si duhet t’i qasen shfrytëzimit të teksteve aktuale sipas frymës së re të
kurrikulës. Orientimet e ofruara në kurrikulat bërthamë janë shumë të përgjithshme, me theks në mundësinë
105Boshtrakaj, L., Rraci, E., Bajrami, K. (2018). Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë. KEEN.
106Po aty.
107Po aty.
108Po aty.
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e shfrytëzimit të teksteve dhe materialeve alternative, por nuk iu ndihmojnë mësimdhënësve që të ri-pozicionohen në raport me tekstet shkollore. Situata është e ngjashme edhe në kurrikulat lëndore/programet mësimore të përgatitura për klasa. Përveç kësaj, as në kuadër të programeve të trajnimit të mësimdhënësve për
zbatimin e kurrikulës së re, kësaj çështjeje nuk i është kushtuar vëmendja e duhur.109
Vendimi 251/01B për emërimin e Këshillit të Ekspertëve për Programe dhe Tekste shkollore (KEPTSH) është
nxjerrë nga MASHTI në vitin 2018, pasuar me hartimin e Rregullores së KEPTSH dhe përgatitjen e planit
dinamik të këtij organi.110 Si rrjedhojë, gjithë procesi i hartimit të teksteve të reja shkollore është vonuar:
T
 ekstet shkollore për klasën përgatitore dhe klasat 1, 2, 6, 7, 10 dhe 11 janë botuar në vitin shkollor 2019/2020,
dy vite pas fillimit të zbatimit të kurrikulës së re në klasat 0, 1, 6 dhe 10, ndërsa një vit pas fillimit të zbatimit
të kurrikulës së re në klasat 2, 7 dhe 11. Këto tekste shkollore kanë ngjallur shumë kritika për përmbajtje jo
të duhur për shumë nivele.
C
 ikli i tretë i zbatimit të kurrikulës së re (klasat 3, 8, 12) ka filluar zbatimin e kurrikulës së re në vitin
2019/2021 pa tekste të reja shkollore. Ky cikël i vonesës përcillet edhe në klasën e 5.
T
 ekstet shkollore për gjuhët e huaja si: gjuhë angleze (klasa përgatitore 1,2,6,7,10,11), gjuhë gjermane (klasa
6,7,10,11) dhe gjuhë frënge ( 6,7,10,11 janë marrë nga shtëpitë botuese të huaja.
Tekstet shkollore të cilat ishin përgatitur në vitin 2019, nuk do të përdoren në shkollat e Kosovës, pasi që
MASHTI në fund të vitit 2020 ka rihapur konkursin për tekstet të reja shkollore dhe materialet mësimore
për të gjitha klasat. Procesi i botimit të teksteve të reja shkollore planifikohet të përfundojë në tërësi në vitin
shkollor 2022/23. Mungesa e teksteve të reja, për klasat në të cilat zbatohet kurrikula e re, në masë të madhe ka
sfiduar punën e mësimdhënësve dhe nxënësve. Zhvillimet aktuale në përgatitjen e teksteve të reja mësimore
nuk sigurojnë që shpejt të bëhet kompletimi i tyre për të gjitha klasat që punojnë me kurrikulën e re dhe programet e reja mësimore.
Parregullsi të caktuara janë konstatuar edhe në procesin e hartimit dhe miratimit të teksteve të reja shkollore
në vitin 2019. Përkundër faktit se në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive të KEPTSH parashihet edhe (a)
mbështetja e programit të trajnimit për autorët e teksteve shkollore dhe shtëpitë botuese, si dhe (b) krijimi i
mekanizmave për mbledhjen e vazhdueshme të të dhënave nga shkollat/komunat lidhur me cilësinë e teksteve
shkollore, këto masa nuk janë paraparë fare në kuadër të planeve të KEPTSH-it për përgatitjen e teksteve të
reja. Një aspekt tjetër i rëndësishëm që nuk parashihet në planet e KEPTSH-it është edhe testimi i teksteve
shkollore, pas vlerësimit të recensentëve dhe rekomandimit për përdorim. Marrë parasysh cilësinë e teksteve
aktuale dhe përvojën jo të mirë në zhvillimin e deritanishëm të teksteve shkollore, këto masa kanë rëndësi të veçantë dhe nuk duhet të anashkalohen, sepse janë faza të domosdoshme të procesit të zhvillimit dhe
miratimit të teksteve. Edhe procesi i përzgjedhjes së teksteve shkollore nga shkollat, para porosisë së botimit,
nuk parashihet fare në planet e KEPTSH-it.
Në një studim të përgatitur nga projekti KEEN, në fillim të vitit 2019, është vlerësuar cilësia e teksteve shkollore
që aktualisht janë në përdorim. Vlerësimi nuk është përqendruar në tekste specifike dhe trajtimin e thelluar të
mangësive të caktuara, por një reflektim të përgjithshëm të përshtypjeve të mësimdhënësve për tekstet me të

109Boshtrakaj, L., Rraci, E., Bajrami, K. (2018). Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë. KEEN.
110MASHTI, Vendimi për emërimin e Këshillit të ekspertëve për programe dhe tekste shkollore (https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/04/vendim-refnr-251-01b-dt-090218-per-emerimin-e-keptsh-251.pdf).
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cilat punojnë. Shqetësimet kryesore të mësimdhënësve sa i përket cilësisë së teksteve shkollore përfshijnë:111
M
 ungesa e aktualitetit, relevancës dhe përputhshmërisë me kurrikulën e re;
M
 bingarkesa (me tema, tekst, fakte, formula);
P
 ërmbajtja e fakteve të pasakta dhe koncepteve të padefinuara mirë;
M
 ungesa e balansit në gjerësinë dhe thellësinë e trajtimit të temave;
M
 ungesa e perspektivës së shumëfishtë në trajtimin e temave;
S trukturimi jo adekuat dhe konsistent i përmbajtjes;
M
 ungesa e referencës në burime plotësuese për informata shtesë;
M
 ospërshtatja me nivelin kognitiv të nxënësve;
M
 ungesa e ndërlidhjes/mundësisë për tu ndërlidhur me informatat dhe përvojat paraprake të nxënësve;
M
 ungesa e korrelaconit ndër-kurrikular;
M
 ungesa e rezultateve të pritura në fillim të çdo njësie/teme mësimore dhe kritereve të suksesit në fund të
secilës njësi;
P
 amundësia për shfrytëzim fleksibil të tekstit, konform aftësive dhe stileve të ndryshme të të nxënit;
F
 okus në informata/fakte dhe reproduktim;
I lustrime jo adekuate, jo funksionale dhe jo atraktive për nxënësin.
Analizat e teksteve shkollore në aspektin gjinor në përgjithësi tregojnë stereotipizim të roleve gjinore. Ndërsa,
sipas analizës së teksteve shkollore të nivelit të mesëm të lartë në Kosovë, realizuar nga Nisma e të Rinjve për të
Drejtat e Njeriut (YIHR) janë gjetur mbi 100 formulime që përmbajnë gjuhë diskriminuese e përjashtuese.112
Nisur nga studimet e lartcekura, por edhe nga studimet tjera që trajtojnë tekstet shkollore standardet dhe treguesit për vlerësimin e teksteve shkollore do të duhej të rishikohen duke siguruar që mangësitë e lartpërmendura të kenë vëmendjen e duhur. Përgatitja e udhëzuesve përkatës për botuesit/autorët e teksteve shkollore dhe
planifikimi i programeve të trajnimit për ta është domosdoshmëri.

9.3 Pajisja e shkollave me teknologji arsimore
Politika e investimeve infrastrukturore në Kosovë është përqendruar kryesisht në ndërtim të objekteve shkollore. Kosova ngec në të gjitha parametrat e infrastrukturës së brendshme dhe mjeteve të konkretizimit. Në
bazë të survejimit të udhëheqësve të shkollave në Kosovë nga OECD këto ngecje vazhdojnë të ndikojnë negativisht në procesin e mësimnxënies. Shumica e shkollave të Kosovës nuk ofrojnë pajisje adekuate për mësim
përfshirë këtu bibliotekat, laboratorët, kompjuterët dhe tekstet mësimore. Në këtë drejtim, në raport me planifikimet në PSAK, furnizimi i shkollave me kompjuterë dhe me infrastrukturë të TIK-ut dhe mjeteve të tjera
të nevojshme ka ngecur mbrapa.
Bazuar në Rezultatet e Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit për vitin 2020,
96.4% e ekonomive familjare në Kosovë kanë pasur qasje në internet në shtëpi apo banesa nga çfarëdo pajisje.113
Kjo e bën Kosovën ndër vendet me penetrimin më të madh të internetit në botë. Për dallim prej gjendjes në nivel të përgjithshëm, gjendja në këtë drejtim në shkolla nuk duket të jetë kaq e mirë. Sipas të dhënave të MASHTI/
111Boshtrakaj, L., Rraci, E., Bajrami, K. (2018). Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë. KEEN.
112Gjuha diskriminuese në tekstet shkollore-Analizë e teksteve shkollore të nivelit të mesëm të lartë, YIHR, Prishtinë, 2017.
113 https://ask.rks-gov.net/media/5804/anketa-e-p%C3%ABrdorimit-t%C3%AB-teknologjis%C3%AB-informative-komunikimit2020.pdf
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SMIA, rezulton se 127 ose 16.2% e shkollave amë publike të Kosovës nuk kanë qasje në internet (prej 785 shkollave sa janë gjithsej). Po sipas SMIA-s, 262 ose 84.8% e paraleleve të ndara të shkollave publike të Kosovës nuk
kanë qasje në internet (prej 309 paraleleve të ndara sa janë gjithsej). Nga totali i objekteve të shkollave publike
në Kosovë që është 1,094 (shkollat amë dhe paralelet e ndara), 705 prej tyre ose rreth 64.4% kanë qasje në internet, ndërsa 389 prej tyre ose rreth 35.6% nuk kanë qasje në internet. Kjo tregon për dallime të mëdha sidomos
për zonat e thella rurale, ku kryesisht janë funksionale paralelet e ndara. Këtu duhet përmendur se mungesa
e qasjes në internet nuk është për shkak të pamundësisë teknike për qasje në internet, por për shkak të kostos
mujore të internetit, kosto e cila nuk është planifikuar dhe siguruar nga institucionet përkatëse. Për më shumë,
edhe shkollat që kanë qasje në internet, në shumicën e rasteve nuk ofrojnë internet në tërë hapësirën shkollore,
por vetëm në zyrat e caktuara të personelit dhe eventualisht në kabinetet e TIK-ut. Kjo ndodhë në mungesë
të instalimeve të nevojshme nëpër hapësirat e objekteve për të ofruar internet në gjithë hapësirën shkollore.
Gjithashtu, nuk ka të dhëna konkrete se cila është cilësia dhe kapaciteti i internetit në shkolla.114
Sipas të dhënave të MASHTI/SMIA, gjendje e pafavorshme paraqitet edhe te kabinetet e TIK-ut dhe pajisjet
e ndryshme digjitale në shkollat publike të Kosovës. Sipas këtyre të dhënave, në të gjitha shkollat publike të
Kosovës (gjithsej 1094) janë vetëm 602 kabinete të TIK-ut (në disa shkolla, kryesisht Shkollat e Mesme të
Larta, janë më shumë se një kabinet i TIK-ut), pra më shumë se gjysma e shkollave publike të Kosovës kanë
kabinete të TIK-ut. Edhe këtu duhet përmendur se ekziston një dallim i madh mes shkollave amë (që mbi 60%
kanë kabinete të TIK-ut) dhe paraleleve të ndara (që vetëm rreth 20% kanë kabinete të TIK-ut), meqenëse
paralelet e ndara janë kryesisht në zonat rurale, shpeshherë në zona të thella rurale.115
Në përgjithësi, institucionet arsimore në Kosovë përballen me mungesë të pajisjeve të TIK-ut. Nxënësit rëndom mund t’i shfrytëzojnë kompjuterët brenda kabineteve të specializuara të TIK-ut gjatë orëve të rregullta
të mësimit, ndërsa mësimdhënësit i shfrytëzojnë në klasa atëherë kur ka projektor, TV SMART ose tabelë
interaktive. Ndërsa sa i përket numrit të kompjuterëve (desktopë dhe laptopë), sipas të dhënave të ofruara
nga SMIA, numri total i kompjuterëve në të gjitha shkollat publike të Kosovës është 8,894 ose 1 kompjuter për
37 nxënës në shkollat publike të Kosovës.116 Kjo paraqet një avancim në raport me gjendjen e vitit 2014 kur
1 kompjuter ishte në dispozicion të 46 nxënësve, por akoma larg nga caku i PSAK që në vitin 2021 të jetë 1
kompjuter për 30 nxënës. Këto përpjestime nuk janë të krahasueshme me ato në vendet e BE-së ku një kompjuter në shkollë është në dispozicion për 3 deri në 7 nxënës. Përveç kompjuterëve, sipas të dhënave të pjesshme
të SMIA-s, në të gjitha shkollat publike janë gjithsej 969 projektorë, 157 Smart TV, 71 tabela interaktive (smart
board), 424 makina fotokopjuese, 588 printerë, ndërkohë që numri i dhomave të mësimit është mbi 9,000.117
Në Kosovë ende nuk ekzistojnë materiale mësimore digjitale të zhvilluara në mënyrë institucionale, në përputhje me kurrikulat shtetërore, me programet lëndore e me planet mësimore. Të vetmet materiale mësimore
të tilla janë ato që janë prodhuar gjatë periudhës së pandemisë Covid-19, me qëllim të ofrimit të mësimit
në distancë për fëmijë/nxënës të niveleve e kategorive të ndryshme të arsimit paraunivesitar. Zhvillimi dhe
prodhimi i materialeve mësimore digjitale nuk është i rregulluar mirë as me legjislacion, meqë ligji për tekstet
shkollore nuk parasheh format të tillë të materialeve mësimore digjitale.

114MASHTI (2021). Strategjia për Digjitalizimin e Arsimit në Kosovë (SDAK) 2021-2026.
115Po aty.
116Gjithsej 329,589 nxënës në arsimin parauniversitar publik në vitin shkollor 2019/20.
117MASHTI (2021). Strategjia për Digjitalizimin e Arsimit në Kosovë (SDAK) 2021-2026.
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Trajnimi i mësimdhënësve në Kosovë për përdorimin e teknologjisë për nevoja të mësimdhënies nuk ka munguar, megjithëse ende mbetet shumë punë për t’u bërë. Sipas të dhënave të ofruara nga MASHTI, numri total i
mësimdhënësve parauniversitarë që janë trajnuar sipas programit të mirënjohur ECDL (European Computer
Driving License)118 është 19,354 ose rreth 84.14% e mësimdhënësve në sistemin e arsimit parauniversitar.
Pavarësisht kësaj, mungesa e pajisjeve teknologjike nëpër shkolla dhe pamundësia e përdorimit të tyre nga
mësimdhënësit për nevoja të mësimdhënies mund të ketë bërë që ky trajnim të jetë më shumë teorik pa
pasur mundësi që të zbatohet në praktikë nga shumë mësimdhënës e për pasojë të zbehen kompetencat e
mësimdhënësve të fituara përmes këtij trajnimi. Përveç trajnimit ECDL, ekzistojnë edhe trajnime të tjera të
aprovuara (akredituara) nga MASHTI, të cilat ofrohen për mësimdhënësit nga organizata të ndryshme dhe
të cilat kanë për qëllim përmirësimin e kompetencës digjitale të mësimdhënësve të Kosovës, përkatësisht përdorimin e teknologjisë digjitale për nevoja të mësimdhënies.119
Në anën tjetër, duket se edhe mësimdhënësit e ardhshëm në Kosovë nuk përgatiten si e sa duhet në raport me
kompetencën digjitale, meqë nëpër fakultetet që merren me përgatitjen e mësimdhënësve, përkatësisht në programet e tyre të studimeve ka pak lëndë/kurse që e kanë për qëllim aftësimin e mësimdhënësve të ardhshëm për
përdorimin e teknologjisë për nevoja të mësimdhënies, përkatësisht rritjen e kompetencës digjitale të tyre.120
Aktualisht, lënda e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) ofrohet në nivelin aplikativ sipërfaqësor dhe nuk reflekton mendimin kreativ dhe programimin (kodimin) si shkathësi kryesore në TIK. Teknologjitë dhe gjuhët programuese që mësohen në shkollat e mesme të larta janë të vjetra dhe joatraktive për
nxënësit.
Në raport me promovimin e shfrytëzimit të pajisjeve personale të TIK-ut (nxënësit dhe mësimdhënësit) dhe
lidhjes së marrëveshjeve në mes të MASHTI-it dhe kompanive të interesuara për ofrimin e kushteve të volitshme të pagesës së laptopëve, siç planifikohej në PSAK, nuk ka pasur ndonjë iniciativë. Edhe për përcaktimin e pakos minimale të pajisjeve dhe mjeteve mësimore për zbatimin e kurrikulës së re dhe furnizimin e
shkollave me mjete konkretizimi të nevojshme për zbatimin e kurrikulës së re (në bazë të kësaj pakoje) nuk ka
pasur ndonjë iniciativë nga MASHTI apo DKA-të.
MASHTI, në vitin 2021, ka përgatitur Strategjinë për Digjitalizimin e Arsimit në Kosovë 2021-2026 me qëllim të vënies së teknologjisë në funksion të përmirësimit të mësimdhënies dhe të nxënit, si dhe zhvillimin e
kompetencës digjitale tek brezat e rinj. Strategjia ka përcaktuar katër objektiva strategjike dhe për zbatimin e
aktiviteteve të parapara është hartuar një plan veprimi i hollësishëm.

118ECDL - një program standard i aftësimit për përdorimin e kompjuterit dhe pakos MS Office
119MASHTI (2021). Strategjia për Digjitalizimin e Arsimit në Kosovë (SDAK) 2021-2026.
120Po aty.
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10. Vlerësimi i realizimit - Objektivi 6:
AAP dhe Arsimi për të Rritur
Arsimi dhe aftësimi profesional dhe arsimi i të rriturve është objektivi strategjik i gjashtë në PSAK me synimin
për harmonizimin e arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës në vend dhe më gjerë dhe
krijimin e një sistemi të hapur të arsimit për të rriturit. Për këtë objektiv strategjik janë paraparë 9 rezultate
të synuara, 43 masa strategjike, si dhe treguesit e suksesit që shërbejnë për monitorimin e zbatimit të tyre.
Aktivitetet për zbatimin e këtyre masave janë përmbledhur në një plan të veprimit dhe po ashtu është llogaritur buxheti për zbatim, i cili për fushën e arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimit për të rriturit arrinë
shumën e përgjithshme prej €6,772,946 Euro apo vetëm 3.9% të buxhetit të përgjithshëm të PSAK 2017‐2021.
Prioritetet kryesore në këtë fushë janë përmirësimi i ndërlidhjes së programeve shkollore me nevojat e tregut
të punës, zhvillimi e një kurrikule bërthamë të veçantë të AAP-së e harmonizuar me KKK-në, sigurimi sistematik i mësimit praktik dhe praktikës profesionale të cilësisë së lartë, sigurimi i qëndrueshmërisë së Qendrave
të Kompetencës dhe zhvillimi i mëtejmë i tyre dhe krijimi i një sistemi efikas dhe cilësor të arsimit për të rritur.

10.1 Trendet e regjistrimit në arsimin profesional
Interesimi i të rinjve për shkollat e arsimit profesional është rritur viteve të fundit. Statistikat e vitit 2019/20
tregojnë se 77,907 nxënës janë të regjistruar në nivelin e mesëm të lartë, nga të cilët 40,817 nxënës janë të regjistruar në shkollat e arsimit profesional, krahasuar me 37,090 nxënës të regjistruar në gjimnaze. Sipas këtyre
të dhënave, 52.4% e nxënësve në arsimin e mesëm të lartë vijojnë mësimin në njërën nga 122 profilet dhe 69
shkollat e mesme profesionale dhe Qendrave të Kompetencës. Të ndara sipas gjinisë, të dhënat tregojnë se krahasuar me vajzat, djemtë kanë më shumë prirje të regjistrohen në shkollat e arsimit profesional. Në këtë drejtim, në vitin 2019/20, 23,868 djemë janë regjistruar në shkollat e AAP-së krahasuar me 16,949 vajza. Indeksi i
paritetit gjinor në vitin shkollor 2019/20 është 0.71 që paraqet një rritje të lehtë në raport me gjendjen fillestare
të përcaktuar në PSAK. Shumica e shkollave profesionale menaxhohen nga autoritetet komunale përkatëse,
ndërsa numri i mësimdhënësve në shkollat e arsimit profesional është 3,149, prej të cilëve 1,287 janë femra.
Përkundër që të dhënat e fundit tregojnë një rritje të numrit të regjistrimeve në shkollat e arsimit profesional
dhe e pozicionojnë Kosovën afër mesatares së vendeve të zhvilluara të BE-së, shkollat profesionale vazhdojnë
që përgjithësisht të mbesin si zgjedhje e dytë, veçanërisht për nxënësit që nuk kanë mundur të regjistrohen
në gjimnaze. Regjistrimi në shkollat profesionale nuk ka ndonjë kriter specifik për pranim, dhe kjo ndikon
që të tërheqë nxënësit me arritshmëri të ulët ose nxënësit që nuk mund të regjistrohen në gjimnaze. Për më
shumë, ndryshimet e fundit në regjistrimin e nxënësve në arsimin profesional mund t’i atribuohen faktorëve
të jashtëm, respektivisht mundësisë për migrim pas liberalizimit të vizave në tregjet e punës në vendet evropiane që kërkojnë fuqi punëtore me aftësi teknike. Nga Figura 17 vërehet se viteve të fundit është baraspeshuar
shkalla e orientimit të nxënësve në shkolla të mësme të larta profesionale dhe gjimnazeve.
106

Figura 17

Përqindja e nxënësve në arsimin e mesëm të lartë sipas komunave 2019/20
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Në vitin shkollor 2019/20 numri i përgjithshëm i nxënësve në shkollat partnere të AAAPARr-së është 4,084
nxënës dhe krahasuar me dy vitet paraprake është zvogëluar për 539 nxënës. Për më shumë në vitin 2019/20,
numri i nxënësve të regjistruar në shkollat partnere të AAAPARr-së është zvogëluar për 331 nxënës krahasuar
me vitin 2017/18. Indeksi i paritetit gjinor në shkollat partnere të AAAPARr-së në vitin 2019/20 është 0.44.
Oferta arsimore në kuadër të Qendrave të Kompetencës është e përafërt me shkollat profesionale komunale
dhe kjo ndikon në mungesë të interesimit të nxënësve përtej perimetrit komunal.
Numri i përgjithshëm i nxënësve në shkollat partnere të AAAPARr-së 2017-2019
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Figura 18
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Burimi: AAAPARr121 dhe MASHTI, SMIA 2019/20

Regjistrimi i nxënësve në shkollat partnere të AAAPARr-së 2017-2019
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Burimi: AAAPARr122 dhe MASHTI, SMIA 2019/20

121AAAPARr. Të dhëna për shkollat dhe punësimi pas shkollimit tënxënësve në shkollat partnere të AAAPARr-së. Statistika krahasuese të
viteve shkollore 2016/2017, 2017/2018 dhe 2018/2019.
122AAAPARr. Të dhëna për shkollat dhe punësimi pas shkollimit tënxënësve në shkollat partnere të AAAPARr-së. Statistika krahasuese të
viteve shkollore 2016/2017, 2017/2018 dhe 2018/2019.
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10.2 Harmonizimi i profileve me nevojat e tregut të punës
Nga Figura 20 vërehet se profilet më të kërkuara për nxënësit janë në fushën e inxhinierisë, prodhimit dhe
ndërtimtarisë me 13,179 nxënës (22.5% vajza) dhe fushën e biznesit, administrimit dhe drejtësisë me 10,920
nxënës (46% vajza). Në këto dy fusha mësimet i vijojnë rreth 59% e nxënësve të regjistruar në arsimin profesional dhe 47.1% e të gjitha vajzave të regjistruara në shkolla profesionale. Profile tjera të kërkuara janë në
fushën e shëndetit dhe mirëqenies me 8,839 nxënës (69.2% vajza), si dhe në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit me 4,148 nxënës (27.2% vajza). Në këto dy fusha mësimet i vijojnë rreth 31.8% e
të gjithë nxënësve të regjistruar në arsimin profesional dhe 42.7% e të gjitha vajzave të regjistruara në shkolla
profesionale.
Në profilet në fushën e bujqësisë, pylltarisë, peshkimit dhe veterinarisë janë 1,333 nxënës (33.2% vajza), në
profilet në fushën e arteve dhe drejtimeve humanistike janë 1,568 nxënës (69,2% vajza) dhe në profilet në fushën e shërbimeve janë 830 nxënës (25,5% vajza). Në këto tri fusha mësimet i vijojnë rreth 9.1% të nxënësve të
regjistruar në arsimin profesional dhe 10.1% e të gjitha vajzave të regjistruara në shkolla profesionale.
Ndër vite, numri i nxënësve të regjistruar në shkolla profesionale është rritur dhe më shumë të rinj po regjistrohen në shkollat e arsimit profesional se sa në gjimnaze. Nga analiza e orientimit të nxënësve në bazë të
profileve/fushave të studimit vërehet se fushat e preferuara të studimit janë inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari, duke vazhduar me biznes, administrim dhe drejtësi, si dhe në tendencë në rritje e orientimit në fushat e
shëndetësisë dhe mirëqenies. Orientimi i përgjithshëm i nxënësve në fushat e bujqësisë, pylltarisë, peshkimit
dhe veterinarisë dhe në fushën e shërbimeve është tejet i ulët.
Figura 20

Përqindja e nxënësve të AAP-së sipas fushave të studimit (ISCED) 2015 - 2019
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Në vitin 2019, në një analizë të përgatitur nga projekti ALLED 2, janë nxjerrë të dhëna shqetësuese që tregojnë për mospërputhjen ndërmjet shkathtësive të fituara në shkollat e AAP-së dhe shkathtësive që kërkohen
në tregun e punës. Sipas kësaj analize, 92 nga 122 profilet e ofruara në shkollat profesionale nuk bazohen në
standardet e profesionit që nënkupton që më shumë se 77% e profileve të ofruara të AAP-së nuk bazohen
në nevojat e tregut të punës. Numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin profilet në shkollat profesionale
dhe që nuk janë të harmonizuara me standardet e profesionit është 34,011.123 Zhvillimi i standardeve të
profesionit është financuar kryesisht nga donatorët. Bazuar në të dhënat e mësipërme, është thelbësore për
cilësinë e AAP-së që të zhvillohen standarde të profesionit që do t’i harmonizojnë dhe përditësojnë programet
mësimore të AAP-së dhe profileve të ofruara për nxënësit e AAP-së.
Figura 21 paraqet numrin e nxënësve të arsimit profesional në komuna sipas fushave në vitin 2019/20. Në rast
se analizohet orientimi i nxënësve të arsimit të mesëm profesional në nivelin rajonal dhe komunal mund të
vërehen shpërputhje ndërmjet potencialit ekonomik rajonal dhe orientimit të nxënësve në shkollat profesionale. Rajoni i Prizrenit dhe Gjakovës me potencial të zhvillimit të industrisë ushqimore, tekstilit, artizanateve,
turizmit, blegtorisë dhe kulturës ka numër shumë të ulët të nxënësve të orientuar në profilet e fushave të
bujqësisë dhe shërbimeve. Shumica e nxënësëve në këto dy rajone janë të orientuar në profilet e fushave të
shëndetësisë dhe mirëqenies, biznesit, administrimit dhe drejtësisë, si dhe inxhinierisë, prodhimit dhe ndërtimtarisë. Në anën tjetër, rajoni i Mitrovicës me potencial të zhvillimit të industrisë dhe bujqësisë, ka shumicën
e nxënësëve të orientuar në profilet e fushave të inxhinierisë, prodhimit dhe ndërtimtarisë, shëndetësisë dhe
mirëqenies dhe biznesit, administrimit dhe drejtësisë. Prishtina, Ferizaji dhe Prizreni janë qendra me potencial të zhvillimit të industrisë së shërbimeve, mirëpo, numri i nxënësve në arsimin profesional në këto
komuna, të orientuar në profilet e kësaj fushe është nën 2.4% të numrit të përgjithshëm të nxënësve në arsim
profesional në këto komuna. Dragashi dhe Istogu si komuna me potencial në zhvillim të bujqësisë, kanë vetëm
5 nxënës duke ndjekur shkollimin në profilet e bujqësisë, ndërsa mbizotërojnë nxënësit në profilet në fushat e
inxhinierisë, shëndetësisë dhe biznesit dhe drejtësisë.

123ALLED2, EIPP, 2019. Gjendja aktuale në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë: Publikim i projektit “Harmonizimi i Arsimit dhe i
Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës 2. http://alled.eu/wp-content/uploads/2019/12/Vocational-Edu-AL-Final-Print.pdf
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Figura 21

Numri i nxënesve të arsimit profesional në komuna sipas fushave ISCED 2019/20
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Siç tregojnë të dhënat, tri fushat që 80% e nxënësve i marrin në konsideratë janë: biznesi, administrimi dhe drejtësia; inxhinieria, prodhimtaria dhe ndërtimtaria; si dhe, shëndetësia dhe mirëqenia. Ka mospërputhshmëri
në regjistrim në të tri këto fusha në shtatë rajonet e Kosovës. Për shembull, në rajonin e Gjakovës, regjistrimi
i nxënësve është jashtëzakonisht i lartë në fushën e afarizmit/biznesit, administratës dhe drejtësisë, derisa regjistrim i ulët vërehet në inxhinieri, prodhimtari dhe ndërtimtari. Ndërsa, në rajonin e Prishtinës, i cili karakterizohet me sektorin më të zhvilluar shëndetësor, vetëm pak më shumë se 13% e nxënësve të AAP-së ndjekin
profile të shëndetësisë dhe mirëqenies, krahasuar me rajonin e Prizrenit, ku më shumë se 28% janë të regjistruar në këto profile. Meqë nuk ka ndonjë analizë të thellë lidhur me nevojat për ofrimin e profileve, është e
vështirë që të dëshmohet ndikimi i dallimit në regjistrim në mundësinë e të diplomuarve për punë. Megjithatë,
dallimet në regjistrim nuk mund t’i atribuohen trendëve në ekonomitë lokale, një fakt ky që mbështet praninë
e shpërputhjes së aftësive në tregun e punës. Për më shumë, komunat janë shumë të ngurta në ndryshimin e
profileve në shkollat profesionale, për të mos hapur problemin e tepricave teknologjike të stafit mësimdhënës.
Figurat 22, 23 dhe 24 paraqesin përqindjen e nxënësve të regjistruar në profilet në tri fushat më të kërkuara të
studimit në arsimin profesional sipas rajoneve të Kosovës.

Figura 22
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Figura 23

Përqindja
e nxënesve të regjistruar në profilet në fushën e inxhinierisë, prodhim
tarisë dhe ndërtimtarisë sipas rajoneve të Kosovës 2015 - 2019
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Raporti i studimit bazë për arsimin dhe aftësimin profesional në Kosovë i përgatitur nga projekti YES i financuar nga GIZ, ka gjetur se rreth 83% e të gjitha shkollave profesionale përgatisin një raport vjetor të
vetëvlerësimit dhe e dorëzojnë atë tek Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK). Pothuajse 88% të shkollave
profesionale, kanë një koordinator të cilësisë, por në shumë raste, koordinatori i cilësisë ka kohë shumë të
kufizuar për të përmbushur këtë detyrë, pasi që koordinatori ka ende normë mësimore prej më shumë se 50%.
Raportet e vetëvlerësimit dhe planet e përmirësimit ndjekin një shabllon të përshkruar nga AKK dhe shumica
e shkollave profesionale, nuk i japin shumë rëndësi raportit të vetëvlerësimit ose planit të përmirësimit, pasi
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që, nuk ka mekanizëm të harmonizuar të komenteve kthyese nga AKK dhe ajo rrallë viziton shkollat profesionale, përveç atyre institucioneve që ofrojnë arsim dhe aftësim profesional të akredituar ose që janë në procesin
e akreditimit.
Ekipi udhëheqës i shkollave të AAP-së në Kosovë dominohet nga burrat, që janë mbi moshën 50 vjeçare,
ku më tepër se gjysma e tyre nuk kanë përvojë paraprake në udhëheqjen e shkollave. Përveç kësaj, pjesa
më e madhe e tyre janë të emëruar politik dhe jo në bazë të meritave. Ata kanë kompetenca të kufizuara të
vendimmarrjes, shumica e drejtorëve të shkollave profesionale besojnë se ata ose Bordet e Shkollave nuk kanë
përgjegjësi në kuptim të pranimit të stafit, në vendimet mbi programet e ofruara ose për vendimet mbi pagat
ose buxhetin. Në anën tjetër, shumica e shkollave kanë Bordet e Shkollës me përfaqësim formal të biznesit.
Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur, i cili ishte themeluar me qëllim që të
shërbejë si organ këshillimor për politikat e arsimit dhe aftësimit profesional dhe ndër tjera me përgjegjësi për
standardet e profesionit në nivel kombëtar nuk është funksional për më shumë se 5 vite dhe procesi i koordinimit të zhvillimit dhe aprovimit të standardeve profesionale është ekzekutuar nga Departamenti i AAP-së në
MASHTI. Për më shumë, Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional parasheh që funksionimi i këtij Këshilli
të rregullohet me akt nënligjor të nxjerrë nga MASHTI, ndërsa ky akt nënligjor ende nuk është hartuar/aprovuar nga MASHTI.

10.3 Orientimi në drejtimet deficitare dhe pjesëmarrja
e vajzave në drejtimet teknike
Në vitin 2019/20, numri më i madh i nxënësve në arsimin profesional janë të orientuar në profilet: infermieri e
përgjithshme, informatikë, kontabilist, bankier, asistent juridik, instalues i ngrohjes dhe klimatizimit, automekanik, teknologji ushqimore dhe telekomunikacion. Profilet me tendencë të rritjes së interesimit të nxënësve
në krahasim me vitin 2017/18 janë infermieria e përgjithshme, instalues i ngrohjes dhe klimatizimit, teknik
i dhëmbëve dhe instalues elektrik. Figura 25 paraqet 20 profilet më të preferuara në shkollat profesionale në
periudhën 2017 – 2019.
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Figura 25

Numri
i nxënësve në 20 profilet më të preferuara në AAP 2017-2019

3268

Asistent infermier i përgjishëm

Kontabilist
Asistent juridik

1934

Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit

Arkitekturë
Asistent i administratës
Shpediter-logjistikë/Doganier
Operator i prodhimit
Teknik i dhëmbëve
Komunikacion rrugor
Instalues elektrik
Energjetikë
Agrobiznes
Tregtarë me shumicë dhe pakicë

2771

1647
1612
1480
1399
1418
1624
1615
1396

Automekanik

Farmacistë

2781
2759
2549
2254
2556
2310

2176
2042

Bankier

Teknologji ushqimore

4465

3305
3055

Informatikë

Telekomunikacion

3589

1030
1265
1227
1077
1067
1169
879
1056
1031
891
957
1014
929
1000
856
778
971
838
612
753
838
842
974
836
745
771
806
851
747
633
611
647
616
519
660
589
493

2017/18

2018/19

2019/20

Burimi: Të dhënat e siguruara nga MASHTI, SMIA 2019/20

115

VLERËSIMI I REALIZIMIT TË PLANIT STATEGJIK PËR ARSIMIN NË KOSOVË 2017-2021

Në vitin 2019/20 në profilet deficitare ndjekin shkollimin 18,236 nxënës apo 44.7% e numrit të përgjithshëm
të nxënësve në AAP.
Rreth 41.5% e nxënësve në arsim profesional janë vajza. Kjo shkallë e pjesëmarrjes në vitin 2019/20 është rritur në krahasim me vitin 2016/17 kur ishin evidentuar rreth 40% e vajzave në arsimin profesional.
Figura 26

Numri
i nxënësve të AAP sipas gjinisë 2019/20


16723

18258

18816

17916

16949

25877

27204

27389

25887

23868

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Femra

Meshkuj
Burimi: MASHTI, Statistikat e Arsimit 2019/20

Nga analiza gjinore e orientimit në arsim profesional vërehet tendenca e orientimit të vajzave në profilet në
fushat e shëndetësisë dhe mirëqenie dhe biznesit, administrimit dhe drejtësisë. Djemtë kanë tendencë të të
orientimit në profilet në fushat e inxhinierisë, prodhimtarisë dhe ndërtimtarisë dhe teknologjitë e informacionit dhe komunikimit.
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Figura 27

Përqindja
e nxënësve të AAP sipas gjinisë dhe fushave ISCED 2019/20
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Në vitin 2019/20 në profilet teknike (profilet në fushat e inxhinierisë, prodhimtarisë dhe ndërtimtarisë) ndjekin
shkollimin rreth 2,960 vajza që krahasuar me numrin e përgjithshëm të nxënësve në këto profile shkalla e orientimit të vajzave në drejtimet teknike rezulton 22.5%. Indeksi i paritetit gjinor në drejtimet teknike është 0.22.
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22.5

41.5

40.9

2017

23.3

23.4

22.9

39.2
2015

23.4

40.6
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Figura 28
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Gjatë periudhës 2017-2019 janë organizuar në baza vjetore panairi i punës dhe arsimit dhe aftësimit profesional në bashkëpunim me MPMS-në, ndërsa në nivel të shkollave janë organizuar ditët e dyerve të hapura
dhe panairi i firmave ushtrimore. Këto aktivitete janë planifikuar si fushata promovuese për promovimin e
arsimit profesional dhe shkollave profesionale.
Në vitin 2020, MASHTI ka aprovuar UA 136/2020 për krijimin e strukturës stimuluese për mbështetjen e
shkollimit të nxënësve në drejtimet deficitare dhe për vajzat/gratë në drejtimet teknike në institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional.124 Në këtë drejtim, në vitin 2020, MASHTI ka ofruar 20 bursa në vlerë €500 në
vit për vajzat që vijojnë shkollimin në shkollat profesionale në profilet: teknologji ushqimore dhe agrobiznes
dhe ka ofruar 40 bursa për vajzat pёr regjistrim nё drejtime teknike nё shkollat profesionale, përkatësisht në
profilet: instalues i ngrohjes, klimatizimit dhe ujësjellësit; instalues elektrik; mekatronikë; dhe automekanik.

10.4 Kurrikulat dhe materialet mësimore në AAP
Përkundër faktit që zhvillimi i kurrikulës bërthamë për arsimin profesional ka qenë në mesin e objektivave
kryesore për disa vite me radhë, ende mungon kurrikula e AAP-së. Zhvillimi dhe aprovimi i kurrikulës
bërthamë në arsimin profesional do të duhej të përfshinte edhe rishikimin e kurrikulave të të gjitha profileve në të gjitha fushat e studimit. Profilet e arsimit profesional do të duhej të rishikohen në atë mënyrë që të
përfshijnë kompetencat e profesionit në kurrikulë mësimore, staf mësimdhënës dhe infrastrukturë. Vonesat
në hartimin/aprovimin e Kurrikulës Bërthamë të AAP-së ndikojnë në mospërshtatshmërinë e programeve
të AAP-së me nevojat e tregut të punës, gjë që pengon më tej punësimin e nxënësve që ndjekin arsimin dhe
aftësimin profesional. Gjatë viteve 2017-2020 janë ndërrmarrë disa hapa në rishikim dhe hartim të kurrikulave të disa profileve dhe të njëjtat janë pilotuar e vazhdojnë pilotimin në disa shkolla profesionale
Mungesa e teksteve shkollore dhe materialeve mësimore për shkollat e mesme profesionale, sidomos për
lëndët profesionale, është një problem shumë i madh, tashmë i mirënjohur dhe i pranuar në Kosovë. Pavarësisht kësaj, deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë serioze nga ana e MASHTI-t për ta adresuar këtë
problem. Kjo për faktin se në shkollat profesionale ka shumë drejtime e profile të ndryshme, në të cilat
shkollohen numër i vogël i nxënësve, dhe si rrjedhojë shtëpitë botuese nuk e shohin të leverdishme që të
botojnë tekste shkollore, të cilat mund të shiten në shumë pak ekzemplarë.
Gjatë viteve 2017-2019 janë hartuar materiale mësimore për disa profile si fizioterapi, mekatronikë, teknologji ushqimore, bujqësi, metalpunues, mjekësi, zhvillimi i ndërrmarrësisë, instalues i ngrohjes dizajn
mode dhe konstruksion. Në mungesë të materialeve mësimore për profilet tjera, mësimdhënësit e shkollave
të mesme profesionale detyrohen të improvizojnë dhe të gjejnë zgjidhje tjera, në mënyrë që të mund t’ju
ofrojnë nxënësve materiale mësimore. Ata detyrohen të përdorin burime të ndryshme, si tekstet shkollore
të gjimnazeve, tekstet universitare apo kapituj të caktuar të këtyre teksteve, të përgatisin vet përmbledhje
të materialeve dhe skripta, etj. Pavarësisht se PSAK parasheh që të zhvillohen kapacitetet e mësimdhënësve
për zhvillimin e materialeve mësimore dhe mbështetëse sipas kërkesave të kurrikulit dhe duke u bazuar
124 https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/12/udhzimi-administrativ-me-nr-136-2020-per-krijimin-e-struktures-stimuluse-permmbeshtetje-e-shkollimit-te-nxensve-ne-drejtimet-deficitare-dhe-per-vajza-gra-ne-drejtime-teknike-ne-institucione-e-aap.pdf
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në nevojat e sektorëve ekonomik, në këtë drejtim duket se nuk është bërë shumë, meqë nuk ka raporte për
nisma në këtë drejtim. Duke mos pasur tekste shkollore të posaçme, të cilat përditësohen dhe ribotohen
kohë pas kohe, duket se mësimdhënësit e shkollave të mesme profesionale detyrohen të përdorin materiale
mësimore dhe tekste shkollore të vjetërsuara. MASHTI, ka hartuar disa udhëzues për aspekte të ndryshme
si: për hartimin e materialeve mësimore; për metodat e mësimdhënies në shkollat e mesme profesionale;
për trajnime pedagogjike të mësimdhënësve; dhe për hartimin e planeve zhvillimore të shkollave.

10.5 Mësimi praktik në shkollë dhe mësimi
në vendin e punës te punëdhënësi
Për shkak të natyrës dhe funksionit të shkollave profesionale, është i paimagjinueshëm funksionimi i tyre
pa ofrimin e kushteve dhe mundësive për punë praktike për nxënësit gjatë shkollimit të tyre. Pikërisht
praktika profesionale e nxënësve gjatë shkollimit është ndër përcaktuesit kryesorë se sa mirë do të përgatiten nxënësit për zbatimin e profesionit të tyre në momentin e diplomimit të tyre nga shkolla e mesme
profesionale. Koncepti i arsimit dhe aftësimit profesional është i ndërtuar mbi mësimin praktik në shkollë
dhe mësimin në vendin e punës te punëdhënësi (biznes, OJQ, institucion). Mësimi praktik në shkollë dhe
mësimi në vendin e punës te punëdhënësi mbeten ndër sfidat kryesore të AAP-së në Kosovë. Mësimi praktik në shkollë zbatohet brenda punëtorive shkollore (vetëm një numër i vogël i punëtorive në shkolla janë të
pajisura me mjete dhe pajisje të duhura me mbështetjen e donatorëve), në punëtoritë e improvizuara (firmat
ushtrimore) dhe brenda ambienteve të punëdhënësit. Edhe pse dokumentet e kurrikulës përcaktojnë që
praktika profesionale te punëdhënësi është e integruar në kurrikulën e AAP, në praktikë, kjo nuk zbatohet
në mënyrë sistematike.
Në vitet e fundit vërehet se ka një përmirësim të pjesëmarrjes së nxënësve në mësimin në vendin e punës
te punëdhënësi dhe se ka një përmirësim të raporteve shkollë-punëdhënës, mirëpo ende ka shumë sfida në
këtë drejtim. Si rezultat i mosrealizimit të mësimit në vendin e punës, nxënësit nuk arrijnë të përgatitën për
tregun e punës dhe të zhvillojnë shkathtësitë e tyre praktike për punë.
Në masë të madhe mësimi në vendin e punës organizohet në formë të sistemit bllok dhe kjo vetëm për
klasën e 12-të, ndërsa për klasat 10 dhe 11 realizohet vetëm mësimi praktik në shkollë dhe kjo ndodhë për
disa arsyeje, ndër to më kryesoret: mungesa e hapësirës së mjaftueshme në shkollë për realizimin e mësimit
praktik, kursimi i materialeve shpenzuese në punëtoritë e shkollës dhe insistimi i punëdhënësve që nxënësit
ta realizojnë praktikën në këtë formë për shkak të organizimit të procesit të punës së tyre. Cilësia e mësimit
në vendin e punës te punëdhënësi dallon sipas profileve profesionale. Shembull, në drejtimin e makinerisë
dhe elektroteknikës një numër mjaft i madh i nxënësve e realizojnë praktikën profesionale në ndërmarrje
dhe ju ofrohet mundësia që të përfshihen drejtpërdrejt në proceset e punës.
Mësimdhënësi i praktikës profesionale në shkollat profesionale është përgjegjës për inicimin e marrëveshjeve me punëdhënës dhe për gjetjen e mundësive për mësimin në vendin e punës të nxënësve. Sidoqoftë,
në shumicën e rasteve, nxënësit i gjejnë vetë mundësitë për praktikë, në bazë të rekomandimeve të familjes
ose miqve. Shkollat që janë nën juridiksionin e AAAPARr, kanë nga dy mësimdhënës, përkatësisht
mësimdhënësin e mësimit praktik dhe instruktorin. Njëri prej tyre është përgjegjës për mësimin praktik
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në shkollë, derisa tjetri është përgjegjës për gjetjen e mundësive tek punëdhënësit për praktikë profesionale
të nxënësve të klasës. Në këtë kuptim, përgjegjësitë janë të ndara, dhe kjo siguron një shkallë më të lartë
suksesi në ndjekjen e mësimit në vendin e punës nga e nxënësit.
Nga përshtypjet e marra nga shkollat e AAP-së dhe punëdhënësit mund të kuptohet se mësimi në vendin e
punës dhe mësimi praktik nuk realizohen në mënyrë efektive ashtu siç do të duhej të ndodhte. Problemet
për realizimin e mësimit në vendin e punës janë të ndryshme, si nga ana e shkollave ashtu edhe nga ana e
punëdhënësve. Përkundër gatishmërisë së punëdhënësve për të pranuar nxënësit për mësim në vendin e
punës, në përgjithësi ata nuk kanë kapacitet për të akomoduar një numër të madh të nxënësve. Shumica e
ndërmarrjeve kosovare janë mikro dhe të vogla dhe vizioni i tyre për zhvillim është më afatshkurtër. Prandaj, nxënësit ndahen në grupe dhe koha që qëndrojnë te punëdhënësi ndahet ndërmjet secilit grup gjatë vitit shkollor. Për më tepër, edhe në rastet kur nxënësit realizojnë mësimin në vendin e punës te punëdhënësi,
ajo rrallë bëhet me planifikimin e duhur që bazohet në kërkesat e kurrikulës.
Monitorimi i nxënësve duhet të bëhet nga mësimdhënësi i praktikës profesionale, por punëdhënësit theksojnë se ka raste kur mësimdhënësi nuk shkon asnjëherë te punëdhënësi dhe nxënësit mbikëqyren vetëm
nga punëdhënësi. Në disa raste, monitorimi i nxënësve bëhet në bashkëpunim ndërmjet punëdhënësit dhe
shkollës, megjithatë, shkolla monitoron vetëm vijueshmërinë e nxënësve, ndërsa performanca e tyre është
përgjegjësi e punëdhënësit.
Sfidat e tjera që pengojnë realizmin e mësimit në vendin e punës janë mungesa e planeve zhvillimore afatgjata në shumicën e ndërmarrjeve, mungesa e koordinatorëve në shkolla të cilët do të shërbenin si lehtësues
midis shkollave dhe punëdhënësve. Po ashtu, në shumë raste kur punëdhënësit janë larg nga shkolla ose
komuna, atëherë implikimet financiare përbëjnë një pengesë për punëdhënësit dhe shkollat, për shkak të
mungesës së buxhetit të mjaftueshëm të shkollave për të përballuar koston e transportit të nxënësve.
Së fundi, MASHTI ka aprovuar UA 137/2020 të Mësuarit në Vendin e Punës në institucionet e arsimit dhe
aftësimit profesional, i cili rregullon mënyrën e organizimit, zbatimit dhe vlerësimit të nxënësve gjatë realizimit të mësimit në vendin e punës.125 Po ashtu është aprovuar Rregullorja 135/2020 për mbrojtjen dhe
ruajtjen e shëndetit të nxënësve gjatë mësimit praktik në shkollë dhe në vendin e punës.126
Gjatë periudhës 2017-2019 ka qenë e paraparë të mbahen punëtori me qëllim të ndërtimit të platformës
së bashkëpunimit shkollë-ndërmarrje, por ato nuk janë realizuar. Mirëpo, janë mbajtur shumë trajnime
informuese për shkollat e AAP lidhur me instrumentet e dala nga platforma Busulla.com. Për më shumë,
janë zhvilluar programet trajnuese për mësimdhënësit për këshillim në karrierë dhe janë bërë intervenime
në qendrat e reja të karrierës në Kaçanik, Ferizaj, Gjakovë, Viti, Vushtrri, Prishtinë, Prizren dhe Pejë dhe
janë përfshirë rreth 40 ndërmarrje dhe rreth 100 nxënës në shkollat profesionale ku është duke u pilotuar
të mësuarit në vendin e punës (work-based learning).
Në vitet e fundit janë zbatuar disa programe trajnuese për mësimdhënësit e shkollave profesionale për
këshillim në karrierë dhe për bashkëpunim me punëdhënës, si dhe janë realizuar investime në qendra të
125 https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/12/udhzimi-administrative-me-nr-137-2020-te-mesurit-ne-vendin-e-punese-ne-iaap.pdf
126 https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/12/udhzimi-administrativ-me-nr-135-2020-per-mbrojtjen-dhe-rujtjen-e-shendetit-te-nxensve-gjate-mesimit-praktike-ne-shkolle-dhe-ne-vendin-e-punes.pdf
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karrierës në shkolla profesionale. Për mbështetjen e realizimit të mësimit në vendin e punës te punëdhënësi
për nxënësit e arsimit profesional në vitin shkollor 2018/19 ishte ndarë buxhet shtesë në vlerë rreth 1 milion
EUR. Buxheti shtesë ishte planifikuar për trajnimin dhe certifikimin e mësimdhënësve dhe instruktorëve të
praktikës profesionale në shkollë dhe te punëdhënësi, për sigurimin aksidental gjatë realizimit të mësimit
në vendin e punës te punëdhënësi, për mjetet mbrojtëse dhe blerjen e lëndës së parë për realizimin e mësimit praktik në punëtoritë e shkollave profesionale.
Disa aktivitete që janë paraparë në planin e veprimit e që mund të ndikojnë në një funksionim më të mirë
të shkollave profesionale nuk janë realizuar gjatë periudhës 2017-2020. Deri më tani nuk ka asnjë instrument të zhvilluar për stimulimin e ndërmarrjeve për pranimin e nxënësve në praktikë. Po ashtu, nuk bëhet
transporti i nxënësve dhe instruktorëve që udhëtojnë për të kryer punën praktike nëpër ndërmarrje, me
përjashtim të disa komunave të cilat iu kanë mbuluar këto shpenzime. Aktivitete tjera të cilat nuk janë realizuar plotësisht, apo janë realizuar pjesërisht, janë: pagesa e institucionalizuar e sigurimit për nxënësit,
mbështetja e punëtorive të shkollave të profileve të ndryshme profesionale dhe hartimi i dokumentit me kriteret për themelimin e partneriteteve publiko-private në fushën e arsimit.
Gjatë viteve të fundit janë nënshkruar një numër i madh i marrëveshjeve të bashkëpunimit me punëdhënës
për pranimin e nxënësve në mësimin në vendin e punës, mirëpo nuk ka ndonjë evidencë të saktë të këtyre
marrëveshjeve dhe as raportim të saktë për shkallën e zbatimit të tyre në praktikë. Marrëveshjet e bashkëpunimit në mes punëdhënësve dhe shkollave profesionale janë të shkruara në mënyrë të përgjithshme dhe shprehin gatishmërinë e partnerëve për të bashkëpunuar deri në një masë të caktuar. Megjithatë, nuk përmenden
detyrimet që duhet t’i përmbush punëdhënësi për zhvillim të aftësive të bazuara në kompetenca dhe nuk janë
të përcaktuara obligimet e nxënësve gjatë mësimit në vendin e punës.127
Shkollat profesionale kryesisht kanë kabinete dhe punëtori për numër specifik të profileve arsimore. Punëtoritë
nuk përdoren plotësisht dhe në disa raste ato nuk furnizohen rregullisht me lëndë të parë të nevojshme për
mësim praktik. Shkollat profesionale ankohen se DKA-të nuk i furnizojnë me lëndë të parë sipas nevojave të
tyre. Në rast se ato furnizohen, zakonisht furnizimi është i pjesshëm dhe me vonesa deri në gjashtë muaj.128
Gjendjen komplekse të mësimit në vendin e punës te punëdhënësi e vërtetojnë edhe shkollat profesionale.
Udhëheqësit e shkollave profesionale tregojnë se mësimi në vendin e punës realizohet duke u bazuar vetëm në
iniciativat e shkollës, duke shfrytëzuar edhe lidhjet private, dhe se gjithmonë mungon përkrahja institucionale. Punëdhënësit nuk pranojnë numër të madh të nxënësve, kështu që shkollat janë të detyruara të dërgojnë
nxënësit e ndarë në grupe të vogla. Ndërmarrjet nuk kanë kapacitet për të akomoduar numër të madh të nxënësve. Zakonisht, pranohen nga 1 deri në 10 nxënës në ndërmarrje të caktuar.
Udhëheqësit e shkollave profesionale dëshmojnë se bashkëpunimi me punëdhënës në realizimin e mësimit në
vendin e punës ndryshon sipas profileve të cilat i ofron shkolla. Për profilet të cilat janë më të kërkuara në treg,
bashkëpunimi i shkollave me punëdhënës është më i mirë, ndërkaq për profilet më pak të kërkuara mungon
bashkëpunimi ose është shumë i dobët. Po ashtu, vërehet se profilet e ndryshme kanë karakteristika dhe sfida
të ndryshme dhe se nuk ka një politikë unike që do të mund të zbatohej për nxitjen e punëdhënësve në sektor
127ALLED2, EIPP, 2019. Gjendja aktuale në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë: Publikim i projektit “Harmonizimi i Arsimit dhe i
Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës 2. http://alled.eu/wp-content/uploads/2019/12/Vocational-Edu-AL-Final-Print.pdf
128Po aty.

121

VLERËSIMI I REALIZIMIT TË PLANIT STATEGJIK PËR ARSIMIN NË KOSOVË 2017-2021

të ndryshëm për bashkëpunim me shkollat profesionale, përkatësisht për realizimin e mësimit në vendin e
punës nga nxënësit. Bashkëpunimi i punëdhënësve me shkollat profesionale është kryesisht në baza vullnetare
si mbështetje ndaj shkollës, e shumë pak për shkak të përfitimeve të tyre nga bashkëpunimi i tyre më shkollat.
Koordinatorët për bashkëpunim me punëdhënës mungojnë në shumë shkolla dhe në të shumtën e rasteve, kjo
detyrë realizohet nga mësimdhënësi i praktikës profesionale.
Ndarja e buxhetit për shkollat profesionale nuk merr parasysh nevojat e veçanta të profileve që ofrohen nga shkolla
të ndryshme, prandaj disa nga shkollat e AAP-së shpenzojnë shumë për materialet që do të përdoren për mësimin
praktik. Kur buxheti nuk mjafton për ofrimin e materialeve të nevojshme, nxënësit mbeten pa mundësi për të praktikuar pjesën teorike në punëtoritë e shkollave. Qeveria Gjermane nëpërmjet Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW)
ka financuar programin “Fondi i Sfidave të Kosovës” duke alokuar €5.8 milion për mbështetjen e arsimit profesional
në Kosovë. Fondi është një instrument financimi, i krijuar për të rritur punësimin e të diplomuarve nga arsimi profesional, por edhe për të fuqizuar produktivitetin dhe konkurueshmërinë e ndërmarrjeve në Kosovë. Fondi, synon
të forcojë cilësinë dhe rëndësinë e tregut të punës së arsimit dhe aftësimit profesional duke financuar investime në
pajisje dhe infrastrukturë, për projektet e përzgjedhura të trajnimit bashkëpunues që zbatohen nga sipërmarrjet
partnere mes shkollave profesionale dhe ndërmarrjeve. Fondi do të operojë deri në vitin 2025 dhe parasheh të
financojë 20 projekte të trajnimit bashkëpunues. Shuma e granteve për projekt varion nga €100,000 – €600,000.

10.6 Këshillimi dhe orientimi në karrierë
Këshillimi dhe orientimi në karrierë është një shërbim i domosdoshëm për një sistem funksional të AAPsë. Këshillimi dhe orientimi në karrierë mbetet sfidë dhe shërbimet e ofruara janë ende të kufizuara në disa
komuna. Në disa komuna ekzistojnë qendrat e këshillimit dhe orientimit në karrierë në nivel komunal apo
zyrat e këshillimit dhe orientimit në karrierë janë të vendosura brenda shkollave. Këto janë arritur kryesisht
nga iniciativat e projekteve të ndryshme, e jo si rezultat i një plani gjithëpërfshirës. Në këtë aspekt shumë më
keq qëndron arsimi për të rritur, ku mungesa e këshillimit dhe orientimit në karrierë, nuk ndihmon të rriturit
me rastin e marrjes së vendimit për vazhdimin e shkollimit të ndërprerë ose rikualifikimit në përputhje me
nevojat e tregut të punës. Në vitin 2017 është zhvilluar dhe verifikuar Standardi i profesionit për Këshilltar të
Karrierës dhe i njëjti është aprovuar nga AKK.
Gjatë periudhës 2017-2020 janë mbështetur komuna të ndryshme në themelimin e 4 Qendrave për Orientim
në Karrierë, 5 Gjimnaze në 5 komuna të ndryshme për themelimin e Qendrave për Karrierë dhe Ndërmarrësi,
dhe po ashtu janë mbështetur disa shkolla për themelimin e Klubeve të Karrierës të cilat synojnë të krijojnë
aktivitete të vazhdueshme për orientim në karrierë dhe promovim të ndërrmarrësisë.
Nuk është shënuar ndonjë progres në caktim të këshilltarëve për këshillim dhe orientim në karrierë.
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10.7 Financimi i arsimit dhe aftësimit profesional
Financimi i arsimit profesional në Kosovë në kuadër të buxhetit të përgjithshëm për arsim nuk ka shënuar
ndonjë rritje të ndjeshme në vitet e fundit. Rritja e shpenzimeve në arsim profesional i është përkushtuar
pothuajse në tërësi shpenzimeve në rroga të mësimdhënësve dhe për të financuar rritjen e pagave në sektor.
Investimet qeveritare në kategori tjera të shpenzimeve të arsimit profesional si në investime kapitale, mallra
dhe shërbime dhe shpenzime tjera rrjedhëse kanë rënë gradualisht.129
Tabela 10

Shpenzimet publike për arsimin dhe aftësimin profesional 2016-2019

Shpenzimet për AAP (në milionë €)

Shpenzimet për AAP si % e shpenzimeve për arsim

Shpenzimet për nxënës në AAP (në €)

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

25.833

25.692

27.375

28.584

9.6%

9.6%

9.6%

9.4%

560.5

557.4

625

713.1

10+90+R 10+90R 10+90R 10+90R
Burimi: MASHTI, Raporti vjetor i vlerësimit 2019

Formula aktuale e financimit të arsimit profesional është e përgjithësuar sipas orientimit për kokë nxënësi dhe jo
me ndonjë diferencim të shpenzimeve sipas kërkesave specifike të profileve. Nga të dhënat e mbledhura kuptohet
se ekziston një rregullore për planifikimin dhe shpenzimin e të hyrave vetanake të realizuara nga institucionet e
arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimit për të rritur, mirëpo në aspektin praktik, institucionet e tilla kanë
pasur vështirësi në menaxhimin e të hyrave vetanake. Një numër i shkollave publike të arsimit profesional gjenerojnë të hyra vetanake, duke shkuar deri në disa mijëra (€5,000-€6,000), duke e plotësuar në mënyrë efektive
buxhetin e shkollave profesionale, në kategorinë e pagave dhe në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve. Kandidatët që regjistrohen në arsimin për të rritur, paguajnë përafërsisht 130€ në vit. Po ashtu, një numër i shkollave
profesionale, që ofrojnë programe bujqësore, gjenerojnë të ardhura nga shitja e produkteve bujqësore.130

129MASHT, 2019. Raport Vjetor i Vlerësimit të PSAK.
130ALLED2, EIPP, 2019. Gjendja aktuale në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë: Publikim i projektit “Harmonizimi i Arsimit dhe i
Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës 2. http://alled.eu/wp-content/uploads/2019/12/Vocational-Edu-AL-Final-Print.pdf
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10.8 Arsimi i të rriturve
Arsimi dhe aftësimi për të rritur nënkupton tërë arsimin dhe aftësimin e ofruar për të rriturit dhe/ose për të rinjtë,
të cilët kanë të drejtë të ndjekin programet e mësimit të hartuara për të rriturit. SMIA ka filluar të mbledhë dhe të
raportojë të dhëna edhe për arsimimin e të rriturve që mundëson përcjelljen e gjendjes në këtë sektor. Kështu, gjatë
vitit shkollor 2019/20 në arsimin e mesëm profesional kanë qenë të përfshirë 1,869 të rritur, prej të cilëve 654 femra.
Indeksi i paritetit gjinor në arsimin për të rritur është 0.53. Për fat të keq, nuk ka të dhëna për përfshirjen e të rriturve
në forma të ndryshme të arsimit joformal. Mbledhja e të dhënave mbi arsimin e të rriturve dhe arsimin gjatë gjithë
jetës ende mbetet një nga sfidat kryesore. Kapaciteti për të mbledhur dhe përpunuar zhvillimet në sektorin jo-publik është i kufizuar. Po ashtu, mungojnë standardet e profesionit dhe një kurrikulë për ofrimin e arsimit për të rritur.
Figura 29

Vijues në arsimin dhe aftësimin për të rritur 2015 - 2019

713

617

1249

1177

2015/16

2016/17
Femra

817

636

654

1453

1276

1215

2017/18

2018/19

2019/20

Meshkuj
Burimi: Statistikat e Arsimit, MASHTI

Në kuadër të rritjes së ofertës së shkollimit në nivelin 5 të kualifikimeve të dhënat e mbledhura tregojnë se nuk
është realizuar studimi i paraparë në planin e veprimit të PSAK-ut, lidhur me nevojat e ofrimit të kualifikimeve në nivelin 5. Në anën tjetër, ashtu sikur është paraparë, janë zhvilluar disa programe të nivelit 5, mirëpo
jo nga shkollat publike profesionale, por nga ofrues tjerë publik joformal dhe ofrues privat të AAP-së. Sipas të
dhënave nga AKK, janë 10 institucione të cilat kanë kaluar procesin e validimit të 19 kualifikimeve në nivelin
5 dhe akreditimit të insitucioneve për ofrimin e tyre.
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11. Vlerësimi i realizimit Objektivi 7: Arsimi i Lartë
Një nga shtatë objektivat strategjik të PSAK është edhe arsimi i lartë me synimin për përmirësimin e cilësisë
dhe konkurrencës së arsimit të lartë përmes promovimit të përsosmërisë në mësimdhënie, kërkimeve shkencore, krijimtarisë artistike, inovacionit dhe ndërkombëtarizimit. Për objektivin strategjik për arsimin e lartë
janë përcaktuar 11 rezultate të synuara, 47 masa strategjike, si dhe treguesit e suksesit që shërbejnë për monitorimin e zbatimit të tyre. Aktivitetet për zbatimin e këtyre masave janë përmbledhur në një plan veprimi dhe
po ashtu është llogaritur buxheti për zbatim, i cili për fushën e arsimit të lartë arrinë shumën e përgjithshme
prej €22,232,500.
Prioritetet kryesore në PSAK për këtë fushë janë përmirësimi i cilësisë në institucionet e arsimit të lartë,
duke përfshirë përshtatjen e programeve të studimit me kërkesat e tregut të punës, nxitjen e hulumtimit
shkencor, si dhe ofrimin e mbështetjes për zhvillim akademik për institucionet e arsimit të lartë. Po ashtu,
vëmendje i kushtohet cilësisë së mësimdhënies dhe nevojës për të rritur numrin dhe mobilitetin e personelit
akademik dhe të studentëve, si dhe rritjes së pjesëmarrjes në programe ndërkombëtare të arsimit të lartë dhe
të hulumtimit shkencor.

11.1 Trendet e regjistrimit në arsimin e lartë
Në vitin 2020, sistemi i arsimit të lartë në Kosovë përbëhet nga 32 institucione të akredituara të arsimit të lartë,
prej të cilave 9 institucione publike dhe 23 institucione private. Me këtë numër të institucioneve të arsimit të
lartë Kosova vazhdon të mbetet një ndër vendet me numrin më të madh të institucioneve të arsimit të lartë
për 1 milion banorë.
Numri i studentëve në arsimin e lartë është në rënie në tri vitet e fundit. Në vitin akademik 2019/20, në institucionet e akredituara të arsimit të lartë në Kosovë vijonin studimet 95,176 studentë, prej të cilave 58.3% femra
(Tabela 11).
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Tabela 11

Studentët
në institucionet e akredituara të arsimit të lartë

në vitin akademik 2019/20
Baçelor

Master

Gjithsej

Institucioni
Gj

F

Gj

F

Gj

F

Universiteti i Prishtinës

29,531

17,898

6,064

3,687

35,595

21,585

Universiteti i Prizrenit

3,776

2,776

259

144

4,035

2,920

Universiteti i Pejës

9,613

3,916

1,470

840

11,083

4,756

Universiteti i Mitrovicës

1,660

1,126

152

72

1,812

1,198

Universiteti i Gjilanit

2,522

1,694

137

65

2,659

1,759

Universiteti i Gjakovës

1,653

1,399

1,653

1,399

Universiteti i Shkencave të Aplikuara Ferizaj

1,336

719

102

60

1,438

779

Fakulteti i Studimeve Islame

274

113

21

5

295

118

Akademia për siguri publike

228

18

228

18

Institucionet publike

50,593

29,659

8,205

4,873

58,798

34,532

Kolegjet private131

32,621

18,734

3,757

2,261

36,378

20,995

Gjithsej

83,214

48,393

11,962

7,134

95,176

55,527

Burimi: Statistikat e Arsimit 2018/19 dhe 2019/20, MASHTI

Zvogëlimi i numrit të studentëve në tri vitet e fundit vërehet qartë nga Figura 30, dhe kjo rënie është më e
madhe tek institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë. Këtu duhet marrë parasysh po ashtu faktin se
Agjencia e Kosovës për Akreditim, nga viti 2017 në vendimet e saj për akreditim të programeve të studimit ka
përcaktuar edhe numrin e studentëve që mund të regjistrohen në ato programe.

131Për kolegjet private AAB, AUK, Fama, Rezonanca dhe Kosovo Art Academy të dhënat rreth numrit të studentëve janë marrë nga
statistikat e arsimit 2018/19 meqenëse të njëjtat nuk kanë qenë të publikuara në statistikat e arsimit 2019/20.
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Figura 30

Studentët në institucionet e arsimit të lartë në pesë vitet e fundit
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58,798

Institucionet private

35,989

2017/18
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39,824

47,281
Institucionet publike

70,313

85,962

47,318

2016/17

110,137

133,243

130,310
82,992
2015/16

2018/19

Gjithsej

Burimi: Statistikat e arsimit 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 dhe 2019/2020, MASHTI

Bazuar në të dhënat e fundit 2019/20, rreth 56.7% bruto e studentëve të grupmoshave 18-22 vjeç ndjekin arsimin e lartë në Kosovë. Pjesëmarrja e femrës në arsimin e lartë është në nivel të kënaqshëm. Femrat përbëjnë
58.7% të studentëve në sektorin publik dhe 57.7% të studentëve në sektorin privat. Indeksi i paritetit gjinor në
arsimin e lartë në Kosovë është 1.4.
Gjatë vitit 2018/19 kanë diplomuar rreth 11,354 studentë në nivelin baçelor dhe master në programe të
ndryshme të studimit në sektorin publik dhe privat. Sektori privat kontribuon me rreth 15.2% të të diplomuarve. Në Figurën 31 është paraqitur numri i studentëve të diplomuar në studimet baçelor dhe master në
vitet 2015/16 – 2018/19. Të dhënat tregojnë se femrat i përgjigjen më mirë obligimeve të tyre sesa meshkujt,
ku 62.5% e të diplomuarëve në vitin akademik 2018/19 janë femra. Shkalla e diplomimit me kohë e studentëve
kosovarë nuk është e kënaqshme.
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Figura 31

Numri i studentëve të diplomuar në studimet baçelor dhe master 2015/16-2018/19
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5338
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Burimi: Statistikat e arsimit 2015/16, 2016/17, 2017/18 dhe 2018/19, MASHTI

11.2 Stafi akademik dhe studentët
Në PSAK në kuadër të rezultatit parashihet që raporti staf akademik-student të jetë të paktën 1:40 apo rreth
40 studentë për 1 profesor. Në kuadër të rezultatit të synuar nuk ofrohet hollësi mbi metodologjinë e përllogaritjes dhe nëse kjo përfshin stafin mësimdhënës të rregullt dhe të angazhuar me normë të pjesshme. Sipas
të dhënave në vitin 2019/20, në institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë në marrëdhënie të rregullt
pune janë 1,297 anëtarë të personelit akademik. Raporti “profesor-student” në institucionet publike është
1:45 ku në një situatë më të vështirë është Universiteti i Pejës. Ky raport profesor-studentë në Universitetin e
Prishtinës, përkundër përmirësimit, vazhdon të mbetet i lartë, krahasuar me universitetet në vendet e rajonit.
Në Shqipëri ajo është 1:24, në Serbi 1:23, në Maqedoni 1:17, kurse në Kroaci 1:9.
Figura 32 tregon rapotin staf akademik – student në institucionet publike të arsimit të lartë, duke llogaritur
numrin e studentëve në vitin akademik 2019/20 dhe numrin e stafit akademik të rregullt të institucioneve të
arsimit të lartë.
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Figura 32

Raporti profesor-student në institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë
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32
Burimi: Statistikat e arsimit 2019/20 - MASHTI

Ky raport përmirësohet deri në një masë kur llogariten edhe stafi akademik i angazhuar me honorar, edhe
pse nuk duhet anashkaluar faktin se një pjesë e mirë e tyre mund të jenë personat e njëjtë, që punojnë në disa
institucione të arsimit të lartë njëkohësisht.
Numri i pamjaftueshëm i personelit akademik të kualifikuar ndikon drejtpërdrejtë në cilësinë e arsimit të lartë.
Në këtë drejtim, një hulumtim i realizuar raporton për numër të madh të temave të diplomës që mbikëqyren
nga disa profesorë të Universitetit të Prishtinës që mbajnë mësim në programet ku raporti “profesor-student”
është i pafavorshëm.132 Rreziku tjetër që bartë numri i pamjaftueshëm i personelit akademik të kualifikuar janë
grupet e mëdha të studentëve, ku mësimdhënësi nuk arrin t’i kushtojë kujdesin e duhur nevojave individuale
të studentëve, ndërkohë që procesi i vlerësimit të njohurive është sipërfaqësor.
Në një hulumtim të realizuar për stafin akademik të UP-së konstatohet se nga 840 pjesëtarët e stafit akademik
me CV të pubikuara në uebfaqen e UP-së, 257 (31%) janë të angazhuar të paktën edhe në një institucion tjetër
të arsimit të lartë publik ose privat. Prej tyre 141 janë të angazhuar edhe në institucione private, 85 në publike,
29 janë në private e publike, kurse 48 (5.71%) janë të angazhuar në tri institucione të tjera arsimore. Vlerësohet
që angazhimet e tjera jashtë UP-së ndikojnë negativisht në mbarëvajtjen e procesit mësimor.133
132Pazari me tema të diplomës, Buletin Preportr, 2017. http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Pazari-me-tema-te-diplomes-224
133Admovere, 2018. Stafi akademik i UP-së: studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa staf-studentë. http://admovere.org/wp-content/uploads/2018/11/admovere_plagjiaturaUP_ALB_web-2.pdf
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Në anën tjetër, pjesëtarët e stafit akademik të universiteteve publike paguhen shumë më shumë se profesorët e
shteteve fqinje. Profesorët e Shqipërisë paguhen nga €600 (ligjërues) deri në €1000 (profesor i rregullt), ndërkohë që profesorët e Maqedonisë paguhen nga €400 deri në €600. Pagat bazë për profesorët e universiteteve
publike në Kosovë janë nga €772 (asistent) deri në €1429 (profesor i rregullt).134
Përkundër faktit që në PSAK parashihet zhvillimi i 10 programeve të reja të doktoratës në fusha të ndryshme
të studimit me qëllim të krijimit të kuadrit në institucionet publike të arsimit të lartë, nga viti 2018 nuk është
zhvilluar asnjë program i nivelit të doktoratës. Në periudhën 2016/17–2019/20, vetëm Universiteti i Prishtinës ka ofruar 15 programe të doktoratës, duke pranuar 202 kandidatë. Për më shumë, përkundër faktit që
në PSAK parashihet çdo vit mbështetja e 20 studentëve me bursa për studime të doktoratës për të plotësuar
nevojat e institucioneve publike të arsimit të lartë dhe për krijimin e kuadrove në drejtime deficitare/strategjike, është ofruar vetëm një numër i kufizuar i bursave për këtë qëllim. PSAK parashihte edhe zhvillimin
e mekanizmave për pranim të studentëve nga ana e institucioneve të arsimit të lartë duke marrë për bazë
kapacitetet kadrovike të tyre. Përkundër faktit që institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë nuk kanë
rekrutuar/caktuar zyrtarë përgjegjës për planifikim dhe analizë të pranimit të studentëve, Agjencia e Kosovës
për Akreditim, nga viti akademik 2016/17 në vendimet e saj për akreditim të programeve të studimit ka filluar
praktikën e përcaktimit të numrit të studentëve që mund të regjistrohen.

11.3 Zhvillimi profesional i stafit akademik
Nga shumë anketa me studentë, rezulton se shumë profesorë përdorin ende teknika klasike të ligjërimit pa ndonjë përfshirje interaktive të studentëve. Aktualisht, vetëm Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti i Gjakovës
kanë të themeluara dhe të funksionalizuara Zyrat për Përsosmëri të Mësimdhënies, të cilat kanë të zhvilluara
strategjitë zhvillimore. Asnjë nga institucionet tjera publike të arsimit të lartë në Kosovës nuk i kanë themeluar/
funksionalizuar zyret e tilla për t’i ofruar stafit akademik shërbime të zhvillimit akademik, përkatësisht programe
të ndryshme të trajnimit lidhur me metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor. Në shumicën
absolute të rasteve, zhvillimi i stafit akademik është proces krejtësisht vullnetar i individëve se sa një qasje institucionale e cila zbatohet në bazën e një plani të publikuar dhe të aplikuar në mënyrë konsistente.
Aktivitetet e tjera të planifikuara në PSAK që ndërlidhen me vlerësimin e nevojave të stafit akademik për zhvillim profesional, hartimin e planeve për zhvillim profesional të stafit akademik dhe zhvillimin e mekanizmave
për monitorim dhe vlerësim të punës së stafit akademik janë realizuar formalisht në institucionet publike të
arsimit të lartë në Kosovë.

134ORCA, 2019. “Borgjezia” e Akademisë – Hulumtim i të ardhurave personale të stafit akademik menaxherial në universitetet publike të
Kosovës. http://orca-ks.org/wp-content/uploads/2019/11/Borgjezia-e-Akademis%C3%AB.pdf
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11.4 Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë
Në Kosovë aplikohet procesi i akreditimit i bazuar në qasjen e sigurimit të cilësisë, apo përmbushjes së kritereve minimale të cilësisë të përcaktuara në legjislacionin vendor. Procesi i akreditimit në Kosovë është proces i
obligueshëm ligjor dhe institucionet e arsimit të lartë kanë pasoja juridike nëse nuk arrijnë të marrin akreditimin. Sistemi i sigurimit të cilësisë ende nuk është pjekur në masën e duhur që të zbatohet një sistem i bazuar
në qasjen e plotësimit/zgjerimit të cilësisë (quality enhancement) apo kulturës së cilësisë ashtu siç ndodh në
shtetet e zhvilluara të Evropës.135
Fatkeqësisht ekziston një tendencë e improvizimit të procesit të akreditimit nga të dyja anët: AKA në mungesë të kapaciteteve njerzore nuk ka arritur të bëjë verifikimin e saktësisë së informacioneve dhe dëshmive të
ofruara nga institucionet e arsimit të lartë gjatë procesit të akreditimit, çka ka ndikuar direkt në akreditimin
jo meritor të shumë institucioneve. Në anën tjetër, institucionet e arsimit të lartë nuk e kuptojnë sigurimin e
brendshëm të cilësisë si një proces të rregullt të institucionit të tyre i cili duhet të ju shërbejë atyre si udhërrëfyes për vendimmarrje dhe planifikim strategjik por e kuptojnë atë më tepër si një instrument të marrjes së
vendimit për akreditim.
Në shumicën e rasteve, vlerësimi i brendshëm i institucioneve të arsimit të lartë është mekanik, nuk merret si
diskutim për cilësinë por thjesht si mbushje letrash dhe ushtrim burokratik. Ndërsa vlerësimi i jashtëm krijon
situata hierarkike komunikative, dhe zyrtarisht quhet “intervistë”. Ky term dallon shumë nga diskutimi, i cili
është më pak hierarkik dhe më i frytëshëm në krahasim me intervistën që e zhvillojnë ekspertët, ku komunikimi është njëdrejtimësh dhe ndërveprimi është minimal, duke e shndërruar këtë proces në ushtrim mekanik
burokratik.136
Përpos procesit të akreditimit i cili përcillet me sfida të shumta, në Kosovë nuk aplikohet sistemi i monitorimit, si një proces i vazhdueshëm i sigurimit të cilësisë i cili kontrollon nëse institucioni vazhdon të mirëmbajë
standardet e cilësisë me të cilat fillimisht është akredituar. Në mungesë të burimeve njerëzore AKA nuk arrin
të sigurojë nëse rekomandimet apo kërkesat specifike të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit adresohen
nga institucionet e arsimit të lartë për të siguruar se kriteret e cilësisë dhe kushtet e akreditimit mirëmbahen
në vazhdimësi nga ta. Inspektimi i MASHTI-t është një proces sporadik i cili më tepër është i orientuar kah
kontrolli i aspekteve teknike dhe ligjore të institucioneve të arsimit të lartë, pa ndikim domethënës në cilësinë
e programeve të studimit.
Në vitet e fundit, Agjencia e Kosovës për Akreditim ka demonstruar një qëndrim më të rreptë në procesin e
akreditimit, duke rezultuar në uljen e numrit të programeve të studimit në arsimin e lartë (tabela 12). Në vitin
akademik 2019/2020 numri i programeve studimore të akredituara në IAL është 362 programe të studimit
të të gjitha niveleve. Shumica e programeve të studimit janë të nivelit baçelor dhe master. Ndërkaq, numri
i programeve të doktoratës është krahasimisht i vogël (19 programe). Numri i përgjithshëm i programeve
të akredituara ka rënë nga 468 programe në vitin 2015 në 362 programe në vitin 2020. Pjesa më e madhe e
programeve të studimit të akredituara janë në sektorin publik (234), ndërsa sektori privat ka 128 programe
135ASHAK (2021). Platformë për Rimëkëmbjen e Arsimit në Kosovë.
136 Po aty.
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të akredituara. Nëse e krahasojmë me vitin e kaluar, në vitin 2020 kemi më shumë programe të akredituara
në institucionet publike të arsimit të lartë meqenëse tri universitetet publike tashmë kanë ri-marr akreditim
institucional dhe rrjedhimisht programet që kanë pasur akreditim iu është mundësuar që të regjistrojnë studentë, si dhe u është dhënë akreditim edhe programeve të tjerave të cilat nuk kanë pasur akreditim. Në këtë
mënyrë, numri i programeve të akredituara gjatë vitit 2020 është rritur në nivelin Baçelor për 53 dhe në nivelin
Master për 17 programe.
Tabela 12

Programet e akredituara nga Agjencia e Kosovës për Akreditim

Viti akademik

Baçelor

Master

Doktoratë

Integruara

Niveli 5

Gjithsej

2013/14

270

181

26

/

/

477

2014/15

262

180

26

/

/

468

2017/18

221

109

19

7

1

357

2018/19

226

113

19

7

1

366

2019

154

113

19

6

1

293

2020

207

130

19

5

1

362
Burimi: Informatë nga AKA

Bordi i AKA-së është shkarkuar në shtator të vitit 2017 nga Ministri i MASHTI-t dhe ky veprim ka ndikuar
në përjashtimin e AKA-së nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë (EQAR), si pasojë e cenimit të pavarësisë së institucionit dhe presionit politik ndaj këtij institucioni të pavarur. Pas përjashtimit nga EQAR, edhe
Rrjeti Evropian i Agjencive të Sigurimit të Cilësisë për Arsim të Lartë (ENQA) e ka përjashtuar AKA-në me
arsyetimin që pozicioni i saj institucional nuk siguron pavarësi të plotë nga ndërhyrjet politike. MASHTI i
nxitur nga presioni i organizatave të shoqërisë civile ka nxjerrë një akt nënligjor që përcakton kriteret dhe
procedurat për emërimin e bordit të AKA-së. Qasja e re e përzgjedhjes së bordit të AKA-së është vlerësuar
si më transparente dhe rezultoi me një përbërje të re të bordit të AKA-së, të zgjedhur për herë të parë nga
Kuvendi i Kosovës. Megjithkëtë, në fillim të vitit 2021 kanë dhënë dorëheqje 5 anëtarë të bordit të AKA-së,
duke përfshirë këtu kryetarin, nënkryetaren dhe tre anëtarët ndërkombëtarë. Bordi i AKA-së, aktualisht ka
mbetur vetëm me 4 anëtarë vendorë.
Në PSAK në kuadër të rezultatit parashihen edhe aktivitete për zhvillimin dhe zgjerimin e kapaciteteve
njerëzore dhe financiare të AKA për t’i zbatuar standardet ESG (Udhëzimet Standarde Evropiane) mbi
sigurimin e cilësisë. Kosova në raport me shtetet e tjera të rajonit ka përparuar në aspektin e ndërtimit të një
sistemi formal të sigurimit të cilësisë në përputhje me standardet evropiane. Kjo është dëshmuar edhe me faktin që Kosova deri në vitin 2019 ishte anëtare e plotë e mekanizmave kryesor evropian të sigurimit të cilësisë,
sikurse ENQA dhe EQAR, në krahasim me shtetet e rajonit të cilat ende nuk e kanë fituar anëtarësinë në këto
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trupa. Edhe pse AKA është ndër më të vjetrat në rajon, e themeluar në 2004, e funksionalizuar në 2008, ende
mbetet me numrin me të vogël të stafit, siç është paraqitur tek Tabela 13.
Tabela 13

Ndërlidhja e stafit të Agjencisë me cilësinë në IAL
Slovenia

Serbia

Kroacia

Bullgaria

Mali i Zi

Kosova

Institucione të Arsimit të Lartë

41

17

47

51

8

32

Numri i stafit në Agjenci
të Akreditimit

20

40

20

30

14

7

Raporti IAL/staf të Agjencisë

2

0.4

2.35

1.7

0.5

4.5

IAL me renditjen më të mirë
sipas Webometrics

271

403

542

942

1906

3022

Aktualisht, AKA funksionon përmes shtatë zyrtarëve. Vështirësitë administrative në proces të rekrutimit, kriteret, ngarkesa e punës në krahasim me pagën e zyrtarëve, cilësia e shqyrtimit të lëndëve, e shumë të tjera, kanë
ndikuar që AKA ende të mos mund ta kompletojë stafin e nevojshëm, dhe për pasojë nuk ka arritur të realizoj procesin e monitorimit të institucioneve të arsimit të lartë.137 Sipas Ligjit mbi ndarjet buxhetore për vitin
2021, Agjencisë së Kosovës për Akreditim, i është ndarë buxheti për 32 pozita, por ende nuk është realizuar
rekrutimi për plotësimin e këtyre pozitave.
AKA ka hartuar dhe miratuar standardet e reja të saj bazuar në standardet dhe udhëzuesit evropian ESG 2015.
AKA, po ashtu ka funksionalizuar platformën elektronike “E-Akreditimi”, përmes së cilës tashmë shumë nga
proceset që lidhen me vlerësimin dhe akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë, siç janë deklarimi i stafit
akademik të angazhuar në institucione realizohet përmes mënyrës elektronike. Aplikimi për akreditim ende
nuk është funksionalizuar.
Gjatë viteve të fundit është rishikuar disa herë UA mbi akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë. Ndryshimi i shpeshtë i UA për akreditim, veçanërisht sa i përket afateve kohore për dorëzimin e aplikacioneve dhe
deklarimit të stafit akademik, ka krijuar pasiguri në mesin e institucioneve të arsimit të lartë. Në mënyrë që të
sigurohet pavarësi e plotë dhe efikasitet më i lartë në proceset e vendimmarrjes për akreditimin e institucioneve dhe programeve, si dhe në funksionimin më të mirë, AKA-së i nevojitet një ligj i veçantë. Krijimi i një ligji
të veçantë për Agjencinë e Kosovës për Akreditim do t’i ofronte AKA-së pavarësinë e plotë institucionale, në
mënyrë që funksioni i saj të jetë në përputhje me kriteret e EQAR dhe do t’ia mundësonte AKA-së krijimin e
politikave të veta. Si pasojë e mungesës së një ligji të veçantë, MASHTI ndër vite ka miratuar UA që ndikojnë
drejtpërdrejtë në punën e AKA-së, siç është shembulli me dy plotësim-ndryshimet e UA-së për akreditimin e
institucioneve të arsimit të lartë.138
137O
 RCA (QAINT), 2021, Raport i monitorimit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë 2, http://orca-ks.org/wp-content/uploads/2021/02/Raporti-Monitorimit-te-Keshillit-Shteteror-2.pdf
138ORCA (QAINT), 2021, Raport i monitorimit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë 2, http://orca-ks.org/wp-content/uploads/2021/02/Raporti-Monitorimit-te-Keshillit-Shteteror-2.pdf
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Përkundër entuziazmit dhe përkushtimit të AKA-së për zbatimin e kërkesave që burojnë nga procesi i akreditimit, ajo ende nuk ka zhvilluar mekanizmat e duhur për të monitoruar punën e institucioneve të arsimit të
lartë. Në Planin Strategjik të AKA-së 2019-2023, monitorimi cilësohet si një nga dobësitë e Agjencisë, ndërsa
mosrealizimi i këtij aspekti të punës së saj i atribuohet mungesës së stafit. Forma e vetme e monitorimit që
aktualisht realizohet nga AKA, është verifikimi në distancë i stafit akademik të institucioneve të arsimit të lartë
që, në disa raste, ka rezultuar me suspendim dhe tërheqje të akreditimit. Në këtë drejtim, AKA duhet të hartoj
dokumentin e metodologjisë për monitorimin e cilësisë në institucionet e arsimit të lartë në përputhje me
Standardet dhe Udhëzimet Evropiane për Sigurimin e Cilësisë për të siguruar një proces monitorimi efektiv.
Sistemi jofunksional i brendshëm për sigurimin e cilësisë është një prej pikave më të dobëta të institucioneve
publike të arsimit të lartë në Kosovë që reflektohet edhe në cilësinë e mësimdhënies. Institucionet publike
nuk i kanë të funksionalizuara zyrat për sigurimin e cilësisë, kanë kapacitete të kufizuara të stafit që merret
me aspekte të sigurimit të cilësisë, nuk kanë udhëzues për sigurim të cilësisë, vetëvlerësimet realizohen vetëm
për qëllim të akreditimit dhe jo për qëllim të përmirësimit të brendshëm të institucionit dhe instrumentet e
sigurimit të cilësisë kufizohen vetem në vlerësimin e stafit akademik nga studentët. Këto institucione kanë
mungesë të madhe të stafit akademik, të kapaciteteve hulumtuese dhe shkencore, mungesë të autonomisë
financiare, si dhe mangësi të ndërkombëtarizimit dhe shkëmbimit të studentëve dhe stafit akademik. Për më
shumë, këto institucione ende sfidohen nga ndikimet politike për sa i përket përzgjedhjes së rektorëve, përzgjedhjes së stafit akademik dhe strukturave të tjera udhëheqëse brenda universiteteve.
Në kuadër të PSAK parashihet themelimi i Zyrave për Sigurim të Cilësisë në të gjitha institucionet publike të
arsimit të lartë dhe trajnimi i njësive akademike për sigurim të cilësisë. Pothuajse të gjitha institucionet publike të arsimit të lartë kanë themeluar Zyrat për Sigurim të Cilësisë. Po ashtu, përmes projekteve të partnerëve
zhvillimor është mbështetur trajnimi i kordinatorëve për zhvillim akademik të institucioneve të arsimit të lartë
dhe janë organizuar punëtori mbi procedurat e vlerësimit të programeve dhe mësimdhënies.
Mungesa e kapaciteteve të AKA-së si dhe problemet me të cilat AKA është ballafaquar gjatë dy viteve të fundit
kanë ndikuar që AKA të mos realizojë analizën e thellë të sistemit siç ishte planifikuar në PSAK për peridhën
2017/18. Në anën tjetër, po ashtu nuk është punuar në hartimin e aktit nënligjor për përcaktimin e kritereve
për rankimin e programeve dhe institucioneve sipas Kornizës Multidimensionale Evropiane.
Stafi i vogël në numër, diplomat e fituara në shtete të huaja të cilat për arsye të ndryshme mbesin në proces
apo nuk arrihet t’u jepet njohje, mungesa e një databaze online, janë vetëm disa prej problemeve të cilat e
vështirësojnë funksionimin efikas të Qendrës Kombëtare për Njohje dhe Informim Akademik (NARIC), e
cila ofron informacione në procedurat për njohjen e diplomave dhe kualifikimeve të huaja, si dhe ofron informata për sistemin e arsimit të lartë dhe kualifikimet në Kosovë me kërkesë të shteteve të tjera. Mungesa e
kapaciteteve njerëzore, ia pamundëson NARIC-ut shqyrtimin e rasteve me kohë, për shkak të vëllimit të madh
të lëndëve.139
Rangimi i vetëm ndërkombëtar që përfshin institucionet e arsimit të lartë në Kosovë është Webometrics që
realizohet nga një institut kërkimor në Spanjë. Webometrics vlerëson madhësinë dhe prezencën në web të in139ORCA (QAINT), 2020, Raport i monitorimit të NARIC Kosova 2, http://orca-ks.org/wp-content/uploads/2020/11/RAPORTI-I-MONITORIMIT-TE-NARIC-KOSOVA-2.pdf
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stitucioneve të arsimit të lartë dhe ka një korrelacion mjaft të mirë me rangimet tjera ndërkombëtare në rastin
e institucioneve më prestigjioze të arsimit të lartë në botë. Edicioni i Webometrics i vitit 2021 e ka vendosur
Universitetin e Prishtinës në pozitën e 3022-të në botë. Një krahasim i rangimit të Universitetit të Prishtinës
me universitetet e kryeqyteteve tjera të Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Universitetit të Tiranës, tregon
se pozicioni i tanishëm i arsimit të lartë në Kosovë lë shumë për të dëshiruar (Figura 33).
Figura 33

Rankimi Webometrics i universiteteve të rajonit

Universiteti i Ljubjanës

271

Universiteti i Beogradit

408

Universiteti i Zagrebit
Universiteti i Shkupit
Universiteti i Sarajevës
Universiteti i Malit të Zi
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Tiranës
Universiteti i EJL
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Universiteti Shtetëror i Tetovës

542
1612
1675
1906
3022
4134
4384
4539
4688
Burimi: www.webometrics.info, Rankimi Janar 2021.

Ndërsa nga krahasimi i rangimit të institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë, vërehet se Universiteti i Prishtinës gjendet në pozitën më të mirë në nivel vendi (Figura 34)
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Figura 34

Rankimi Webometrics i institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë

Universiteti i Prishtinës
Kolegji AAB
Kolegji UBT
Universiteti i Mitrovicës
Universiteti i Prizrenit

3022
6063
7286
12956
14217

Universiteti i Pejes

15745

Kolegji AUK

15840

Universiteti i Gjakovës

Universiteti i Gjilanit
USHAF

19516
20293
22733
Burimi: www.webometrics.info, Rankimi Janar 2021

MASHTI ende nuk ka themeluar Agjencinë Shtetërore për Provime Shtetërore, siç parashihet me Ligjin për
Profesionet e Rregulluara të aprovuar në fund të vitit 2016. Funksionalizimi i trupave të paraparë në kuadër
të Ligjit për Profesionet e Rregulluara dhe përcaktimi i profesioneve të rregulluara është kriter për plotësim të
Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim me BE-në. Gjatë viteve 2017-2019, është themeluar dhe funksionalizuar Divizioni për Profesione të Rregulluara në kuadër të Departamentit për Arsim të Lartë/MASHTI. Në
këtë drejtim janë miratuar UA 21/2018 për detyrat dhe përgjegjësitë e Këshillit Shtetëror për Profesionet e
Rregulluara dhe UA 18/2020 për kriteret dhe procedurat për fitimin e të drejtës për ushtrimin e profesionit të
rregulluar.
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11.5 Infrastruktura për mësimdhënie dhe punë kërkimore shkencore
Në Kosovë, fushë veprimtaria e hulumtimit dhe zhvillimit shkencor rregullohet përmes Ligjit për Veprimtari Kërkimore Shkencore, i cili përcakton organizimin, qeverisjen dhe të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve
shkencorë dhe të hulumtuesve, derisa me fushën e inovacionit shkencor, transferit të dijes dhe teknologjisë,
në mënyrë me të hollësishme merret Ligji për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë. Në
Kosovë, bartësit kryesor të hulumtimit dhe zhvillimi shkencor/artistik janë Akademia e Shkencës dhe Arteve
e Kosovës, institucionet e arsimit të lartë dhe institutet hulumtuese. Përkundër faktit, që të gjitha këto institucione, nëpër dokumentet e tyre strategjike, paraqesin vizion kryesisht të përbashkët në lidhje me kërkesat
për politika adekuate hulumtuese dhe zhvillimore, reformat dhe sfidat e tyre për sa i përket qasjes së hulumtimit shkencor/artistik janë të fragmentuara, me mungese të dukshme të një qasjeje të integruar.140 Në këtë
drejtim, numër i konsiderueshëm i objektivave të përbashkëta mbeten të pa përmbushura, e të cilat kërkojnë
adresim të menjëhershëm, duke përfshirë: bashkëpunimin me të mirë midis sektorëve të shkencës dhe biznesit
dhe përshpejtimi i transferimit të teknologjisë, krijimin dhe funksionalizimin e qendrave të ekselencës për
hulumtim dhe zhvillim, rritjen e potencialit të hulumtuesve të rinj dhe përmirësimin e aftësive për të marrë
pjesë në programe dhe nisma evropiane dhe me gjerë, identifikimi dhe inkurajimi i hulumtuesve nga diaspora
për t’u lidhur me institucionet kërkimore shkencore/artistike në vend, etj.
Sfidat kryesore për punë kërkimore-shkencore në Kosovë lidhen me burimet njerëzore, infrastrukturën dhe
pajisjet jofunksionale. Institucionet e arsimit të lartë përballen me mungesën e hapësirave fizike, si dhe pajisjeve dhe instrumenteve laboratorike. Mungesa e infrastrukturës adekuate për punë kërkimore paraqet një
sfidë dhe mangësi edhe për pjesëmarrjen në programin “Horizon 2020”, meqenëse ndërtimi i konzorciumeve
të bashkëpunimit merr për bazë edhe kushtet për punë kërkimore në institucionet e arsimit të lartë. Përveç
kësaj, institucionet e arsimit të lartë nuk kanë strategji adekuate për kërkim shkencor, ndërsa kanë fonde të
kufizuara dhe kapacitete të dobëta për t’u angazhuar në projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar.
Këshilli Kombëtar i Shkencës (KKSH) ishte themeluar në vitin 2007 dhe ishte funksional deri në vitin 2011,
me ç‘rast përkundër mangësive me të cilat përballej, arriti të hartojë Programin Kombëtar të Shkencës (PKSH)
2010-2015 dhe standardet për punën shkencore në Kosovë. Megjithatë, pas vitit 2011, Kuvendi i Kosovës nuk
ka arritur asnjëherë të sigurojë konsensusin për të emëruar anëtarët e KKSH-së.

11.6 Sistemi i menaxhimit të informatave në arsimin e lartë
Në periudhën 2015-2017 është zhvilluar Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsimin e Lartë (SMIAL),
i cili bën të mundur gjenerimin e të dhënave të nevojshme për analizën e gjendjes në këtë sektor dhe vendimmarrje të informuar. Ky hap paraqet përmirësim në raport me gjendjen paraprake, gjë që shihet edhe nga
përmbledhjet e fundit të statistikave të arsimit, të cilat sjellin të dhëna të përdorshme për numrin e studentëve
dhe stafit akademik në arsimin e lartë. Gjatë vitit 2017/18 është rishikuar dy herë UA për ndryshimin dhe
plotësimin e Sistemit të Menaxhimit të Informatave në Arsimin e Lartë. Megjithatë, SMIAL ka mungesë të
140ASHAK (2021). Platformë për Rimëkëmbjen e Arsimit në Kosovë.
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mbështetjes së vazhdueshme teknike për të adresuar pengesat në futje të të dhënave dhe ende nuk ka filluar
publikimi i të dhënave të plota në përputhje me konceptin e SMIAL.
MASHTI ende nuk i ka zhvilluar treguesit kombëtar të arsimit të lartë, përkundër që ky aktivitet parashihej të
përfundonte në vitin 2018. Zhvillimi i treguesve të arsimit të lartë është thelbësor për matje të performancës
së institucioneve të arsimit të lartë. Mbledhja dhe përpunimi i treguesve është i rëndësishëm për zbatim të
formulës së financimit dhe promovim të cilësisë në arsimin e lartë.

11.7 Ndërlidhja me tregun e punës
Një mangësi strukturore e arsimit të lartë në Kosovë është zhvillimi i programeve të studimit të cilat nuk reflektojnë nevojat reale të tregut të punës. Njëkohësisht, këtyre programeve iu mungon edhe ndërdisiplinariteti,
pjesa e mësimit praktik, si dhe ndërlidhja me kërkimin shkencor. Mospërputhja e nevojave të tregut të punës
me njohuritë e fituara në arsimin e lartë është identifikuar si një prej pengesave kryesore për rritjen e punësimit dhe zhvillimin ekonomik në vend. Profesorët, në shumë raste ligjërojnë lëndë që janë të vjetruara dhe i
rezistojnë ndryshimit dhe përshtatjes së tyre me kërkesat gjithnjë në rritje të tregut të punës. Shkathtësitë me
teknologji bashkëkohore nuk janë pjesë përbërëse e kurikulave.
Pothuajse në të gjitha njësitë akademike të institucioneve publike të arsimit të lartë ekzistojnë bordet industriale. Në bazë të raporteve të vlerësimit të akreditimit, ekspertët kanë vërejtur se në shumicën e rasteve bordet
janë themeluar formalisht, takimet e tyre nuk janë të rregullta, dhe se nuk ka ndonjë komunikim sistematik
në mes të universiteteve dhe punëdhënësve. Përpos kësaj, nuk ekziston një bashkëpunim në kuptimin e përfshirjes së akterëve relevant në proceset e tjera të planifikimit dhe vendimmarrjes strategjike të institucioneve
të arsimit të lartë në Kosovë. P.sh. mungojnë rastet kur ekspertët e fushës apo të profesionit marrin pjesë në
proceset e hartimit të planeve strategjike, të programeve të studimit, apo të komisioneve të tjera profesionale të
institucioneve të arsimit të lartë të cilat do të mundësonin që universiteti t’i përgjigjet më mirë nevojave lokale
dhe vendore të tregut të punës.
AKA ka rishikuar Manualin e saj të Akreditimit përmes së cilit kërkon që institucionet të dëshmojnë komunikimin dhe bashkëpunimin me industritë. Për më tepër, takimet me përfaqësuesit e industrisë janë obligative
gjatë vizitës së eksperteve ndërkombëtarë të akreditimit. Megjithatë, institucionet e arsimit të lartë nuk kanë
arritur që të shënojnë progres të madh në këtë drejtim për shkak të mos rishikimit të rregulloreve dhe politikave të tyre të brendshme. Ende nuk është e dëshmuar përmes dokumenteve zyrtare se si merren parasysh
kërkesat e tregut të punës gjatë rishikimit të programeve të studimit, apo cilat janë instrumentet përmes së
cilave merren këto inpute nga industria.
Tabela 14 jep një pasqyrë të programeve të akredituara në vitin 2019 sipas fushave të studimit të përcaktuara
nga Eurostat. Nga tabela vërehet se rreth 60% të programeve studimore janë nga fusha e edukimit, arteve dhe
shkencave humane, shkencave shoqërore dhe shërbimeve.
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Tabela 14

Programet e akredituara në vitin akademik 2018/19 sipas fushave të studimit
Sektori
publik

Sektori
privat

Total

Edukimi

15

0

15

Shkencat humane dhe artet

45

28

73

Shkencat shoqërore, biznesi dhe drejtësia

31

47

78

Shkencat e natyrës, matematika dhe kompjuterika

28

9

37

Inxhinieria, prodhimtaria dhe ndërtimi

24

13

37

Bujqësia dhe veterina

11

4

15

Shërbime

6

3

9

Shëndeti dhe Mirëqenia

12

16

28

172

120

292

Fushat e studimit

Gjithsej

Total (%)

6+94+R
25+75+R
25+75+R
13+87+R
13+87+R
6+94+R
3+97+R
10+90+R
5.1%

25%

26.7%

12.7%

12.7%

5.1%

3%

9.6%

Burimi: Agjencia e Kosovës për Akreditim141

141 http://akreditimi-ks.org/docs/Downloads/Accreditation/kshc20092019/kshc20092019.pdf

140

Figurat 35 dhe 36 paraqesin studentët e regjistruar për herë të parë në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë
në vitin 2018/19 sipas fushave të ESAC. Numri më i madh i studentëve dhe programeve të studimit janë në
kategorinë e shkencave shoqërore dhe studimit të së drejtës. Në vitin 2018, vërehet një rritje e theksuar e numrit të studentëve në fushat mjekësore, kryesisht në fushën e përkujdesit mjekësor dhe infermierisë në sektorin
privat.142
Figura 35

Studentët e regjistruar në vitin 2018/2019 sipas fushave të ESAC

23%

Biznes

15%

Mjekësi

13%

Drejtësi

8%

Informatikë/Matematikë

9%

Shkenca shoqërore

7%

Inxhinieri

6%

Filologji

Burimi: MASHTI/SMIAL, 2019

142MASHT, Raport Vjetor i Vlerësimit të PSAK për vitin 2018 dhe MASHT, Raport Vjetor i Vlerësimit të PSAK për vitin 2019.

141

VLERËSIMI I REALIZIMIT TË PLANIT STATEGJIK PËR ARSIMIN NË KOSOVË 2017-2021

Figura 36

Orientimi
i studentëve të regjistruar në vitin 2018 sipas fushave

të ESAC dhe institucioneve
Mjekësi
Arkitekturë

4.6

95.4

15.5

84.5

Informatikë/Matematikë

24.9

75.1

Art/Dizajn

27

73

Tjera

27

73

27.8

72.2

Shkenca shoqërore
Komunikim/Informim
Biznes Menaxhment

33.4

66.6

36.2

63.8

Drejtësi

50.2

49.8

Filologji dhe gjuhë

51.3

48.7

Inxhinieri/Teknologji
Bujqësi

59

41
92.2

Gjeografi/Gjeologji

100

Shkenca natyrore

100

Humanistikë

100

Edukim

100
Institucione publike

7.8

Institucione private

Burimi: MASHTI, 2018
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Vërehet një dallim i theksuar në orientim në fusha të caktuara të studimit në arsimin e lartë sipas gjinisë. Vajzat janë të prirura të jenë të orientuara (mbi 90%) në programet e edukimit, shkencave natyrore, shkencave
shoqërore, mjekësisë, komunikimit dhe gjuhësisë. Djemtë dominojnë në fusha të studimit të informatikës, humanistikë, gjeografi/gjeologji dhe inxhinieri/teknologji. Një orientim i baraspeshuar gjinor vërehet në fushat e
arkitekturës, biznesit dhe drejtësisë.

Figura 37

Orientimi i studentëve sipas gjinisë në vitin 2018/19 sipas fushave të ESAC

Informatikë/Matematikë

73.0

Tjera

27.0

71.0

Humanistikë

29.0

62.0

38.0

Gjeografi/Gjeologji

61.0

39.0

Inxhinieri/Teknologji

60.0

40.0

Biznes/Menaxhment
Arkitekturë/Plan/Urban

55.0

45.0

53.7

46.3

Drejtësi

49.0

51.0

Bujqësi

48.0

52.0

Art/Dizajn

46.0

Komunikim/Informim

54.0

40.0

Filologji dhe Gjuhë

60.0

31.0

Mjekësi

69.0

27.0

73.0

Shkenca shoqërore

24.0

76.0

Shkenca natyrore

23.0

77.0

Edukim

8.3

91.7
Djemë

Vajza

Burimi: MASHTI, 2019
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Orientimi i studentëve në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë ende mbetet i ulët. Shkalla e orientimit të studentëve në fushat e studimit në shkenca shoqërore, humane, biznes dhe juridik është shumë
e lartë në krahasim me dinamikën e tregut. Nuk ka ndonjë studim gjithëpërfshirës për përshtatjen në mes
të shkathtësive të të diplomuarve dhe nevojave të tregut të punës, mirëpo, ka mjaft fakte që dëshmojnë të
kundërtën. Numri i studenëve të diplomuar (baçelor/master) të papunë është duke u rritur ndjeshëm. Në vitin
2019 ishin mbi 12,000 të diplomuar të papunë, ndërsa bizneset janë në kërkim të shkathtësive. Puna praktike
e studentëve mbetet një aspekt i pazhvilluar. Programet e studimit nuk e parashohin zyrtarisht punën praktike
të studentëve si pjesë të kurrikulës dhe angazhimi në punë praktike bëhet invidiualisht nga ana e studentëve
dhe jo në mënyrë të kontrolluar nga institucioni. Përveç programeve specifike të studimit ku praktika është e
pashmangshme, në shumicën e programeve të tjera të studimit, institucionet e arsimit të lartë nuk sigurojnë
punën praktike.
Mungesa e stimujve për afrimin e kërkesave të tregut të punës me plan programet e studimit të universiteteve
vjen edhe nga MASHTI, ku edhe pse në kuadër të PSAK është paraparë mbështetja e 30 iniciativave të partneriteteve ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe bizneseve, kjo nuk ka ndodhur. Po ashtu, nuk është
realizuar studimi mbi ndërlidhjen e programeve arsimore me tregun e punës dhe nuk ka pasur fare përpjekje
për të krijuar një sistem që shqyrton dhe drejton studentët drejt fushave me kërkesë të lartë në ekonomi.

11.8 Publikimet shkencore
Përkundër që puna kërkimore-shkencore është aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të arsimit të lartë ajo nuk
është nuk është pjesë e programeve të studimit dhe nuk është e integruar në aktivitetet e institucioneve të
arsimit të lartë në Kosovë. Mësimdhënia përbën aktivitetin kryesor të stafit akademik, ndërsa puna kërkimore zhvillohet në baza ad-hoc, pa ndonjë platformë diskutimi për kërkimin shkencor. Numri i publikimeve
shkencore në revista të indeksuara ndërkombëtare të stafit të institucioneve të arsimit të lartë mbetet i vogël.
Me qëllim që stafi akademik të publikojë në revista shkencore kredibile, MASHTI ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ (MASHTI) Nr. 01/2018 për parimet e njohjes së platformave dhe revistave ndërkombëtare. Punimet e publikuara duhet të indeksohen në një nga bazat e të dhënave në vijim: Web of Science, Scopus, EBSCO
host, WorldCat apo Directory of Open Access Journals.143 Qëllimi kryesor i rregullaltivës ishte sistematizimi
i parimeve të njohjes së revistave ndërkombëtare në të gjitha institucionet e arsimit të lartë, parandalimi i
shkeljeve etike dhe sistematizimi i procedurës së zhvillimit profesional dhe akademik.
Në Kosovë, në përputhje me mundësitë aktuale për punë hulumtuese shkencore janë realizuar publikime
në shumë revista dhe simpoziume me karakter vendor dhe ndërkombëtarë. Viteve të fundit, si rezultat i angazhimit individual dhe ekipor të hulumtueseve, janë evidentuar një numër i konsiderueshëm i publikimeve
shkencore në revista ndërkombëtare. Megjithatë, në shume raste, ato mbesin në margjinat e publikimeve sipas
dëshirës dhe kryesisht për marrjen e titujve akademikë, por jo edhe si një pjesë e kulturës akademike për të
hulumtuar dhe gjeneruar një dije të re që ndihmon zhvillimin e vendit, apo institucionet në veçanti.

143MASHT, 2018. Udhëzimi Administrativ Nr: 01/2018. https://bit.ly/2yO6n0L

144

Në kuadër të PSAK është paraparë ngritje e vazhdueshme e publikimeve në revista të indeksuara ndërkombëtare. Kosova nuk ka një sistem të matjes së produktivitetit shkencor as në kuptim të vëllimit dhe as cilësisë
së publikimeve. Në bazë të të dhënave të Bankës Botërore lidhur me numrin e publikimeve shkencore (2018),
numri i publikimeve shkencore nga Kosova në revista të indeksuara ndërkombëtare është rritur gradualisht
nga viti 2009.144 Numri i publikimeve shkencore/teknike në revista të indeksuara ndërkombëtare është dyfishuar krahasuar me vitin 2015. Në bazë të të dhënave krahasimore në Ballkanin Perëndimor, viteve të fundit
Kosova ka tejkaluar numrin e publikimeve shkencore të Shqipërisë dhe Malit të Zi. Serbia përbën pjesën
dërmuese (70%) të të gjitha publikimeve shkencore/teknike në Ballkanin Perendimor.

2014

2015

39.2

39.2

39.2
2013

39.2

39.2

39.2

2012

39.2

39.2

39.2

39.2

Numri i publikimeve shkencore në revista të indeksuara 2009-2019

39.2

Figura 38

2009

2010

2011

2016

2017

2018

2019

Burimi: Banka Botërore 2019145

Institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë nuk kanë fonde për kërkime shkencore dhe nuk mbështesin financiarisht pjesëtarët e tyre në publikime nëpër revistat shkencore. Në anën tjetër, mungojnë informata
publike për shpenzimet e realizuara në kuadër të fondit të shkencës nga MASHTI.
Shumica e institucioneve të arsimit të lartë formalisht kanë krijuar procedurat dhe mekanizmat për zbatimin
e parimeve të etikës në procesin e mësimdhënies dhe hulumtimit shkencor. Megjithatë, ekzistenca e këtyre
trupave nuk është e njohur për gjithë komunitetin akademik, komisionet e etikës nuk janë të gjitha funksionale, dhe aplikimi i procedurave të Kodeve të Etikës nuk bëhet në mënyrë transparente dhe publike.146 Ekzistojnë raporte të ndryshme nga ana e shoqërisë civile në lidhje me dyshimet për autenticitetin e punimeve
shkencore të stafit akademik.

144 https://data.worldbank.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC?end=2018&locations=XK&start=2000&view=chart
145 https://data.worldbank.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC?end=2018&locations=XK&start=2008
146ASHAK (2021). Platformë për Rimëkëmbjen e Arsimit në Kosovë.
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11.9 Legjislacioni për arsimin e lartë
Në kuadër të PSAK është paraparë rishikimi dhe miratimi i Ligjit për Arsimin e Lartë në vitin 2017 por kjo
nuk është realizuar. Procesi i rishikimit të Ligjit për Arsimin e Lartë është stërzgjatur dhe kjo ka ndikuar mjaft
shumë në dinamikën e hartimit të akteve tjera. Në vitin 2018 është aprovuar Ligji për Inovacion Shkencor,
Transfer të Dijes dhe Teknologjisë që rregullon fushën e inovacionit shkencor, transferit të dijes dhe teknologjisë në Kosovë.147
Gjatë vitit 2019 është miratuar edhe Konceptdokumenti për Ligjin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim,
mirëpo projektligji ende nuk është finalizuar. Për më shumë, Ligji për profesionet e rregulluara ende nuk ka
filluar të zbatohet.

11.10 Financimi i arsimit të lartë
Kosova ende nuk e ka të zhvilluar një metodologji për financimin e institucioneve të arsimit të lartë që nxitë
efektivitetin dhe llogaridhënien, përkundër faktit që korniza ligjore e arsimit të lartë përcakton zhvillimin e
mekanizmave efektiv për financim të bazuar në performancë. Financimi i institucioneve të arsimit të lartë nuk
bëhet mbi bazën e një plani të performancës i cili do të mundësonte monitorimin e punës së tyre dhe do të
nxiste ndërtimin e kulturës së përgjegjësisë dhe llogaridhënies.
Pjesa më e madhe e financimit për institucionet publike të arsimit të lartë i dedikohet Universitetit të Prishtinës (67.4%). Gjashtë institucionet tjera të arsimit të lartë publik përbëjnë 32.6% për qind të shpenzimeve.
Buxheti i përgjithshëm i ndarë për institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë në vitin 2020 është 46
milion EUR.148 Universiteti i Prishtinës vazhdon të jetë kategori e veçantë buxhetore ndërsa universitetet tjera
publike janë si nën-programe financiare të arsimit të lartë të MASHTI.

147 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18188
148Ministria e Financave. Ligji nr. 07/L-014 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit me nr. 07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e
Kosoves per vitin 2020. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=27690
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Figura 39

Financimi i institucioneve publike të arsimit të lartë 2020

€ 31,041,403

Universiteti i Prishtinës

€ 3,542,984

Universiteti i Pejës

€ 3,886,978

Universiteti i Mitrovicës

€ 2,245,014

Universiteti i Prizrenit

€ 1,947,614

Universiteti i Gjilanit

€ 1,974,755

Universiteti i Gjakovës

€ 1,408,452

Universiteti i Ferizajit

Burimi: Ministria e Financave, 2020

Buxhetet e këtyre universiteteve përgatiten mbi baza historike ku si pikënisje përdoret shuma e ndarë fillimisht. Për më tepër, kostoja adekuate e nënprogrameve përkatëse nuk ka qenë e mundur të bëhet deri më
tani për shkak të mungesës së marrëveshjes se si të strukturohen degët dhe fakultetet e universiteteve, dhe
si të kufizohet numri i përgjithshëm i studentëve në këto universitete (e nevojshme për shkak të burimeve të
kufizuara financiare që janë alokuar për arsimin e lartë). Universiteteve iu mungojnë të dhënat bazike të nevojshme për zhvillimin e një sistemi të bazuar në formulën për financimin e tyre. Kjo është një nga pengesat
kryesore për zbatimin e financimit të bazuar në formulë dhe decentralizimin e ekzekutimit të buxhetit.
Sa i përket institucioneve publike të arsimit të lartë, buxhetet e ndara për universitetet publike ndahen prej 2
milionë deri në 3.5 milion euro ndarazi për 6 nga universitetet publike, pa përfshirë Universitetin e Prishtinës
i cili ka buxhet prej 31 milion euro, e që përsëri në krahasim me universitetet tjera rajonale, sikurse Universiteti i Lubjanës rreth €290 milion, Universiteti i Zagrebit rreth €330 milion, Universiteti i Beogradit rreth €160
milion, dhe Universiteti i Sofjes me buxhet rreth €120 milion, ky buxhet është jashtëzakonisht i ulët.
Shpenzimet mesatare për kokë studenti në vitin 2020 nxjerrin në pah vështirësi të theksuara nga universitetet publike për të ofruar studime cilësore. Universiteti i Pejes dhe Universiteti i Prizrenit regjistrojnë shumë student krahasuar me shkallën e financimit. Mesatarja e shpenzimeve për kokë studenti në universitetet publike është €790.
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Figura 40

Shpenzimet vjetore për student në institucionet publike të arsimit të lartë 2020

Mesatarja

€ 790
€ 979

Universiteti i Ferizajit

€ 1,195

Universiteti i Gjakovës
Universiteti i Gjilanit

Universiteti i Prizrenit

€ 732
€ 556
€ 2,145

Universiteti i Mitrovicës
Universiteti i Pejës
Universiteti i Prishtinës

€ 320
€ 872
Burimi: Ministria e Financave, 2020 dhe Statistikat e Arsimit 2019/20, MASHTI

11.11 Mobiliteti i stafit akademik
Kosova merr pjesë në skema të mobilitetit akademik siç janë: CEEPUS, Erasmus+ dhe përfiton mbështetje
nga forma të ndryshme të përkrahjes bilaterale dhe multilaterale në arsimin e lartë. Mundësitë e mobilitetit
për stafin dhe studentët janë të shumta, përkundër që mosnjohja e mjaftueshme e gjuhës angleze nga stafi
dhe studentët kufizon mundësitë për shfrytëzimin e këtyre skemave. Në programin Erasmus+, Kosova e ka
zgjeruar pjesëmarrjen në skema të tjera të reja nga viti 2017. Në programin Erasmus+ Kosova merr pjesë në
veprimet e “Key 1 – Shkëmbimet dhe programet e diplomave të përbashkëta) dhe në veprimet “Key 2 – në
veprimin për ngritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë). 1934 pjesëtarë të stafit akademik dhe studentë nga
Kosova kanë përfituar bursa mobiliteti nga programi Erasmus+ gjatë periudhës 2017-2019, përderisa Kosova
ka qenë nikoqire në 1027 mobilitete.149

149 http://erasmuspluskosovo.org/en/erasmus/projects/

148

Tabela 15

Mobilitet e studentëve dhe stafit akademik në Erasmus+ (KA1) 2017-2019

KA1: International Credit Mobility

2017

2018

2019

Gjithsej

Shkëmbimet pranuese (incoming)

512

517

905

1934

Shkëmbimet dërguese (outgoing)

260

267

500

1027

772

784

1405

2961

Gjithsej

Burimi: Erasmus+ Kosova

Kosova nga viti 2008 merr pjesë në Programin e Evropës Qendrore për Shkëmbime në Studimet Universitare
(CEEPUS), i cili mbështet partneritetin e bashkëpunimit ndërmjet universiteteve të Evropës Qendrore dhe
Juglinore dhe nxit bashkëpunimin ndëruniversitar përmes shkëmbimit të stafit akademik, studiuesëve dhe
studentëve. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat për numrin e përfituesëve (student dhe staf
akademik) në programin CEEPUS në periudhën 2008-2019.
Tabela 16

Numri i përfituesëve nga skema e shkëmbimit të programit CEEPUS-it 2008-2019
CEEPUS

Studentë

Staf akademik

Gjithsej

Shkëmbimet pranuese (incoming)

19

129

148

Shkëmbimet dërguese (outgoing)

201

67

268

220

196

416

Gjithsej

Burimi: MASHTI, 2019

11.12 Pjesëmarrja në programe ndërkombëtare
Kosova merr pjesë me një numër mjaft të vogël të projekteve në programin e BE-së për financimin e kërkimeve dhe inovacionit “Horizon 2020”. Në periudhën 2014-2021, janë 113 aplikime nga Kosova, prej të cilave
104 kanë qenë aplikime të pranueshme. Në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Përendimor, pjesëmarrja
e Kosovës në këtë program mbetet mjaft e ulët. Kapacitetet e pamjafueshme për kërkime shkencore dhe për
rrjetëzim ndërkombëtar janë faktorë që ndikojnë në nivelin e ulët të pjesëmarrjes. Numri i vogël i aplikimeve
në programin “Horizon 2020” është paraqitur në tabelën e mëposhtme, përmes krahasimit ndërmjet Kosovës
dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Kosova ka aplikimet më të ulëta në rajon (113), si dhe aplikimet
më të ulëta të mbështetura (19). Kosova është shumë larg Serbisë, e cila është një vend udhëheqës në rajon me
149
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3,803 aplikime, prej të cilave 395 aplikime të mbështetura. Në tabelën më poshtë janë dhënë informata mbi
numrin e aplikuesëve dhe kontributin e kërkuar nga BE-ja nga vendet e Ballkanit Prendimor.
Tabela 17

Aplikimet në programin Horizon 2020 në periudhën 2014-2021

Vendi

Aplikime të
pranuara

Aplikime të
mbështetura

Kontributi i kërkuar
nga BE-ja

Aplikime

Serbia

2996

395

130,3 mil EUR

3803

Maqedonia e Veriut

705

79

12,95 mil EUR

853

Mali i Zi

247

37

4,52 mil EUR

302

Kosova

104

19

2,56 mil EUR

113

Bosnja dhe Heregovina

560

67

8,56 mil EUR

701

Shqipëria

435

45

5,27 mil EUR

543

Burimi: Komisioni Evropian, Platforma e programit Horizon 2020150

Gjatë analizës së kontributeve të kërkuara sipas llojit të organizatës, vërehet që aplikimet nga Kosova janë
kryesisht nga OJQ-të, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, apo nga individë/grupe hulumtuesish. Deri më sot,
vetëm Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti i Prizrenit kanë fituar nga një grant në kuadër të programit
“Horizon 2020”. Duket që problemi kryesor qëndron tek mungesa e interesimit nga ana e institucioneve të
arsimit të lartë dhe stafit të tyre akademik. Mosgatishmëria e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë për të
aplikuar në thirrje të tilla ndërkombëtare kërkimore lidhet drejtpërdrejt me kulturën kërkimore institucionale,
e cila nuk i jep mundësi iniciativave të tilla për financimin e kërkimit shkencor.
Në Asocacionin COST (European Cooperation for Science and Technology), ku Kosova nga viti 2018 ka statusin e vendit të afërt fqinj, sipas të dhënave rreth 20 hulumtues nga Kosova tanimë janë pjesë e aksioneve të
COST dhe kanë filluar aktivitetet e tyre.
Komisioni Evropian ka organizuar sesione informative lidhur me mundësitë e ofruara në kuadër të programeve
Erasmus+, Horizion 2020 dhe COST. Në anën tjetër, ka munguar mbështetja për aplikim në programe evropiane (Horizon 2020) nga ana e MASHTI-t. Institucionet e arsimit të lartë në Kosovë tradicionalisht kanë
marrëveshje të ndryshme dypalëshe me partnerë universitarë në tërë Evropën. Marrëveshjet dypalëshe janë
hapi i parë drejt bashkimit të përpjekjeve për aplikim në fondet shtetërore, evropiane ose të tjera. Shembull,
Universiteti i Prishtinës ka pothuajse 400 marrëveshje të tilla dypalëshe me institucione të arsimit të lartë dhe
institutet në Evropë dhe ShBA. Megjithatë, shumica e marrëveshjeve dypalëshe mbeten si shfaqje e një vullneti
të mirë bashkëpunimi, por të pa përcjellura me një buxhet për zbatim.

150 https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/e02e4fad-3333-421f-a12a-874ac2d9f0db/sheet/941d3afe-da24-4c2e-99eb-b7fcbd8529ee/state/analysis
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12. Arritja në raport me treguesit
Pjesëmarrja dhe Gjithëpërfshirja
Objektivi strategjik 1: Rritja e përfshirjes dhe mundësitë e barabarta për zhvillim,
aftësim dhe arsimim të çdo individi në arsimin parauniversitar
Treguesit

Baza

Qëllimi

Arritja

Përfshirja bruto në edukimin
parashkollor

15.7%

20%

8.5%

Përfshirja bruto në edukimin parafillor

79.6%

100%

79.4%

Përfshirja bruto e fëmijëve të moshës
4 dhe 5 vjeç në edukimin parashkollor

40.7%

55%

45.8%

Përfshirja bruto në arsimin fillor

96.4%

100%

88.3%

Përfshirja bruto në arsimin e mesëm
të ulët

99.5%

100%

93.4%

Përfshirja bruto në arsimin e mesëm
të lartë

84.5%

90%

88.8%

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: Parashkollor (0-5 vjeç)

0.92

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: Parafillor (5 vjeç)

0.94

0.93

0.92

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: Fillor
(6-10 vjeç)

0.93

0.94

0.95

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: I mesëm
i ulët (11-14 vjeç)

0.94

0.93

0.93

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: I mesëm
i lartë (15-17 vjeç)

0.89

Shkalla e transicionit në arsimin e
mesëm të lartë

97.2%

/

96.8%

/

/

/

Shkalla e “të larguarve të hershëm” të
moshës 18-24 vjeç (Zakonisht sigurohet nga Anketa e Tregut të Punës)
Përfshirja e fëmijëve me nevoja të
veçanta në shkollim të obligueshëm

44.6%16 (M:
50.3%, F: 37.2%)

0.95

0.94

60% (për M
dhe F)

Sqarim

0.91

0.95

44.1%

Nuk është realizuar vlerësimi i të
gjithë fëmijëve me
nevoja veçanta
arsimore.
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Objektivi strategjik 1: Rritja e përfshirjes dhe mundësitë e barabarta për zhvillim,
aftësim dhe arsimim të çdo individi në arsimin parauniversitar
Treguesit

Përfshirja e fëmijëve me nevoja të
veçanta në shkollimin e mesëm të lartë

Baza

Qëllimi

Arritja

Sqarim
Nuk është realizuar vlerësimi i të
gjithë fëmijëve me
nevoja veçanta
arsimore.

17.9% (M: 19.5%,
F: 15.8%)

30% (për M
dhe F)

25%

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe
egjiptian në edukimin parafillor

53.9%

70%

44.9%

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe
egjiptian në arsimin fillor

85.3%

95%

84.1%

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe
egjiptian në arsimin e mesëm të ulët

65%

85%

63.7%

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe
egjiptian në arsimin e mesëm të lartë

30.3%

50%

31%

Shkalla e transicionit në arsimin e
mesëm të lartë për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian

69.9%

80%

70.79%

Indeksi i paritetit gjinor për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian
Niveli: Fillor

1.01

Indeksi i paritetit gjinor për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian
Niveli: i mesëm i ulët

0.94

1

0.98

Indeksi i paritetit gjinor për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian
Niveli: i mesëm i lartë

0.80

0.90

0.99

Përfshirja e fëmijëve të riatdhesuar në
sistemin arsimor

/

Numri i fëmijëve nga diaspora që marrin pjesë në aktivitete arsimore

/

Ulja e shkallës së braktisjes së shkollimit të obligueshëm
Ulja e shkallës së braktisjes së shkollimit të mesëm të lartë
Numri i fëmijëve me talente të veçanta
të identifikuar në kuadër të sistemit
arsimor
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1

100%

0.97

100%

/

/

0.10%

0.10%

1.70%

1%

1.20%

/

300/vit

284

0.20%

Menaxhimi i sistemit arsimor
Objektivi Strategjik 2: Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i bazuar në
transparencë dhe në llogaridhënie
Treguesit
Përqindja e anëtarëve
të trajnuar të këshillave
drejtues të shkollave

Baza

Qëllimi

Arritja

Sqarim

822 pjesëmarrës të trajnuar
apo gjithsej
272 Shkolla

50%

/

Mungojnë të dhëna të sakta

Përqindja e drejtorëve
dhe zëvendësdrejtorëve
të trajnuar të shkollave

490 Drejtorë
nga Programi
BEP dhe afro
500 të tjerë
janë trajnuar
nga GIZ

100% për trajnimin bazë;
dhe 50% për
trajnimin e
avancuar

Numri i personelit në
DKA të trajnuar për udhëheqje arsimore

55 ( nga GIZ,
IDEP, USAID)

70

MASHTI për qeverisje dhe
udhëheqje arsimore – rreth
730 persona (shumica prej
tyre mësimdhënës).
Trajnim bazë
të gjithë sepse SBASHK për udhëheqje dhe
është detyrim
planifikim strategjik - 1,097
persona.
ligjor.
Këshilli Britanik për menaxhim dhe udhëheqje
për shkollat e shekullit 21 –
Rreth 400 drejtues të shkollave dhe mësimdhënës.
5

Në vitet e fundit nuk është
organizuar.
Mungojnë të dhëna të
sakta.

Numri i nxënësve në
shkollat fillore që mësojnë në një ndërrim

25.4% (apo
198 shkolla nga
gjithsej 779
shkolla)3

1/3

/

Hapësira shkollore për
kokë nxënësi

3.5 m 31 Sipërfaqja bruto e shkollave
është përafërsisht 1,300,000
m

4 m2

/

Rreth 60% të shkollave janë
nën 250 nxënës. Mbi 200
shkolla (paralele të ndara)
funksionojnë me nën 50
nxënës apo rreth 4 nxënës
për klasë.
Mungojnë të dhëna të
sakta.

Mungojnë të dhëna të
sakta.
Numri i shkollave të pajisura me dollapë individual për nxënës

/

/ 30% e
shkollave

/

Numri i shkollave që do
të pajisen me inventar

/

60 shkolla

Mbi 100
shkolla

Në disa shkolla, prindërit
me vetë iniciativë i kanë
pajisur klasat me dollap
individual për nxënës.
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Objektivi Strategjik 2: Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i bazuar në
transparencë dhe në llogaridhënie
Treguesit
Numri i shkollave që
do të pajisen me pako
sportive
Numri i institucioneve
parashkollore që do të
ndërtohen

Baza

Qëllimi

Arritja

/

40 shkolla

24

Mbi 10

Gjatë viteve të fundit,
MASHTI me burimet financiare të saj apo me financim
të partnerëve zhvillimor ka
ndërtuar mbi 10 institucione
parashkollore.

/

250 objekte
shkollore

Mbi 15 shkolla

Vlerësohet se qëllimi i vendosur për renovimin e 250
objekteve shkollore ka qenë
një gabim teknik.

/

25 objekte të
reja shkollore

Mbi 25 shkolla

/

18 institucione parashkollore

Renovimi i objekteve
shkollore
Ndërtimi i objekteve të
reja shkollore
Ndërtimi i objekteve për
institucionet e arsimit të
lartë

Sqarim

/

3 objekte

Ndërtimi i objekteve për institucionet e arsimit të lartë
menaxhohen nga universitet përkatëse.

Trajnimi i personelit
menaxhues dhe mësimdhënës në shkolla për
sigurinë dhe shëndetin
në shkollë

/

50%

/

Janë realizuar disa fushata në
shkolla për ngritjen e vetëdijes
së nxënësve mbi shëndetin riprodhues, planifikimin
familjar, shtatzëninë, abortin,
infeksionet seksualisht të
transmetueshme, e tjera.

Numri i shkollave që
pajisen me pako të
ndihmës së parë

/

100

/

Mungojnë të dhëna të
sakta.

Numri i personelit të
MASHT të trajnuar për
planifikim, politikëbërje
dhe monitorim

/

50

/

Janë ofruar trajnime të
ndryshme e të vazhdueshme në kuadër të
projekteve të partnerëve zhvillimor në arsim por nuk ka
evidencë gjithëpërfshirëse.

Numri i rregulloreve dhe
procedurave të miratuara për komunikim
efektiv

/

5

/

/

Numri i rrjeteve të shkollave të themeluara

/

150

/

/

Numri i planeve zhvillimore komunale të
miratuara

/

36

Mbi 10

/
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Objektivi Strategjik 2: Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i bazuar në
transparencë dhe në llogaridhënie
Treguesit

Baza

Qëllimi

Arritja

Sqarim

Përqindja e shkollave që
kanë kodin buxhetor dhe
menaxhojnë buxhetin e
tyre

/

/ 100%

/

/

Numri i politikave
mbi menaxhimin e të
dhënave të SMIA

/

2

/

/

Numri i personelit të
trajnuar për futjen
dhe shfrytëzimin e të
dhënave të SMIA

/

700 persona në nivel
shkolle

/

Mungojnë të dhëna të
sakta.
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Sigurimi i Cilësisë
Objektivi Strategjik 3: Zhvillimi i një sistemi funksional për sigurimin e cilësisë, në
përputhje me standardet ndërkombëtare
Treguesit

Baza

Qëllimi

Arritja

Sqarim

Përqindja e shkollave
2 shkolla profesioqë i janë nënshtruar
nale
vlerësimit të jashtëm

100%

6.3%
68 shkolla

Përqindja e shkollave 69 shkollat profeqë kanë emëruar KC sionale

100%

100%

Mungojnë të dhëna
të sakta

20151

Të dhënat nga
organizatat që
kanë mbështetur
këtë proces në
komunat përkatëse

13

Të dhënat nga organizatat që kanë
mbështetur këtë
proces në komunat
përkatëse

3,300

Rreth 400 shkolla

Të dhënat nga organizatat që kanë
mbështetur këtë
proces në shkollat
përkatëse

50,000/vit

/

Portali nuk është
zhvilluar

2,000 administratorë dhe 600
mbikqyrës

0

Janë ofruar vetëm
sesione informative
për procedurat

5000

/

/

Numri i komunave që
kanë krijuar grupe
profesionale për of0
rimin e mbështetjes
për shkolla
Numri i komunave
6 komuna kanë
hartuar plane zhvilqë kanë hartuar
plane për zhvillimin e limore të arsimit;
arsimit
Numri i punonjësve
të shkollave dhe të
DKA-ve të trajnuar për sigurimin e
cilësisë
Numri i klikimeve në
portalin për sigurimin e cilësisë
Numri i administratorëve dhe
mbikëqyrësve të
trajnuar
Numri i pyetjeve/
kërkesave të vendosura në bankën e
pyetjeve

375 punonjës nga
shkollat profesionale të përfshirë në
trajnimin e AKK152;
261 të trajnuar nga
Projekti i Binjakëzimit153

36

36

151Ky është numri i Ekipeve profesionale për ZHPM, por mungojnë të dhënat nëse këto ekipe kanë përkrahur shkollat në menaxhimin e
cilësisë .
152AKK organizon 2 herë në vit seminare për Sigurim të Cilësisë, për menaxhmentin e shkollave dhe koordinatorët për Sigurim të Cilësisë (informatë e dhënë më 13 maj 2016)
153Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Sigurimit të Cilësisë në vitin 2016 (kontribut i Projektit të Binjakëzimit).
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Zhvillimi i Mësimdhënësve
Objektivi Strategjik 4: Ngritja e cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit efektiv
dhe të qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve
Treguesit

Baza

Përqindja e mësimdhënësve që marrin pjesë
në programe të zhvillimit
profesional

2011—N: 9, 386 P:41%;
2012- N: 13,577 P: 58%;
2013 – N: 12,124 P: 53%;
2014 – N: 12,301 P: 54%;
2015 – N: 9,173 P: 39%;

Indeksi gjinor i mësimdhënësve që marrin pjesë
në programe të zhvillimit
profesional

Qëllimi

50%/vit

1

Arritja

Sqarim

2017 - 47.2%
2018 - 33.5%
2019 - 24.7%

Sipas të dhënave nga
Raporti i MASHTI-t për
Vlerësimin e PSAK-ut
për vitin 2019.

/

Nuk ka të dhëna.

2017 457,597

Numri total i orëve të
realizuara të zhvillimit
profesional

2011: 598,87245; 2012:
773,088; 2013: 445,871;
2014: 861,215; 2015:
691,320

500,000
orë/vit

2018 357,590
2019 301,617
2018 - 1%
(216 mësimdhënës)
2019 - 1%
(227 mësimdhënës)

Numri i mësimdhënësve
që i janë nënshtruar vlerë- 147
simit të performancës

20%/vit

Përqindja e mësimdhënësve fillestar që i ofrohet mbështetja e ‘hyrjes
në profesion’

50%

/

Ende nuk ka filluar, pasi
që mungon kuadri rregullativ.

35%

2018 - 1%
(216 mësimdhënës)
2019 - 1%
(227 mësimdhënës)

Këta mësimdhënës i
janë nënshtruar vetëm
procesit të ri-licencimit .

Përqindja e mësimdhënësve që kanë fituar
licencë të avancuar ose
kanë përtërirë licencën
fillestare
Indeksi gjinor i mësimdhënësve që kanë fituar
licencë të avancuar ose
kanë përtërirë licencën
fillestare

_

_

1

/

Nuk ka të dhëna.

_
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Objektivi Strategjik 4: Ngritja e cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit efektiv
dhe të qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve
Treguesit

Baza

Interesimi i kandidatëve
për profilet arsimore

2014: BA: 14.77%; Aplikues: 3,467 Pranuar:
512; 2015: BA: 15.65%;
Aplikues: 2,942 Pranu- 20%
ar: 460; MA programet
lëndore: 49%; Aplikues:
820; Pranuar 400.

Mesatarja e rezultateve të
maturës dhe e provimit
pranues në programet që
përgatisin mësimdhënës

Kohëzgjatja e studimeve
(“Shkalla e mbijetesës”) e
studentëve në programet
arsimore, niveli baçelor

158

Qëllimi

_
31.7% (F: 32.5%);
2011/12: 2,339 (F:
1,820) të regjistruar në
vitin e parë; 2014/15:
742 (F: 592) të diplomuar

Arritja

/

Interesimi është rritur
dukshëm: në nivelin BA,
arrin një konkurrencë
prej 10 aplikimeve për
një vend.
Në programet Master
deri ne 5 aplikime për
një vend.

/

Vitet e fundit janë mbi
80% e studentëve që
kanë notë mesatare në
shkollën e mesme 5.0
ndërsa të tjerët janë aty
afër.

/

Nuk ka të dhëna.

_

40%

Sqarim

Mësimdhënia dhe të nxënit
Objektivi Strategjik 5: Avancimi i të nxënit përmes mësimdhënies cilësore, duke zbatuar kurrikulën e bazuar në kompetenca dhe duke shfrytëzuar resurse mësimore të cilësisë së lartë
Treguesit

Numri i drejtorëve,
zëvendësdrejtorëve,
zyrtarëve komunalë
të arsimit dhe inspektorëve të trajnuar për
zbatimin e kurrikulës
së re

Ulja e përqindjes
së 15-vjeçarëve që
nuk tregojnë performancë të kënaqshme
në lexim, matematikë
dhe shkenca

Numri i mësimdhënësve të trajnuar
për zhvillimin dhe
shfrytëzimin e materialeve elektronike

Baza

Të gjithë drejtorët
dhe zëvendës-drejtorët e shkollave
pilot (rreth 120),
rreth 30 zyrtarë
komunale, 17 inspektorë të arsimit

Qëllimi

1,500

Arritja
Në qendër të
vëmendjes gjatë
këtyre viteve kanë
qenë trajnimet e
mësimdhënësve për
zbatimin e kurrikulës, ndërsa janë
lënë anash trajnimet
në këtë fushë për
zyrtarët arsimorë në
DKA dhe udhëheqjen
e shkollave.
Janë mbajtur takime
rajonale me drejtorë
të shkollave, DKA
dhe përfaqësues tjerë
te arsimit, lidhur me
informimin për kurrikulën e re.

Sqarim

Nga fillimi i zbatimit
të kurrikulave të reja
lëndore, në vitin shkollor 2016/17 e këndej, në
nivel të sistemit kryesisht
janë ofruar trajnimet
5-6 ditore për zbatimin
e saj dhe janë zhvilluar
aktivitete përcjellëse për
certifikimin e mësimdhënësve në këtë program.
Trajnime të veçanta për
inspektorët e arsimit nuk
janë ofruar.

Nxënësit kosovarë
performuan nën mesataren e OECD duke
shënuar në lexim 353,
në matematikë 366
dhe në shkencë 365.

Kosova nuk ka shënuar
përmirësim të madh në
rezultatet e testit ndërkombëtar PISA 2018. Mes
79 vendeve të botës,
66% të nxënësve
PISA 2018 e rangon
kosovarë të testuar
Kosovën të tretën nga
performuan nën nivfundi dhe me një rezultat
elin e dytë, pra shumë
nën mesataren e vendeve
dobët. Ndërsa vetëm
pjesëmarrëse.
0.1% e të testuarve
ishin në nivelet 5-6
(mbi mesatare).

-

1,800 (viti 2014)

10,000

Mungojnë të dhënat.

/
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Objektivi Strategjik 5: Avancimi i të nxënit përmes mësimdhënies cilësore, duke zbatuar kurrikulën e bazuar në kompetenca dhe duke shfrytëzuar resurse mësimore të cilësisë së lartë
Treguesit

Përqindja e shkollave që kanë qasje
me brez të gjerë në
Internet

Raporti kompjuter-nxënës

160

Baza

37.9% (2014); 413
nga 1,096 shkolla

1:46 (2014)

Qëllimi

90%

1:30

Arritja

Sqarim

16.2% e shkollave amë
Ka dallime të mëdha
publike të Kosovës
sidomos për zonat e thelnuk kanë qasje në
la rurale, ku kryesisht janë
internet.
funksionale paralelet e
ndara.
Mospasja e qasjes
84.8% e paraleleve
në internet nuk është
të ndara të shkollave
për shkak të pamundëpublike të Kosovës
sisë
teknike për qasje në
nuk kanë qasje në
internet, por për shkak të
internet.
kostos mujore të interNga totali i objekteve
netit.
të shkollave publike
Shkollat që kanë qasje
në Kosovë që është
në
internet, në shumicën
1,094 (shkollat amë
e rasteve nuk ofrojnë indhe paralelet e ndaternet në tërë hapësirën
ra), 705 prej tyre ose
rreth 64.4% kanë qas- shkollore, por vetëm në
zyrat e caktuara të perje në internet, ndërsa
sonelit dhe eventualisht
rreth 35.6% nuk kanë
në kabinetet e TIK-ut.
qasje në internet
1:37

Numri total i kompjuterëve në të gjitha
shkollat publike të
Kosovës është 8,894.

Arsimi dhe Aftësimi Profesional dhe Arsimi për të Rritur
Objektivi strategjik 5: Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e
tregut të punës në vend dhe më gjerë dhe krijimi i një sistemi të hapur të arsimit për
të rriturit.
Treguesit

Baza

Qëllimi

Arritja

Përqindja e profileve
të arsimit profesional
për të cilat ekzistojnë
standarde të aprovuara të profesionit

Nga 140 profile në
shkolla; prej tyre së
paku 28 profesione
i kanë standardet e
aprovuara ; në AKK
kanë dëshmi se 40
standarde janë të
aprovuara

100%

92 nga 122 profilet e ofruara në shkollat profesionale nuk bazohen në standardet e profesionit që nënkupton që
më shumë se 77% e profileve të ofruara të AAP-së nuk bazohen në nevojat
e tregut të punës.

Indeksi i pariteti
gjinor në arsimin
profesional

0.63 ; (M: 25,758, F:
16182)

0.7

0.71

Indeksi i paritetit
gjinor në drejtime
teknike

0.25

0.40

0.22

Rritja e numrit të nxënësve në drejtimet
deficitare

37.8%

50%

Në vitin 2019/30 në profilet deficitare
ndjekin shkollimin 18,236 nxënës apo
44.7% e numrit të përgjithshëm të nxënësve në AAP.

Mesatarja e numrit
të përgjithshëm të
orëve të mësimit
praktik dhe të praktikës profesionale për
nxënës

/

170 orë/vit

/

10%

30%/vit

/

Mobiliteti mësimor në
arsimin dhe aftësimin
fillestar profesional

/

1%

/

Numri i përgjithshëm
i orëve në programet
e arsimit për të rritur

/

200,000 orë/vit

/

Indeksi i pariteti
gjinor në arsimin për
të rritur

/

1

0.53

% e të rriturve që
marrin pjesë në
programe të mësimit
gjatë gjithë jetës

/

/

/

% e nxënësve që
përfiton nga këshillimi në karrierë
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Arsimi i Lartë
Objektivi 7: Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të lartë përmes
nxitjes së përsosmërisë në mësimdhënie, kërkimit shkencor, krijimtarisë artistike,
inovacionit dhe ndërkombëtarizimit.
Treguesit

Numri i studentëve
për 100,000 banorë
Shkalla bruto e
regjistrimit (numri i studentëve si
% e popullsisë të
moshës 18-22)

Baza

6,669

69.1%;

Përqindja e personave të moshës
30-34 vjeç me
arsimim të lartë

10.4%;

Indeksi i pariteti
gjinor në arsimin e
lartë

1.01 (2014/15)

Shkalla e “mbijetesës”

43.29%;

Raporti: 1:47;
Në IAL publike:
Përpjesëtimi profe1:67; Në IAL
sor-student
private dhe jopublike: 1:29

Qëllimi

/

/

20%

1

60%

1:40

Arritja

Sqarim

5,295

Në vitin akademik 2019/20 janë
95,176 studentë. Ndërkaq, popullsia e
Kosovës në vitin 2019 vlerësohet në
1,797,434 banorë.

56.7%

Në vitin akademik 2019/20 janë
95,176 studentë. Ndërkaq, popullsia
e Kosovës e moshës 18-22 në vitin
2019 vlerësohet në 167,616 banorë.

/

/

1.4

Femrat përbëjnë 58.7% të studentëve në sektorin publik dhe 57.7%
të studentëve në sektorin privat.

/

Gjatë vitit 2018/19 kanë diplomuar
rreth 11,354 studentë në nivelin baçelor
dhe master në programe të ndryshme
të studimit në sektorin publik dhe privat. Sektori privat kontribon me rreth
15.2% të të diplomuarve.

Në institucionet
publike: 1:45

Sipas të dhënave në vitin 2019/20,
në institucionet publike të arsimit të
lartë në Kosovë në marrëdhënie të
rregullt pune janë 1,297 anëtarë të
personelit akademik.
Numri i publikimeve shkencore në
revista të indeksuara ndërkombëtare
të stafit të institucioneve të arsimit
të lartë mbetet jashtëzakonisht i
vogël.

Rritja e numrit të
punimeve në revista
të indeksuara në
Scopus dhe Web of
Science

826 (20032013)

25%/vit

278.43

Në bazë të të dhënave të Bankës
Botërore (2018), numri i publikimeve
shkencore nga Kosova në revista të
indeksuara ndërkombëtare është
rritur gradualisht që nga viti 2009,
kur ishin 56.5.
Numri i publikimeve shkencore/
teknike në revista të indeksuara
ndërkombëtare është dyfishuar krahasuar me vitin 2015, kur ishin 122.23.
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Objektivi 7: Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të lartë përmes
nxitjes së përsosmërisë në mësimdhënie, kërkimit shkencor, krijimtarisë artistike,
inovacionit dhe ndërkombëtarizimit.
Treguesit
Numri i studentëve
të regjistruar në
programet e doktoratës

Baza

Qëllimi

Arritja

Sqarim

254 (2013/14)

50/vit

202

Në periudhën 2016/17–2019/20,
vetëm Universiteti i Prishtinës ka
ofruar 15 programe të doktoratës.

Numri i studentëve
që përfitojnë bursa
për vijimin e studimeve të doktoratës
jashtë vendit

113

20 /vit

/

Nga viti 2017 është ofruar vetë një
numër i kufizuar i bursave për këtë
qëllim. Në periudhën 2017-18 projekti
HERAS ka mbështetur 9 pjesëtarë
të stafit akademik të institucioneve
publike për studime të doktoratës
dhe post-doktoratës, ndërsa MASHT
ka mbështetur 4 kandidatë për
studime të doktoratës dhe në bashkëpunim me partnerë zhvillimor
ndërkombëtar ka mbështetur 4 studentë për studime të doktoratës në
Hungari, 1 në Japoni dhe 2 në Greqi.

Numri total i orëve
të realizuara të zhvillimit profesional

1944

10,000
orë/vit

/

Nuk ka të dhëna.

Numri i studentëve
në programet e
nivelit EQF 5

112 (F 59 dhe M
53)

1000/vit

/

Vetëm një program i nivelit V: Inxhineri e Energjisë dhe Menaxhment,
Niveli V, 120 ECTS, Kolegji UBT

Numri i muajve të
mobilitetit për stafin akademik

250

60 muaj/
vit

/

Numri i muajve të
mobilitetit për studentë

304

60 muaj/
vit

/

1934 pjesëtarë të stafit akademik
dhe studentë nga Kosova kanë përfituar bursa mobiliteti nga programi
Erasmus+ gjatë periudhës 2017-2019,
përderisa Kosova ka qenë nikoqire
në 1027 mobilitete.

Mobiliteti mësimor
në arsimin e lartë

/

/

/

/

Përqindja e programeve studimore
që zhvillohen në
gjuhën angleze

0.97%

5%

/

Nuk ka të dhëna.
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