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Lista e shkurtesave 

 
MASHT Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë 

MKLSH Mendimi Kritik Gjatë Leximit dhe Shkrimit 

PROCON Protecting Children Online                                                               
(Mbrojtja e Fëmijëve nga rreziqet në Internet) 

HPH Hap pas Hapi 

KEC Qendra për Arsim e Kosovës 

SBASHK Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës 

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

ISSA International Step by Step Association  

(Shoqata Ndërkombëtare Hap pas Hapi) 

IA Inspektoriati i Arsimit 

IP Institucionet Parashkollore 

UN-HABITAT Unitet Nations Human Settlement Programme  

(Programi i Kombeve të Bashkuara për Vendbanim të Njeriut) 

KE Këshilli i Evropës 

ADA Agjencia e Zhvillimit të Austrisë 

KFOS Kosovo Foundation for Open Society  

(Instituti Kosovar për Shoqëri të Hapur) 

UNICEF United Nations Children’s Fund  

(Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë) 

DKA Drejtoria Komunale e Arsimit 

IAPK Institucionet e Arsimit Publik të Kosovës 

CSSP Berlin Center for Integrative Mediatior  

(Qendra e Berlinit për Ndërmjetësim Integrues) 

FORUM ZFD Forum Civil Peace Service 

SCH Save the Children  

USAID United States Agency for International Development 

(Agjencia e Shteteve të Bashkura për Zhvillim Ndërkombëtar) 

BEP Basic Education Program (Programi i Arsimit Themelor ) 

PATH Programi i Arsimit Themelor 

GIZ Agjencia Gjermane për Zhvillim 

AKK Asosacioni i Komunave të Kosovës 

KYC Këshilli Rinor Kosovar (Kosovo Youth Council) 

ICSS International Children’s Safety Service 

(Shërbimi Ndërkombëtar për Sigurinë e Fëmijëve) 
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FIT Qendra për Studime të Avancuara 

ARKEP Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

STIKK Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit të 
Kosovës 

PTK Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës 

PK Policia e Kosovës 

REF Roma Education Fund (Fondi për Edukim të Romëve) 

ZhFH Zhvillimi i Fëmijërisë së Hershme 

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) 

DVV Deutschen Volkshochschul-Verbandes 

FHI 360 Family Health International 360 

MPMS Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

ShFMU Shkolla Fillore e Mesme e Ulët 

QZhP Qendra për Zhvillim Profesional 

QNP Qendra për Ngritje Profesionale 

QKFU Qendra Kosovare e Firmave Ushtrimore 

EMK Edukimi Multikulturor 

PSAK Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës 

SHPKF Shoqata e Profesorëve të Kulturës Fizike 

EQD Edukimi për Qytetari Demokratike 

EDNj Edukimi për të Drejtat e Njeriut 

GPJ Global Partners Junior( Partnerët e Rinj Global) 

CEDEM Qendra për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut 

KEEN Rjeti për Edukim dhe Punësim i Kosovës 

ATTA Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike 

BSK Balkan Sunflowers Kosova 

CoE Council of Europe (Këshilli i Evropës) 

ESPF Fondi i Bashkuar për Mbështetjen e Arsimit 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

APPK Agjencia e Përkrahjes së Punësimit në Kosovës 

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

Kosova ka arritur shkallë të lartë të përfshirjes në arsimin parauniversitar, të 
krahasueshme me vendet evropiane. Ndërkaq, në fushën e arsimit të lartë, me 6,669 
studentë në 100 mijë banorë Kosova ka shkallën më të lartë të përfshirjes në Evropë. 
Ky është përmirësim i ndjeshëm në raport me vitet e para të pasluftës, kur përfshirja 
dhe braktisja kanë qenë probleme kryesore. Megjithatë, vlen të përmendet se 
përfshirja në arsim vazhdon të jetë problem për grupet e margjinalizuara si personat 
me nevoja të veçanta, si dhe disa grupe etnike si romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët. 
Për këtë arsye, KEC vazhdon të ketë disa projekte për mbështetjen e këtyre 
komuniteteve, por jo me përqendrim vetëm në pjesëmarrje. Poashtu, nuk është e 
kënaqshme edhe përfshirja në edukimin parashkollor, e cila, kryesisht, i atribuohet 
mungesës së kapaciteteve pranuese. 

Zbutja, në masë të madhe, e problemit të përfshirjes ka bërë që vëmendja të 
orientohet kah problemet me cilësinë. MASHT-i e ka deklaruar cilësinë si prioritet 
gjatë këtij mandati qeverisës. Sfida kryesore mbetet arritshmëria jo e kënaqshme e 
nxënësve në testet e jashtme. Ndërkaq, mekanizmat dhe praktika e sigurimit të 
cilësisë dhe llogaridhënies ende mbeten të pazhvilluara. Procesi i zbatimit të 
kurrikulës së re arsimore ka ngecje në raport me planifikimin, si edhe procesi i 
licencimit të mësimdhënësve në arsimin parauniversitar.  

Edhe pse një gjë e tillë nuk është thënë në mënyrë të hollësishme, programet e KEC 
tanimë po profilizohen në katër fusha, ndonjëherë edhe të ndërlidhura në mes vete: 

1. Përmirësimi i cilësisë së arsimit 
Gjatë vitit 2015, në fokusin tonë ishin  programet e trajnimit për 
mësimdhënës dhe për menaxherë të shkollave. KEC ka një listë prej 66 
programeve të ndryshme të trajnimit, ndërsa gjatë vitit 2015 janë certifikuar 
për pjesëmarrje në këto programe 4,665 persona.  Programi i MKLSh, Hap pas 
Hapi dhe programet e zhvilluara nga BEP ishin mjaft aktive gjatë këtij viti. 
Ndërkaq, projekti Kosovision vazhdon të jetë projekti më gjithëpërfshirës në 
shkolla. Shkolla “Mileniumi i Tretë” vazhdon të ofrojë modele të reja për 
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve arsimore. 

2. Të drejtat e njeriut 
PROCON dhe “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkolla” janë dy projekte që 
kishin për qëllim avancimin e sigurisë së fëmijëve në Internet, përkatësisht 
zbatimin e protokollit për parandalimin e dhunës në shkolla. Krahas tyre janë 
edhe dy projekte të tjera që synojnë integrimin e komuniteteve rom, ashkali 
dhe egjiptian në fushën e arsimit. 

3. Rrjetëzimi dhe pjesëmarrja në politikëbërje 
Fuqizimi i rolit të SBASHK në hartimin e politikave arsimore dhe mbështetja e 
procesit të hartimit të strategjive në fushën e arsimit janë projekte që i 
takojnë kësaj fushe, e të cilat mobilizojnë një numër domethënës të 
personelit të KEC. 
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4. Hulumtimet në fushën e arsimit 

Nga fundi i vitit 2015, KEC ka filluar një hulumtim për Ligjin e Arsimit të Lartë. 
Megjithatë, komponenta e hulumtimit ka qenë e pranishme në shumë 
projekte të tjera. 

Në vazhdim prezantohen raporte më të detajuara për projektet kryesore që ka 
zbatuar  KEC-i gjatë vitit 2015. 
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1. Hap pas hapi 

Hyrje - Në kuadër të programit “Hap pas hapi” në vitin 2015 ka vazhduar projekti 
”Zhvillimi i cilësisë në edukimin e fëmijërisë së hershme në Kosovë”, përkrahur nga 
OSF-Londër. Projekti ka për qëllim forcimin e rrjetit të institucioneve parashkollore 
dhe të qendrave mësimore që zbatojnë “Pakon e Resurseve të Cilësisë”, të hartuar 
nga ISSA (International Step by step Association).  

Ky projekt ofron një model për sigurimin e cilësisë në fëmijërinë e hershme, duke 
krijuar një rrjet funksional të profesionistëve. Tre komponentët e projektit janë: 

1) Finalizimi dhe shpërndarja e Pakos së Burimeve të Cilësisë, 

2) Ndërtimi i kapaciteteve të I.P.-ve 

3) Organizimi i sistemit për përmirësimin e cilësisë së monitorimit 

Edhe këtë vit fokus i projektit ishte përvetësimi i  kompetencave nga ana e 
edukatoreve, si dhe përdorimin e “Instrumentit për vlerësimin e praktikave cilësore 
në shërbimet e fëmijërisë së hershme”.  
 
 
Objektivat e Projektit - Në bazë të nevojave të identifikuara nga praktika në 
institucionet arsimore në Kosovë si dhe nevojave të vet Programit, janë paraparë 
këto objektiva: 

 Ngritja e cilësisë së punës në klasat ku punohet me metodologjinë “Hap pas 
hapi”. 

 Përkrahja efektive e MASHT-it për zhvillimin e politikave për fëmijërinë e 
hershme. 

 Monitorimi i vazhdueshëm i klasave të cilat realizojnë metodologjinë “Hap 
pas hapi” me fokus në zhvillimin e kompetencave të edukatoreve. 

 Fuqizimi i komunitetit të të nxënit të përbërë nga koordinatoret dhe 
edukatoret e përfshira në projektin për zhvillimin e kompetencave të 
edukatoreve. 

 Njohja e koordinatorëve, edukatoreve dhe mësimdhënësve me “7 
Kompetencat e metodologjisë Hap pas hapi”. 

 Njohja e koordinatorëve me dokumentet dhe me procesin e vlerësimit. 

 Vlerësimi i edukatoreve sipas Instrumentit për vlerësimin e praktikave 
cilësore në shërbimet e fëmijërisë së hershme”të ISSA-së. 

  Aplikimi i databazës për grumbullimin e të dhënave nga vlerësimet e 
edukatoreve. 
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Aktivitetet dhe të arriturat kryesore të Programit/Projektit 

1.1. Rrjeti i Institucioneve Parashkollore dhe Qendrave Mësimore 

Nga fillimi i vitit 2015, kanë vazhduar të organizohen takime të rregullta mujore me 
koordinatorët dhe një edukatore nga çdo institucion parashkollor dhe qendër 
mësimore të përfshira në projekt. Takimet janë zhvilluar në një nga institucionet 
parashkollore, me rotacion. Takimet kanë pasur për qëllim përvetësimin e 
instrumentit të vlerësimit dhe futjes në përdorim të databazës nga secili institucion 
parashkollor. Gjatë këtyre takimeve, janë simuluar vlerësimet e edukatoreve në 
grupe nga 2-3 veta, të cilët pastaj kanë diskutuar rreth vlerësimit të secilit indikator 
veç e veç. Nga shtatori i vitit 2015 në këto takime janë përfshirë edhe drejtorët e 
institucioneve parashkollore për të përcjellë organizimin dhe zbatimin e databazës, e 
cila grumbullon të dhëna nga instrumentet e vlerësimit. 

Poashtu, të gjithë koordinatorët në kopshtet e tyre përkatëse kanë përdorur me 
rregull instrumentin e vlerësimi dhe kanë krijuar një databazës me vlerësime të 
rregullta nga viti shkollor 2015-2016,  gjë që tregon se gati të gjitha institucionet 
parashkollore kanë një pasqyrë të gjendjes aktuale të punës që zhvillojnë, pra, tani 
kanë një sistem shumë të organizuar të përcjelljes së cilësisë së shërbimeve që ata 
ofrojnë për fëmijët parashkollorë. 

1.2. Zyrtarizimi i dokumenteve të kompetencave të edukatoreve nga MASHT 

Gjatë muajve korrik dhe gusht grupi punues i përbërë nga përfaqësues të: Fakultetit 
të Edukimit, MASHT, Inspektoratit të Arsimit, Save the Children, KEC dhe dy 
Institucioneve parashkollore, ka punuar në analizën e disa dokumenteve nga Pakoja 
e Burimeve Cilësore e ISSA-së dhe i ka propozuar  MASHT-it të aprovojë dy 
dokumente (udhëzuesi bazë dhe instrumenti i vlerësimit të kompetencave) si 
dokumente zyrtare të cilat do të ndihmonin në ngritjen e cilësisë së punës së stafit të 
edukimit të fëmijërisë së hershme. Për të analizuar dokumentet, grupi punues ka 
punuar ngushtë me disa institucione parashkollore, ku ka pasur mundësi të vlerësojë 
sa procesi i vlerësimit me këto dokumente ndikon në ngritjen e cilësisë. Raporti i 
përgatitur nga përfaqësuesi i Fakultetit të Edukimit është dorëzuar në MASHT, dhe 
pritet që në fillim të vitit 2016 të merret vendim për zyrtarizimin e këtyre 
dokumenteve.  

1.3. Trajnimet në lidhje me kompetencat e edukatoreve 

Gjatë këtij viti janë organizuar këto trajnime dhe punëtori për përfaqësuesit e 
institucioneve parashkollore dhe qendrave mësimore të përfshira në projekt: 

 Trajnimi përcjellës për kompetencat e edukatoreve 

 10 punëtori me koordinatorët dhe edukatorët për kompetencat e 
edukatoreve 

 Trajnimi për përdorimin e data-bazës. 
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3.4. Monitorimet 

Të gjitha institucionet e përfshira në 
projekt janë monitoruar rregullisht dhe 
janë përkrahur në shfrytëzimin e 
dokumenteve nga ”Pakoja e resurseve 
Cilësore”. Fokus gjatë katër muajve ka 
qenë përkrahja në përdorimin e 
databazës, për të cilën gjë disa 
institucione parashkollore kanë pasur 
nevojë për vizita më të shpeshta për ta 
vendosur këtë sistem. 

 

3.5. Vlerësimi i jashtëm i projektit 

Në dy faza, shkurt-mars dhe tetor-nëntor 2015, donatori, OSF, ka realizuar  
hulumtimin me qëllim të vlerësimit se sa ndikon në ngritjen e cilësisë përdorimi i 
dokumenteve të Pakos së Burimeve Cilësore. Të gjitha institucionet parashkollore 
dhe qendrat mësimore janë përfshirë në hulumtim dhe janë testuar në zbatimin e 
kompetencave. Hulumtimi pritet të botohet në shkurt të vitit 2016, pastaj do të 
përkthehet dhe ndahet me MASHT dhe aktorët tjerë relevant. 

 

Iniciativat tjera të programit “Hap pas hapi” gjatë vitit 2015 

Në kuadër të programit Hap pas hapi janë zhvilluar edhe disa aktivitete tjera si: 

 Trajnimi Hph për klasën e dytë në Pejë. 

 Trajnimi Hph për klasën e tretë në Pejë. 

 Trajnimi Hph për klasën e katërt në Pejë. 

 2 trajnime Hph për edukatoret 3-6 , organizuar me Save the Children në Klinë 
dhe Mitrovicë, ku kanë pasuar edhe vizitat monitoruese 

 Trajnimi “Persona doll”, përkrahur nga ISSA në kuadër të aktiviteteve Peer-
learning. Trajner ishte Daniel Kovac nga Hungaria. 

 5 Trajnime për trajner, për zyrtarët komunal, në bashkëpunim UN-HABITATI. 

 Trajnimi për trajner të cilët përkrahin mësimdhënësit të cilët punojnë me 
fëmijët e rikthyer, në bashkëpunim me Këshillin e Evropës. 

 Punëtoria për mësimdhënësit e të cilët përdorin librat për të rikthyerit, në 
bashkëpunim me Këshillin e Evropës.  

 Përkrahja e vazhdueshme me monitorime dhe trajnime të personelit të 
qendrës mësimore në Mitrovicë, në bashkëpunim me Save the Children. 
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2. Zhvillimi i mendimit kritik 

Hyrje– Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka filluar zbatimin e Programit “Mendimi 
Kritik Gjatë Leximit dhe Shkrimit - MKLSh” që nga viti 2000. Interesimi i 
jashtëzakonshëm i mësimdhënësve për të vijuar këtë program trajnimi, si dhe 
përshtatshmëria e implementimit të tij në klasa bëri që KEC të bashkëpunojë me 
shumë institucione vendore dhe ndërkombëtare, si: MASHT, OSI, KFOS, UNICEF, 
Banka Botërore, KulturKontact, etj. për të mbështetur zhvillimin profesional të 7 290 
mësimdhënësve në mbarë Kosovën.  

Programi i MKLSh mundëson aftësimin e mësimdhënësve për të zbatuar në klasa 
metodologjinë bashkëkohore të mësimdhënies dhe të nxënit e cila ndihmon 
zhvillimin e kompetencave të nxënësve, të cilat janë pjesë e kornizës së kurrikulës së 
Kosovës, të kurrikulave bërthamë dhe atyre lëndore. Zbatimi i MKLSh në klasa 
mundëson zhvillimin e aftësive të ndryshme të nxënësve, si: 

 Të pyeturit aktiv 

 Mendimin kritik 

 Zgjidhjen e problemeve 

 Proceset e leximit dhe shkrimit 

 Vlerësimi alternativ 

 Të nxënit e vetëinicuar 

 Të nxënit në bashkëpunim 

Për të vlerësuar ndikimin e zbatimit të programit të MKLSh në Kosovë janë 
organizuar dhe 2 hulumtime me karakter ndërkombëtarë. Rezultatet e hulumtimit 
kanë treguar se zbatimi i këtij programi ka kontribuar në zhvillimin profesional të 
mësimdhënësve, pikërisht në aftësimin e tyre për të zbatuar në klasa teknika dhe 
strategji të ndryshme të cilat mundësojnë përfshirjen aktive të nxënësve në procesin 
mësimor.  

MKLSh është akredituar nga Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve si 
program për zhvillimin profesional të mësimdhënësve, i cili përmban 120 orë 
trajnim. Akreditimi i programit mundëson që pjesëmarrësit të shfrytëzojnë njohuritë 
e fituara gjatë trajnimit dhe certifikimin për të fituar nivele të ndryshme gjatë 
procesit të licencimit të mësimdhënësve. Mësimdhënësit e certifikuar në kuadër të 
programit të MKLSh kanë fituar 120 orë trajnim për zhvillim profesional që janë të 
nevojshme për të fituar një nivel më të lartë në procesin e licencimit, ndërsa 
njohuritë e fituara si dhe përgatitja e dosjes do të ndihmojnë pjesëmarrësit gjatë 
vlerësimit të performancës së tyre.   

Objektivat e Programit/Projektit 

Synimet e Programit: 

 T’i kontribuojë themelimit të një sistemi për trajnimin e mësimdhënësve me 
metodologjinë bashkëkohore të mësimdhënies dhe të nxënit, 

 Të ndihmojë mësimdhënësit në krijimin e një atmosfere miqësore të të nxënit 
në klasa. 
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 Të ndihmojë zhvillimin e kompetencave të nxënësve të përcaktuara në 
Kornizën e Kurrikulës së Kosovës.  
 

Qëllimet e Programit: 

Me përvetësimin e këtij Programi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje: 

 Të krijojnë klasa që nxisin bashkëveprim të hapur dhe të përgjegjshëm. 

 Të përdorin një strukturë për mësimdhënien që nxit mendimin kritik dhe të 
nxënit e pavarur. 

 Të përdorin teknika të shumëllojshme e të efektshme, të cilat ndihmojnë 
nxënësit në procesin e përvetësimit të njohurive dhe kontrollimit të tyre. 

 Të zbatojnë teknika të cilat mundësojnë zhvillimin e kompetencave të 
nxënësve.  

 Të bëhen burim përvoje dhe njohurish për mësimdhënësit e tjerë. 
 

Aktivitetet dhe të arriturat kryesore të Programit/Projektit – Gjatë vitit 2015, KEC 
në bashkëpunim me MAShT, Drejtoritë 
Komunale të Arsimit në Prishtinë dhe 
Obiliq, si dhe Shkollën Amerikane në 
Kosovë (ASK) kanë arritur të përfshijnë në 
programin e trajnimit të MKLSh 890 
mësimdhënës nga 17 komuna të Kosovës. 
Në pjesën e parë të vitit 2015 ka vazhduar 
trajnimi i 30 mësimdhënësve të ASK, të 
cilët janë certifikuar në mënyrë solemne 
më 28 maj 2015. Gjatë periudhës mars –
dhjetor KEC në bashkëpunim me MASHT 
dhe DKA e Obiliqit kanë organizuar trajnimin dhe certifikimin e 760 mësimdhënësve 
në 17 komuna të Kosovës, si në: Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, 
Mitrovicë, Suharekë, Istog, Vushtrri, Malishevë, Drenas, Lipjan, Hani i Elezit, Obiliq, 
Podujevë dhe Fushë Kosovë.  Ndërsa KEC në bashkëpunim me MAShT dhe DKA e 
Prishtinës kanë filluar trajnimin e 100 mësimdhënësve nga komuna e Prishtinës.   

Aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2015 janë: 

 Organizimi i 5 seminareve të programit të MKLSH për 30 mësimdhënës të 
Shkollës Amerikane në Kosovë (ASK).  

 Organizimi i 2 monitorimeve në klasa për 30 mësimdhënës të ASK, si dhe 
diskutimi i tyre gjatë takimeve gjysmë-ditore, pasuar nga certifikimi. 

 Bashkëpunim me MASHT dhe DKA e 17 komunave për të caktuar 
pjesëmarrësit në trajnim dhe sistemimi i tyre në 26 grupe të trajnimit. 

 Koordinimi i zyrtarëve të MAShT, DKA, shkollave dhe trajnerëve për të 
siguruar logjistikën e nevojshme për mbarëvajtjen e trajnimeve. 

 Organizimi i trajnimit për trajnerë për të sqaruar zhvillimin e kompetencave 
të nxënësve përmes teknikave dhe strategjive të programit të MKLSh. 
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 Organizimi i 7 seminareve 2-ditore për të gjitha grupet e trajnimit. 

 Monitorimi i të gjitha seminareve të trajnimit dhe raportimi lidhur me 
monitorimin e realizuar. 

 Organizimi i 2 monitorimeve në 
klasa për të gjithë pjesëmarrësit në 
trajnim dhe diskutimi i tyre gjatë 
takimeve gjysmë-ditore. 

 Kontrollimi i dosjeve të 
mësimdhënësve të përfshirë në 
trajnim. 

 Shqyrtimi i përmbushjes së 
kritereve nga ana e pjesëmarrësve dhe përgatitja e certifikatave për të gjithë 
mësimdhënësit që kanë përmbushur kriteret sipas standardeve të programit. 

 Certifikimi i 760 mësimdhënësve në 17 komuna të Kosovës. 

 Raportimi i rregullt në MAShT lidhur me mbarëvajtjen e programit të 
trajnimit.  

 Bashkëpunimi me DKA e Prishtinës për të siguruar logjistikën për 3 grupet e 
trajnimit me mësimdhënës të komunës së Prishtinës. 

 Organizimi i 4 seminareve të trajnimit për 100 mësimdhënës të komunës së 
Prishtinës të organizuar në tri grupe trajnimi. 

 Organizimi i monitorimit të parë në klasa për 100 mësimdhënësit e komunës 
së Prishtinës dhe mbajtja e një seance për të diskutuar orët e monitoruara.  

 Raportimi në DKA e Prishtinës lidhur me mbarëvajtjen e trajnimeve. 

 Promovimi i programit në takime të ndryshme në vend dhe rajon.  
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3. Kosovision Contest 

Hyrje – KOSOVISION Contest është në vitin e tetë të implementimit. Ka filluar si një 
projekt i vogël 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  zbatues , ku Ministria e Arsimit, Shkencës 
dhe Teknologjisë (MASHT) u fut si partner e gjithashtu edhe duke e përkrahur 
financiarisht një pjesë të këtij projekti. Pas gjashtë vitesh implementim, MASHT 
vazhdoi përkrahjen financiare të këtij projekti edhe për tre vite.  Poashtu, MASHT ka 
siguruar funksionimin e Komitetit Drejtues dhe ka ofruar ndihmë në implementimin 
e projektit, si komunikimi me Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe shkollat, 
pjesëmarrje në ngjarjet që zhvillohen në projekt, monitorim, etj. 

Në këtë projekt janë angazhuar 4 persona të cilët ndihmojnë në realizimin e 
projektit. Varësisht nga numri i klasave të pesta nëpër komuna, është bërë edhe 
zgjedhja e personave të cilët  punojnë në projekt dhe të cilët kanë dhënë kontribut të 
jashtëzakonshëm për mbarëvajtjen sa më të mirë të punës. 
 
Objektivat e Projektit – Projekti ka pasur të njëjtat tema për tetë vite-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, në radhë të parë, të gjithë fëmijëve të klasave të pesta, pra 
mosha 11 dhe 12 vjeç nga të gjitha grupet etnike (shqiptarë, boshnjakë, goranë, 
romë, serbë dhe turq). Me anë të këtij projekti, preken edhe grupet tjera si: 
mësimdhënësit e klasave të pesta, udhëheqësit e shkollave, prindër dhe pjesa tjetër 
e popullatës. 
 
Të arriturat kryesore të projektit 

Kërkimi i aplikacioneve dhe përzgjedhja e klasave – Që në fillim të vitit shkollor, u 
ftuan të gjithë mësimdhënësit e klasave të pesta që të marrin pjesë në projekt. Kjo 
thirrje është bërë përmes shtypit ditor dhe rrjeteve sociale. Këtë vit aplikuan rreth 
280 mësimdhënës për të cilët u organizuan punëtoritë tre ditore për njohjen e 
metodologjisë së punës në projekt. 

Publikimi i materialeve të punës – Meqë MASHT ka bërë botimin e gjithë materialit 
të punës për tre vite të projektit, këtë vit publikimi dhe shpërndarja e tyre u bë që në 
fillim të projektit. Kjo bëri që klasat e pesta të fillojnë punën që në fillim të vitit 
shkollor, duke mos pasur asnjë vonesë.  

Zhvillimi i posterëve dhe projekt ideve në shkolla – 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 me mësimdhënës kanë zgjatur tre 
ditë ndërsa me nxënës kanë zgjatur dymbëdhjetë javë. Nxënësit kanë dizajnuar 
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posterë 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.  

 Vlerësimi Rajonal dhe shpallja e fituesve – Në Kosovë janë vlerësuar punimet e 
nxënësve në bazë të kritereve të dhëna nga hartuesit e projektit. Vlerësimet janë 
bërë nga grupi vlerësues. Këta vlerësues kanë qenë të profileve të ndryshme si: 
piktorë, prindër, drejtues shkollash por edhe zyrtarë të arsimit e mësimdhënës. Pas 
vlerësimit të punimeve është bërë edhe shpallja e fituesve. Janë zgjedhur 40 klasa 
fituese të cilat financohen nga buxheti i projektit dhe me vullnetin e mirë të 
Drejtorive Komunale të Arsimit, janë zgjedhur edhe 22 klasa të cilat do të financohen 
nga Komunat. Këto klasa vazhdojnë garën edhe në fazën e dytë të projektit. 
Komunikimi i fituesve është bërë në dhjetor të vitit 2015.  

Certifikimi – Është bërë edhe certifikimi i pjesëmarrësve në projekt. Mësimdhënësit 
janë pajisur me certifikata ku kanë fituar nga 24 kredi për punën e bërë. Ky program 
është akredituar nga Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë.  
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4. Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkolla 

Hyrje – Në korrik të vitit 2014 ka filluar zbatimi i projektit “Mbrojtja e fëmijëve nga 
dhuna në shkolla” i cili përkrahet nga Zyra e UNICEF në Kosovë. 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. 

 
Objektivat dhe aktivitetet e Projektit–Projekti ka dy rezultate kryesore:  

1. Përmirësimi i mekanizmave për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna në shkolla, 
nëpërmjet zbatimit të Protokollit. 

2. Rritja  dhe ndërgjegjësimi i institucioneve kryesore, shoqërisë civile, medieve 
dhe komunitetit në përgjithësi në parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve në 
shkollë. 

 
Të arriturat kryesore të Projektit 

1. Është zhvilluar Trajnimi për Trajnerë (Core Group). 26 pjesëmarrës nga 

institucione të ndryshme (MASHT, Policia e Kosovës, DKA Ferizaj, DKA Deçan, 

DKA Gjilan, DKA Gjakovë, DKA Prishtinë, DKA Vushtrri, DKA Mitrovicë, DKA 

Podujevë, DKA Klinë, Sektori i Inspeksionit, Instituti Pedagogjik, Shkolla) janë 

pajisur me njohuri rreth përmbajtjes së Protokollit, Udhëzuesin për zbatim të 

Protokollit, Modulin e Incidentit të SMIA-s. Ky grup do të shfrytëzohet në 

vazhdim të projektit për t`i organizuar trajnimet me bazë në shkollë. 

2. Është zhvilluar Trajnimi për Trajnerë për themelimin dhe mbështetjen e 

Grupeve për Ndërmjetësim në mes të bashkëmoshatarëve (ky trajnim edhe 

pse është menduar të jetë 4 ditor, pas takimeve me dy partnerë: CSSP - 

Qendra e Berlinit për Ndërmjetësim Integrues nga Kosova dhe Fondacioni 

"Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve" nga Shqipëria, e 

kemi zgjeruar programin në 6 ditë, në mënyrë që pjesëmarrësit të pajisen me 

certifikatë trajneri).  

3. Është zhvilluar një vizitë studimore njëditore në Tiranë, tek Fondacioni 

"Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve" me qëllim të 

shkëmbimit të përvojave dhe marrjen e sa më shumë informatave rreth 

zbatimit të “Ndërmjetësimin në mes bashkëmoshatarëve” në shkolla; 

4. Janë zhvilluar vizitat monitoruese në të gjitha shkollat pjesëmarrëse në 

projekt (30 institucione të arsimit parauniversitar). 
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5. Janë zhvilluar 6 trajnime me bazë në shkollë. Përfaqësuesit nga 6 Komuna 

janë përfshirë në këto trajnime: Ferizaj, Gjakova, Gjilani, Peja, Prishtina,  

Fushë Kosova dhe Obiliqi, me gjithsej 30 shkolla të përfaqësuara; 

6. Është zhvilluar punëtoria për draftimin e Indikatorëve për dhunën në shkolla. 

3 Indikatorë janë identifikuar; 

7. Në bashkëpunim me ForumZFD – Zyra në Kosovë, është zhvilluar një trajnim 

shtesë për trajnerët e programit “Ndërmjetësimi në mes të 

bashkëmoshatarëve”. Trajnimi është mbajtur nga organizata ForumZFD Zyra 

në Maqedoni dhe ka qenë i fokusuar në fushën e fasilitimit dhe dizajnimit të 

sesioneve trajnuese për mësues dhe për fëmijë. Poashtu, është zhvilluar një 

vizitë studimore njëditore në Maqedoni, ku kemi zhvilluar takime me Grupet 

e Ndërmjetësimit në një shkollë multietnike në Strugë.  

8. Janë zhvilluar 4 trajnime me bazë në shkollë sipas programit “Ndërmjetësimi 

në mes të bashkëmoshatarëve”. Përfaqësuesit e 16 shkollave nga 4 komuna 

janë përfshirë në këto trajnime. Secila shkollë pjesëmarrëse është 

përfaqësuar nga 5 fëmijë dhe 2 mësimdhënës.  

9. USAID Basic Education Program do të trajnojë 125 pjesëmarrës për 

Udhëheqje Arsimore. Në bashkëpunim të ngushtë me programin kemi 

zhvilluar një modul trajnimi për Zbatimin e Protokollit, i cili do t’iu ofrohet 

edhe të gjithë pjesëmarrësve si pjesë e pakos së gjerë të trajnimit që ofrohet 

nga Programi BEP.  
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5. Fuqizimi i rolit të SBASHK në hartimin e politikave arsimore 

Hyrje – Gjatë vitit 2015, KEC ka vazhduar bashkëpunimin me SBASHK për të 
implementuar projektin “Fuqizimi i rolit të SBASHK në hartimin e politikave 
arsimore” të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ky projekt ka pasur 
për qëllim fuqizimin e kapaciteteve të SBASHK për pjesëmarrje të shtuar në dialogun 
social, në hartimin e politikave arsimore dhe në proceset e vendim-marrjes.  

Në kuadër të këtij projekti janë mbajtur trajnime,  konsultime profesionale, vizita 
studimore dhe aktivitete të ndryshme, të cilat kanë ndikuar në ngritjen e 
kapaciteteve organizative të SBASHK për të prezantuar në mënyrë sa më efektive 
nevojat dhe interesat e anëtarësisë, si dhe për të negociuar në emër të tyre tek 
partnerët social në nivelin qendror dhe lokal.   

Fuqizimi i kapaciteteve të SBASHK është arritur përmes realizimit të aktiviteteve të 
ndryshme, si:  

 pjesëmarrja në trajnime dhe punëtori të ndryshme, shkëmbimi i përvojave 
gjatë vizitave studimore dhe konferencave, si dhe bashkëpunimi me 
konsulentë sipas nevojave të tyre, 

 zbatimi në praktikë i njohurive të fituara përmes realizimit të hulumtimeve të 
ndryshme, pjesëmarrjes në hartimin e akteve dhe politikave të ndryshme 
arsimore, përgatitjes së gazetave elektronike, përditësimit të informacioneve 
në ueb faqe, negocimit të zbritjeve me biznese dhe institucione të ndryshme 
për anëtarësinë,  

 angazhimi i ekspertëve për ofrimin e shërbimeve të ndryshme juridike për 
anëtarësinë e tyre si dhe ofrimit të informacioneve lidhur me procesin e 
licencimit të mësimdhënësve. 

 

Objektivat e Projektit 

Synimet e përgjithshme të Projektit: 

 Të kontribuojë për demokracinë dhe pranimin në BE të Kosovës përmes 
organizimit të konsultimeve dhe bashkëpunimit në mes të partnerëve socialë në 
sektorin e arsimit;  

 Të fuqizojë ndikimin e shoqërisë civile në formësimin e reformave arsimore në 
Kosovë. 

Qëllimi i projektit:  

 Forcimi i kapacitetit të SBASHK për pjesëmarrje të shtuar në dialogun social, në 
hartimin e politikave dhe në procesin e vendimmarrjes. 

 
Gjatë zbatimit të projektit janë arritur këto rezultate: 

1. Fuqizim i kapaciteteve organizative të SBASHK 



 

 

 

 

 

19 

 

Ky rezultat është arritur përmes 
trajnimit të udhëheqjes së SBASHK në 
disa fusha organizative, si: në 
udhëheqje dhe planifikim strategjik, 
vlerësim organizativ, zhvillim të 
burimeve njerëzore, mbledhje të 
fondeve, menaxhim financiar, si dhe 
zhvillim të dialogut efektiv. Mbi 113 
zyrtarë të udhëheqjes së SBASHK, të 
këshillit drejtues dhe të shoqatave sindikale në shkolla kanë marrë pjesë në këto 
trajnime. Njohuritë e fituara gjatë trajnimit për vlerësimin organizativ janë zbatuar 
në praktikë përmes organizimit të një vlerësimi të performancës së SBASHK nga ana 
e zyrtarëve të saj. Raporti i vlerësimit është bërë publik përmes ueb faqes së SBASHK. 
Pjesëmarrja në trajnimin për mbledhjen e fondeve ka ndihmuar SBASHK të gjejë 
partner që ndihmojnë veprimtarinë e tyre. Si rezultat i ngritjes së kapaciteteve 
organizative, SBASHK ka konkretizuar një marrëveshje me Agjencinë Gjermane për 
Zhvillim (GIZ) .   

2. Anëtarësi e shtuar dhe shërbime më të mira  

Gjatë implementimit të projektit, SBASHK ka hartuar dy rregullore të cilat 
mundësojnë ofrimin e shërbimeve të reja për anëtarësinë, si rregulloren për ndihmë 
juridike dhe rregulloren për zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Për të 
ndihmuar anëtarësinë në shfrytëzimin e këtyre shërbimeve, janë punësuar në 
SBASHK dy juritë dhe është caktuar 
një ekip për të monitoruar procesin e 
licencimit të mësimdhënësve. Juristët 
kanë ofruar këshilla juridike për 
anëtarësinë e SBASHK, ndërsa ekipi ka 
ofruar këshilla për të gjithë 
mësimdhënësit që kanë pasur 
probleme lidhur me procesin e 
licencimit. Këto shërbime, së bashku 
me 115 marrëveshjet që SBASHK ka nënshkruar me biznese dhe institucione të 
ndryshme për zbritje të çmimeve të shërbimeve të tyre kanë ndikuar në shtimin e 
anëtarësisë së SBASHK.  

3. Fuqizimi i SBASHK për pjesëmarrje në dialog dhe në hartimin e politikave  

Udhëheqja e SBASHK ka marrë pjesë në trajnime të cilat kanë qenë të fokusuara në  
fuqizimin e kapaciteteve të tyre për të realizuar një dialog të strukturuar dhe 
pjesëmarrje aktive në hartimin e politikave. Njohuritë e fituara gjatë këtyre 
trajnimeve, udhëheqja e SBASHK i ka praktikuar gjatë takimeve të Forumit 
Konsultativ që janë organizuar me përfaqësues të MASHT, të Asociacionit të 
Komunave të Kosovës (AKK) dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit. Në këto forume 
janë adresuar çështje të cilat kanë ndihmuar përmirësimin e pozitës sociale dhe 
profesionale të mësimdhënësve, si p.sh. unifikimi i kontratës për mësimdhënës, 
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përmirësimi i kushteve të punës në shkolla, sistemimi i mësimdhënësve në shkolla të 
cilët kanë humbur orët si pasojë e implementimit të kurrikulës së re, etj.  Në 
fuqizimin e SBASHK për të zhvilluar dialog social kanë ndikuar dhe përvojat nga 
vendet e ndryshme që janë prezantuar gjatë mbajtjes së 2 konferencave 
ndërkombëtare të SBASHK në Prishtinë. 

 
Aktivitetet dhe të arriturat kryesore të Projektit – Gjatë vitit të parë të zbatimit të 
projektit aktivitetet kanë qenë të fokusuara në ndërtimin e kapaciteteve të SBASHK 
për të zhvilluar dialogun social dhe për të hartuar politika të ndryshme. Ndërsa, 
aktivitetet që janë realizuar gjatë vitit 2015 kanë pasur për qëllim zbatimin në 
praktikë të njohurive të fituara gjatë vitit 2014.  

Aktivitetet kryesore që janë realizuar gjatë vitit 2015 janë: 

 Mbajtja me rregull e 2 takimeve të 

Komitetit Drejtues të projektit në të cilat 

është raportuar për realizimin e 

aktiviteteve, arritjen e tregueseve, si dhe 

planifikimin e aktiviteteve për periudhën 

e ardhshme 6-mujore.  

 Pjesëmarrja në takime të ndryshme 

lidhur me zbatimin e projektit në zyrën e Komisionit Evropian në Kosovë  

 Në bashkëpunim me zyrën e BE në Kosovë është bërë përshtatja e 

aktiviteteve dhe buxhetit të vitit të dytë sipas nevojave dhe interesave të 

SBASHK. 

 Përgatitja e planit të veprimit për zbatimin e strategjisë së SBASHK për 

periudhën 2015-2019. 

 Finalizimi i Strategjisë së SBASHK për periudhën 2015-2019, përkthimi i saj në 

tri gjuhë, shtypja e saj dhe shpërndarja nëpër shkolla në mbarë Kosovën. 

 Publikimi i raportit të vlerësimit lidhur me performancën e SBASHK. 

 Finalizimi i rregullores për ofrimin e shërbimeve juridike për anëtarësinë  e 

SBASHK. 

 Angazhimi i dy juristëve për ofrimin e shërbimeve juridike për anëtarësinë e 

SBASHK. 

 Ofrimi i  konsultimeve juridike nga avokatët e licencuar për anëtarësinë e 

SBASHK. 

 Hartimi i dokumentit lidhur me njohjen e praktikës së nxënësve të shkollave 

profesionale. 

 Hartimi i rregullores për  zhvillimin profesional të mësimdhënësve. 

 Organizimi i 10 trajnimeve për udhëheqjen efektive të dialogut social për 

anëtarësinë e SBASHK të komunës së Prishtinës, Pejës, Gjakovës, Prizrenit, 
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Gjilanit, Vitisë, Kaçanikut, Ferizajit, Obiliqit, Fushë Kosovës, Mitrovicës, 

Vushtrrisë, Suharekës dhe Rahovecit.  

 Organizimi i trajnimit “Hartimi i politikave arsimore dhe procesi i licencimit” 

për 30 anëtarë të SBASHK nga Peja dhe Gjakova. 

 Ridizajnimi i ueb faqes së SBASHK nga Kompania IT Kosova. 

 Mirëmbajtja dhe përditësimi i ueb faqes nga Kompania IT Kosova me 

informacione nga aktivitetet e SBASHK. 

 Komunikimi online me anëtarësinë e SBASHK. 

 Hartimi i planit të detajuar për organizimin e kampanjës për shtimin e 

anëtarësisë. 

 Organizimi dhe mbajtja e konferencës për 

media lidhur me kampanjën. 

 Përgatitja dhe publikimi i spotit 

promovues për kampanjën në 4 

televizione publike. 

 Organizimi i 30 takimeve në 27 komuna 

me anëtarësinë e SBASHK për të 

promovuar shërbimet e reja për anëtarësinë. 

 Organizimi i 30 takimeve në 27 komuna me anëtarësinë e SBASHK lidhur me 

procesin e licencimit të mësimdhënësve.  

 Monitorim i procesit të licencimit dhe ndihmë anëtarëve të SBASHK lidhur me 

këtë proces.  

 Përgatitja dhe publikimi i reklamës për kampanjë në të gjitha gazetat ditore. 

 Përgatitja e gazetës elektronike për çdo muaj të vitit 2015. 

 Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve të ndryshme promovuese të 

projektit. 

 Shtypja e 2 fletëpalosjeve dhe një posteri lidhur me kohën e angazhimit të 

mësimdhënësve në procesin mësimor. 

 Negocimi i zbritjes së shërbimeve me kompani të ndryshme për anëtarësinë e 

SBASHK. 

 Organizimi i konferencës së dytë ndërkombëtare për aktivitetin sindikal në 

fushën e arsimit, shkencës dhe kulturës.  

 Organizimi i gjashtë takimeve të Forumit Konsultativ me përfaqësues të 

MASHT, AKM dhe SBASHK. 

 Vlerësimi i të arriturave të projektit dhe treguesve të tij. 

 Raportimi në baza të rregullta mujore për zyrën e Komisionit Evropian në 

Kosovë. 

Projekti ka përfunduar në dhjetorin e vitit 2015. 
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6. PROCON – Mbrojtja e fëmijëve nga rreziqet në internet 

Hyrje – Në dhjetor të vitit 2013, KEC ka filluar implementimin e projektit të 

mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, projekti “PROCON – Mbrojtja 

e fëmijëve nga rreziqet në internet”. KEC është koordinatore në një konsorcium më 

të gjerë në implementimin e këtij projekti, ku partnerët tjerë janë Këshilli Rinor 

Kosovar (KYC) dhe International Children’s Safety Service (ICSS) nga Hungaria. 

Bashkëpunëtor tjerë kyç në implementimin e këtij projekti janë: Ministria e Arsimit e 

Shkencës dhe e Teknologjisë (MAShT); Zyra për Qeverisje të Mirë; Qendra për 

studime të avancuara (FIT); Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe 

Postare (ARKEP); Asociacioni i Kosovës për TIK (STIKK); Posta dhe Telekomunikacioni i 

Kosovës (PTK); Kompania IPKO; Kompania Kujtesa; Policia e Kosovës. 

Periudha e implementimit ishte 24 muaj (25 Dhjetor 2013 –24 Dhjetor 2015). 

 
Objektivat e Projektit.– Objektivi i përgjithshëm i projektit është të krijojë ambient 
më të sigurt për fëmijët në Kosovë, përmes përpjekjeve të koordinuara të shoqërisë 
civile dhe palëve tjera të interesit për të adresuar sfidat dhe rreziqet me të cilat 
ballafaqohen fëmijët në internet. 

Objektivi specifik është të sigurojë mbrojtje më të mirë të fëmijëve të Kosovës nga 

rreziqet në internet përmes ndërgjegjësimit, fuqizimit dhe veprimeve të koordinuara 

të Qeverisë, Shoqërisë Civile dhe të Industrisë për të marrë masat e duhura të 

mbrojtjes. 

 
Aktivitetet dhe të arriturat kryesore të Programit.– Projekti dyvjeçar i filluar në 
dhjetorin e vitit 2013 kishte dy komponentë: 
 

1. Mbrojtja e fëmijëve nga rreziqet në internet – Në kuadër të këtij komponenti 
është krijuar Grupi i Palëve me Interes që koordinohej nga MAShT, e në punën e të 
cilit merrnin pjesë të gjitha institucionet relevante qeveritare, organizatat e 
bizneseve, ofertues të shërbimeve të Internetit dhe organizata të shoqërisë civile. 
Projekti ka mbështetur ndërtimin e kapaciteteve të këtij grupi politikëbërës, përmes 
realizimit të një vizite studimore në Hungari, për tu njohur nga afër me praktikat e 
institucioneve dhe organizatave të ndryshme në fushën e sigurisë së fëmijëve në 
Internet.   

Në kuadër të projektit është zhvilluar Strategjia pesë-vjeçare nacionale për mbrojtjen 
e fëmijëve nga rreziqet në Internet 2015-2019. Qëllimi kryesor i këtij plani strategjik 
është që të krijohet një mjedis më i sigurt për fëmijët në Internet, ku ata mbrohen 
nga format e ndryshme të abuzimit. Plani parasheh masa dhe aktivitete konkrete për 
vetëdijesimin dhe fuqizimin e fëmijëve që ata të jenë më rezistent ndaj rreziqeve që 
ju kanosen nga shfrytëzimi i Internetit; ndëshkimin e abuzuesve me fëmijë në 
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internet; reduktimin e qasjes së fëmijëve në materiale të dëmshme për ta; dhe 
ofrimin e ndihmës për fëmijët që janë në rrezik nga abuzimi përmes Internetit. Ky 
plan strategjik për mbrojtjen e fëmijëve nga rreziqet në Internet vlerëson kornizën 
aktuale legjislative në Kosovë, burimet njerëzore në dispozicion, koordinimin e 
palëve të interesit dhe të ngritjes së vetëdijes së përgjithshme. Plani përfshin planin 
e veprimit dhe buxhetin e strategjisë, që janë zhvilluar për gjithë periudhën e 
implementimit të strategjisë, të cilat kanë karakter orientues dhe duhet të shërbejnë 
si bazë për plane dhe buxhete vjetore që hartohen nga agjenci përgjegjëse 
qeveritare duke ndjekur ciklin e zakonshëm të planifikimit. Kostoja totale financiare 
për periudhën 5-vjeçare është €345,100 dhe, kryesisht, do të mbulohet nga Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës. Agjencia përgjegjëse qeveritare e ngarkuar me implementimin 
e Planit Strategjik është Zyra e Kryeministrit për Qeverisje të Mirë. Sidoqoftë, në 
implementimin e Planit Strategjik do të përfshihet edhe një numër i agjencive të 
tjera si MASHT, ARKEP, Policia, si dhe autoritetet lokale. Strategjia e përgatitur dhe 
përkthyer në gjuhët shqipe, serbe dhe angleze është dorëzuar në Qeveri për 
procedurat e mëtutjeshme të shqyrtimit dhe aprovimit.  

 
2.  Vetëdijesimi dhe fuqizimi - Projekti ka mbështetur krijimin dhe mirëmbajtjen e 
një ueb faqeje për internet të sigurt (www.internetisigurte.org), sipas modelit të 
shumë vendeve të botës. Në këtë faqe ofrohen informata dhe këshilla për fëmijët, 
prindërit, mësimdhënësit dhe publikun e gjerë, me qëllim të rritjes së vetëdijesimit 
të fëmijëve lidhur me sigurinë në internet, informimin e fëmijëve lidhur me rreziqet 
potenciale gjatë përdorimit të internetit, dhe ofrohen këshilla dhe udhëzime se si 
fëmijët të evitojnë rreziqet para se ato të bëhen probleme serioze.  

Po ashtu, në kuadër të projektit janë zhvilluar udhëzuesit informativ për fëmijë, 
mësimdhënës dhe prindër, të përkthyer në tre gjuhë (shqip, serbisht dhe anglisht) të 
cilat janë përdorur si bazë për organizimin e 200 sesioneve informative në 104 
shkolla të Kosovës.  

Projekti ka organizuar edhe aktivitete të shumta të vetëdijesimit në nivel të shkollave 
dhe nivel kombëtar. Në kuadër të projektit është përgatitur dhe organizuar një 
kampanjë vetedijësuese lidhur me sigurinë e fëmijëve në Internet, ku përfshiheshin 
transmetimi i video-kampanjës në televizionin publik të Kosovës, publikimi i 
materialeve vetedijësuese në portalet kryesore elektronike dhe shënimi i ditës së 
internetit të sigurt në shkurt të vitit 2015.  

Projekti ka mbështetur 10 shkolla në Kosovë në zhvillimin e projekteve të tyre të 
veçanta për sigurinë e fëmijëve në Internet: 

- ShFMU "Zef Lush Marku" në Gjakovë; 
- ShF "Mustafë Venhari" në Vushtrri; 
- ShFMU "Selman Riza" në Gjakovë; 
- ShFMU “MODEL” në Prishtinë; 
- ShFMU "Hasan Prishtina" në Prishtinë; 
- Shkolla “Tefik Çanga” në Ferizaj; 
- ShMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka” në Kaçanik; 
- ShFMU “Thimi Mitko” në Gjilan; 

http://www.internetisigurte.org/
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- ShFMU "Andon Zako Cajupi" në Mitrovicë; 
- ShFMU “Dëshmorët e Kombit” në Kamenicë. 
 

Projekti ka mbështetur hartimin e koncept-dokumentit për themelimin, funksionimin 
dhe mënyrën e organizimit të Qendrës Kosovare për Siguri në Internet, bazuar në 
modelin e qendrës ICSS në Hungari, e cila është anëtare e Rrjetit Evropian të 
Qendrave për Siguri në Internet (INSAFE).  

Në fund, në kuadër të projektit është organizuar Konferenca Rajonale për Mbrojtjen 
e Fëmijëve nga Rreziqet në Internet, qëllimi i së cilës ishte prezantimi i rezultateve të 
projektit PROCON dhe shkëmbimi i praktikave nga vendet tjera të Ballkanit 
Perëndimor, në fushën e sigurisë së fëmijëve në Internet.  

Në përgjithësi, projekti PROCON ka kontribuar në përmirësimin e botëkuptimit të 
fëmijëve për të drejtat e tyre në Internet për informacion, privatësi, mbrojtje dhe 
pjesëmarrje në Internet, si dhe në orientimin se si të përdorin internetin në mënyrë 
kreative dhe të përgjegjshme, duke njohur natyrën e rreziqeve në internet dhe 
mënyrat se si të shmangen ato dhe ku të drejtohen ata kur janë të shqetësuar apo të 
frikësuar. Këto çështje janë adresuar drejtpërdrejt përmes sesioneve informative për 
fëmijët nëpër shkollat e Kosovës dhe me mbështetjen e dhënë për iniciativat 
shkollore për sigurinë e fëmijëve në Internet. 
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7. Kosovo RAE Early Years Network (K-RAE-EYN) 

Hyrje – Rrjeti  K-RAE-EYN si mision ka ofrimin e mundësive për zhvillim profesional 
për individët që merren në fushën e edukimit të hershëm. Rrjeti është i përfaqësuar 
nga  profesionistë dhe para-profesionistë të cilët punojnë në Zhvillimin e Edukimit të 
Hershëm me fëmijë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Anëtarët e rrjetit 
kanë mundësinë të zhvillohen profesionalisht, të shkëmbejnë praktika, të krijojnë 
bashkëpunime e partneritete mes vete. Rrjeti është i bazuar në konceptin e REYN 
(Romani Early Years Network) që përfshin mbi 30 shtete, e që ka dalë si iniciativë nga 
ISSA (International Step by Step Association).  
 
Objektivat dhe aktivitetet e K-RAE-EYN– Në bazë të nevojave të identifikuara nga 
terreni, si dhe nevojave të vet Programit, janë paraparë këto objektiva: 

 Rritja e numrit të anëtarëve të rrjetit.  

 Ndarjen e roleve dhe përgjegjësive përbrenda Këshillit Udhëheqës.  

 Aktivizimi i ueb faqes dhe faqes në facebook. 

 Adaptimi i materialeve të reja për trajnim sipas nevojave.  

 Ngritja e kapaciteteve të anëtarëve të rrjetit, me qëllim të përmirësimit të 
performancës së tyre si edukatorë/fasilitatorë që punojnë me fëmijë nga 
komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. 

 Zhvillimi i fushatave avokuese në fushën e zhvillimit të fëmijërisë së hershme. 

 Krijimi i Strategjisë 2015-2018. 

 Përfitimi nga anëtarësia ne REYN. 
 
Aktivitetet kryesore të Projektit. 
1. Rrjeti në Kosovë  
Gjatë vitit anëtarët e rrjetit kanë marrë pjesë në 8 takime/punëtori. Nga shtatori 
këto takime organizohen çdo muaj dhe çdo herë mbahen në komuna të 
ndryshme, kryesisht në qendra mësimore. Përgjegjës për organizimin takimeve 
janë vet anëtarët e rrjetit K-RAE-EYN. Kjo formë e organizimit të takimeve ju jep 
përgjegjësi më të madhe tutorëve dhe fasilitatorëve, sepse pritet që vet ata të 
përgatisin takimin ashtu që çdo takim fillon me një punëtori 1-3 orë me tema që 
janë aktuale.  
 
2. Këshilli Udhëheqës  
Organizatat anëtare të Këshillit Udhëheqës janë: Ballkan Sunflowers Kosova, Save 
the Children, Bethany Christian Services, Nevo Koncepti dhe Qendra për Arsim e 
Kosovës. Anëtarët e Këshillit Udhëheqës kanë propozuar të shtohet numri i 
anëtarëve dhe të shikohet mundësia e përfshirjes së anëtarëve të këshillit edhe 
nga përfaqësues nga MASHT dhe MPMS. Kjo pritet të ndodh në fillim të vitit 2016 
kur edhe pritet të ndërrohet kryesuesi dhe sekretari që tani janë përfaqësuesit e 
Qendrës për Arsim të Kosovës dhe Balkan Sunflowers. 

Gjatë vitit janë organizuar 8 takime të suksesshme me Këshillin Udhëheqës  dhe 
shumica e anëtarëve të këshillit kanë qenë shumë aktiv dhe kanë marr përgjegjësi 
në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme, si promovimin e rrjetit, organizimin e 



 

 

 

 

 

26 

 

materialeve të  trajnimeve, organizimit të takimit të anëtarëve të rrjetit, 
organizimin e vizitave monitoruese, etj. 
 
3. Komunikimit në mes të anëtarëve të KRAEEYN –it  
Edhe pse informatat lidhur me aktivitetet e rrjetit shpërndahen përmes ueb faqes 
(www.rae-edu.net), faqes në facebook dhe përmes postës elektronike, të dyja e-
faqet nuk janë shumë të shfrytëzuara nga anëtarët e rrjetit. Në takimin e fundit të 
anëtarëve të rrjetit është diskutuar mundësia e funksionalizimit më të mirë të 
këtyre e-faqeve dhe në të ardhmen pritet që disa anëtarë të formojnë bllogje apo 
forma tjera komunikimi të cilat do të jenë më interaktive për anëtarët e rrjetit.  
 

 4 Krijimi i sistemit për mbështetje të praktikuesve të ZHFH-së nga komunitetet RAE dhe 
të tjerë 

Gjatë këtij viti janë organizuar këto trajnime për anëtarët e rrjetit. 

 Hap pas hapi niveli bazik, 

 Hap pas hapi niveli avancues, 

 Të bëhemi gati për shkollë, 

 Edukimi për drejtësi shoqërore, 

 Avokimi 

Trajnimet kishin për qëllim përkrahjen e praktikuesve dhe prindërve për krijimin e 
një mjedisi të përshtatshëm për mësim dhe jo paragjykues si në qendrat e 
komuniteteve, ashtu edhe në shkolla dhe në shtëpi. Ndërsa trajnimi për avokim u 
është dedikuar organizatave të cilat janë anëtare të rrjetit. 

Pas çdo trajnimi janë organizuar vizita monitoruese dhe mbështetëse për para 
profesionistët e qendrave mësimore si dhe për mësimdhënësit, të cilat janë zhvilluar 
nga anëtarët e ndryshëm të Këshillit Udhëheqës të rrjetit.  
 
Po ashtu këtë vit 3 anëtarë të rrjetit kanë pasur mundësi të marrin pjesë në takime 
dhe punëtori të ndryshme të organizuara jashtë vendit nga rrjeti REYN. 
 

5. Avokimi  

Këtë vit janë organizuar dhe realizuar me sukses tri fushata avokuese. 

 Në Prizren, Nevo Koncepti gjatë muajve korrik-tetor ka realizuar fushatën për 
rritjen e përfshirjes së fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në edukimin e 
hershëm. Gjatë fushatës janë mbajtur disa takime me aktorë të ndryshëm, si: 
zyrtar, drejtor, mësimdhënës dhe prindër.  Si rezultat i kësaj fushate pritet që së 
shpejti të hapet një klasë e re me nxënës parashkollor në njërën nga shkollat ku 
frekuentojnë nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian. 

 Në Fushë Kosovë është iniciuar fushata avokuese nga Sos Kinderdorf, Balkan 
Sunflowers dhe përfaqësuesi zyrtar i komunës së Istogut. Qëllimi i kësaj fushate 
ishte identifikimi i nevojave lidhur me krijimin e klasave parashkollore në nivelin 
lokal, dhe gjetja e rekomandimeve për planifikime, me qëllim të barabartë në 

http://www.rae-edu.net/
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edukim parashkollor për fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 
komunën e Fushë Kosovës. Janë mbajtur disa takime me DKA-në dhe OJQ-të 
aktive në Fushë Kosovë, dhe prindër. Nga të gjeturat dhe rekomandimet pritet që 
DKA-ja të inicioj hapjen e klasave parafillore, të cilat mungojnë në Fushë Kosovë. 

 Në Brekoc të Gjakovës, Bethany Cristian Service ka organizuar një fushatë me 
qëllim të përforcimit të bashkëpunimit me shkollën fillore dhe vetëdijesimit të 
prindërve për përfshirjen e fëmijëve në edukimin parashkollor. Gjatë fushatës 
janë botuar fleta informuese për prindërit dhe aktivistët e rinj janë angazhuar të 
bisedojnë me çdo familje që ka fëmijë të moshës parashkollore. Poashtu është 
iniciuar ideja që qendra mësimore e Brekocit të shfrytëzohet si paralele e ndarë e 
klasës parafillore të Shfmu “Zef Lush Makru”. Pritet vendimi i komunës për këtë 
qasje të re. 

 
6. Hartimi i strategjisë K-RAE-EYN 2015-2018 
Në muajin nëntor një grup punues me përfaqësues nga MASHT, MPMS, Unicef, 
Balkan Sunflowers, Nevo Koncepti, Sos Kinderdofi dhe KEC, ka marr pjesë në 
hartimin e strategjisë së rrjetit K-REA-EYN 2015-2018. Drafti është shpërndarë me 
akterë të ndryshëm dhe gjatë muajit janar 2016 pritet finalizimi i strategjisë. 
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8. TOGETHER - Përkrahje për integrimin e fëmijëve nga komunitetet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në edukimin parafillor 

Hyrje – Projekti ka për synim përmirësimin e gatishmërisë për shkollë dhe rezultatet 
e Zhvillimit në Fëmijërinë e Hershme për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian të 
moshës 5-6 vjeçare në pesë lokacione të Kosovës: Plemetin, Sërbobran, Graçanicë, 
Preoc dhe Gjakovë. Projekti synon ta realizojë këtë duke ndihmuar qasjen e tyre në 
shërbime cilësore për Zhvillimin e Fëmijërisë së Hershme dhe duke i përmirësuar 
praktikat prindërore të prindërve nga këto tri komunitete. Projekti ka përzgjedhur të 
punojë në vendet me përqendrim më të lartë të komuniteteve rom, ashkali dhe 
egjiptian. Këto vende karakterizohen me nivel të lartë të papunësisë, nivel të ulët të 
pjesëmarrjes në arsim e sidomos nivel të ulët të përfshirjes në edukimin parafillor. 
Projekti financohet nga Roma Education Fund (REF). 
 
Objektivat e Projektit– Projekti ka për qëllim tejkalimin e problemeve që ndërlidhen 
me pjesëmarrjen e fëmijëve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 5-
6 vjeçare në ZhFH. Projekti synon të përmirësojë qasjen e këtyre fëmijëve në 
edukimin parafillor përmes përkrahjes financiare dhe materiale, përmirësimit të 
raporteve në mes të institucioneve parashkollore dhe komuniteteve RAE dhe përmes 
punës së drejtpërdrejtë me prindër. Projekti përbëhet nga tre komponentë kryesor:  

1. Përmirësimi i qasjes dhe pjesëmarrjes në shërbimet e rregullta jo segreguese të 
Zhvillimit në Fëmijërinë e Hershme.  

2. Përmirësimi i shkathtësive dhe praktikave prindërore tek prindërit nga 
komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.  

3. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme. 
 
 
Aktivitetet kryesore të Projektit 
 
Komponenti 1 : Përmirësimi i qasjes dhe pjesëmarrjes në shërbimet e rregullta  jo 
segreguese të Zhvillimit në Fëmijërinë e Hershme.   
 
Gjatë vitit 2015 Projekti ka zhvilluar aktivitete të ndryshme të planifikuara, me qëllim 
të mbështes fëmijët parashkollorë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian si  dhe 
regjistrimin e klasës së parë dhe  vazhdimin e mësimit. 
 
Mediatorë që përkrahin fëmijët dhe familjet e tyre: Mediatorët në 2 lokalitete në 
Plementin, Graçanicë, Preoc, Piskotë, Serbobran vazhdojnë, në baza ditore, të 
shoqërojnë dhe përcjellin fëmijët në klasat parashkollore, si edhe vitin e kaluar. Po 
ashtu këtë vit kanë përkrahur fëmijët të regjistrohen në klasën e parë për vitin 
shkollor 2015/2016. Ndihma rreth regjistrimit përfshinë: sigurimin e certifikatës 
shëndetësore (3 lokacione), aranzhimi i takimeve me shtëpitë shëndetësore, 
ndihmesë rreth sigurimit të certifikatave të lindjes nëpër komuna, organizimin e 
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takimeve me drejtorë të shkollave, organizimin e takimeve ndërgjegjësuese me 
prindër, etj. 

Janë 124 fëmijë të cilët përfitojnë nga projekti (14 më shumë sesa që ishte 
planifikuar). 64 prej tyre ndjekin mësimin parashkollor, ndërsa 57 të tjerët janë në 
klasën e parë (vitin e kaluar përfitues të mësimit parashkollor).  

 

Lokacionet Fëmijë parashkollor Fëmijë të klasës së parë 

Graçanicë 13 15 

Preoc 7 9 

Plemetine – Serb Folës 19 16 

Plemetina – Shqip Folës 13 3 

Gjakovë 7 14 

Serbobran 5 3 

  64 60 

Numri total i fëmijëve përfitues:                                                             124 

 
Takimet me mësuesit 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. 

Mediatorët me vete takohen rregullisht njëherë në muaj dhe diskutojnë për 
progresin mujor dhe hartimin e planeve për muajt në vijim. Për zhvillimin profesional 
të mediatorëve janë organizuar dy trajnime: mjetet komunikuese dhe ndërmjetësimi 
si dhe komunikimin me palët e interesuara. 

Transporti dhe materialet shkollore: Për fëmijët që duhet të udhëtojnë më tepër se 
1.5 km për të vijuar mësimin, projekti siguron transportin. Transporti për fëmijët 
parashkollor nga Graçanica ka qenë i siguruar qysh nga fillimi i projektit dhe vazhdon 
të jetë i siguruar edhe sot e kësaj dite. Në Gjakovë, në fshatin Piskotë, transporti për 
21 fëmijë parashkollorë dhe klasës së parë vazhdon të organizohet nga fillimi i muajit 
dhjetor të vitit 2015, pas ndryshimit të lokalitetit. Fëmijëve të cilët vijojnë klasën 
parashkollore në gjuhën serbe u janë siguruar librat, ndërsa fëmijëve të cilët vijojnë 
në gjuhën shqipe u janë siguruar materialet shkollore varësisht prej kërkesave të 
shkollave parafillore të lokacionit në fjalë.  

Bashkëpunimi me të tjerët: Bashkëpunimi me Balkan Sunflowers Kosova (në tre 
lokacione) dhe Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (në një lokacion) vazhdon të 
jetë i suksesshëm. 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.  
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Komponenti  2: Përmirësimi i shkathtësive dhe praktikave prindërore tek prindërit 
nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. 

Klubi i Prindërve: Klubet e prindërve janë organizuar çdo muaj në secilin lokacion. 
Qëllimi i këtyre klubeve është  fuqizimi i familjeve dhe përmirësimi i praktikave 
familjare. Në vitin 2015  janë mbajtur 6 sesione në secilin lokacion. Këto sesione kanë 
përfshirë tema si: zhvillimi social dhe emocional, stilet ekzistuese prindërore, 
marrëdhëniet demokratike dhe ndjeshmëria, zhvillimi i sjelljeve pozitive, zhvillimi 
kognitiv, si dhe marrëdhëniet me anëtarët familjarë në përgjithësi. Sesionet për 
klubet e prindërve janë zhvilluar në mënyrë interaktive, mënyrë kjo që siguron 
inkuadrimin e prindërve dhe një pune aktive nga ana e tyre. 

Si rezultat i marrëdhënieve të mira ndërmjet grupit të prindërve, u organizua një 
piknik buzë liqenit të Badovcit si dhe një tjetër në Plemetin buzë lumit. Këto evente 
shërbyen si mjete motivuese për grupin në mënyrë që ata të mbajnë një 
marrëdhënie sa më pozitive dhe të shëndoshë.  

 

Sesionet “Tregimi  yt”:  Aktivitetet e takimeve të përjavshme me nënat e fëmijëve 
parashkollor dhe ata të klasës së parë përfshinë: leximin e një libri, diskutimin e atij  
libri, zhvillimi i lojërave të ndryshme, dhe socializmin e nënave. Librat e 
përshtatshëm për këto aktivitete përzgjidhen nga projekti, dhe në fund të çdo sesioni 
nënat marrin nga një libër për të pasuruar sadopak bibliotekën e tyre familjare. Gjatë 
këtij viti janë mbajtur 139 takime me nënat e fëmijëve në 6 lokalitete të ndryshme.  

Për t’i përgatitur fasilitatorët të cilët organizojnë këto sesione, gjatë vitit janë 
organizuar 2 trajnime “Tregimi  yt”.  Trajnimi i parë ishte paraparë me projekt, 
ndërsa shpenzimet e trajnimit tjetër janë mbuluar nga REF Budapest me një grant 
financiar shtesë. 

Biblioteka  e lodrave dhe librave: Në prill të vitit 2015, janë hapur pesë biblioteka në 
pesë lokalitete. Si hapësirë janë shfrytëzuar shkollat fillore apo qendrat mësimore ku 
vijojnë fëmijë. Për sigurimin e punës efektive të bibliotekave janë të angazhuar 
Mediatorët apo përfaqësues nga komuniteti. Në Piskotë pritet që biblioteka të 
funksionalizohet së shpejti. Deri tani mbi 70 anëtarë huazojnë vazhdimisht lojëra apo 
libra nga këto biblioteka. Qëllimi i këtyre bibliotekave është angazhimi i prindërve që 
të luajnë dhe përkrahin fëmijët e tyre duke i inkurajuar ata që të huazojnë lodra. 
Numri i fëmijëve që ka frekuentuar bibliotekat që nga fillimi ka qenë i kënaqshëm, 
ndërsa numri i prindërve jo edhe aq, por pas një plani vetëdijesues për prindërit, 
numri i prindërve si anëtarë të këtyre bibliotekave është gjithnjë në rritje dhe sot 
është mbi 70. 
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Komponenti 3: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve për Zhvillimin në Fëmijërinë e 
Hershme 

Mediatorët dhe disa mësues parashkollor morën pjesë në trajnimet Hap pas hapi 
fillestar dhe Hap pas hap avancues. Sistemi paralel serb vazhdonte të jetë sfidues për 
faktin se edukatorët nga ky sistem nuk tregojnë interesim për pjesëmarrje në  
aktivitetet e projekti. Në mënyrë që të adresohet ky problem më mirë, u ndërmorën 
hapa konkretë në disa shkolla dhe kopshte ku u prezantuan qëllimet e projekti, si 
dhe u vendos që shumë shpejtë të organizohen disa plane specifike për 
bashkëpunim më të afërt.  

Vizita monitoruese janë organizuar për mësimdhënësit të cilët përkrahin fëmijët 
parashkollor dhe fillor. Gjatë vitit pritet të intensifikohen këto vizita ashtu që të 
përcillet progresi i fëmijëve. 
 
Aktivitetet tjera të rëndësishme: 
- Monitorimi i progresit të projektit nga donatori 28,29 maj 2015. 
- Monitorimi i progresit të projektit nga donatori dhe organizimi i dy punëtorive:  

aftësimi i anketuesve për hulumtimin rreth ndërveprimit prind-fëmijë, dhe 
aftësimi i mediatorëve për biblioteka e lodra, organizuar me 28,29,30 tetor 
2015. 

- Vlerësimi i “Ambientit mësimor në shtëpi” u bë duke intervistuar 50 familje në 3 
lokalitete, nga REF. 

- Në Gjakovë, u ndryshua lokaliteti nga qershori 2015. Në vend të lagjes “Haxhi 
Imeri” me shkollën “Emin Duraku” tani projekti zhvillohet në fshatin Piskotë 
(Komuna e Gjakovës) me shkollën “Selman Riza”. Arsyeja e ndërrimit është 
numri i vogël i fëmijëve në lokacionin paraprak. 
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9. Përkrahje rajonale për arsimin gjithëpërfshirës 

Hyrje – Përkrahja Rajonale për Gjithëpërfshirje në Arsim është një projekt arsimor 
rajonal për Evropën Juglindore. Projekti zgjeron përfshirjen dhe kohezionin social në 
rajon nëpërmjet promovimit të arsimit dhe trajnimit gjithëpërfshirës. Projekti u 
realizua në: Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Mal të Zi, Serbi, Maqedoni dhe 
Kosovë dhe u financua nga Bashkimi Evropian (90%) dhe Këshilli i Evropës (10%). 

Projekti promovoi konceptin e arsimit gjithëpërfshirës si parim reformues që 
respekton dhe mban në vëmendje diversitetin mes të gjithë nxënësve, duke u 
përqendruar posaçërisht tek ata që janë më të rrezikuar nga margjinalizimi dhe 
përjashtimi. 

Ky projekt u përqendrua në 49 shkolla pilote (7 për secilin vend përfitues: 3 
nëntëvjeçare, 2 shkolla të mesme të përgjithshme dhe 2 të mesme profesionalë). 
Përvoja e fituar nga këto shkolla do të ju ofroj politikbërësve sugjerime solide për 
mënyrën se si mund të shtrihen më tej praktikat që identifikohen si të efektshme. 
Kjo u mundëson atyre që të përkujdesen për diversitetin social në rritje dhe për 
shoqëri gjithnjë e më gjithëpërfshirëse në të mirë të të gjithëve. 
 
Objektivat dhe aktivitetet e Programit– Qasja rajonale ndaj arsimit gjithëpërfshirës 
ishte e pranueshme për shkak të ngjashmërisë së konteksteve dhe problemeve të 
përbashkëta sociale, politike dhe ekonomike që kanë vendet e Evropës Juglindore. 
Këta faktorë të përbashkët mund të nxisin një zbatim më të efektshëm të arsimit 
gjithëpërfshirës në nivel kombëtar. 
 
Projekti ka dy objektiva: Të thyhen barrierat për të gjitha grupet e cenuara në 
sektorin e arsimit dhe të promovohet koncepti i arsimit gjithëpërfshirës si një parim i 
reformës që respekton diversitetin në mesin e të gjithë nxënësve.  
 
Të arriturat kryesore të Projektit– Më poshtë janë dhënë të arriturat kryesore të 
projektit gjatë kohës së implementimit të tij: 

 Rrjeti i shkollave gjithëpërfshirëse: me 49 shkolla pilot, 7 shkolla nga secili shtet 
me gjithsej 245 anëtarë (mësimdhënës, drejtor shkollash, prindër, nxënës dhe 
përfaqësues të komunitetit lokal) të cilët ishin të përkrahur nga ueb-platforma. 

 Grante të vogla u janë dhënë këtyre shkollave, për të përforcuar ambientin e një 
shkolle gjithëpërfshirëse. Gjatë implementimit të projektit, 35 shkolla shtesë janë 
ftuar të marrin pjesë në rrjet dhe të përfitojnë nga trajnimet për plane 
zhvillimore të shkollave. 

 Rrjeti i mësimdhënësve gjithëpërfshirës: përkrahje e 245 mësimdhënësve nga 
shkollat pilot duke i involvuar në trajnime për mësim të ndërsjellët dhe plane 
zhvillimore të shkollave. Manuali për të përmirësuar kompetencat e 
mësimdhënësve të një shkolle gjithëpërfshirëse është hartuar, duke u bazuar në 
planifikimin e 38 programeve të tilla në Evropën Juglindore. 
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 Rrjeti i politikave gjithëpërfshirëse: i përbërë nga 70 anëtarë (hartues të 
politikave e po ashtu edhe pjesëmarrës nga rrjeti i shkollave dhe 
mësimdhënësve), u ngrit për të inicuar dialog për hartim të politikave, duke u 
bazuar në praktikat më të mira të shkollave pilot. 

 Rekomandimet e politikave rajonale për edukim gjithëpërfshirës janë zhvilluar 
përmes konsultimeve dhe pjesëmarrjes së akterëve nga shtatë vendet përfituese.  

 Ndërgjegjësimi i përfituesve të edukimit gjithëpërfshirës u ngrit përmes 
ngjarjeve të ndryshme; prodhimi i dokumentarit EuroNews (i transmetuar në 15 
gjuhë); prodhimi i emisioneve televizive dhe pjesëmarrjes në radio lokale në të 
gjitha shtetet; organizimi i ngjarjeve për ngritje të vetëdijes në 7 kryeqytetet e 
shteteve përfituese me titullin “Dita Gjithëpërfshirëse”. 
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10. Programi i Arsimit Themelor 

Hyrje – Programi për Arsim Themelor (PATh apo BEP) është një projekt pesëvjeçar, 
nga i cili mund të përfitojnë të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të ulëta në 
Kosovë. PATh financohet nga USAID dhe Qeveria e Kosovës. Projekti implementohet 
nga organizata FHI 360, në partneritet me MASHT dhe Qendrën për Arsim të Kosovës 
(KEC), e cila menaxhon komponentin e tretë të programit. Projekti është në vitin e 
fundit, i zgjatur edhe për tetë muaj pas vitit të pestë. Në këtë periudhë të zgjatur, 
KEC-it iu besuan edhe disa aktivitete shtesë të projektit BEP, nga komponenti i parë 
(Udhëheqja arsimore) dhe komponenti i dytë (Vlerësimi formativ). Në këtë periudhë, 
përveç realizimit të qëllimeve të përcaktuar, përqendrimi kryesor edhe më tutje 
mbetet sigurimi i qëndrueshmërisë së aktiviteteve të arritura deri më tani.  Në vitet 
paraprake është zhvilluar një raport i qëndrueshëm me MASHT, me komuna 
partnere, me shkolla e mësimdhënës dhe me donatorë tjerë. Në njëzetekatër 
komuna partnere, ku veprojnë qendrat për zhvillim profesional, ofrohen aktivitete të 
zhvillimit profesional me kosto efektive. Qasja e zhvillimit profesional me bazë në 
shkollë është forcuar dhe tashmë kjo qasje është bërë kulturë e qëndrueshme në një 
numër të konsiderueshëm të shkollave në vend. Në vitin e fundit, projekti ka zgjeruar 
aktivitetet edhe në tri komunat të reja, në Gjilan, Viti dhe Kamenicë, me ç'rast është 
zgjeruar lista e shkollave partnere për komponentën e tretë të projektit BEP. Tani 
lista e shkollave partnere ka tejkaluar numrin 500. 

Objektivat e Projektit– PATh ka tri objektiva të cilat i realizon përmes tri 
komponentëve: 

1. Ngritja e kapaciteteve të menaxhmentit shkollor 
2. Përforcimi i vlerësimit të rezultateve të mësimit 
3. Përmirësimi i zhvillimit profesional të mësimdhënësve në shërbim 

Qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi i kapacitetit institucional të Qeverisë së 
Kosovës në sektorin e arsimit dhe përmirësimi i cilësisë në arsimin fillor dhe të 
mesëm të ulët. Motoja e PATh është ‘Zhvillimi i shkathtësive të shekullit 21 të 
nxënësit në bashkëpunim me shkollën dhe komunitetin’. 

Aktivitetet dhe të arriturat kryesore të Projektit– Ky raport përfshinë aktivitetet e 
realizuara në periudhën janar – dhjetor 2015. Gjatë kësaj periudhe, komponenti i 
tretë i programit BEP, Zhvillimi profesional i mësimdhënësve, të cilin KEC e ka 
zbatuar qe pesë vite me radhë, është përqendruar në rishikimin e programeve 
trajnuese, realizimin e trajnimeve me mësimdhënës, dhe në përforcimin e 
partneritetit me institucionet arsimore në nivelin qendror, lokal dhe shkollor. Sivjet, 
me zgjatjen e afatit të programit, pa kosto shtesë, KEC është nënkontraktuar nga 
organizata FHI360 edhe për realizimin e aktiviteteve të dy komponenteve tjera të 
programit BEP, Udhëheqja arsimore dhe Vlerësimi formativ.  
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Aktiviteti 3.1 Rritja e kapacitetit të Qendrave për Zhvillim Profesional (QZhP) për të 
ofruar aktivitete cilësore për zhvillimin profesional të mësimdhënësve 

Programi vazhdoi me mbështetjen e komunave në zbatimin e planeve komunale për 
zhvillim profesional të mësimdhënësve, në veçanti për komunat të cilat ishin më 
aktive. Në këtë drejtim komuna e Istogut tregoi interesim më të madh, me ç’rast u 
organizua kursi për Koordinim të zhvillimit profesional me bazë në shkollë,  për të 
gjitha shkollat e komunës. Ky trajnim vazhdoi edhe në Prishtinë, me ç'rast u trajnuan 
pjesëmarrësit përfaqësues nga shkollat pilote të kurrikulit të MAShT. Si rezultat i 
trajnimit, 73 pjesëmarrës u treguan të suksesshëm prandaj u certifikuan në një 
ceremoni certifikimi të organizuar në muajin gusht 2015.   
 

 
Foto nga ceremonia e certifikimit të koordinatorëve shkollor 

Aktiviteti 3.2 Aftësimi i mësimdhënësve që të zhvillojnë shkathtësitë relevante të 
nxënësit të tyre dhe të zbatojnë me sukses kurrikulumin e ri themelor të Kosovës 
duke implementuar një program gjithëpërfshirës të ngritjes së mësimdhënësve. 

Rishikimi i materialeve trajnuese dhe qasja në ofrimin e trajnimeve 

Gjatë këtij viti janë rishikuar dhe dorëzuar për ri-akreditim tri kurse të programit BEP: 
Hulumtimi në veprim, Klasa e orientuar kah nxënësi dhe Klubet teknike. Trajnimet e 
të gjitha kurseve kanë vazhduar të realizohen në QNP dhe me bazë në shkollë. Qasja 
me bazë në shkollë ka dominuar te kurset e Leximit dhe të Matematikës, por nuk 
janë lënë anash edhe kurset tjera si, Programimi kompjuterik dhe Mësimi i ndërlidhur 
me mjedisin. Sivjet në QNP janë mbajtur edhe kurset tjera si, Hulumtimi në veprim, 
Koordinimi i zhvillimit profesional me bazë në shkollë, Teknologjia, Shkencat dhe 
Gjuha angleze. Vetëm gjatë këtij viti, janë trajnuar 3100 mësimdhënës, ndërsa numri 
i përgjithshëm i mësimdhënësve të trajnuar në të gjitha kurset e komponentës së 
tretë të programit Kec-BEP që nga 2011 deri në fund të 2015 ka kaluar numrin 8300. 
Gjysma e këtij numri janë nga kursi i leximit. Deri në përfundim të projektit, më 
saktësisht në fund të muajit prill 2016, pritet që ky numër të rritet edhe për rreth 
500 mësimdhënës tjerë të trajnuar në kursin e matematikës.  
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Të certifikuarit 

Numri i mësimdhënësve që kanë përmbushur kërkesat e certifikimit në periudhën e 
këtij raportimi është 2200, ndërsa që nga fillimi i projektit deri më tani numri i të 
certifikuarve ka arritur numrin 7600. 

      
Kursi Programimi kompjuterik, Gllogovc              Kursi Matematikës, Vushtrri 

Më shumë teknologji arsimore në shkolla  

Gjatë vitit të fundit janë shpërndarë pajisje arsimore në shkollat partnere: 20 pako të 
shkencave, 65 shtypës të shisheve plastike, 20 pako të teknologjisë, 20 kamera 
digjitale, 26 pako për klubet teknike, 3 lego robotë, 3 krah robotik, 54 pako solare, 54 
mikroskop digjital, 300 pako të leximit, 60 pako matematike. Përveç kësaj, janë 
shpërndarë edhe manuale të kurseve për secilin mësimdhënës që ka vijuar kurset.   

Aktiviteti 3.3 Rritja e kapaciteteve të trajnerëve dhe të ofruesve të shërbimeve 
aftësuese  

Gjatë vitit të fundit, programi ka vazhduar të ofrojë mundësi që fasilituesit shkollor 
të avancohen në kryefasilitues. Në këtë drejtim, si rezultat i një trajnimi për 
kryefasilitues, u krijuan edhe 6 kryefasilitues të ri për kurse të ndryshme. Numri i 
kryefasilituesve të programit ka arritur numrin 56 të cilët ofrojnë kurse të ndryshme 
në QNP. Ndërsa numri i fasilitueve shkollor ka arritur në 413 mësimdhënës, të cilët 
janë të certifikuar për të ofruar trajnimet e kolegëve të tyre në shkollë, për kurset e 
leximit, matematikës, hulumtimit në veprim, programimit kompjuterik, etj.   

Aktiviteti 3.4 Shtimi i mundësive për pjesëmarrjen e mësimdhënësve në të nxënit e 
ndërsjellë mes kolegëve, rrjete profesionale, organizata, dhe hulumtime, me qëllim 
të përmirësimit të shkathtësive të tyre dhe performancës në shkolla 

RobotiKS 2015 

Për dallim nga vitet e mëparshme, kur KEC ka organizuar të gjitha aktivitetet rreth 
RobotiKS-it, sivjet ky aktivitet është realizuar në bashkëpunim me organizatën IPKO 
Fondation dhe Drejtoritë komunale të arsimit. Katër komuna kanë shpreh interesim 
të marrin pjesë, Prishtina, Gjakova, Obiliqi dhe Mitrovica. Nga kjo iniciativë 
konsiderohet sukses fakti se programi bashkëfinancoi me komunat respektive, gjë që 
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siguron qëndrueshmërinë në të ardhmen. Në këtë aktivitet morën pjesë 107 nxënës 
nga komunat pjesëmarrëse.  

 
Nxënësit e Prishtinës në RobotiKS 2015 

Dy manuale të reja për shkollat 

Sivjet u përgatitën dhe botuan nga 1000 kopje të dy manualeve të reja, ai i 
Hulumtimit në veprim dhe për Klubet e gjelbra. Përfituesit e këtyre materialeve janë 
shkollat, mësimdhënësit e të cilëve përfunduan kurset në fjalë, por edhe shkollat 
tjera të cilat shprehën interesim për të organizuar këto kurse me vetiniciativë.  

Klubet e gjelbra dhe riciklimi  

Gjatë vitit të pestë, programi vazhdoi me punën e klubeve të gjelbra të shkollave 
partnere duke i ftuar ato që të marrin iniciativa për organizimin e aktiviteteve gjatë 
festave mjedisore. Si rezultat, Klubet e gjelbra të shkollave organizuan Ditën e Tokës, 
dhe Ditën e mjedisit, në Prishtinë, Mitrovicë, Rahovec, Gjakovë, Podujevë dhe Obiliq. 
Janë mbajtur takime me përfaqësues të klubeve të gjelbra, me ç’rast u planifikuan 
aktivitetet e lidhura me mbrojtjen e mjedisit.  
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11. Programi për mësimin e ndërmarrësisë 

Hyrje – Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë në Kosovë në bashkëpunim 
me Agjencia Austriake për Zhvillim, me Ministrinë për Arsim, Art dhe Kulturë të 
Austrisë dhe Kultur Kontakt-Austria kanë filluar implementimin e projektit ECO NET 
në vitin 2005. Ky projekt ka mundësuar qasjen praktike në shkollat profesionale të 
Kosovës. Që nga fillimi i projektit, janë pajisur dhe përfshirë 12 shkolla profesionale 
me kabinet për firmën ushtrimore. 

Qendra Kosovare e Firmave Ushtrimore (QKFU) luan rol qendror në sistemin e 
firmave ushtrimore dhe ajo është themeluar në bashkëpunim me MASHT në kuadër 
të projektit ECO NET me të gjithë përfituesit e tij dhe të projektit të Swisscontact-it 
për firma ushtrimore. 

Mësimdhënësit dhe trajnerët e trajnuar në kuadër të këtij projekti janë gjithashtu një 
shtyllë e rëndësishme për të ardhmen e këtij sistemi në Kosovë. Trajnimin themelor 
e kanë ndjekur dhe kryer më shumë se 100 mësimdhënës dhe një grup i këtyre 
mësimdhënësve janë trajnuar si trajnerë për gjeneratat e ardhshme të 
mësimdhënësve dhe nxënësve në shkollat e mesme. 

Në shtator të vitit 2014 Kultur Kontakt-Austria ka angazhuar Qendrën për Arsim të 
Kosovës të merr përsipër implementimin e këtij projekti. Përgjegjësia është që KEC të 
ndërmerr të gjitha detyrat organizative dhe administrative për të organizuar në 
mënyrë efektive aktivitetet e përshkruara në projekt. Kjo përfshin p.sh. sigurimin e 
pjesëmarrësve në kohën e duhur me agjendat dhe ftesat për aktivitetet e 
planifikuara, organizimin e mjediseve të seminarit/e konferencave dhe të gjitha 
materialet e nevojshme për punë, ekspertët kontraktues, menaxhimin e fondeve për 
zbatimin e planifikuar të aktiviteteve dhe paraqitjen e raporteve financiare. 
 
Objektivat dhe aktivitetet e Programit– Metodat e reja të mësimit për ndërmarrësi, 
janë metoda të orientuara në praktikën mësimore, e cila ka për qëllim, që t’i 
përkrahë aftësitë e mësimdhënësve që japin lëndën e ndërmarrësisë dhe  
ekonomisë. Kjo lëndë është e përfshirë në shkollat profesionale të Kosovës dhe 
përveç mësimit teorik ka për qëllim edhe mësimin praktik.  

Puna në këtë formë mësimore është komplekse andaj, në aftësimin e 
mësimdhënësve duhet të aplikohet doracaku për të cilin është duke u punuar 
vazhdimisht dhe i cili do t’ju jepet mësimdhënësve në fund të moduleve të parapara 
me projekt. Pjesëmarrësit e seminareve duhet të aftësohen posaçërisht në kuadër të 
aplikimit praktik të aftësive të përfituara për ndërmarrësi, ashtu që të jenë në 
gjendje t’i këshillojnë dhe përkrahin nxënësit gjatë punës në këtë fushë. 

Programi i aftësimit/trajnimit përbëhet prej:  

Tri moduleve të trajnimit – Metoda të reja të mësimdhënies për ndërmarrësi. 

Tryezat e rrumbullakëta – Në këto tryeza është diskutuar për të arriturat e projektit 
në  periudhën e deritanishme të zbatimit dhe janë zhvilluar ide për qëndrueshmërinë 
dhe realizimin e projektit në të ardhmen. 
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Të arriturat kryesore të Projektit 

Trajnimet – Janë realizuar me sukses nga tri grupe trajnimi në tri regjione në Kosovë 
duke përfshirë modulin e parë të trajnimit, me dy ditë trajnimi. Trajnimet janë 
mbajtur në Prishtinë, Prizren dhe Pejë por pjesëmarrja ka qenë nga mësimdhënës të 
Komunave të ndryshme. Numri i pjesëmarrësve arrin shifrën rreth 68 mësimdhënës 
të cilët janë trajnuar, prej tyre 37 femra dhe 31 meshkuj. 

Seminari i parë ka pasur për qëllim përpunimin e temave si: Çka është 
ndërmarrësia dhe si mund të organizohet? Çfarë roli luajnë mësimdhënësit/et 
dhe nxënësit/et? Çfarë forma të punës aplikohen për ndërmarrësi? Cilat 
procese zhvillohen për ndërmarrësi? Metodat e reja të mësimit për 
ndërmarrësi. 

Tryezat e rrumbullakëta kanë mbledhur të gjithë trajnerët e përfshirë në 
projekt. Qëllimi i këtyre tryezave ka qenë që të diskutohen të arriturat e 
projektit në periudhën e deritanishme të zbatimit dhe të zhvillohen ide për 
qëndrueshmërinë dhe realizimin e projektit në të ardhmen. Gjithashtu, në këtë 
tryezë është diskutuar edhe rreth praktikave më të mira të cilat janë 
përcaktuar nga Kultur Kontakt dhe të cilat do të diskutohen më gjerësisht gjatë 
muajit janar-shkurt 2016 kur edhe fillohet me modulet tjera të kësaj fushe. 

Monitorimi – Në të gjitha qendrat ku janë mbajtur trajnimet, monitorimet kanë qenë 
të vazhdueshme. Pjesëmarrja e kandidatëve ka qenë në nivel të duhur dhe 
vlerësimet e kandidatëve në trajnim janë përcjellur vazhdimisht me qëllim të 
përmirësimit eventual të ndonjë kërkese të bërë nga ana e mësimdhënësve. 

Certifikimi – Pas organizimit të tri moduleve të trajnimit, do të certifikohen 
mësimdhënësit me certifikata për pjesëmarrje për secilin modul. Forma e certifikatës  
përcaktohet nga Kultur Kontakt. Certifikatat u jepen mësimdhënësve pjesëmarrës, 
pas përfundimit të modulit të tretë.  
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12. Edukimi multi/ndër–kulturor 

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 është 
zhvilluar një varg aktivitetesh me qëllim avancimin e Edukimit multikulturor në 
Kosovë. Në mënyrë të veçantë, aktivitetet kanë qenë të përqendruara në ngritjen e 
kapaciteteve njerëzore dhe materiale për avancimin e Edukimit multikulturor. Më 
poshtë do ti rendisim disa nga të arriturat kryesore:  

 Hartimi i doracakut /manualit për EMK 

 Hartimi dhe rishikimi i Kurrikulit për EMK 

 Trajnimi i mbi 150 mësimdhënësve 

 Përgatitja dhe ngritja profesionale e rreth 20 trajnerë për EMK 

 Mësimet Model në funksion të Edukimit Multikulturor 

 

Me datën 10 dhjetor 2015, në kuadër të projektit është mbajtur konferenca 
përmbyllëse e projektit “Edukimi multikulturor dhe ndërkulturor në Kosovë”, ku janë 
prezantuar të arriturat e projektit, praktikat e mira nga rajoni (Shqipëria dhe 
Maqedonia) si dhe u shënua Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, 
respektivisht Miratimit të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut. 

Në konferencë, krahas prezantimeve për sukseset e deritanishme, si dhe 
prezantimeve nga rajoni (Shqipëria dhe Maqedonia), janë mbajtur prezantimet edhe 
nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, pastaj nga 
Institucioni i Avokatit të Popullit, përfaqësuesit nga Fakulteti i Edukimit, Universiteti i 
Prishtinës etj. Në konferencë  kanë marrë pjesë përfituesit e trajnimeve dhe 
aktiviteteve që janë zhvilluar në kuadër të projektit nga e gjithë Kosova dhe nga 
komunitetet e ndryshme që jetojnë në Kosovë. Në konferencë kanë qenë të 
pranishëm 100 pjesëmarrës.   
Konferenca ka zhvilluar edhe një sesion paralel, ku një grup prej 5 studentëve të 
Fakultetit të Arteve, nën mbikëqyrjen e profesorit Fitim Aliu, kanë punuar 6 punime 
me motive nga të Drejtat e Njeriut dhe Edukimi Multikulturor. Në fund të 
konferencës, punimet i janë dhuruar institucioneve kryesore pjesëmarrëse dhe 
folësve kryesor të konferencës.  
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13. Mbështetje për hartimin e PSAK 2017-2021 

Qëllimi i këtij projekti është ofrimi i mbështetjes për MASHT-in në procesin e hartimit 
të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017-2021. Procesi ka filluar në qershorin e 
vitit 2015 me ngritjen e një strukture të tërë planifikuese dhe me inicimin e 
vlerësimit të PSAK 2011-2016. Projekti i GiZ për Ngritjen e Kapaciteteve në Arsimin 
Bazik (GiZ CDBE) ka kontraktuar konsorciumin e përbërë nga PEM Conuslting dhe 
KEC për të ofruar asistencën teknike për hartimin e PSAK 2017-2021, derisa vlerësimi 
i PSAK 2011-2016 është bërë nga Fondi i Bashkuar për Mbështetjen e Arsimit (ESPF). 

Aktivitetet e konsorciumit PEM-KEC kanë filluar në shtatorin e vitit 2015, pasi 
vlerësimi i i PSAK 2011-2016 kishte shënuar një avancim domethënës. Në fillim është 
hartuar një plan i detajuar veprimi me të cilin janë paraparë të gjitha fazat e 
zhvillimit të PSAK 2017-2021, proces ky që do të duhej të përfundonte në korrikun e 
vitit 2016. Struktura organizative e  procesit përbëhet prej tre niveleve: 

1. Grupi Bërthamë që është përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm të 
procesit dhe cilësinë e produktit final. Grupi përbëhet nga drejtorët e 
departamenteve të MASHT-it, një përfaqësues i Kolegjiumit për Arsim, 
përfaqësues të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive të tjera, dhe drejtohet 
nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë.  

2. Trupi  Plenar është një grup që përbëhet nga anëtarët e Grupit Bërthamë dhe 
përfaqësues të tjerë të MASHT-it, komunat, jeta akademike dhe shoqëria 
civile. Roli i këtij grupi është që të sigurojë lidhje ndërmjet Grupit Bërthamë 
dhe nëngrupeve.  

3. Nëngrupet janë niveli për zhvillimin e planifikimit dhe diskutimeve specifike 
në fushat e specializimit të tyre. Janë formuar shtatë nëngrupe për shtatë 
fushat e identifikuara të planifikimit: Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja, 
Menaxhimi i sistemit arsimor, Sigurimi i cilësisë, Mësimdhënia dhe të nxënit,  
Zhvillimi i mësimdhënësve, Arsimi profesional dhe arsimi i të rriturve, Arsimi i 
lartë. 

Në periudhën tetor-dhjetor janë shënuar këto arritje: 

 Janë mbajtur gjithsej katër takime të Grupit Bërthamë ku janë arritur 
vendimet kryesore rreth strukturës së procesit dhe janë ndarë detyrat rreth 
planifikimit. Në këto punëtori janë shqyrtuar rezultatet e planifikimit, ose 
edhe është bërë planifikim. 

 Është mbajtur një punëtori për analizën e gjendjes e cila i ka mbledhur të 
gjitha nëngrupet dhe ku, me ndihmën e analizës SWOT, janë nxjerrë 
përfundime për gjendjen ekzistuese në fushat e ndryshme të planifikimit. 
Punëtoria ka qenë e lidhur me konferencën për vlerësimin e PSAK 2011-2016, 
kështu që përfundimet dhe rekomandimet e vlerësimit janë shfrytëzuar për 
analizën e gjendjes. 

 Është hartuar narrativi i analizës së gjendjes si pjesë e dokumentit të 
Strategjisë, si dhe janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për vazhdimin e 
procesit të planifikimit në vitin 2016. 



 

 

 

 

 

42 

 

14. Akademia e Kosovës për EQD dhe EDNj  

Hyrje – Akademia e Kosovës për Edukimin për Qytetari Demokratike dhe Edukimin 
për të Drejtat e Njeriut (EDQ/EDNJ) është një trajnim në fushën e Edukimit për 
Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut, i organizuar bashkërisht 
nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në 
Prishtinë, Këshilli i Evropës (CoE) dhe European Wergeland Centre (EWC).  

Akademia mbështetet në programin e Këshillit të Evropës “Të mësuarit e 
demokracisë dhe të drejtave të njeriut”, i financuar përmes kontributit vullnetar të 
Norvegjisë, dhe promovon qasjen tërë shkollore në edukimin për qytetari 
demokratike dhe të drejtat e njeriut.   

Akademia po ashtu mbindërton punën e Këshillit të Evropës në Kosovë, siç është 
projekti “Interkulturalizmi dhe procesi i Bolonjës”. Brenda kornizave të këtij projekti, 
Këshilli i Evropës i ka përkthyer në gjuhët lokale materialet mësimdhënëse kyçe të 
EQD/EDNj (deri më 2011), dhe i ka akredituar te Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë. Këto dhe materiale tjera janë përdorur gjatë trajnimit dhe do të vihen 
në praktikë në shkollat pjesëmarrëse.  

Pjesëmarrës të Akademisë 2015 janë ekipet tre anëtarëshe të shkollave të komunës 
së Prishtinës. Secili ekip përbëhet prej dy përfaqësuesve të shkollës, përfshirë 
drejtorin apo zëvendësdrejtorin dhe një mësimdhënës, së bashku me një 
përfaqësues të shoqatës së prindërve apo një OJQ-je që tashmë bashkëpunon me 
shkollën ose dëshiron ta bëjë këtë. 

Trajnimi ndjek qasjen tërë shkollore në EQD/EDNj adreson sfera të ndryshme të jetës 
shkollore: procesin e mësimdhënies dhe të nxënit, qeverisjen shkollore dhe 
përfshirjen e komunitetit dhe partneritetet. 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.  

Trajnimi është bazuar në materialet e Këshillit të Evropës në vijim:  

- Karta e Këshillit të Evropës për Edukimin për Qytetari Demokratike dhe 
Edukimin për të Drejtat e Njeriut 

- Qeverisja demokratike e shkollave 

- Si të gjithë mësimdhënësit mund të mbështesin edukimin qytetar: një kornizë 
për zhvillimin e kompetencave 

- Manualet “Të jetuarit e demokracisë” 

- Compass – manuali për edukimin për të drejtat e njeriut me të rinjtë 

- Compasito – manuali për edukimin për të drejtat e njeriut për fëmijë 
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Objektivat e Projektit 

Qëllimi i Akademisë: 

Akademia ka për qëllim forcimin e kulturës demokratike në shkollat e komunës së 
Prishtinës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe 
duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në 
shkollat dhe komunitetet e tyre. 

Rezultatet e pritura: 

Në mënyrë më specifike fokusi i Akademisë është që të: 

- lehtësojë ndarjen e përvojave dhe praktikave të mira në fushën e EQD/EDNj 

- mbështetë pjesëmarrësit në zhvillimin dhe zbatimin e projektit shkollor  

- inkurajojë bashkëpunimin dhe partneritetin mes aktorëve të ndryshëm të 
përfshirë në edukim dhe në mes të shkollave pjesëmarrëse 

- mbështetë krijimin e një rrjeti të profesionistëve që promovojnë EQD/EDNj  

- lehtësojë zbatimin e Kartës së Këshillit të Evropës për EQD/EDNj dhe 
përdorimin e materialeve të Këshillit të Evropës në nivelin lokal 

  

Aktivitetet dhe të arriturat kryesore të projektit – Përgatitjet kanë filluar që në fillim 
të vitit 2015 dhe është kërkuar një koordinim i vazhdueshëm me partnerët 
ndërkombëtarë (EWC dhe CoE) dhe partnerin vendor (DKA Prishtinë). Aktivitetet 
kryesore janë: 

Hartimi i konceptit dhe formatit të Akademisë – u përcaktua që këtë vit Akademia të 
testohet me shkollat e komunës së Prishtinës, që të ftohen 11 shkolla përmes një 
thirrjeje të hapur për aplikime. U vendos që të ndiqet formati i Akademive rajonale 
me një fazë përgatitore, me trajnimin rezidencial dhe me fazën përcjellëse të 
zbatimit të projekteve shkollore.  

Thirrja për aplikime dhe procesi i përzgjedhjes – në muajin gusht 2015 është shpallur 
thirrja për aplikime për shkollat e komunës së Prishtinës. Në fund të shtatorit është 
bërë përzgjedhja e shkollave pjesëmarrëse, karshi kritereve të përcaktuara 
paraprakisht. Janë përzgjedhur 11 shkolla me nga tre anëtarë secila. 

Takimi përgatitor për Akademinë – ekipi 
i trajnerëve dhe organizatorëve u 
mblodhën në një takim dyditor 
planifikimi më 11-12 shtator 2015 në 
lokalet e KEC. Në ditën e parë morën 
pjesë edhe përfaqësuesi i zyrës së 
Këshillit të Evropës në Kosovë, z. 
Giovanni Mozarelli dhe përfaqësuesit 
nga ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë, Z. Arbër Salihu dhe z. Shqipe Gashi. Në këtë ditë u diskutuan çështjet 
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organizative, rolet e partnerëve, si dhe u shqyrtua profili i shkollave aplikuese për 
Akademinë. Në ditën e dytë ekipi i trajnerëve dhe koordinatorja e projektit nga EWC 
e zhvilluan skeletin e programit të trajnimit. Po ashtu u ndanë detyrat mes anëtarëve 
të ekipit trajnues për zhvillimin e mëtutjeshëm të seancave të trajnimit. 

Trajnimi pesëditor – Prej 2-6 dhjetor 2015, 
në hotelin “Sharri” në Prevallë u mbajt 
trajnimi. Morën pjesë 32 pjesëmarrës nga 
11 shkolla. Programi i trajnimit u vëzhgua 
nga Koordinatori Kombëtar i EQD/EDNj i 
Shqipërisë, z. Astrit Dautaj. Një pjesë e 
programit të trajnimit u përcoll edhe nga 
Koordinatori i Kosovës i EDQ/EDNj, Z. Arbër 
Salihu dhe z. Shqipe Gashi nga sektori i 
Kurrikulës në MAShT.  

Programi i trajnimit ka shfrytëzuar metodologjinë e të mësuarit në bashkëpunim, 
prandaj pjesëmarrja ishte aktive gjatë gjithë kohës dhe pjesëmarrësit treguan shkallë 

të lartë të përgjegjësisë në arritjen e 
rezultateve të pritura. Në ditën e fundit të 
trajnimit, të gjitha ekipet shkollore kanë 
dalë me versionin e parë të planit të 
veprimit për projektet e tyre shkollore që 
duhet të realizohen nëpër shkolla.  

Pjesëmarrësit e kanë vlerësuar programin 
e trajnimit në ditën e fundit. Përmbledhja 
e rezultateve tregon se vlerësimi është 

pozitiv me një mesatare të përgjithshme prej 4.91, në harkun prej 1-5. Edhe ekipi i 
trajnerëve e ka zhvilluar një takim vlerësimi në fund të programit të trajnimit dhe 
përshtypjet janë pozitive. Vlerësohet se programi i trajnimit ka pasur një rrjedhë të 
natyrshme dhe të suksesshme, se adaptimet brenda ditëve janë bërë në përputhje 
me nevojat e pjesëmarrësve, se atmosfera e punës ka qenë shumë e mirë dhe 
bashkëpunimi në mes trajnerëve, si dhe trajnerëve e pjesëmarrësve ka qenë në nivel 
të lartë. Në këtë takim janë dhënë edhe disa rekomandime për ndryshime të vogla 
për programet e këtilla të trajnimit në të ardhmen. 
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15. Informimi dhe publikimet 

Gjatë këtij viti në Sektorin për Informim dhe Publikime janë zhvilluar këto aktivitete: 
 

 Mbajtja e kontaktit të vazhdueshëm me mediat lidhur me aktivitetet e KEC - 
Mbulueshmëria e aktiviteteve të KEC nga ana e mediave ka qenë shumë e 
mirë. Të gjitha konferencat që janë zhvilluar gjatë vitit 2015 janë mbuluar nga 
mediet.  Përfaqësuesit e KEC kanë marrë pjesë në shumë emisione në të cilat 
është diskutuar për dhe rreth arsimit dhe edukimit.  
 

 Profili i KEC në Facebook – Gjatë vitit 2015, aktivitetet e zhvilluara të KEC 
janë pasqyruar kohë pas kohe, përcjellur me fotografi. Faqja e KEC në 
Facebook ka 3700 ndjekës.  

 

 Përgatitja dhe shtypi i materialeve: Gjatë këtij viti janë shtypur disa 
fletëpalosje dhe materiale tjera informuese për projektet dhe programet e 
KEC. Ndërsa ka vazhduar shtypja e fletoreve dhe folderëve të KEC, të cilat 
stafi i KEC i shfrytëzon në takime të ndryshme dhe gjatë trajnimeve.  

 

 Zyra për Informim dhe Publikime në kuadër të KEC, gjatë gjithë kohës ka qenë në 
dispozicion të stafit, d.m.th. ka ndihmuar stafin në përpilimin e dokumenteve, 
rregullimin e tyre si nga ana përmbajtjesore, gjuhësore ashtu edhe nga ana 
pamore. Gjithashtu, ka ndihmuar në organizimin e fushatës për regjistrimin e 
nxënësve të ri në Shkollën “Mileniumi i Tretë”. Ndihma logjistike në shumë 
punëtori dhe trajnime që janë organizuar brenda dhe jashtë vendit, si dhe 
ndihma e kohëpaskohshme në aktivitetet e shkollës “Mileniumi i Tretë”.   
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16. Shkolla Jopublike "Mileniumi i Tretë" 

Për të rritur epitetin e të qenit shkollë model për inovacione, viti 2015 i solli shkollës 
“Mileniumi i Tretë” mjaft sfida, të cilat do të sillnin edhe suksese drejt zhvillimit të 
mëtutjeshëm të saj. Ashtu sikur para një dekade, kur themeluesi i saj inicioi 
frymëzimin e stafit me risi, kështu edhe pas 11 vitesh u ideuan e u shënjuan mjaft 
NDRYSHIME si në ciklin e ulët po ashtu edhe në dy ciklet e larta, gjithnjë duke ruajtur 
origjinalitetin e të sprovuarit të gjërave së pari në Kosovë.  
Krahas mësimit të rregullt, në periudha dy-tre mujore në ciklin e ulët u realizuan 
projekte modulare në kontekstin e temave kurrikulare, të cilat u finalizuan gjithnjë 
me produkte. U promovua libri “Cicërimat e zogjve” nga klasat e treta; u realizuan 
filmime të shkurtra me kukulla nga klasat e dyta, të përkrahur nga mësimdhënësja e 
arteve; u shfaqën prezantime projektesh edhe para prindërve; u realizua projekt me 
gjyshërit e nxënësve dhe gjithashtu pati mjaft kontribute edhe nga vetë prindërit.  
Departamentet vazhduan të zhvillohen më tutje përmes fuqizimit të rolit të 
udhëheqësve të tyre, si me aktivitetet të organizuara po ashtu me monitorimin e 
mentorimin e rregullt të mësimdhënësve. Tashmë shumëçka mori frymën e 
veprimtarive tradicionale të shkollës. U realizuan Java e Gjuhës shqipe, Java e 
Mësimit të Bazuar në Projekte, Java e Germëzimit në gjuhë angleze, Java e Gjuhës 
gjermane, Java kulturore e konkursit të fotografisë, Java e Shkencave të natyrës e 
matematikës si dhe Java e shkencave humane; që të gjitha në formë garash me 
shpërblime në finale. Kjo stimuloi nxënësit dhe stafin për të hapëruar më tutje drejt 
arritjes së vizionit të shkollës. Krahas këtyre u shënjuan ditë të rëndësishme për të 
drejtat e njeriut, për shkrim-leximin, për të moshuarit, aktivitete të mbjelljes së 
fidanëve, aksione humanitare, vizita në institucione për zhvillimin edhe të 
shkathtësive të nxënësve. U realizuan Festa e Abetares dhe e Diplomimit të 
maturantëve me programe edukative e argëtuese për prindër. 
Shkolla, në kuadër të zhvillimit profesional të mësimdhënësve realizoi trajnimin për 4 
module të ECDL, dhe arriti të marrë licencën si qendër testuese për programet e TIK. 
Mirëpo, kjo nuk ishte e veçanta që e bën të dallohet nga shkollat e tjera. Si rrjedhojë 
e ndjekjes së programit për ICT (Suedi) nga dy mësimdhënëse të nominuara nga 
drejtoresha shkolla filloi përdorimin e shumë veglave online të Google, (Edmodo, 
Padlet) u mbajtën punëtori për nxënësit e për stafin dhe filloi përdorimi i shumë 
programeve teknologjike në mësimdhënie e në shkollë nga të gjitha palët. Këtë vit, 
funksionalizimi i fletores online dhe librave digjitalë për gjuhë angleze rriti akoma më 
shumë rezultatet në testet e jashtme të muajit mars në këtë lëndë, që ishin rreth 
85%, në nivel shkolle. Kjo flet për entuziazëm të kënaqshëm të resurseve humane të 
shkollës për t’i kontribuar edhe zhvillimit të shkollës, përmes zhvillimit personal.  
Ndërsa, në kuadër të garave jashtë shkolle, nxënësit zunë vendin e dytë në 
ambasadën gjermane për njohuritë rreth Gjermanisë, një nxënëse fitoi vendin e dytë 
në nivel komunal në Olimpiadën e matematikës, në shkollën e arteve nxënësit zunë 
vendin e dytë dhe të tretë, dhe një nxënëseje iu zgjodh poezia më e mirë nga revista 
“Ok Kids”.  
Shkolla ftoi mësimdhënës nga e gjithë Kosova për t’i inkurajuar që të aplikojnë në 
projektin vjenez ACES (ku fitoi tri herë – dy herë çmime speciale) duke shpalosur 
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aktivitete që çojnë drejt përgatitjes për bashkëpunime të tilla në rajon nga 
mësimdhënësja dhe nxënësja me rol këshillues, të përzgjedhura nga përfaqësuesit e 
ERSTE Foundation. 
Letra informative u botua 2 herë gjatë vitit kalendarik, revista e shkollës një herë në 
fund të vitit shkollor, ndërsa ueb faqja u përditësua me informata të veprimtarisë së 
shkollës, me rregull kështu që informimi i palëve të interesuara arriti efektin edhe 
me regjistrimet e këtij viti në klasën e parë. Aktivitetet e lira ishin pjesë e pandashme 
e çdo dite e jave në shkollë, bashkë me klubet në klasat 1-9 që përmbushën dëshirat 
e nxënësve për relaksim pasditeve të fundjavës.  
Numri i përgjithshëm i nxënësve në vitin 2014/15 ishte 536 në klasat 1-12, të 
shpërndarë në 29 paralele. Duhet theksuar edhe faktin që viti i parakaluar shkollor 
kishte fillim sfidues sa i përket regjistrimeve në klasën e parë dhe si pasojë pati 
hapjen e vetëm dy paraleleve në vend të së zakonshmes që ishte tre.  
E, për fillim të mbarë të vitit 2015/16 u mendua një strategji pak më ndryshe. Shkolla 
pranoi katër fëmijë me inteligjencë superiore nga projekti ATOM (2 – kl. I-rë dhe 2 – 
kl. X-të) duke përkrahur shkollimin dhe transportin e tyre, për të vazhduar me sfidat 
e zhvillimit maksimal të dijes te kjo kategori fëmijësh. Gjithashtu, filloi shkollimin me 
bursë në klasën e X-të edhe një fëmijë nga SOS fshatrat e Kosovës.   
Klasat 3-5 këtë gjysmëvjetor realizuan gjysmë dite të punës sipas projekteve 
modulare, të cilat u kurorëzuan në fund me ekspozita e programe të fundvitit, para 
prindërve. Klasat e pesta fituan në garën e Kosovisionit, me projektin për ndihmë 
fëmijëve me Down sindrom. 
Monitorimi i këtij gjysmëvjetori përfshiu të gjithë mësimdhënësit e shkollës, me 
qëllim të sigurimit për efektivitet në mësimdhënie e të nxënë, si dhe për vlerësimin e 
performancës së mësimdhënësve, që pritet të ndodhë tek të gjithë deri në fund të 
vitit 2015/16. Udhëheqësit e departamenteve u përkrahën në monitorime nga 
drejtoresha dhe zëvendës-drejtoresha e në disa syresh të gjitha palët realizuan 
monitorim në njëshe, si shkak i numrit të madh të mësimdhënësve. Megjithëse, kjo 
“vegël” konsiderohet lehtësim për stafin udhëheqës të shkollës, aty-këtu shfaqen 
doza të vogla pakënaqësie nga mësimdhënësit për “feed-backun” që pranojnë nga 
shefat e departamenteve. Të gjitha rastet u diskutuan me drejtoreshën në prani të 
palëve me qëllim të shmangies së rezistencës e cila do të mund të ndikonte jo mirë 
në performancën e shkollës. 
Këtë vit, planet mujore (me theks në gjuhët e huaja) shkarkohen në Google drive, 
planet e aktiviteteve, kurse & trajnimeve në kalendarin enkas për to, agjenda e 
testeve në kalendarin e testeve, regjistri i vërejtjeve të nxënësve në “drive” për 
informim të gjithëmbarshëm e funksionim të mirëfilltë të shkollës. Edhe kjo flet se 
shkolla frymon me qasje bashkëkohore krahas shkollave në botë. 
Risi në departamentin e gjuhëve të huaja është zhvillimi i kursit GPJ me 14 nxënës 
(Global Partners Junior) i cili u zhvillua nga New York City Global Partners, Inc, 
organizatë joqeveritare e cila lidh Zyrën e Kryetarit  të qytetit me qytetet e tjera të 
botës. Ky program fokusohet në sfidat me të cilat përballen qytetet e ndryshme të 
botës përmes syrit artistik. Të rinjtë ndërkombëtarë dhe nga Nju Jorku 
bashkëpunojnë në të njëjtin planprogram, duke ndarë njohuritë me njëri- tjetrin 
përmes blogjeve, bisedave, videove dhe diskutimeve online. Për dy modulet e para 
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të realizuara deri më tani nxënësja e Mil-3 u shpall në mesin e 10 nxënësve më të 
suksesshëm për angazhim. Klasat e tjera në gjuhë të huaja realizuan: krijim esesh, 
CV, letra motivuese, raporte të ndryshme, kuize, etj. Nxënësit po ashtu kohë pas 
kohe shikojnë filma dhe realizojnë aktivitete në lidhje me filmat e shikuara. Këngët 
dhe dokumentarët janë pjesë e vazhdueshme e punës së këtij departamenti. 
 
Hour of code - u zhvillua nga dy mësimdhënëse, si shkollë e parë në Kosovë që provoi 
diç të tillë në formë klubi dhe me më pas me nxënës të klasave V e VI. Ky aktivitet 
kishte për qëllim ngritjen e vetëdijes  së nxënësve për programim, si dhe prezantimin 
e programimit përmes lojërave. Për shkak të interesimit të madh që treguan 
nxënësit, planifikohet që ky aktivitet të realizohet edhe gjatë gjysmëvjetorit të dytë 
sërish në formë të klubeve me nxënës të tjerë.  
 
German Theatre Workshop - punëtori e cila u zhvillua për një javë rresht nga dy 
ekspertë gjermanë në kuadër të projektit PASCH (me të cilët u nënshkrua vazhdimi i 
memorandumit) dhe e cila rezultoi me një shfaqje si një ndër eventet më të arritura 
të nxënësve. Synohet që e njëjta shfaqje të prezantohet edhe një herë gjatë 
gjysmëvjetorit të dytë, nëse sigurohet ndonjë formë përkrahjeje. 
Një projekt i veçantë në gjuhë shqipe me karakter hulumtues “Ju dhe fuqia e fjalës” u 
finalizua me vizitë në TV Klan, ndërkaq klubi i gjuhës shqipe shfaqi performancën e tij 
në teatrin “Oda” me temën për ruajtjen e mjedisit. Në sociologji e gjuhë shqipe u 
krye hulumtimi për lexueshmërinë me nxënësit e shkollave të qytetit. Në kuadër të 
aksioneve humanitare u përkrah projekti MAT (ndihma skamnorëve), u shpërndanë 
ushqime dhe veshë mbathje gjatë muajit të solidaritetit. 
 
Edhe lëndët e shkathtësive përfunduan suksesshëm fundvitin me një sërë 
aktivitetesh gjatë këtij gjysmëvjetori si: Ditët e rinisë – organizuar nga Komuna e 
Prishtinës “Streetball”, ndeshje miqësore me shkollën fillore “Mihail Grameno” – 
Fushë Kosovë, ndeshje garuese futbollistike në kuadër të shkollave fillore dhe të 
mesme me shkollën ISP (liga e formuar në sistem të pikëve), pjesëmarrje në garat e 
futbollit dhe basketbollit të organizuara nga SHPKF dhe Drejtoria për Arsim Sport dhe 
Kulturë, në garën e basketbollit shkolla jonë fitoi vendin e tretë, ndeshje futbolli me 
shkollën e mesme “Sami Frashëri”, koncerte festive në të gjitha datat e shënjuara si 
dhe rregullim skenografie në kuadër të eventeve. Fëmijët e vegjël dekoruan të 
ashtuquajturin Bredhin e dëshirave i cili shpërfaqi tërë pritshmërinë e tyre nga 
babadimri.  
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Krejt në fund, shkolla me nxënësit e saj patën kënaqësinë të presin në vizitë 
kampionen botërore në xhudo, Majlinda Kelmendin e cila ngriti edhe më shumë 
motivin e tyre për arritje të larta në sporte e në jetë.  
Tradicionalisht, u ndihmuan fëmijët e SOS-it me blerjen e kartolinave uruese, u 
shpërndanë dhuratat e fundvitit për të gjithë nxënësit, për fëmijët e lagjes dhe për 
fëmijët e stafit. 
Gjysmëvjetori i parë përfundoi me sukses në tre ciklet e shkollimit, klasat 1-12. 
Suksesi nominal në nivel shkolle është 4.37. U mbajtën me rregull të gjitha takimet e 
këshillave (këshilli i klasave të ulëta, të larta, i nxënësve, këshilli pedagogjik dhe 
këshilli i prindërve).  
Në takime u trajtuan tema interesante në funksion të ngritjes së cilësisë në shkollë, u 
morën masa edukative ndaj disa nxënësve rreth thyerjes së rregullave të shkollës (të 
aprovuara nga këshillat e paraleleve e këshilli i prindërve, por edhe iu kushtua kujdes 
i veçantë plotësimit të dokumentacionit pedagogjik). Së fundi u planifikua që të 
mobilizohet shkolla në funksionalizimin e plotë të softuerit për vlerësimin e 
nxënësve. 
Java e parë e gjysmëvjetorit të dytë do të fillojë me trajnimin masiv të 
mësimdhënësve për kursin “Hulumtimi në Veprim” i cili pritet të fuqizojë aspektin e 
hulumtimeve me bazë në klasë/ shkollë. 
 

 
 

Tabelat statistikore të stafit punonjës dhe nxënësve të shkollës gjatë vitit shkollor 
2015/16 

Tabela statistikore e stafit punonjës 

Menaxhues 
Administrativë 

Mësimdhënës, 
mbështetës të 
mësimdhënies 

Teknikë 
dhe 

ndihmës 

Punëtorë 
restoranti 

Gjithsej 

7 66 16 11 100 

Tabela statistikore e nxënësve 

Cikli Klasa Nxënës 

I 1-5 203 

II 6-9 175 

III 10-12 159 

  Gjithsej 537 
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17. Aktivitete të tjera 

Në vitin 2015, Qendra për Arsim e Kosovës ka ndërmarrë edhe një varg aktivitetesh 
të tjera, disa prej të cilave po prezantojmë në formë të përmbledhur. 
 
1) Rrjeti „Kultura e parë, e dytë dhe inter-kultura“ –Gjatë vitit 2015, Qendra për 
Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me MAShT dhe Fakultetin Filozofik kanë 
vazhduar implementimin e projektit 2 vjeçar, “Kultura e parë, e dytë dhe inter-
kultura”. Ky projekt financohet nga Sekretariati shtetëror për arsim, hulumtim dhe 
inovacion i Zvicrës dhe ka për qëllim formimin e një rrjeti me ekspertë nga Zvicra, 
Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia për shkëmbim tematik të përvojave, teorive, 
koncepteve dhe ideve, si dhe promovimin e dialogut shkencor midis ekspertëve të 
fushave të edukimit për demokraci, pedagogji ndërkulturore dhe pedagogji e 
socializimit. Projekti fokusohet në shkëmbimin e përvojave në lidhje me dy aspekte: 

 Orientimi midis kulturës së parë, së dytë dhe inter-kulturës (tek mërgimtarët, 
re-mërgimtarët, por edhe tek anëtarët e pakicave) 

 Edukimi për Qytetari Demokratike dhe për të Drejtat e Njeriut (EDC/HRE) në 
vendet e ndryshme. 

Në kuadër të këtij projekti gjatë vitit 2015 janë mbajtur 2 konferenca 
ndërkombëtare. Konferenca e parë me titull  “Kontributi i mësimit plotësues dhe të 
teksteve shkollore në përkrahjen dhe përmirësimin e orientimit midis kulturës së 
parë, të dytë dhe inter-kulturës” është mbajtur më 7-9 maj 2015 në Cyrih, ndërsa 
konferenca e dytë dhe përfundimtare e projektit me temën “Përgatitja e 
mësimdhënësve lidhur me edukimin për demokraci dhe përkrahjen e orientimit të 
pakicave etnike midis kulturave dhe normave të ndryshme” është mbajtur më 5-7 
nëntor 2015 në Tiranë. Pasqyrimi i përmbajtjes së konferencave dhe njohuritë e 
fituara gjatë projektit 2 vjeçar do të publikohen në një botim të veçantë. Pritet që 
projekti të vazhdojë dhe në të ardhmen në formën e bashkëpunimit të vendeve për 
të zbatuar projekte të ndryshme që kanë të bëjnë me edukimin për qytetari 
demokratike dhe të drejta të njeriut.  

  

2) Etika dhe integriteti institucional – Në nëntor të vitit 2015 KEC ka filluar 
implementimin e projektit 1 vjeçar “Etika dhe integriteti institucional”, të cilin e 
financon Instituti Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS). Ky projekt do të realizohet në 
3 komuna të Kosovës, si në Prishtinë, Gjakovë dhe Podujevë. Në kuadër të këtij 
projekti do të hartohet një udhëzues dhe do të trajnohen zyrtarë të burimeve 
njerëzore të 5 ministrive, 3 komunave dhe 12 drejtorëve të shkollave nga komunat e 
përfshira.  

Projekti ka për qëllim krijimin e një klime të sjelljes së përgjegjshme personale dhe 
organizative në institucionet qendrore dhe komunale, si dhe në shkolla përmes 
fuqizimit të udhëheqjes institucionale për të zbatuar në vendet e tyre të punës 
standardet e etikës dhe integritetit institucional. Shkollat e përfshira në projekt do të 
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përgatisin një plan veprimi në të cilin do të planifikojnë aktivitete të cilat 
mundësojnë zbatimin në praktikë të parimeve të etikës dhe integritetit institucional 
në shkollat e tyre. Realizimi i këtyre planeve gjatë vitit 2016 do të monitorohet nga 
KEC. 

 

3) Ndërtimi i përfshirjes sociale përmes edukimit – Në bashkëpunim me partnerët 
nga Mali i Zi dhe Kosova (Qendra për Demokraci dhe të Drejtat të Njeriut – CEDEM, 
Qendra Pedagogjike e Malit të zi, organizata Children – Enfants, Bethany Cristian 
Services nga Gjakova) me 15 dhjetor të vitit 2015 kemi filluar projektin: Building 
Social Inclusion Through Education. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është: 
Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit 
institucional dhe shërbimeve më të mira për  komunitetet e margjinalizuara, Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të 
programit të bashkëpunimit ndërkufitar.   

 
4) Projekti i Historisë së Përbashkët – Faza II – Projekti i Historisë së Përbashkët – 
Faza II e ka qëllim: "Të kontribuojë në rritjen e pajtimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë 
të së kaluarës së afërt në Ballkanin Perëndimor dhe Turqisë me anë të edukimit 
historik transnacional dhe raportim objektiv të drejtësisë tranzicionale”. 
 
Gjatë këtij viti janë zhvilluar këto aktivitete:  

 Trajnimi për mësimdhënësit e historisë nga vendet e Ballkanit perëndimor i 
organizuar në Mostar të Bosnjës. Përfaqësuesi i KEC ka mbajtur një sesion të 
këtij trajnimi.  

 Shkëmbime përvojash dhe materialesh përmes grupeve online të krijuara nga 
projekti 

 

5) Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN)– Në ditët e fundit të vitit 2015, KEC 
ka filluar zbatimin e projektit 4-vjeçar, të financuar nga BE,  i cili ka për qëllim ta 
mbështes krijimin e koaliciot strategjik të katër organizatave të shoqërisë civile të 
fokusuara në fushën e Arsimit, Punësimit dhe Politikave Sociale. Anëtarë të 
koalicionit janë: KEC, Agjencia e Përkrahjes së Punësimit në Kosovës (APPK), Balkan 
Sunflowers (BSF) dhe Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike (ATTA). 
Ndërkaq, organizata holandeze SPARK është partneri mbështetës i këtij projekti me 
buxhet mbi 1 mil. EUR. Aktivitetet e Projektit janë të organizuara në katër 
komponenta të ndërlidhura: 1) Forcimi i Rrjetit KEEN; 2)  Pjesëmarrja në 
politikëbërje; 3)  Monitorimi; 4)  Ndërlidhja e Arsimit dhe Punësimit me Tregun e 
Punës. 

6) Shkollat si gjeneratorë të shoqërisë demokratike– Në bashkëpunim me partnerët 
nga Bosnia dhe Herzegovina, Çekia, Slovakia dhe Polonia, në dhjetor të vitit 2014 
kemi filluar projektin: Shkollat si gjeneratorë të shoqërisë demokratike.   
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Gjatë këtij viti janë zhvilluar këto aktivitete:  

 Trajnimi i përbashkët për përfaqësuesit e 10 shkollave nga pesë vendet e 
përfshira i mbajtur në Prishtinë;  

 Projektet ndërmjet shkollave nga shtetet e ndryshme kanë filluar dhe 
përfundojnë në fund të muajit janar 2016;  

 Në shkurt të vitit 2016 shkollat nga Kosova do të prezantojnë të arriturat e 
projektit në Konferencën rajonale që do të zhvillohet në Sarajevë; 

7) Mbështetja për zhvillimin e Strategjisë për sigurimin e cilësisë– Në bazë të 
kontratës me Kultur Kontakt-AUSTRIA, KEC ka ndihmuar projektin e binjakëzimit 
“Përkrahje për zbatimin e PSAK 2011-2016” për hartimin e strategjisë për sigurimin e 
cilësisë për arsimin parauniversitar. Në fillim të vitit 2015 është organizuar një vizitë 
studimore në Austri e cila ka pasur qëlim që hartuesit e dokumentit të Strategjisë të 
njihen me praktikat më të mira të sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar. Kjo 
ka bërë të mundur finalizimin e dokumentit të Strategjisë i cili ka qenë rezultat i 
procesit me pjesëmarrje të gjerë dhe i konsultimeve në të gjitha nivelet. Në dhjetorin 
e  vitit 2015, Strategjia është aprovuar nga Qeveria dhe është bërë prezantimi publik 
i saj. Kjo Strategji do të integrohet në PSAK 2017-2021 si një ndër shtatë shtyllat e 
këtij dokumenti. 
 
8) Vlerësimi i projekti HigherKos– Në bashkëpunim me kompaninë zvicerane KEK-
CDC, KEC ka fituar tenderin për vlerësimin final të projektit “HigherKOS – Nxitja e 
zhvillimit institucional të arsimit të lartë dhe shkencës në Kosovë”, të cilin e 
implementon një konsorcium nga Austria me mbështetjen financiare të Agjencisë së 
Zhvillimit të Austrisë (ADA).  Procesi i vlerësimit të jashtëm është realizuar gjatë 
muajit shtator të vitit 2013 me ekspertizë të kombinuar zvicerane dhe kosovare. 
Ndërkaq, në tetor është dorëzuar raporti i vlerësimit me mësimet e nxjerra dhe 
rekomandime për të ardhmen.  



 

 

 

 

 

53 

 

Shtojca 1: Persona të certifikuar sipas programeve të akredituara 
nga MASHT 

 

Nr. Emri i programit të trajnimit 

Numri i 

pjesëmarrësve 

të certifikuar 

Orë trajnimi 

sipas 

programeve 

Totali  

orë 

trajnimi 

1 Të nxënit përmes projekteve në shkencat e 

natyrës 

29 34    986 

2 Sfida e dizajnit në mësimdhënien dhe të 

nxënit e teknologjisë 

30 34 1 020 

3 Të nxënit lidhur me mjedisin 111 34 3 774 

4 Përdorimi i teknologjisë informative në 

mësimdhënien dhe të nxënit e gjuhës 

angleze 

25 34     850 

5 Klubi i nxënësve për përkrahje teknike 37 34 1 258 

6 Zhvillimi i shkathtësive të shekullit XXI në 

lëndën e matematikës 

623 24 14 952 

7 Zhvillimi i shkathtësive të leximit në klasat 

e hershme 

1906 24 45 744 

8 Programimi kompjuterik 103 24   2 472 

9 Koordinimi i zhvillimit profesional me bazë 

në shkollë 

79 30 2 370 

10 Hulumtimi në veprim 81 24 1 944 

11 Standardet e fasilitimit të të nxënit 209 24 5 016 

12 Kosovision Contest për fazën I 322 24 7 728 

13 Kosovision Contest për fazën II 90 36 3 240 

14 Hap pas hapi 3-6 niveli fillestar 46 40 1 840 

15 Hap pas hapi 3-6 niveli avancues 10 40    400 

16 Hap pas hapi klasa e tretë 14 24   336 

17 Hap pas hapi klasa e katërt 14 24  336 

18 Trajnimi për avokim 8 16 128 

19 Trajnimi për trajnerë për punë me të rritur  88 24 2 112 

20 Drejtësi shoqërore 12 32    384 

21 Mendimi kritik gjatë leximit dhe shkrimit 791 120 94 920 

Gjithsej pjesëmarrës të certifikuar në programe 

të akredituara gjatë 2015 

 4 628  191 810 
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Shtojca 2: Persona të certifikuar sipas programeve të tjera 

 

Nr. Emri i programit të trajnimit 

Numri i 

pjesëmarrësve 

të certifikuar 

Orë trajnimi 

sipas 

programeve 

Totali  

orë 

trajnimi 

1 Persona Doll 18 24    432 

2 Trajnimi për trajnerë për mësimdhënësit 

që punojnë me nxënësit e rikthyer (në 

akreditim) 

22 24 528 

3 Të bëhemi gati për shkollë 35 24 840 

4 Ndërmjetësimi në  mes  të 

bashkëmoshatarëve 

114 16 1 824 

5 Trajnimi për zbatim të protokollit për 

parandalimin dhe referimi e dhunës në 

shkolla 

189 16 3 024 

6 Kompetencat e edukatorëve 19 16 304 

Gjithsej të trajnuar në programe të tjera 

gjatë vitit 2015 

397  6 952 

 

 


