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EDDNj

Edukimi për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut
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Edukimi Multikulturor
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Family Health International 360
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GIZ CDBE
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Hap pas Hapi
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International Step by Step Association
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(Rrjeti për Edukim dhe Punësim i Kosovës)
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Kosovo Force

KFOS

Kosovo Foundation for Open Society
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K‐RAE‐EYN
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komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian)

KSHLM

Këshllimi Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënëve

MASHT

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë

MKLSH

Mendimi Kritik Gjatë Leximit dhe Shkrimit
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NVK

Nevo Koncepti

OEK

Oda Ekonomike e Kosovës
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OSI
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OShC

Organizata të Shoqërisë Civile
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Programi për Arsim Themelor
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Pako e Burimeve të Cilësisë

PEST
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PHZH

Universiteti i Cyrihut

PRC

Pako E Resurseve të Cilësisë

PSAK

Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës
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Qendra për Dokumentim të Romëve dhe Ashkalive

REF

Roma Education Fund (Fondi për Edukim të Romëve)

REYN

Romani Early Years Network

SDC

Zyra Zvicerane

SiV

Syri i Vizionit

SMIA

Sistemi i Menaxhimit të Informatave në Arsim

SPARK

Stitching SPARK

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

SHL‐K

SHL Kosova

UNICEF

United Nations Children’s Fund
(Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë)

UNSECO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

USAID

United States Agency for International Development
(Agjencia e Shteteve të Bashkura për Zhvillim Ndërkombëtar)

VoRAE

Voice of Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo

ZQM

Zyra për Qeverise të Mirë

5

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

I. Hyrje
Publikimi i rezultateve të testit PISA në dhjetorin e vitit 2016 solli edhe një herë në qendër të
vëmendjes cilësinë e ulët të arsimit në Kosovë. Këto rezultate paraqesin një provë se nxënësit
kosovarë ngecin në shkathtësitë e tyre për t'i zbatuar njohuritë në jetë, jo vetëm në raport me botën
e zhvilluar, por edhe në raport me vendet fqinje. Nga ana tjetër, Kosova ka një pjesëmarrje
jashtëzakonisht të lartë në të gjitha nivelet e arsimit që tregon se nuk është punuar paralelisht në
rritjen e përfshirjes në arsim dhe të cilësisë së arsimit.
Një ditë pas shpalljes së rezultateve të testit PISA, Qeveria e Kosovës aprovoi Planin Strategjik për
Arsimin në Kosovë 2017‐2021, i cili adreson çështjet kyçe zhvillimore të sektorit të arsimit.
Megjithatë, aprovimi i Planit nuk u shoqërua edhe me zotime buxhetore përkatëse që e vë në pyetje
zbatimin e tij në jetë. Zbatimi i Kurrikulës së Re paraqet një ndër sfidat më të mëdha të këtij plani,
pasi shpërfaq një varg rrethanash që vështirësojnë mbarëvajtjen e një procesi të tillë, duke filluar nga
tekstet mësimore joadekuate, mungesa e pajisjeve teknologjike në shkolla, e deri tek përgatitja e
mësimdhënësve për të zbatuar një kurrikulë të bazuar në kompetenca.
Programet e KEC janë profilizuar në katër fusha, ndonjëherë edhe të ndërlidhura në mes vete:

I.1.Përmirësimi i cilësisë së arsimit:
Për dallim nga periudhat e mëhershme viti 2016 nuk u karakterizua me numër shumë të madh të
mësimdhënësve të trajnuar. Në fakt, gjatë këtij viti u certifikuan për pjesëmarrje në programe të
ndryshme trajnimi 1,690 mësimdhënës (për më shumë shih shtojcën e raportit). Gjatë vitit 2016 u
përmbyll një ndër programet më të mëdha të trajnimit në Kosovë – Programi për Arsimin Themelor
(BEP) i financuar nga USAID. Ndërkaq, përqendrimi më i madh ishte në konsolidimin e programeve të
fëmijërisë së hershme dhe në nxitjen e shkollave për t’i shfrytëzuar përparësitë e teknologjisë përmes
projektit “Më mëso mua”.

I.2.Të drejtat e njeriut
Përveç mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna, projektet nga fusha e të drejtave të njeriut u përqendruan
në përmirësimin e pozitës së fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Projekti EU
SIMRAES 2 i financuar nga Bashkimi Evropian vazhdon mbështetjen e 10 qendrave mësimore
anekënd Kosovës, si dhe ofron 200 bursa vjetore për nxënësit e shkollave të mesme nga këto
komunitete. Ndërkaq, projekti TOGETHER i financuar nga Roma Education Fund (REF) vazhdon me
mbështetjen e fëmijëve të komuniteteve të nivelit parashkollor, me qëllim që të sigurojë fillimin e
suksesshëm të shkollimit të obligueshëm.
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I.3. Rrjetëzimi dhe pjesëmarrja në politikëbërje
Gjatë vitit 2016 KEC ka qenë mjaft aktiv në procesin e hartimit të politikave arsimore. Përveç
udhëheqjes së procesit të hartimit të PSAK 2017‐2021, në kuadër të projektit KEEN, është zhvilluar
Strategjia për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Shoqërinë Kosovare 2017‐
2021, e cila, pritet të aprovohet nga Qeveria.

I.4. Hulumtimet në fushën e arsimit
Komponenta e hulumtimeve nuk ka qenë shumë e shprehur gjatë vitit 2016, përveç përgatitjeve për
monitorimin e dokumenteve strategjike që janë zhvilluar në kuadër të projektit KEEN dhe aktiviteteve
hulumtuese që zhvillohen në kuadër të projekteve të tjera.
Gjatë vitit 2016 kujdes i veçantë i është kushtuar përmirësimit të menaxhimit të organizatës. Janë
bërë përgatitje për certifikim të organizatës sipas standardit ISO 9001:2015, duke u përqendruar në
fushën e menaxhimit të projekteve dhe të trajnimeve. Po ashtu janë bërë përgatitje për zbatimin e
një sistemi të avancuar të menaxhimit të dokumentacionit dhe të kontabilitetit.
Në vazhdim prezantohen raporte më të detajuara për projektet kryesore që ka zbatuar KEC‐i gjatë
vitit 2016.
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1. Edukimi në fëmijërinë e hershme
Programi i edukimit në fëmijërinë e hershme bazohet në metodologjinë e njohur “Hap pas hapi” dhe
fokusohet tek fëmijët e moshës deri në 10 vjeç. Gjatë vitit 2016, në kuadër të programit janë realizuar dy
projekte kryesore: ”Zhvillimi i cilësisë në edukimin e fëmijërisë së hershme në Kosovë” dhe “Rrjeti K‐RAE‐EYN”,
që të dyja me financimin e OSF‐Londër.
Përveç këtyre dy projekteve, Programi ka realizuar edhe një varg trajnimesh të mbështetura në metodologjinë
“Hap pas hapi”, qoftë në kuadër të projekteve të tjera të KEC ose në bashkëpunim me partnerë të tjerë.

1.1 Zhvillimi i cilësisë në edukimin e fëmijërisë së hershme në Kosovë
Projekti "Zhvillimi i cilësisë në edukimin e fëmijërisë së hershme në Kosovë", ka për qëllim ngritjen e cilësisë në
edukimin parashkollor. Ky projekt ofron një model për sigurimin e cilësisë së edukimit në fëmijërinë e
hershme, duke krijuar një rrjet funksional të profesionistëve.
Synimi kryesor i projektit ka qenë zbatimi i “Pakos së Resurseve të Cilësisë”‐ PRC të hartuara nga ISSA
(International Step by Step Association) e cila, një vit më parë, nga një grup ekspertësh, i është përshtatur
kontekstit kosovar. Në fazën e parë të projektit janë përkthyer dokumentet e PBC‐së dhe përfaqësuesit e
Institucioneve parashkollore janë trajnuar për t’i zbatuar ato. Ndërkohë, këto dokumente janë testuar për
përshtatjet eventuale.
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
Partnerët kryesore të projektit janë: Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë, Fakulteti i Edukimit dhe
14 institucione parashkollore.
Të arriturat kryesore
Arritjet kryesore të projektit janë:




Pakoja e resurseve është adaptuar dhe është botuar si dokument zyrtar, në bashkëpunim me MASHT;
Kopshtet e përfshira në projekt kanë arritur të përvetësojnë përdorimin e databazës e cila mundëson
përcjelljen e cilësisë së ofruar nga edukatorët dhe kopshtet;
Jemi në proces të futjes së kompetencave të edukatoreve në syllabuset e Fakultetit te Edukimit.

Vlerësimi i institucioneve parashkollore për përdorimin e kompetencave u bë nga OSF me mbështetje nga
ekspertja nga Uashingtoni, Stephanie Olmar. Faza e parë e vlerësimit është zhvilluar në vitin 2015, ndërsa faza
përfundimtare e vlerësimit u zhvillua gjatë muajit shkurt të vitit 2016. Të gjitha institucionet e përfshira në
projekt janë monitoruar dhe përkrahur në shfrytëzimin e dokumenteve nga ”Pakoja e resurseve Cilësore” dhe
nga stafi i projektit.
Në tetor 2016, MASHT ka aprovuar botimin e PRC të kompetencave e cila përmban:
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Instrumentin për zhvillim profesional dhe përmirësimin e cilësisë së praktikës në fëmijërinë e hershme;
Instrumentin për vlerësimin e cilësisë;
Protokollin për përdorimin e instrumentit për praktikën e vlerësimit të cilësisë;
Databazën elektronike.

Kjo pako u është dorëzuar të gjitha institucioneve parashkollore dhe qendrave mësimore, si dhe DKA‐ve ku
është zhvilluar projekti. Në fund të projektit është realizuar edhe një konferencë me temën ”Cilësia e
Shërbimeve të ofruara në Edukimin e Fëmijërisë së Hershme”. Në këtë konferencë 130 pjesëmarrës patën
rastin të njoftohen me dokumentet e botuara të kompetencave dhe të japin komente për to.

1.2. Rrjeti K‐RAE‐EYN
Qëllimi i projektit është të mbështes komunitetin e arsimit për përfshirjen sociale dhe arsimimin cilësor të
fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian, duke mundësuar shkëmbimin e njohurive dhe avokimin përmes rrjetit K‐
RAE‐EYN. Rrjeti është i bazuar në konceptin e REYN (Romani Early Years Network) dhe synon të përkrah qasjen
e barabartë në arsim për fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 0‐10, duke avokuar për
përfshirjen dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara.
Rrjeti K‐RAE‐EYN ofron mundësi për zhvillim profesional për individët që merren në fushën e edukimit të
hershëm. Anëtarët e Rrjetit kanë mundësinë të zhvillohen profesionalisht, të shkëmbejnë praktika, të krijojnë
bashkëpunime e partneritete mes vete si dhe me anëtarë të rrjeteve REYN në shtete tjera. Faza e parë e
projektit ka filluar në shtatorin e vitit 2014 dhe ka përfunduar në qershor të vitit 2016, ndërsa faza e dytë ka
filluar në nëntor 2016 dha vazhdon edhe gjatë vitit 2017.
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Gjatë fazës së parë kryesisht janë përkrahur para‐profesionistët dhe profesionistët me aktivitete mbështetëse,
ndërsa në fazën e dytë parashihet të ketë të përfshirë edhe organizata dhe institucione të cilat përkrahin
fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian.
Të arriturat kryesore


Krijimi i rrjetit K‐RAE‐EYN
Arritja kryesore e projektit ishte krijimi dhe mbajtja e suksesshme e rrjetit K‐RAE‐EYN. Projekti me
sukses ka arritur të regjistroj si anëtarë të rrjetit organizatat joqeveritare si dhe anëtarë të ndryshëm
që punojnë në fushën e fëmijërisë së hershme. Rrjeti vazhdon të ofrojë mundësi për t'u takuar,
bashkëpunuar dhe punuar në drejtim të përmirësimit të edukimit të hershëm për romët, ashkalinjtë
dhe egjiptianët. Në të dy fazat janë organizuar takime të rregullta të bordit, i cili është i përbëre nga 5
organizata: Balkan Sunflowers, Save the Children, Nevo Koncepti, KEC, Bethany Christian Service.



Hartimi i Strategjisë i Rrjetit K‐RAE‐EYN
Në fillim të vitit 2016 është finalizuar “Strategjia e K‐RAE‐EYN 2015‐2018”. Dokumenti ka përmbledhur
aktivitetet që do të ndërmerren nga rrjeti në këtë periudhë. Është parashikuar se mbështetje
financiare për rrjetin mund të kërkohet nga komunat ku veprojnë qendrat mësimore si dhe donatorë
të ndryshëm.



Organizimi i aktiviteteve për zhvillim profesional të para‐profesionistëve dhe profesionistëve
Gjatë vitit janë organizuar një sërë aktivitetesh për zhvillimin profesional të para‐profesionistëve dhe
profesionistëve. Janë mbajtur trajnime të

ndryshme të cilat më pas janë përcjellë me vizita

monitoruese, si: Hap pas hapi, Edukimi për drejtësi shoqërore dhe Avokim. Po ashtu në takimet
mujore anëtarët e K‐RAE‐EYN kanë pasur mundësi të diskutojnë dhe të mësojnë lidhur me punën me
prindërit, aktivitete që mund të përkrahin zhvillimin e fëmijëve dhe tema tjera me interes. Kohët e
fundit takimet janë mbajtur çdo herë në vende të ndryshme të Kosovës, kryesisht në qendra
mësimore.


Organizimi i konferencës për edukimin në fëmijërinë e hershme të fëmijëve rom, ashkali dhe
egjiptian
Më 16 shkurt 2016 Rrjeti K‐RAE‐EYN mbajti konferencën e parë rajonale për edukimin në fëmijërinë e
hershme të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian. Rreth 80 pjesëmarrës që vinin nga sektorë të
ndryshëm si organizata, komuna, drejtorë dhe psikologë të shkollave, mësimdhënës, edukatorë dhe
prindër patën mundësi të dëgjojnë dhe të diskutojnë hulumtime të ndryshme dhe praktikat e bëra mbi
temën e edukimit në fëmijërinë e hershme. Konferenca u mbajt në Gjakovë ku u prezantuan
hulumtimet vijuese:
‐
‐
‐
‐

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë në arsimin fillor dhe parashkollor, Qendra për
Arsim e Kosovës;
Komunikimi ndërmjet institucioneve parashkollore dhe prindërve, Fakulteti i Edukimit;
Kujdesi në fëmijërinë e hershme dhe analiza e zhvillimit të situatës Save the Children;
Studimi mbi ndikimin dhe qëndrueshmërinë e qendrave mësimore, UBO Consulting.
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2. Zhvillimi i mendimit kritik
Programi “Mendimi Kritik Gjatë Leximit dhe Shkrimit ‐ MKLSh” ka filluar të zbatohet në Kosovë që nga viti
2000. Interesimi i jashtëzakonshëm i mësimdhënësve për të vijuar programin e MKLSh‐së, si dhe
përshtatshmëria e implementimit të tij në klasa i mundësoi KEC të bashkëpunojë me shumë institucione
vendore dhe ndërkombëtare, si: MASHT, OSI, KFOS, UNICEF, Banka Botërore, KulturKontakt, etj. për të
mbështetur zhvillimin profesional në kuadër të këtij programi të mbi 7,000 mësimdhënësve në mbarë
Kosovën.
Programi i MKLSh‐së 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, si dhe të kurrikulave lëndore. Në
mënyrë të veçantë, zbatimi i programit të MKLSh‐së në klasa mundëson zhvillimin e aftësive të ndryshme të
nxënësve, si:






të pyeturit aktiv;
të menduarit kritik;
zgjidhja e problemeve;
të nxënit në bashkëpunim;,
të nxënit e vetëinicuar, etj.

Për të vlerësuar ndikimin e zbatimit të programit të MKLSh‐së në Kosovë janë organizuar dhe 2 hulumtime me
karakter ndërkombëtar. 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 pjesëmarrjen dhe certifikimin në kuadër të këtij programi për promovim në
nivele të ndryshme gjatë procesit të licencimit të mësimdhënësve. Mësimdhënësit e certifikuar në kuadër të
programit të MKLSh‐së 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 të jenë më të suksesshëm gjatë vlerësimit të performancës së tyre.
Të arriturat kryesore
Gjatë vitit 2016, KEC në bashkëpunim me MASHT dhe Drejtorinë Komunale të Arsimit në Prishtinë kanë
vazhduar trajnimin e 90 mësimdhënësve të komunës së Prishtinës të organizuar në tri grupe trajnimi. Vazhdimi
i programit të trajnimit për këta mësimdhënës është realizuar në periudhën janar ‐ qershor 2016. Gjatë kësaj
kohe, për 90 mësimdhënësit e përfshirë në trajnim, KEC ka realizuar këto aktivitete:






Organizimin e 3 seminareve 2‐ditore për tri grupet e trajnimit;
Monitorimin e të gjitha seminareve të trajnimit dhe raportimin në MASHT dhe DKA‐në e Prishtinës
lidhur me monitorimin e realizuar;
Organizimin e një monitorimi në klasa për të gjithë pjesëmarrësit në trajnim dhe diskutimin e orëve të
monitoruara gjatë takimit gjysëm‐ditor;
Kontrollimin e dosjeve të mësimdhënësve të përfshirë në trajnim;
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Shqyrtimin e përmbushjes së kritereve nga ana e pjesëmarrësve dhe përgatitjen e certifikatave për të
gjithë mësimdhënësit që kanë përmbushur kriteret sipas standardeve të programit;
Certifikimin e 90 mësimdhënësve të Komunës së Prishtinës.

Interesimi i shtuar i mësimdhënësve për të vijuar programin e MKLSh‐së ka motivuar shumë mësimdhënës të
aplikojnë për certifikim të nivelit të dytë dhe të përgatiten për angazhim gjatë trajnimit të kolegëve të tyre në
të ardhmen. 29 mësimdhënës nga Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Gjilani dhe Ferizaji kanë aplikuar për
certifikim për nivelin e dytë në kuadër të programit të MKLSh‐së. Pas monitorimit të dosjeve të këtyre
mësimdhënësve, monitorimit të një ore mësimore, si dhe verifikimit të plotësimit të standardeve të programit
të MKLSh‐së, të gjithë mësimdhënësit janë certifikuar si mësimdhënës të MKLSh‐së. Disa nga këta
mësimdhënës janë angazhuar gjatë vitit 2016 për trajnimin e kolegëve të tyre.
Gjatë vitit 2016 ka qenë një interesim i jashtëzakonshëm i mësimdhënësve për të vijuar programin e MKLSh‐
së. Meqë gjatë këtij viti, MASHT, DKA‐të dhe donatorët nuk kishin mundësi të ndihmonin financiarisht
trajnimin e mësimdhënësve të interesuar, atëherë një grup prej 35 mësimdhënësve të Komunës së Suharekës
filloi trajnimin me vet‐financim. Deri në fund të vitit 2016, për këta mësimdhënës janë organizuar dy seminare
2‐ditore. Seminaret dhe aktivitetet e tjera për këtë grup të mësimdhënësve do të vazhdojnë gjatë vitit 2017.

3. Programi i Arsimit Themelor
Programi për Arsim Themelor (Programi apo BEP‐i) i ka përfunduar aktivitetet më 31 korrik 2016. Ky program
pesëvjeçar u është dedikuar të gjitha shkollave fillore dhe të mesme të ulëta në Kosovë dhe është financuar
nga USAID dhe Qeveria e Kosovës, ndërsa është implementuar nga organizata FHI 360, në partneritet me
MASHT dhe Qendrën për Arsim të Kosovës (KEC), e cila ka menaxhuar komponentin e zhvillimit profesional të
mësimdhënësve. Në vitin e fundit, Programi qe zgjatur edhe për një periudhë shtesë tetë muajshe, dhe në këtë
periudhë të zgjatur, KEC‐it iu besuan edhe disa aktivitete shtesë të projektit BEP: nga komponenti i parë
implementimi i kursit “Udhëheqja arsimore”, punëtoritë për këshillat drejtues të shkollave, ato të prindërve
dhe nxënësve, dhe nga komponenti i dytë kursi “Vlerësimi formativ”. Gjatë periudhës pesë vjeçare, Programi
ka bashkëpunuar me 600 shkolla në 24 komuna partnere.
BEP kishte këto objektiva:
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 ishte 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 BEP‐it ishte ‘Zhvillimi i
shkathtësive të shekullit 21 te nxënësit në bashkëpunim me shkollën dhe komunitetin’.
Të arriturat kryesore
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Ngritja e kapaciteteve të drejtorive komunale të arsimit për të përkrahur zhvillimin profesional të
mësimdhënësve
Programi ka bashkëpunuar me 24 komunat partnere për të ngritur kapacitetet e tyre në planifikim,
organizim dhe monitorim të aktiviteteve për zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Nga 24
komunat partnere, 22 kanë hartuar plane trevjeçare për zhvillimin profesional të mësimdhënësve.



Standardet e fasilitimit të të nxënit dhe kryefasilitatorët e të nxënit
Programi ka përgatitur një kuadër prej 68 kryefasilituesish (46 femra dhe 22 meshkuj) dhe 734
fasilituesish shkollorë (543 femra, 191 meshkuj) për 12 kurset e akdredituara nga komponenti i
zhvillimit profesional të mësimdhënësve. Kryefasilitatorët dhe fasilitatorët shkollorë janë përgatitur
pas vijueshmërisë me sukses të kurseve të veçanta treditëshe për kryefasilitatorë dhe fasilitatorë
shkollorë, monitorimit dhe praktikës së dëshmuar te Programi. Për të siguruar mbarëvajtje dhe cilësi
në ofrimin e këtyre kurseve nga ana e kryefasilitatorëve dhe fasilitatorëve shkollorë, Programi ka
mbajtur takime të rregullta tremujore.



Korniza e zhvillimit profesional me bazë në shkollë
Gjatë vitit të dytë të Programit, KEC në bashkëpunim me MASHT, përgatiti kornizën e zhvillimit
profesional me bazë në shkollë. Korniza është rishikuar së bashku me MASHT, drejtoritë komunale të
arsimit, Institutin Pedagogjik të Kosovës, shkolla dhe partnerë tjerë të programit. Me miratimin e
MASHT‐it, korniza u testua në 12 shkolla pilote të kurrikulës. Pas fazës testuese, ky kurs u akreditua
nga KSHLM‐ja dhe u ofrua edhe për shkolla tjera. Gjithsej 99 mësimdhënës nga 53 shkolla janë
certifikuar si koordinatorë të zhvillimit profesional me bazë në shkollë.



Hartimi dhe zbatimi i kurseve për mësimdhënës
Përmes komponentit për zhvillim profesional të mësimdhënësve, janë hartuar dhe zbatuar kurse të
ndryshme. Udhëzuesit dhe programet trajnuese janë hartuar nga konsulentë ndërkombëtarë dhe
vendor, të udhëhequr nga ekipi teknik i Programit. Materialet e hartuara janë testuar në shkolla të
caktuara, dhe pas fazës testuese, janë plotësuar materialet dhe janë akredituar kurset. Gjithsej 12
kurse janë hartuar dhe janë akredituar në MASHT gjatë kohëzgjatjes së Programit, në kuadër të
komponentit të zhvillimit profesional. Ato janë:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Të nxënit nëpërmjet projekteve në shkencat e natyrës;
Sfida e dizajnit në mësimdhënien dhe të nxënit e teknologjisë;
Të nxënit lidhur me mjedisin;
Përdorimi i teknologjisë informative në mësimdhënien dhe të nxënit e gjuhës angleze;
Klubet e teknikëve;
Klasa e orientuar kah nxënësi;
Zhvillimi i shkathtësive të shekullit 21 në lëndën e matematikës;
Zhvillimi i shkathtësive të leximit në klasat e hershme;
Hulumtimi në veprim;
Standardet e fasilitimit të të nxënit;
Programimi kompjuterik;
Koordinimi i zhvillimit profesional me bazë në shkollë.

Në këto kurse të mbajtura përmes kryefasilitatorëve apo me bazë në shkollë (përmes fasilitatorëve
shkollorë), janë trajnuar 10,756 mësimdhënës, ndërsa janë certifikuar 9,159 (6,345 femra; 2,814
meshkuj) nga 600 shkolla. Materialet e këtyre kurseve janë përkthyer në gjuhën boshnjake dhe atë
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turke, dhe kurset janë mbajtur edhe në gjuhën boshnjake dhe turke me fasilitatorë nga këto
komunitete.
Në vitin e fundit të projektit, KEC‐it i janë besuar edhe aktivitetet e dy komponentëve tjerë që më parë
janë menaxhuar nga organizata FHI 360. Ato janë kursi “Udhëheqja arsimore” në të cilin KEC ka
trajnuar 125 drejtorë shkollash dhe mësimdhënës nga 22 komuna; punëtoritë për këshillat drejtues të
shkollave, në të cilat kanë marrë pjesë 212 anëtarë të këshillave shkollorë nga 55 shkolla; punëtoritë
për këshillat e prindërve, në të cilat kanë marrë pjesë 279 prindër (126 femra; 153 meshkuj);
punëtoritë për këshillat e nxënësve, në të cilat kanë marrë pjesë 373 anëtarë të këtyre këshillave (237
femra; 136 meshkuj); dhe kursi “Vlerësimi Formativ” në të cilin KEC ka trajnuar 1,736 mësimdhënës
nga shkollat e tri komunave: Kaçanik, Gjilan dhe Klinë.


Aktivitetet tjera plotësuese me mësimdhënës dhe nxënës
Në kuadër të komponentit për zhvillim profesional, po kështu janë disenjuar projekte/aktivitete të
ndryshme jashtëkurrikulare që ndihmojnë zhvillimin e shkathtësive praktike të
nxënësve/mësimdhënësve. Ndër to janë “Klubet e gjelbra”, “Klubet e teknikëve”, kampi “RobotiKs”
etj.
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4. Më mëso mua
Në dokumentet strategjike të arsimit në Kosovë, si në Kornizën e re të Kurrikulës së Kosovës, Planin Strategjik
të Arsimit, etj, në mënyrë të theksuar potencohet nevoja për zhvillimin dhe shfrytëzimin e burimeve online, si
një mundësi për shfrytëzimin e burimeve alternative të përmbajtjeve mësimore, të cilat ndihmojnë në
zhvillimin e kompetencave të nxënësve dhe rritjen e cilësisë në arsim. Një qasje e tillë promovohet në veçanti
nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT), e cila mbështetë zbatimin e projekteve të cilat
mundësojnë zhvillimin dhe shfrytëzimin e platformave digjitale në procesin mësimor. Zhvillimi dhe shfrytëzimi
i këtyre platformave mundëson zbatimin më të shpejtë të Kornizës së re të Kurrikulës së Kosovës, sidomos kur
dihet se mungojnë tekstet mësimore të cilat mundësojnë zhvillimin e kompetencave të nxënësve të parapara
me këtë kornizë.
Pikërisht për të mundësuar zbatimin e Kurrikulës së re të Kosovës në arsimin parauniversitar përmes
shfrytëzimit të burimeve online të përmbajtjeve mësimore, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në mars të vitit
2016 ka filluar pilotimin e projektit dy vjeçar “School Me” apo “Më mëso mua”. Pilotimi i këtij projekti u
mundësua nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe ka për qëllim aftësimin e mësimdhënësve
dhe nxënësve për shfrytëzimin e përmbajtjeve mësimore të platformës digjitale “School Me” apo ”Më mëso
mua” në procesin mësimor. Kjo platformë përmban përmbajtje mësimore, të cilat janë në përputhje me
kërkesat e kurrikulave bërthamë të fushave lëndore të klasave 1‐9 të nivelit të shkollës fillore dhe të mesme të
ultë. Kjo platformë përmban përmbajtje mësimore me cilësi të lartë të cilat sqarohen në kuadër të lëndëve të
ndryshme mësimore, si realizimi i eksperimenteve në laboratorët virtualë të dukurive të ndryshme nga Fizika
dhe Kimia, pamjet e gjallesave në lëndën e Biologjisë, prezantimi i hartave në Histori dhe i vendeve të
ndryshme që janë pjesë e përmbajtjeve që duhet përvetësuar në lëndën e Gjeografisë, etj. Të gjitha këto
materiale mund të shfrytëzohen nga mësimdhënësit e shkollave ku pilotohet projekti, si dhe nga nxënësit e
tyre.
Projekti ”Më mëso mua” zbatohet për herë të parë në 14 komuna të Kosovës. Në komunën e Prishtinës dhe të
Gjakovës janë nga 2 shkolla përfituese, ndërsa nga 1 shkollë përfituese është në Pejë, Istog, Malishevë,
Rahovec, Drenas, F. Kosovë, Suharekë, Shtime, Podujevë, Hani i Elezit, Lipjan dhe Vushtrri.
Për të pasur një pasqyrë objektive lidhur me efektet që ka bërë zbatimi i këtij projekti në shkolla, KEC gjatë vitit
2017 dhe 2018 do të realizojë disa hulumtime. Rezultatet e hulumtimeve do të pasqyrojnë përparësitë e
zbatimit të projektit në shkollat pilot, si dhe ndërhyrjet që duhet të realizohen me qëllim të rritjes së
efikasitetit të zbatimit të tij në shkollat e tjera.
Të arriturat kryesore
Në fillim projekti ishte paraparë të realizohet në 15 shkolla në mbarë Kosovën. Me insistimin e koordinatorit të
projektit, si dhe realizimin e kursimeve gjatë kryerjes së aktiviteteve të ndryshme u mundësua që të shtohet
dhe një shkollë pjesëmarrëse në projekt. Kështu pilotimi i projektit ”Më mëso mua” filloi të realizohet në 16
shkolla të Kosovës.
Projekti ”Më mëso mua” filloi të zbatohej për herë të parë në Kosovë, prandaj zbatimi me sukses i tij kërkonte
angazhimin e KEC për të siguruar gjithë logjistikën për shfrytëzimin e rrjetit, si dhe aftësimin e mësimdhënësve
për shfrytëzimin e tij në procesin mësimor. Nga aspekti logjistik kërkohej nga KEC të mundësonte instalimin e
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rrjetit të internetit dhe shpërndarjen e tij nëpër klasa në shkollat që nuk ekzistonte ose për ta funksionalizuar
atë në shkollat ku kishte rrjet të instaluar të internetit, të siguronte dhe të instalonte SMART televizorët, të
mundësonte regjistrimin e mësimdhënësve dhe nxënësve për shfrytëzimin e platformës digjitale, si dhe
parapagimin e tyre për shfrytëzimin e saj. Po ashtu, KEC duhet të aftësonte mësimdhënësit se si të
shfrytëzonin platformën ”Më mëso mua” në procesin mësimor.

Gjatë vitit 2016 u realizuan shumë aktivitete të cilat sollën arritjen e këtyre rezultateve:


Instalimi i rrjetit të internetit në 8 shkolla pjesëmarrëse dhe funksionalizimi i rrjetit në shkollat e
tjera



Blerja e 144 SMART TV dhe instalimi i tyre në 16 shkolla



Bashkëpunimi me DKA për të siguruar parapagimin e internetit për shkollat përfituese
KEC ka arritur që të nënshkruajë marrëveshje mirëkuptimi me 12 nga 14 komunat e Kosovës dhe në
këtë mënyrë të sigurojë që këto komuna të bëjnë financimin e shfrytëzimit të internetit për periudhën
2 vjeçare prej 30‐40 Mbs për 14 shkollat përfituese. Kjo ka bërë që KEC të kujdeset për financimin e
shfrytëzimit të internetit vetëm për 2 shkolla, si për shkollën ”Emin Duraku” në Shtime dhe shkollën
”Ali Gashi” në Drenas. Kjo ka bërë që komunat ta shohin me interes dhe të ndihmojnë në zbatimin e
këtij projekti në shkollat e tyre. Po ashtu kjo ka bërë që KEC të kursejë shpenzimet dhe të rrisë edhe
për 1 numrin e shkollave përfituese.



Aftësimi i mësimdhënësve për shfrytëzimin e platformës digjitale
Në fund të muajit gusht të vitit 2016, KEC ka organizuar trajnime 2‐ditore me bazë në shkollë për 30
mësimdhënës të secilës nga 16 shkollat përfituese. Trajnimet kanë pasur për qëllim aftësimin e
mësimdhënësve të niveleve dhe lëndëve të ndryshme për të shfrytëzuar përmbajtjet e platformës
digjitale ”Më mëso mua” në procesin mësimor. Gjatë ditës së parë të trajnimit, mësimdhënësit janë
njoftuar me strukturën e platformës digjitale, ndërsa gjatë ditës së dytë ata janë aftësuar se si ta
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shfrytëzojnë platformën për zhvillimin e kompetencave të nxënësve dhe vlerësimin e njohurive të tyre.
Një ekip i mësimdhënësve të trajnuar ka organizuar trajnime për kolegët e tyre. Deri në fund të vitit
2016, në kuadër të projektit ”Më mëso mua” janë aftësuar 710 mësimdhënës të 16 shkollave
përfituese për të shfrytëzuar këtë platformë në procesin mësimor.


Regjistrimi i mësimdhënësve dhe nxënësve për shfrytëzimin e platformës digjitale
KEC ka bashkëpunuar me kompaninë që menaxhon platformën digjitale ”School Me” për të regjistruar
710 mësimdhënësit e aftësuar të shkollave pjesëmarrëse në këtë platformë. Po ashtu, kjo kompani ka
regjistruar edhe 5,716 nxënës të këtyre shkollave për të shfrytëzuar përmbajtjet mësimore të kësaj
platforme. Kjo platformë është në dispozicion online 24 orë gjatë 7 ditëve të javës dhe nxënësit mund
ta shfrytëzojnë atë për përfitimin e njohurive dhe zhvillimin e kompetencave të tyre dhe në kushtet e
shtëpisë.



Monitorimi i mësimdhënësve gjatë orëve mësimore
Koordinatorja e projektit ka vizituar disa herë të gjitha shkollat pjesëmarrëse dhe ka këshilluar
mësimdhënësit lidhur me mënyrën e shfrytëzimit të platformës digjitale në procesin mësimor. Gjatë
vizitave, koordinatorja ka monitoruar nga 2‐3

mësimdhënës të secilës shkollë mbi zbatimin e

platformës në klasa. Pas monitorimit, koordinatorja ka dhënë këshilla se si të optimalizohet shfrytëzimi
i platformës në zhvillimin e kompetencave të nxënësve gjatë procesit mësimor.
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5. Programi për mësimin e ndërmarrësisë
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ne Kosovë në bashkëpunim me Agjencinë Austriake për
Zhvillim, me Ministrinë për Arsim, Art dhe Kulturë të Austrisë dhe Kultur Kontakt‐Austria kanë filluar
implementimin e projektit për ndërmarrësi. Ky projekt ka mundësuar qasjen praktike në shkollat profesionale
të Kosovës. Që nga fillimi i projektit, janë përfshirë 58 shkolla profesionale për të qenë pjesë e trajnimeve për
metodat e reja të mësimit për ndërmarrësi. Trajnimin kanë filluar ta ndjekin rreth 60 mësimdhënës nga
shkollat e ndryshme profesionale në Kosovë.
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 kyçur në shkollat profesionale të Kosovës dhe përveç mësimit teorik ka për qëllim edhe mësimin
praktik.
Koncepti i aftësimit/trajnimit përbëhet prej tri moduleve të trajnimit, tryezave të rrumbullakëta dhe takimeve
regjionale.
Të arriturat kryesore


Organizimi i trajnimeve
Në tri regjione në Kosovë, janë realizuar me sukses nga tri grupe trajnimi duke përfshirë modulin e
dytë dhe të tretë të trajnimit, me dy ditë trajnimi, meqë moduli i parë ka përfunduar në vitin 2015.
Trajnimet janë mbajtur në Prishtinë, Prizren dhe Pejë por pjesëmarrja ka qenë nga mësimdhënës të
komunave të ndryshme. Numri i pjesëmarrësve arrin shifrën prej 68 mësimdhënës të trajnuar, prej
tyre 37 femra dhe 31 meshkuj. Seminari i dytë dhe i tretë kanë pasur për qëllim prezantimin dhe
ligjërimin për zbatimin e një qasje të re të mësimdhënies për edukimin e sipërmarrësve të rinj.



Organizimi i tryezave të rrumbullakëta
Tryezat e rrumbullakëta kanë mbledhur të gjithë trajnerët e përfshirë në projekt. Qëllimi i këtyre
tryezave ka qenë diskutimi i të arriturave të projektit periudhën e deritanishme të zbatimit dhe
zhvillimi i ideve për qëndrueshmërinë dhe realizimin e projektit në të ardhmen.



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 përcjellë
vazhdimisht, me qëllim të përmirësimit eventual të ndonjë kërkese të bërë nga ana e mësimdhënësve.
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6. Kosovision Contest
KOSOVISION Contest është në vitin e nëntë të implementimit. Ka filluar si një projekt i vogël i iniciuar nga
KFOR‐i Zviceran dhe Universiteti i Edukimit të Cyrihut në regjionin e Prizrenit për tu bërë një garë e madhe
nacionale me të gjithë nxënësit e klasave të pesta në Kosovë. Me një përkrahje të vazhdueshme të Zyrës
Zvicerane (SDC), ky projekt i kaloi përgjegjësitë nga Universiteti i Cyrihut (PHZH) tek organizata lokale Qendra
për Arsim e Kosovës (KEC) si zbatuese, ku Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) ishte
përfshirë si partnere, njëherit duke e financuar pjesërisht zbatimin e këtij projekti. Pas gjashtë vitesh të
zbatimit të projektit, MASHT vazhdoi përkrahjen financiare edhe për tri vite, duke siguruar kështu krijimin dhe
organizimin e Komitetit Drejtues dhe duke ofruar ndihmë me implementimin e projektit, si komunikimi me
Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe shkollat, pjesëmarrje në ngjarjet që zhvillohen në projekt, monitorim, etj.
Projekti ka të njëjtat tema për nëntë 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 10 vjeç nga të gjitha
grupet etnike. Me anë të këtij projekti, preken edhe grupet tjera si: mësimdhënësit e klasave të pesta,
udhëheqësit e shkollave, prindërit dhe pjesa tjetër e popullatës.
Të arriturat kryesore


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 ueb‐faqes së projektit dhe Qendrës për Arsim të Kosovës, si dhe
përmes rrjeteve sociale. Këtë vit aplikuan rreth 219 mësimdhënës për të cilët u organizuan punëtoritë
tre ditore për njohjen e metodologjisë së punës në projekt.



Publikimi i materialeve të punës
Materialet për mësimdhënës dhe nxënës ishin të gatshme nga vitet e kaluara kështu që në fund të
muajit gusht, të gjithë mësimdhënësit pjesëmarrës u pajisën me materiale. Kjo bëri që klasat e pesta të
fillojnë punën që në fillim të vitit shkollor dhe të kenë mundësi më të madhe për punë më afatgjate.



Punëtoritë
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 tri ditë ndërsa me nxënës kanë zgjatur dymbëdhjetë javë.
Gjithsej pjesëmarrës ishin 4,895 nxënës. Nxënësit kanë dizajnuar postera së bashku me idetë dhe
paramendimet e tyre lidhur me të ardhmen. Ata kanë përshkruar në formë të projektit ideor
kontributin, të cilën klasa do të mund ta jepte për realizimin e këtij projekti.
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Vlerësimi Rajonal dhe shpallja e fituesve
Në Kosovë janë vlerësuar punimet e nxënësve në bazë të kritereve të dhëna nga hartuesit e projektit.
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 15 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 2016. Komunat të cilat
kanë dhënë çmime shtesë janë: Prishtina 5 projekte, Fushë Kosova dhe Suhareka me nga 2 projekte,
Drenasi, Kamenica, Podujeva, Malisheva, Klina dhe Gjakova me nga 1 projekt.



Certifikimi
Është bërë edhe certifikimi i pjesëmarrëse 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,
Shkencës dhe Teknologjisë.
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7. Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkolla
Projekti “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkolla” i cili përkrahet nga Zyra e UNICEF në Kosovë, ka filluar
zbatimin në muajin korrik të vitit 2014 dhe ka përfunduar me 30 qershor 2016. Qëllimi kryesor i projektit është
krijimi i mjediseve të sigurta dhe miqësore në shkolla, përmes përhapjes dhe zbatimit të Protokollit për
Parandalimin dhe Referimin e Dhunës në Institucionet e Arsimit Parauniversitar në Kosovë.
Projekti ka 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, mediave dhe komunitetit në
përgjithësi në parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve në shkollë.

Të arriturat kryesore


Sesionet Informuese
Gjatë periudhës janar ‐ qershor 2016, janë organizuar 15 sesione informuese në 15 komuna (Prishtinë,
Podujevë, Shtime, Lipjan, Skenderaj, Gllogoc, Malishevë, Suharekë, Vushtrri, Fushë Kosovë, Obiliq,
Istog, Klinë, Rahovec dhe Deçan). Në total, 455 drejtues të shkollave kanë marrë pjesë në këto sesione
informuese. Pjesëmarrësit janë pajisur me njohuri rreth Protokollit për Parandalimin dhe Referimin e
dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar dhe Manualin për zbatimin e këtij Protokolli. Po
ashtu, është simuluar edhe paraqitja e rasteve në Modulin e Incidentit në kuadër të Sistemit të
Menaxhimit të Informatave në Arsim – SMIA. Në kuadër të këtij aktiviteti, kemi mbështetur edhe
Komunën e Prishtinës për të organizuar një takim gjysëmditor me të gjithë drejtuesit e shkollave dhe
institucioneve parashkollore. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i Platformës për Siguri në Shkolla dhe
prezantimi i Koordinatorit të Zyrës për siguri në shkolla.



Trajnimet e bazuara në shkolla
Si pjesë e komponentit të Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve, gjatë periudhës janar ‐ qershor
2016, janë organizuar 6 trajnime për ndërmjetësim mes bashkëmoshatarëve (Prishtinë, Gjakovë, Klinë,
Podujevë, Shtime, Pejë). Qëllimi i trajnimit ishte ngritja e kapaciteteve në shkolla që të merren me
zgjidhjen e padhunshme të konflikteve. Nga çdo shkollë e përfshirë në trajnim marrin pjesë 5 fëmijë
dhe 2 mësimdhënës. Në total 168 pjesëmarrës, kanë marrë pjesë në këto trajnime. Rezultati kryesor i
këtyre trajnimeve është krijimi i Grupeve të Ndërmjetësimit në shkollat e synuara.



Mbështetja për shkollat për të krijuar Grupet e Ndërmjetësimit mes bashkënxënësve
Përmes thirrjes për shprehje interesi, ne i kemi ftuar të gjitha shkollat që kanë qenë të përfshira në
projekt që të aplikojnë me projekt propozime për krijimin dhe fuqizimin e Grupeve të Ndërmjetësimit.
Komisioni i përbërë nga përfaqësues të MASHT, UNICEF dhe KEC ka përzgjedhur 8 shkolla për të
përfituar një grant në vlerën prej 1,000 EUR. Gjatë dy muajve, shkollat kanë realizuar aktivitete të
ndryshme duke përfshirë edhe renovimin e ndonjë hapësire brenda shkollës të cilën e kanë destinuar
si Klasë Ndërmjetësimi apo Kënd Ndërmjetësimi.
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Vlerësimi i impaktit të projektit
Gjatë muajve maj ‐ qershor 2016, u organizua vlerësimi i jashtëm i ndikimit të projektit nga një ekspert
i jashtëm, me qëllim të dokumentimit të impaktit apo progresit të arritur. Të gjeturat e këtij vlerësimi
tregojnë se ky projekt ka treguar sukses në zbatimin e Protokollit për parandalimin e dhunës, sidomos
për një target grup tejet vulnerabil siç janë fëmijët e ekspozuar ndaj dhunës në kontekstin e shkollës.
Po ashtu, raporti i vlerësimit të impaktit tregon se implementimi i projektit përveç se është treguar i
suksesshëm në ofrimin e mbështetjes teknike dhe financiare për shkollat, mësimdhënësit dhe
nxënësit, në të njëjtën kohë është në pajtim me zbatimin e politikave shtetërore respektivisht
Protokollit për zbatimin e dhunës në shkollë për ciklin e ulët i hartuar dhe miratuar nga Qeveria e
Republikës së Kosovës.



Konferenca përmbyllëse
Më 24 qershor kemi organizuar konferencën përfundimtare të projektit. Qëllimi kryesor i kësaj
konference ishte prezantimi i arritjeve të projektit dhe rekomandimeve për hapat e mëtejshëm në
këtë sektor. Gjithashtu gjatë konferencës kemi paraqitur të gjitha botimet që projekti i ka prodhuar.
Në konferencë kanë marrë pjesë rreth 160 pjesëmarrës nga institucione të ndryshme qeveritare dhe
joqeveritare.
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8. Akademia e Kosovës për EQD dhe EDNj
Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
(MASHT), Këshillin e Evropës (CoE) dhe European Wergeland Centre (EWC) që nga viti 2015 kanë filluar
organizimin e Akademisë së Kosovës për Edukimin për Demokracinë dhe për të Drejtat e Njeriut (EDDNj). Kjo
Akademi ka për qëllim trajnimin e ekipeve shkollore në fushën e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe
Edukimit për të Drejtat e Njeriut, të bazuara në programin e Këshillit të Evropës “Të mësuarit e demokracisë
dhe të drejtave të njeriut”.
Në kuadër të Akademisë u ofrohet trajnim ekipeve me nga tre anëtarë që përfaqësojnë shkollat pjesëmarrëse.
Ekipet përbëhen nga dy përfaqësues të shkollës, përfshirë drejtorin apo zëvendësdrejtorin dhe një
mësimdhënës, së bashku me një përfaqësues të shoqatës së prindërve apo një OJQ‐je që bashkëpunon me
shkollën.
Trajnimi ndjek qasjen tërë shkollore në EDDNj, e cila adreson sfera të ndryshme të jetës shkollore si: procesin e
mësimdhënies dhe të nxënit, qeverisjen shkollore, si dhe përfshirjen e komunitetit dhe ndërtimin e
partneriteteve. Kjo qasje inkurajon pjesëmarrjen aktive të të gjitha palëve të shkollës në ndërtimin e një
mjedisi ku parimet e të drejtave të njeriut dhe demokracisë mund të mësohen dhe të praktikohen.
Trajnimi bazohet në materialet e Këshillit të Evropës, si: Karta e Këshillit të Evropës për EQD/EDNJ, Qeverisja
demokratike e shkollave, manualet “Të jetuarit e demokracisë”, si dhe manualet Compass‐i dhe Compasito , të
cilat janë të fokusuara në edukimin për të drejtat e njeriut për të rinj dhe fëmijë.
KEC ka aplikuar për akreditimin e këtij programi dhe pritet që së shpejti MASHT të bëjë akreditimin e tij.
Programi synon aftësimin e mësimdhënësve dhe udhëheqjes së shkollave për përfshirjen e parimeve të
demokracisë dhe të drejtave të njeriut në procesin mësimor, si dhe në ndërtimin e një kulture demokratike në
qeverisjen e shkollave.
Të arriturat kryesore
Gjatë vitit 2016 janë arritur këto rezultate:


Zbatimi me sukses i projekteve shkollore në 11 shkolla të Komunës së Prishtinës
Gjatë periudhës janar – prill 2016, të 11 shkollat e Komunës së Prishtinës të cilat kanë marrë pjesë në
Akademinë e Kosovës për EDDNJ të vitit 2015 kanë realizuar me sukses projektet e tyre shkollore.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Në kuadër të këtyre projekteve janë organizuar aktivitete të ndryshme, si:
Përfshirja e parimeve të demokracisë dhe të drejtave të njeriut në njësi të ndryshme mësimore;
Organizimi i punës vullnetare në ambientet e shkollës dhe në komunitet;
Organizimi i debateve me nxënës dhe të rritur;përgatitja dhe prezantimi i shfaqjeve të përgatitura
nga fëmijët me temën e të drejtave të njeriut;
Formimi i grupeve të mediatorëve në shkolla për zgjidhjen e konflikteve ndërmjet nxënësve;
Promovimi i shprehjes së lirë të nxënësve në klasë dhe në shkollë, etj.

Disa nga projektet e mësipërme janë prezantuar si shembuj të suksesshëm në Akademinë e Kosovës
për EDDNJ që është mbajtur në fund të vitit 2016.
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Certifikimi i 31 përfaqësuesve të 11 shkollave të Komunës së Prishtinës në kuadër të projektit EDDNJ
Përveç pjesëmarrjes së rregullt dhe aktive gjatë akademisë, pjesëmarrësit duhet të tregojnë
përkushtim në zbatimin e projekteve shkollore, të cilat janë tregues të zbatimit në praktikë të
njohurive të fituara nga trajnimi. Nga 33 pjesëmarrësit në Akademinë e Kosovës për EDDNJ të vitit
2015, 31 nga ata kanë plotësuar me sukses kriteret për certifikim. Certifikimi i 31 pjesëmarrësve të
Akademisë së vitit 2015 është bërë më 27 dhjetor 2016.



Aftësimi i 33 përfaqësuesve të 11 shkollave nga mbarë Kosova në Akademinë për EDDNJ
Akademia për EDDNJ është organizuar nga 6 ‐10 dhjetor 2016 në hotel “Sharri” në Prevallë. Në trajnim
morën pjesë 33 përfaqësues të 11 shkollave të përzgjedhura. Seancat e trajnimit janë mbajtur nga
Prof. Dr. Rolf Gollob, koordinatori nacional për EDDNJ z. Arbër Salihu, si dhe trajnerët e certifikuar të
programit z. Veton Sylhasi, Petrit Tahiri dhe znj. Arberie Nagavci. Në fund të trajnimit të 11 ekipet
shkollore kanë përgatitur nga një draft projekt për zbatim praktik të njohurive të fituara gjatë trajnimit
në shkollat e tyre.



Përgatitja e 11 projekteve shkollore për zbatim në praktikë të njohurive të fituara gjatë Akademisë
Gjatë pjesës së dytë të muajit dhjetor, ekipet e 11 shkollave pjesëmarrëse kanë bashkëpunuar me
trajnerët për të finalizuar 11 projektet shkollore të cilat do të realizohen gjatë periudhës janar – prill të
vitit 2017. Realizimi i këtyre projekteve është njëri ndër kushtet për certifikimin e pjesëmarrësve të
Akademisë.
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9. TOGETHER 1 & 2
Projekti “Together ‐ Mbështetja për integrimin e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në edukimin parafillor” ka
filluar në mars të vitit 2014 dhe ka vazhduar deri në korrik 2016, me mbështetjen financiare të Roma
Education Fund. Me përfundimin e këtij projekti, KEC ka aplikuar për vazhdimin e aktiviteteve me një projekt
tjetër për të shërbyer si pjesë e dytë e projektit por me titull “Së bashku për barazi në fëmijërinë e hershme” e
që shumë aktivitete janë vazhdimësi nga projekti i parë. Ky projekt filloi më 1 shtator 2016 dhe do të realizohet
deri më 31 gusht 2018.
Qëllimi i projektit është përmirësimi i të arriturave të edukimit të fëmijërisë së hershme (EFH) dhe integrimi i
plotë në shkolla i grupeve të fëmijëve të pa favorizuar të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të moshës
4‐6 vjeçare në 4 lokalitete. Projekti poashtu synon përmirësimin dhe shkathtësitë e prindërve të këtyre
fëmijëve, fuqizimin e lidhjes në mes të prindërve dhe institucioneve parashkollore, zgjerimin e qasjes
integruese të shërbimeve të zhvillimit të fëmijërisë së hershme, ngritjen e cilësisë së mësimdhënësve dhe
mësimnxënies si dhe avokimin për mirëqenie, barazi dhe edukim për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian.
Tre komponentat e projekit “Together 2” janë vazhdim i projektit “Together 1”
1. Përmirësim i qasjes dhe pjesëmarrjes në edukimin e rregullt të fëmijërisë së hershme
Qëllimi i kësaj komponente është eliminimi i barrierave ekzistuese në edukimin parashkollor dhe
parafillor dhe rritja e pjesëmarrjes së fëmijëve rom të moshave 4‐6 nga lokacionet e caktuara.
2. Përmirësimi i shkathtësive dhe praktikave të prindërve rom
Kjo komponentë ka për qëllim që të arrijë përmirësime të dukshme në shkathtësitë dhe praktikat e
prindërve, në veçanti të nënave, për fëmijët rom të moshave 4‐6 në lokacionet e zgjedhura. Këto
realizohen përmes trajnimeve jo formale të shkrim‐leximit dhe mësimeve rreth tregimit të historive të
ndryshme (tregimi yt), ngjarje të ndryshme të komunitetit me prindër mbi të ushqyerit e fëmijërisë së
hershme, informime rreth shëndetit dhe edukimit, dhe rritjen e ndërveprimit në mes të prindërve rom
dhe jo rom.
3. Përmirësimi i cilësisë të shërbimeve të EFH‐së
Qëllimi i kësaj komponentë është përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në edukimin para‐fillor duke
ngritur kapacitetet e edukatorëve me fëmijën në qendër.
4. Avokimi për të drejtat dhe barazinë në edukim për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian në nivel lokal dhe
qendror
Qëllimi i kësaj komponentë është mobilizimi i akterëve relevant për të kontribuar në vendimmarrje
përmes identifikimit, shqyrtimit dhe ofrimit të alternativave për të zhvilluar politika në nivel lokal dhe
qendror, me qëllim të gjithëpërfshirjes së komunitetit rom në sistemin arsimor.

Të arriturat kryesore
Që nga fillimi i projektit në mars të vitit 2014 projekti “Together 1” ka mbështetur :




189 fëmijë 5‐6 vjeç për integrim në edukim parashkollor;
174 nxënës të klasës së parë, dhe
më shumë se 200 familje rome, ashkali dhe egjiptase

25

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017
“Together 1” ka integruar në mënyrë të suksesshme përfshirjen dhe vazhdimin e klasave par‐fillore për të
gjithë fëmijët që ishin pjesë e projektit dhe 100% e këtyre fëmijëve me përkrahje të vazhdueshme kanë filluar
shkollimin. Edukatorët e klasave para‐fillore përmes takimeve të rregullta janë bërë më të hapur për të
ndërmarrë hapat e nevojshëm në ndihmë për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian. Gjithashtu, me ndihmën e
projektit ata i kanë përfshirë edhe prindërit. Tani i gjithë stafi i shkollës fillore dhe para‐fillore vlerësojnë dhe
mbështesin aktivitetet e projektit. Në përgjithësi, të gjithë mësimdhënësit e shkollave fillore janë shprehur
shume te kënaqur me fëmijët të cilët kanë ndjekur grupet parafillore dhe kane vërejtur dallimet e mëdha mes
këtyre dhe atyre që nuk e kane ndjekur grupin parafillor.
“Together 2”, si fazë e dytë e projektit, ka filluar aktivitetet nga shtatori 2016 duke mbështetur:




36 fëmijë të moshës 4‐5 në edukimin para shkollor;
58 fëmijë të moshës 5‐6 në atë parafillor;
70 fëmijë të moshës 6‐7 në klasën e parë.

Si pjesë e komponentës së parë të projektit, mediatorët në Plementinë, Graçanicë, dhe Preoc vazhdojnë në
mënyrë të përditshme të shoqërojnë dhe përcjellin fëmijët në klasat parashkollore. Mediatorët janë të
trajnuar që të punojnë në baza ditore me fëmijët, prindërit, mësimdhënësit dhe gjithë përfituesit tjerë duke
fasilituar integrimin dhe përmirësimin e performancës së fëmijëve përfitues. Mediatorët gjatë punës së tyre
fitojnë eksperienca të reja të cilat ju ndihmojnë të bëhen aktivistë më të mirë edukimi të cilët punojnë me
pasion dhe përkujdesen për komunitetin që e shërbejnë. Edhe këtë vit kanë përkrahur fëmijët për regjistrim ne
klasën e parë, parashkollor dhe parafillor për vitin shkollor 2016/2017. Ndihma rreth regjistrimit ka përfshirë:
sigurimin e certifikatës shëndetësore, aranzhimin e takimeve me shtëpitë shëndetësore, ndihmesën rreth
sigurimit të certifikatave të lindjes nëpër komuna, organizimin e takimeve me drejtorë të shkollave,
organizimin e takimeve ndërgjegjësuese me prindër, etj.
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Takimet me mësimdhënësit dhe drejtorët e shkollave të lokacioneve organizohen çdo javë. Mediatorët takojnë
mësuesit çdo ditë ose disa herë në javë, përderisa koordinatorët e projektit i takojnë ata sipas nevojës. Qëllimi
i këtyre takimeve është bashkëpunimi i afërt me ta në mënyrë që të sigurohet pjesëmarrja dhe përkrahja e
rregullt e fëmijëve në këto shkolla.
Në fshatin Plemetinë dhe ne Graçanice, transporti për fëmijë parashkollorë dhe parafillor vazhdon të
organizohet. Fëmijëve të cilët vijojnë klasën parashkollore u janë siguruar materialet shkollore varësisht prej
kërkesave të grupeve parafillore të lokacionit në fjalë.
Aktivitetet me prindërit e fëmijëve përfitues vazhdojnë të bëhen në baza javore. Nënat, përmes aktivitetit
“Tregimi yt” takohen një herë në javë dhe mësojnë nga njëra tjetra, mësojnë lojëra të këndshme të cilat mund
t’i luajnë me fëmijët e tyre e po ashtu lexojnë dhe marrin me vete libra me përralla të cilat ju lexojnë pastaj
fëmijëve të tyre në shtëpi. Po ashtu , në secilin lokalitet ekzistojnë bibliotekat e lodrave të cilat ofrojnë lojëra
didaktike dhe libra për fëmijët e moshës 2‐8 vjeç. të cilat prindërit mund ti huazojnë për fëmijët e tyre.

27

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

10. EU SIMRAES 2
Projekti për mbështetje të zbatimit të Strategjisë për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 2 –
Arsim për Integrim (shih më tutje: EU SIMRAES 2), ka filluar implementimin me 1 prill 2016. Projekti EU
SIMRAES 2 implementohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe Qendra për Arsim e
Kosovës (KEC) në bashkëpunim me 6 partnerë lokalë: Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Bethany Christian
Services (BCS), Nevo Koncepti (NVK), SHL Kosova (SHL‐K), Syri i Vizionit (SiV), Qendra për Dokumentim të
Romëve dhe Ashkalive (RADC)
Objektivi i përgjithshëm i projektit EU‐SIMRAES 2 është të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e
shoqërisë demokratike dhe multietnike duke zbatuar Strategjinë për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali
dhe Egjiptian si dhe Planin e saj të Veprimit.
Objektivi specifik i veprimit është të sigurojë qasje të barabartë të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në
arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm, duke përmirësuar regjistrimin, vijimin dhe arritjen e rezultateve të
fëmijëve nëpërmjet mbështetjes së bazuar në komunitet dhe asaj financiare.
Grupet e synuara janë:


10 lokalitete ku jetojnë rom, ashkali dhe egjiptian me 8,127 banorë;



Fëmijët e moshës 5 vjeçare ‐ gjithsej 154, prej tyre 98 e vijojnë arsimin parafillor dhe 56 nuk e vijojnë;



Fëmijët e moshës 6‐14 vjeçare ‐ gjithsej 1,246, prej tyre 1,002 e vijojnë arsimin e obliguar, dhe 244 nuk
e vijojnë;



Prindërit e fëmijëve të moshës shkollore nga 10 lokalitetet e synuara;



Mësuesit e shkollave që shërbejnë komunitetet e synuara;



Nxënësit e shkollave në komunitetet e synuara;



200‐300 nxënës rom, ashkali dhe egjiptian të shkollave të mesme;



7 organizata të shoqërisë civile;



Publiku i gjerë në Kosovë.


Si aktivitete kryesore të projektit janë:











Vetëdijesimi i prindërve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të regjistruar fëmijët me kohë
në shkollë;
Ofrimi i mbështetjes logjistike për fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të vijuar
arsimin para‐fillor;
Ofrimi i mentorimit individual dhe ndihmë në detyra të shtëpisë për fëmijët e moshës shkollore;
Organizimi i trajnimeve kundër paragjykimeve për mësimdhënësit dhe prindërit;
Organizimi i ngjarjeve lokale për të ndihmuar integrimin më të mirë të fëmijëve të komuniteteve rom,
ashkali dhe egjiptian në nivelin shkollor;
Ofrimi i mbështetjes për regjistrimin e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë;
Ofrimi i 200 bursave për nxënës të shkollave të mesme të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian;
Ofrimi i programit të mentorimit për 100 nxënës përfitues të bursave në nivel të projektit;
Themelimi i një rrjeti joformal të OShC‐ve që punojnë në përmirësimin e mundësive të arsimimit për
komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian;
Ofrimi i mundësive të zhvillimit profesional të anëtarëve të rrjetit, për të përmirësuar shkathtësitë e
tyre të shërbimit dhe avokimit.
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Të arriturat kryesore
Si aktivitete fillestare të projektit janë kryer vizitat në qendrat mësimore1 dhe është mbajtur takim me të gjithë
partnerët implementues në komunat2 përfituese të projektit. Janë ndarë detyrat dhe përgjegjësitë dhe janë
nënshkruar kontratat me të gjithë partnerët implementues. Në tremujorin e parë të projektit janë punësuar
Koordinatorët e Qendrave Mësimore, janë identifikuar fasilitatorët dhe tutorët, janë identifikuar nevojat për
pajisje dhe inventar dhe janë bërë përgatitjet për fushata vetëdijesuese.
Duke e pasur parasysh se projekti ka filluar me 1 prill, respektivisht aktivitet në terren me partnerët
implementues me datën 1 maj 2016, theks i veçantë i është kushtuar organizimit të fushatave vetëdijesuese
për regjistrim në shkollë të fëmijëve të kthyer nga jashtë dhe identifikimit të grupmoshave 5‐6 vjet për
regjistrimin e tyre në sistem parafillor në lokalitetet ku i vijojnë mësimet. Projekti ka bashkëpunuar ngushtë
edhe me familjet e fëmijëve për të rregulluar dokumentacionin e nevojshëm, mungesa e të cilit është sfidë në
vete dhe shpesh është shkaktar i mos regjistrimit me kohë ose edhe braktisjes. Gjithashtu, gjatë fushatës janë
shpërndarë edhe materiale promovuese që informimi të jetë sa më gjithëpërfshirës dhe qasja në informata në
regjistrimin e fëmijëve të jetë sa më e lehtë. Në shtatorin e vitit 2017 në dhjetë lokacione të projektit janë
regjistruar në klasën parafillore 213 fëmijë. Programi i detyrave të shtëpisë që është ndër programet më të
rëndësishme të projektit e që implementohet sipas metodologjisë së kursit Hap pas Hapi ka filluar me 1
shtator 2016 në fillim të vitit shkollor. Në këtë program janë të angazhuar së paku 3 fasilitatorë me kohë të
plotë ose 6 fasilitatorë me gjysmë orari, varësisht nga nevojat e qendrës dhe numrit të fëmijëve. Programi
është monitoruar nga stafi i projektit dhe deri në këtë periudhë pjesëmarrja e fëmijëve në këtë program ka
qenë e kënaqshme. Vlen të theksohet se vetëm në muajin shtator gjithsej 806 fëmijë (435 meshkuj dhe 371
femra) kanë vijuar programin rregullisht.
Projekti EU SIMRAES parasheh ndihmë logjistike për të lehtësuar vijueshmërinë në shkollë dhe qendër
mësimore dhe në kuadër të kësaj ka ndërmarrë veprimet në vijim:




Ka shpërndarë 1500 pako shkollore nga 800 të parapara, respektivisht i ka mbuluar të gjithë fëmijët në
nevojë në 10 lokalitetet përfituese;
Në baza mujore shpërndan gjysmë shujtë për fëmijët që vijojnë aktivitetet në qendra mësimore;
Ka shpërndarë materialet didaktike në secilën qendër mësimore; Ka bërë intervenime në të gjitha
qendrat dhe është duke e rinovuar tërësisht objektin e qendrës mësimore në Qendrën Sociale në
Plemetin dhe ndërrimin e të gjithë gypave të kanalizimit në të gjithë ndërtesën ku banojnë familjet e
komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.

Me qëllim të integrimit të fëmijëve që vijojnë në qendra me nxënësit e komunitetit shumicë dhe komunitetet
tjera në lokalitetet përfituese janë organizuar një sërë ngjarjesh ndërkulturore. Vlen të theksohet se shënimi i
Ditës Ndërkombëtare të Tolerancës jo vetëm se ka përfshirë nxënësit e komunitetit shumicë, personelin e
shkollës dhe komunës, por ka tërhequr edhe vëmendjen e mediave nacionale që i kanë transmetuar këto
ngjarje.

1
Jeta e Re (Prizren), fshati Piranë (Prizren), Qendra Mësimore në Plementin, Qendra Sociale në Plementin,(Obiliq), Gurrakoc, Serbobran (Istog), Lagjja e
Romëve (Mitrovicë), Lagjja e Romëve (Rahovec), Fidan Lahu (Fushë Kosovë), dhe fshati Brekoc (Gjakovë)
2
Prizren, Mitrovicë, Gjakovë, Fushë Kosovë, Obiliq, Istog dhe Rahovec
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Në kuadër të projektit parashihen disa lloje të trajnimeve për stafin e qendrave mësimore, mësimdhënësit dhe
prindërit e nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Po ashtu, parashihet mentorimi i 100
përfituesve nga 200 përfituesit e bursave që shpërndahen në nivel të projektit. Në këtë proces, Fondacioni për
Shoqëri të Hapur (KFOS) ka lidhur marrëveshje me MASHT, KEC, REF dhe VoRAE për të unifikuar programin e
bursave dhe mentorimit. KEC e ka adoptuar programin e REF të mentorimit të cilët së bashku me MASHT‐in
janë në vitin e tretë të implementimit. EU SIMRAES 2 i ka caktuar kriteret, përgjegjësitë për mentorë dhe
dokumentet tjera përcjellëse dhe do të angazhojë deri në 30 mentorë për këtë program. Si rregull, një mentor
mund të mentorojë deri në 5 nxënës në varësi të numrit të nxënësve dhe shpërndarjes gjeografike të tyre.
Mentorët janë përgatitur për këtë program, duke u trajnuar në modulin e parë që ka të bëjë me njohuritë
themelore për punën e mentorit, ndërsa pas punës praktike me nxënës, atyre do t’u ofrohet edhe moduli i
dytë i trajnimit, në të cilin ata do të sjellin përvojën dhe reflektimin e punës me nxënës. Procesi i mentorimit
do të fillojë me 10 janar 2017 në tri (3) komuna: Gjakovë, Prizren dhe Istog.
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11. Rritja e përfshirjes sociale në fushën e arsimit
Projekti “Rritja e përfshirjes sociale në fushën e arsimit” zbatohet nga dy organizata nga Kosova: Qendra për
Arsim e Kosovës në bashkëpunim me Bethany Cristian Services dhe nga tre organizata nga Mali i Zi: Qendra
për Demokraci dhe të Drejtat të Njeriut – CEDEM në bashkëpunim me Qendrën Pedagogjike të Malit të Zi dhe
organizatën Children. Projekti zbatohet në kuadër të “Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitarë në mes të
Kosovës dhe Malit të Zi 2011‐2013” dhe mbulon këto komuna: Berane, Bijelo Polje, Rozhajë, Ulqin dhe
Podgoricë (Mali i ZI) dhe Pejë, Gjakovë dhe Istog (Kosovë). Zbatimi i projektit ka filluar me datën 15 dhjetor
2015.
Objektivi i përgjithshëm i projektit është të avancojë përfshirjen sociale në fushën e arsimit, përmes
përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbim më të mirë për grupet e margjinalizuara nga komunitetet
rom, ashkali dhe egjiptian.
Objektivat specifike të projektit janë:
1. Fuqizimi i kapaciteteve të organizatave të Shoqërisë Civile që punojnë me komunitetet rom, ashkali
dhe egjiptian, për t'u angazhuar në dialog me institucionet arsimore dhe t’iu përgjigjen më mirë
prioriteteve të anëtarëve të tyre në fushën e arsimit.
2. Rritja e të mësuarit në mes të bashkëmoshatarëve, ndarja e njohurive dhe partneritetet në mes të
organizatave me përvojë dhe atyre lokale të shoqërisë civile në rajonet kufitare, për të mbështetur
përpjekjet për përfshirje në fushën e arsimit.
Rezultatet e pritura të projektit janë:
1. Bashkëpunim i përforcuar në mes të organizatave lokale të shoqërisë civile, institucioneve arsimore
dhe autoriteteve lokale nga rajonet kufitare në fushën e arsimit të komuniteteve rom, ashkali dhe
egjiptian.
2. Vlerësim gjithëpërfshirës i nevojave në nivel lokal, politikave dhe mekanizmave zbatuese në fushën e
arsimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian; praktikat më të mira të identifikuara dhe
shkëmbyera; rekomandime konkrete për ndërhyrje në nivel lokal.
3. Kapacitete të ngritura të Organizatave të Shoqërisë Civile për të siguruar burime financiare dhe jo‐
financiare, dhe të ofrojë shërbime më të mira në fushën e arsimit për komunitetet rom, ashkali dhe
egjiptian në nivel lokal.
4. Përfshirja në arsim për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian është promovuar në të gjitha nivelet e
arsimit për të parandaluar diskriminimin dhe segregimin e fëmijëve nga këto komunitete dhe për të
nxitur qasjen e tyre në arsimin e lartë.

Të arriturat kryesore
Gjatë vitit 2016, janë zhvilluar këto aktivitete:


Themelimi i Bordit Koordinues të Projektit
Është themeluar Bordi Koordinues i Projektit, i cili ka zhvilluar takimin e parë me datë 5 shkurt 2016;



Organizimi i takimit të parë për Rrjetin
Më 23 shtator 2016 në Ulqin, u mbajt takimi i parë i Rrjetit jo‐formal të palëve të interesit që punojnë
me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Qëllimi i këtij takimi ishte që të diskutohet me të gjitha
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palët e interesit për sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohen pjesëtarët e komuniteteve rom,
ashkali dhe egjiptian, si dhe për të shikuar mundësitë për ndërhyrje të integruara në nivel lokal. Po
ashtu, gjatë këtij takimi janë prezantuar të arriturat e projektit;


Organizimi i dy vizitave studimore
Janë organizuar dy vizita studimore (1 në Mal të Zi dhe tjetra në Kosovë). Vizita studimore në Mal të Zi
u mbajt më 28‐29 mars 2016, ndërsa vizita studimore në Kosovë është mbajtur me datat 26‐27 prill
2016. 10 pjesëmarrës nga institucione të ndryshme nga Kosova (Ministritë, Komunat, OJQ dhe palët e
tjera relevante) dhe 10 nga Mali i Zi, patën rastin të takohen me homologët e tyre për të shkëmbyer
përvoja dhe informata të rëndësishme. Gjithashtu, gjatë vizitave studimore janë vizituar shkolla,
kampe dhe institucione të ndryshme. Nga këto vizita janë hartuar dy raporte të detajuara.



Hulumtimi për vlerësimin e nevojave të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian
Gjatë muajve gusht‐tetor 2016, është zhvilluar një hulumtim për vlerësimin e nevojave të pjesëtarëve
të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. 150 ekonomi familjare janë përfshirë në hulumtim, nga to
70 në Gjakovë, 50 në Pejë dhe 30 në Istog. Si pjesë e këtij hulumtimi është hartuar një pyetësor që ka
përfshirë të dhëna të përgjithshme për familjen, nivelin e shkollimit të anëtarëve të familjes, gjendjen
ekonomike, bashkëjetesën, diskriminimin dhe në përgjithësi prioritetet dhe identifikimin e nevojave.
Intervistat në terren janë zhvilluar nga hulumtues të trajnuar nga komunitet rom, ashkali dhe egjiptian.
Të gjeturat e hulumtimit dhe analiza e tyre janë përmbledhur në një raport. Raporti do të prezantohet
në një konferencë për media në javën e tretë të muajit janar 2017.
Nga të gjeturat e hulumtimit mbi vlerësimin e nevojave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian,
është konstatuar se një rol të veçantë në përfshirjen e fëmijëve të këtyre komuniteteve në arsim,
sidomos në edukimin parashkollor, kanë luajtur Qendrat Mësimore me bazë në komunitet dhe ato me
bazë në shkollë. Për këtë arsye, është hartuar një dokument për të dëshmuar rëndësinë e qendrave
mësimore dhe për të inkurajuar komunat / donatorët që të përkrahin këtë formë të ofrimit të
shërbimeve për fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.
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Organizimi i trajnimeve mbi Menaxhimin e Projekteve te EU‐së dhe Gjithëpërfshirjen Sociale
Gjatë muajit maj 2016, është bërë identifikimi i 10 pjesëmarrësve nga OSHC nga komunitetet rom,
ashkali dhe egjiptian, apo edhe nga organizata tjera që punojnë me këto komunitete, për të marrë
pjesë në modulet e trajnimit: Menaxhimi i Projekteve të EU‐së (Trajnimi 1 ‐ 6 ditor; Fuqizimi i aftësive
prindërore dhe përfshirja në strukturat shkollore (Trajnimi 2 ‐ 2 ditor); dhe Gjithëpërfshirja Sociale
(Trajnimi 3 ‐ 2 ditor). Nga data 09‐14 maj 2016, është mbajtur trajnimi i parë në Ulqin, ku kanë marrë
pjesë 20 pjesëmarrës (10 nga Kosova dhe 10 nga Mali i Zi). Trajnimi i dytë, është zhvilluar po ashtu në
Ulqin, me datat 23‐25 shtator 2016. Trajnimi i tretë do të zhvillohet në javën e parë të muajit shkurt
2017. Për të gjitha trajnimet e zhvilluara janë hartuar raporte specifike.



Organizimi i trajnimit për veprimet kundër diskriminimit, metodologjitë dhe teknikat për
menaxhimin e rasteve të braktisjes
Nga data 23‐25 nëntor në Istog u mbajt “Trajnimi për mësimdhënës dhe nxënës për veprimet kundër
diskriminimit, metodologjitë dhe teknikat për menaxhimin e rasteve të braktisjes”. Programi i trajnimit
u fokusua në teknika dhe metodologji që zhvillojnë njohjen e diversitetit kulturor, gjuhësor dhe etnik si
vlerë njerëzore. Gjatë trajnimit po zhvillohen aktivitete që nxisin pranimin e të tjerëve pa paragjykime,
si element i rëndësishëm në forcimin e kohezionit social. Në trajnim kanë marrë pjesë mësimdhënësit
dhe nxënësit e shkollave nga Mali i Zi dhe Kosova (10 nga Kosova, 10 nga Malii Zi).
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12. Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim ‐ KEEN
Projekti KEEN zbatohet si një koalicion strategjik i pesë organizatave të shoqërisë civile: Qendra për Arsim e
Kosovës – KEC, Balkan Sunflowers Kosova ‐ BSFK, Agjencia e Përkrahjes së Punësimit në Kosovë ‐ APPK,
Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike ‐ ATTA dhe Stichting SPARK të cilat angazhohen në fushën e
arsimit, punësimit dhe politikave sociale dhe ka për qëllim përmirësimin e punësueshmërisë së grupeve në
nevojë në Kosovë përmes përfshirjes së tyre në zhvillimin e politikave, në vendimmarrje dhe në monitorimin e
zbatimit të tyre në nivel qendror dhe lokal. KEEN po ashtu synon të përafroj ndërlidhjen ndërmjet programeve
të arsimit dhe aftësimit me kërkesat e tregut të punës. Kohëzgjatja e projektit KEEN është deri në dhjetor
2019. Periudha e zbatimit të projektit është 48 muaj (28 Dhjetor 2015 –28 Dhjetor 2019).
Rezultatet e synuara të projektit KEEN janë:
1. Përmirësimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrje në politikë‐bërje dhe
monitorim të zbatimit të tyre;
2. Nxitja e pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në zhvillimin e politikave/legjislacionit në nivel
qendror dhe lokal përmes ofrimit të kontributit të tyre;
3. Përfshirja e organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e zbatimit të politikave kyçe në nivel qendror
dhe lokal në fushën e arsimit dhe punësimit;
4. Nxitja e pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në zhvillimin e politikave/legjislacionit në nivel
qendror dhe lokal përmes ofrimit të kontributit të tyre për përmirësimin e ndërlidhjes së programeve për
arsim dhe aftësim profesional me kërkesat e tregut të punës.

Të arriturat kryesore
Në kuadër të rezultateve të synuara të projektit KEEN janë realizuar këto aktivitete:


Lansimi dhe funksionalizimi i Rrjetit KEEN
Është themeluar Këshilli i KEEN i përbërë nga partnerët e projektit: KEC, APPK, ATTA, SPARK dhe BSFK.
Po ashtu është zhvilluar dhe aprovuar Rregullorja e Punës së Këshillit të KEEN. Gjatë vitit 2016 janë
mbajtur 6 takime të Këshillit.
Është zhvilluar dhe publikuar uebfaqja e projektit dhe po ashtu janë publikuar materialet promovuese
të projektit. Ueb: www.keen‐ks.net

34

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017



Analiza e nevojave për zhvillim të kapaciteteve dhe zhvillimi i Planit për ngritje të kapaciteteve
Është themeluar Ekipi Planifikues për Ngritjen e Kapaciteteve, i përbërë nga përfaqësues të pesë
organizatave partnere dhe po ashtu është realizuar analiza e nevojave dhe rekomandimet për Planin
për ngritjen e kapaciteteve në politikë‐bërje, lobim dhe avokim. Plani është aprovuar nga të gjithë
partnerët e projektit.



Zbatimi i aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve sipas Planit për ngritje të kapaciteteve
Duke u bazuar në Planin për Ngritjen e Kapaciteteve, Këshilli i KEEN ka identifikuar fushat e trajnimeve
tematike dhe organizative si me poshtë:
Trajnimet Tematike: Planifikimi Strategjik, Cikli i Zhvillimit te Politikave, Avokimi dhe Monitorimi, dhe
Metodat e Hulumtimit.
Trajnimet Organizative: Shkrimi i Projekteve dhe Ngritja e Fondeve, Komunikimi, Financat dhe
Prokurimi, Menaxhimi Organizativ dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore.
Modulet për të gjitha trajnimet janë zhvilluar dhe janë caktuar trajnerët. Trajnimet do të fillojnë të
organizohen për gjatë vitit 2017.



Organizimi i vizitave studimore në BE dhe rajon
Janë caktuar dy grupe për vizitat studimore, secili me përfaqësues nga partnerët e projektit dhe
përfaqësues nga institucionet përfituese në projekt: MASHT, MPMS, MKRS, AKM, ZQM). Gjatë vitit
2016 janë organizuar tri vizita studimore, në Holandë, Slloveni dhe Kroaci.



Themelimi i grupeve të specializuara të punës për të kontribuar në zhvillimin e politikave nacionale
Janë themeluar dy grupe të specializuara, me përfaqësues nga shoqëria civile dhe dy ekspertë të cilët
kanë përkrahur hartimin e Planit Strategjik për Arsim në Kosovë (PSAK) 2017‐2021, “Pjesëmarrja dhe
Gjithëpërfshirja” dhe “Arsimi dhe Aftësimi Profesional dhe Arsimi për të Rritur”.
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KEEN në bashkëpunim me Platformen (Rrjet jo formal i organizatave të shoqërisë civile të cilat punojnë
në promovimin e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë) ka organizuar disa
punëtori planifikuese për të rishikuar draft‐Strategjinë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në
Shoqërinë Kosovare 2017‐2021. Po ashtu, është mbështetur përgatitja e një raporti analitik për të
vlerësuar zbatimin e Strategjisë së mëparshme. Projekti ka përkrahur finalizimin e Strategjisë përmes
ofrimit të ekspertizës për fushat: Arsim, Punësim dhe Mirëqenie Sociale, Shëndetësi dhe Banim.
Në bashkëpunim me MPMS, Projekti ka filluar mbështetjen për procesin e rishikimit të Strategjisë
Sektoriale të MPMS‐së dhe hartimin e Planit të Veprimit. Për këtë qëllim, Projekti ka ofruar një ekip të
përbërë nga pesë ekspertë sipas fushave tematike të Strategjisë.


Organizimi i debateve për tema të ndryshme në fushën e arsimit dhe punësimit
Projekti KEEN ka organizuar dy tryeza të diskutimit me organizata që angazhohen për komunitetet
rom, ashkali dhe egjiptian për të diskutuar zbatimin e Strategjisë së mëparshme dhe ka përgatitur një
raport analitik me vlerësime për zbatimin e Strategjisë së mëparshme dhe rekomandime për politikën
e re.
KEEN, në bashkëpunim me MASHT dhe OEK, ka organizuar konferencën “Arsim për Punësim –
Bashkëpunimi i Shkollave Profesionale me Bizneset”, për të diskutuar dhe nxjerr rekomandime për
modalitetet e bashkëpunimit ndërmjet shkollave profesionale dhe bizneseve në realizimin e praktikës
profesionale për nxënës.



Mbështesë autoritetet lokale në zhvillimin e planeve lokale për zbatimin e politikave nacionale
Pas aprovimit të Planit Strategjik për Arsim në Kosovë 2017‐2021, projekti KEEN, në bashkëpunim me
Asociacionin e Komunave të Kosovës ka përzgjedhur shtatë rajone të Kosovës për të mbështetur
procesin e zhvillimit të Planeve Strategjike për Arsim në nivel lokal. Komunat e përzgjedhura janë:
Prishtina, Prizreni, Peja, Gjakova, Ferizaji, Gjilani, Mitrovica.
Varësisht nga aprovimi i Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në
Kosovë 2017‐2021, projekti KEEN, ka përzgjedhur pesë komuna të Kosovës për të mbështetur procesin
e zhvillimit të Planeve Lokale për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.
Komunat e përzgjedhura janë: Gjakova, Ferizaj, Fushë Kosova, Graçanica, Lipjani.
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13. Mbështetje për hartimin e PSAK 2017‐2021
Qëllimi i këtij projekti ishte 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 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. 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.
Të arriturat kryesore
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Nga janari 2016, procesi i zhvillimit të PSAK‐ut 2017‐2021 është mbështetur edhe nga projekti i financuar nga
BE‐ja “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN”, i cili ofroi ekspertizë për punën e dy grupeve punuese
për fushat tematike “Pjesëmarrja dhe Gjithëpërfshirja” dhe “Arsimi dhe Aftësimi Profesional dhe Arsimi për të
Rritur”.
Më poshtë po i prezantojmë hapat kryesorë të këtij procesi, në mënyrë kronologjike:


Analiza e gjendjes ishte një proces që u realizua përmes shfrytëzimit të metodave të planifikimit si
SWOT dhe PEST. Po ashtu, u shfrytëzuan përfundimet e nxjerra nga vlerësimi i PSAK‐ut 2011‐2016.
Rezultati i analizës së gjendjes u përmblodh në një raport pune të hartuar nga Grupi Bërthamë.



Përcaktimi i vizionit, misionit dhe objektivave strategjikë.
Pasi Grupi Bërthamë ra dakord rreth formulimit të vizionit për arsimin dhe formuloi misionin për
arritjen e tij, për secilën nga shtatë fushat tematike u përcaktua një objektiv strategjik. Objektivat
strategjikë u zbërthyen në rezultate të pritshme, ndërsa për secilin rezultat u definuan aktivitetet e
mundshme, si dhe treguesit e suksesit. Për këtë qëllim u mbajtën dy punëtori të grupit bërthamë, dy
punëtori të nëngrupeve dhe një e grupit plenar. Edhe rezultati i kësaj faze u përmblodh në një
dokument të hartuar nga Grupi Bërthamë.



Hartimi i draftit të PSAK‐ut u bë duke shfrytëzuar punën e bërë në dy fazat e para. Ky draft reflekton të
gjitha ndryshimet që janë sugjeruar nga grupi bërthamë në përfundim të fazës se dytë të planifikimit.



Më 5 maj 2016 u mbajt një konferencë kombëtare ku u diskutua drafti i PSAK‐ut. Mbi 100 pjesëmarrës
që përfaqësonin të gjithë sektorët relevantë të qeverisë, institucionet arsimore, shoqërinë civile,
partnerët zhvillimorë dhe palët tjera me interes dhanë vërejtjet dhe sugjerimet e veta në lidhje me
dokumentin e PSAK‐ut, të cilat u konsoliduan në një draft të ri nga grupi i ekspertëve.
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Më 21 dhe 22 maj u mbajt një punëtori me Grupin Bërthamë, në përbërje të zgjeruar, ku u shqyrtuan
komentet nga konferenca dhe u bënë ndryshimet e fundit në draftin e dokumentit të PSAK‐ut, me
përjashtim të ndryshimeve në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional të cilat u bënë dy javë më
vonë, pas një punëtorie të veçantë të grupit të punës për këtë prioritet. Ndërkohë, u përfshinë në
versionin e radhës edhe komentet e dhëna me shkrim nga OSBE dhe Këshilli i Evropës. Po ashtu, në
këtë periudhë u finalizuan edhe treguesit e suksesit të cilët u diskutuan me Grupin Bërthamë dhe
strukturat tjera brenda MAShT‐it.



Procesi i planifikimit buxhetor u zhvillua gjatë qershorit të vitit 2016. Gjatë kësaj periudhe u
organizuan dy punëtori planifikimi me pjesëmarrjen e Grupit Bërthamë në përbërje të zgjeruar.
Paralelisht me këtë proces u hartua edhe plani i zbatimit të PSAK‐ut për periudhën 2017‐2021.



Versioni final i dokumentit të PSAK‐ut u hartua gjatë korrikut të vitit 2016 në bazë të udhëzimeve të
dhëna nga Grupi Bërthamë. Në këtë fazë u bënë disa shkurtime dhe riorganizime të pjesëve të
dokumentit.



Pas shqyrtimit të dokumentit nga Zyra për Planifikim Strategjik e Kryeministrit, në fillim të tetorit të
vitit 2016 u dorëzua versioni i reviduar i dokumentit, i cili u aprovua nga Qeveria e Kosovës më 7
dhjetor 2016.

14. Etika dhe integriteti institucional
Gjatë vitit 2016, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka vazhduar implementimin me sukses të projektit “Etika
dhe Integriteti Institucional”, të cilin e ka financuar Instituti Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS). Ky projekt ka
qenë vazhdimësi e dy projekteve të mëparshme “Sfidat e Decentralizimit të Financave në Arsim”, të cilat kanë
pasur për qëllim identifikimin e shkallës së decentralizimit të financave në arsim nga niveli komunal në shkolla,
si dhe krijimin e një klime të përgjegjshmërisë personale dhe institucionale ndërmjet Drejtorive Komunale të
Arsimit dhe shkollave në 10 komuna të ndryshme të Kosovës. Suksesi i arritur gjatë implementimit të
projekteve për decentralizim të financave në arsim, bëri që KEC të hartojë dhe realizojë edhe projektin 1 vjeçar
“Etika dhe Integriteti Institucional” në tri komuna të Kosovës, si në Prishtinë, Gjakovë dhe Podujevë.
Projekti “Etika dhe Integriteti Institucional” kishte për qëllim krijimin e një klime të sjelljes së përgjegjshme
personale dhe institucionale në institucionet qendrore, 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 në bashkëpunim me MASHT dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit të
Prishtinës, Gjakovës dhe Podujevës kanë përgatitur nga një plan veprimi në të cilin kanë planifikuar aktivitete
të cilat kanë mundësuar zbatimin në praktikë të parimeve të etikës dhe integritetit institucional në shkollat e
tyre. Këto shkolla në bashkëpunim me DKA‐të e tyre kanë hartuar Kode të Etikës dhe rregullore të brendshme
të tyre, me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së procesit mësimor dhe parandalimit të dukurive negative në
shkollat e tyre.
Të arriturat kryesore
Gjatë realizimit të projektit janë arritur këto rezultate:
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Hartimi i materiali “Etika dhe integriteti institucional në administratën publike” ‐ Udhëzues për
menaxherët e burimeve njerëzore
Ky udhëzues është përgatitur për të aftësuar menaxherët e institucioneve publike, kryesisht
përgjegjësit e zyrave për zhvillimin e burimeve njerëzore në MASHT, të Drejtorive Komunale të Arsimit,
si dhe drejtorët e shkollave për të zbatuar në vendet e tyre të punës parimet e etikës dhe të
integritetit institucional. Udhëzuesi është përgatitur duke shfrytëzuar literaturën më bashkëkohore në
fushën e etikës dhe duke e përshtatur atë me nevojat dhe kërkesat e institucioneve arsimore të nivelit
qendror, lokal dhe të shkollave.



Aftësimi i zyrtarëve të MASHT dhe të DKA‐ve lidhur me konceptet e etikës dhe integritetit
institucional
12 zyrtarë të MASHT dhe të tri DKA‐ve të Prishtinës, Gjakovës dhe Podujevës kanë marrë pjesë në
trajnimin 2‐ditorë të organizuar me temën “Etika dhe integriteti institucional”. Në këtë trajnim zyrtarët
për zhvillimin e burimeve njerëzore të këtyre institucioneve janë njoftuar me konceptet teorike që
lidhen me etikën dhe moralin, si dhe kanë shqyrtuar aspekte të rëndësishme që lidhen me shërbimin
cilësor publik, siç janë parimet e shërbimit publik, parandalimi i korrupsionit dhe strategjitë për
luftimin e tij, ndërtimi i integritetit personal dhe institucional, si dhe qasja e shërbimit publik e bazuar
në vlera. Këto njohuri kanë ndihmuar këta zyrtarë që të manifestojnë sjellje të etikës dhe integritetit
institucional në punën e tyre, si dhe të orientojnë kolegët e tyre drejt aktiviteteve të bazuara në vlera
dhe parime etike profesionale e sociale.



Aftësimi i ekipeve shkollore të 18 shkollave lidhur me konceptet e etikës dhe integritetit
institucional
Në secilën nga tri komunat e përfshira në projekt janë zgjedhur nga 6 shkolla për të marrë pjesë në
trajnimin 2‐ditorë “Etika dhe integriteti institucional”. Në trajnim kanë marrë pjesë ekipet shkollore të
përbëra nga drejtori i shkollës, një mësimdhënës dhe një përfaqësues i Këshillit të Shkollës, pra gjithsej
54 përfaqësues të shkollave. Në fund të trajnimit secili ekip shkollor ka hartuar një plan veprimi, i cili
ka pasur për qëllim të promovojë praktikat e mira të etikës dhe integritetit institucional. Nga këto
plane të veprimit, 4 shkolla kanë arritur të hartojnë Kode të Etikës, ndërsa 5 të tjera kanë arritur të
hartojnë rregullore të brendshme të shkollës. Të gjitha kodet e etikës dhe rregulloret e brendshme të
shkollave janë hartuar në bashkëpunim me zyrtarët për zhvillimin e burimeve njerëzore të MASHT dhe
DKA‐ve në mënyrë që ato të jenë në harmoni me dokumentet e hartuara në nivelin qendror dhe
komunal.
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Sensibilizimi i personelit arsimor lidhur me nevojën e hartimit të Kodeve të etikës dhe rregulloreve
shkollore
Gjatë muajve tetor dhe nëntor 2016, KEC ka organizuar tri tryeza të rrumbullakëta me zyrtarë arsimor
dhe drejtorë të shkollave. Në këto tryeza janë prezantuar të gjitha kodet e etikës dhe rregulloret e
brendshme që kanë hartuar shkollat pjesëmarrëse në projekt. Po ashtu, gjatë tryezave të
rrumbullakëta është shqyrtuar dhe rëndësia që shkollat të kenë Kodet e etikës dhe rregulloret e
brendshme, si dokumente të cilat ndihmojnë mbarëvajtjen e procesit mësimor, parandalojnë dukuritë
negative si dhe ndihmojnë në mënyrë indirekte rritjen e cilësisë në arsim. Po ashtu, për rëndësinë e
kodeve të etikës dhe të rregulloreve të brendshme të shkollave është biseduar edhe në dy emisione të
Radios, të mbajtura gjatë muajve nëntor dhe dhjetor në Radio Kosovë dhe në Radio Gjakovë.

15. Informimi dhe publikimet
Gjatë vitit 2016 në sektorin e informimit janë zhvilluar këto aktivitete:
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Krijimi i bazës së projekteve
Përmes një faqeje të Excel‐it është krijuar baza e projekteve të KEC që nga themelimi i organizatës. Të
gjitha përshkrimet e projekteve, së bashku me të dhënat dhe specifikat e tjera janë të përfshira në
këtë dokument në gjuhën shqipe dhe angleze. E njëjta bazë e projekteve është publikuar në ueb faqen
e re të KEC.



Përfshirja e informatave në ueb faqen e re dhe administrimi
Gjatë këtij viti është punuar ueb faqja e re e KEC. Në ueb faqen e re janë publikuar të gjitha informatat
për organizatën duke përfshirë historikun, përshkrimin e organizatës, partnerët dhe donatorët,
kontakti, stafi i organizatës, baza e projekteve, dhe llojet e trajnimeve të ofruara. Në faqen e lajmeve
janë publikuar të gjitha aktivitetet e KEC të përcjella me fotografi. Gjithashtu, me rastin e fillimit apo
përfundimit të projekteve apo ndryshimeve të personelit është bërë përditësimi i ueb faqes.
Ueb faqja e re e organizatës i ka dhënë një dimension të ri pasqyrimit të aktiviteteve të KEC‐it, dhe ka
rritur interesimin dhe opinionin e mediave për shërbimet dhe punën e KEC‐it.



Hartimi i strategjive të komunikimit
Strategjitë dhe planet e komunikimit janë përgatitur paraprakisht që të përmbushen objektivat
specifike të promovimit brenda një kohe të caktuar. Në këto dokumente janë identifikuar sfidat dhe
rekomandimet për zhvillimin e aktiviteteve të nevojshme sa i përket informimit. Strategjia e
komunikimit e projektit “EU‐SIMRAES 2” përveç aktiviteteve te shumta, përfshinë edhe rekomandime
për harmonizimin dhe komunikimin e brendshëm të rrjetit. Në bazë të këtyre strategjive janë krijuar
planet e veprimit. Aktivitetet e rekomanduara kanë filluar të zbatohen dhe do të vazhdojnë edhe gjatë
vitit të ardhshëm.



Menaxhimi i profilit të KEC në Facebook
Gjatë vitit 2016, aktivitetet e zhvilluara të KEC‐it janë pasqyruar kohë pas kohe në profilin e KEC, të
përcjella me fotografi. Faqja e KEC‐it në Facebook ka rreth 7,000 ndjekës, prej të cilëve 5,500 organik,
ndërsa rreth 1,500 në kuadër të sponzorizimeve. Shtrirja mesatare arrin deri në 15,000 profile në
muaj. Faqja e KEC‐it këtë vit ishte mjaft interaktive, ku jemi munduar që t’i përgjigjemi çdo kërkese apo
pyetje të qytetarëve. Gjatë muajit dhjetor kemi filluar praktikën e publikimeve të sponzorizuara të
cilës do t’i kushtojmë fokus të shtuar gjatë vitit të ardhshëm.



Organizimi i ngjarjeve
Realizimi i punëve organizative lidhur me konferenca të ndryshme që u mbajtën gjatë vitit 2016,
përfshirë këtu sigurimin e sallës, kontaktimin e mediave, dërgimin e ftesave dhe axhendës, si dhe
përgatitjen e materialeve promovuese.
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Përgatitja dhe shtypja e materialeve
Gjatë këtij viti janë shtypur shumë materiale informuese dhe promovuese për projektet e KEC
përfshirë këtu banera të formateve dhe madhësive të ndryshme, fletëpalosje, foldera, postera, usb,
dhe raporte të ndryshme të projekteve. Ndërsa ka vazhduar shtypja e fletoreve, folderëve, stilolapsave
të KEC, të cilat stafi i KEC‐it i shfrytëzon në takime të ndryshme dhe gjatë trajnimeve.
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Mbajtja e kontaktit të vazhdueshëm me mediat lidhur me aktivitetet e KEC‐it
Mbulueshmëria mediale e aktiviteteve të KEC‐it ka qenë shumë e kënaqshme. Të gjitha konferencat që
janë zhvilluar gjatë vitit 2016 janë mbuluar nga mediat. Përfaqësuesit e KEC‐it kanë marrë pjesë në
emisione të ndryshme në të cilat është diskutuar rreth temave të edukimit dhe arsimit, si dhe rreth
projekteve të reja siç është rasti i projektit “School Me”.



Krijimi i Brandbook
Është krijuar “Udhëzuesi për Standardet dhe Imazhin e Brendit” i cili përfshinë rregullat që përcaktojnë
funksionimin e organizatës në aspektin e promovimit dhe krijimit të një identiteti të qëndrueshëm.
Këtu përfshihen informata themelore të tilla, si: vështrimi i përgjithshëm i organizatës, historia, vizioni,
misioni, vlerat kryesore, dhe në bazë të tyre u identifikuan rregullat për vizibilitet si: Specifikimet për
përdorimin e logos (shembuj vizual të përdorimeve të sakta dhe të pasakta të logos), paleta e ngjyrave
që duhet përdorur si dhe lloji i tipografisë, lloji i fotografive, disejnimi dhe specifikimet për të gjitha
materialet promovuese, udhëzimet për faqen e profilit për të gjitha rrjetet sociale, udhëzime për ueb
faqe, si dhe udhëzimet për lloje të tjera të reklamimit.
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16. Shkolla Jopublike "Mileniumi i Tretë"
Një nga treguesit kyç, të përcaktuar në planin strategjik të shkollës është edhe zhvillimi profesional i
mësimdhënësve, e si rrjedhojë e fuqizimit të rolit të udhëheqësve të departamenteve u ngrit mentorimi e
përkrahja e mësimdhënësve, pa të cilët vështirë se do të realizoheshin objektivat e përgjithshme drejt arritjes
së vizionit të shkollës. Kështu viti 2016 iu dedikua pikërisht trajnimeve, kurseve e angazhimeve të
mësimdhënësve me bazë në shkollë, me aktivitete që synojnë në arritjen e kompetencave te nxënësit. U
realizuan trajnime si: Menaxhimi i klasës, Vlerësimi i njohurive, shprehive e shkathtësive të nxënësve, Mësimi i
Bazuar në Projekte, Strategjitë konstruktiviste të të nxënit, të cilat rezultuan me produkte praktike, kritere të
reja vlerësimi në të nxënit e rregullt e në projekte.
Me qëllim të përgatitjes për zbatimin e kurrikulës së Re në Kosovë u ndryshua drejtimi matematikor i gjimnazit
në atë natyror, dhe u hapën tri paralele gjithsej në klasën e dhjetë.
Ndërkaq në sferën e aktiviteteve jashtë mësimore u regjistruan në vazhdimësi rezultate të larta që e veçojnë
këtë shkollë bashkëkohore nga shkollat e tjera në Kosovë.
Për të rritur transparencën dhe për të ndikuar pozitivisht në orët e studimit këtë vit u disenjua edhe ditari
online i studimit (përveç ditarit të vlerësimit e regjistrit të vërejtjeve online). E veçanta është se prindërit mund
t’i përcjellin detyrat e shtëpisë së fëmijës kudo që janë.
Po ashtu, rritjes së përgjegjësisë te nxënësit dhe stafit iu vunë në funksion kartelat elektronike të hyrje‐daljeve
në shkollë.
Planifikimet vjetore, mujore e ditore tani më paraqiten në platformën e Google Drive, në të cilat kanë qasje
menaxhmenti i mesëm dhe i lartë duke u ngritur kështu edhe niveli i mbikëqyrjes e kontrollit të vazhdueshëm
të të gjitha planifikimeve në aspektin akademik.
Prezantimet e temave të ndryshme u bënë pjesë e secilit takim mujor në shumicën e departamenteve në
shkollë – kjo shtoi bashkëpunimin dhe ndikimin pozitiv në performancën e mësimdhënësve.
Këtë vit për të gjitha klasat 5‐ta e 6‐ta filloi të realizohet klubi i veçantë M3‐Coders, koduesit e rinj që
përgatiten në sferën e programimit, dhe pajisen me certifikata.
Projektet modulare u përforcuan këtë vit më shumë te klasat e ulëta, dhe dëshmia më e mirë për to janë
prezantimet dhe produktet e dala në kurorëzim të tyre.
Pa harruar asnjëherë aktivitetin e saj human, shkolla këtë vit përveç 6 bursave të shkollimit për nxënësit e
klasës së IX‐të (28 gjithsej) ofroi edhe 2 bursa të plota shkollimi për dy aktorët e filmit “Shok” që prekën
skenën e Oscar‐it, të cilët duket se ia shtuan vlerën artistike institucionit.
Tashmë, shkolla veç projektit gjerman PASCH që nga 2009, nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Saraswati
World School (UNESCO) në Indi për realizim të aktiviteteve të përbashkëta dhe integrimit të tyre në kurrikulën
shkollore.
Po përdoren vazhdimisht kalendarët e testeve dhe aktiviteteve, grupet e punës ‐ classrooms, dhe format tjera
informuese në kalendarët online.
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Vizitat e ndryshme në institucione, ekskursionet me karakter mësimor, ligjëratat e prezantimet në kuadër të
bashkëpunimit me familjen janë pjesë e pandarë e kulturës së kësaj shkolle.
Gjatë gjysëmvjetorit të parë 2016/17 u monitoruan gjithsej 50 orë mësimore nga menaxhmenti i mesëm e i
lartë, me intervista post‐monitoruese, dhe rekomandime.
U realizua kontrolli sistematik i të gjithë nxënësve të shkollës nga prindja pediatër dhe infermierja e shkollës,
me sugjerime për fëmijët, sipas nevojës. U shënjua në raport se shkolla ka kulturë të lartë higjienike të
nxënësve e të stafit.
Kështu, me gjithë faktin e shtimit të konkurrencës shkolla Mil‐3 nuk rresht së kërkuari alternativa të rrugëtimit
stabil e këmbëngulës në zhvillimin e potencialit të të gjithë pjesëtarëve të saj.
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17. Aktivitete të tjera
Në vitin 2016, Qendra për Arsim e Kosovës ka ndërmarrë edhe një varg aktivitetesh të tjera, disa prej të cilave
po prezantojmë në formë të përmbledhur.
1. 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. Në muajin dhjetor 2016, në Prishtinë është
organizuar konferenca lansuese e dy botimeve të reja që do të shfrytëzohen si burime alternative nga
mësimdhënësit e historisë. Botimet e reja mbulojnë periudhën nga Lufta e Dytë Botërore deri në vitin 2008. E
veçanta e këtyre materialeve është trajtimi i ngjarjeve të ndryshme historike nga perspektiva të ndryshme.
Botimet janë publikuar vetëm në gjuhën angleze, ndërsa gjatë vitit të ardhshëm do të përkthehen në gjuhët e
shteteve të Evropës Juglindore, dhe do të organizohen trajnimet për mësimdhënësit rreth mënyrës së
përdorimit të tyre.
2. Shkollat si gjeneratorë të shoqërisë demokratike
Në bashkëpunim me partnerët nga Bosnja dhe Herzegovina, Çekia, Slovakia dhe Polonia, në dhjetor të vitit
2014 kemi filluar projektin: Shkollat si gjeneratorë të shoqërisë demokratike. Gjatë vitit 2016, më saktësisht
në muajin shkurt, përfaqësues nga Qendra për Arsim e Kosovës, Komuna e Prishtinës dhe Shkolla Model si
njëra ndër shkollat përfituese, kanë marrë pjesë në Konferencën rajonale “Service Learning‐ Students'
Engagement and Functional Knowledge" ku kanë prezantuar të arriturat nga zbatimi i projektit në Kosovë,
përkatësisht në Shkollën Model. Gjatë konferencës u prezantuan praktika të mira nga 5 shtetet pjesëmarrëse
që mund të replikohen edhe në shkollat tjera.

3. Edukimi multi‐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 kemi zhvilluar një varg aktivitetesh me qëllim avancimin e
Edukimit multikulturor në Kosovë. Në mënyre të veçantë, aktivitetet kanë qenë të përqendruara në ngritjen e
kapaciteteve njerëzore dhe materiale për avancimin e Edukimit multikulturor. Gjatë vitit 2016, projekti ka
pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve të organizatave joqeveritare, duke u njohur me idetë për edukimin
multikulturor, dhe të zhvillojë një rrjet jo‐formal bashkëpunimi dhe shkëmbimi të përvojave mes tyre.
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Shtojcë: Persona të certifikuar sipas programeve të trajnimit
Kodi

Emërtimi

Numri i

Orë

Gjithsej

pjesëmarr

trajnimi

orë

ësve
005

Mendimi Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit (MKLSh)

119

120

14,280

008

Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar 3‐6)

9

40

360

010

Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar – klasa e parë)

286

40

11,440

011

Hap pas Hapi (Trajnimi avansues – klasa e parë)

48

40

1,920

018

Mësimi i bazuar në projekte

3

8

24

035

Edukimi për të drejtën shoqërore: Aktivitete për klasë

123

24

2,952

036

Edukimi për të drejtën shoqërore – Aktivitete për të

101

32

3,232

10

34

340

Klubi i nxënësve për përkrahje teknike (klasat 6‐9)

19

34

646

Zhvillimi shkathtësive të shekullit XXI në lëndën e

496

24

11,904

rritur dhe fëmijë
047

Sfida e dizajnit në Mësimdhënien dhe të Nxënit e
Teknologjisë (Klasat 6‐9)

053
057

matematikës (klasat 1‐5, 6‐9)
058

Hulumtimi në veprim

27

24

648

059

Zhvillimi i shkathtësive të leximit në klasat e hershme

60

24

1,440

060

Kosovision Contest – Trajnimi për mësimdhënës

238

24

5,712

062

Programimi kompjuterik (Klasat 1‐9)

9

24

216

064

Koordinimi i zhvillimit profesional me bazë në shkollë

1

30

30

065

Kosovision Contest – Trajnimi për mësimdhënës (Faza

90

36

3,240

20

32

640

Edukimi për demokracinë dhe për të drejtat e njeriut

31

60

1,860

Gjithsej

1,690

2)
067

Hap pas hapi – Trajnimi për kompetencat e motrave‐
edukatore që punojnë me fëmijë të moshave 0‐3 vjeç

069

48

60,884
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