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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 

BCS Bethany Christian Services 

BSFK Balkan Sunflowers Kosova 

CEDEM Qendra për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut 

CDKD Qendra për De politizimin e Shoqërisë Kosovare 

CIPOF ChildProof 

CoE Council of Europe (Këshilli i Evropës) 

CRPK Civil Right Program Kosovo 

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 

EQD Edukimi për Qytetari Demokratike 

ESIP Projekti për Përmirësimin e Sistemit të Arsimit në Kosovë 

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 

FIT Qendra për Studime të Avancuara 

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) 

IZHI Instituti për Zhvillim dhe Integrim 

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) 

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/
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MKLSH Mendimi Kritik Gjatë Leximit dhe Shkrimit 

MOU Memorandum of Understanding (Marrëveshje Mirëkuptimi) 

MPMS Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

NVK Nevo Koncepti 

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 e Studentëve Ndërkombëtarë).  

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) 

REYN Romani Early Years Network 

RI2020 Roma Integration 2020 

SDC Zyra Zvicerane 

SDG School Development Grant (Grantet për Zhvillimin e Shkollave) 

SiV Syri i Vizionit 

SPARK Stitching SPARK 

SHL-K SHL Kosova 

ToT Trajnimi për Trajner 

UNICEF United Nations Children’s Fund  

(Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë) 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Organizata Arsimore, Shkencore dhe Kulturore e Kombeve të Bashkuara 

 

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 
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Hyrje 
Pas publikimit të rezultateve të testit PISA, në dhjetorin e vitit 2016, problemet në arsim kanë qenë temë e 

vazhdueshme debati në shoqëri. Megjithatë, nuk ka pasur shumë përpjekje serioze që të shfrytëzohet 

momentumi i krijuar për të shtjelluar në mënyrë gjithëpërfshirëse çështjet që kanë të bëjnë me arsimin në 

Kosovë. Në këtë drejtim, ka pasur ngecje serioze në zbatimin e Planit Strategjik të Arsimit 2017-2021 (PSAK), të 

aprovuar nga Qeveria e Kosovës në dhjetorin e vitit 2016. Në fakt, ky Plan nuk është shoqëruar me zotime 

buxhetore domethënëse, as për vitin 2017, e as për vitet pasuese. 

Në shtatorin e vitit 2017, Korniza e re e Kurrikulës ka filluar të zbatohet në të gjitha institucionet e arsimit 

parauniversitar të Kosovës. Është vlerësim i përgjithshëm se nuk janë bërë përgatitjet e duhura për fillimin e 

këtij procesi, ndërkaq shkollat raportojnë vështirësi të konsiderueshme në raport me zbatimin e Kurrikulës. 

Mbajtja e zgjedhjeve nacionale dhe atyre lokale gjatë vitit 2017 ka ndikuar dukshëm në zhvendosjen e 

vëmendjes së opinionit nga problemet në arsim dhe ka ngadalësuar edhe më shumë implementimin e 

ndryshimeve të dakorduara. 

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

1.Përmirësimi i cilësisë së arsimit:  

Gjatë vitit 2017, KEC filloi punën në dy projekte të reja nga kjo fushë: Përkrahja e adoleshentëve pas mësimit 

të rregullt (ASSET), projekt 5-vjeçar i financuar nga USAID dhe Grantet për Zhvillimin e Shkollave (GZhSh), 

projekt 30 muajsh i financuar nga MASHT me kredinë e Bankës Botërore. Përveç tyre, vazhdoi puna në 

konsolidimin e programeve të fëmijërisë së hershme dhe në nxitjen e shkollave për t’i shfrytëzuar përparësitë 

e teknologjisë përmes projektit “Më mëso mua”.  

Gjatë këtij viti, në trajnimet e ofruara nga KEC morën pjesë 849 persona dhe u realizuan 30,812 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) vazhdon me mbështetjen e fëmijëve të komuniteteve të nivelit 

parashkollor,  me qëllim që të sigurojë fillimin e suksesshëm të shkollimit të obligueshëm. Në vitin 2017 

përfundoi projekti Kosovision Contest i cili u zbatua për 8 vjet. 

3. Rrjetëzimi dhe pjesëmarrja në politikë bërje 

Gjatë vitit 2017 KEC ka qenë mjaft aktiv në hartimin e planeve lokale të veprimit për arsim dhe komunitete, 

ndërkohë që ka mbështetur procesin e hartimit të strategjisë së Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 

(MPMS). Po ashtu, është bërë monitorimi i zbatimit të PSAK dhe Strategjisë për komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian në vitin 2017. 

4. Hulumtimet në fushën e arsimit 
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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 2017 është përmbyllur procesi i certifikimit të 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 2017.  

 

 

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” dhe 

fokusohet tek fëmijët e moshës deri në 10 vjeç. Gjatë vitit 2017, në kuadër të programit janë realizuar katër 

projekte kryesore: ”Nxitja e inovacionit për barazi dhe qasje” dhe “Rrjeti K-RAE-EYN”, me financimin e OSF-

Londër, “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. 

Përveç këtyre tri projekteve, Programi ka realizuar edhe një varg trajnimesh të mbështetura në metodologjinë 

“Hap pas hapi”, qoftë në kuadër të projekteve të tjera të KEC ose në bashkëpunim me partnerë të tjerë. 

1.1.1. Nxitja e inovacionit për barazi dhe qasje 

Projekti ka filluar në vitin 2016 dhe zhvillohet në bashkëpunim të ngushë me MASHT-in dhe Fakultetin e 

Edukimit. 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 tek ne një rrjet funksional të profesionistëve. 

Tre komponentët e projektit  janë: 

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. 

Të arriturat kryesore 

Pako e kompetencave vazhdon të përdoret me interesim nga institucionet parashkollore. Në këtë fazë janë 

organizuar 4 punëtori mbështetëse për koordinatorë dhe edukatorë nga çdo institucion parashkollor dhe 

qendër mësimore të përfshira në projekt. Në këto takime janë dhënë informata rreth sistemit të vlerësimeve 

nga çdo institucion parashkollor gjë që ka mundësuar që gati të gjitha I.P të kenë një pasqyrë të gjendjes 

aktuale të punës që zhvillojnë, si dhe përcjelljes së cilësisë së shërbimeve që ata ofrojnë për fëmijët e moshës 
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3-6 vjeç. Në këto takime 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. 

Janë trajnuar 30 inspektorë dhe zyrtarë komunal të arsimit për përdorimin e pakos. Të gjithë janë pajisur edhe 

me databazën elektronike përkatëse, e cila bën të mundur monitorimin efektiv të pranisë së kompetencave në 

institucione parashkollore. Trajnimi është përbërë nga dy pjesë, nga pjesa praktike e monitorimit me 

instrumentin vlerësues e që u mundësua nga një kopsht në Prishtinë, si dhe nga pjesa praktike, ku të gjithë 

pjesëmarrësit patën mundësi të praktikojnë data-bazën. I njëjti trajnim u zhvillua edhe për profesorët e 

Fakultetit të Edukimit, si dhe për disa drejtorë të shkollave.  

Një grup profesorësh të Fakultetit të Edukimit ka hartuar dokumentin e vlerësimit të praktikës së studentëve 

sipas kompetencave. Ndërkaq, me kopshtin SOS Kinderdorf dhe Balkan Sunflowers është iniciuar botimi i një 

doracaku me praktikat të mira për zhvillimin e kompetencave.  

1.1.2. Rrjeti K-RAE-EYN 

Rrjeti është i bazuar në konceptin e REYN (Romani Early Years Network), të zhvilluar nga OSI dhe synon të 

përkrah qasjen e barabartë në arsim për fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 0-10, 

duke avokuar për përfshirjen dhe për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara. Rrjeti K-RAE-EYN ka për 

qëllimi të mbështes komunitetin e arsimit për përfshirjen sociale dhe arsim cilësor të fëmijëve rom, ashkali dhe 

egjipian. Rrjeti mundëson shkëmbimin e njohurive dhe avokimin për cilësinë në edukimin e hershëm të 

fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian. Anëtarët e rrjetit kanë mundësinë të zhvillohen profesionalisht, 

shkëmbejnë praktika, krijojnë bashkëpunime e partneritete mes vete si dhe me anëtarë e rrjeteve REYN në 

shtete tjera. 

Projekti është në fazën e dytë që ka filluar nga janari i vitit 2017 dha vazhdon deri në prill 2018. 

Të arriturat kryesore 

Janë organizuar  takime të rregullta të bordit i cili është i përbërë nga 5 organizata: Balkan Sunflowers, Save 

the Children, Novo Koncepti, KEC, Bethany Christian Service. Gjatë vitit ka pasur rritje të anëtarësisë dhe tani 

Rrjeti ka 85 anëtarë, si individë ashtu edhe organizata që mbështesin arsimimin dhe mirëqenien e fëmijëve 

rom, ashkali dhe egjiptian. 

Për anëtarët e rrjetit janë zhvilluar disa punëtori me tema të propozuara nga organizatat anëtare. Po ashtu, në 

takimet mujore anëtarët KRAEEYN kanë pasur mundësi të diskutojnë dhe të mësojnë në lidhje me punën me 

prindërit, aktivitete që mund të përkrahin zhvillimin e  fëmijëve dhe tema tjera me interes. Në nëntor dhe në 

dhjetor janë zhvilluar dy punëtori ku janë emëruar filma me tematikë të jetës së romëve dhe pastaj janë 

zhvilluar debate. Parashihet që çdo muaj deri në fund të projektit të zhvillohen punëtori tjera me filma. Këto 

filma janë pjesë e 100  filmave të fituara nga projekti mbështetës nga NGO-të Somani dhe ROMAWOOD. Gjatë 

kësaj kohe dy studentë të komuniteteve kanë kryer praktikën 5-mujore, e cila ishte një mundësi të mësojnë, të 

mbështesin aktivitetet e K-RAE-EYN si dhe projektet e tjera të ngjashme në këtë fushë. 

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

Qëllimi i projekti është pajisja e klasave të para në Kosovë dhe Maqedoni me pako të librave të leximit, të 

dizajnuara për të përmirësuar aftësitë e leximit në moshë të re. Projekti, po ashtu, trajnon  dhe monitoron 
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mësimdhënësit për përdorimin e këtyre librave, ndarjen e literaturës dhe tregimeve me fëmijët e vegjël si dhe 

bën promovimin e të lexuarit dhe kreativitetin e të treguarit të tregimeve. Për këtë pako, komisioni i përbërë 

nga përfaqësues të MASHT, Fakultetit të Edukimit, KEC, prindër, ekspertë të arsimit dhe mësimdhënës, 

përzgjodhi 15 libra nga ʺKëndi i Leximitʺ i ISSA-së, të cilat pastaj, u dizajnuan për tu vendosur me një kuti 

atraktive të kartonit. 

Botimi i librave ka zgjatur më tepër se sa është paraparë, së pari për shkak të gabimeve drejtshkrimore që 

duheshin lekturuar e pastaj dhe vonesave të shtypshkronjës. Në Maqedoni Foundation for Education and 

Cultural Initiatives Step by Step kishte përgjegjësinë për zhvillimin, botimin dhe shpërndarjen e librave. 

Donatori, MoneyGram Foundation, ka përzgjedhur kampionen e xhudos Majlinda Kelmendin si figurë mediale 

për promovimin e librave. 

 

Të arriturat kryesore 

Në Kosovë, për shkak se është kontraktuar çmimi më i ultë i shtypit, është arritur që, në vend të 2,400 

kompleteve me libra, të botohen 3,800  komplete. Kështu, përveç 1,515 klasave të para në 600 shkolla fillore, 

me këto libra janë pajisur edhe shumë klasa parafillore, si në kopshte po ashtu edhe në shkolla. Në Maqedoni 

janë të pajisur të gjitha klasat ku vijojnë fëmijët mësimin në gjuhën shqipe, me rreth 800 komplete, ndërsa në 

klasat në gjuhen maqedonase janë shpërndarë 500 komplete. 

 

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. Materiali mësimor përfshin tri broshura që merren me çështje të identitetit, 

aftësive, talenteve dhe interesave, emocioneve dhe trashëgimisë dhe janë të dedikuara për moshat 4-6 vjeç, 7-
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9 vjeç dhe 10-12 vjeç. materialet janë publikuar në www.face-lifeskills.com .Disa nga temat që trajtohet janë: 

"Rreth vetes", "Familja ime dhe unë", "Miqtë e mi", "Vendet e mia të preferuara", "Aftësitë e mia", " Ndjenjat 

"," Trupi im dhe shëndeti "," Si i zgjidh konfliktet ". 

Të arriturat kryesore 

Në qershor është organizuar lansimi i projektit ku morën pjesë përfaqësues të MASHT, DKA, shkollave dhe 

qendrave mësimorë. Kjo ngjarje zgjoi interesimin e shumë shkollave dhe qendrave mësimore për tu përfshirë 

në aktivitetet e projektit. Në tetor u organizuan dy trajnime ku morën pjesë njëkohësisht 50 mësimdhënës dhe 

fasilitatorë të qendrave mësimor. Të dy trajnimet u drejtuan nga trajnerët e ardhur nga Universiteti i Edukimit 

në Cyrih që është edhe financues i këtij projekti. Edhe pse, në fillim, dy shkolla serbe shprehën dëshirë të 

marrin pjesë në trajnime, më vonë ato hoqën dorë nga pjesëmarrja. 

 

 

 

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

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me USAID, me 6 

qershor 2017. KEC zbaton Programin ASSET në emër të USAID-it në bashkëpunim me FHI 360 dhe 

Crimson Capital. ASSET është program 5 vjeçar i krijuar për shkollat e mesme të larta në Kosovë, 

(klasat 10-12). Qëllimi kryesor i ASSET është të zhvillojë shkathtësitë e të rinjve për punësim dhe 

ndërmarrësi, të vetëdijësojë ata që të bëjnë zgjedhje të informuara për karrierë dhe të krijojnë 

botëkuptim pozitiv për të ardhmen. Motoja e programit është “Përgatitja e të rinjve të Kosovës për 

jetë dhe punë në shekullin 21.” Aktivitetet e Programit janë në përputhje me Planin Strategjik të 

http://www.face-lifeskills.com/
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Arsimit në Kosovë, kornizën kurrikulare dhe kurrikulen bërthamë për shkollat e mesme të larta, në 

veçanti fushën “Jeta dhe Puna.” 

Aktivitetet kryesore të Programit ASSET janë: 

1. Zhvillimi i kompetencave për Jetë dhe Punë 

2. Edukimi për karrierë dhe ndërmarrësi  

3. Lidhja e shkollave me biznese dhe Komunitetin 

Të arriturat kryesore 

1. Zhvillimi i kompetencave për jetë dhe punë  

Programi në kuadër të aktiviteteve të tij, në vitin e parë do të bashkëpunojë me dy shkolla, me gjimnazin 

“Xhevdet Doda”, në Prishtinë dhe me gjimnazin “Hajdar Dushi” në Gjakovë. Programi ka nënshkruar 

memorandum bashkëpunimi me dy shkollat partnere. Dy shkollat kanë zgjedhur vende të përshtatshme të 

cilat do të përdoren për krijimin e Qendrave për Karrierë dhe Ndërmarrësi. Ekipi i Programit ka filluar 

procedurat e prokurimit dhe disa nga pajisjet janë siguruar dhe janë vendosur në zyret e Programit. Për më 

shumë, Programi ka krijuar një qendër model në zyret e saja, e cila do të përdoret për qëllime trajnimi. Për të 

ndihmuar nxënësit e shkollave të mesme për të zhvilluar shkathtësitë, kompetencat dhe qëndrimet të cilat do 

të ju shërbejnë kur të punësohen apo kur të themelojnë biznesin e tyre, Programi ASSET ka identifikuar një 

grup prej 10 shkathtësive të buta në lidhje me punësimin. Këto janë: 1) Shkathtësitë e mendimit kritik; 2) 

Shkathtësitë e komunikimit; 3) Shkathtësitë e zgjidhjes së problemeve; 4) Kreativiteti; 5) Inteligjenca 

Emocionale; 6) Vetë-përgjegjësia; 7) Këmbëngulja; 8) Puna Ekipore; 9) Shkathtësitë e Mbledhjes së 

Informatave (hulumtuese); dhe 10) Shkathtësitë Sipërmarrëse. 

Programi ASSET, në çdo shkathtësi, ka identifikuar një numër treguesish të vëzhgueshëm të sjelljes, ku 

nxënësit kanë mundësi të zhvillojnë shkathtësitë e tyre për qëllime vetë-vlerësuese ndërsa mësimdhënësit për 

vlerësim formativ.  

2. Edukimi për karrierë dhe ndërmarrësi  

MASHT ka krijuar një portal karriere me emrin www.busulla.com në bashkëpunim me LuxDev, “Smart 

Bits” dhe “Basic Check” në Zvicër. Për më shumë, ata janë duke krijuar një udhëzues për zbatimin e 

një sistemi informues për këshillim në karrierë në shkollat e Kosovës. Programi, gjithashtu ka 

nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Lux Development ku ka caktuar fushat e bashkëpunimit. 

Për edukimin ndërmarrësor, Programi, në bashkëpunim me partnerin Crimson Capital, ka emëruar 

një konsulent kryesor për edukim financiar dhe themelimin e ndërmarrësive nga nxënësit në shkolla. 

 

 

3. Lidhja e shkollave me biznese dhe komunitetin   

Programi ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me këto organizata: Fondacionin IPKO, Cactus Education, 

J-Coders, dhe KAMA (Shoqata Kosovare për Marketing të Veshmbathjeve). Këto marrëveshje përcaktojnë 

fushat e bashkëpunimit për përkrahjen e aktiviteteve të ndryshme të nxënësve si dhe lidhjen e shkollave me 

biznese. Programi po ashtu ka përgatitur termat e referencave për konsulentët vendor për të përkrahur 

http://www.busulla.com/
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udhëzuesit dhe marrëveshjet për bashkëpunim mes shkollave dhe bizneseve, të cilët do të angazhohen 

përmes Crimson Capital. Për më shumë, Programi, nëpërmjet FHI 360, ka identifikuar një kompani Amerikane 

me emrin “Block by Block”, e cila do të ofrojë një program trajnues dhe një platformë për “Hartën e 

komunitetit nga të rinjtë”.   

 

 

 

1.3. Grantet Zhvillimore të Shkollave 

Grantet për Zhvillimin e Shkollave (GZhSh) është nën-komponenti 1.3 i Projektit për Mbështetjen Institucionale 

të Arsimit (ESIP). Qëllimi kryesor i këtij nën-komponenti është forcimi i kapaciteteve të shkollave që 

financohen me fonde publike që t’i planifikojnë dhe menaxhojnë burimet si dhe ta promovojnë angazhimin 

qytetar përmes pjesëmarrjes së mësimdhënësve, prindërve dhe komunitetit në planifikimin, zbatimin dhe 

monitorimin e aktiviteteve të shkollës. Projekti implementohet nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e 

Teknologjisë (MASHT) dhe financohet nga kredia e Bankës Botërore, ndërsa KEC është angazhuar për 

konsulencë teknike. 

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 SDG 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 mund të përfitojnë fonde nga projekti 

i ri, mbi bazë garuese. Kontrata për ofrimin e mbështetjes për implementimin e projektit SDG (GZhSh) në mes 



 

 

13 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017 

të MASHT dhe KEC u nënshkrua më 5 qershor 2017, ndërsa aktivitetet e projektit duhet të përfundojnë deri 

më 31 dhjetor 2019. 

Të arriturat kryesore 

Projekti ka organizuar trajnime në planifikimin zhvillimor të shkollës (PZhSh) në planifikimin e projekteve 

shkollore për 140 shkollat e  përzgjedhura;  si dhe një trajnim të kondensuar njëditor që mbulon të dy temat 

për 109 shkolla nga skema konkurruese. Pas trajnimeve, projekti i ofroi mbështetje  shkollave të përzgjedhura 

në zhvillimin e Projekt-Propozimeve Shkollore, përmes rrjetit të bashkëpunëtorëve të terrenit.  

 

Sa i përket kategorisë së shkollave të përzgjedhura, janë përgatitur 140 plane zhvillimore të shkollave, si dhe 

140 projekt-propozime shkollore, brenda afateve të caktuara dhe sipas standardeve të kërkuara. Po ashtu, në 

pajtueshmëri me planin e punës dhe Manualin për GZhSH, Projekti ka arritur t’i dorëzoj në NJKP 140 pako të 

aplikimit për grante nga shkollat e përzgjedhura. Vetëm shkolla një shkollë është tërhequr nga përfitimi i 

grantit me arsyetimin se nuk ka staf brenda shkollës që mund të vazhdoj procesin e përgatitjes së pakos për 

aplikim. Megjithatë, edhe kjo shkollë është zëvendësuar nga MASHT me një shkollë tjetër, së cilës i është 

ofruar asistenca teknike e nevojshme. Nga gjithsej 177  shkolla nga skema konkurruese, në trajnime kanë 

marrë pjesë 109 ndërsa, aplikimet e tyre i kanë dorëzuar gjithsej 57 shkolla.  

Sfidat kryesore të projektit kanë qenë: zgjedhjet lokale, mungesa e përvojës së shkollave në zhvillimin e 

projekt-propozimeve, si dhe mungesa e personelit të projektit brenda MASHT/NjKP. Rezultatet e arritura 

mund të përmblidhen në pikat vijuese:  

 262 përfaqësues të shkollave të trajnuar në PZhSh nga 140 shkollat e përzgjedhura; 

 250 përfaqësues të shkollave të trajnuar në PPSh nga 140 shkollat e  përzgjedhura;  

 171 përfaqësues të shkollave konkurruese të trajnuar në hartimin e planeve zhvillimore dhe projekt-

propozimeve;  

 140 Plane Zhvillimore të zhvilluara nga shkollat e përzgjedhura 

 140 projekt-propozime të zhvilluar nga shkollat e përzgjedhura 

 140 pako për grante të aprovuara nga KAGSH/MASHT 
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1.4. Më mëso mua 

Projekti “Më mëso mua” (ang.: “SchoolMe”) ka filluar të zbatohet në Kosovë që në muajin mars të vitit 2016. 

Ky projekt financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe realizohet nga Qendra për 

Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), si dhe 

Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA) të 15 komunave në të cilat është duke u pilotuar projekti, si në: Prishtinë, 

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

Kosovë, Shtime dhe Drenas. Qëllimi i projektit është 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. 

Në fillim 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 shfrytëzimin e platformës digjitale në procesin 

mësimor. 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 2017 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 

8054 numri i nxënësve që janë shfrytëzues të platformës “Më mëso mua”.  

Meqë platforma “Më mëso mua” ka filluar të zbatohet për herë të parë në Kosovë, atëherë u pa me interes që 

gjatë vitit të dytë të zbatimit të saj të analizohet shkalla e realizimit të saj përmes realizimit të monitorimeve 

në klasa dhe të organizimit të 5 hulumtime të ndryshme, të cilat do të ofronin informacion lidhur me cilësinë e 

saj, perceptimet e mësimdhënësve dhe nxënësve për dobinë e shfrytëzimit të saj, si dhe për efektet që ajo 

sjellë gjatë përdorimit në klasë. Nga hulumtimet e realizuara deri në fund të vitit 2017, arrihet në përfundimin 

se platforma digjitale “Më mëso mua” konsiderohet nga mësimdhënësit si një mundësi shumë e mirë për të 

zbatuar me sukses Kornizën e Kurrikulës së Kosovës, sidomos kur merret parasysh fakti se mungojnë tekstet 

shkollore për zbatimin e saj. Po ashtu, qasja e mësimdhënësve në të gjitha materialet e platformës ofron 

mundësi që ata të përdorin përmbajtjet e saj sipas strukturës së Kornizës së re kurrikulare. Një gjë e tillë 

konsiderohet si lehtësim i realizimit të përmbajtjeve mësimore, sepse shtjellimi i tyre bëhet sipas kurrikulës së 

re. Në anën tjetër, cilësia e lartë e materialeve mësimore dhe mundësia e qasjes 24 orë në çdo ditë të javës, 

ofron mundësi të jashtëzakonshme për përfitimin e njohurive nga ana e nxënësve dhe zhvillimin e 

kompetencave të tyre. Në fund të projektit raportet e hulumtimeve do të publikohen dhe do të ofrohen për të 

gjitha palët e interesuara.  
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Të arriturat kryesore 

Gjatë vitit 2017 janë arritur këto rezultate: 

1. Regjistrimi i mësimdhënësve dhe nxënësve të shkollave të reja, të cilat u përfshinë në projekt gjatë vitit 

2017. – Bëhet fjalë për 7 shkolla të reja, të cilat shprehën gatishmëri që platformën ta shfrytëzojnë përmes 

përdorimit të laptopëve dhe projektorëve të shkollave të tyre. Të gjithë mësimdhënësit e këtyre shkollave dhe 

200 nxënës të secilës prej tyre janë regjistruar për shfrytëzimin e platformës. 

 2. Përditësimi i listave për regjistrimin e mësimdhënësve dhe nxënësve të 16 shkollave përfituese të vitit të 

parë.– Ky proces nënkupton regjistrimin e të gjithë nxënësve nga viti paraprak në një klasë më të lartë dhe 

zëvendësimin e nxënësve që kanë mbaruar shkollën me nxënës të tjerë.  

3. Organizimi i një punëtorie reflektimi me drejtorë dhe koordinatorë shkollorë të shkollave përfituese të 

projektit “Më mëso mua”. – Punëtoria u mbajt prej 6-8 qershor 2017 në Durrës dhe kishte për qëllim analizën 

e arritjeve ë projektit në shkolla dhe identifikimin e sfidave me të cilat përballet projekti.  

4. Analiza e funksionimit të platformës në shkollat përfituese .– Nga 5 deri më 12 korrik  2017, kompania e 

angazhuar për të analizuar funksionimin e platformës në shkolla ka realizuar vizitat në 18 nga 20 shkollat 

përfituese, duke përgatitur raportin e gjendjes, me rekomandimet për përmirësim e elementeve të ndryshme 

të platformës.  

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

mësimor.– Meqë përdorimi i platformës “Më mëso mua” realizohet për herë të parë në Kosovë, atëherë është 

parë e arsyeshme që gjatë vitit të dytë të pilotimit të projektit të realizohen 5 hulumtime, të cilat do të ofronin 

informacion lidhur me dobinë e shfrytëzimit të platformës në procesin mësimor. Gjatë vitit 2017 është 

përfunduar hulumtimi lidhur me perceptimet e mësimdhënësve për dobinë e shfrytëzimit të platformës në 

procesin mësimor, si dhe janë në përfundim e sipër edhe dy hulumtime të tjera, njëri lidhur me perceptimet e 

nxënësve për dobinë e shfrytëzimit të platformës, ndërsa tjetri për Vlerësimin e cilësisë së burimeve online. 

Hulumtimi i katërt që fokusohet në efektet e shfrytëzimit të burimeve online është në proces të realizimit. 

Hulumtimi i pestë lidhur me ndikimin e shfrytëzimit të burimeve online në cilësinë e mësimdhënies do të 

realizohet gjatë vitit 2018.  
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6. Organizimi i monitorimit në shkollat përfituese.– Gjatë muajit shtator është hartuar protokolli për 

monitorimin e zbatimit të platformës “Më mëso mua” në klasa dhe është bërë aftësimi i drejtorëve të 

shkollave për përdorimin e protokollit. Gjatë muajit nëntor janë monitoruar 13 nga 18 shkollat përfituese të 

projektit. Në kuadër të këtij procesi janë realizuar intervista me drejtorët e shkollave, takime me 

mësimdhënës, si dhe është bërë monitorimi i 2-5 mësimdhënësve në klasa.  

 

1.5. Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit (MKLSH) 

Programit “Mendimi Kritik Gjatë Leximit dhe Shkrimit - MKLSh” ka filluar të zbatohet në Kosovë që 

nga viti 2000. Interesimi i jashtëzakonshëm i mësimdhënësve për të vijuar këtë program trajnimi, si 

dhe përshtatshmëria e implementimit të tij në klasa në nivele të ndryshme të shkollimit dhe fusha 

lëndore të ndryshme bëri që KEC të bashkëpunojë me shumë institucione vendore dhe 

ndërkombëtare, si: MASHT, OSI, KFOS, UNICEF, Banka Botërore, KulturKontakt, etj. për të mbështetur 

zhvillimin profesional të afër 8000 mësimdhënësve në mbarë Kosovën.  

MKLSh është akredituar nga Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve si program themelor 

për zhvillimin profesional të mësimdhënësve, i cili përmban 120 orë trajnimi. Teknikat dhe strategjitë 

e programit të MKLSh kanë shërbyer edhe në përgatitjen e shumë programeve të tjera për zhvillimin 

profesional të mësimdhënësve, si: Edukimi kundër korrupsionit, Etika dhe integriteti institucional, 

Matematika dhe mësimdhënia e matematikës, etj. 

Të arriturat kryesore 

Edhe pse në kuadër të këtij programi është trajnuar një numër relativisht i madh i mësimdhënësve, 

përshtatshmëria e zbatimit të tij në klasa bën që ende të ketë interesim të mësimdhënësve për të 

marrë pjesë në këtë program për zhvillimin e mësimdhënësve në shërbim. Përkundër një interesimi 

të jashtëzakonshëm të mësimdhënësve për të vijuar programin e MKLSh, MAShT dhe DKA nuk po e 

shohin me prioritet financimin e zbatimit të këtij programi. Kështu në fund të vitit 2016 ka filluar 

trajnimi i një grupi të 35 mësimdhënësve të Komunës së Suharekës, të cilët kanë financuar trajnimin 

e plotë për MKLSh. Gjatë vitit 2016, për këtë grup janë mbajtur 2 seminare, ndërsa 5 seminaret e 

tjera, si dhe monitorimet në orë të mësimit janë realizuar gjatë pjesës së parë të vitit 2017. Duke parë 

sukseset e këtij grupi, në fillim të vitit 2017 është formuar edhe një grup tjetër me 39 mësimdhënës 

nga komuna e Suharekës dhe Prizrenit, të cilët vijuan trajnimin për MKLSh paralelisht me grupin 

tjetër. Edhe trajnimi për këtë grup u vet-financua nga pjesëmarrësit.  
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2. TË DREJTAT E NJERIUT 

2.1. Kosovision Contest 

Viti 2017 ishte viti i nëntë dhe i fundit i implementimit të projektit KOSOVISION Contest, i cili ka filluar si një 

projekt i vogël i iniciuar nga KFOR-i  Zviceran dhe Universiteti i Edukimit të Cyrihut në regjionin e Prizrenit për 

tu bërë një garë e madhe nacionale me të gjithë nxënësit e klasave të pesta në Kosovë. Me një përkrahje të 

vazhdueshme të Zyrës Zvicerane (SDC), ky projekt i kaloi përgjegjësitë nga Universiteti i Cyrihut (PHZH) tek 

organizata lokale Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) si zbatuese, ku Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë (MASHT) ishte  përfshirë si partnere, njëherit duke e financuar pjesërisht zbatimin e këtij projekti. 

Pas gjashtë vitesh të zbatimit të projektit, MASHT vazhdoi përkrahjen financiare edhe për periudhën shtator 

2014 – qershor 2017, duke siguruar kështu krijimin dhe organizimin e Komitetit Drejtues dhe duke ofruar 

ndihmë me implementimin e projektit, si komunikimi me Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe shkollat, 

pjesëmarrje në ngjarjet që zhvillohen në projekt, monitorim, etj. 

Projekti kishte të njëjtat tema për dhjetë vjet implementimi:-opinioni i nxënësve për të ardhmen e Kosovës 

duke u fokusuar në katër tema: edukim, infrastrukturë dhe mjedis, ekonomi dhe bashkëjetesë. Aty ata 

shprehin idetë e tyre për vizionin e Kosovës.  

Projekti u dedikohet të gjithë fëmijëve të klasave të pesta nga të gjitha grupet etnike. Me anë të këtij projekti, 

preken edhe grupet tjera si: mësimdhënësit e klasave të pesta, udhëheqësit e shkollave, prindërit dhe pjesa 

tjetër e popullatës. 

Të arriturat kryesore 

Punëtoritë. – Në periudhën shtator-nëntor 2016, personeli mësimor ka zhvilluar punëtori bashkë me nxënësit 

lidhur me të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës, në bazë të temave të dhëna në projekt. Punëtoritë kanë 

zgjatur tetë javë ku nxënësit kanë dizajnuar postera së bashku me idetë dhe paramendimet e tyre lidhur me të 

ardhmen. Ata kanë përshkruar në formë të projektit ideor kontributin, të cilën klasa do të mund ta jepte për 

realizimin e këtij projekti. Gjithsej pjesëmarrës në këtë projekt ishin rreth 540 klasa të pesta nga mbarë 

Kosova.  

Vlerësimi Rajonal dhe shpallja e fituesve. – Në fund të vitit 2016 janë vlerësuar punimet e nxënësve në bazë të 

kritereve të përcaktuara. Vlerësimet janë bërë nga grupi vlerësues. Këta vlerësues kanë qenë të profileve të 

ndryshme si: piktor, prindër, drejtues shkollash por edhe zyrtarë të arsimit e mësimdhënës. Pas vlerësimit të 

punimeve bëhet edhe shpallja e fituesve. Janë zgjedhur 55 klasa fituese të cilët vazhdojnë garën edhe në fazën 

e dytë të projektit.  

Shpërblimi i punimeve. – Të gjitha  punimet më të mira nga të gjitha Rajonet e Kosovës janë shpërblyer. Këto 

klasa kanë vazhduar implementimin e projekteve shkollore në bazë të kërkesave dhe nevojave që kanë dal nga 

punëtoritë e bëra me nxënës. Mësimdhënësit kanë ndjekur trajnimet adekuate për hartimin e projekteve dhe 

implementimin e tyre. Pas trajnimeve, këta mësimdhënës kanë  filluar implementimin e projekteve shkollore 

sipas kërkesave që kanë bërë. E gjithë kjo është bërë gjatë muajit shkurt dhe mësimdhënësit kanë filluar me 

implementim të projekteve shkollore që nga 1 marsi 2017. Për të ruajtur traditën gjashtëvjeçare të projektit 

me aktivitetin “Vikend skijimi”, me përzgjedhje të rastësishme, këtë vit fitues të këtij aktiviteti ishin shkollat: 
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“Dardania” , Prishtinë dhe shkolla “ Naim Frashëri”, Podujevë. Dy klasa kanë kaluar tri dite në Malet e Sharrit 

duke u familjarizuar mes vete, duke bërë aktivitete të shumta së bashku dhe duke treguar përvojat, kulturat e 

tyre. 

 Realizimi i projekteve shkollore. – Faza e dytë e projektit ka vazhduar duke punuar me 55 klasat fituese të 

projektit. Këto klasa janë përcjellë vazhdimisht për punën e tyre dhe kanë pasur për detyrë t’i përmbahen të 

gjitha aktiviteteve sipas planifikimit të bërë në trajnimet e mbajtura enkas për planifikim. Edhe vlerësimi i kësaj 

faze është bërë në vazhdimësi, e po ashtu edhe në bazë të portfolios së përgatitur nga nxënësit dhe 

mësimdhënësit e klasave. Edhe në fund të kësaj faze është bërë certifikimi i mësimdhënësve për 36 orë 

trajnimi. Për të bërë ndarjen e shpërblimeve, është organizuar ceremonia qendrore me rreth 500 pjesëmarrës 

në Sallën e Kuqe të pallatit të Rinisë më datë 30 maj 2017 ku edhe janë shpallur fituesit e Kosovisionit. 

 

 

2.2. Rritja e përfshirjes sociale në fushën e arsimit 

Projekti “Rritja e përfshirjes sociale në fushën e arsimit” është zbatuar nga dy organizata nga Kosova: Qendra 

për Arsim e Kosovës në bashkëpunim me Bethany Christian Services dhe nga tre organizata nga Mali i Zi: 

Qendra për Demokraci dhe të Drejtat të Njeriut – CEDEM në bashkëpunim me Qendrën Pedagogjike të Malit të 

Zi dhe organizatën Children. Projekti është zbatuar në kuadër të “Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitarë në 

mes të Kosovës dhe Malit të Zi 2011-2013” dhe mbulon këto komuna: Berane, Bijelo Polje, Rozhajë, Ulqin dhe 

Podgoricë (Mali i ZI) dhe Pejë, Gjakovë dhe Istog (Kosovë).  
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Objektivi i përgjithshëm i projektit është të avancoj përfshirjen sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit 

të reagimit institucional dhe shërbim më të mirë për grupet e margjinalizuara nga komunitetet  rom, ashkali 

dhe egjiptian.  

Objektivat specifike të projektit janë:  

 Fuqizimi i kapaciteteve të  organizatave të Shoqërisë Civile që punojnë me komunitetet rom, ashkali dhe 
egjiptian, për t'u angazhuar në dialog me institucionet arsimore dhe t’iu përgjigjen më mirë prioriteteve të 
anëtarëve të tyre në fushën e arsimit. 

 Rritja e të mësuarit në mes të bashkëmoshatarëve, ndarja  e njohurive dhe partneritet në mes të 
organizatave me përvojë dhe atyre lokale të shoqërisë civile në rajonet kufitare, për të mbështetur 
përpjekjet për përfshirje në fushën e arsimit. 

Të arriturat kryesore 

Gjatë vitit 2017, janë zhvilluar këto aktivitete:  

 Është zhvilluar takimi i dytë i Bordit Koordinues i Projektit ku janë diskutuar të arriturat e zbatimit të 
projektit.  

 Janë mbajtur edhe dy takimet të Rrjetit jo-formal të palëve të interesit nga komunitetet Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian. 

 Raporti i vlerësimit të nevojave është shpërndarë tek të gjitha palët e interesit në Kosovë dhe Mal të Zi. 

 Është hartuar dhe shpërndarë tek të gjithë partnerët politika mbi rolin e qendrave mësimore në 
parandalimin e braktisjes së shkollimit nga fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 

 Është mbajtur për përfaqësuesit e OShC-ve të përfshira në projekt trajnimi “Gjithëpërfshirja Sociale – 
politikat arsimore, standardet dhe praktikat”. 

 Dy ide për projekte të reja janë hartuar nga grupi i të trajnuarve nga OShC-të e përfshira në projekt, me 
ndihmën dhe përkrahjen e ekspertit të angazhuar në projekt  

 Janë hartuar dhe zbatuar Planet e veprimit nga shkollat përfituese. Nga këto aktivitete kanë përfituar 
nxënësit nga katër shkollat e përfshira në projekt nga rajoni i Gjakovës, Pejës dhe Istogut . 

 Është hartuar dhe shpërndarë tek të gjitha palët, Udhëzuesi për Prindër dhe OShC, për të promovuar 
gjithëpërfshirjen në arsim 

 Janë mbajtur 4 trajnime me prindër nga komunitetet rom, ashkali dhe Egjiptian për të avancuar aftësitë e 
prindërimit të mirë dhe promovuar rëndësinë e arsimimit të fëmijëve 
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 Janë hartuar dhe shpërndarë materiale të ndryshme promovuese për projektin.  

 Konferenca përmbyllëse e projektit është mbajtur në Ulqin me datën 4-6 qershor 2017. Në këtë 
konferencë janë prezantuar të arriturat e projektit dhe është hartuar një listë më konkluzione dhe 
rekomandime që i është dërguar të gjitha palëve të interesit.  

 

2.3. Akademia e Kosovës për EQD dhe EDNj 

Akademia e Kosovës për Edukimin për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut ka filluar të implementohet në 

Kosovë që nga viti 2015. Kjo Akademi organizohet në baza vjetore nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në 

bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT). Që nga fillimi i implementimit të 

Akademisë, atë e kanë mbështetur zyra e Këshillit të Evropës (CoE), European Wergeland Centre (EWC) dhe 

Universiteti i Edukimit në Cyrih (PHZH). Kjo Akademi ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të ekipeve shkollore 

për të zbatuar dhe promovuar parimet dhe praktikat e Edukimit për të Drejtat e Njeriut (EDNj) dhe Edukimit 

për Qytetari Demokratike (EQD) në shkollat dhe komunitetet e tyre. Aftësimi i ekipeve shkollore realizohet në 

dy faza në bazë të programit të Këshillit të Evropës “Të mësuarit e demokracisë dhe të drejtave të njeriut”.   

Gjatë fazës së parë të Akademisë, ekipet shkollore të përbëra nga dy përfaqësues të shkollës, përfshirë 

drejtorin apo zëvendësdrejtorin dhe një mësimdhënës, së bashku me një përfaqësues të shoqatës së prindërve 

apo një OJQ-je që bashkëpunon me shkollën marrin pjesë në trajnimin 5 ditorë. Trajnimi adreson sfera të 

ndryshme të jetës shkollore, si: procesin e mësimdhënies dhe të nxënit, qeverisjen shkollore, si dhe përfshirjen 

e komunitetit dhe ndërtimin e partneriteteve. Kjo qasje inkurajon pjesëmarrjen aktive të të gjitha palëve të 

shkollës në ndërtimin e një mjedisi ku parimet e të drejtave të njeriut dhe demokracisë mund të mësohen dhe 

të praktikohen. Në fazën e dytë shkollave përfituese u ofrohet mbështetje profesionale për të zbatuar në 

praktikë njohuritë e fituara gjatë trajnimit. Trajnerët në mënyrë të vazhdueshme mbështesin shkollat për të 

implementuar projektet e tyre shkollore, të cilat kanë për qëllim promovimin e praktikave të EDDNj në shkollë 

dhe në komunitetin shkollor.   

Programi i trajnimit “Edukimi për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut -EDDNj” është akredituar nga MAShT 

në vitin 2017.  

Të arriturat kryesore 

Gjatë vitit 2017 janë arritur këto rezultate: 

1. Zbatimi me sukses i projekteve shkollore të 11 shkollave nga mbarë Kosova të cilat kanë marrë pjesë në 

Akademinë e Kosovës për EDDNj të vitit 2016. Temat e projekteve shkollore janë të ndryshme, p.sh.  

organizimi i punës vullnetare në ambientet e shkollës dhe në komunitet për të ndihmuar Shoqatën e fëmijëve 

Down Syndrome Kosova, mobilizimi i fëmijëve për të ndihmuar Shoqatën e pensionistëve, organizimi i 

debateve me nxënës dhe të rritur lidhur me bashkëjetesën e komuniteteve të ndryshme fetare, etj. 

2. Nga 33 pjesëmarrësit në Akademinë e Kosovës për EDDNJ të vitit 2016, 32 nga ata kanë plotësuar me sukses 

kriteret për certifikim. Certifikimi i 32 pjesëmarrësve të Akademisë së vitit 2015 është bërë më 1 qershor 2017.  

3. Aftësimi i 32 përfaqësuesve të 11 shkollave nga mbarë Kosova në Akademinë për EDDNJ të vitit 2017. Në 

trajnim morën pjesë 32 përfaqësues të 11 shkollave përfituese. Seancat e trajnimit janë mbajtur nga trajnerët 

ndërkombëtarë dhe vendorë. Në fund të trajnimit të 11 ekipet shkollore kanë përgatitur nga një draft projekt 

për zbatim praktik të njohurive të fituara gjatë trajnimit në shkollat e tyre.  
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 4. Përgatitja e 11 projekteve shkollore për zbatim në praktikë të njohurive të fituara gjatë Akademisë. Gjatë 

pjesës së dytë të muajit dhjetor, ekipet e 11 shkollave pjesëmarrëse kanë bashkëpunuar me trajnerët për të 

finalizuar 11 projektet shkollore të cilat do të realizohen gjatë periudhës janar – prill të vitit 2018.   

 

2.4. Së bashku për barazi në fëmijërinë e hershme 

Projekti “Together for Equity in Early Childhood” ka filluar më 1 shtator të vitit 2016 si faza e dytë e projektit 

“TOGETHER – Përkrahje për  integrimin e fëmijëve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptas në edukimin 

para-fillor” dhe do të përfundoj më 31 gusht 2018. Projekti mbështetet nga Roma Education Fund.  

Objektiv i projektit është 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 egjiptas të moshës 4-6 

vjeçare në 4 lokalitete. Projekti synon 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 egjiptas. 

Katër lokacionet ku ky projekt vepron janë: Gracanica, Plemetina (dy lokalitete), Preoc. Komponentët  kryesore 

të projektit janë: 

1. Përmirësim i qasjes dhe pjesëmarrjes në edukimin e rregullt të fëmijërisë së hershme; 

2. Përmirësimi i shkathtësive dhe praktikave të prindërve rom, ashkali dhe egjiptas; 

3. Përmirësimi i cilësisë të shërbimeve të EFH-së; 

4. Avokimi për të drejtat dhe barazinë në edukim për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptas në nivel lokal dhe 
qendror; 

Të arriturat kryesore 

Gjatë vitit 2017, me përkrahje përditshme të projektit, 97 fëmijë të moshës 4-6, me sukses përfunduan 

programet në institucione parashkollore dhe para fillore. Gjatë periudhës së regjistrimit për vitin 2017/2018, 

përkrahje për regjistrim me dokumente personale u është ofruar: 

 35 fëmijëve të moshës 4-5 në edukimin para shkollor,  

 61 fëmijëve të moshës 5-6 në atë para fillor,  

 70 fëmijëve të moshës 6-7 në klasën e parë.  

Ndihma rreth regjistrimit ka përfshirë: sigurimin e certifikatës shëndetësore, aranzhimin e takimeve me 

shtëpitë shëndetësore, ndihmesën rreth sigurimit të certifikatave të lindjes nëpër komuna, organizimin e 

takimeve me drejtorë të shkollave, organizimin e takimeve ndërgjegjësuese me prind, etj.. 

Si pjesë e komponentës së parë të projektit, mediatorët në Plementinë, Graçanicë, dhe Preoc vazhdojnë në 

mënyrë të përditshme të shoqërojnë dhe përcjellin fëmijët në klasat parashkollore. Mediatorët janë të 

trajnuar që të punojnë në baza ditore me fëmijët, prindërit, mësimdhënësit dhe gjithë përfituesit tjerë duke ju 

lehtësuar integrimin dhe përmirësimin e performancës së fëmijëve përfitues. Gjatë vitit 2017, gjithsej janë 

bërë 502 vizita të prindërve nëpër shtëpi në 4 lokacione të projektit.  
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Takimet me mësimdhënësit dhe drejtorët e shkollave të lokacioneve organizohen çdo javë. Mediatorët takojnë 

mësuesit çdo ditë ose disa herë në javë, përderisa koordinatorët e projektit i takojnë ata sipas nevojës. Qëllimi 

i këtyre takimeve është bashkëpunimi i afërt me ta në mënyrë që të sigurohet pjesëmarrja dhe përkrahja e 

rregullt  e fëmijëve në këto shkolla. 

Ka përfunduar pjesa e parë e hulumtimit IDELA që vlerëson të arriturat e fëmijëve. Në muajin janar të vitit 

2018 do të përfundon  raporti i cili do të ndihmon në mbajtjen e sukseseve, sfidave dhe hapësirave për të 

kontribuar me ma shumë efektivitet në zhvillim te fëmijërisë së hershme të fëmijëve të targetuar me projekt, 

dhe më gjerë.   

Aktivitetet me prindërit e fëmijëve përfitues vazhdojnë të bëhen në baza javore. Nënat, përmes aktivitetit 

“Tregimi yt” takohen një herë në javë dhe mësojnë nga njëra tjetra, mësojnë lojëra të këndshme të cilat mund 

t’i luajnë me fëmijët e tyre e po ashtu lexojnë dhe marrin me vete libra me përralla të cilat iu lexojnë pastaj 

fëmijëve të tyre në shtëpi. Gjatë vitit 2017, gjithsej janë mbajture 97 sesione në 4 lokalitete.  

Po ashtu, në secilin lokalitet ekzistojnë bibliotekat e lodrave të cilat ofrojnë lojëra didaktike dhe libra për 

fëmijët e moshës 2-8 vjeç, të cilat prindërit mund të i huazojnë për fëmijët e tyre. Gjatë vitit 2017, çdo muaj 

mesatarisht 86 prind huazuan lodra ose libra. Katër biblioteka të lodrave kanë 98 anëtarë. Janë mbajtur 38 

sesione me 4 klube të prindërve në lokacione të projektit. Temat e sesioneve ishin të ndryshme, si: të 

ushqyerit e fëmijërisë së hershme, informata   rreth shëndetit dhe edukimit, rritja e ndërveprimit në mes të 

prindërve rom dhe jo rom.  Si pjesë e këtij aktiviteti të klubeve i është ofruar sesione jashtë lokacioneve të 

tyre, kanë marr pjesë në shfaqje të filmave dokumentar me temë të edukimit, po edhe janë dërguar në kinema 

ku për disa  prind ishte hera e parë një përvojë e tillë.  

 

Në lokacione ku veprojmë kemi bashkëpunim me Balkan Sunflowers Kosova (në tri lokacione) dhe Voice of 

Roma, Ashkali and Egyptians (në një lokacion). Këto OJQ ofrojnë 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. Në këtë periudhë është themeluar grupi punues i 

ekspertëve dhe  janë mbajtur 3 takime për zhvillimin e politikave të fëmijërisë së hershme  për të gjetur dhe 

ofruar alternativa për zhvillim dhe ngritje të politikave në nivel qendror dhe lokal. 
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2.5. EU SIMRAES 2 

Projekti për mbështetje të zbatimit të strategjisë për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 2 – 

Arsim për Integrim (shih më tutje: EU SIMRAES 2), ka filluar implementimin me 1 prill 2016. 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 Projektit 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. 

Të arriturat kryesore 

Të gjitha aktivitetet e projektit kanë filluar me kohë dhe kanë përfunduar në afatin e planifikuar. Ndryshimi i 

aktiviteteve në vitin e parë të projektit, sidomos ato vetëdijesuese, e kanë dhënë efektin e vet në formë të 

arritjes së të gjithë treguesve qysh në vitin e parë të projektit. Duke filluar nga parafillorët, të cilët janë në 

fokusin më të madh të projektit, kemi pjesëmarrje me 92%, ose nga 195 fëmijë të identifikuar 179 janë 

regjistruar dhe vijojnë në këtë nivel. Gjithashtu, edhe sa i përket vijueshmërisë në shkollë, kemi një ngritje prej 

13% ose 91.62% krahasuar me gjendjen fillestare të projektit e cila ka qenë 78.7%. Projekti gjithashtu ka 

aktivitete të veçanta për fëmijët e riatdhesuar sidomos ata nga vendet e perëndimit. Deri më tani, në shkollë 

janë kthyer mbi 80% e të riatdhesuarve që është edhe rezultati i paraparë të arrihet deri në fund të projektit. 

Edhe norma e kalueshmërisë nga klasa e 9-të në shkollën e mesme të lartë ka qenë shumë e kënaqshme. Falë 

intervenimit të QM-ve në lokalitetet përkatëse dhe ofrimit të bursave, kjo normë është arritur në 77%. Pastaj, 

programi i bursave dhe mentorimit ka rezultuar që projekti të arrijë të mbajë 97% të përfituesve në shkollë, ku 

nga 500 bursistë që kanë përfituar nga bursat e dhëna nga të gjithë donatorët, vetëm 14 e kanë braktisur 

shkollimin gjatë vitit 2016/2017. Nga këta 14 bursistë që kanë braktisur, shumica marrin bursën nga MASHT të 

cilët kanë dhënë bursën përnjëherësh, gjë që ka rezultuar që nxënësit të mos ndiejnë obligim ndaj donatorit 

për vijueshmëri. Ndërkohë që donatorët tjerë, bursat i kanë ofruar me këste, gjë që ka siguruar që nxënësit të 

kujdesen më shumë për vijueshmëri të rregullt.  I vetmi tregues që nuk ka shënuar rritje të dukshme është ai i 

notës mesatare në arsimin e obligueshëm, për të cilin janë përgatitur aktivitete gjatë vitit shkollor 2017/18 me 

qëllim të përmirësimit të rezultateve.   

Gjatë vitit janë kryer vizita në 10 qendrat mësimore1 dhe komunat përfituese2, duke përfshirë aktivitetet 

vetëdijesuese, ndërkulturore, etj. 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 EU SIMRAES parasheh ndihmë logjistike për të lehtësuar vijueshmërinë në 

shkollë dhe në qendër mësimore dhe në kuadër të kësaj edhe në këtë vit ka ndërmarrë veprimet në vijim:   

                                                      

1 Jeta e Re (Prizren), fshati Piranë (Prizren), Qendra Mësimore në Plementin, Qendra Sociale në Plementin,(Obiliq), Gurrakoc, Serbobran (Istog), Lagjja e 
Romëve (Mitrovicë), Lagjja e Romëve (Rahovec), Fidan Lahu (Fushë Kosovë), dhe fshati Brekoc (Gjakovë) 
2 Prizren, Mitrovicë, Gjakovë, Fushë Kosovë, Obiliq, Istog dhe Rahovec 
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a) ka shpërndarë 1500 pako shkollore nga 800 të parapara, respektivisht i ka mbuluar të gjithë fëmijët në 
nevojë në 10 lokalitetet përfituese; 

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

c) ka shpërndarë materialet didaktike në secilën qendër mësimore;  

d) pas renovimit të qendrës mësimore në Plemetin dhe Rahovec në vitin e parë këtë vit ka ndërmarrë tri 
renovime të mëdha dhe ofrimin e ngrohjes qendrore për QM-të që nuk kanë pasur një sistem të tillë.  

- Renovimi i qendrës mësimore në Brekoc dhe instalimi i ngrohjes qendrore 

- Renovimi i qendrës në Fushë Kosovë 

- Renovimi i qendrës në fshatin Plemetin 

- Instalimi i ngrohjes qendrore për klasën e ndarë në shkollë në QM Rahovec.  

Në kuadër të projektit janë organizuar disa lloje të trajnimeve për stafin e qendrave mësimore, mësimdhënësit 

dhe prindërit e nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. 

 Trajnimi “Hap pas Hapi”-niveli avancues për stafin e 10 qendrave mësimore, i cili është organizuar për7 

grupe, me 147 pjesëmarrës (86 femra; 61 meshkuj). Prej tyre, janë certifikuar 116 pjesëmarrës (77 femra; 

39 meshkuj).  

 Trajnimi kundër diskriminimit “Edukimi për Drejtësi Shoqërore” (EDSH) ku numri i të trajnuarve arrin në 

gjithsej 286 ( 181 femra; 105 meshkuj) nga të cilët 235 (148 femra; 87 meshkuj) janë certifikuar.   Pas 

trajnimit, projekti ka monitoruar 76 mësimdhënës në 10 shkolla të cilët angazhohen në komunitet, për të 

vëzhguar shkallën e zbatimit të aktiviteteve të trajnimit, bashkëpunimin me prindër, përfshirjen e fëmijëve 

dhe aktivitetet e shkollave në luftimin e diskriminimit.  

 Trajnimi për mediatorë ka pasur 37 pjesëmarrës (21 femra; 16 meshkuj) dhe është zhvilluar sipas 

programit të hartuar nga Balkan Sunflowers Kosova 

 Trajnimi për Koordinatorët e Qendrave Mësimore për matjen e suksesit sipas indikatorëve të rezultateve, 

bazuar në metodën e kornizës logjike.  
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Monitorimi i Qendrave Mësimore ka filluar në shkurt 2017 dhe ka vazhduar deri në dhjetor 2017. Në këtë 

drejtim, secila qendër mësimore është monitoruar në baza të rregullta për të siguruar cilësinë e aktiviteteve 

me fëmijë, të udhëhequra nga koordinatorët, fasilitatorët dhe tutorët. Aspektet e monitoruara/rekomanduara 

për përmirësim të vazhdueshëm janë: përdorimi i teksteve, materialeve, komunikimi me fëmijë, bashkëpunimi 

me prindërit dhe shkollën me qëllim të harmonizimit të aktiviteteve, kushtet e mbajtjes së aktiviteteve etj.  

Janë zhvilluar gjithsej 137 vizita monitoruese. Monitorimi do të vazhdojë edhe vitin e ardhshëm çdo muaj me 

nga 2 vizita monitoruese në secilën Qendër Mësimore. 

Në kuadër të projektit parashihet mentorimi i 100 përfituesve nga 200 përfituesit e bursave që shpërndahen 

në nivel të projektit.  Gjatë vitit shkollor 2016/17, në periudhën janar-qershor 2017, në kuadër të programit të 

mentorimit janë mbështetur 112 nxënës bursistë të shkollave të mesme të larta në komunat: Gjakovë, Prizren 

dhe Istog. Në vitin shkollor 2017/18, programi i mentorimit ka filluar nga 1 nëntor 2017 me 114 nxënës në 

komunat: Gjakovë, Prizren dhe Istog. Programi zhvillohet përmes profesorëve të shkollave të mesme të 

angazhuar në cilësinë e mentorit, të cilët i këshillojnë nxënësit rreth vijueshmërisë, suksesit dhe karrierës si 

dhe janë në kontakt të vazhdueshëm me prindërit, shkollën dhe komunitetin për të siguruar përmbushjen e 

objektivave të këtij programi.  

 

2.6. Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve 

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

në muajin shkurt të vitit 2017. Qëllimi kryesor i projektit është 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. Projekti ka tri rezultate kryesore:  

Rezultati 1: Përmirësimi i mekanizmave të mbrojtjes së fëmijëve në 26 shkolla në 11 komuna përmes zbatimit 
të Protokollit  

Rezultati 2: Deri në fund të projektit, kapacitetet e zyrtarëve komunal janë forcuar për të monitoruar dhe 
mbështetur shkollat në zbatimin e Protokollit 

Rezultati 3: Deri në fund të projektit, kapacitetet e 10 OShC-ve që punojnë në fushën e Mbrojtjes së Fëmijëve, 
janë avancuar për të mbështetur Zbatimin e Protokollit 

Të arriturat kryesore 

Gjatë vitit 2017, janë zhvilluar këto aktivitete:  

 Janë zhvilluar dy trajnime për zbatim të Protokollit në shkollat që janë target i projektit. Në  këto trajnime 

kanë  marrë  pjesë  50 pjesë marrës nga komuniteti shkollor (drejtorë, psikolog, pedagog, mësimdhënës)  

 Janë mbajtur 2 trajnime në fushën e Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve për shkollat e përfshira në 

projekt. 8 shkolla janë përfshirë në këto trajnime. Secila shkollë ka qenë e përfaqësuar në trajnim me 7 

pjesëmarrës (5 nxënës dhe 2 mësimdhënës).  

 Përmes thirrjes së hapur janë përzgjedhur 10 persona të cilët ia janë nënshtruar trajnimit për trajner (ToT). 

Ky trajnim ka zgjatur 10 ditë trajnimi intensiv dhe 2 ditë tjera konsultime dhe planifikime. Trajnerët që 

kanë ndjekur ToT, janë përfshirë në trajnimet e organizuara me shkollat. Ky aktivitet është zhvilluar me 

përkrahjen e organizatës gjermane forumZFD.  



 

 

26 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017 

 Materialet e trajnimit, përfshirë udhëzuesin, prezantimet dhe fletë shpërndarëset janë përmbledhur në 

një dokument i cili i është shpërndarë të gjithë trajnerëve. Ky material do ti dorëzohet të gjitha shkollave 

pjesëmarrëse në projekt. 

 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, në rast se nevojiten informata shtesë apo forma të 

tjera të përkrahjes. Secila vizitë në shkollë është përcjellë edhe me një raport të shkurtër në të cilin janë 

ofruar rekomandime konkrete për shkollat.  

 Që nda fillimi i projektit, është angazhuar një ekspert për të përkrahur shkollat e Komunës së Prishtinës në 

fushën e sigurisë. Gjatë kësaj periudhe, janë zhvilluar vizita të kohëpaskohshme në shkollat e komunës së 

Prishtinës për të vlerësuar sigurinë dhe për të përkrahur shkollat me këshilla që dalin nga Platforma për 

Sigurinë në shkolla, dokument i hartuar nga DKA – Prishtinë dhe aprovuar nga Asambleja komunale.  

 Projekti ka hartuar 3 indikatorë për dhunën në shkolla të bazuar në metodologjinë e UNESCO-s për 

hartimin e treguesve. Ky aktivitet është përcjellë me një seri të takimeve avokuese me përfaqësuesit e 

MASHT. Si rezultat e kësaj, Indikatorët për dhunën në shkolla janë përfshirë në dokumentin e Indikatorëve 

të hartuar nga MASHT.  

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 marrëveshjet me 

organizatën PEN (Peer Education Netwrok) dhe OJQ Mundësia për të zbatuar aktivitete të përbashkëta në disa 

komuna. Po ashtu, një marrëveshje e tillë është arritur edhe me organizatën SOS për të zbatuar aktivitete të 

përbashkëta në 4 shkolla të komunës së Prishtinës. 

 

2.7. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës (PPCR) 

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. Projekti zbatohet nga KEC dhe forumZFD, duke filluar nga 1 prill 2017.  Aktivitetet e 

projektit ngërthehen me ato të projektit “Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve” (shih 2.6). 

Të arriturat kryesore 

Në vitin e parë të zbatimit të tij, shume aktivitete të këtij projekti kanë qenë të karakterit përgatitor. Në vijim 

prezantohen arritjet kryesore të tij.  

Ngritja e një platforme on line për ngritjen e vetëdijes për të drejtat e fëmijës dhe masat për mbrojtjen e tyre.–  

Që në ditët e para të punës në projekt është krijuar një platformë online për të rritur ndërgjegjësimin për të 

drejtat e fëmijëve dhe masat për mbrojtjen e fëmijëve. Platforma ka 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, videoklipet 

dhe materiale të tjera në këtë fushë.  

 

Zhvillimi i materialeve informuese për fëmijë, prindër, mësimdhënës dhe publikun e gjerë.– Është zhvilluar një 

seri e materialeve të ndryshme për të komunikuar me fëmijët, mësuesit, prindërit dhe publikun e gjerë mbi 
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temën e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjen e fëmijëve që mund të përshtaten në kontekste të ndryshme të 

vendit. Në kuadër të projektit janë zhvilluar materiale të përshtatshme për mësimdhënës, prindër, nxënës dhe 

publikun e gjerë. Ky aktivitet është realizuar nga ekspertët që punojnë në këtë fushë pas përpilimit të termave 

të referencës dhe thirrjes së hapur në kuadër të projektit.  

Organizimi i garës mediale për artikullin më të mire për të drejtat e fëmijës.– Duke identifikuar nevojën dhe 

rëndësinë e rritjes së mbulimit mediatik të situatës së të drejtave t dhe mbrojtjes së fëmijëve, u organizua një 

konkurs publik si një mjet për të angazhuar mediat në aktivitetet ndërgjegjësimi. Ky veprim u organizua duke 

bërë u thirrje të gjitha mediave  për artikullin më të mirë të shkruar / botuar gjatë këtij viti. Aktiviteti u 

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

shpërblimeve, u organizua edhe ceremonia e ndarjes së çmimeve. Fitues të kësaj thirrje janë: Saranda Bujupi- 

Rama/KLAN KOSOVA; Agan Hajdarhoxha/KLAN KOSOVA; Edona Kutleshi/KOHA DITORE; Vullnet 

Krasniqi/INSAJDERI; Dafina Halili/KOSOVO 2.0 

Zgjedhja e 10 OJQ-ve lokale për të punuar me 40 shkolla të viseve rurale. Projekti ka bërë thirrje  për OJQ-të 

lokale që të ndihmojnë në komunitetet e shkollave dhe të zbatojnë masa për mbrojtjen efikase të të drejtave 

të fëmijëve me fokus në ndërmjetësimin e bashkëmoshatarëve dhe zgjidhjen paqësore të konflikteve.  Grupi i 

synuar janë 40 shkolla fillore të vendosura në zonat jo-urbane që u shërbejnë komuniteteve me qasje të 

kufizuar në shërbimet themelore si shëndetësia dhe arsimi, infrastruktura e dobët publike, mungesa e 

mjediseve sportive dhe kulturore, mundësitë e kufizuara për punë dhe të ngjashme. Secili aplikant ka kërkuar 

partneritet me së paku 4 shkolla fillore jo-urbane brenda zonës së saj të veprimtarisë për të zbatuar një projekt 

ide lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve përmes ndërmjetësimit të kolegëve dhe zgjidhjes paqësore të 

konflikteve. Vendimi i dhënies së granteve për 10 OJQ-të është arritur pas vlerësimit të secilit aplikant. Dhe 

përfitues të këtyre granteve janë OJQ-të: Qendra për Studime te Avancuara FIT, CDKD, Education Comes First, 

Asociacioni i Gruas “FEMINAE”, CRPK, Mundësia, IZHI, CIPOF, Shpresa e Jetës dhe Qeshu-Smile. 

 

Pasi janë përzgjedhur aplikantët e suksesshëm, u organizuan dy punëtori planifikimi për t'i ndihmuar ata të 

zhvillojnë plane veprimi dhe t'i informojnë ata për procesin e monitorimit. Kontratat me secilin përfitues janë 
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nënshkruar dhe tani KEC dhe Forum ZFD do të jetë përgjegjës për zbatimin e aktiviteteve që realizohen nga 

OJQ-të dhe shkollat përfituese të projektit. 

 

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 “Rrjeti i Kosovës për 

Arsim dhe Punësim - KEEN”, të mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Projekti KEEN zbatohet 

në 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).  

Të arriturat kryesore 

Në vijim janë prezantuar të arriturat kryesore të Projektit gjatë vitit 2017, të organizuara sipas rezultateve. 

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

monitorim të zbatimit të tyre. 

 Duke u bazuar në planin për ngritjen e kapaciteteve të zhvilluar gjatë vitit të parë të projektit, KEEN ka 

organizuar dhjetë (10) trajnime për ngritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, 

në fushën e hartimit dhe monitorimit të politikave, avokimit dhe menaxhimit të projekteve. Trajnimet janë 

ndare në trajnime tematike dhe organizative. Në këtë drejtim, janë organizuar pesë (5) trajnime tematike 

me pjesëmarrës nga organizatat partnere të projektit si dhe përfaqësues nga organizata të tjera të 

shoqërisë civile në Kosovë. Në këto trajnime kanë marrë pjesë gjithsej 41 pjesëmarrës nga 8 OSHC, prej të 

cilëve, 17 ishin meshkuj ndërsa 24 femra. Janë organizuar pesë (5) trajnime organizative me pjesëmarrës 

nga organizatat partnere të projektit. Në këto trajnime kanë marrë pjesë gjithsej 19 pjesëmarrës, prej të 

cilëve 5 ishin meshkuj, ndërsa 14 femra.  
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 Është organizuar vizita e katërt studimore në Vjenë, Austri, gjatë të cilës pjesëmarrësit patën mundësi të 

vizitojnë organizata të ndryshme të shoqërisë civile të cilat punojnë në fushën e arsimit, punësimit dhe 

politikave sociale si dhe të shohin praktikat e ndryshme që Austria ka për pjesëmarrjen e shoqërisë civile 

në politikë-bërje. 

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 

 Është themeluar një grup i përbërë nga pesë (5) ekspertë të cilët kanë përkrahur Ministrinë e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale (MPMS) në rishikimin e Strategjisë Sektoriale dhe hartimin e Planit të Veprimit. 

Strategjia është rishikuar dhe drafti përfundimtar është dorëzuar në Ministri për aprovim të mëtejshëm.  

 KEEN ka organizuar një tryezë diskutimi me organizatat e shoqërisë civile për të diskutuar lidhur me 

mospërfshirjen e komunitetit Egjiptian në Strategjinë për Komunitete. Projekti KEEN në bashkëpunim me 

projektin KOSINT, ka organizuar disa punëtori planifikimi me përfaqësues të organizatave të shoqërisë 

civile për hartimin e Udhëzimit Administrativ.  

 KEEN ka mbështetur procesin e zhvillimit të Planeve Zhvillimore për Arsim dhe Planeve Lokale të veprimit 

për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 12 komuna të Kosovës. Megjithatë, për shkak 

të zgjedhjeve lokale, planet lokale të veprimit janë miratuar vetëm në gjashtë (6) komuna, ndërsa, janë 

ende në proces të miratimit në gjashtë (6) komuna tjera.  Si rrjedhojë, planet zhvillimore për arsim janë 

aprovuar në pesë (5) komuna duke përfshirë: Gjakovën, Prizrenin, Pejën, Gjilanin dhe Prishtinën. Ndërsa, 

plani lokal i veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian është aprovuar vetëm në 

komunën e Lipjanit. 

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.  

 Janë themeluar ekipet monitoruese për monitorimin e PSAK dhe Strategjisë për Komunitete të përbëra 

nga aktivistë të shoqërisë civile të cilët punojnë në fushën e arsimit dhe përfshirjen e komunitete rom, 

ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Janë hartuar kornizat e monitorimit për zbatimin e PSAK 2017 – 2021 dhe 

Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021.  
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 Është hartuar raporti i monitorimit për zbatimin e Strategjisë për Komunitete 2017. Për më shumë 

informacion shih piken 3.2.  

 Është hartuar raporti i monitorimit për zbatimin e PSAK 2017, i cili po ashtu është përkthyer në gjuhën 

angleze dhe serbe. 

 Për më tepër, meqenëse qëllimi i këtij komponenti është monitorimi i tri strategjive nacionale, duke 

përfshirë Strategjinë Sektoriale të MPMS-së, e cila ende është në proces të aprovimit nga Qeveria e 

Kosovës, Projekti ka vendosur të hartojë një raport të progresit për fushën e punësimit dhe mirëqenies 

sociale, e cila bazohet kryesisht (por jo vetëm) në Strategjinë e mëparshme Sektoriale. Raporti është 

hartuar dhe është përkthyer në gjuhën angleze . 

 KEEN ka themeluar Këshillin Avokues, i përbërë nga përfaqësues të organizatave anëtare, si dhe organizata 

të tjera të përfshira në aktivitetet e avokimit. Këshilli ka identifikuar disa fusha si mundësi për iniciativa 

avokuese.  

 

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 

 KEEN ka realizuar dhe publikuar dy studime: 1) Studimi i nevojave të aftësive në sektorin e përpunimi të 

drurit në Kosovë: Fokus i veçantë tek punëtorët për vendosjen dhe operimin e mjeteve të makinave për 

punimin e drurit; 2) Studimi i shkathtësive të nevojshme në sektorin e ndërtimit në Kosovë: Fokus i 

veçantë tek punëtorët për vendosjen e betonit, përfundimin e betonit dhe të ngjashëm. 

 

3.2. Iniciativa e Kosovës për përfshirje - KOSINT 2020 

Projekti 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 vihet në jetë 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 Rrjetin e Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN), e njëkohësisht me hisedarë institucionalë si Zyra 

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

Objektiva e përgjithshme e projektit është përmirësimi i qasjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

në arsim dhe punësim përmes fuqizimit të dialogut mes Shoqërisë Civile (SHC) dhe Qeverisë së Kosovës (QK). 

Qëllimi i tij është dhënia e kontributit në përmbushjen e zotimeve të QK lidhur me përfshirjen e këtyre 

komuniteteve në shoqërinë tonë. Projekti KOSINT 2020 ka filluar të zbatohet në janar 2017, dhe do të 

përmbyllet në janar 2020. 

Të arriturat kryesore 
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Në vijim i prezantojmë të arriturat kryesore të projektit KOSINT, sipas tri komponentëve kryesore të tij. 

Komponenti 1: Ndërtimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) për pjesëmarrje në 

monitorimin e reformave sektoriale, zhvillimin e politikave dhe planifikimin buxhetor; 

KOSINT 2020 ka krijuar një rrjet informal të OSHC-ve që punojnë me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në 

Kosovë, Rrjeti KOSINT, i cili, krahas 4 partnerëve implementues, përfshin edhe 6 organizata: VoRAE, Nevo 

Koncepti, RROGRAEK, The Ideas Partnership, BRAN dhe Health for All. Rrjeti KOSINT vepron në bazë të 

Rregullores së miratuar njëzëri nga tërë anëtarët. Gjatë vitit 2017, Rrjeti ka miratuar strategjinë e komunikimit 

të brendshëm dhe të jashtëm, si dhe procedurën për përzgjedhjen e përfaqësuesve të Rrjetit për pjesëmarrje 

në takimet rajonale të organizuara nga Roma Integration 2020 (RI2020).  

Në bashkëpunim të ngushtë me Projektin KEEN, janë zhvilluar 4 trajnime tematike për ngritjen e kapaciteteve 

në fushat e planifikimit strategjik dhe buxhetor, zhvillimit të politikave, metodave të hulumtimit, dhe avokimit 

e monitorimit. Në këto trajnime kanë marrë pjesë 74 pjesëtarë nga organizatat partnere të Projektit KOSINT 

2020, nga organizatat anëtare të Rrjetit KOSINT, si dhe nga organizata të ndryshme të SHC që punojnë me 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.  

 

Gjatë vitit 2017, përfaqësues të KOSINT kanë marrë pjesë në 5 ngjarje të ndryshme rajonale të organizuara nga 

RI2020 në vende të ndryshme të rajonit dhe Evropës. Këto takime dhe punëtori kanë mundësuar shkëmbimin 

e përvojave me organizata të ngjashme të rajonit që punojnë me komunitetet. 

Të gjitha aktivitetet e Projektit KOSINT janë publikuar në faqen e internetit të projektit (www.kosint2020.net) 

dhe në faqen e projektit në Facebook (https://www.facebook.com/KOSINT2020/).  

Komponenti 2: Monitorimin nga OSHC të reformave sektoriale, në aspekt të zotimeve të QK për integrimin e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian; 

Në bashkëpunim me Projektin KEEN, janë hartuar kornizat e monitorimit për Planin Strategjik të Arsimit në 

Kosovë 2017-2021 (PSAK, aspekti i komuniteteve) dhe për Strategjinë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe 

Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021 (aspekti i arsimit dhe punësimit e mirëqenies sociale). Ekipet 

monitoruese, ku janë përfshirë hulumtuese terreni nga radhët e komuniteteve rom dhe egjiptian, kanë bërë 

http://www.kosint2020.net/
https://www.facebook.com/KOSINT2020/
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mbledhjen e të dhënave dhe përpunimin e tyre. Ekspertët e monitorimit kanë përfunduar raportet e 

monitorimit, të cilat janë duke u përkthyer në gjuhën angleze, serbe dhe rome. Raportet në të gjitha gjuhët do 

të shtypen dhe do t’u shpërndahen të gjithë aktorëve relevantë, si dhe do të shfrytëzohen për qëllime 

promovuese. Njëkohësisht, ato do të publikohen në platformat virtuale përkatëse. 

Komponenti3: Ndikimin e OSHC tek zbatimi i politikave sektoriale dhe procesin e planifikimit buxhetor në 

interes të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. 

Një grup i përbërë nga ekspertë dhe njohës të arsimit për komunitete, në bashkëpunim me organizatata e 

Rrjetit KOSINT, me Projektin KEEN dhe OSHC të tjera, kanë zhvilluar diskutime publike lidhur me ngritjen e një 

strukture formale për punën e qendrave mësimore të cilat ofrojnë shërbime mbështetëse për fëmijët kryesisht 

nga komunitetet. Pas hartimit të një dokumenti kornizë për rregullimin e funksionimit të qendrave mësimore, 

është bërë punë e madhe avokuese për aprovimin e një dokumenti zyrtar për formalizimin e punës në këto 

qendra. Ky propozim është paraqitur në MASHT dhe është miratuar më 25 gusht 2017 si Udhëzimi 

Administrativ Nr. 12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimore, ku parashtrohen kriteret 

për krijimin dhe funksionimin e qendrave, kualifikimet e stafit që punon në to, parimet e punës, llogaridhënien 

etj. Ekipi i specializuar për të kontribuar në politikat e reformave në fushën e punësimit dhe mirëqenies sociale 

është formuar, dhe ka mbajtur një diskutim publik ku janë parashtruar propozime të ndryshme lidhur me 

stimulimin e punësimit dhe përmirësimin e skemës sociale. 

Në tërësi, është krijuar dhe konsoliduar një platformë e re bashkëpunimi mes organizatave të shoqërisë civile 

që punojnë me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, por edhe organizata që punojnë për të drejtat e 

njeriut, fëmijët, gratë, shëndetësinë etj. Po ashtu, janë shtuar komunikimet mes OSHC-ve dhe ka nisur 

koordinimi mes tyre rreth aktiviteteve të njëjta ose të ngjashme, duke ekonomizuar kohën dhe burimet dhe 

duke shmangur aktivitetet e dyfishta. 

 

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: 

Menaxhimi i profilit të KEC në Facebook - Gjatë vitit 2017, aktivitetet e zhvilluara të KEC janë pasqyruar kohë 

pas kohe në profilin e KEC, të përcjella me fotografi. Faqja e KEC në Facebook ka rreth 8,000 ndjekës, prej të 

cilave 6,500 organik, e rreth 1500 në kuadër të sponsorizimeve. Shtrirjen (reach) mesatare për dallim nga viti i 

kaluar qe arrinte deri në 15,000 mijë profile në muaj, këtë vit shtrirja është dyfishuar dhe arrin deri në 30 mijë 

profile në muaj. Faqja e KEC këtë vit ishte mjaft interaktive, ndërsa bëhen përpjekje t’i jepet përgjigje çdo 

kërkese dhe pyetjeve të ndjekësve.  

Menaxhimi i Ueb Faqes së KEC- 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. 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 48 mijë vizitorë prej të cilëve 75% kanë ishin vizitor të rinj, ndërsa 25% prej tyre kanë 

qenë vizitorë të vjetër (returning visitors). Në muaj kemi pasur afro 4,000 vizitorë, por në raste të caktuara, 

sikurse përgjatë muajve kur kemi pasur thirrje të hapura për aplikim, numri i vizitorëve ka arritur deri në 9,000.  
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Organizimi i ngjarjeve- 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. Një organizim më i veçantë këtë vit ishte Salloni i së Martës i 

organizuar në bashkëpunim me organizatën D4D me rastin e javës ndërkombëtare të Arsimit. Në sallon 

morrën pjesë rreth 120 vetë.  

Përgatitja dhe shtypja e materialeve- Gjatë këtij viti janë shtypur shumë materiale informuese dhe 

promovuese për projektet e KEC përfshirë këtu bannera të formateve dhe madhësive të ndryshme, 

fletëpalosje, postera, usb, dhe raporte të ndryshme të projekteve.  

Mbajtja e kontaktit të vazhdueshëm me mediat lidhur me aktivitetet e KEC - Mbulueshmëria e aktiviteteve të 

KEC nga ana e mediave ka qenë e kënaqshme. Të gjitha konferencat që janë zhvilluar gjatë vitit 2017 janë 

mbuluar nga mediat. Përfaqësuesit e KEC kanë marrë pjesë në disa emisione në të cilat është diskutuar për 

dhe rreth arsimit, me fokus të madh në PISA. Fillimi i projektit ASSET ka tërhequr vëmendje të madhe të 

mediave. Gjithashtu, konkursi për artikullin më të mirë në kuadër të projektit PPCR ka pasur mbulese të madhe 

mediale. 

5. SHKOLLA JOPUBLIKE "MILENIUMI I TRETË" 

Shkolla “Mileniumi i Tretë” edhe këtë vit arriti të ruajë numër solid nxënësish, me gjithë shtimin e hovshëm të 

konkurrencës. Në aspektin organizativ, në muajin mars u aplikua për herë të parë vlerësimi i jashtëm 

elektronik i nxënësve, i cili solli rezultate shumë më të besueshme: u evitua krejtësisht kopjimi përmes 

përgjigjeve të rastit dhe administrimit cilësor, u racionalizua koha e realizimit të testimeve, u ekonomizua 

përdorimi i letrës për fotokopjimin e testeve si dhe përpunimi i rezultateve u bë shumë shpejt duke iu dërguar 

secilit nxënës përmes emailit. Pastaj, për herë të parë u realizua java e Mësimit të Bazuar në Projekte si kamp 

pranveror në Shqipëri, e cila inspiroi nxënësit për produkte të llojllojshme ditën e fundit. 

Në konkursin e matematikës – Kangaroo 4 nxënës të shkollës u përzgjodhën në mesin e 70 nxënësve të 

Kosovës, me rezultate më të mira, të cilët vazhdojnë aktivitetet në projektin “Atomi”. Nga muaji korrik filloi 

trajnimi i tërë stafit mësimdhënës në: “Zbatimi i kurrikulës së re” përmes planifikimit të kujdesshëm të 

aktiviteteve të integruara në fusha kurrikulare; punëtoria “Përdorimi i teknologjisë në vlerësim-testet 

elektronike”, nga mësimdhënësit trajnerë të shkollës; punëtoria “Face”, e lidhur me drejtësinë shoqërore; 

“Qasja fillestare në eksperiment” për shkencat e natyrës, etj. 

Së fundi, u fitua projekti i British Council “Shkollat e shekullit 21” përmes të cilit si grant fitohen 30 pajisje 

Micro:bit; trajnohen mësimdhënësit si t’i përdorin ato dhe si t’i prezantojnë në mësimdhënie dy aftësitë bazë: 

të menduarit kritik e zgjidhjen e problemeve dhe aftësitë digjitale. 

Ndërkaq gjatë fazave të hartimit të planit zhvillimor të shkollës këtë vit sfidat të cilat u identifikuan nga grupi 

planifikues u shndërruan në objektiva strategjike: 

 Udhëheqje të avancuar dhe ngritje të llogaridhënies; 

 Mësimdhënës të zhvilluar profesionalisht; 

 Mësimdhënie cilësore dhe nxënie të thellë; 

 Nxënës të motivuar për punë; dhe 

 Kulturë bashkëkohore dhe mjedis të sigurt për punë. 
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Të arriturat kryesore 

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

 Zbatimi me sukses i Kurrikulës së re në klasën e parë, të gjashtë dhe të dhjetë; 

 Hartimi i planeve vjetore, dymujore dhe ditore sipas kurrikulës së re; 

 Realizimi i tërësishëm i plan-programit në shumicën absolute të lëndëve e fushave kurrikulare; 

 Vlerësimi sistematik dhe i shumëllojshëm i nxënësve dhe i mësimdhënësve; 

 Pajisja e të gjithë nxënësve të klasës së dhjetë me tabletë; formimi i klasave (classrooms) ku nxënësit 

shërbehen me materiale e burime të ndryshme mësimore; 

 Shumica e nxënësve kanë shprehur interesim, angazhim, bashkëpunim, kreativitet praktik dhe mendor 

gjatë procesit mësimor; 

 Nxënësit kanë arritur që përmes aktiviteteve të ndryshme të zhvillojnë dhe thellojnë të menduarit 

kritik, shkathtësitë hulumtuese dhe të nxënit duke bërë; 

 Bashkëpunimi i vazhdueshëm mësimdhënës-kujdestar klase ka rezultuar me marrje masash me kohë 

në shumë raste; 

 Matja antropometrike e të gjithë nxënësve të shkollës dhe kontrolli sistematik, krahas ligjëratave e 

prezantimeve me karakter shëndetësor e edukativ; 

 Nënshkrimi i Marrëveshjes së Re të Mirëkuptimit (MOU) me projektin PASCH. Nga nëntori 2017 

Shkolla ka kaluar nga zyra përfaqësuese e Goethe Institutit në Beograd në zyrën përfaqësuese të 

Goethe Institutit në Shkup.  

 Realizimi i një punëtorie multimediale me 30 nxënës të Shkollës dhe me dy ekspertë gjermanë të 

PASCH-it. Nxënësit kanë shkruar skenarë në gjuhën gjermane dhe i kanë realizuar në skenë, me ç’ rast 

kanë krijuar filma të shkurtër të cilët janë publikuar edhe në ueb-faqen e shkollës. 

 Realizimi i një sërë aktivitetesh festive, edukative dhe shënjuese në shkollë; vizitash në institucione të 

ndryshme, një varg prezantimesh nga prindërit dhe disa aksione humanitare nga klubi i bamirësisë në 

shkollë; 

 Realizimi i rregullt i prezantimeve në kuadër të departamenteve me tema të ndryshme në kuadër të 

zhvillimit profesional, të cilat janë të publikuara në drive për përdorim të vazhdueshëm; 

 Funksionalizimi i plotë i ditarëve online: 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; 

 Avancimi i përdorimit të teknologjisë me nxënësit e klasave 4-5 - klubi M-Coders; etj. 
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6. CERTIFIKIMI PËR ISO 9001:2015 
Procesi për zhvillimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë në KEC ka filluar në qershorin e vitit 2016, ndërsa ka 

përfunduar në korrik të vitit 2017 me certifikimin e këtij sistemi për ISO 9001:2015 nga një trup certifikues i 

akredituar. Fushëveprimi i certifikimit përfshin: 

“Disenjimin, zhvillimin, menaxhimin dhe zbatimin e projekteve dhe të programeve të trajnimit në fushën e 

arsimit, të drejtave të njeriut, rinisë dhe shërbimeve sociale.” 

Për  të përmbushur standardet e certifikimit janë zhvilluar 9 procedura të reja të punës: 

PR-01 Kontrolli i Dokumenteve, 

PR-02 Kontrolli i Regjistrimeve, 

PR-03 Veprimet Korrigjuese, 

PR-04 Veprimet Parandaluese, 

PR-06 Mirëmbajtja teknike-teknologjike, 

PR-07 Auditimi i Brendshëm, 

PR-09 Menaxhimi i Projekteve, 

PR-10 Menaxhimi i Trajnimeve, 

PR-11 Rekrutimi i Stafit. 

Po ashtu, janë zhvilluar katër udhëzues të punës: 

UP-1 Kodi i mirësjelljes & Manuali i personelit, 

UP-2 Manuali i procedurave financiare, 

UP-3 Rregullorja e udhëtimeve, 

UP-4 Udhëzuesi për procedurat e prokurimit. 

Procedurat dhe udhëzuesit kanë bërë që në punën e KEC të futen praktika të reja të sigurimit të cilësisë, siç 

është: analiza e rrezikut në nivel të organizatës dhe njësive organizative të saj, matja e kënaqshmërisë së 

përfituesve, ndryshim cilësor i rekrutimit të stafit të ri, etj. Të gjitha këto janë përmbledhur në “Manualin e 

Cilësisë” që paraqet dokumentin bazë për sigurim të cilësisë. Po ashtu, stafi i KEC është informuar në 

vazhdimësi për procedurat dhe udhëzuesit e rinj dhe është trajnuar për zbatimin e tyre. Pas certifikimit, 

përmirësime domethënëse të dokumenteve janë bërë në përmbushje të kërkesave të veçanta që burojnë nga 

kontrata me USAID për zbatimin e programit ASSET, në veçanti në procedurat financiare dhe ato të prokurimit. 

Për këtë arsye, në fund të vitit 2017 janë rishikuar të gjitha procedurat dhe udhëzuesit, duke i bërë ndryshimet 

e nevojshme në to.  
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Shtojcë: Persona të certifikuar sipas programeve të trajnimit 

Kodi Emërtimi Numri i 
pjesëmarrësve 

Orë 
trajnimi 

Gjithsej 
orë 

002 Planifikimi i projekteve shkollore 264 16 4,224 

005 Mendimi Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit (MKLSh) 74 120 8,880 

011 Hap pas Hapi (Trajnimi avansues – klasa e parë) 134 40 5,360 

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

138 32 4,416 

060 Kosovision Contest – Trajnimi për mësimdhënës 98 24 2,352 

065 Kosovision Contest – Trajnimi për mësimdhënës 
(Faza 2) 

93 36 3,348 

069 Edukimi për demokracinë dhe për të drejtat e 
njeriut 

30 
60 

1,800 

071 Plani zhvillimor i shkollës 18 24 432 

  849  30,812 

 

 

 


