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Diskutimi Publik rreth Raportit 

Vlerësimi i realizimit të Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017-2021: 

Arritje e pamjaftueshme 

 

Në kuadër të projektit një-vjeçar Cilësia, Llogaridhënia dhe Gjithëpërfshirja në Arsim 2021, i 

financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe i jetësuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), është 

përpiluar një raport hulumtues i titulluar “Vlerësimi i zbatimit të Planit Strategjik për Arsimin në 

Kosovë 2017-2021: Arritje e pamjaftueshme” (prej këtu e tutje ‘Raporti’). Ky Raport është pjesë 

e aktiviteteve të komponentës së parë të projektit, monitorim dhe hulumtim në fushën e arsimit.  

Plani Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017 – 2021 është dokumenti bazë për zhvillimin e sektorit 

të arsimit në Kosovë dhe, meqenëse ky është viti i fundit i zbatimit të tij, Raporti i lartcekur ofron 

një vlerësim të hollësishëm të zbatimit të masave dhe shkallës së përmbushjes së objektivave të 

parashikuara. Më tej, bëhet një analizë e thellë dhe ofrohen informata dhe rekomandime të 

shumta që do të mund të shfrytëzoheshin me rastin e planifikimeve të reja në arsim. 

Me qëllim të prezantimit të të gjeturave të Raportit, më 30 qershor 2021 KEC organizoi një 

diskutim virtual në platformën elektronike Zoom. Në ngjarje ishin të pranishëm 74 pjesëmarrës/e 

të cilët përfshinin përfaqësues nga Zyra e BE-së në Kosovë, zyrtarë/e nga MASHTI dhe DKA-të e 

komunave të ndryshme të Kosovës, autorin e Raportit si dhe përfaqësues nga organizata të 

shumta të shoqërisë civile.  

Autori i Raportit prezantoi në mënyrë të përmbledhur punimin hulumtues, në të cilin 

përmblidheshin të dhëna kryesisht kualitative por edhe kuantitative. Mbi bazën e këtyre të 

dhënave, autori bëri një analizë të gjendjes duke e krahasuar me objektivat e synuara në PSAK, 

dhe më pas paraqiti treguesit e realizimit të tij. Raporti përfshinte burime, citime, punime të 

ndryshme, si dhe raporte të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare rreth arsimit në Kosovë.  

Raporti kishte një qasje kritike ndaj zhvillimeve në aspektin e implementimit të Planit Strategjik 

për Arsimin në Kosovë 2017-2021, duke e nën-titulluar “Arritje e Pamjaftueshme”. Ai identifikoi 

një sërë faktorësh që kanë ndikuar tek realizimi i pamjaftueshëm i Planit Strategjik, duke 

përfshirë:  

- proceset e shpeshta zgjedhore, të cilat e kanë zhvendosur vëmendjen nga problemet e 

arsimit; 
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- mos-zbatimi i duhur i legjislacionit;  

- mungesa e llogaridhënies; 

- kapacitetet e pamjaftueshme financiare dhe njerëzore; 

- përqendrimi i financimeve në përmirësimin e infrastrukturës shkollore; 

- qasja tradicionale dhe mungesa e fleksibilitetit gjatë zbatimit të Planit; 

- numri i vogël i rezultateve të arritura dhe objektivave të përmbushura; 

- mungesa e koherencës në përgjithësi; 

- etj.  

Raporti i kushtoi një pjesë të konsiderueshme pjesëmarrjes dhe gjithëpërfshirjes në arsim (me 

fokus tek grupet e cenueshme), menaxhimit të sistemit arsimor, sigurimit të cilësisë, zhvillimit 

profesional të mësimdhënësve, procesit të mësimdhënies dhe nxënies, aftësimit profesional, dhe 

arsimit të lartë – ku në të gjitha aspektet u shfaqën probleme të vazhdueshme të natyrës 

organizative dhe menaxheriale.  

Në këtë hulumtim u parashtruan disa sugjerime për Planin e ardhshëm Strategjik të Arsimit në 

Kosovë, me qëllim të përmirësimit të gjendjes aktuale, ku më kryesore ishin: 

- vlerësimi real i kapaciteteve njerëzore dhe burimeve financiare para hartimit të planit; 

- hartimi i planit pas vlerësimit të jashtëm të shkollave dhe vlerësimit të performancës; 

- shtrirjen e kohëzgjatjes së planit për një periudhë 10-vjeçare dhe aprovimin e tij në 

Kuvendin e Kosovës. 

Në lidhje me menaxhimin e sistemit arsimor dhe llogaridhënies, Raporti përmbante këto 

sugjerime: 

- të rivitalizohen mekanizmat e kontrollit të cilësisë në shkolla; 

- të bëhet rishikimi funksional i DKA-ve; 

- të fuqizohet autonomia e shkollave; 

- të intensifikohet puna e këshillave drejtuese të shkollave (përfshirë këshillat e prindërve 

dhe të nxënësve) për të shtuar llogaridhënien; 

- për të inkurajuar mësimdhënësit, rritja e pagave të ndërlidhet me performancën e tyre; 

- të modifikohet legjislacioni për arsimin parauniversitar duke eliminuar mospërputhjet. 

Në lidhje me zhvillimin profesional të mësimdhënësve, Raporti përmbante këto sugjerime: 

- të kompletohet kuadri ligjor dhe organizativ për profesionin e mësimdhënies; 

- zhvillimi profesional të udhëhiqet nga nevojat dhe dëshmitë në shkolla, e jo nga 

perceptimet e ministrisë, drejtorive komunale, donatorëve dhe OJQ-ve; 
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- të zhvillohen standarde dhe instrumente për monitorimin dhe vlerësimin e programeve 

të trajnimit; 

- MASHTI të luajë rol mbikëqyrës në të gjitha këto procese. 

 

Gjatë diskutimit virtual ku u prezantuan të gjeturat e Raportit, u theksua rëndësia e kuptimit të 

drejtë të situatës dhe nevoja e ndërmarrjes së hapave konkrete për të ndryshuar qasjen në 

thuajse të gjitha aspektet e hartimit të Planit të ardhshëm dhe zbatimit të tij.  

Në tërësi, Raporti u konsiderua se ofronte një shikim shumë të vlefshëm mbi realizimin e Planit 

Strategjik për Arsimin në Kosovë. Kritikat e bazuara në fakte dhe sugjerimet e parashtruara duhet 

të merren për bazë në mënyrë serioze gjatë hartimit të Planit të ardhshëm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky editorial është hartuar nga Bora Shpuza Kasapolli në kuadër të programit “Cilësia, Llogaridhënia dhe 

Gjithëpërfshirja në Arsim 2021” zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) me mbështetjen e Zyrës 

së Bashkimit Evropian në Kosovë. Përmbajtja e këtij editoriali në asnjë mënyrë nuk mund të merret si 

reflektim i qëndrimeve të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. 
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