
 

 

1 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

  

  

RAPORTI I PUNËS 
PËR VITIN 2018 

Prishtinë, mars 2019 



 

 

2 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

 

Raporti i punës për vitin 2018 

 

Kontakti: 

Dukagjin Pupovci 

Drejtor ekzekutiv 

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) 

Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë” rr. “Isa Kastrati”, p.n. 

Prishtinë 

Tel. 038/244 257, lok. 105 

Fax.038/244 257, lok. 109 

E-mail: dpupovci@kec-ks.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpupovci@kec-ks.org


 

 

3 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

Përmbajtja 

Lista e shkurtesave: .................................................................................................................................. 4 

HYRJE ........................................................................................................................................................ 6 

1. PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË ARSIMIT ................................................................................................... 8 

1.1. Edukimi në fëmijërinë e hershme .................................................................................................. 8 

1.1.1. Nxitja e inovacionit për barazi dhe qasje ............................................................................... 8 

1.1.2. Rrjeti K-RAE-EYN ..................................................................................................................... 8 

1.1.3. Pajisja e nxënësve të klasave të para me komplete librash për fëmijë .................................. 9 

1.1.4. Familjet dhe fëmijët në edukim (FACE) .................................................................................. 9 

1.1.5. Hap pas Hapi ......................................................................................................................... 10 

1.2. Përkrahja e adoleshentëve pas mësimit të rregullt (ASSET) ....................................................... 10 

1.3. Grantet Zhvillimore të Shkollave ................................................................................................. 13 

1.4. Më mëso mua .............................................................................................................................. 14 

2. TË DREJTAT E NJERIUT ....................................................................................................................... 16 

2.1. Akademia e Kosovës për EQD dhe EDNj ...................................................................................... 16 

2.2. Së bashku për barazi në fëmijërinë e hershme ........................................................................... 16 

2.3. EU SIMRAES 2 .............................................................................................................................. 18 

2.4. Zhvillimi kapaciteteve në nivel lokal përmes mobilizimit të komunitetit dhe bashkëpunimit 

ndërsektorial ....................................................................................................................................... 20 

2.5. Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve ............................................................................................ 21 

2.6. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës (PPCR) ........................................................... 23 

3. RRJETËZIMI DHE PJESËMARRJA NË POLITIKËBËRJE .................................................................... 25 

3.1. Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN) .......................................................................... 25 

3.2. Iniciativa e Kosovës për përfshirje - KOSINT 2020 ....................................................................... 28 

4. INFORMIMI DHE PUBLIKIMET ........................................................................................................... 31 

5. SHKOLLA JOPUBLIKE "MILENIUMI I TRETË" ...................................................................................... 33 

6. Disa aktivitete të tjera ....................................................................................................................... 35 

Shtojcë: Persona të certifikuar sipas programeve të trajnimit .............................................................. 37 

 

  



 

 

4 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

Lista e shkurtesave: 

APPK Agjencia e Përkrahjes së Punësimit në Kosovës 

ASSET After School Support for Teens (Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të 

Rregullt)  

ATTA Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike 

BSFK Balkan Sunflowers Kosova 

BPT Bashkëpunëtor profesional i terrenit 

CoE Council of Europe (Këshilli i Evropës) 

DKA Drejtoria Komunale e Arsimit 

DVV Deutschen Volkshochschul-Verbandes 

EDDNj Edukimi për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut 

EDNj Edukimi për të Drejtat e Njeriut 

EDSh Edukimi për Drejtësi Shoqërore 

EFH Edukimit i Fëmijërisë së Hershme 

EPRMB Ekipi për Parandalim dhe Reagim ndaj Mosregjistrimit dhe Braktisjes 

EQD Edukimi për Qytetari Demokratike 

EU SIMRAES 2 European Union Support to Implementation of Roma, Ashkali and Egyptian 

Strategy – Phase 2 

EWC European Wergeland Centre 

FACE Familjet dhe Fëmijët në Edukim 

FHI 360 Family Health International 360 

GIZ Agjencia Gjermane për Zhvillim 

GZhSh Grantet Zhvillimore Shkollore 

HPH Hap pas Hapi 

ISO International Standard Organization 

ISSA International Step by Step Association  

(Shoqata Ndërkombëtare Hap pas Hapi) 

KAGSH Këshilli për Aprovimin e Granteve Shkollore 

KEC Qendra për Arsim e Kosovës 

KEEN Kosovo Education and Employment Network  

(Rrjeti për Edukim dhe Punësim i Kosovës) 

KFOS Kosovo Foundation for Open Society  

(Instituti Kosovar për Shoqëri të Hapur) 

KOSINT Kosovo Integration Iniciative (Iniciativa e Kosovës për Përfshirje) 

KOMF Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve 

K-RAE-EYN Kosovo RAE Early Years Network 

(Rrjeti i Kosovës për Zhvillimin e Edukimit të Hershëm të fëmijëve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian) 

MASHT Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë 

http://www.coe.int/en/


 

 

5 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

MPMS Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

NjKP Njësia Koordinuese e Projektit 

OSF Open Society Foundation-London (Instituti për Shoqëri të Hapur ) 

OSI Open Society Institute 

OShC Organizata të Shoqërisë Civile 

PASCH Schools: Partners for the Future 

PEN Peer Educators Network (Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë) 

PHZH Universiteti i Cyrihut 

PISA The Programme for International Student Assessment (Programi për 

Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve).  

PPCR Promoting and Protecting Child Rights (Promovimi dhe Mbrojtja e të 

Drejtave të Fëmijës) 

PSAK Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës 

PZHSH Plani Zhvillimor i Shkollave 

QK Qeveria e Kosovës 

QM Qendrat Mësimore 

RADC Qendra për Dokumentim të Romëve dhe Ashkalive 

REF Roma Education Fund (Fondi për Edukim të Romëve) 

SiV Syri i Vizionit 

SMIA Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsim 

SPARK Stitching SPARK 

SHL-K SHL Kosova 

UNICEF United Nations Children’s Fund  

(Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë) 

USAID United States Agency for International Development 

(Agjencia e Shteteve të Bashkura për Zhvillim Ndërkombëtar) 

VoRAE Voice of Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo 

ZQM Zyra për Qeverise të Mirë 

 

 

 

  



 

 

6 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2018 

HYRJE 
Viti 2018 nuk solli ndonjë avancim të theksuar të Sektorit të arsimit në agjendën shtetërore, përkundër 

deklarimeve se arsimi paraqet prioritet kombëtar. Në fakt, viti 2018 filloi me përpjekjet për informimin sa më 

të mirë të nxënësve që do t’i shtroheshin testit PISA, e që më shumë kishte për qëllim përgatitjen psikologjike 

të tyre për të performuar sa më mirë në test. Pastaj, gjatë vitit 2018 u bë konsolidimi i drejtorateve komunale 

të arsimit të dala nga zgjedhjet lokale të fundvitit 2017, gjë që rezultoi me shumë ndryshime personale në 

nivelin lokal. Po ashtu, u aprovua Ligji i ri për inspektoratin e arsimit dhe filloi procesi i pilotimit të vlerësimit të 

performancës së mësimdhënësve. 

Përndryshe, në shkollat e Kosovës vazhdon zbatimi i kurrikulës së re të bazuar në kompetenca, pa ndonjë 

perspektivë të qartë për suksesin që do të sjell ky ndryshim. Gjatë vitit 2018 u hap konkursi për tekste të reja 

shkollore i cili do të duhej të siguronte që këto tekste të jenë në duart e nxënësve deri në fillimin e vitit 

shkollor 2019/20.  

Të dhënat statistikore flasin për zvogëlim të vazhdueshëm të numrit të nxënësve në arsimin parauniversitar, e 

që është rezultat i zvogëlimit të natalitetit dhe shpërnguljes. Kështu, në vitin shkollor 2017/18 numri i 

nxënësve në arsimin parauniversitar ka qenë për 20% më i vogël sesa në vitin shkollor 2007/08, përderisa në 

periudhën e njëjtë numri i mësimdhënësve është shtuar për 8%. Si rezultat i rritjes së vazhdueshme të pagave, 

shpenzimet për paga tanimë kanë arritur 94% të buxhetit për arsimin parauniversitar, ndërsa shkollat kanë 

shumë pak mundësi që të sigurojnë mjete të nevojshme mësimore. 

Programet e KEC janë profilizuar në katër fusha, ndonjëherë edhe të ndërlidhura në mes vete: 

 

1. Përmirësimi i cilësisë së arsimit:  

Gjatë vitit 2018, u mbyllën disa projekte për edukimin në fëmijërinë e hershme, si dhe projekti “Më mëso 

mua”, i cili promovon shfrytëzimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në shkolla. Krahas kësaj, 

erdhe deri tek zgjerimi i projektit Përkrahja e adoleshentëve pas mësimit të rregullt (ASSET) në shkolla dhe në 

komuna të reja, ndërsa projekti Grantet Zhvillimore të Shkollave filloi të materializohet në nivel shkolle, duke 

mbështetur aktivitete që çojnë drejtë përmirësimit të cilësisë. 

Gjatë këtij viti, në trajnimet e ofruara nga KEC morën pjesë 319 persona dhe u realizuan 10,516 orë trajnimi.  

 

2. Të drejtat e njeriut 

Përveç mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna, projektet nga fusha e të drejtave të njeriut u përqendruan në 

përmirësimin e pozitës së fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Projekti EU SIMRAES 2 i 

financuar nga Bashkimi Evropian vazhdon mbështetjen e 10 qendrave mësimore anekënd Kosovës, si dhe 

ofron 200 bursa vjetore për nxënësit e shkollave të mesme nga këto komunitete. Ndërkaq, projekti TOGETHER 

i financuar nga Roma Education Fund (REF) përfundoi mbështetjen dyvjeçare e fëmijëve të komuniteteve të 

nivelit parashkollor,  me qëllim që të sigurojë fillimin e suksesshëm të shkollimit të obligueshëm. 
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3. Rrjetëzimi dhe pjesëmarrja në politikë bërje 

Gjatë vitit 2018 KEC ka qenë mjaft aktiv në realizimin e hulumtimeve që kishin për qëllim monitorimin në 

fushën e arsimit dhe punësimit, si në nivelin qendror, ashtu edhe në atë lokal. Po ashtu, ka vazhduar 

mbështetja për komunat në hartimin e planeve lokale të veprimit, si dhe mbështetja e drejtpërdrejtë për 

shkollat dhe komunitetet, me përqendrim të veçantë tek komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Nisma të 

shumta avokuese kanë rezultuar me ngritjen e vetëdijes për gjendjen në arsim dhe përfshirjen më aktive të 

palëve me interes në politikëbërje, si dhe me aprovimin e dokumenteve nga domeni i politikave arsimore. 

 

4. Hulumtimet në fushën e arsimit 

KEC nuk ka pasur projekte të veçanta të karakterit hulumtues, por hulumtime të shumta janë realizuar në 

kuadër të projekteve të ndryshme të organizatës, si KEEN, etj.  

Në vitin 2018 ka vazhduar implementimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë sipas standardit ISO 9001:2015, 

duke u përqendruar në fushën e menaxhimit të projekteve dhe të trajnimeve. Po ashtu janë implementuar 

sisteme të avancuara të menaxhimit të dokumentacionit dhe të kontabilitetit.  

Në vazhdim prezantohen raporte më të detajuara për projektet kryesore që ka zbatuar  KEC-i gjatë vitit 2018.  
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1. PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË ARSIMIT 

 

1.1. Edukimi në fëmijërinë e hershme 

Programi  i  edukimit  në  fëmijërinë  e  hershme  bazohet  në  metodologjinë  e  njohur  “Hap  pas  hapi”. Në 

vitin 2018, në kuadër të këtij programi janë realizuar disa projekte kryesore si: “Pajisja e nxënësve të klasave të 

para me komplete librash për fëmijë” me mbështetjen e MoneyGram International, dhe “Familjet dhe fëmijët 

në edukim (FACE)”, në bashkëpunim dhe me mbështetjen e Universitetit të Edukimit në Cyrih si dhe ”Nxitja e 

inovacionit për barazi dhe qasje” dhe “Rrjeti K-RAE-EYN”, me financimin e OSF-Londër. Po ashtu janë zhvilluar 

trajnimet “Hap pas hapi” për edukatoret që punojnë me moshat 3-6. 

 

1.1.1. Nxitja e inovacionit për barazi dhe qasje 

Fokusi  kryesor  i projektit  është  zbatimi  i “Pakos  së  Resurseve  të Cilësisë”-PRC,  të  hartuar nga 

International  Step  by  Step Association  (ISSA),  e cila  ofron  një  model të mirë  për  sigurimin  e cilësisë në 

shërbimet e fëmijërisë së hershme. Kjo nismë ka krijuar një rrjet funksional të profesionistëve në Kosovë. 

Projekti zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me MASHT-in dhe Fakultetin e Edukimit dhe ka tri komponente: 

1) Finalizimi dhe shpërndarja e Pakos së Burimeve Cilësisë; 2) Ndërtimi i kapaciteteve të institucioneve 

parashkollore; 3) Organizimi sistemit për përmirësimin e cilësisë së monitorimit. 

Pako e kompetencave vazhdon të përdoret me interesim nga institucionet parashkollore. Gjatë vitit 2018 janë 

organizuar tri punëtori mbështetëse për koordinatorë dhe edukatorë nga çdo institucion parashkollor të 

përfshirë në projekt,  ku kanë marrë pjesë edhe edukatorë dhe drejtorë nga institucione parashkollore të tjera, 

të cilat kanë qenë të interesuara të njihen më mirë me kompetencat e edukatorëve. Në bashkëpunim me 

kopshtin SOS Kinderdorf dhe Balkan Sunflowers është botuar doracaku me praktikat të mira për zhvillimin e 

kompetencave,  ku kanë kontribuar të gjitha kopshtet që zbatojnë kompetencat si dhe 3 kopshte nga 

Shqipëria.  ISSA ka mbështetur botimin e këtij doracaku, ndërsa një pjesë e tij është përkthyer në gjuhën 

angleze.  

 

1.1.2. Rrjeti K-RAE-EYN 

Qëllimi i rrjetit KRAEYN është të mbështesë qasjen e barabartë në edukimin e fëmijërisë së hershme për 

fëmijët  romë, ashkali dhe egjiptianë të moshës 0-10 vjeç, duke përmirësuar përfshirjen dhe cilësinë e 

shërbimeve. Rrjeti vazhdon të mbështesë  profesionistë dhe paraprofesionistë të fëmijërisë së hershme që 

punojnë me komunitetet romë, ashkali dhe egjiptian. Rrjeti bashkëpunon me më shumë se dhjetë OJQ 

partnere në Kosovë të gjitha me përvojë në ofrimin e shërbimeve për ZHHF-në për fëmijët romë, ashkali dhe 

egjiptian.  

 

Arritjet kryesore të Projektit janë: 

 Ndërtimi i kapaciteteve të 100 anëtarëve të rrjetit me qëllim përmirësimin e performancës së tyre si 

edukatorë në punën me fëmijët nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 
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 Krijimi i strategjisë avokuese ë rrjetit; 

 Rekomandime për politikat e MASHT lidhur me arsimin parafillor; 

 Vazhdimi i bashkëpunimit me projekte dhe organizata që synojnë zhvillimin e fëmijërisë së hershme te 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian  

 Bashkëpunim me Romawood, Somany në Francë dhe sigurimin e 100 filmave dokumentarë dhe artistikë 

me tema të lidhura me çështjet e romëve në Evropë. 

 

1.1.3. Pajisja e nxënësve të klasave të para me komplete librash për fëmijë 

Qëllimi i projekti ishte pajisja e klasave të para si në Kosovë ashtu edhe dhe Maqedoni me pako të librave të 

leximit, të dizajnuara për të përmirësuar aftësitë e leximit në moshë të re. Donatori, MoneyGram Foundation, 

kishte përzgjedhur kampionen e xhudos Majlinda Kelmendin si figurë mediale për promovimin e librave dhe 

kjo gjë ishte shumë atraktive si për fëmijët e po ashtu edhe për mësimdhënësit. 

Përveç botimit dhe shpërndarjes së librave u realizuan edhe punëtori për përdorimin e librave figurativë si dhe 

monitorimi i shfrytëzimit të tyre. Gjithsej u organizuan 25 punëtori për 762 mësimdhënës në 25 komuna të 

Kosovës, si dhe 15 punëtori për 540 mësimdhënës shqipfolës në 9 komuna në Maqedoni. Në Kosovë 

monitorimet dhe trajnimet u zhvilluan nga ekspert të arsimit, ndërsa në Maqedoni u zhvilluan nga Byroja për 

Zhvillimin e Arsimit në Maqedoni, të cilët janë përgjegjës për zhvillimin profesional dhe mbështetjen e 

mësuesve në Maqedoni. Si rezultat i monitorimit, del se librat kryesisht përdoren në orët e gjuhës (90%) për të 

motivuar nxënësit të shprehin mendimet e tyre, por shfrytëzohen edhe për tema nga lëndët tjera. 

    

 

1.1.4. Familjet dhe fëmijët në edukim (FACE) 

FACE është projekt arsimor që synon të mbështesë fëmijët nga një mjedis i pa favorizuar, për t’i vetëdijesuar 

për kompetencat e tyre. FACE u ofron nxënësve aktivitete të përshtatshme për moshën që kanë, për të zbuluar 

se kush janë dhe çfarë janë në gjendje të bëjnë, si hap i parë drejt një vet-koncepti pozitiv. Gjithashtu, 

inkurajon nxënësit që t’ua paraqesin të tjerëve veten dhe aftësitë e tyre dhe, më e rëndësishmja, përpiqet t’i 

përfshijë edhe prindërit. Për mësuesit, kjo është një mundësi e mrekullueshme për të njohur më mirë nxënësit 

dhe familjet e tyre. Programi FACE promovon cilësinë e të jetuarit dhe të mësuarit së bashku në një mjedis 

multi-kulturor dhe multi-etnik.  
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Përkthimi dhe botimi i materiali mësimor përfshin tri 

broshura të përkthyera në gjuhen shqipe që merren 

me çështje të identitetit, aftësive, talenteve dhe 

interesave, emocioneve dhe trashëgimisë dhe janë të 

dedikuara për moshat 4-6 vjeç dhe 7- 12 vjeç. Si 

vazhdimësi e aktiviteteve në vitin 2018 u organizuan 

dy trajnime, ku pjesëmarrësit, nën udhëheqjen e 

trajnerëve nga Universiteti i Edukimit në Zurich 

(PHZH) ndanë përvojat e tyre në shfrytëzimin e 

materialeve FACE në punën e tyre të përditshme.  

 

1.1.5. Hap pas Hapi 

Tri kopshte të Prishtinës me bazë në komunitet janë përfshire në një projekt të përbashkët për implementimin 

e metodologjisë “Hap pas hapi”. Për kopshtet është organizuar trajnimi bazik 5 ditor për grup moshat 3-6, tri  

ditë prezantime të planifikimeve të edukatoreve dhe tri punëtori tematike. Në këto aktivitete morën pjesë 18 

edukatore me të cilat u punua në formë individuale. Në fund, pas zhvillimit të të gjitha monitorimeve për 

secilën edukatore u përgatit një raport i zhvillimit profesional gjatë kohës së implementimit të projektit. Të 

gjitha edukatoret u pajisën e certifikatat e programit “Hap pas hapi”. 

 

1.2. Përkrahja e adoleshentëve pas mësimit të rregullt (ASSET) 

Në qershorin e vitit 2017, KEC nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me USAID-in për zbatimin e Programit për 

përkrahjen e adoleshentëve pas mësimit të rregullt (ASSET) në Kosovë. KEC-i është duke e zbatuar programin 

ASSET në emër të USAID-it, në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital. Në janar 2018, me kërkesën e 

USAID-it, KEC-i zhvilloi propozimet teknike dhe të kostos për shtrirjen e Programit në komuna dhe shkolla 

tjera. Programi ASSET është nismë pesë vjeçare, e dizajnuar për përfitimin e shkollave të mesme në Kosovë 

dhe nxënësve të tyre (klasat 10-12). Objektivi kryesor i ASSET-it është zhvillimi i shkathtësive për punë dhe 

ndërmarrësi tek të rinjtë, rritja e mundësisë që ata të marrin vendime të informuara për karrierën e tyre dhe 

rritja e qëndrimit të tyre pozitiv drejt së ardhmes. Moto e Programit është “Përgatitja e të rinjve të Kosovës 

për jetë dhe punë në shekullin 21”.  

Gjatë vitit 2018, Programi i përqendroi përpjekjet në krijimin e hapësirave krijuese në shkollat partnere nga viti 

paraprak, në hartimin dhe zbatimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve, si dhe në aktivitetet 

jashtëkurrikulare për nxënësit e gjimnazeve partnere. Gjatë vitit 2018, Programi rriti numrin e komunave 

partnere, nga 2 në 9. Përpjekje të shtuara u bënë në fushën e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, duke 

hartuar kornizën dhe planin e aktiviteteve për punën e Programit në Shkolla. Programi po ashtu hartoi dhe 

prezantoi para mësimdhënësve shkathtësitë e buta të cilat rrisin punësueshmërinë e të rinjve, udhëzuesin dhe 

mjetet për matjen e tyre. Më poshtë janë prezantuar disa nga arritjet e programit. 

AKTIVITETI 1:  ZHVILLIMI I KOMPETENCAVE PËR JETË DHE PUNË 

Mundësimi i mësimit praktik të bazuar në projekte 

 Janë krijuar dy qendra të karrierës dhe ndërmarrësisë në shkolla (të rinovuara dhe funksionale për 

përdorim nga nxënësit);  
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 Është zhvilluar katalogu i teknologjisë arsimore dhe udhëzuesve shtesë për pajisje, këto gjinden online 

në ueb faqen e Programit: http://asset-ks.org/ASSET-%20Shqip/teachersguidance.html;     

 Janë organizuar katër takime rajonale informuese për komunat dhe shkollat; 

 Janë përzgjedhur shtatë shkolla të reja partnere në shtatë komuna. 

 

 

 

Ndërtimi i kapacitetit të mësimdhënësve 

 Janë zhvilluar, pilotuar dhe akredituar katër kurse trajnimi (1. Mësimdhënia e bazuar në projekte; 2. 

Orientimi dhe këshillimi në karrierë; 3. Klubet e teknikëve; dhe 4. Ndërmarrësia dhe edukimi financiar; 

 Janë trajnuar për mësimin e bazuar në projekte 39 mësimdhënës; 

 Janë trajnuar për kursin Klubet e teknikëve 32 mësimdhënës dhe nxënës; 

 Është zhvilluar dhe ka filluar pilotimi i kursit për vlerësim formativ;  

 Janë zhvilluar dhe pilotuar 10 module të shkurtra të trajnimit të mësimdhënësve; dhe 

 Ka filluar ndërtimi i kapaciteteve të mësimdhënësve si fasilitues shkollorë.  

 

Zhvillimi i mjeteve të vlerësimit 

 Është zhvilluar një set i 10 shkathtësive të buta dhe treguesve të sjelljes dhe filloi pilotimi në shkollat 

partnere përmes kurseve të mësimdhënësve. 

 

AKTIVITETI 2: EDUKIMI PËR KARRIERË DHE NDËRMARRËSI 

Zhvillimi dhe zbatimi i kursit të trajnimit në edukimin për karrierë 

 Janë zhvilluar dhe pilotuar kursi i trajnimit dhe materialet për orientimin dhe udhëzimet për karrierë; 

 Janë trajnuar në orientim dhe udhëzime për karrierë 36 mësimdhënës. 

 

 

http://asset-ks.org/ASSET-%20Shqip/teachersguidance.html
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Përmirësimi i portalit virtual të karrierës për përdorim në arsimin e përgjithshëm 

 Janë trajnuar për përdorimin e portalit të karrierës ‘Busulla’ 36 mësimdhënës; 

 Janë realizuar dhjetë video filma të karrierës dhe janë të qasshëm online në portalin Busulla: 

https://busulla.com/stories; dhe 

 Janë krijuar dy kënde të karrierës në shkollat partnere. 

 

Krijimi i ndërmarrjeve të nxënësve 

 Është zhvilluar dhe pilotuar një kurs trajnimi i mësimdhënësve për ndërmarrësinë;  

 Janë trajnuar 32 mësimdhënës për ndërmarrësi dhe kanë filluar aktivitetet praktike me nxënës. 

 

Aktivitete të tjera: 

 Janë realizuar 16 marrëveshje bashkëpunimi shkollë-biznes; 

 Është finalizuar udhëzuesi për përvojën e punës; 

 Është realizuar “Hartëzimi i komunitetit nga të rinjtë”. 

 

 

Programi shënoi data të rëndësishme me nxënës, si: 

Ditën ndërkombëtare e vajzave (11 tetor, 2018). 10 vajza nga shkollat partnere (Xhevdet Doda dhe Hajdar 

Dushi) morën pjesë në këtë ngjarje duke vizituar Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror dhe kompaninë 

programuese Zombie Soup; dhe 

Javën e ndërmarrësisë – 50 nxënës që kanë krijuar ndërmarrje në shkollë prezantuan punën e tyre para 

audiencës së Jakova Innovation Center, Innovation Center Kosova dhe në Konventën e Veshmbathjeve, ku 

edhe patën rastin të dëgjojnë prezantime nga ndërmarrës tjerë. 

   

https://busulla.com/stories
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1.3. Grantet Zhvillimore të Shkollave 

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka filluar implementimin e projektit Grantet për Zhvillimin e Shkollave 

(GZhSh) në qershor të vitit 2017. GZhSh është projekt i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, i cili 

realizohet përmes kredisë së marrë nga Banka Botërore. KEC ofron asistencën teknike MASHT në realizimin e 

projektit. Ideja e projektit është që shkollat të hartojnë plane zhvillimore dhe projekt-propozime që i shërbejnë 

qëllimit të projektit, e të cilat pastaj financohen nga MASHT-i. Janë përzgjedhur 140 shkolla anekënd Kosovës 

që do të përfitojnë nga kjo mundësi dhe të cilat projekti GZHSH do t’i mbështesë gjatë këtij procesi. Po ashtu, 

20 nga 177 shkolla që kanë marrë pjesë në fazat e mëhershme të këtij projekti do të përfitojnë fonde nga 

projekti i ri, mbi bazë garuese. Në kuadër të projektit janë paraparë të arrihen gjashtë rezultate, ndërsa, gjatë 

vitit 2018, Projekti është fokusuar kryesisht në realizimin e aktiviteteve nga dy rezultatet vijuese: 

Rezultati #5: Lehtësimi i prokurimit të mallrave dhe shërbimeve që do të blihen nga grantet shkollore; dhe 

Për arritjen e këtij rezultati janë realizuar këto aktivitete:  

Organizimi i trajnimit për procedurat e prokurimit.- Pas trajnimit 2-ditor për bashkëpunëtoret profesionalë të 

terrenit (BPT), u hartua një plan dinamik për trajnimin e drejtorëve të shkollave përfituese për procedurat e 

prokurimit nga ana e zyrtarëve të NJKP. Në fillim ishin planifikuar 11 grupe të trajnimit, mirëpo me 

rekomandimin e NJKP-së, u organizuan gjithsej 4 grupe të trajnimit, secili me përafërsisht 90 pjesëmarrës për 

grup. Këto trajnime u realizuan  në periudhën 21 -24 shkurt. Pjesëmarrja në të gjitha grupet ishte më se e 

kënaqshme.  

Ofrimi i asistencës teknike shkollave në planet e prokurimit.- Edhe pse shkollat kishin planet e prokurimit të 

përgatitura që në muajin shkurt të vitit 2018, me udhëzim nga NJKP ato nuk u dërguan për aprovim deri sa nuk 

u bë konfirmimi i buxhetit nga NJKP. Me 12 prill NJKP dërgoi buxhetin e finalizuar dhe në bazë të këtij buxheti 

KEC së bashku me BPT dhe shkollat korrigjuan planet e prokurimit në harmoni me buxhetin e përmirësuar. Me 

17 prill 2018 KEC i dorëzoi në NJKP të gjitha  planet e përditësuara të prokurimit sipas buxhetit të ri, të cilat u 

aprovuan nga NJKP. Pas aprovimit të planeve të prokurimit të shkollave nga ana e KAGSH, KEC ofroi asistencë 

teknike NJKP në përgatitjen e planit të konsoliduar të prokurimit  për aprovim nga ana e zyrës së Bankës 

Botërore.  Më 14 qershor 2018, zyra e Bankës Botërore aprovoi planet e prokurimit për të gjitha shkollat 

përfituese.  

Mbështetja e shkollave në prokurimin e mallrave dhe shërbimeve.- Pas aprovimit të planeve të prokurimit, 

shkollat me mbështetjen e  BPT filluan përgatitjen e dokumenteve të nevojshme për realizmin e procedurave 

të prokurimit për mallrat dhe shërbimet që ishin pjesë e projekt propozimeve të tyre. Edhe pse shkollat filluan 

përgatitjen e dokumenteve, vonesat në alokimin e mjeteve financiare nga NJKP bëri që ato të shtyjnë për një 

kohë realizimin e pakove. Në veçanti kishte ndryshim të rregullave dhe procedurave në prokurimin e pakove 

që kishin të bënin me përzgjedhjen e firmave konsulentë (trajnimeve). Kjo ndikoi në fillim me vonesë të 

procedurave të prokurimit nga ana e shkollave. Procesi i alokimit të buxhetit për shkollat nuk ishte proces i 

lehtë. Ai u shoqërua me disa problematika, të cilat ndikuan në realizimin e pakove të planifikuara nga shkollat. 

Përkundër vështirësive, BPT-të arritën që me sukses të mbështesin shkollat në përgatitjen e dokumenteve për 

prokurimin e pakove dhe dorëzimin e tyre në NJKP për aprovim. Deri në fund të viti 2018, KEC arriti të dorëzojë 

në NJKP afërsisht 500 pako, prej të cilave 277 janë aprovuar, 133 janë refuzuar dhe afër 90 janë në proces të 

shqyrtimit nga ana e NJKP.   
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Rezultati #6: Mentorimi dhe monitorimi i procesit të zbatimit. 

Për arritjen e këtij rezultati është realizuar ky aktivitet:  

Mentorimi dhe monitorimi i procesit të zbatimit të projekteve shkollore.- Më 24 shtator 2018 NJKP konfirmoi 

aprovimin e planit të  monitorimit dhe bazën e të dhënave të përgatitur nga KEC. Pas aprovimit të planit të 

monitorimit, zyrtarja e monitorimit së bashku me BPT-të përkatës ka realizuar vizitat monitoruese dhe ka 

vlerësuar implementimin e projekteve shkollore. Gjatë këtij viti janë realizuar vizita monitoruese në 41 shkolla 

të cilat kanë filluar me implementimin e projekteve të tyre. Vizitat monitoruese janë realizuar në bazë të 

instrumenteve për monitorimin e realizimit të aktiviteteve dhe arritjen e rezultateve. Të gjitha informacionet e 

grumbulluara nga monitorimi i shkollave janë përfshirë në raportin e monitorimit dhe databazën e të dhënave 

të projektit.   

Në veçanti gjatë vitit 2018 janë arritur këto rezultate: 

 Aftësimi i 316 përfaqësuesve të 160 shkollave përfituese lidhur me procedurat e prokurimit, 

 Aprovimi i planeve të prokurimit të 160 shkollave përfituese, 

 Aprovimi i 277 pakove të prokurimit të shkollave përfituese nga ana e NJKP, 

 Realizimi i vizitave monitoruese në 41 shkolla të cilat kanë filluar me implementimin e projekteve të 

tyre. 

 

1.4. Më mëso mua 
Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka filluar zbatimin e projektit 3-vjeçar “Më mëso mua” (ang.: “SchoolMe”) 

në 16 shkolla përfituese të Kosovës në mars të vitit 2016. Projekti është financuar nga Fondacioni Kosovar për 

Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe është implementuar në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë (MAShT), si dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA) të 15 komunave si në: Prishtinë, Pejë, 

Gjakovë, Gjilan, Vushtrri, Podujevë, Hani i Elezit, Istog, Rahovec, Malishevë, Lipjan, Suharekë, Fushë Kosovë, 

Shtime dhe Drenas. Qëllimi i projektit ishte aftësimi i mësimdhënësve për të zhvilluar kompetencat e të nxënit 

të nxënësve të përcaktuara në Kornizën e Kurrikulës së Kosovës përmes shfrytëzimit të platformës digjitale 

“Më mëso mua”, si dhe të burimeve të tjera online në procesin mësimor. 

Projekti “më mëso mua” është realizuar në tri faza. Gjatë fazës së parë të zbatimit të projektit u realizuan 

aktivitetet të cilat fokusoheshin në sigurimin e kushteve teknike për shfrytëzimin e platformës në klasa, 

regjistrimin e mësimdhënësve dhe nxënësve për përdorimin e platformës, si dhe aftësimin e mësimdhënësve 

për integrimin  e platformës digjitale në metodologjinë e tyre të punës. Në shtator të vitit 2016 u përzgjodhën 

16 shkolla për të shfrytëzuar platformës digjitale në procesin mësimor gjatë vitit shkollor 2016/2017. Më 

shumë se 750 mësimdhënës dhe afër 6500 nxënës të këtyre shkollave shfrytëzuan mundësinë e shfrytëzimit të 

platformës në shkollë dhe në shtëpi. Interesimi për shfrytëzimin e risive në procesin mësimor, sidomos për 

realizimin e mësimdhënies digjitale, bëri që gjatë vitit shkollor 2017/2018 të rritet në 23 numri i shkollave 

përfituese, të shtohet në 909 numri i mësimdhënësve me mundësi shfrytëzimi të platformës, si dhe të arrijë në 

8076 numri i nxënësve që janë shfrytëzues të platformës “Më mëso mua”.  

Meqë platforma “Më mëso mua” është realizuar për herë të parë në Kosovë, atëherë gjatë periudhës së 

implementimit të projektit janë realizuar 5 hulumtime të ndryshme, të cilat ofruan informacion lidhur me 

cilësinë e saj, perceptimet e mësimdhënësve dhe nxënësve për dobinë e shfrytëzimit të platformës “më mëso 

mua” në procesin mësimor, si dhe për efektet që ajo sjellë gjatë përdorimit në klasë. Hulumtimet e realizuara 

treguan se platforma digjitale “Më mëso mua” konsiderohet nga mësimdhënësit si një mundësi shumë e mirë 
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për të zbatuar me sukses Kornizën e Kurrikulës së Kosovës, sidomos kur merret parasysh fakti se mungojnë 

tekstet shkollore për zbatimin e saj. Në veçanti mësimdhënësit e kanë vlerësuar shumë faktin që përmes 

përdorimit të platformës  kanë arritur të zhvillojnë kompetencën digjitale tek nxënësit, si një kërkesë për 

përgatitjen e nxënësve për epokën digjitale.  

Gjatë vitit 2018 janë zhvilluar këto aktivitete: 

 Organizimi i një gare shpërblyese për shkollat përfituese të projektit ku morën pjesë 22 shkollat e përfshira 

në projekt, ndërsa 6 prej tyre fituan shpërblime si: laptopë, kamera dhe mjete të tjera konkretizimi. 

 Përditësimi i listave të mësimdhënësve dhe nxënësve të 23 shkollave përfituese për të përdorur 

platformën “Më mëso mua” në procesin mësimor. Gjatë vitit shkollor 2018/2019 është arritur që 909 

mësimdhënës dhe 8076 nxënës të regjistrohen për përdorimin e  platformës në procesin e mësimdhënies 

dhe të nxënit.  

 

 Përvoja e mirë e shkollave “Qamil Batalli” dhe “Kelmend Rizvanolli” në zbatimin e projektit në procesin 

mësimor ka bërë që këto shkolla të fitojnë pa parapagim shfrytëzimin e kësaj platforme edhe gjatë gjysmë 

vjetorit të dytë të vitit shkollor 2018/2019.   

 Organizimi i hulumtimeve lidhur me dobinë e shfrytëzimit të platformës “Më mëso mua” në procesin 

mësimor.  

 Organizimi i monitorimit në shkollat përfituese, i cili kishte për qëllim të ndihmonte shkollat në mbledhjen 

e të dhënave të nxënësve të rinj për regjistrim në platformë, si dhe për të vlerësuar përgatitjet që kishin 

bërë shkollat në fillim të vitit shkollor për përdorimin e platformës “Më mëso mua” në procesin mësimor.  
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2. TË DREJTAT E NJERIUT 

 

2.1. Akademia e Kosovës për EQD dhe EDNj 

Organizimi i Akademisë së vitit 2018 mbështetet nga European Wargerland Center (EWC) dhe Universiteti i 

Edukimit në Zurich (PHZH). Zbatimi i projektit filloi më 1 korrik 2018 dhe do të zgjasë deri më 30 mars 2019. 

Qëllimi i Akademisë së vitit 2018 është të forcojë një kulturë demokratike në 10 shkolla të Kosovës përmes 

trajnimit të profesionistëve arsimorë dhe aktorëve të komunitetit dhe duke zhvilluar më tej aftësi për të 

mësuar, zbatuar dhe promovuar EDC/EDNJ në shkollat dhe komunitetet e tyre. Akademia e vitit 2018 është 

organizuar si pjesë e fushatës së Këshillit të Evropës "I lirë për t’u shprehur, i sigurt për të mësuar". Meqenëse 

Akademia synon të ndërtojë kapacitetet e shkollave për të qenë pjesë e fushatës së CoE, atëherë në kuadër të 

saj është planifikuar një trajnim shtesë për mësuesit dhe nxënësit e shkollave. Trajnimi synon ndërtimin e 

kapaciteteve të mësimdhënësve dhe të nxënësve për promovimin e fushatës përmes realizimit të aktiviteteve 

të ndryshme. 

Gjatë vitit 2018 janë zhvilluar këto aktivitete: 

 Vazhdimi i përkrahjes së 11 shkollave përfituese të Akademisë së Kosovës për vitin 2017 në zbatimin e 

projekteve të tyre shkollore për promovimin e parimeve të EQD/EDNj 

 Identifikimi i shkollave pjesëmarrëse në Akademinë e Kosovës për EDDNJ të vitit 2018 

 Organizimi i tri seminareve në kuadër të Akademisë së vitit 2018 

 Finalizimi i 10 projekteve shkollore për zbatimin e parimeve të EQD/EDNj në shkolla dhe jashtë tyre 

 

 
 

   

2.2. Së bashku për barazi në fëmijërinë e hershme 

Projekti “Together for Equity in Early Childhood” ka filluar më 1 shtator 2016, si faza e dytë dhe ka përfunduar 

më 31 gusht 2018. Projekti është financuar nga Roma Education Fund (REF).  Objektivi i projektit ka qenë 
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përmirësimi i  të arriturave të edukimit të fëmijërisë së hershme (EFH) dhe integrimi i plotë në shkolla i 

grupeve të fëmijëve të pa favorizuar të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 4-6 vjeçare në 4 

lokalitete. Projekti ka synuar edhe përmirësimin e shkathtësive të prindërve të këtyre fëmijëve, fuqizimin e 

lidhjes në mes të prindërve dhe institucioneve parashkollore, zgjerimin e qasjes integruese të shërbimeve të 

zhvillimit të fëmijërisë së hershme, ngritjen e cilësisë së mësimdhënësve dhe mësimnxënies si dhe avokimin 

për mirëqenie, barazi dhe edukim për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian. Projekti ka vepruar në katër 

lokacione: Graçanicë, Plemetinë (dy lokalitete) dhe Preoc. 

Projekti, gjatë tërë periudhës së implementimit, ka arritur t’i tejkalojë rezultatet e planifikuara duke filluar nga 

treguesi kryesor “Përmirësim i qasjes dhe pjesëmarrjes në edukimin e rregullt të fëmijërisë së hershme”, ku 

është paraparë të arrihet numri 186 dhe projekti ka arritur të mbështesë 193 fëmijë që është mbi 100% nga 

93% e vënë në vitin 2016. Gjatë periudhës së regjistrimit për vitin 2017/2018, përkrahje për regjistrim me 

dokumente personale u është ofruar 36 fëmijëve të moshës 4-5 në edukimin parashkollor, 61 fëmijëve të 

moshës 5-6 në atë parafillor dhe 70 fëmijëve të moshës 6-7 në klasën e parë.  

 

 

 

Gjithashtu edhe pse nuk është kërkuar me projekt, stafi i projektit është angazhuar në mbështetjen e 223 

fëmijëve nga niveli parashkollor deri në klasën e 2-të për vitin shkollor 2018/19. Ndihma rreth regjistrimit ka 

përfshirë: sigurimin e certifikatës shëndetësore, aranzhimin e takimeve me shtëpitë e shëndetit, ndihmesën 

rreth sigurimit të certifikatave të lindjes nëpër komuna, organizimin e takimeve me drejtorë të shkollave, 

organizimin e takimeve ndërgjegjësuese me prind, etj. 

Mediatorët në Plementinë, Graçanicë, dhe Preoc çdo ditë kanë shoqëruar fëmijët në klasat parashkollore. 

Gjatë tërë projektit nga mediatorët janë realizuar më shumë se 1420 vizita të prindërve nëpër shtëpi në 4 

lokacione të projektit. Takimet me mësimdhënësit dhe drejtorët e shkollave të lokacioneve janë organizuar 

çdo javë. Mediatorët kanë takuar mësuesit çdo ditë ose disa herë në javë, përderisa koordinatorët e projektit i 

kanë takuar ata sipas nevojës. Qëllimi i këtyre takimeve ka qenë bashkëpunimi i afërt me ta në mënyrë që të 

sigurohet pjesëmarrja dhe përkrahja e rregullt  e fëmijëve në këto shkolla. Në Plemetin dhe në Graçanicë është 

siguruar transporti për fëmijë parashkollorë dhe parafillorë. Fëmijëve të cilët kanë vijuar klasat parashkollorë 

dhe parafillorë u janë siguruar materialet shkollore dhe libra varësisht prej kërkesave të grupeve parafillore të 

lokacioneve në fjalë.  
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Kanë përfunduar dy pjesët  e hulumtimit IDELA që vlerëson të arriturat e fëmijëve. Në të dy fazat janë testuar 

nga 66 fëmijë të grupmoshave 4-6 vjet. Në fazën e parë rezultati mesatar i IDELA ishte 43% ndërsa në fazën e 

dytë, rezultati mesatar ishte 50%. Kjo tregon një rritje prej 7% dhe tregon se projekti ka ndikuar në zhvillimin e 

aftësive motorike, lexim, gjuhë, zhvillimin socio-emocional, etj. Një gjë që duhet theksuar është se nuk ka 

pasur një vlerësim paraprak që do të përdorej si bazë por dy vlerësimet janë bërë gjatë periudhës së 

implementimit të projektit.  

Aktivitetet me prindërit e fëmijëve përfitues janë realizuar në baza javore. Nënat, përmes aktivitetit “Tregimi 

yt” janë takuar një herë në javë dhe kanë mësuar nga njëra tjetra, kanë mësuar lojëra të këndshme të cilat 

kanë pasur mundësi t’i luajnë me fëmijët e tyre në shtëpi. Nënat po ashtu kanë lexuar dhe kanë marrë me vete 

libra me përralla të cilat ua kanë lexuar pastaj fëmijëve të tyre në shtëpi. Gjatë tërë projektit, gjithsej janë 

mbajtur 254 sesione në 4 lokalitete. Po ashtu, në secilin lokalitet projekti ka themeluar bibliotekat e lodrave të 

cilat kanë ofruar lojëra didaktike dhe libra për fëmijët e moshës 2-8 vjeç, të cilat prindërit i kanë huazuar për 

fëmijët e tyre. Gjatë gjithë projektit, çdo muaj mesatarisht 80 prind kanë huazuar lodra ose libra. Katër 

biblioteka të lodrave kanë pasur 98 anëtarë. 

Në lokacionet ku ka vepruar, projekti ka bashkëpunuar me partnerët siç është Balkan Sunflowers Kosova 

(BSFK) (në tri lokacione) dhe Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (VoRAE) (në një lokacion).  Këto OJQ kanë 

ofruar qendrat e tyre të mësimit për zhvillimin e aktiviteteve të projektit siç janë takimet me prindër dhe 

fëmijë, sigurimin e hapësirës për bibliotekën e lodrave dhe librave, si dhe bashkëpunimin ndërmjet 

mediatorëve. Edhe në rrafshin e politikave në arsim ky projekt ka hartuar një dokument propozim të politikës 

për sigurimin e cilësisë në edukimin në fëmijërinë e hershme, me fokus primar në nivelin parafillor, ku ka 

organizuar grupe punuese me përfaqësues të MASHT dhe organizatat tjera që merren me edukim të hershëm. 

Gjithashtu, projekti në nivel nacional ka organizuar tryeza të rrumbullakëta për diskutim rreth edukimit të 

hershëm dhe ka prezantuar rezultatet e nxjerra nga IDELA. 

Një sfidë e madhe për projektin ka qenë rritja e bashkëpunimit me prindërit që ka paraqitur mjaft vështirësi në 

fillim të projektit, por me kalimin e kohës është përmirësuar duke i përfshirë të gjitha palët e interesit, 

përfshirë edhe OJQ-të që punojnë në ato lokacione.  

 

2.3. EU SIMRAES 2 

Projekti EU SIMRAES 2 implementohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe Qendra për 

Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me 6 partnerë lokalë. Objektivi specifik i veprimit është të sigurojë 

qasje të barabartë të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm, duke 

përmirësuar regjistrimin, vijimin dhe arritjen e rezultateve të fëmijëve nëpërmjet mbështetjes së bazuar në 

komunitet dhe asaj financiare. 

Gjatë vitit 2018 të gjitha aktivitetet e projektit kanë filluar me kohë dhe kanë përfunduar në afatin e 

planifikuar. 

Mbështetja e qendrave mësimore.– Ka vazhduar zbatimi i programit të detyrave të shtëpisë që është ndër 

programet më të rëndësishme të projektit, i cili implementohet sipas metodologjisë së kursit Hap pas Hapi. Në 

këtë program vazhdojnë të angazhohen së paku 3 fasilitatorë me kohë të plotë ose 6 fasilitatorë me gjysmë 

orari në varësi të nevojave të qendrës dhe numrit të fëmijëve. Ata ndihmohen nga vullnetarët apo tutorët e 

qendrave mësimore. Projekti parasheh ndihmë logjistike për të lehtësuar vijueshmërinë në shkollë dhe në 

qendër mësimore dhe në kuadër të kësaj projekti edhe gjatë këtij viti ka ndërmarrë veprimet në vijim:   
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a) ka shpërndarë 1600 pako shkollore nga 800 të parapara për vitin shkollor 2018/2019, respektivisht i ka 

mbuluar të gjithë fëmijët në nevojë në 10 lokalitetet përfituese; 

b) ka shpërndarë në baza mujore gjysmë shujtë për fëmijët që vijojnë në qendra mësimore; 

c) ka shpërndarë materialet didaktike në secilën qendër mësimore;  

 

     

 

Trajnimi për trajnerë  “Edukimi për Drejtësi Shoqërore” (EDSH).– Gjatë muajit prill 2018, projekti ka organizuar 

trajnimin për trajnerë të EDSH-së. Qëllimi i trajnimit ishte që të përgatitej një listë e trajnerëve të rinj që do të 

mund të ofrojnë trajnimin e EDSH-së në të ardhmen. Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit kanë përgatitur dhe 

prezantuar aktivitete si dhe janë vlerësuar nga kolegët. Kjo metodë ka mundësuar që secili pjesëmarrës përveç 

pjesës së prezantimit, të vlerësojë edhe pjesëmarrësit tjerë në cilësinë e trajnerit, si një mundësi për të 

reflektuar më shumë rreth performancës si trajner. Gjithsej janë trajnuar dhe certifikuar 16 pjesëmarrës. Gjatë 

muajit prill 2018, projekti ka organizuar punëtorinë reflektuese me temën “Parandalimi i paragjykimeve, 

stereotipeve dhe krijimi i një shkolle demokratike”, në bashkëpunim me Prospect +. Programi i trajnimit ka 

qenë i organizuar në atë mënyrë që përmes aktiviteteve pjesëmarrësit të njihen me paragjykimet dhe 

stereotipet që krijohen në shkollat tona dhe si mund të bëhet luftimi i tyre. Gjatë punëtorisë, pjesëmarrësit 

kanë prezantuar reflektimet e tyre nga zbatimi i aktiviteteve në shkolla si dhe u janë ofruar aktivitete shtesë 

për zbatim në shkolla.  

Monitorimi i Qendrave Mësimore.– Gjatë vitit 2018 janë zhvilluar gjithsej 105 vizita monitoruese.  Qendrat 

janë monitoruar për të siguruar cilësinë e punës në përgjithësi, duke përfshirë kështu aktivitetet me fëmijë, 

aspektin e performancës së stafit në punë, aspektin e logjistikës dhe në veçanti higjienën. Monitorimi ka  

luajtur rol të rëndësishëm dhe ka ndikuar pozitivisht në punën e përditshme të QM-ve. Në qendra është krijuar 

rend dhe rregull sidomos në zbatimin e planit mësimor. Nga monitorimet e deritanishme vërehet se ka rritje të 

vazhdueshme të numrit të fëmijëve që vijojnë mësimin në qendrat mësimore duke përfshirë edhe fëmijët nga 

komuniteti shumicë. Aspektet që monitoruesit rekomanduan për përmirësim të vazhdueshëm janë:  

planifikimi i detajuar i mësimeve tematike në të cilat mund të përfshihen tema që mundësojnë ndërlidhjen e 

lëndëve dhe fushave mësimore, ku me këtë rast përmbushet mësimdhënia e cila zhvillon aftësitë, shkathtësitë 

dhe shprehitë e nxënësve me anë të ndërveprimit të tyre si dhe puna individuale me fëmijë. 
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Mentorimi.– Qëllimi i programit të mentorimit është përmirësimi i vijueshmërisë dhe rezultateve të të nxënit 

të nxënësve përfitues të projektit duke u ofruar atyre mbështetje akademike dhe jo-akademike si dhe mundësi 

më të shumta shoqërimi me bashkëmoshatarët. Gjatë vitit shkollor 2017/18 prej 200 bursistëve, projekti ka 

ofruar program të mentorimit për së paku gjysmën e bursistëve. Më saktësisht nën këtë program, përmes 23 

mentorëve janë mbështetur 114 bursistë të shkollave të mesme të larta në komunat: Gjakovë, Istog dhe 

Prizren. Programi ka ecur mirë dhe kemi pasur përmirësim në rezultatet e të nxënit. Gjatë muajit maj 2018, 

projekti në bashkëpunim me VoRAE ka organizuar  modulin e dytë të trajnimit për mentorë i cili është ofruar 

nga Roma Education Fund (REF). Qëllimi i trajnimit ka qenë që t’u mundësojë mentorëve përmirësimin e 

praktikave të mentorimit sa i përket mbështetjes së nxënësve të mentoruar në arritjet mësimore, zhvillimin e 

tyre dhe përfshirjen sociale. Trajnimin e kanë ndjekur 41 mentorë që janë të angazhuar në kuadër të 

programeve të mentorimit të VoRAE dhe EU SIMRAES 2. 

  

2.4. Zhvillimi kapaciteteve në nivel lokal përmes mobilizimit të komunitetit dhe 

bashkëpunimit ndërsektorial 

Si pjesë e projektit GIZ CDBE-IB ʺZhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin bazik në Kosovëʺ është hartuar edhe 

projekti ”Zhvillimi kapaciteteve në nivel lokal përmes mobilizimit të komunitetit dhe bashkëpunimit nder 

sektorial”, e që qëllim kryesor ka pasur organizimin e trajnimeve për zyrtarët komunal dhe organizatat 

joqeveritare. Projekti ka synuar të përkrahë MASHT-in për institucionalizimin e standardeve të qendrave 

mësimore dhe forcimin e kapaciteteve të tyre, për riintegrimin e fëmijëve të kthyerit në sistemin shkollor 

formal, me fokus të veçantë tek fëmijët nga komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Projekti ka mbështetur 

forcimin e kapaciteteve të shkollave dhe qendrave mësimore në forma të ndryshme duke përdorur strukturat 

ekzistuese si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror. Fokus kryesor projekti ka pas përkrahjen institucionale 

të ndërmjetësuesve të komunitetit, të cilët mbështeten nga disa organizata. Ndërmjetësuesit shërbejnë si një 

urë lidhëse mes shkollës, familjes, qendrës mësimore dhe komunitetit, veçanërisht për komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian, me qëllim të përmirësimit të komunikimit ndërmjet palëve të ndryshme për riintegrimin 

e sa më shumë fëmijëve në shkollë, si dhe për të shmangur braktisjen nga shkollat. Prandaj, projekti ka synuar 

të rrisë kapacitete bashkëpunuese nder sektoriale në nivel lokal, po ashtu ka synuar të rris bashkëpunimi 

ndërmjet institucioneve dhe organizatave në nivel lokal, me qëllim të përmirësimi të kushteve të përgjithshme 

për përfshirjen në arsim, sidomos të fëmijëve të kthye nga vendet tjera.   
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Aktivitetet fillestare synuan të grumbullojnë informacion mbi bashkëpunimin ndërsektorial dhe 

ndërmjetësuesin e komunitetit. Aty u morën shume informata te cilat ndihmuan në përpilimin e programeve 

të trajnimit të cilat u hartuan nga 6 trajner vendor. Dy trajnerët ndërkombëtarë ishin përgjegjës për këto 

aktivitete, me mbështetjen e konsulentit vendor. Nga data 2 shkurt deri më 15 mars u organizuan 

dymbëdhjetë trajnime për këtë qëllim, ku u përfshinë gjithsej 19 komuna dhe 290  pjesëmarrës nga të gjitha 

komunitetet, që përfaqësonin: Drejtoritë Komunale të Arsimit, Zyrat e Komunitetit dhe Kthimit, Qendrat për 

Punë Sociale, Organizatat Jo-Qeveritare / Qendrat Mësimore dhe shkollat.. 

Trajnimet kanë ndikuar që institucionet të afrohen me njëra-tjetrën, veçanërisht  institucionet qeveritare me 

OJQ-të. Këto trajnime ishin mundësi e mirë për shkëmbime të informatave, ku të gjithë mësuan më shumë për 

punën e bërë nga palët e tjera dhe po ashtu u identifikuan mundësitë e bashkëpunimit. Në shumicën e 

sesioneve trajnuese, grupet që përfaqësonin komunat kanë treguar përkushtim në përgatitjen e draftit fillestar 

të planit të veprimit të komunës për bashkëpunim me institucionet tjera. 

 

2.5. Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve 

Projekti “Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve” i cili përkrahej nga Zyra e UNICEF në Kosovë, ka filluar zbatimin 

në muajin shkurt të vitit 2017, ndërsa ka përfunduar në korrik 2018. Qëllimi kryesor i projektit ishte krijimi i 

mjediseve të sigurta dhe miqësore në shkolla, përmes përhapjes dhe zbatimit të Protokollit për Parandalimin 

dhe Referimin e Dhunës në Institucionet e Arsimit Parauniversitar në Kosovë. 

Gjatë vitit 2018, janë zhvilluar këto aktivitete:  

 Janë mbajtur 3 trajnime në fushën e Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve për shkollat e përfshira 

në projekt. Ndërsa me përkrahjen e organizatës forumZFD janë zhvilluar edhe 3 trajnime të tjera në 

këtë fushë ku janë përfshirë edhe 10 shkolla nga komuna e Pejës, Prizrenit, Prishtinës dhe Podujevës. 

Secila shkollë ka qenë e përfaqësuar në trajnim me 7 pjesëmarrës (5 nxënës dhe 2 mësimdhënës).  

 Materialet e trajnimit, përfshirë udhëzuesin, prezantimet dhe fletëshpërndarëset janë përmbledhur 

në një dokument i cili i është shpërndarë të gjithë trajnerëve. Ky material i është nënshtruar një 

rishikimi pas mbajtjes së trajnimeve. Materiali i finalizuar është dorëzuar në organizatën forumZFD 

për t’u dizajnuar dhe publikuar.  

 Në muajin prill 2018 është hapur shpallja për projekt propozime për shkollat përfituese të projektet. 

Shkollat kanë aplikuar me idetë e tyre për të funksionalizuar Këndet e Ndërmjetësimit brenda 

shkollave. 6 shkolla kanë përfituar nga një grant me vlerën 1,000 EUR, për të funksionalizuar Ekipet e 

Ndërmjetësimit. Në 6 shkolla janë themeluar Këndet e Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve, disa 

prej të cilave kanë përshtatur një hapësirë brenda dhomës ekzistuese, ndërsa disa shkolla të tjera 

kanë caktuar një dhomë vetëm për ndërmjetësim. 

 Gjatë periudhës së zbatimit të projektit, të gjitha shkollat e përfshira në projekt janë vizituar nga stafi i 

projektit me qëllim të ofrimit t përkrahjes / mentorimit. Shkollat e përfshira në projekt janë 

monitoruar/mentoruar nga Menaxheri i projektit, ndërsa përmes angazhimit të një zyrtari komunal, 

shkollat e komunës së Prishtinës janë vizituar në baza ditore. Në total janë zhvilluar mbi 150 vizita 

mentoruese/monitoruese. 

 Janë zhvilluar takime individuale me DKA-të e komunave të përfshira në projekt, për të diskutuar mbi 

zbatimin e Protokollit dhe ofrimin e përkrahjes për shkollat që të raportojnë dhunën në Modulin e 

Regjistrit të Rasteve në SMIA. 
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 Në bashkëpunim të ngushtë me KOMF dhe SOS Kinderdorf, projekti ka organizuar trajnimin për 

Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve, ku pjesëmarrës kanë qenë organizatat anëtare të KOMF. Si rezultat 

i këtij trajnimi, të gjithë anëtarët e KOMF do të miratojnë politikën ekzistuese për mbrojtjen e 

fëmijëve brenda organizatës së tyre. Me këtë aktivitet ne kemi ngritur kapacitetet e organizatave të 

shoqërisë civile për të krijuar mekanizma për mbrojtjen e fëmijëve.  

 Më 6 shkurt 2018, në bashkëpunim me MASHT dhe Komitetin Kosovar për Ditën e Internetit të Sigurt, 

projekti ka organizuar një tryezë të rrumbullakët me temën "Adresimi i cyberbullying në shkolla". Pas 

një prezantimi dhe diskutimi shumë të mirë nga rreth 100 pjesëmarrës përfshirë politikë-bërësit, 

drejtorët e shkollave, mësuesit, nxënësit, mediat dhe përfaqësuesit e OSHC-ve,  një listë 

rekomandimesh është adresuar tek të gjithë hisedarët. Ky aktivitet është shënuar në Ditën Botërore 

të Internetit të sigurt – SID2018.  

 

 

 Projekti ka përkrahur Zyrën për Qeverisje të Mirë – ZQM, për të organizuar një tryezë diskutimi / 

punëtorie për Strategjinë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës. Ky aktivitet ka kontribuar në 

pasurimin e Strategjisë me kontribute nga OShC-të dhe aktorët tjerë relevantë. 

 Konferenca përmbyllëse e projektit me titull "Grupet Ndërmjetësuese si një mjet për parandalimin e 

dhunës në shkolla" u organizua më 21 qershor 2018. Gjatë konferencës kanë prezantuar 

përfaqësuesit e MASHT, UNICEF dhe shkollave përfituese. Po ashtu, janë prezantuar edhe arritjet dhe 

rezultatet e projektit. Më shumë se 140 pjesëmarrës patën rastin të shihnin ndikimin e projektit në 

shkollat e synuara. Gjithashtu gjatë konferencës u prezantua edhe Raporti i Vlerësimit të Impaktit të 

projektit në shkollat përfituese. Ky aktivitet është organizuar me përkrahjen e organizatës forumZFD.  

 Një e arritur e rëndësishme e projektit gjatë kësaj periudhe është arritja e ujdive me shumë organizata 

dhe partnerë të tjerë që punojnë në këtë fushë, për të siguruar qasje të unifikuar. Duhet theksuar 

bashkëpunimi me organizatën Peer Education Network, OJQ MUNDËSIA, KOMF dhe organizatën SOS 

për të zbatuar aktivitete të përbashkëta në këtë fushë. 
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2.6. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës (PPCR) 

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe forumZFD kanë bashkëpunuar në zhvillimin e Protokollit për 

Parandalimin e Dhunës në Institucionet e Arsimit Parauniversitar që në mënyrë efektive përcakton të gjitha 

hapat e nevojshëm për të trajtuar temën e dhunës në shkolla. Ky Protokol është miratuar më vonë në formë 

rregulloreje nga Qeveria e Kosovës - Rregullorja GRK Nr. 21/2013. KEC dhe forumZFD gjithashtu kanë zhvilluar 

një program për ndërmjetësimin që është përdorur për të filluar zbatimin e Protokollit në shkolla. Pasi ka bërë 

hapat e parë të zbatimit të Protokollit në 30 shkolla në Kosovë në kuadër të projektit "Përkrahje për drejtësinë 

për fëmijët" - Faza III (2013-2016) e financuar nga UNICEF dhe BE, të dy organizatat, KEC dhe forumZFD, kanë 

vendosur të bashkëpunojnë në zbatimin e këtij projekti, ku nëpërmjet financimit nga BE-ja, dhe në 

bashkëpunim me 10 OJQ, po e zbatojnë projektin “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”. Ky 

projekt ka për qëllim fuqizimin e komuniteteve lokale për ti përmirësuar masat mbrojtëse për fëmijë 

nëpërmjet ngritjes së vetëdijes, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve. Përmes kësaj, projekti 

synon që të kontribuojë në krijimin e mjediseve miqësore dhe pa dhunë për fëmijët nëpër shkollat e Kosovës 

përmes veprimeve të synuara të organizatave të shoqërisë civile dhe komuniteteve lokale për promovimin e të 

drejtave të fëmijës. 

Aktivitetet që janë realizuar gjatë vitit 2018 kanë fuqizuar edhe më tepër rolin e OJQ-ve dhe shkollave  

Ngritja e vetëdijes mbi projektin -  Platforma e zhvilluar në  fillim të projektit, ka pasur për qëllim të sjellë 

informacion të përditësuar në lidhje me projektin dhe do të jetë i populluar me materiale informuese 

miqësore për lexuesit/mësuesit, prindërit, fëmijët dhe publikun e gjerë, duke përfshirë fletëpalosjet, 

broshurat, video klipet dhe materiale të tjera në këtë fushë. Kjo fushë ka vazhduar të jetë një ndër pikat 

kryesore të projektit duke u pasuruar me publikime shtesë të zhvilluara nga OJQ-të përfituese 

(www.childrights-ks.org). Gjithashtu, është hartuar plani i veprimit për vizibilitet të projektit dhe është formuar 

grupi i mbyllur në Facebook të projektit me qëllim të nxitjes së debateve dhe zgjidhjes së konflikteve në 

shkollat përfituese me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve. 

Organizimi i garës mediale për artikullin më të mire për të drejtat e fëmijës - Ky aktivitet u organizua në 

bashkëpunim me KOMF dhe forumZFD dhe pas vendimit të Komisionit për procesin e përzgjedhjes dhe 

shpërblimeve, u organizua edhe ceremonia e ndarjes së çmimeve. Këtë vit, fitues ishin: Kaltrina Rexhepi me 

"Fëmija nënë"/ RTK; Edona Kutleshi me "Rrugës së rrezikshme malore për tu shkolluar"/Koha Ditore; Emirjeta 

Vllahiu me "Shtesa prej 10 Euro nuk mbulon shpenzimet esenciale për rritjen e fëmijëve/kallxo.com; Festim 

Kabashi me "Ndëshkimi" /RTK dhe Agnesa Citaku me "Mes dëshirës dhe pamundësisë për shkollim". 

 

http://www.childrights-ks.org/
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Organizimi i trajnimeve për të Drejtat e Fëmijës dhe Ndërmjetësimin për OJQ-të përfituese, nxënësit, prindërit 

dhe mësimdhënësit - Programi gjashtë ditor i trajnimit nisi me trajtimin e koncepteve themelore mbi të drejtat 

e njeriut dhe ndërmjetësimin, bazuar në parimet e Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Më tutje, u trajtuan 

aspekte të përgjithshme të të drejtave të njeriut, si dhe aspektet e veçanta si diskriminimi, ngacmimet dhe 

dhuna ndaj fëmijëve, si dhe identifikimi i palëve dhe rrugëve për evitim dhe adresim të këtyre rasteve. Trajnimi 

ndoqi metodologjinë e të mësuarit aktiv, me aktivitete që bazohen në ciklin e të mësuarit përmes përvojës. 

Duke marrë parasysh se pjesëmarrësit u angazhuan në ofrimin e programit të trajnimit me ekipet shkollore, 

më shumë rëndësi ia kushtua elementeve themelore të shkathtësive të trajnerit dhe u dhanë këshilla e ide për 

pjesëmarrësit. Të ftuar ishin gjithsej 30 pjesëmarrës (3 nga secila OJQ përfituese) prej të cilëve gjithsej u 

certifikuan 29 pjesëmarrës dhe prej tyre 23 femra dhe 6 meshkuj.  Më pas, u organizuan edhe 40 ditë trajnimi 

me nxënës, mësimdhënës e prindër ku gjithsej pjesëmarrës ishin: mësimdhënës 159 pjesëmarrës (58 meshkuj 

dhe 95 femra), prindër – 16 pjesëmarrës (9 meshkuj dhe 7 femra) dhe nxënës – 96 pjesëmarrës (24 djem dhe 

72 vajza). 

Vizitat studimore - Në kuadër të projektit “u realizua vizita studimore me përfaqësues të Organizatave Jo-

Qeveritare që janë përfitues të projektit PPCR dhe drejtorët-mësimdhënësit e shkollave përfituese të projektit. 

Për të kuptuar me të vërtetë se si ndikon ndërmjetësimi në një shkollë për zgjidhjen e konflikteve, këtë më së 

miri mund ta kuptojmë nga shkollat që kanë zbatuar ndërmjetësimin e shkollës. Ndërsa ,ndërmjetësimi në 

shkolla është relativisht i ri në Kosovë, nuk ka shumë shkolla që mund të demonstrojnë efektin e 

ndërmjetësimit. Megjithatë, në Maqedoni  dhe në Shqipëri ka shkolla të tilla, andaj edhe u realizua një vizitë e 

tillë studimore në mënyrë që si grup të mësojmë forma të ndryshme të ndërmjetësimit. 

Përkrahja e OJQ-ve në realizim të projekteve – Me qëllim të përkrahjes së vazhdueshme të OJQ-ve në realizim 

të projekteve të tyre, projekti organizon takime të rregullta dy mujore ku edhe diskutohen të gjitha aktivitetet 

nga secila OJQ. Gjithashtu, monitorimet në shkollat përfituese janë pjesë e pandarë e punës gjë që lehtëson 

edhe bashkëpunimin në mes të shkollave dhe OJQ-ve. Me përkrahjen e OJQ-ve, janë themeluar 40 kënde të 

ndërmjetësimit në shkollat përfituese dhe si rezultat i trajnimeve dhe themelimit të këtyre këndeve, shkollat 

respektivisht, nxënësit ndërmjetësues  kanë arritur të ndërmjetësojnë në 110 raste të ndryshme duke 

ndihmuar kështu bashkëmoshatarët e tyre dhe duke krijuar ambient sa më miqësor mes veti. 
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3. RRJETËZIMI DHE PJESËMARRJA NË POLITIKËBËRJE 

3.1. Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN) 

Në dhjetor të vitit 2015, Qendra e Kosovës për Arsim (KEC) ka filluar zbatimin e projektit të mbështetur nga 

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN”. Projekti KEEN 

zbatohet nga një koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë civile (Balkan Sunflowers Kosova - BSFK, 

Agjencia e Përkrahjes së Punësimit në Kosovë - APPK, Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike - ATTA 

dhe Stichting SPARK) të cilat angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale dhe ka për 

qëllim përmirësimin e punësueshmërisë së grupeve në nevojë në Kosovë përmes përfshirjes së tyre në 

zhvillimin e politikave, në vendimmarrje dhe në monitorimin e zbatimit të tyre në nivel qendror dhe lokal. 

KEEN po ashtu synon të përafroj ndërlidhjen ndërmjet programeve të arsimit dhe aftësimit me kërkesat e 

tregut të punës. Kohëzgjatja e projektit KEEN është deri në dhjetor 2019. Periudha e zbatimit të projektit është 

48 muaj (28 Dhjetor 2015 –28 Dhjetor 2019). 

Gjatë vitit 2018 janë zhvilluar aktivitetet vijuese: 

Rezultati 1: Përmirësimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrje në politikë-bërje dhe 

monitorim të zbatimit të tyre: 

Aktiviteti 1.1. Lansimi dhe funksionalizimi i Rrjetit KEEN 

- Gjatë vitit 2018 janë organizuar tetë (8) takime të Këshillit të KEEN; 

- Ueb faqja e projektit dhe faqja e Facebook janë përditësuar rregullisht sipas aktiviteteve dhe nevojave 

të projektit. Web: www.keen-ks.net    

Aktiviteti 1.5. Organizimi i vizitave studimore në BE dhe rajon  

- Pas realizimit të katër (4) vizitave studimore dhe sesionit reflektues në vitin paraprak, gjatë vitit 2018 

është hartuar studimi “Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile në proceset e 

politikëbërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë.”  

Aktiviteti 1.6. Hartimi i Strategjisë së Rrjetit 

- Është përgatitur drafti i parë i Strategjisë së Rrjetit, dhe i njëjti është ndarë me partnerët e projektit 

për komente apo sugjerime.   

 

Rezultati 2: Nxitja e pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në zhvillimin e politikave/legjislacionit në 

nivel qendror dhe lokal përmes ofrimit të kontributit të tyre 

Aktiviteti 2.1. Themelimi i grupeve të specializuara të punës për të kontribuar në zhvillimin e politikave 

nacionale  

- Strategjia Sektoriale e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale është aprovuar nga Qeveria më 28 

shkurt 2018.  

Aktiviteti 2.2. Organizimi i debateve për tema të ndryshme në fushën e arsimit dhe punësimit 

- Janë organizuar gjithsej 6 debate ku janë prezantuar studimet e KEEN dhe është biseduar për tema me 

interes për arsimin. 

Aktiviteti 2.3. Mbështetja e autoriteteve lokale në zhvillimin e planeve lokale për zbatimin e politikave 

nacionale 

http://www.keen-ks.net/
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- Si rrjedhojë e avokimit, 12 planet lokale të veprimit për fushën e arsimit dhe përfshirjen e 

komuniteteve të hartuara nga komunat gjatë vitit 2017 me përkrahjen e projektit janë aprovuar nga 

kuvendet komunale.  

- Gjatë vitit të tretë të zbatimit të projektit, KEEN ka mbështetur hartimin e tri planeve të reja të 

veprimit lokal: në Suharekë, në Dragash dhe në Prizren.   

 

 
 

Rezultati 3: Përfshirja e organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e zbatimit të politikave kyçe në nivel 

qendror dhe lokal në fushën e arsimit dhe punësimit.  

Aktiviteti 3.1. Hartimi i kornizave të monitorimit për politikat e përzgjedhura në nivel qendror dhe lokal 

- Pas aprovimit të Planeve Zhvillimore për Arsim në shtatë komuna dhe Planeve Lokale të Veprimit për 

Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në pesë komuna, gjatë këtij viti Projekti ka 

filluar monitorimin e zbatimit të tyre. Për këtë qëllim janë zhvilluar dy korniza për monitorimin e 

zbatimit të strategjive në nivel lokal. 

- Ngjashëm pas aprovimit të Strategjisë Sektoriale të MPMS-së, KEEN ka zhvilluar kornizën për 

monitorimin e zbatimit të saj në nivel qendror.  

Aktiviteti 3.2. Monitorimi i politikave nacionale dhe lokale 

- Në vazhdimësi të aktiviteteve të vitit 2017, KEEN ka organizuar ngjarjet për prezantimin e dy raporteve 

të monitorimit si në vijim: 

 Më 12 mars 2018 është prezantuar raporti i monitorimit për zbatimin e Planit Strategjik për 

Arsimin në Kosovë në vitin 2017 

 Më 18 prill 2018, KEEN në bashkëpunim me KOSINT ka prezantuar raportin e monitorimit për 

zbatimin e Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve në vitin 2017. 

- Ndërsa, në vitin 2018, si pjesë e monitorimit të Planit Strategjik për Arsim në Kosovë 2017 - 2021, 

KEEN ka hartuar raporte tematike që kanë për qëllim të vlerësojnë veçmas secilin objektiv strategjik. 

Në këtë drejtim, gjatë vitit 2018, KEEN ka hartuar shtatë (7) raportet/studimet si në vijim: 

 Sfidat e edukimit parashkollor në Kosovë; 

 Menaxhimi i arsimit parauniversitar në Kosovë; 

 Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve 

kosovarë: Gjetjet nga rezultatet e testit PISA të vitit 2015; 
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 Sfidat në zbatimin e reformës kurrikulare në zbatimin e reformës kurrikulare në arsimin 

parauniversitar; 

 Arsimi dhe aftësimi profesional në Kosovë - Modelet e suksesshme në Evropë; 

 Ndikimi i procesit të akreditimit në  sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë; 

 Kultura e hulumtimit shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë. 

- Sa i përket monitorimit të zbatimit të politikave në nivel qendror, KEEN po ashtu ka hartuar raportin 

për monitorimin  e zbatimit të Strategjisë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në 

vitin 2018. 

- Ndërsa, sa i përket monitorimit të zbatimit të politikave në nivel qendror, KEEN ka monitoruar 

zbatimin e planeve zhvillimore për arsim në shtatë (7) komunat e Kosovës si dhe planet lokale për 

përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në gjashtë (6) komunat e Kosovës. 

- Pas mbledhjes së të dhënave, KEEN ka hartuar dy raporte si në vijim:  

 Arsimi në Kosovë – Të gjeturat nga nëntë (9) komunat e Kosovës; 

 Përfshirja e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë – Të gjeturat nga gjashtë (6) 

komunat e Kosovës.  

Aktiviteti 3.3. Avokimi për zbatimin e politikave në fushën e arsimit dhe punësimit 

- Me qëllim të përmirësimit të pozitës së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, këshilli avokues ka 

zhvilluar dhe miratuar zbatimin e tre (3) iniciativave të avokimit si në vijim: 

 Rritja e numrit të pjesëmarrësve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në programet e 

aftësimit profesional të ofruara në Qendrat për Aftësim Profesional (QAP).  

 Themelimi dhe funksionimi i Komiteteve Komunale të Veprimit për zbatimin e Strategjisë për 

Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021 në shtatë (7) 

komuna të Kosovës.   

 Mbështetja e punës së Ekipeve për Parandalim dhe Reagim ndaj mos regjistrimit dhe braktisjes 

së shkollimit në pesë komuna: Pejë, Klinë, Istog, Gjakovë dhe Prizren. 

 

 

Rezultati 4: Nxitja e pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në zhvillimin e politikave/legjislacionit në 

nivel qendror dhe lokal përmes ofrimit të kontributit të tyre për përmirësimin e ndërlidhjes së programeve për 

arsim dhe aftësim profesional me kërkesat e tregut të punës 
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Aktiviteti 4.1. Realizimi i një studimi për ndërlidhjen e arsimit me nevojat e  tregut të punës 

- Në vazhdimësi të aktiviteteve në vitin 2017, më 6 mars 2018, KEEN ka organizuar një ngjarje për 

prezantimin e studimeve mbi sektorin e përpunimit të drurit dhe sektorin e ndërtimit në Kosovë. 

Aktiviteti 4.3. Organizimi i dy vizitave studimore për të mësuar nga përvojat e shteteve tjera për 

bashkëpunimin e shkollave profesionale me bizneset 

- Pas realizimit të vizitave studimore gjatë vitit 2017,  më 22 shkurt 2018, KEEN ka organizuar një sesion 

reflektues për identifikimin e përvojave nga vizitat studimore dhe se si ato do të mund të 

përshtateshin në kontekstin e Kosovës.  

Aktiviteti 4.4. Mbështetja e 10 shkollave profesionale për krijimin e bashkëpunimeve me biznese  

- KEEN ka filluar mbështetjen e tetë (8) shkollave profesionale dhe dy (2) qendrave për aftësim 

profesional për krijimin e bashkëpunimeve me bizneset.  

- Nga data 17 deri më 19 shtator, KEEN ka organizuar një seminar dy ditor për institucionet e 

përzgjedhura (tetë shkollat profesionale dhe dy QAP), për të ndarë idetë e tyre fillestare për krijimin e 

bashkëpunimit me bizneset si dhe hartimin e projekteve për këtë qëllim.  

 

Menaxhimi i projektit 

- KEEN ka realizuar “Vlerësimin Afatmesëm të Projektit” për dy vitet e zbatimit 2016 dhe 2017.   

 

3.2. Iniciativa e Kosovës për përfshirje - KOSINT 2020 

Projekt KOSINT 2020 synon të përmirësojë qasjen e komuniteteve rom ashkali dhe egjiptian në arsim dhe 

punësim e mirëqenie sociale duke kontribuar në plotësimin e zotimeve të qeverisë së Kosovës përmes 

reformave sektoriale të përqendruara në arsim dhe punësim e mirëqenie sociale. Monitorimi i zbatimit të 

këtyre reformave dhe ndikimi në zhvillimin e politikave dhe planifikimin buxhetor janë mënyrat se si koalicioni 

i partnerëve implementues të KOSINT 2020 mëton të garantojë jetësimin e këtyre politikave e rrjedhimisht 

përfshirjen e komuniteteve rom ashkali dhe egjiptian në shoqërinë kosovare. 

KOSINT 2020 zbatohet nga një koalicion i udhëhequr nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim 

me Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma & Ashkali Documentation Center (RADC) dhe Syri i Vizionit (SIV). 

Ky projekt bashkëpunon nga afër me organizatat e shoqërisë civile, si edhe me institucionet qeveritare si Zyra 

për Qeverisje të Mirë (ZQM), Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale, etj. 

Projekt KOSINT 2020 ka filluar të zbatohet në janar 2017 dhe do të përmbyllet në janar 2020. Gjatë vitit 2017 

është themeluar Rrjeti KOSINT i cili krahas 4 partnerëve implementues përfshin edhe 6 organizata: VoRAE, 

Nevo Koncept, RROORAEK, The Ideas Partnership, BRAN dhe Health for All.  Gjatë vitit 2018 janë zbatuar 

aktivitetet e parapara të projektit të cilat kanë kontribuar në arritjen e rezultateve të projektit. 

Rezultati 1: Mundësi të shtuara për pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e 

reformave sektoriale, hartimin e politikave dhe planifikimin buxhetor 

Në kuadër të komponentit të parë dhe për arritjen e rezultatit 1 janë mbajtur takime të rregullta mujore të 

Këshillit të Rrjetit KOSINT, të cilit në ndërkohë i janë shtuar edhe 3 organizata, Roma Versitas, Terre des 

Hommes dhe SHL-Kosova. Këto takime janë treguar shumë të frytshme në koordinimin dhe mobilizimin e 
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shoqërisë civile për aktivitete dhe iniciativa që ndikojnë në përmirësimin e jetës së komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian. Me këtë rast organizatat e shoqërisë civile, njëherit edhe anëtare të rrjetit KOSINT, u përfshinë 

në deklaratën e përbashkët ku kërkohet respektimi i kuotës së punësimit prej 10% për pjesëtarët e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Në këtë deklaratë përveç OSHC-ve u bashkuan edhe deputetët nga 

radhët e partive të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Nga rrjeti KOSINT doli edhe iniciativa për krijimin 

e grupit të miqve nga deputetë të partive nga komuniteti shumicë.  

Rezultati 2: Monitorimi nga OSHC-të i reformave sektoriale në aspekt të zotimeve të QK për  integrimin e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

Në kuadër të aktiviteteve për arritjen e rezultatit 2 janë hartuar dy raporte tematike dhe dy raporte të 

monitorimit të reformave sektoriale. Raporti i parë tematik ka të bëjë me bursat që ndahen për nxënës nga 

radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, për shkollimin e mesëm të lartë, ndërsa raporti i dytë 

tematik ka të bëjë me nivelin e punësimit të romëve, ashkalive dhe egjiptianëve. Të dy këto raporte janë 

shfrytëzuar dhe kanë kontribuar në hartimin e dy raporteve të vlerësimit të zbatimit të Planit Strategjik të 

Arsimit të Kosovës 2017-2021 dhe të Reformës Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sektorial, të 

dyja këto të ndërlidhura me Strategjinë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë 

Kosovare 2017-2021.  

 

 

Rezultati 3: Rritja e ndikimit të OSHC-ve në zbatimin e politikave sektoriale dhe procesin e planifikimit 

buxhetor në interes të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

Në kuadër të komponentit 3 janë zbatuar aktivitetet në vijim të cilat kanë kontribuar në arritjen e rezultatit. 

- Është hartuar Analiza Teknike dhe Rekomandimet për Promovimin e Punësimit të pjesëtarëve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Gjatë prezantimit të këtij dokumenti morën pjesë palë të 

ndryshme me interes, ku edhe u nis një bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

për përfshirjen e OSHC-ve në hartimin e Politikës së re të punës. 

- Është hartuar një Hulumtim i Ndikimit të Qendrave Mësimore te fëmijët e komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian. Ky dokument kontribuoi në punën e OSHC-ve dhe Grupit të Miqve, me ç ‘rast edhe u 

përfshi një buxhet i Qeverisë së Kosovës prej 500,000 Euro për Qendrat Mësimore për vitin 2019. 
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- Projekti KOSINT ka përkrahur Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për hartimin e Politikës së re 

të Punësimit 2019-2021, ku është siguruar pjesëmarrja e OSHC-ve të cilat patën rastin të kontribuojnë 

dhe të sigurohen që Politika e re e Punësimit është në favor të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian. 

- Organizatat e Shoqërisë Civile kanë marrë pjesë në rishikimin e Udhëzimit Administrativ për 

Themelimin dhe Funksionalizimin e Qendrave Mësimore. Përkundër miratimit nga MASHT në gusht 

2017 të Udhëzimit Administrativ për Qendrat Mësimore, MASHT ka kërkuar rishikimin e tij. 

Organizatat anëtare të rrjetit KOSINT kanë qenë pjesë e rishikimit dhe kanë pas rastin të japin 

kontributin e tyre në udhëzimin e ri. Rrjedhimisht Udhëzimi i ri Administrativ është në favor të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian pasi që parasheh linjë të veçantë buxhetore në kuadër të 

subvencioneve për Qendrat Mësimore. 

- Organizatat anëtare të Rrjetit KOSINT kanë punuar së bashku në krijimin e Grupit të Miqve, ku marrin 

pjesë deputetë nga partitë politike të komunitetit shumicë dhe ambasadorë të ambasadave me seli në 

Prishtinë. Ky Grup i Miqve është zotuar të ndihmojë në iniciativat e OSHC-ve për përmirësimin e jetës 

së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Deri më tash është arritur që të ndikohet në ndarjen e 

buxhetit prej 500,000 euro për qendrat mësimore për vitin 2019. 

- Është zbatuar iniciativa avokuese për futjen e të dhënave në SMIA për fëmijët e regjistruar në qendra 

mësimore. Në kuadër të iniciativës është mbajtur një punëtori ku kanë marrë pjesë punëtorë të 

qendrave mësimore. Kjo iniciativë ka kontribuar edhe në zhbllokimit e procesit të rishikimit të 

Udhëzimit Administrativ për Qendrat Mësimore i cili pati ngecje gjatë vitit.  

- Në iniciativën avokuese për rritjen e numrit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

në shërbimet e ofruara nga Qendrat për Aftësim Profesional morën pjesë 50 pjesëtarë të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të cilët u informuan për së afërmi me shërbimet dhe 

mundësitë që i ofrojnë Qendrat për Aftësim Profesional. Kjo iniciativë kontribuoi në një bashkëpunim 

më të afërt me Agjencinë e Punësimit.  

- Iniciativa për EPRMB-të në rajonin e Dukagjinit doli të ishte shumë e qëlluar dhe në momentin e duhur 

pasi që në disa komuna këto grupe nuk ishin funksionale dhe ishin shpërbë për shkak të ndryshimeve 

në personelin e komunave përkatëse. Kështu që kjo iniciativë ndikoi që këto grupe të riformohen dhe 

të bëhen funksionale.  

- Është bërë një diskutim publik për Sfidat në Universitet për pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian. Nga ky diskutim dolën disa aktivitete me të cilat do të merren organizatat anëtare të 

rrjetit KOSINT në vitin 2019. 
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4. INFORMIMI DHE PUBLIKIMET 

Aktivitetet që lidhen me informimin dhe publikimet janë të pranishme në të gjitha projektet e KEC. Më poshtë 

po i prezantojmë të arriturat e përgjithshme në këtë fushë, në nivel të organizatës: 

 Gjatë muajit mars të vitit 2018 u hartua Profili i KEC. Profili i organizatës është një pasqyrë e KEC, që tregon 

karakteristikat kryesore të organizatës dhe se si funksionon ajo. 

 Në muajin Prill të vitit 2018 u hartua plani i veprimit për ngritjen e mbulueshmërisë së ngjarjeve të KEC. Ky 

Plan përfshinë hapa që duhet të merren, ose aktivitete që duhet të kryhen, që strategjia e komunikimit e 

KEC të ketë sukses. Në këtë plan u parapanë aktivitete të ndryshme të cilat u implementuan me sukses 

gjatë vitit.  

 Gjatë vitit 2018, aktivitetet e zhvilluara të KEC janë pasqyruar gjatë gjithë kohës në profilin e KEC, të 

përcjella me fotografi. Faqja e KEC në Facebook ka më tepër se 9500 ndjekës, prej të cilave 7500 organik, e 

rreth 1200 në kuadër të sponsorizimeve. Shtrirjen (reach) mesatare për dallim nga viti i kaluar që arrinte 

deri në 20,000 profile në muaj, këtë vit shtrirja pothuajse është dyfishuar dhe arrin deri në 38 mijë profile 

në muaj. Faqja e KEC këtë vit ishte mjaft interaktive, ku jemi munduar që ti përgjigjemi çdo kërkese dhe 

pyetjeve të ndjekësve. Gjatë muajve të fundit kemi filluar të postojmë “Infophraphics”  në të cilën do të 

fokusohemi më tepër gjatë muajve të parë të vitit të ardhshëm. Përveç kësaj, këtë vit, kemi filluar të 

praktikojmë edhe video sikurse live videos dhe video animacione që kanë për qëllim informimin apo 

sensibilizimin.   

 Përgjatë tërë vitit është bërë përditësimi i ueb faqes së KEC me rastin e ardhjes së projekteve të reja dhe 

me përfundimin e disa prej projekteve. E njëjta ka ndodh edhe me ardhjen apo largimin e stafit. Te gjitha 

aktivitetet janë dokumentuar dhe gjitha dokumentet dhe materialet e zhvilluara këtë vit, tani më janë në 

ueb faqe. Gjatë vitit 2017, ueb faqja e KEC ka pasur me tepër se 68 mijë vizitorë prej të cilëve 81% kanë 

ishin vizitor të ri ndërsa 19% prej tyre kanë qenë vizitorë të vjetër (returning visitors). Në muaj kemi pasur 

afro 6500 vizitorë, por në raste të caktuara sikurse përgjatë muajve kur kemi pasur thirrje të hapura për 

aplikim numri i vizitorëve ka arritur deri në 15000. Nga këta vizitorë 45.85% janë femra kurse 54.15% janë 

meshkuj. Sa i përket moshës 27.50% janë të moshës 18-24 vjeçare, 33.50% të moshës 25-35 vjeçare, 

15.50% të moshës 35-44 vjeçare, 5.50% të moshës 55-65 vjeçare dhe 5.50% janë 65+. Rreth 4 mijë 

shkarkime janë bërë nga faqja e publikimeve.  

 Gjatë këtij viti u përditësua ueb faqja me butonin “punoni me ne” përmes së cilit hapen thirrje për 

konsulentë, bashkëpunëtorë apo edhe ndonjë pozitë brenda organizatës. Shtimi i këtij butoni ka ndikuar 

dukshëm në rritjen e numrin të vizitorëve të ueb faqes. Rreth 10 mijë shkarkime janë bërë të përshkrimeve 

të detyrave  në kuadër të 18 pozitave sa i kishim të hapura nga muaji maj e deri në dhjetor të 2018. 

 Kryerja e punëve organizative lidhur me Konferenca të ndryshme që u mbajtën gjatë vitit 2016, përfshirë 

këtu sigurimin e sallës, kontaktimin e mediave, dërgimi i ftesave dhe agjendës, dhe përgatitjen e 

materialeve promovuese.  

 Këtë vit kemi filluar organizimin e aktiviteteve të ndryshme për të shënuar ditët e njohura 

ndërkombëtarisht. Gjatë 2018-ës u organizua një aktivitet me fëmijët e SOS fshatit për nder të Ditës së 

Lexim Shkrimit më 8 shtator. Me pas me 11 nëntor, në kuadër të programit ASSET, u organizua një 

aktivitet i përbashkët me IF me rastin e Ditës së Vajzave në Teknologji. Me 20 nëntor, për Ditën 

Ndërkombëtare të Fëmijëve u organizuan aktivitete me fëmijët e shkollës M3 në lokalet e organizatës.  
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 Gjatë këtij viti janë shtypur shumë materiale informuese dhe promovuese për projektet e KEC përfshirë 

këtu banerë të formateve dhe madhësive të ndryshme, fletëpalosje, posterë, usb, dhe raporte të 

ndryshme të projekteve. Ndërsa ka vazhduar shtypja e fletoreve, folderëve, kimikëve të KEC në 

përputhshmëri me rregullat e Brandbook-ut,  të cilat stafi i KEC i shfrytëzon në takime të ndryshme dhe 

gjatë trajnimeve.  

Mbulueshmëria e aktiviteteve të KEC nga ana e mediave ka qenë e kënaqshme.  Shumica e konferencave që 

janë organizuar gjatë vitit 2018 janë mbuluar nga mediat. Përfaqësuesit e KEC kanë marrë pjesë në disa 

emisione në të cilat është diskutuar rreth arsimit, edhe sivjet me fokus të madh në  përgatitjet për testin e 

PISA . Gjithashtu, aktivitetet e programit ASSET kanë tërhequr vëmendje të madhe të mediave. Zgjerimi i këtij 

programi në komuna të tjera ka bërë  që numri i shkrimeve në portale të jetë mjaft i madh. Gjithashtu, 

konkursi për artikullin më të mirë në kuadër të projektit PPCR ka pasur mbulesë të madhe mediale.  Edhe 

projekti në tërësi ka zgjuar interesim të madh tek mediat duke rezultuar kështu në 9 paraqitje televizive nga 

menaxherët e projekteve nga ana e KEC dhe ForumZFD. Gjatë këtij viti u mbajt evidencë për paraqitjet mediale 

dhe prononcimet ne media të ndara në periudha mujore.  

Zyrtari për informim ka ofruar asistencë për projektet dhe sektorët e veçantë të KEC, sipas, sipas kërkesës dhe 

planifikimit. 
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5. SHKOLLA JOPUBLIKE "MILENIUMI I TRETË" 

Shkolla “Mileniumi i Tretë” gjatë këtij viti kalendarik realizoi një sërë aktivitetesh të zhvillimit profesional të 

mësimdhënësve, të planifikuara duke u bazuar në nevojat e mësimdhënësve për zhvillim profesional dhe në 

risitë arsimore në Kosovë. U përmbyll një vit me zbatimin e Kurrikulës së Re edhe pse Shkolla është sfiduar vite 

më parë me forma të tilla origjinale planifikimi. Përparësi për shkollën ishin të katër trajnerët e fushave 

kurrikulare, të cilët punuan me kolegët për jetësim sa më të mirë të kësaj qasjeje, si dhe përkrahja e 

vazhdueshme që iu ofrua stafit nga koordinatorit i kurrikulës në shkollë. U realizua me sukses edhe trajnimi 

për Edukimin për Drejtësi Shoqërore. 

Ky vit, me gjithë rritjen e vazhdueshme të konkurrencës, u shënjua si më i suksesshmi ndër tetë vite me 

shtimin prej 11% të numrit të nxënësve, duke arritur numrin prej 562 nxënësve. Menaxhmenti i lartë udhëhoqi 

me sukses të gjitha bisedat informuese me palët e interesuara për shkollim këtu. Si rrjedhojë e numrit të 

kënaqshëm, Shkolla aplikoi një rritje të moderuar të çmimit të shkollimit, dhe rritje të moderuar të pagave të 

stafit, me qëllim të stimulimit pozitiv. Në aspektin organizativ, muaji mars u përshkua nga vlerësimi i jashtëm 

elektronik i nxënësve (klasat 4-11), ndërsa në maj u realizua kampi pranveror në kuadër të mësimit të bazuar 

në projekte, me produkte vërtet praktike, që nga ndërtimi i serës, mbjellja e luleve në vazo të dizajnuara e 

krijuara nga vetë nxënësit, materiale të ndryshme stolish shtëpiake e deri te ndërtimi i barkës së njëmendtë. 

Për të gjitha këto kreacione u përdorën materialet recikluese të letrës, shisheve të plastikës, guacat, etj. Një 

përjetim i tillë i të nxënit përmes kreativitetit inspiroi nxënësit për prezantime entuziaste ditën e fundit, krahas 

lojërave kampionale në fusha sportive e në ujë. 

Në planin strategjik shkolla zgjeroi veprimtarinë me 

licencimin nga MASHT dhe hapjen e klasës 

parafillore. Gjatë këtij viti, u dërguan aplikime për 

disa projekte të Këshillit të Evropës dhe të Këshillit 

Britanez, nga të cilat u fituan 4 projekte dhe pritet 

edhe rezultati i të fundit.  

Këshilli i nxënësve të shkollës bashkë me klubin e 

bamirësisë u shquan për aksione të rregullta – 

mujore humanitare gjithandej Kosovës. Këshilli i 

prindërve zgjodhi kryesues të ri, dhe u 

rifunksionalizuan 4 komitete të prindërve që 

përcjellin punën e shkollës. 

 

Në kuadër të projektit gjerman “Shkollat Partnere të së Ardhmes” (PASCH), 5 nxënës morën pjesë në kamp 

veror në Ohër, 3 nxënës ishin në kampe verore në Gjermani, ndërsa 1 nxënës fitoi shkollim njëvjeçar në klasën 

e dhjetë në shkollë internacionale në Gjermani. Një nxënës i klasës së pestë fitoi medaljen e artë në Ditën 

olimpike të Kosovës në garë me 2.500 filloristë, të lindur në vitin 2008, për nder të Çlirimit të Kosovës. 

Së fundi filloi pilotimi i platformës online “Classtime”, e cila pritet të praktikohet më tutje në tërë shkollën, 

ndërkaq dy gjeneratat e gjimnazit tashmë janë të pajisura me tabletë. 

Nga departamentet e shkollës u shënjuan një varg të arriturash krahas sfidave për sigurimin e cilësisë: 

 Shtimi i efikasitetit  të menaxhmentit të mesëm; përgjegjësi më e lartë; 

 Zbatimi me sukses i Kurrikulës së re në klasat: 0, 1, 2 6, 7, 10, 11; 
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 Hartimi i planeve vjetore, dymujore dhe ditore sipas KKK; 

 Vlerësimi i vazhdueshëm dhe i shumëllojshëm i nxënësve dhe i mësimdhënësve; 

 Monitorimi i rregullt i orëve mësimore dhe VPM; 

 Ditarë online funksionalë: i vlerësimit, i detyrave të shtëpisë, i studimit, i vijimit në gjuhët e huaja, i 

klubeve, i vërejtjeve të nxënësve, i zëvendësimeve të mësimdhënësve dhe data baza e zhvillimit 

profesional; 

 Vizitat sistematike dhe matjet antropometrike të të gjithë nxënësve; 

 Vizitat tematike jashtë-institucionale, ligjëratat dhe kontributi i prindërve; 

 Ekspozitat, garat e diturisë, asociacionet; skenat e programeve festive; 

 Garat sportive me shkolla tjera në futboll e volejboll; 

 Realizimi i aktiviteteve për: Dita e parë e shkollës – lojëra stafetore; Dita Ndërkombëtare e Shkrim-

Leximit – panairi i hapur i leximit/ këndet bibliotekare për lexim; Dita Ndërkombëtare e Demokracisë; 

Dita Ndërkombëtare e Paqes; Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijës – Go Blue; Dita e Flamurit – 

maketa “Kullat shqiptare”; Dita e dhurimit të Buzëqeshjes – dhuratat humanitare; 

 Projektet ndërkombëtare: Micro-bit (2 vite me radhë); Edukimi për Demokracinë përmes mësimit të 

gjuhës (Multilingualizmi & Plurilingualizmi); Projekt muzikor për komunitetin përmes kodimit; 

“Jumping floor”; Puna pakufi nëpër Evropë; 

 Aksionet humanitare – 3 herë gjatë gjysmëvjetorit te familjet skamnore, veshmbathje, ushqime & 

dhurata të fundvitit; donacion i veçantë për shkollën “Mitrush Kuteli” në ndihmë komunitetit të lagjes, 

me dollapë e pajisje mësimore; rregullimi i ambientit festiv për Vitin e Ri në një shtëpi në Suharekë; 

blerja e kartolinave të fundvitit të SOS fshatrave në ndihmë fëmijëve bonjakë; 
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6. Disa aktivitete të tjera 

Koalicioni për Integritet dhe Transparencë në Universitet (KITU) 

Koalicioni për Integritet dhe Transparencë në Universitet (KITU) është një rrjet i organizatave të shoqërisë 

civile që ka në qendër të vëmendjes transparencën, integritetin dhe llogaridhënies në arsimin e lartë. 

Koalicioni është themeluar në vitin 2017 nga 11 organizata të shoqërisë civile dhe është mjaft aktiv me 

studime, aktivitete vetëdijesuese, ndërtim kapaciteti dhe avokim. Edhe pse Koalicioni nuk ka ndonjë hierarki 

formale, KFOS është organizata udhëheqëse e Rrjetit dhe siguron pjesën më të madhe të mjeteve financiare të 

nevojshme për aktivitete të organizatave anëtare brenda fushëveprimit të Koalicionit. Përveç pjesëmarrjes së 

rregullt në aktivitetet e Koalicionit, KEC ka hartuar një studim për gjendjen në Universitetin e Prishtinës 

 

Prospect + 

Grupi i synuar i Projektit + janë katër lokalitete të pa favorizuara rome, ashkali dhe egjiptiane, në komunën e 

Pejës 7 Shtatori" dhe Vitomirica dhe në komunën Suharekës." Gelance dhe Leshan. Secila prej katër 

lokaliteteve ka nga një shkollë fillore të përfshirë në projekt. Pas trajnimeve ʺEdukimi për drejtësi shoqëroreʺ 

të organizuara me qëllim të promovimit të parandalimit të diskriminimit dhe aktiviteteve ndërkulturalizmit në 

4 lokalitetet e përfshira në projekt u organizuan edhe aktivitete tjera për të ndihmuar integrimin e fëmijëve 

romë, ashkali dhe egjiptianë në komunitetin e shkollës, duke adresuar në mënyrë efektive problemet dhe 

paragjykimet ekzistuese. Për të siguruar zbatimin e kompetencave tek mësimdhënësit, të fituara gjatë 

trajnimit, u organizuan monitorime dhe takime me fokus grupe, për të përcjellë ndryshimet që ndodhin në 

praktikat e tyre të përditshme në shkollë. Këto fokus grupe u organizuan në bashkëpunime me projektin 

EUSIMRAES 2. Për pjesëmarrësit u organizua edhe një punëtori në Durrës me datat 11-13 prill, ku morën pjesë 

32 pjesëmarrësi nga shkollat, prindër dhe përfaqësues të organizatave që janë pjesë e projektit. Programi i 

trajnimit ishte i dizajnuar në atë mënyrë që përmes aktiviteteve pjesëmarrësit të njihen me paragjykimet dhe 

stereotipet që krijohen në shkollat tona dhe si mund të bëhet luftimi i tyre. Po ashtu, gjatë gjithë kohës 

pjesëmarrësit patën mundësi të ndajnë përvojat e tyre në formimin e një shkolle sa më demokratike.  

 

Akademia për qytetari aktive  dhe të drejta të njeriut me të rinj 

Në kuadër të bashkëpunimit në mes të Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC) dhe DVV International – Zyra për 

Kosovë, i cili ka filluar që në vitin 2007, deri më tani kemi zhvilluar një varg aktivitetesh me qëllim avancimin e 

Edukimit multikulturor në Kosovë. Në mënyre të veçantë, aktivitetet kanë qenë të përqendruar në ngritjen e 

kapaciteteve njerëzore dhe materiale për avancimin e Edukimit multikulturor. Gjatë vitit 2017, projekti ka 

pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjve për tu njohur me konceptet e multikulturalizmit dhe të 

drejtave të njeriut. Aktiviteti është organizuar në formë të trajnimit 4-ditor me të rinj.  

 

Rrjeti K-RAE-EYN 3 

Duke parë rëndësinë e vazhdimit të ekzistencës së rrjetit Rrjeti K-RAE-EYN (shih 1.1.2), ka filluar faza e tretë e 

projektit për mbështetjen e rrjetit e cila ka për qëllim rritjen e numrit të anëtarëve përfitues. Në këtë fazë rrjeti 

do të përqendrohet më tepër në avokim. Po ashtu për anëtarët e rrjetit janë paraparë edhe mundësi të mira të 

zhvillimit profesional si dhe për një grup një vizitë studimore. Planifikojmë të organizojmë edhe një konferencë 

rajonale ku do të diskutohet për edukimi dhe mirëqenien e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian. 
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Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor 

Në dhjetor ka filluar zbatimi i projekti 3-vjeçar “Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor” i cili 

financohet nga REF me fonde të BE. Qëllimi i projektit është të punojë në përmirësimin e rezultateve të 

edukimit parashkollor dhe nivelit të përgatitjes për klasën e parë dhe të dytë për fëmijët romë të moshës 4-6 

vjeç dhe 6-8 vjeç, duke përmirësuar shkathtësitë prindërore, si dhe duke forcuar lidhjet në mes të prindërve 

dhe institucioneve parafillore dhe fillore. Projekti do të zhvillohet në dy shkolla të qytetit të Prizrenit dhe 

përbëhet nga tre komponentë: 1) Përmirësimi i qasje në shërbime jo të segreguara të EHF; 2) Përmirësimi i 

cilësisë së shërbimeve të EFH; 3) Rritja e pjesëmarrjes në arsimin fillor cilësor; 4) Përmirësimi shkathtësive dhe 

praktikave prindërore tek prindërit e komunitetit rom. 
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Shtojcë: Persona të certifikuar sipas programeve të trajnimit 

Kodi Emërtimi 
Numri i 
orëve 

Pjesëmarrës Gjithsej orë 

008 Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar 3-6) 40 27 1,080 

036 Edukimi për të drejtën shoqërore – Aktivitete për të rritur 
dhe fëmijë 

32 21 672 

037 Mësimi problemor 8 44 352 

051 Dhuna ndaj bashkëmoshatarëve – parandalimi dhe 
ndërmjetësimi 

32 155 4,960 

066 Trajnimi i trajnerëve për punë me të rritur 24 17 408 

068 Hap pas hapi – Trajnimi për kompetencat e edukatorëve që 
punojnë me fëmijë të moshave 3-6 vjeç 

32 22 704 

069 Edukimi për demokracinë dhe për të drejtat e njeriut 60 33 1,980 

Total 319 10,156 

 

 


