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Përmbledhja ekzekutive 
Objektiva e këtij sondazhi është të kuptohen më mirë mundësitë për pjesëmarrje të prindërve 

të krijuara nga udhëheqja në shkollat e Kosovës. Sondazhi i drejtorëve të shkollës hulumton 

natyrën e rregullativës, si dhe masën në të cilën është e pranishme pjesëmarrja e prindërve (në 

vendimmarrje, në aktivitete jashtë mësimore, dhe në arsimimin e fëmijëve të tyre) në shkolla 

publike në raport me faktorët në nivel të shkollës, si dhe me qëndrimet e besimet e drejtorëve 

të shkollave. Qëllimi i kësaj iniciative është që të mblidhen të dhëna  në mënyrë që të 

kuptohen kapacitetet, qëndrimet dhe përpjekjet e udhëheqësisë së shkollave që të 

përmirësojnë pjesëmarrjen/angazhimin e prindërve në jetën shkollore.  

 

Metodologjia  

Metodologjia e këtij hulumtimi u përgatit me angazhimin e  përbashkët të ekspertëve nga të 

gjitha organizatat pjesëmarrëse në projekt, si dhe të konsulentëve të jashtëm, të cilën e 

drejtuan procesin.  Pas punëtorisë nismëtare që u mbajt në janarin e vitit 2008, pasuan 

konsultimet intensive, të cilat rezultuan me një kornizë të përgatitur mirë,, e cila edhe shërbeu 

si bazë për hulumtimin 

Qëllimi kryesor i sondazhit të organizuar në Kosovë ishte të kuptohen më mirë shkaqet e 

dispariteteve ekzistuese në cilësinë e arsimit dhe mundësi të barabarta. Është se kuptueshme 

se masat që merren në nivel të sistemit të arsimit mund të ofrojnë një kornize të përgjithshme 

për tejkalimin e këtyre dispariteteve, por nuk është reale të pritet se ato do të mund të 

ndikojnë shumë në ndryshimin e disa qëndrimeve dhe stereotipave në nivel të shkollës që do 

të mund të rezultonin me përmirësime të dukshme. Pyetja kryesore e parashtruar me këtë 

sondazh është: 

Cilat janë vlerat, qëndrimet dhe aktivitetet e drejtorëve të shkollave në raport sigurimin e me 

pjesëmarrjes së prindërve në jetën shkollore?  

 

Sondazhi është fokusuar në anketimin e drejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta 

të Kosovës. Mostra është kufizuar vetëm në 539 shkolla që funksionojnë në kuadër të sistemit 

arsimor të Kosovës, të cilat janë ndarë në tri regjione gjeografike: Qendra, Juglindja dhe 

Perëndimi. Stratifikimi është bërë sipas regjioneve për të reflektuar besnikërisht ndarjen 

rajonale të popullacionit të shkollave. Brenda regjionit përkatës janë analizuar komunat që 

janë reprezentative përkrah popullacionit te shkollave nga ai regjion. Ndërkaq, përzgjedhja e 

shkollave në këto komuna është bërë rastësisht, pasi janë ndarë paraprakisht në dy kategori – 

në shkolla urbane dhe rurale. Në këtë mënyrë është siguruar që margjina e gabimit të jetë deri 

në 5%. 

Instrumenti për kryerjen e sondazhit është dizajnuar në formë të pyetësorit që do të plotësohet 

gjatë një bisede të drejtpërdrejtë me drejtorin e shkollës së përzgjedhur. Ky pyetësor përbëhet 

prej gjashtë moduleve: 

1. Informata bazë për shkollën 

2. Komunikimi shkollë-prind 

3. Mundësitë për prindër të përkrahin aktivitetet e shkollës 

4. Trajnime të kujdesit prindëror për prindërit 

5. Angazhimi i prindërve në qeverisjen e shkollës 

6. Qëndrimet e  përgjithshme 
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Në mënyrë që rezultatet e sondazhit të jenë sa më frytdhënëse në kuptim të mundësisë për 

nxjerrjen e përfundimeve rreth çështjeve që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e palëve me interes 

në vendimmarrje në arsim, kemi bërë përmbledhjen e pyetjeve apo variablave të pyetësorit në 

katër fusha më të gjëra:  

1) cili është aktiviteti i shkollës për  përfshirjen e prindërve në jetën e shkollës,  

2) cilat janë qëndrimet e drejtorëve të shkollave ndaj përfshirjes së prindërve në aktivitetet 

shkollore, 

3) cilat janë pengesat objektive dhe subjektive për krijimin e një partneriteti në mes të 

shkollës dhe prindërve, 

4) cilat janë praktikat më të mira të pjesëmarrjes së suksesshme të prindërve. 

 

Analiza e rezultateve 

 
Sipas njohurive tona, ky sondazh ishte anketimi më gjithëpërfshirës i drejtorëve të shkollave 

që është bërë ndonjëherë në Kosovë. Në të janë përfshirë 41.5% të shkollave fillore të 

Kosovës ku mësojnë 44.6% të nxënësve dhe punojnë 42.2% të mësimdhënësve.  Prandaj, 

edhe mund të pretendohet se rezultatet e hulumtimit vlejnë për tërë popullacionin e shkollave 

fillore në Kosovë. 

 

Komunikimi individual me prindër është çelësi i përfshirjes së tyre në jetën e  shkollës. Sipas 

rezultateve të sondazhit ky komunikim, kryesisht zhvillohet në kahun “shkollë-prind”, ku 

prindi ka më shumë mundësi për të dëgjuar sesa për të shprehur qëndrimin e vet. Vet 

shembulli se 50% të shkollave të anketuara nuk bëjnë sondazhe që të kuptojnë 

opinionet/qëndrimet e prindërve flet për mundësinë shumë të kufizuar të prindërve që me 

qëndrimin e tyre individual të ndikojnë në përmirësimin e situatës në shkollë. Ndërkaq, 

përvoja jonë flet se, edhe në ato raste kur bëhen sondazhe, përpunimi dhe analiza e të dhënave 

bëhet në mënyrë sipërfaqësore, duke mos i shërbyer plotësisht qëllimit të vet. 

 

Rreth 60% të drejtorëve të anketuar kanë shprehur rezervë ndaj cilësisë së takimeve me 

prindër që organizojnë mësimdhënësit e shkollës, ndërsa mbi 75% janë shprehur se shkolla 

nuk ka strategji të komunikimit me prindër. Kjo flet për nevojën e përcaktimit të disa normave 

të komunikimit me prindër, si dhe për aftësimin e personelit që të vendosin një komunikim 

efektiv që është në funksion të përmirësimit të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Si pengesë 

për zhvillimin e  një komunikimi të tillë, drejtorët e shkollave e shohin mungesën e  

interesimit te prindërit, por edhe kohën e kufizuar të tyre, ndërsa 54.8 % prej tyre 

konsiderojnë se mësimdhënësit nuk kanë nevojë për aftësime të veçanta për punë me prindër.  

Megjithatë, një konstatim i tillë bie ndesh me pakënaqësinë e shprehur të drejtorëve në raport 

me cilësinë e komunikimit me prindër që zhvillojnë mësimdhënësit. 

 

Vërehet se ekziston një disponim mjaft i mirë i prindërve për të marrë pjesë në aktivitete të 

ndryshme të shkollës, por 39.7% të drejtorëve të anketuar deklarojnë se prindërit nuk 

angazhohen për të ndihmuar procesin e mësimdhënies që përsëri flet për nevojë e afrimit të 

tyre në shkollë dhe të gjetjes së mënyrave të aftësimit për të kontribuar në procesin mësimor. 

Po ashtu, është në rënie dukuria e financimit të aktiviteteve të shkollës nga prindërit (në 

35.9% të shkollave prindërit nuk përkrahin financiarisht aktivitetet e shkollës) që mund të jetë 

pasojë e krijimit të një ndjenje të komforit për faktin se shkollat financohen nga fonde 

publike, por mund të jetë edhe pasojë e gjendjes së pavolitshme materiale të komuniteteve 

shkollore të ndryshme. Në të vërtetë, mekanizmat për menaxhimin e mjeteve financiare të 

grumbulluara nga prindërit nuk ofrojnë garanci për transparencë të shpenzimeve, prandaj edhe 

mund të ketë hezitim për dhënien e kontributeve.  
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Edhe drejtorët mendojnë se përfshirja e prindërve në punët e shkollës sjell dobi të madhe. 

Kështu, vetëm 1.7% të të anketuarve janë shprehur se pjesëmarrja e prindërve nuk ndikon ose 

ndikon fare pak në përmirësimin e atmosferës së përgjithshme në shkollë, ndërsa pjesa tjetër e 

drejtorëve të anketuar janë të mendimit se ndikon shumë ose deri diku. Kjo është në përputhje 

me të dhënën se 85.6% të drejtorëve të anketuar kanë qenë në gjendje të rikujtojnë partneritete 

të suksesshme me prindër, pjesa më e madhe e të cilave ka të bëj me projekte infrastrukture. 

 

Në praktikë shkollat u ofrojnë prindërve pak përkrahje për ta ushtruar kujdesin prindëror ndaj 

fëmijëve të tyre. Pa dyshim, kjo ndikon në kapacitetin e prindërve që ta mbikëqyrin 

angazhimin e fëmijëve të tyre në detyra të shtëpisë, si dhe për t’iu ndihmuar në aktivitete të 

tjera mësimore. Ndërkaq, gëzon fakti që drejtorët e shkollave kanë qëndrim shumë pozitiv 

ndaj idesë për t’i ofruar përkrahje të tillë prindërve, me gjithë se pranojnë se, për shkaqe të 

ndryshme nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë. Kështu, p.sh. 73.3% të drejtorëve konfirmojnë se 

shkolla nuk ofron materiale që u ndihmojnë prindërve për t’i asistuar fëmijët e tyre me detyra 

të shtëpisë, ndërsa 71.1% e konsiderojnë bërjen e një hapi të tillë me ndikim shumë të madh 

në përmirësimin e rezultateve të të nxënit, përderisa vetëm 3.1% mendojnë se kjo nuk do të 

ndikonte pozitivisht tek fëmijët. Megjithatë, drejtorët gjejnë shumë pengesa për të bërë 

veprime të tilla, në mesin e  të cilave, vendin qendror e zënë: mungesa e burimeve në nivel 

shkolle dhe mungesa e interesimit të prindërve. 

 

Drejtorët e anketuar kanë raportuar një shkallë mjaft të lartë të ndikimit të këshillave të 

prindërve në qeverisje, e cila me indikatorin përmbledhës arrin 60% në shkallën “në masë të 

madhe”, ndërsa rreth 35% në shkallën “në masë të kufizuar”. Këshilli i prindërve merr pjesë 

aktivisht në të gjitha format e vendimmarrjes në shkollë, përfshirë aktivitetet mësimore dhe 

jashtmësimore. Megjithatë, kur është kërkuar nga drejtorët të ofrojnë shembuj konkretë të 

nismave të këshillit të prindërve, ata kanë qenë në gjendje të raportojnë, kryesisht, ndërmarrje 

të karakterit infrastrukturor, që paraqet një argument për nevojën e ndërtimit të kapacitetit të 

këshillave të prindërve. 

 

Analiza e përgjigjeve të drejtorëve tregon se ndikimi i përgjithshëm i prindërve në shkollë 

është mesatar në mbi 50% të shkollave të Kosovës, ndërsa në rreth 25% syresh ky ndikim 

quhet i madh. Megjithatë, duhet marrë parasysh se këtu bëhet fjalë për perceptim të 

drejtorëve, prandaj nuk mund të nxirret një përfundim i qëndrueshëm për ndikimin e vërtetë të 

prindërve.  

 

 

Rekomandimet 

 

Nga përfundimet e mësipërme mund të nxirren edhe disa rekomandime. 

 

Për shkollat: 

 

1. Shkollat duhet të zhvillojnë procedura për takime me prindër që përcaktojnë 

dinamikën, përgatitjen dhe rrjedhën e takimeve të tilla. Duhet të praktikohen si takime 

grupore/tematike, ashtu edhe takime individuale me prindër. Ndërkaq, mësimdhënësit 

duhet të aftësohen për menaxhimin e takimeve të tipeve të ndryshme dhe vënien e 

tyre në funksion të avancimit të mësimdhënies dhe nxënies në shkollë. 

2. Shkollat duhet të angazhohen për vetëdijesimin e prindërve për rolin e  tyre në 

shkollë, si dhe për aftësimin e  tyre për ta ushtruar një rol të tillë. Në këtë kuptim, ato 

mund të organizojnë edhe fushatat vetëdijesimi, edhe aktivitete të tjera për ndërtimin 

e kapacitetit të prindërve për pjesëmarrje. 

3. Prindërit kanë nevojë për një përkrahje më të madhe nga ana e shkollës për të qenë në 

gjendje t’u ndihmojnë fëmijëve të tyre për përmirësimin e rezultateve të të nxënit. 

Atyre duhet t’u shpërndahen materiale që i udhëzojnë në këtë drejtim, në drejtim, 
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ndërsa në situata të caktuara duhet të organizohen edhe sesione informimi ose 

trajnimi për prindër. 

4. Duhet kushtuar kujdes edhe ndërtimit të kapacitetit të këshillave të prindërve dhe të 

prindërve përfaqësues në organet qeverisëse të shkollës, për të ndikuar kështu në 

shtimin e pjesëmarrjes së prindërve në jetën e shkollës 

 

 

Për sektorin qeveritar: 

1. Të operacionalizohen masat që parasheh Strategjia për zhvillimin e  Arsimit 

Parauniversitar në Kosovë 2007-2017 për përkrahjen e organizimit të prindërve në 

nivel kombëtar dhe në nivele të tjera. Në këtë drejtim duhet të ri-aktivizohet Këshilli i 

Prindërve të Arsimit të Kosovës si organ që parashihet me Ligj dhe të ofrohet e tërë 

përkrahja e nevojshme për funksionimin e tij. 

2. Të vazhdohet me decentralizimin financiar deri në nivel të shkollës, duke shtuar 

kështu përgjegjësinë e shkollës për menaxhimin e financave të veta dhe duke krijuar 

mundësi shtesë për kontribute financiare të prindërve në shkollë. 

3. Të inkurajohen shkollat për të përmirësuar komunikimin me prindër, duke përkrahur 

aktivitetet e institucioneve profesionale qeveritare dhe joqeveritare për hartimin e 

doracakëve dhe udhëzuesve që ndihmojnë këtë proces. 

 

 

Për sektorin joqeveritar: 

1. Të punohet në vetëdijesimin e prindërve për rolin e tyre në shkollë dhe në nivele të 

tjera. Në këtë drejtim, të zhvillohen aktivitete vetëdijesimi, si në nivel të shkollës, 

ashtu edhe në nivel të komunës, të rajonit, apo të vendit. 

2. Të punohet për ndërtimin e kapacitetit të shoqatave të prindërve në të gjitha nivelet, 

në mënyrë që të ndihmohet rritja e ndikimit të prindërve në jetën e shkollës. Këto 

shoqata duhet të aftësohen për të punuar me prindërit dhe me përfaqësuesit e tyre në 

shkolla në kuptim të ndërtimit të kapacitetit për të ushtruar më mirë rolin dhe 

përgjegjësinë e tyre. 

3. Të promovohen shembuj të mirë të përfshirjes së prindërve në jetën e shkollës, duke 

krijuar kështu mundësi për të përfituar prej tyre. 
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1. Hyrje 
Përkundër faktit se vendet e Evropës Juglindore janë në proces të reformave fundamentale të 

sistemit të arsimit akoma ka dallime të mëdha në mundësi për pjesëmarrje në arsim, si dhe në 

cilësinë e rezultateve të arsimit (OECD 2003)  (OECD 2006). Në këtë aspekt, Instituti për 

Shoqëri të Hapur (OSI) është përqendruar në çështjen e pjesëmarrjes së prindërve në jetën e 

shkollës që është një aspekt qenësor i funksionimit efektiv të shkollës. 

Në funksion të adresimit të kësaj çështjeje ka filluar së zbatuari projekti i përbashkët 

“Avancimi i përfshirjes dhe cilësisë së arsimit në Evropën Juglindore”, në të cilin marrin 

pjesë institucione nga tetë vende të Rajonit: Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, 

Kosova, Maqedonia, Shqipëria, Rumania dhe Moldavia. Përkundër dallimeve në kontekst, 

përmes një vargu të takimeve të ekspertëve është arritur të identifikohen problemet e 

përbashkëta për të gjitha vendet: 

1. Tendenca për shtimin e pabarazisë në arsim. 

Me gjithë se punohet në hartimin e politikave të reja për tejkalimin e dallimeve 

ekzistuese brenda sistemit të arsimit, ekziston një ngecje në jetësimin e tyre. Në 

shumë vende akoma mungojnë fonde për plotësimin e  nevojave të grupeve të 

margjinalizuara, siç janë: sigurimi i asistentëve në klasat me prani të konsiderueshme 

të fëmijëve nga grupet tjera gjuhësore, refuzimi për t’i regjistruar në shkollë fëmijët 

me nevoja të veçanta, hapësira joadekuate për fëmijë me të paaftësi fizike, etj. Përveç 

këtyre formave të hapura të diskriminimit, janë të pranishme edhe forma më pak të 

dallueshme si ndërlidhja e qartë e cilësisë së shërbimeve me statusin socio-ekonomik 

të fëmijëve dhe komuniteteve përkatëse.  

2. Pjesëmarrja e pamjaftueshme dhe/ose joadekuate e prindërve dhe palëve të tjera me 

interes në jetën e shkollës. 

Edhe pse ekzistojnë instrumente për sigurimin e pjesëmarrjes së familjes dhe 

komunitetit në jetën e shkollës, në përgjithësi, kjo pjesëmarrje nuk mund të quhet e 

kënaqshme. Për më tepër, shpesh është vetëm formale dhe nuk ndikon në avancimin e 

punës në shkollë dhe në shtimin e mundësive për fëmijë. 

3. Cilësia e ulët e qeverisjes dhe udhëheqjes në shkollë. 

Kjo shihet si shkak dhe pasojë e pabarazive ekzistuese brenda sistemeve të arsimit. Pa 

dyshim se  një dukur e tillë lidhet bën mënyrë të drejtpërdrejtë me përfshirjen në jetën 

e shkollës. 

Projekti që zbatohet në tetë vendet e lartpërmendura ka dy qëllime: 1) të kuptohen më mirë 

shkaqet e dispariteteve ekzistuese në cilësinë e arsimit dhe mundësi të barabarta, duke bërë 

sondazh të drejtorëve në nivel të vendeve pjesëmarrëse; 2) të përkrahen nismat lokale, 

kombëtare ose rajonale për përmirësimin e  cilësisë dhe përfshirjes në jetën e shkollës. Të 

gjitha aktivitetet mbështeten në një kornizë të thjeshtë, por rigoroze, e cila është e njëjtë për të 

gjitha vendet pjesëmarrëse. 

Ky raport ka të bëj me qëllimin e parë të projektit, konkretisht me prezantimin e  rezultateve 

nga sondazhi i drejtorëve të shkollave fillore që është bërë në pranverën e  vitit 2008. Qendra 

për Arsim e Kosovës (KEC) është partner në rrjetin e organizatave implementuese të këtij 

projekti dhe  e ngarkuar me të gjitha aspektet e implementimit të tij në Kosovë. Ndërkaq, vet 

sondazhi është kryer nga Kompania “GfK”. 
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2. Konteksti ligjor dhe politik në Kosovë 

 
Një veti karakteristike e arsimit në Kosovë është funksionimi i dy sistemeve paralele të 

arsimit që nga viti 1990, njërit që drejtohet nga autoritetet e Kosovës dhe tjetrit nën kontrollin 

e autoriteteve të Serbisë. Kjo gjendje ishte e pranishme edhe në kohën kur UNMIK-u ishte 

përgjegjës për qeverisjen e sistemit të arsimit në Kosovë, ndërsa në formë më radikale u 

paraqit pasi kompetencat për menaxhimin e sistemit të arsimit kaluan te Qeveria e Kosovës. 

Kështu, mësimi në gjuhën shqipe, boshnjake dhe turke zhvillohet në kuadër të sistemit të 

arsimit të Kosovës, ndërsa në gjuhën serbe në kuadër të sistemit të arsimit të Serbisë. Për më 

tepër, shkollat serbe në Kosovë refuzojnë çfarëdo bashkëpunimi me institucionet e Kosovës, 

si dhe nuk pranojnë të marrin fonde nga Buxheti i Kosovës. 

Përshkrimet e mëposhtme kanë të bëjnë me sistemin arsimor të Kosovës. 

 

 

2.1. Qeveria dhe autoritetet lokale 

Me gjithë ekzistimin e një kulture të qeverisjes së decentralizuar të sistemit të arsimit, pas 

përfundimit të konfliktit të armatosur në Kosovë ndodhi një centralizim i plotë i 

kompetencave në duar të Misionit të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë 

(UNMIK), i cili më vonë u bart te Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë 

(MASHT) dhe autoritetet lokale të arsimit. Ligjet sistemore në Kosovë parashohin shumë pak 

kompetenca qeverisëse për shkollën, ndërsa varshmëria e saj nga autoritetet lokale të arsimit 

dhe MASHT-i mbetet e lartë (UNMIK 2002). 

Ndarja e tanishme e përgjegjësive parasheh që MASHT-i të zhvillojë politika për të gjitha 

aspektet e rëndësishme të arsimit, përfshirë kurrikulat, standardet, kualifikimin profesional 

dhe sistemin e ekzaminimit. Ndërkaq, komunave u mbetet të përkujdesen për infrastrukturën 

që përfshin mirëmbajtjen e ndërtesave shkollore, si dhe ofrimin e transportit, të pajisjeve dhe 

të sigurisë për shkolla. Përveç kësaj, komunat punësojnë personelin arsimor dhe mbikëqyrin 

menaxhimin e shkollave në zonën e tyre të përgjegjësisë, duke i ofruar shkollave përkrahjen e 

nevojshme. Ndërkaq, punësimin e drejtorëve të shkollave, në bazë të normave të tanishme 

ligjore, e bën MASHT-i. Po ashtu, komunat janë përgjegjëse për alokimin e  fondeve në 

shkolla, si dhe për planifikimin dhe administrimin e këtyre fondeve.  

Pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës është aprovuar Ligji për arsimin 

në komuna (Kuvendi i Kosovës 2008) që parasheh bartjen e përgjegjësive nga niveli qendror 

në nivelin komunal. Pritet që, deri në fund të vitit 2008, rregulloret dhe procedurat e 

komunave të harmonizohen me këtë ligj, në mënyrë që jetësimi i plotë i tij të bëhet në fillim 

të vitit 2009. Ky ligj nuk parasheh risi në mënyrën e  alokimit të fondeve nëpër shkolla, por 

ekzistojnë nisma të tjera, të prira nga Banka Botërore, që të rishikohet formula e financimit 

dhe përgjegjësitë të barten nga komuna në shkollë, duke e bërë më transparent dhe 

pjesëmarrës procesin e alokimit dhe menaxhimit të fondeve shkollore. 

 

 

2.2. Drejtori i shkollës 

Roli i drejtorit të shkollës në Kosovë vazhdon të mbetet organizimi i realizimit të kurrikulit, 

duke mbajtur parasysh që kushtet ligjore për mësimdhënie t’i përshtaten nevojave dhe aftësive 

të nxënësve. Përveç kurrikulit kombëtar, drejtori duhet të propozojë edhe kurrikulin në bazë 

shkolle, i cili duhet të aprovohet nga organet përkatëse. Sipas ligjit në fuqi, drejtori i përgjigjet 

ministrit, ndërsa me ndryshimet e bëra do të jetë përgjegjës ndaj drejtorit komunal të arsimit 



 13 

që është edhe zyrtari më i lartë i arsimit në komunë. Drejtori nuk ka kompetenca të 

drejtpërdrejta rreth përzgjedhjes dhe punësimit të personelit, por vetëm mund të bëj 

propozime te autoritetet lokale kompetente. 

 

 

2.3. Këshilli i Shkollës 

Me qëllim të sigurimit të pjesëmarrjes, Ligji për Arsim Fillor dhe të Mesëm parasheh 

konstituimin e obligueshëm të këshillit (bordit) të shkollës, i cili do të duhej ta shtonte 

përfshirjen e prindërve në jetën e shkollës dhe mbikëqyrjen e punës së saj prej tyre. Këto 

këshilla përbëhen nga tre përfaqësues të zgjedhur të prindërve, pesë përfaqësues të 

mësimdhënësve, ndërsa në shkollat e mesme në punën e këshillit merr pjesë edhe një 

përfaqësues i nxënësve. Drejtori i shkollës është anëtar i Këshillit, por pa të drejtë vote, ndërsa 

këshilli mund të emërojë edhe anëtarë të tjerë pa të drejtë vote me qëllim të përfaqësimit sa 

më të mirë të të gjitha komuniteteve dhe palëve me interes që përfshihen në shkollë.  

Këshilli i Shkollës ka të drejtë të shqyrtojë raportet e menaxhmentit dhe të diskutojë të gjitha 

çështjet që janë me interes për shkollën, si dhe drejton procesin e hartimit të planit zhvillimor 

të shkollës. Me Ligj, Këshillit të Shkollës i takojnë disa detyra me rëndësi: 

 hartimi i rregullave të shkollës për t’u aprovuar nga komuna; 

 pjesëmarrja në procesin e emërimit të drejtorit të shkollës dhe mësimdhënësve; 

 alokimi i fondeve që janë kontribut i prindërve ose me origjinë nga burime jopublike; 

 marrja e vendimeve rreth aktiviteteve jashtëkurrikulare. 

 

2.4. Mësimdhënësit 

Për një kohë të gjatë, funksionimi i shkollës në Kosovë është mbështetur në përgjegjësinë 

kolektive të personelit për performancën e shkollës. Në shkolla ekzistojnë këshillat e 

arsimtarëve, ku marrin pjesë të gjithë mësimdhënësit. Këto këshilla takohen rregullisht dhe 

diskutojnë çështjet që kanë të bëjnë me organizimin dhe kurrikulin shkollor. Po ashtu, 

ekzistojnë edhe grupe më të vogla të mësimdhënësve (aktivet lëndore), të ndarë sipas fushave 

të studimit, ku zhvillohen aktivitete më specifike lidhur me planifikimin dhe realizimin e 

kurrikulit. 

Si rregull, drejtorët e shkollave në Kosovë delegojnë disa detyra te mësimdhënësit për ta 

shtuar përgjegjësinë kolektive, ku bëjnë pjesë: 

 përcaktimi i orarit të mësimit dhe mbikëqyrja e respektimit të orarit, 

 përgjegjësia për udhëheqjen e punës së aktiveve lëndore, 

 komunikimi me prindër, 

 aktivitetet jashtëmësimore. 

. 

2.5. Këshillat e nxënësve 

Në çdo shkollë të mesme, Këshilli i Shkollës e themelon Këshillin e Nxënësve, ku 

përfaqësuesit përzgjidhen nga çdo klasë me vota të fshehta. Roli i këshillit të nxënësve është 

të punojë në përmirësimin e mjedisit të punës, kushteve të punës dhe të mirëqenies së 

nxënësve, si dhe t’i bëj propozime lidhur me këto çështje drejtorit të shkollës dhe këshillit të 

shkollës. Është detyrë e drejtorit ta përgatisë një draft rregullore për këshillin e nxënësve ku 
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saktësohen edhe rregullat e nominimit dhe të zgjedhjes së anëtarëve të këtij trupi. Me tu 

themeluar, këshilli i nxënësve ka të drejtë të marrë pjesë në punën e këshillit të shkollës. 

 

2.6. Këshillat e prindërve 

Në bazë të Ligjit për Arsimin Fillor dhe të Mesëm është formuar Këshilli i Prindërve i Arsimit 

të Kosovës (KPAK) si organ qendror që duhet ta përfaqësojë interesin e prindërve në nivel 

qendror dhe të shërbejë si kanal komunikimi në mes të MASHT-it dhe të prindërve. Një ndër 

rekomandimet e para të KPAK ka qenë që në çdo shkollë të Kosovës të themelohet këshilli i 

prindërve, gjë që edhe është realizuar, sepse është pjesë e praktikës shumëvjeçare të arsimit në 

Kosovë. Megjithatë, ka vite që KPAK, në praktikë, nuk funksionon dhe nuk e kryen rolin e 

vet, ndërkohë që nuk ekziston ndonjë organizim tjetër i prindërve në nivel qendror. 

 

3. Nismat për përmirësimin e pjesëmarrjes 
 

Në Kosovë ekziston një traditë që komuniteti të kontribuojë materialisht ose përmes punës 

vullnetare për përmirësimin e infrastrukturës dhe mirëmbajtjen e së shkollës. Këto kontribute 

janë vullnetare dhe, në veçanti, kanë qenë prezent në vitet e nëntëdhjeta kur arsimi në gjuhën 

shqipe është vënë jashtë ligjit. Megjithatë, është evidente se në periudhën e pas-konfliktit, 

kontribute të tilla ka pasur më pak. Mirëpo, në këtë periudhë janë paraqitur disa nisma të tjera 

që kanë synuar të shtojnë pjesëmarrjen e palëve me interes në vendimmarrje në nivel të 

shkollës. Tri prej tyre ia vlen të përmenden në veçanti: 

 

 Planifikimi Zhvillimor i Shkollës, 

 Partneriteti Prind-Shkollë 

 Zhvillimi profesional i udhëheqjes arsimore 

 

 

3.1. Planifikimi Zhvillimor i Shkollës 

Me financimin dhe asistencën teknike të Bankës Botërore, janë bërë përpjekje që në Kosovë 

të ndërtohet një sistem i decentralizuar i menaxhimit të financave, i cili do ta fuqizonte 

komunën në raport me Ministrinë dhe shkollën në raport me komunën. Për këtë qëllim është 

hartuar edhe Doracaku për Qeverisjen e Arsimit në Komuna (MASHT 2002), i cili parasheh 

që shkolla të jetë përgjegjëse për planifikimin dhe ekzekutimin e  buxhetit për mallra dhe 

shërbime. Po ashtu, parashihet që buxheti i shkollës të bazohet në planin zhvillimor të 

shkollës, i cili do të duhej t’i përcaktonte objektivat zhvillimore të shkollës. Sipas këtij 

Doracaku, plani zhvillimor i shkollës do të duhej të përmbante edhe një projeksion të 

nevojave afatgjata të shkollës, përfshirë investimet kapitale, si dhe një plan veprimi për 

realizimin e qëllimeve të përcaktuara. 

Me gjithë konceptin e përpunuar, në praktikë ky sistem nuk funksionon. Përkundrazi, komuna 

është ajo që planifikon dhe menaxhon tërë buxhetin për mallra dhe shërbime, ndërsa buxheti 

për paga  dhe investime kapitale menaxhohet nga niveli qendror, përveç rasteve të veçanta kur 

shpenzime e tilla financohen nga burime të komunës. Për më tepër, ekziston një praktikë që të 

mos caktohet fare buxheti i shkollës për mallra dhe shërbime, por mjetet që janë në 

dispozicion shpërndahen sipas kritereve dhe nevojave që i vlerëson komuna. 

Projekti për Përmirësimin e Pjesëmarrjes në Arsim (PPPA) (World Bank 2003) që u 

implementua në periudhën 2003-2006 me financimin e Bankës Botërore kam pasur për qëllim 

të ofrojë përkrahje financiare shkollave për të motivuar menaxhmentin të organizojë aktivitete 
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që ndihmojnë në përmirësimin e pjesëmarrjes në arsim dhe të arriturave arsimore. Për të 

arritur këtë, PPPA  ka punuar për forcimin e kapacitetit planifikues dhe menaxherial, si dhe të 

rolit të këshillave të shkollës. Kjo është realizuar përmes një programi 5-ditor trajnimi për 

moderatorët e procesit të planifikimit në shkollë që është pasuar nga konsulenca në terren. 

Kjo ekspertizë është siguruar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC). Meqë komunat janë 

subjekti kryesor i financimit të shkollës, PPPA ka punuar edhe në zhvillimin e  kapacitetit të 

tyre për të alokuar dhe shpërndare fonde në mënyrë efektive, të barabartë dhe në kohë të 

duhur.  

Gjatë tri viteve të implementimit të Projektit, më se gjysma e shkollave fillore dhe të mesme 

të Kosovës kanë përfituar prej tij. Të gjitha këto shkolla kanë përgatitur plane zhvillimore 

trevjeçare me pjesëmarrje të gjerë të komunitetit, duke reflektuar nevojat e komunitetit, e jo 

nevojat e brendshme të shkollës. Roli i këshillave të shkollës në këtë proces ka qenë i 

pazëvendësueshëm. Pas aprovimit të planit zhvillimor, nga shkollat është kërkuar të përgatisin 

edhe një propozim për financim që do të adresonte të paktën njërin nga prioritetet e 

identifikuara në planin zhvillimor, e që ndërlidhet me rritjen e pjesëmarrjes në arsim.  Këto 

projekt-propozime janë vlerësuar fillimisht, në nivel komune, ndërsa vendimin përfundimtar 

për financim e ka marrë MASHT-i. 

Në janar të vitit 2008 ka filluar faza e dytë e këtij projekti (World Bank 2007a), e cila 

vazhdon me aktivitete në bazë shkolle, por e fut edhe një risi – planin zhvillimor të komunës, 

i cili, tanimë është hartuar në pesë komuna të Kosovës dhe ka filluar së implementuari.  

Nisma për planifikimin zhvillimor të shkollës është një ndër masat që parashihen me 

Strategjinë për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar në Kosovë 2007-2017 (MASHT 2007): 

“Të gjitha institucionet e arsimit parauniversitar do të funksionojnë në bazë të planeve 

zhvillimore, që hartohen nga vet institucioni, në bashkëpunim me komunitetin dhe me 

institucionet lokale. Për këtë qëllim duhet përcaktuar procedura të qarta për hartimin e 

planeve zhvillimore, të cilat sigurojnë pjesëmarrje të gjerë në procesin e hartimit, si dhe 

ofrojnë mundësi për monitorimin e realizimit të tyre. Vet plani zhvillimor duhet të shërbejë si 

bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve në arsim, si në nivelin komunal, ashtu edhe 

në atë qendror. 

 Kujdes të veçantë duhet kushtuar ndërtimit të kapacitetit për planifikim zhvillimor, si në 

nivel të shkollës ashtu edhe në nivel të komunës dhe të regjionit. Kjo do të realizohet përmes 

hartimit të doracakëve për planifikim zhvillimor, si dhe përmes trajnimeve dhe ofrimit të 

formave të tjera të ndihmës profesionale subjekteve të përfshira në këtë proces. Gjithashtu, do 

të ndërtohen kapacitetet përkatëse monitoruese në nivel të komunës dhe të regjionit.”  

Edhe projekti më i ri i financuar nga Banka Botërore – “Projekti për Zhvillimin e 

Institucioneve në Arsim” (World Bank 2007b) që do të implementohet në periudhën 2008-

2012 ka qasje tejet stimuluese për planifikimin zhvillimor në arsim, si në nivel shkolle, ashtu 

edhe në nivel komune.   

 

3.2. Partneriteti Prind-Shkollë 

Programi “Partneriteti Prind-Shkollë” është një nismë zhvillimore e shoqërisë civile që është 

implementuar nga Catholic Releif Services (CRS) në nëntë vende të Rajonit të Evropës 

Juglindore në periudhën 1996-2006 (CRS 2006). Në varësi nga vendi ku është realizuar 

programi është konceptuar në mënyra të ndryshme, duke ruajtur një qëllim të përbashkët – 

avancimin e përfshirjes së shoqërisë civile në arsim përmes krijimit të këshillave prind-

shkollë. Rezultatet e dukshme të kësaj përfshirjeje ishin: cilësia e përmirësuar, ndërtimi i 

kapacitetit lokal për zgjidhje pro-aktive të problemeve, inkurajimi dhe përkrahja e proceseve 

demokratike. Pas identifikimit të shkollës përfituese janë mbajtur një varg takimesh të 

personelit të CRS me pjesëtarët e komunitetit për të shpjeguar qëllimin e programit dhe për t’i 
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mobilizuar sa më shumë njerëz. Pastaj, janë organizuar seminare dhe konsultime me Këshillin 

Prind-Arsimtar (KPA), i cili ka bërë identifikimin e nevojave dhe ka përcaktuar prioritetet.  

Edhe këtu ka funksionuar skema e grandeve shkollore që është treguar të jetë shumë 

stimulative për funksionimin e partneritetit. Përveç planifikimit, KPA i është kërkuar të 

sigurojë një kontribut lokal që ka mundur të jetë në formë të mjeteve financiare ose të punës 

vullnetare. Përveç kësaj, CRS ka punuar edhe në ndërtimin e komunikimit në mes të KPA-ve 

në shkolla të ndryshme, duke bërë të mundur kështu të mësohet nga përvoja e njëri-tjetrit.  Në 

nivel të Kosovës është themeluar Unioni i Shoqatave Prind-Arsimtar (USHPAK), i cili edhe 

ka zhvilluar disa aktivitete konkrete. 

 

 

3.3. Zhvillimi profesional i udhëheqjes arsimore 

Deri tani nuk ka pasur ndonjë nismë për zhvillimin profesional të udhëheqjes arsimore nga 

shteti, por ka pasur nisma të suksesshme nga palët e treta. Kështu, Projekti për Zhvillimin e 

Mësimdhënësve Kosovarë (KEDP) i financuar nga Qeveria e Kanadasë ka zhvilluar një 

program hyrës 45-orësh trajnimi për të përmbushur nevojat për zhvillim profesional në bazë 

të një analize të bërë në vitin 2001. Një program tjetër, më gjithëpërfshirës, e ka zhvilluar 

KEC-i dhe ky program 140-orësh përmban një modul për pjesëmarrjen e palëve me interes në 

vendimmarrje në shkollë. 

Strategjia e Arsimit Parauniversitar e vendosë këtë tregues: “deri në vitin 2012, të gjithë 

udhëheqësit e institucioneve arsimore kanë kualifikim të duhur për udhëheqje dhe menaxhim 

cilësor”. Për ta arritur këtë, ky dokument i përcakton këto masa: 

 Analiza e nevojave për zhvillimin e burimeve njerëzore, 

 Përkrahje dhe bashkërenditje e zhvillimit të programeve për përgatitjen e kuadrove 

udhëheqëse dhe menaxhuese në arsim, 

 Ndërtohen kapacitetet për planifikim dhe menaxhim financiar në nivel shkolle. 

 

4. Çështjet kryesore të sondazhit nacional 

Qëllimi kryesor i sondazhit të organizuar në Kosovë ishte të kuptohen më mirë shkaqet e 

dispariteteve ekzistuese në cilësinë e arsimit dhe mundësi të barabarta. Është se kuptueshme 

se masat që merren në nivel të sistemit të arsimit mund të ofrojnë një kornize të përgjithshme 

për tejkalimin e këtyre dispariteteve, por nuk është reale të pritet se ato do të mund të 

ndikojnë shumë në ndryshimin e disa qëndrimeve dhe stereotipave në nivel të shkollës që do 

të mund të rezultonin me përmirësime të dukshme.  

Po ashtu, në praktikën shkollore në Kosovë ka shembuj të mirë të zvogëlimit të dispariteteve 

të lartpërmendura, por janë më se të kufizuara mundësitë për të mësuar nga këto përvoja 

pozitive, në radhë të parë sepse mungon informacioni i plotë për to.  

Prandaj, edhe ishte me rëndësi që sondazhi të përqendrohej në identifikimin e faktorëve 

kryesorë që ndikojnë në krijimin dhe afirmimin e vlerave, qëndrimeve dhe praktikave që 

rezultojnë me shkallë më të lartë të pjesëmarrjes në jetën e shkollës dhe me cilësi më të lartë 

të arsimit në shkollë.  

Pyetja kryesore e parashtruar me këtë sondazh është: 

Cilat janë vlerat, qëndrimet dhe aktivitetet e drejtorëve të shkollave në raport me sigurimin e 

pjesëmarrjes së prindërve në jetën shkollore?  

Disa nën pyetje që mund të nxirren nga kjo janë: 
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 Cilat janë politikat (qasjet) e shkollës për përfshirjen e prindërve në jetën shkollore? 

Në ç’ mënyrë sigurohet pjesëmarrja e prindërve? 

 Cilët faktorë ndikojnë në zhvillimin, komunikimin dhe jetësimin e politikave 

(qasjeve) për pjesëmarrjen e prindërve në jetën e shkollës? Si mund të kontribuojnë 

nxënësit dhe prindërit në vendimmarrje? 

 Si ndikon pjesëmarrja  e prindërve në jetën e shkollës në barazinë në arsim? Ç’ lloj 

përfshirje inkurajohet nga shkolla? Ç’ hapa duhet të ndërmarrë udhëheqja e shkollës 

për të siguruar pjesëmarrjen e grupeve të margjinalizuara? 

Këtu duhet qartësuar se, në këtë raport,  me “pjesëmarrje” nuk kuptohet vijimi io rregullt i 

shkollës nga ana e nxënësit, por pikërisht pjesëmarrja e nxënësve dhe e prindërve të tyre në 

procesin e vendimmarrjes në shkollë. 

Ideja është që rezultatet e sondazhit të drejtorëve të tregojnë se cilat janë problemet kryesore 

për krijimin e mundësive të barabarta në nivel shkolle. Ndërkaq, një analizë tjetër që do të 

bëhet në kuadër të këtij projekti – studimi i shembujve të përvojave më të mira – pritet të 

ofrojë zgjidhje të testuar në mënyrë empirike për krijimin e mundësive të barabarta në nivel 

shkolle. Kështu, efekti i përbashkët i të dy hulumtimeve do të jetë ndërtimi i bazës për të 

zhvilluar një program avokimi për Kosovë. 

 

 

5. Metodologjia e hulumtimit 

Metodologjia e këtij hulumtimi u përgatit me angazhimin e  përbashkët të ekspertëve nga të 

gjitha organizatat pjesëmarrëse në projekt, si dhe të konsulentëve të jashtëm, të cilën e 

drejtuan procesin.  Pas punëtorisë nismëtare që u mbajt në janarin e vitit 2008, pasuan 

konsultimet intensive, të cilat rezultuan me një kornizë të përgatitur mirë,, e cila edhe shërbeu 

si bazë për hulumtimin. 

 

5.1. Hapat e parë në planifikimin e sondazhit 

Në fund të vitit 2007 u hartua një material i shkurtër informativ për çështjet e ndërlidhura me 

temën e projektit, që përmbante në vete edhe referencat e literaturës lidhur me ato çështje. Në 

vazhdim janë dhënë temat kryesore që u shtjelluan në këtë material: 

1. Niveli i pjesëmarrjes i palëve me interes në jetën e shkollës 

U elaborua për ndarjen e përgjegjësive në mes të Qeverisë, autoriteteve lokale dhe 

shkollës, duke përshkruar rolin e organeve qeverisëse dhe udhëheqëse të shkollës, të 

mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve. Rol i veçantë i është kushtuar analizës së 

rolit të drejtorit të shkollës në nxitjen e pjesëmarrjes. 

2. Prezantimi mi nismave ekzistuese që kanë për qëllim përmirësimin e pjesëmarrjes në 

jetën e shkollës. 

Shih 3. 

3. Problemet dhe mundësitë e natyrës ligjore, regullative, politike dhe financiare për të 

përmirësuar pjesëmarrjen e palëve me interes. 
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Këto çështje janë analizuar mjaft gjatë procesit të zhvillimit të Strategjisë së Arsimit 

Parauniversitar 2007-2017, si dhe janë propozuar masa konkrete për avancimin e 

transparencës dhe përfshirjes në vendimmarrje. 

Hapi tjetër ishte organizimi i diskutimeve me drejtorë në fokus-grupe që kishte për qëllim 

marrjen e opinionit të tyre për çështjet që lidhen me format e pjesëmarrjes të palëve me 

interes në jetën e shkollës. Dy diskutime që u organizuan në shkurtin e  vitit 2008 treguan se, 

në Kosovë, drejtorët e shkollave janë, në përgjithësi, të hapur ndaj formave të ndryshme të 

bashkëpunimit me mësimdhënësit, nxënësit, prindërit dhe komunitetin në marrjen e 

vendimeve në shkollës. U prezantuan edhe shembuj të mirë të pjesëmarrjes së palëve me 

interes në funksion të avancimit të punës në shkollë, ps.h. aktivitetet jashtëkurrikulare të 

organizuara nga nxënësit, pjesëmarrja  e prindërve në sigurimin e  fondeve nga bizneset 

lokale, pjesëmarrja e prindërve në realizimin e kurrikulit, kontribute të ndryshme financiare 

dhe në formë të punës vullnetare, etj. 

Megjithatë, vërehej se kishte ca dallime të vogla në mes të drejtorëve që vinin nga shkollat që 

kishin përfituar nga ndonjë program që synonte shtimin e pjesëmarrjes së palëve me interes në 

jetën e shkollës dhe të atyre që vinin nga shkollat që nuk e kishin pasur këtë mundësi. Raporti 

i plotë i diskutimit në fokus-grupe është dhënë në shtojcën 1 të këtij raporti. 

Hapi i tretë ishte mbledhja dhe sistemimi i të dhënave për shkollat fillore dhe të mesme të 

ulëta në Kosovë, prej të cilave më vonë u përgatit mostra për sondazh. 

 

5.2. Përcaktimi i mostrës 

Sondazhi është fokusuar në anketimin e drejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta 

të Kosovës. Mostra është kufizuar vetëm në 539 shkolla që funksionojnë në kuadër të sistemit 

arsimor të Kosovës, të cilat janë ndarë në tri regjione gjeografike: Qendra, Juglindja dhe 

Perëndimi. Stratifikimi është bërë sipas regjioneve për të reflektuar besnikërisht ndarjen 

rajonale të popullacionit të shkollave. Brenda regjionit përkatës janë analizuar komunat që 

janë reprezentative përkrah popullacionit te shkollave nga ai regjion. Ndërkaq, përzgjedhja e 

shkollave në këto komuna është bërë rastësisht, pasi janë ndarë paraprakisht në dy kategori – 

në shkolla urbane dhe rurale. Në këtë mënyrë është siguruar që margjina e gabimit të jetë deri 

në 5%. 

Tabela 1 jep një pasqyrë të ndarjes së shkollave në tri regjionet – Qendër, Juglindje dhe 

Perëndim, si dhe të dhënat e përgjithshme për mostrën sipas regjioneve. 

 

Tabela 1. Ndarja e shkollave dhe mostra sipas regjioneve 

Regjioni 

Totali i 

shkollave 

M O S T R A 

Mostra e 

përgjithshme 

Mostra sipas lokacionit 

Urbane Rurale 

N % N % N % N % 

Qendër 128 24 53 23.9 10 25.6 43 23.1 

Juglindje 105 19 44 19.6 7 17.9 37 19.9 

Perëndim 306 57 128 56.9 22 56.4 106 57 

Gjithsej 539 100 225 100 39 100 186 100 
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5.3. Instrumenti 

Instrumenti për kryerjen e sondazhit është dizajnuar në formë të pyetësorit që do të plotësohet 

gjatë një bisede të drejtpërdrejtë me drejtorin e shkollës së përzgjedhur. Ky pyetësor i dhënë 

në shtojcën 2 të këtij raporti përbëhet prej gjashtë moduleve: 

7. Informata bazë për shkollën 

8. Komunikimi shkollë-prind 

9. Mundësitë për prindër të përkrahin aktivitetet e shkollës 

10. Trajnime të kujdesit prindëror për prindërit 

11. Angazhimi i prindërve në qeverisjen e shkollës 

12. Qëndrimet e  përgjithshme 

 

Formulari është përkthyer nga gjuha angleze në gjuhën shqipe nga kompania që ka bërë 

anketimin, ndërsa KEC ka bërë përkthimin e tij të serishëm nga gjuha shqipe në atë angleze 

për të verifikuar qartësinë e terminologjisë së përdorur. 

 

5.4. Realizimi i sondazhit 

Është siguruar qarkorja nga MASHT-i për drejtorët e shkollave të përfshira në sondazh, 

ndërsa kompania “GfK” ka bërë trajnimin e anketuesve dhe sondazhin provues. Në 

bashkëpunim me KEC-in janë sqaruar disa terma, kështu që sondazhi është realizuar pa 

ndonjë problem të madh. 
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6. Rezultatet dhe analiza e tyre 
 

6.1. Të dhëna demografike 

Nga analiza sipërfaqësore e të dhënave demografike të prezantuara në tabelën 2 dhe krahasimi 

i tyre vizual me statistikat zyrtare të Kosovës (MASHT 2008) mund të nxirret përfundimi se 

mostra ishte vërtetë reprezentative dhe përfshin 225 nga gjithsej 542 shkolla amë ose 41.5%, 

me 145,742 nga gjithsej 326,911 nxënës (44.6%) dhe 7,224 nga gjithsej 17,121 mësimdhënës 

(42.2%).  

 

Tabela 2. Nxënësit dhe personeli në shkollat e anketuara 

 

 Të dhëna për... 
Numri i 

shkollave 
Numri Mesatarja 

Nxënësit 224 145,742 650.63 

Menaxherët me orar të plotë pune 225 348 1.55 

Menaxherët me orar jo të plotë pune 225 6 .03 

Mësimdhënësit me orar të plotë pune 225 6,920 30.76 

Mësimdhënësit me orar jo të plotë pune 225 304 1.35 

Ndihmës-mësimdhënësit me orar të plotë pune 225 212 .94 

Ndihmës-mësimdhënësit me orar jo të plotë pune 224 48 .21 

Personeli përkrahës profesional me orar të plotë 

pune (psikologë, etj.) 
225 37 .16 

Personeli përkrahës profesional me orar jo ë plotë 

pune (psikologë, etj) 
225 0 .00 

Personeli përkrahës me orar të plotë pune 

(asistentë, punëtorë teknikë, etj.) 
225 1,091 4.85 

Personeli përkrahës me orar të jo plotë pune 

(asistentë, punëtorë teknikë, etj.) 
225 5 .02 

 

Drejtorët e anketuar kanë mesatarisht 22.82 vjet përvojë pune në arsim dhe 7.34 vjet përvoje 

pune në funksionin e drejtorit të shkollës. Tabela 3 jep një pasqyrë të obligimeve të tyre në 

procesin mësimor. Është tipike për drejtorët e shkollave në Kosovë që të mos kenë obligime 

mësimore, përveç në rast të shkollave rurale më të vogla dhe në rast të mungesës së kuadrit 

mësimor. 
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Tabela 3. Obligimet e drejtorëve të anketuar në procesin mësimor 
  

  Numri % 

 
Nuk kam obligime mësimore gjatë kohës sa jam drejtor i 

shkollës 
160 71.1 

  Më pak se 25 për qind 16 7.1 

  Më shumë se 25 por më pak se 50 për qind 17 7.6 

  Më shumë se 50 por më pak se 75 për qind 18 8.0 

  Më shumë se 75 për qind 14 6.2 

  Gjithsej 225 100.0 

 

Analiza e strukturës sociale të nxënësve sipas shkollave tregon se vetëm në 67 shkolla të 

anketuara (31.2% e shkollave që kanë ofruar të dhëna), mbi 25% të nxënësve vijnë nga 

familjet me të ardhura të rregullta. Ndërkaq, në 148 shkollat tjera që kanë ofruar të dhëna mbi 

75-95% të nxënësve vijnë nga familjet me të ardhura jo të rregullta. Tabela 4 jep disa të dhëna 

më të kompletuara për strukturën e nxënësve në bazë të disa kritereve orientuese. Duhet 

theksuar se 10 shkolla nuk kanë ofruar të dhëna për këtë kategori të pyetjeve. 

 

Tabela 4. Vetitë socio-ekonomike të nxënësve në 215 shkolla 

 

 

Në fund, në tabelën 5 prezantojmë një vlerësim të drejtorëve për pjesëmarrjen e prindërve 

anëtarë të këshillit të shkollës në aktivitetet e këtij organi. Të 225 shkollat e anketuara 

konfirmojnë se funksionojnë këshillat e shkollës, ku marrin pjesë edhe prindërit. Ndërkaq, kur 

bëhet fjalë për intensitetit dhe cilësinë e pjesëmarrjes përgjigjet dallojnë. Megjithatë, vërehet 

një konsekuencë në mes të pjesëmarrjes formale në takime dhe cilësisë së kontributit të 

dhënë. Analiza e mëtutjeshme tregon se, nga këndvështrimi i drejtorëve, në shkollat urbane 

gjendja është diç më e mirë se në ato rurale. Nga 39 shkolla urbane nuk kemi asnjë rast që 

drejtori të jetë deklaruar se prindërit marrin pjesë “pak” ose “aspak” në mbledhje të këshillit 

të shkollës. Ndërkaq, në zonat rurale, në këtë kategori, bëjnë pjesë 19 nga 186 shkolla (rreth 

10%). Dallimi shtohet kur bëhet fjalë për cilësinë e kontributit në mbledhjet e këshillit të 

shkollës: 26 drejtorë të shkollave rurale (14%) nuk janë të kënaqur me kontributin e 

prindërve, ndërsa në zonat urbane vetëm 5%. 
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Tabela 5. Drejtorët e shkollave për intensitetin dhe cilësinë e pjesëmarrjes së prindërve  
 

 Sa jeni të kënaqur me 

anëtarët prindër të 

Këshillit të Shkollës në 

kuptim të... 

pjesëmarrjes 

në takime të 

Këshillit  

kontributit të 

dhënë në 

takime 

përkrahjes së 

ofruar për 

zgjidhjen e 

problemeve 

masës deri në 

cilën vendimet i 

komunikohen 

këshillit të prind. 

Përgjigja N % N % N % N % 

 Në masë të madhe 108 48.0 94 41.8 104 46.4 99 44.4 

  Deri diku 98 43.6 104 46.2 101 45.1 111 49.8 

  Pak 18 8.0 25 11.1 17 7.6 12 5.4 

  Aspak 1 .4 2 .9 2 .9 1 .4 

  Total 225 100.0 225 100.0 224 100.0 223 100.0 

 

 

6.2. Variablat kyçe  

Në mënyrë që rezultatet e sondazhit të jenë sa më frytdhënëse në kuptim të mundësisë për 

nxjerrjen e përfundimeve rreth çështjeve që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e palëve me interes 

në vendimmarrje në arsim, kemi bërë përmbledhjen e pyetjeve apo variablave të pyetësorit në 

katër fusha më të gjëra:  

1) cili është aktiviteti i shkollës për  përfshirjen e prindërve në jetën e shkollës,  

2) cilat janë qëndrimet e drejtorëve të shkollave ndaj përfshirjes së prindërve në aktivitetet 

shkollore, 

3) cilat janë pengesat objektive dhe subjektive për krijimin e një partneriteti në mes të 

shkollës dhe prindërve, 

4) cilat janë praktikat më të mira të pjesëmarrjes së suksesshme të prindërve. 

 

Një përmbledhje e tillë do të jetë, pa dyshim, në funksion të informimit më të mirë i 

vendimmarrësve.  Përpjekja e shkollës për të përfshirë prindërit e nxënësve në jetën shkollore 

është një koncept mjaft i gjerë. Në vijim i paraqesim disa nga variablat kyçe të këtij koncepti, 

secila pyetje përfshin një numër të caktuar te variablave ku edhe thekson rëndësinë e secilës 

pyetje.  

 

Tabela 6. Prezantimi i variablave kyçe  

Kodi Emërtimi Numri i variablave 

q07 Pjesëmarrje e kënaqshme e prindërve në këshillin e shkollës  4 

q08 Përpjekjet për komunikim shkollë-prind  9 

q09 Mbledhje të kënaqshme te prindërve  2 

q10 Pjesëmarrja e prindërve ne mbledhje  3 

q12 Kane një strategji komunikimi  1 

q13 Barrierat e mundshme ne komunikim  8 

q15 Shpeshtësia e kërkesave nga shkolla për pjesëmarrje te 

prindërve  

8 
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Kodi Emërtimi Numri i variablave 

q17 Pjesëmarrja e prindërve ne aktivitete te rëndësishme ne shkolle  3 

q18 Tregojnë shembuj te pjesëmarrjes se suksesshme  1 

q19 Rëndësia e aktiviteteve shkolle-shtëpi  6 

q20 Aktivitetet shkollore te zhvilluar ne shtëpi 6 

q21 Pengesat e shkollës për te përkrahur prindërit  7 

q22 Kuptojnë rëndësinë e ndikimit te prindërve  8 

q23 Fuqia e këshillit te prindërve 5 

q24 Ndikimi i këshillit te prindërve  6 

q25 Ndikimi i prindërve ne përgjithësi  8 

q27 Përfitimet nga pjesëmarrja e prindërve  4 

 

Nga tabela 6 shihet se shumica e variablave paraqesin blloqe të përbëra prej dy ose më shumë 

pyetjeve, ndërsa vetëm q12 dhe q18 janë pyetje individuale. Në vijim rezultatet prezantohen 

sipas fushave të përkufizuara më sipër. 

 

 

 

6.3. Aktiviteti i shkollës për përfshirjen e prindërve 

Kjo fushë nënkupton të gjitha veprimet që i ndërmerr shkolla për të siguruar pjesëmarrje të 

kënaqshme në aktivitetet e shkollës si:  

6.3.1. komunikim i mirëfilltë shkollë-prindër,  

6.3.2. pjesëmarrje e prindërve në aktivitetet që organizon shkolla. 

6.3.3. përkrahja për prindërit, 

6.3.4. pjesëmarrja e prindërve në qeverisje 

 

 

6.3.1. Komunikimi i shkollës me prindër përfshin veprimet që ndërmerr shkolla për të 

siguruar shkëmbimin e informatave në mes të prindërve dhe shkollës dhe, informatat për këtë 

temë mblidhen përmes nëntë pyetjeve në vijim: a) sa shpesh organizohen takimet në mes të 

drejtorit të shkollës dhe prindërve; b) sa shpesh u dërgohen prindërve vlerësime me shkrim 

për suksesin e fëmijëve; c) sa shpesh u dërgohen prindërve informata për plan program; d) sa 

shpesh u dërgohen prindërve  informata lidhur me ngjarjet dhe aktivitetet në shkollë; e) sa 

shpesh u dërgohen prindërve  informata lidhur me politikat dhe rregullat e shkollës; f) sa 

shpesh u dërgohet prindërve gazeta informative; g) sa shpesh mësimdhënësit apo personeli 

profesional përkrahës kryejnë vizita nëpër shtëpi; h) sa shpesh kryhen sondazhe që të 

kuptohen opinionet/qëndrimet e prindërve; i) sa shpesh organizohen ditët “dyert e hapura”. 

Në pyetjen lidhur me shpeshtësinë e komunikimit me prindër, përgjigjet e drejtorëve të 

shkollave janë në tabelën 7. 

Nga tabela vërehet se takimet e drejtorit me prindër janë të zakonshme dhe në shumicën e 

shkollave (56.3%) organizohet të paktën një herë brenda tremujorit. Po ashtu, praktikohet 

edhe dërgimi i vlerësimeve me shkrim për suksesin e fëmijëve në intervale të ndryshme 
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kohore me përjashtim të 19 (8.4%) të shkollave që nuk kanë një praktikë të tillë. Megjithatë, 

bie në sy dallimi në mes numrit të shkollave që dërgojnë informata për suksesin dhe atyre që 

dërgojnë informata për planprogramin. 

Nga ana tjetër, shumica e shkollave (76.8%) nuk përgatisin ndonjë material informativ për 

prindërit, përderisa vetëm gjysma bëjnë sondazhe me prindër për të mësuar opinionet e tyre. 

 

 

Tabela 7. Shpeshtësia e komunikimit të shkollës me prindër  

Mesatarisht, sa shpesh në shkollë Së paku 

një herë 

në muaj 

 

Së paku 

një herë 

në çerek 

të vitit 

 

Së paku 

një 

gjysmë-

vjetor 

 

Së paku 

një herë 

në vit 

 

Asnjëherë 

 

a. organizohen takimet në mes të 

drejtorit të shkollës dhe prindërve? 

51 

(22.8%) 

126 

(56.3%) 

38 

(17.0%) 

5 

(2.2%) 

4 

(1.8%) 

b. u dërgohen prindërve  vlerësime me 

shkrim për suksesin e fëmijëve? 

19 

(8.4%) 

69 

(30.7%) 

103 

(45.8%) 

15 

(6.7%) 

19 

(8.4%) 

c. u dërgohen prindërve informata për 

planprogram? 

9 

(4.0%) 

36 

(16.1%) 

38 

(17.0%) 

63 

(28.1%) 

78 

(34.8%) 

d. u dërgohen prindërve  informata 

lidhur me ngjarjet dhe aktivitetet në 

shkollë? 

20 

(8.9%) 

96 

(42.7%) 

48 

(21.3%) 

44 

(19.6%) 

17 

(7.6%) 

e.  u dërgohen prindërve  informata 

lidhur me politikat dhe rregullat e 

shkollës? 

21 

(9.3%) 

74 

(32.9%) 

45 

(20.0%) 

56 

(24.9%) 

29 

(12.9%) 

f. u dërgohet prindërve gazeta 

informative? 

3 

(1.3%) 

18 

(8.0%) 

13 

(5.8%) 

18 

(8.0%) 

172 

(76.8%) 

g. mësimdhënësit apo personeli 

profesional përkrahës kryejnë vizita 

nëpër shtëpi? 

11 

(5.0%) 

40 

(18.1%) 

45 

(20.4%) 

74 

(33.5%) 

51 

(23.1%) 

h. kryhen sondazhe që të kuptohen 

opinionet/qëndrimet e prindërve? 

5 

(2.3%) 

29 

(13.2%) 

47 

(21.4%) 

29 

(13.2%) 

110 

(50.0%) 

i. organizohen ditët “dyert e hapura”? 38 

(18.4%) 

28 

(13.6%) 

38 

(18.4%) 

32 

(15.5%) 

70 

(34.0%) 

 
 

Ndërkaq, në grafin 1 është prezantuar indikatori përmbledhës i komunikimit, i cili tregon se, 

në shkollat e anketuara, gjysmë vjetori është njësia që shpreh më së miri intensitetin e 

komunikimit me prindër. 
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Grafi 1. Indikatori përmbledhës i komunikimit 

 
Në pyetjen për “Sa jeni të kënaqur me takimet me prindër që i organizojnë mësimdhënësit”, 

pjesa më e madhe e drejtorëve shprehen “deri diku”, ndërsa shumë pak prej tyre janë të 

pakënaqur. Tabela e mëposhtme jep të dhëna për këtë.  

 

Tabela 8. Mendimi i drejtorëve për mbledhjet e organizuara nga mësimdhënësit 

 

Sa janë të kënaqur drejtorët me takimet me 

prindër organizuar nga: 

Në masë 

të madhe 

Deri 

diku 

Masë të 

kufizuar 

Aspak 

a.  organizuara nga kujdestarët e klasave 68 

(30.2%) 

129 

(57.3%) 

22 

(9.8%) 

6 

(2.7%) 

b.  të organizuara nga mësimdhënës të fushave lëndore 38 

(17.2%) 

140 

(63.3%) 

36 

(16.3%) 

7 

(3.2%) 

 

Ndërsa sa i përket strategjisë se komunikimit me prindër rreth 75.6% te drejtorëve deklarojnë 

se shkollat e tyre kane një te tille.  

 

6.3.2. Pjesëmarrja e prindërve në aktivitete te ndryshme tregon për instancat në të cilat janë 

krijuar mundësitë për prindër që të marrin pjesë në aktivitete të organizuara nga shkolla. Këtu 

përfshihen pyetjet që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e prindërve në aktivitete të ndryshme me 

kërkesën e shkollës: a) në organizimin e ceremonive të shkollës/klasës; b) në organizimin e 

aktiviteteve sociale në nivel të shkollës/klasës; c) sa iu ofrohet mësimdhënësve ndihmë në 

mësimdhënie; d) a organizohen grupe përkrahëse në shkollë/klasë; e) t’i përkrahin 

financiarisht aktivitetet e ndërmarra në nivelin e shkollës/klasës; f) a mbledhin të holla për 

shkollë; g) a iu ndihmojnë prindërve të tjerë që të përkrahin arsimimin e fëmijëve të tyre; h) a 

e përfaqësojnë prindërit shkollën në ngjarje të ndryshme.  

Një herë në muaj Një herë në çerek viti 

 
Një herë në gjysmëvjetor Një herë  në vit 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

% 
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Nga tabela e paraqitur me poshtë shihet se ftesat për prindër që te marrin pjese në ceremonitë 

e organizuara në nivel klase ose shkolle nuk janë të rralla dhe, të shumtën, ndodhin një here 

ne çerek te vitit ( 57.3%) ose një here ne muaj (24%). Kurse sa i përket aktiviteteve sociale, 

kërkesat që shtrohen ndaj tyre janë, për një nuancë, më të vogla. 

Prindërit vazhdojnë traditën e përkrahjes financiare të aktiviteteve të shkollës dhe kjo dukuri 

vazhdon të jetë e pranishme, si në shkollat rurale, ashtu edhe në ato urbane, me gjithë se në 

masë më të vogël se para disa vitesh. Megjithatë, në 49.3% të shkollave prindërit nuk 

angazhohen në mbledhjen e të hollave për shkollë nga biznese lokale dhe burime të tjera të 

financimit. 

 

Tabela 9. Kërkesat e shkollës për angazhimin e prindërve 

Sa shpesh në vitin e tanishëm 

akademik u është kërkuar 

prindërve: 

Së paku 

një herë 

në dy 

javë 

Së paku 

një herë 

në muaj 

Së paku 

një herë 

në 

gjysmë-

vjetor 

Së paku 

një herë 

në vit 

Asnjëherë 

a. të marrin pjesë në organizimin e 

ceremonive të shkollës/klasës? 
4 

(1.8%) 

54 

(24.0%) 

129 

(57.3%) 

34 

(15.1%) 

4 

(1.8%) 

b. të marrin pjesë në organizimin e 

aktiviteteve sociale në nivel të 

shkollës/klasës? 

8 

(3.6%) 

47 

(21.0%) 

93 

(41.5%) 

42 

(18.8%) 

34 

(15.2%) 

c. t’u ofrojnë mësimdhënësve ndihmë 

në mësimdhënie? 
3 

(1.4%) 

46 

(21.0%) 

54 

(24.7%) 

29 

(13.2%) 

87 

(39.7%) 

d. të organizojnë grup përkrahës në 

shkollë/klasë? 
2 

(.9%) 

34 

(15.4%) 

75 

(33.9%) 

50 

(22.6%) 

60 

(27.1%) 

e. t’i përkrahin financiarisht aktivitetet 

e ndërmarra në nivelin e 

shkollës/klasës? 

1 

(.4%) 

28 

(12.6%) 

61 

(27.4%) 

53 

(23.8%) 

80 

(35.9%) 

f. të mbledhin të holla për shkollë? 3 

(1.3%) 

24 

(10.7%) 

40 

(17.8%) 

47 

(20.9%) 

111 

(49.3%) 

g. t’u ndihmojnë prindërve të tjerë që 

të përkrahin arsimimin e fëmijëve të 

tyre? 

2 

(.9%) 

33 

(14.9%) 

88 

(39.8%) 

50 

(22.6%) 

48 

(21.7%) 

h. ta përfaqësojnë shkollën në ngjarje 

të ndryshme? 
3 

(1.4%) 

31 

(14.0%) 

80 

(36.0%) 

66 

(29.7%) 

42 

(18.9%) 

 
 

 

Indikatori përmbledhës i prezantuar në grafin vijues tregon se pjesëmarrja e prindërve në 

aktivitete të shkollës zhvillohet një herë brenda gjysmëvjetorit deri në një herë brenda vitit 

shkollor. 
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Të paktën një herë 
në  vit, por më pak 

se një herë në 
gjysmëvjetor 
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Të paktën një herë 
në  gjysmëvjetor, por më 
 pak se një herë në muaj 

 

Të paktën një herë 
në  muaj, por më  pak se 

një herë në dy javë 

 

 

Grafi 2. Indikatori përmbledhës i pjesëmarrjes së prindërve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3. Përkrahja për prindër ka kuptimin e shërbimeve që ofron nga shkolla në mënyrë që të 

fuqizohen prindërit për t’i ndihmuar fëmijët e tyre gjatë shkollimit. Disa nga format e 

mundshme të këtyre shërbimeve janë përmbledhur në pyetjen 20: a) seanca të organizuara që 

ndihmojnë prindërit të asistojnë fëmijët e tyre me detyrat e shtëpisë; b) t’i ofrojë prindërve 

materialin që do të ndihmonte t’i asistojnë fëmijët e tyre me detyrat e shtëpisë; c) t’i ofrojë 

prindërve materialin që do të ndihmonte të mbikëqyrin detyrat e shtëpisë të fëmijëve të tyre; 

d) t’i ofrojë prindërve informatat se si të krijojnë ambient të mësimit në shtëpi; e) t’i ofrojë 

prindërve shërbimin këshillues; f) grupe përkrahëse të prindërve të bazuara në çështje të 

veçanta, për shembull për dhunë, probleme me sjellje.  

Drejtorët e shkollave pranojnë se prindërit nuk kane përkrahje te mjaftueshme nga shkolla për 

të ndihmuar fëmijët e tyre gjatë shkollimit e sidomos kjo është e dukshme në rastet e ofrimit 

të materialeve për të ndihmuar dhe monitoruar fëmijët. Opinionet e drejtorëve janë prezantuar 

në tabelën 10. Me gjithë se shkollat u ofrojnë prindërve këshilla, qoftë në formë të seancave 

apo në baza individuale, shumë pak prej tyre janë në gjendje të ofrojnë edhe materiale që u 

ndihmojnë prindërve për t’u ndihmuar fëmijëve të vet. Në të vërtetë, materiale të tilla në 

Kosovë ka fare pak 
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Tabela 10. Përkrahja e prindërve nga shkolla 

Cilat mënyra për të ndihmuar kujdesin 

prindëror i ka zbatuar shkolla gjatë vitit 

shkollor 2007/08? 

Së paku 

një herë 

në muaj 

 

Së paku 

një 

gjysmë-

vjetor 

 

Së paku 

një herë 

në vit 

 

Asnjëherë 

 

a. seanca të organizuara që ndihmojnë 

prindërit të asistojnë fëmijët e tyre me detyrat 

e shtëpisë 

34 

(15.4%) 

98 

(44.3%) 

23 

(10.4%) 

66 

(29.9%) 

b. t’i ofroj prindërve materialin që do të 

ndihmonte t’i asistojnë fëmijët e tyre me 

detyrat e shtëpisë  

12 

(5.5%) 

23 

(10.6%) 

23 

(10.6%) 

159 

(73.3%) 

c. t’i ofroj prindërve materialin që do të 

ndihmonte të mbikëqyrin detyrat e shtëpisë së 

fëmijëve të tyre 

15 

(6.9%) 

30 

(13.9%) 

17 

(7.9%) 

154 

(71.3%) 

d. t’i ofroj prindërve informatat se si të 

krijojnë ambient të mësimit në shtëpi 
39 

(18.1%) 

75 

(34.9%) 

28 

(13.0%) 

73 

(34.0%) 

e. t’i ofroj prindërve shërbimin këshillues 58      

(26.9%) 

78 

(36.1%) 

13 

(6.0%) 

67 

(31.0%) 

f.  grupe përkrahëse të prindërve të bazuara në 

çështje të veçanta, për shembull për dhunë, 

probleme me sjellje, etj. 

33 

(15.2%) 

76 

(35.0%) 

26 

(12.0%) 

82 

(37.8%) 

 
 

 

6.3.4. Përfshirja e prindërve në qeverisje.– Këtu analizohet ndikimi i Këshillit të Prindërve 

në disa sfera të jetës në shkollë: a) metodat pedagogjike që përdoren nga mësimdhënësit; b) 

përmbajtja e mësimeve; c) planifikimi i aktiviteteve jashtmësimore; d) planifikimi i 

infrastrukturës shkollore; ndihmë nxënësve që çmojnë arsimimin; f) ndihmë në shtimin e 

angazhimit të prindërve në jetën shkollore. 

Tabela e mëposhtme tregon se, Këshilli i Prindërve, sipas drejtorëve, ka një ndikim të 

konsiderueshëm në metodat pedagogjike dhe në përmbajtjen e mësimeve, që nuk është shumë 

e pritshme në kontekstin kosovar, përderisa ndikimi në fusha tjera është dukuri më e 

zakonshme. Është interesant se nuk ka dallime sinjifikante në ndikimin e këshillave të 

prindërve në aspektin pedagogjik dhe të përmbajtjes së mësimeve në mes të shkollave urbane 

dhe rurale. Kështu, 87% të drejtorëve të anketuar të shkollave urbane perceptojnë se këshillat 

e prindërve kanë ndikim të madh ose mesatar në metodat pedagogjike, ndërsa në shkollat 

rurale – 77.3%. Ndërkaq, ndikim të madh ose mesatar në përmbajtjen e mësimeve kanë 64.1% 

të këshillave të prindërve në mjediset urbane dhe 65.9% në mjediset rurale.  

 

Tabela 11. Ndikimi i këshillit të prindërve në qeverisje 

Sa ndikon Këshilli i Prindërve në sferat vijuese? Në masë 

të madhe 

Deri 

diku 

Masë të 

kufizuar 

Aspak 

a. Metodat pedagogjike që përdoren nga 

mësimdhënësit. 
71 

(31.7%) 

106 

(47.3%) 

27 

(12.1%) 

20 

(8.9%) 

b. Përmbajtja e mësimeve. 59 

(26.3%) 

88 

(39.3%) 

28 

(12.5%) 

49 

(21.9%) 

c. Planifikimi i aktiviteteve jashtëmësimore. 93 

(41.5%) 

92 

(41.1%) 

26 

(11.6%) 

13 

(5.8%) 
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Sa ndikon Këshilli i Prindërve në sferat vijuese? Në masë 

të madhe 

Deri 

diku 

Masë të 

kufizuar 

Aspak 

d. Planifikimi i zhvillimit të infrastrukturës shkollore. 102 

(45.3%) 

88 

(39.1%) 

18 

(8.0%) 

17 

(7.6%) 

e. Ndihmë nxënësve të çmojnë arsimimin. 103 

(46.0%) 

88 

(39.3%) 

23 

(10.3%) 

10 

(4.5%) 

f. Ndihmë në shtimin e angazhimit të prindërve në 

jetën shkollore. 
89 

(40.6%) 

89 

(40.6%) 

31 

(14.2%) 

10 

(4.6%) 

 

 

 

 
Grafi 3. Indikatori përmbledhës i perceptimit të ndikimit të këshillit të prindërve në qeverisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatori përmbledhës i prezantuar në grafin e mësipërm tregon se diç më pak 60% të 

këshillave të prindërve në shkollat e Kosovës kanë ndikim të madh në sferat më të 

rëndësishme të funksionimit të shkollës, ndërsa në rreth 35% të shkollave këshilli i prindërve 

vazhdon të ketë ndikim të kufizuar. Duke marrë parasysh faktin se këto këshilla nuk janë të 

obligueshme me ligj, mund të thuhet se është zhvilluar një praktikë e përfshirjes së 

përfaqësuesve të prindërve në qeverisje të shkollës.  
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6.4. Qëndrimet e drejtorëve të shkollave ndaj përfshirjes  

Përveç të dhënave faktike për aktivitetet që bën shkolla për përfshirjen e prindërve në jetën e 

saj, janë mbledhur të dhëna edhe për qëndrimin e drejtorëve ndaj pjesëmarrjes  së prindërve. 

Pyetjet janë ndarë në tri fusha: 

6.4.1. Ndikimi i prindërve 

6.4.2. Përfitimet nga përfshirja e prindërve në jetën e shkollës, 

6.4.3. Përkrahja për prindër 

 

6.4.1. Ndikimi i prindërve është një indikator që flet për perceptimin e drejtorit për ndikimin 

që kanë prindërit në shkollën e tij/saj. Nga drejtori është kërkuar të vlerësojë masën e ndikimit 

të prindërve në: a) vlerësim te punës së mësimdhënësve; b) punësim dhe largim nga puna të 

mësimdhënësve; c) përzgjedhjen e teksteve mësimore dhe materialeve të tjera që përdoren në 

klasë; d) përcaktimin e prioriteteve për buxhetin e shkollës; e) planifikimin e aktiviteteve 

sociale; f) zhvillimin apo përditësimin e politikave dhe rregulloreve të shkollës; g) marrjen e 

vendimeve në nivel të klasës; h) marrjen e vendimeve në nivel të shkollës. 

Sipas mendimit të drejtorëve të shkollave prindërit janë në gjendje deri në një fare mase të 

ndikojnë në vendime që kanë të bëjnë me qeverisjen e shkollës në nivel të klasës dhe në nivel 

të shkollës. Sidomos drejtoret mendojnë qe prindërit mund te ndikojnë ne vlerësimin e 

performancës se mësimdhënësve (35.1%), gjë që është shumë interesante kur dihet se në 

Kosovë akoma nuk ekziston ndonjë sistem për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve. 

Rezultatet e plota janë paraqitur në tabelën 12. 

Ndërkaq, grafi 6 paraqet treguesin përmbledhës për ndikimin e prindërve, i cili, sipas 

perceptimit të drejtorëve është mesatar deri në i madh. 

 

Tabela 12. Ndikimi i perceptuar i prindërve në shkollë 

Vlerësimi i drejtorit për ndikimin e përgjithshëm të 

prindërve në shkollë 

Në masë 

të madhe 

Deri 

diku 

Masë të 

kufizuar 

Aspak 

a. Vlerësimi i punës së mësimdhënësve. 79 

(35.1%) 

110 

(48.9%) 

23 

(10.2%) 

13 

(5.8%) 

b. Marrja në punë dhe largimi në punë i 

mësimdhënësve. 
18 

(8.1%) 

62 

(27.8%) 

50 

(22.4%) 

93 

(41.7%) 

c. Përzgjedhja e teksteve mësimore dhe materialeve të 

tjera që përdoren në klasë. 
26 

(11.6%) 

68 

(30.4%) 

45 

(20.1%) 

85 

(37.9%) 

d. Përcaktimi i prioriteteve për buxhetin e shkollës. 40 

(18.1%) 

79 

(35.7%) 

39 

(17.6%) 

63 

(28.5%) 

e. Planifikimi i aktiviteteve sociale. 41 

(18.5%) 

108 

(48.6%) 

51 

(23.0%) 

22 

(9.9%) 

f. Zhvillimi apo përditësimi i politikave dhe 

rregulloreve të shkollës. 
43 

(19.3%) 

107 

(48.0%) 

49 

(22.0%) 

24 

(10.8%) 

g. Marrja e vendimeve në nivel të klasës. 50 

(22.2%) 

108 

(48.0%) 

39 

(17.3%) 

28 

(12.4%) 

h. Marrja e vendimeve në nivel të shkollës. 55 

(24.8%) 

113 

(50.9%) 

42 

(18.9%) 

12 

(5.4%) 
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Grafi 4. Indikatori përmbledhës i ndikimit të prindërve 

 

 

 

6.4.2. Përfitimet nga pjesëmarrja e prindërve. - Përftimi nga pjesëmarrja e prindërve në 

aktivitete shkollore ka të bëj me: a) përmirësimin e përgjithshëm të atmosferës në shkollë; b) 

qëndrim dhe sjellje më pozitive te prindërve ndaj shkollës; c) me shume përkrahje në 

përgjithësi te prindërve për shkollën ; d) përmirësimi e performancës arsimore të nxënësve.  

Në përgjithësi drejtoret e shkollave mendojnë se shkolla mund te përfitojë në masë të madhe 

nga kyçja e prindërve në gjitha fushat e lartpërmendura, si tregon edhe tabela 13. Janë fare të 

izoluara rastet që nuk konsiderojnë se pjesëmarrja e prindërve në jetën e shkollës sjell 

përfitime për vet shkollën. 

  

Tabela 13. Përfitimet kryesore të angazhimit të prindërve në shkollë 

Vlerësimi i drejtorit për ndikimin e përgjithshëm të 

prindërve në shkollë 

Në masë 

të madhe 

Deri 

diku 

Masë të 

kufizuar 

Aspak 

a. Përmirësimi i përgjithshëm të atmosferës në shkollë 160 

(71.1%) 

61 

(27.1%) 

3 

(1.3%) 

1 

(.4%) 

b. Qëndrim dhe sjellje më pozitive e prindërve ndaj 

shkollës 

141 

(62.7%) 

73 

(32.4%) 

10 

(4.4%) 

1 

(.4%) 
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Vlerësimi i drejtorit për ndikimin e përgjithshëm të 

prindërve në shkollë 

Në masë 

të madhe 

Deri 

diku 

Masë të 

kufizuar 

Aspak 

c. Më shumë përkrahje në përgjithësi e prindërve për 

shkollën 

137 

(60.9%) 

76 

(33.8%) 

11 

(4.9%) 

1 

(.4%) 

d. Përmirësimi i performancës arsimore të nxënësve  127 

(56.4%) 

84 

(37.3%) 

13 

(5.8%) 

1 

(.4%) 

 

6.4.3. Përkrahja për prindër është një indikator i perceptimit te drejtorit te shkollës për 

rëndësinë e shërbimeve përkrahëse që shkolla duhet t’u ofrojë prindërve, në mënyrë që ata të 

mund të ju ndihmojnë fëmijëve të tyre në përmirësim te performancës  Kjo nuk është e njëjtë 

si “përkrahja për prindër” për të cilën bëhet fjalë në pikën 6.3.3 të këtij raporti, sepse në atë 

rast bëhet fjalë për aktivitetet që ndërmerr shkolla për të ofruar përkrahje, ndërsa këtu për 

qëndrimin e drejtorit ndaj një përkrahjeje të tillë. Në frymën e kësaj edhe pyetja ndryshon, me 

gjithë se alternativat janë të njëjta, si në 6.3.3. Pra,sa të dobishme do të ishin aktivitetet në 

vijim për të përmirësuar mësimin e nxënësve (të arriturat dhe sjelljen në shkollën tuaj): a) 

seanca të organizuara që ndihmojnë prindërit të asistojnë fëmijët e tyre me detyrat e shtëpisë; 

b) t’i ofrojë prindërve materialin që do të ndihmonte t’i asistojnë fëmijët e tyre me detyrat e 

shtëpisë; c) t’i ofrojë prindërve materialin që do të ndihmonte të mbikëqyrin detyrat e shtëpisë 

të fëmijëve të tyre; d) t’i ofrojë prindërve informatat se si të krijojnë ambient të mësimit në 

shtëpi; e) t’i ofrojë prindërve shërbimin këshillues; f) grupe përkrahëse të prindërve të bazuara 

në çështje të veçanta, për shembull për dhunë, probleme me sjellje.  

Për një krahasim më të përafërt shih pyetjet 19 dhe 20 në shtojcën 2.    

 

Tabela 14. Perceptimi i dobisë që sjell përkrahja e prindërve nga shkolla 

Sa të dobishme do të ishin aktivitetet në vijim për 

të përmirësuar mësimin e nxënësve (të arriturat 

dhe sjelljen) në shkollë? 

Në masë 

të madhe 

Deri 

diku 

Masë të 

kufizuar 

Aspak 

a. seanca të organizuara që ndihmojnë prindërit të 

asistojnë fëmijët e tyre me detyrat e shtëpisë 
173 

(77.2%) 

42 

(18.8%) 

6 

(2.7%) 

3 

(1.3%) 

b. t’i ofroj prindërve materialin që do të ndihmonte t’i 

asistojnë fëmijët e tyre me detyrat e shtëpisë  
160 

(71.1%) 

51 

(22.7%) 

7 

(3.1%) 

7 

(3.1%) 

c. t’i ofroj prindërve materialin që do të ndihmonte të 

mbikëqyrin detyrat e shtëpisë së fëmijëve të tyre 
143 

(63.6%) 

61 

(27.1%) 

14 

(6.2%) 

7 

(3.1%) 

d. t’i ofroj prindërve informatat se si të krijojnë 

ambient të mësimit në shtëpi 
160 

(71.1%) 

50 

(22.2%) 

10 

(4.4%) 

5 

(2.2%) 

e. t’i ofroj prindërve shërbimin këshillues 181 

(80.4%) 

33 

(14.7%) 

8 

(3.6%) 

3 

(1.3%) 

f.  grupe përkrahëse të prindërve të bazuara në çështje 

të veçanta, për shembull për dhunë, probleme me 

sjellje, etj. 

151 

(67.4%) 

63 

(28.1%) 

7 

(3.1%) 

3 

(1.3%) 

 

Me gjithë faktin se janë të vetëdijshëm për dobinë e madhe që ka përkrahja e shkollës 

për prindërit, nga krahasimi i thjeshtë i tabelave 14 dhe 10 vërehet një s’përputhje 

mjaft e madhe në mes të asaj çfarë ofron shkolla dhe asaj çfarë drejtorët mendojnë se 

duhet të ofrojë shkolla si përkrahje për prindërit. Kështu, 93.8% të drejtorëve janë të 

bindur se do të ishte e dobishme që shkolla të ofrojë materiale që ndihmojnë prindërit 

për të qenë në gjendje t’i ndihmojnë fëmijët e tyre, por vetëm 36.9% kanë ofruar 

materiale të tilla gjatë vitit shkollor 2007/08. Kjo nuk flet, medoemos, për mungesë të 
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mjeteve financiare, por mund të jetë fjala edhe për mungesë iniciative për përmirësim 

të performancës. 
 

Grafi 5. Indikatori përmbledhës i perceptimit të nevojës për përkrahjen e prindërve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Pengesat për ndërtimin e partneritetit shkollë-prindër 

 

Pengesat e perceptuara për ndërtimin e një partneriteti të qëndrueshëm shkollë-prind mund të 

ndahen në dy kategori: 

6.5.1. Pengesat për të ofruar përkrahje për prindër 

6.5.2. Pengesat për komunikimin shkollë-prind 

 

6.5.1. Pengesat për të ofruar përkrahje për prindër – ka të bëj me perceptimin e drejtorëve 

të shkollave të pengesave për të përkrahur prindërit që t’i  ndihmojnë fëmijët e tyre, si: 

faktorët institucional, mësimdhënësit, si dhe interesimi dhe shkathtësitë e prindërve. Nga 

drejtorët e anketuar është kërkuar të deklarohen për perceptimin tyre të disa pengesave për 

ofrimin e shërbimeve: a) burime të pamjaftueshme shkollore për zhvillimin dhe zbatimin e 

këtyre shërbimeve; b) mungesa e interesimit prindëror për angazhim në shërbime të kujdesit 

prindëror të ofruara në shkollë; c) prindërit tepër të zënë për t’ua angazhuar në shërbime të 

kujdesit prindëror të ofruara në shkollë; d) mësimdhënësit janë tepër të zënë të drejtojnë 

shërbimet e kujdesit prindëror; e)  mësimdhënësve ju mungojnë shkathtësitë e nevojshme të 

ofrojnë shërbime të kujdesit prindëror; f) mungesa e metodologjisë për zhvillimin e 

shërbimeve të kujdesit prindëror; g) konflikt në mes të mësimdhënësve dhe prindërve. 
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Sipas rezultateve te paraqitura me poshtë burimet e pamjaftueshme, mungesa e interesimit te 

prindërve dhe mungesa e kohës se prindërve  janë ndër pengesat kryesore për përkrahjen e 

prindërve.    

 

Tabela 15. Pengesa për te ofruar përkrahje 

 

Sa paraqesin secila nga çështjet e mëposhtme 

barrierë dhe problem që kufizon aftësinë tuaj si 

institucion të ofroni shërbime të kujdesit 

prindëror? 

Në masë 

të madhe 

Deri 

diku 

Masë të 

kufizuar 

Aspak 

a. Burime të pamjaftueshme shkollore për zhvillimin 

dhe zbatimin e këtyre shërbimeve 
82 

(36.4%) 

118 

(52.4%) 

13 

(5.8%) 

12 

(5.3%) 

b. Mungesa e interesimit prindëror për angazhim në 

shërbime të kujdesit prindëror të ofruara në shkollë 
75 

(33.3%) 

113 

(50.2%) 

28 

(12.4%) 

9 

(4.0%) 

c. Prindërit tepër të zënë për t’ua angazhuar në 

shërbime të kujdesit prindëror të ofruara në shkollë. 
37 

(16.6%) 

117 

(52.5%) 

52 

(23.3%) 

17 

(7.6%) 

d. Mësimdhënësit janë tepër të zënë të drejtojnë 

shërbimet e kujdesit prindëror. 
9 

(4.0%) 

47 

(21.0%) 

58 

(25.9%) 

110 

(49.1%) 

e. Mësimdhënësve ju mungojnë shkathtësitë e 

nevojshme të ofrojnë shërbime të kujdesit prindëror 
6 

(2.7%) 

42 

(18.7%) 

35 

(15.6%) 

142 

(63.1%) 

f. Mungesë e metodologjisë për zhvillimin e 

shërbimeve të kujdesit prindëror 
9 

(4.0%) 

58 

(26.0%) 

48 

(21.5%) 

108 

(48.4%) 

g. Konflikti në mes të mësimdhënësve dhe prindërve. 4 

(1.8%) 

25 

(11.4%) 

27 

(12.3%) 

164 

(74.5%) 

 

Vet indikatori përmbledhës i dhënë në grafin 6 tregon se, pengesat për të ju ofruar 

përkrahje prindërve nuk konsiderohen të patejkalueshme. Konkretisht, vetëm 5% e 

drejtorëve të anketuar mendojnë se pengesat janë të mëdha. 
 

Grafi 6. Indikatori përmbledhës i perceptimit të pengesave për përkrahjen e prindërve 
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6.5.2. Pengesat për komunikim shkollë-prindër – Pyetja ka të bëj me  perceptimin e 

drejtorit për pengesat objektive dhe subjektive për komunikim në mes të shkollës dhe 

prindërve, më konkretisht: a)  mungesa e interesimit të prindërve të komunikojnë me shkollë; 

b) koha e kufizuar e prindërve që të informohen për çështjet e shkollës; c) mungesa e aftësive 

komunikuese të prindërve; d) mungesa e interesimit të mësimdhënësve të komunikojnë me 

prindër; e) ngarkesa me punë mësimdhënësve; f) prindërit dhe mësimdhënësit nuk flasin 

gjuhën e njëjtë; g)  atmosfera e përgjithshme konfliktuoze në mes të shkollës dhe prindërve; 

h) mungesa e trajnimit të mësimdhënësve për punë me prindër.  

Nga gjitha pyetjet e paraqitura më lartë drejtoret pajtohen se pengesë kryesore është mungesa 

e interesimit te prindërve (shih tabelën 16),  koha e kufizuar e tyre dhe mungesa e 

shkathtësive te komunikimit .  Ndërsa sa i përket mësimdhënësve, drejtoret mendojnë qe ata 

nuk paraqesin kurrfarë pengese që të ketë një komunikim sa më të mirë ne mes të shkollës 

dhe prindit.  

 

 

Tabela 16. Pengesat për komunikim shkollë-prindër 

 

Sa paraqesin barrierë dhe probleme në 

komunikimin me prindër të shkollës tuaj këto 

çështje: 

Në masë 

të madhe 

Deri 

diku 

Masë të 

kufizuar 

Aspak 

a. Mungesa e interesimit të prindërve të komunikojnë 

me shkollë. 
79 

(35.1%) 

106 

(47.1%) 

30 

(13.3%) 

10 

(4.4%) 

b. Koha e kufizuar e prindërve që të informohen për 

çështjet e shkollës. 
35 

(15.6%) 

111 

(49.6%) 

46 

(20.5%) 

32 

(14.3%) 

c. Mungesa e aftësive komunikuese të prindërve. 27 

(12.2%) 

101 

(45.5%) 

48 

(21.6%) 

46 

(20.7%) 

d. Mungesa e interesimit të mësimdhënësve të 

komunikojnë me prindër. 
19 

(8.4%) 

43 

(19.1%) 

36 

(16.0%) 

127 

(56.4%) 

e. Ngarkesa me punë e mësimdhënësve. 13 

(5.8%) 

52 

(23.2%) 

33 

(14.7%) 

126 

(56.3%) 

f. Prindërit dhe mësimdhënësit nuk e flasin gjuhën e 

njëjtë. 
5 

(2.2%) 

25 

(11.2%) 

15 

(6.7%) 

178 

(79.8%) 

g. Atmosfera e përgjithshme konfliktuoze në mes të 

shkollës dhe prindërve. 
8 

(3.6%) 

22 

(9.8%) 

19 

(8.5%) 

175 

(78.1%) 

h. Mungesa e trajnimit të mësimdhënësve për punë me 

prindër 
16 

(7.2%) 

53 

(24.0%) 

31 

(14.0%) 

 

121 

(54.8%) 

 
Indikatori përmbledhës i dhënë në grafin e mëposhtëm tregon se, me gjithë ekzistimin e 

problemit të komunikimit dhe prirjes që ky problem të shihet, kryesisht, tek prindërit, nuk 

konsiderohet se kjo situatë është e patejkalueshme. 
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Grafi 7. Indikatori përmbledhës i perceptimit të pengesave për komunikim me prindër 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Praktika e pjesëmarrjes 

Nxjerrja e përfundimeve për praktikat e pjesëmarrjes së prindërve në jetën e shkollës është 

bërë duke analizuar tri grupe kryesore të pyetjeve: 

6.6.1. Shembuj të përfshirjes së suksesshme  

6.6.2. Niveli i përfshirjes së prindërve 

6.6.3. Nismat e këshillit të prindërve 

 

6.6.1. Shembuj të përfshirjes së suksesshme. – Nga drejtorët e anketuar është kërkuar të 

rikujtojnë momente kur është arritur partneriteti i suksesshëm në me të shkollës dhe 

prindërve. Nga 216 drejtorë që janë përgjigjur në këtë pyetje, 185 (85.6%) kanë qenë në 

gjendje të rikujtojnë partneritete të suksesshme, ndërsa 31(14.4%) jo. Nga krahasimi i këtyre 

shifrave me stazhin e punës së drejtorit, vërehet se në mesin e atyre që nuk rikujtojnë dot 

partneritete të suksesshme, 1/3 kanë 5 ose më pak vjet stazh pune si drejtorë. 

Nga të dhënat e anketës shihet se, në të shumtën e rasteve, bëhet fjalë për partneritet në 

funksion të realizimit të projekteve infrastrukturore – ndërtime, riparime, mirëmbajtje, etj, 

mirëpo numërohen raste të kontributit të prindërve për zhvillimin e aktiviteteve 

jashtëkurrikulare. 
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6.6.2. Niveli i përfshirjes së prindërve. – Këtu analizohet shkalla e përfshirjes së Këshillit të 

Prindërve në procesin e vendimmarrjes në shkollë, pikërisht: a) pjesëmarrja në takime ku 

merren vendimet në nivel të shkollës; b) pjesëmarrja në elaborimin e politikave/strategjive të 

shkollës; c) nismat eventuale për modifikimin e politikave të shkollës; d) nisma eventuale për 

adoptimin e politikave të reja; e) mundësia për të vënë veto në adoptimin e rregullave të reja 

me të cilat nuk pajtohen. 

Nga tabela e mëposhtme shihet se vetëm në një numër të vogël të shkollave konsiderohet se 

këshilli i prindërve nuk duhet të jetë i përfshirë aktivisht në procesin e vendimmarrjes në 

shkollë. Ndërkaq, në shkollat tjera këto këshilla janë pjesë e vendimmarrjes, qoftë pa kufizime 

të veçanta, apo me ftesën e shkollës. Është karakteristike se “e drejta e vetos” njihet vetëm 

nga 67 (31%) drejtorë të anketuar, 87 (38.4%) prej tyre i japin këshillit të prindërve këtë të 

drejtë në raste kur gjykojnë se kjo është e arsyeshme, ndërsa pjesa tjetër prej 66 (30.6%) të 

drejtorëve konsiderojnë se këshillat e prindërve nuk duhet ta kenë këtë të drejtë. 

A kanë, në rastin e shkollës tuaj, anëtarët e Këshillit të 

Prindërve të drejtë: 

Pa 

kufizime 

Vetëm nëse 

ftohen 

Në asnjë 

mënyrë 

a. të marrin pjesë në takimet ku merren vendimet në nivel të 

shkollës? 
126 

(56.0%) 

95 

(42.2%) 

4 

(1.8%) 

b. të marrin pjesë aktivisht në elaborimin (përpunimin) e 

politikave/strategjive të reja të shkollës 
108 

(48.2%) 

109 

(48.7%) 

7 

(3.1%) 

c. të iniciojnë modifikimin e politikave ekzistuese të 

shkollës? 
93 

(43.5%) 

109 

(50.9%) 

12 

(5.6%) 

d. të iniciojnë adoptimin e politikave të reja? 95 

(43.4%) 

110 

(50.2%) 

14 

(6.4%) 

e. të vejnë veto në adoptimin e rregullave me të cilat nuk 

pajtohen? 
67 

(31.0%) 

83 

(38.4%) 

66 

(30.6%) 

 

6.6.3. Nismat e këshillit të prindërve. – Nga drejtorët është kërkuar të ofrojnë shembuj të 

nismave të këshillit të prindërve, nëse ka pasur të tilla. Përsëri, pjesa më e madhe e tyre kanë 

qenë në gjendje të numërojnë shembuj kur këshilli i prindërve është angazhuar për 

kompletimin ose përmirësimin e infrastrukturës shkollore, por janë dhënë edhe raste të 

nismave nga fusha e aktiviteteve mësimore, p.sh. nismat për furnizim me tekste mësimore, 

përzgjedhja e teksteve mësimore në mesin e alternativave ekzistuese, përmirësimi i disiplinës 

në shkollë, etj.  

 

 

7. Përfundimi dhe rekomandimet 

 
Sipas njohurive tona, ky sondazh ishte anketimi më gjithëpërfshirës i drejtorëve të shkollave 

që është bërë ndonjëherë në Kosovë. Në të janë përfshirë 41.5% të shkollave fillore të 

Kosovës ku mësojnë 44.6% të nxënësve dhe punojnë 42.2% të mësimdhënësve.  Prandaj, 

edhe mund të pretendohet se rezultatet e hulumtimit vlejnë për tërë popullacionin e shkollave 

fillore në Kosovë. 

 

Komunikimi individual me prindër është çelësi i përfshirjes së tyre në jetën e  shkollës. Sipas 

rezultateve të sondazhit ky komunikim, kryesisht zhvillohet në kahun “shkollë-prind”, ku 

prindi ka më shumë mundësi për të dëgjuar sesa për të shprehur qëndrimin e vet. Vet 

shembulli se 50% të shkollave të anketuara nuk bëjnë sondazhe që të kuptojnë 

opinionet/qëndrimet e prindërve flet për mundësinë shumë të kufizuar të prindërve që me 
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qëndrimin e tyre individual të ndikojnë në përmirësimin e situatës në shkollë. Ndërkaq, 

përvoja jonë flet se, edhe në ato raste kur bëhen sondazhe, përpunimi dhe analiza e të dhënave 

bëhet në mënyrë sipërfaqësore, duke mos i shërbyer plotësisht qëllimit të vet. 

 

Rreth 60% të drejtorëve të anketuar kanë shprehur rezervë ndaj cilësisë së takimeve me 

prindër që organizojnë mësimdhënësit e shkollës, ndërsa mbi 75% janë shprehur se shkolla 

nuk ka strategji të komunikimit me prindër. Kjo flet për nevojën e përcaktimit të disa normave 

të komunikimit me prindër, si dhe për aftësimin e personelit që të vendosin një komunikim 

efektiv që është në funksion të përmirësimit të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Si pengesë 

për zhvillimin e  një komunikimi të tillë, drejtorët e shkollave e shohin mungesën e  

interesimit te prindërit, por edhe kohën e kufizuar të tyre, ndërsa 54.8 % prej tyre 

konsiderojnë se mësimdhënësit nuk kanë nevojë për aftësime të veçanta për punë me prindër.  

Megjithatë, një konstatim i tillë bie ndesh me pakënaqësinë e shprehur të drejtorëve në raport 

me cilësinë e komunikimit me prindër që zhvillojnë mësimdhënësit. 

 

Vërehet se ekziston një disponim mjaft i mirë i prindërve për të marrë pjesë në aktivitete të 

ndryshme të shkollës, por 39.7% të drejtorëve të anketuar deklarojnë se prindërit nuk 

angazhohen për të ndihmuar procesin e mësimdhënies që përsëri flet për nevojë e afrimit të 

tyre në shkollë dhe të gjetjes së mënyrave të aftësimit për të kontribuar në procesin mësimor. 

Po ashtu, është në rënie dukuria e financimit të aktiviteteve të shkollës nga prindërit (në 

35.9% të shkollave prindërit nuk përkrahin financiarisht aktivitetet e shkollës) që mund të jetë 

pasojë e krijimit të një ndjenje të komforit për faktin se shkollat financohen nga fonde 

publike, por mund të jetë edhe pasojë e gjendjes së pavolitshme materiale të komuniteteve 

shkollore të ndryshme. Në të vërtetë, mekanizmat për menaxhimin e mjeteve financiare të 

grumbulluara nga prindërit nuk ofrojnë garanci për transparencë të shpenzimeve, prandaj edhe 

mund të ketë hezitim për dhënien e kontributeve.  

 

Edhe drejtorët mendojnë se përfshirja e prindërve në punët e shkollës sjell dobi të madhe. 

Kështu, vetëm 1.7% të të anketuarve janë shprehur se pjesëmarrja e prindërve nuk ndikon ose 

ndikon fare pak në përmirësimin e atmosferës së përgjithshme në shkollë, ndërsa pjesa tjetër e 

drejtorëve të anketuar janë të mendimit se ndikon shumë ose deri diku. Kjo është në përputhje 

me të dhënën se 85.6% të drejtorëve të anketuar kanë qenë në gjendje të rikujtojnë partneritete 

të suksesshme me prindër, pjesa më e madhe e të cilave ka të bëj me projekte infrastrukture. 

 

Në praktikë shkollat u ofrojnë prindërve pak përkrahje për ta ushtruar kujdesin prindëror ndaj 

fëmijëve të tyre. Pa dyshim, kjo ndikon në kapacitetin e prindërve që ta mbikëqyrin 

angazhimin e fëmijëve të tyre në detyra të shtëpisë, si dhe për t’iu ndihmuar në aktivitete të 

tjera mësimore. Ndërkaq, gëzon fakti që drejtorët e shkollave kanë qëndrim shumë pozitiv 

ndaj idesë për t’i ofruar përkrahje të tillë prindërve, me gjithë se pranojnë se, për shkaqe të 

ndryshme nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë. Kështu, p.sh. 73.3% të drejtorëve konfirmojnë se 

shkolla nuk ofron materiale që u ndihmojnë prindërve për t’i asistuar fëmijët e tyre me detyra 

të shtëpisë, ndërsa 71.1% e konsiderojnë bërjen e një hapi të tillë me ndikim shumë të madh 

në përmirësimin e rezultateve të të nxënit, përderisa vetëm 3.1% mendojnë se kjo nuk do të 

ndikonte pozitivisht tek fëmijët. Megjithatë, drejtorët gjejnë shumë pengesa për të bërë 

veprime të tilla, në mesin e  të cilave, vendin qendror e zënë: mungesa e burimeve në nivel 

shkolle dhe mungesa e interesimit të prindërve. 

 

Drejtorët e anketuar kanë raportuar një shkallë mjaft të lartë të ndikimit të këshillave të 

prindërve në qeverisje, e cila me indikatorin përmbledhës arrin 60% në shkallën “në masë të 

madhe”, ndërsa rreth 35% në shkallën “në masë të kufizuar”. Këshilli i prindërve merr pjesë 

aktivisht në të gjitha format e vendimmarrjes në shkollë, përfshirë aktivitetet mësimore dhe 

jashtmësimore. Megjithatë, kur është kërkuar nga drejtorët të ofrojnë shembuj konkretë të 

nismave të këshillit të prindërve, ata kanë qenë në gjendje të raportojnë, kryesisht, ndërmarrje 

të karakterit infrastrukturor, që paraqet një argument për nevojën e ndërtimit të kapacitetit të 

këshillave të prindërve. 
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Analiza e përgjigjeve të drejtorëve tregon se ndikimi i përgjithshëm i prindërve në shkollë 

është mesatar në mbi 50% të shkollave të Kosovës, ndërsa në rreth 25% syresh ky ndikim 

quhet i madh. Megjithatë, duhet marrë parasysh se këtu bëhet fjalë për perceptim të 

drejtorëve, prandaj nuk mund të nxirret një përfundim i qëndrueshëm për ndikimin e vërtetë të 

prindërve.  

 

Nga përfundimet e mësipërme mund të nxirren edhe disa rekomandime. 

 

Për shkollat: 

 

1. Shkollat duhet të zhvillojnë procedura për takime me prindër që përcaktojnë 

dinamikën, përgatitjen dhe rrjedhën e takimeve të tilla. Duhet të praktikohen si takime 

grupore/tematike, ashtu edhe takime individuale me prindër. Ndërkaq, mësimdhënësit 

duhet të aftësohen për menaxhimin e takimeve të tipeve të ndryshme dhe vënien e 

tyre në funksion të avancimit të mësimdhënies dhe nxënies në shkollë. 

2. Shkollat duhet të angazhohen për vetëdijesimin e prindërve për rolin e  tyre në 

shkollë, si dhe për aftësimin e  tyre për ta ushtruar një rol të tillë. Në këtë kuptim, ato 

mund të organizojnë edhe fushatat vetëdijesimi, edhe aktivitete të tjera për ndërtimin 

e kapacitetit të prindërve për pjesëmarrje. 

3. Prindërit kanë nevojë për një përkrahje më të madhe nga ana e shkollës për të qenë në 

gjendje t’u ndihmojnë fëmijëve të tyre për përmirësimin e rezultateve të të nxënit. 

Atyre duhet t’u shpërndahen materiale që i udhëzojnë në këtë drejtim, në drejtim, 

ndërsa në situata të caktuara duhet të organizohen edhe sesione informimi ose 

trajnimi për prindër. 

4. Duhet kushtuar kujdes edhe ndërtimit të kapacitetit të këshillave të prindërve dhe të 

prindërve përfaqësues në organet qeverisëse të shkollës, për të ndikuar kështu në 

shtimin e pjesëmarrjes së prindërve në jetën e shkollës 

 

 

Për sektorin qeveritar: 

1. Të operacionalizohen masat që parasheh Strategjia për zhvillimin e  Arsimit 

Parauniversitar në Kosovë 2007-2017 për përkrahjen e organizimit të prindërve në 

nivel kombëtar dhe në nivele të tjera. Në këtë drejtim duhet të ri-aktivizohet Këshilli i 

Prindërve të Arsimit të Kosovës si organ që parashihet me Ligj dhe të ofrohet e tërë 

përkrahja e nevojshme për funksionimin e tij. 

2. Të vazhdohet me decentralizimin financiar deri në nivel të shkollës, duke shtuar 

kështu përgjegjësinë e shkollës për menaxhimin e financave të veta dhe duke krijuar 

mundësi shtesë për kontribute financiare të prindërve në shkollë. 

3. Të inkurajohen shkollat për të përmirësuar komunikimin me prindër, duke përkrahur 

aktivitetet e institucioneve profesionale qeveritare dhe joqeveritare për hartimin e 

doracakëve dhe udhëzuesve që ndihmojnë këtë proces. 

 

 

Për sektorin joqeveritar: 

1. Të punohet në vetëdijesimin e prindërve për rolin e tyre në shkollë dhe në nivele të 

tjera. Në këtë drejtim, të zhvillohen aktivitete vetëdijesimi, si në nivel të shkollës, 

ashtu edhe në nivel të komunës, të rajonit, apo të vendit. 

2. Të punohet për ndërtimin e kapacitetit të shoqatave të prindërve në të gjitha nivelet, 

në mënyrë që të ndihmohet rritja e ndikimit të prindërve në jetën e shkollës. Këto 

shoqata duhet të aftësohen për të punuar me prindërit dhe me përfaqësuesit e tyre në 
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shkolla në kuptim të ndërtimit të kapacitetit për të ushtruar më mirë rolin dhe 

përgjegjësinë e tyre. 

3. Të promovohen shembuj të mirë të përfshirjes së prindërve në jetën e shkollës, duke 

krijuar kështu mundësi për të përfituar prej tyre. 
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PARTICIPATION OF PARENTS IN SCHOOL LIFE IN KOSOVO 
A ROAD TOWARDS CHANGE 

 

Dukagjin Pupovci & Nora Tafarshiku 

  

Executive Summary 
 

The objective of this survey is to better understand the participatory opportunities created by 

school leadership in Kosovo schools. The survey of school principals investigates the nature 

of regulation and extent of equitable implementation of parental participation (in decision-

making, in extracurricular activities, and in the education of one’s own children) in public 

elementary schools; in relation to school level factors and to the attitudes and beliefs of school 

principals.  In light of the general aim of the initiative, the purpose is to gather evidence in 

view of providing an enhanced and contextual understanding of the capacities, attitudes, and 

efforts of school leadership to improve/hinder the participation/engagement of parents in 

school life. 

 

Methodology 

The research methodology is a result of a joint effort of experts from the participating 

organizations from the Region, as well as of external consultants who managed the overall 

process. The initial workshop held on January 2008 was followed by intensive consultations 

resulting with a well prepared framework which guided this research.  

The main aim of the survey in Kosovo is to better understand the causes of existing disparities 

in the quality of education and participatory opportunities.  It is comprehensible that measures 

taken in the level of the education system can provide a general framework to overcome such 

disparities; however it is not realistic to expect them to impact the attitudes and stereotypes in 

the school level and thus result in evident improvements. The main question posed in this 

survey is:  

What are the values, attitudes and actions of school principals towards furthering parental 

involvement in school life? 

 

 

The survey is focused on the primary and lower secondary school principals in Kosovo. The 

sample is limited to 539 schools that function as a part of the Kosovo Education System, and 

is divided into three geographic regions: Center, Southeast and West. The stratification is 

made based on regions to accurately reflect the regional division of the school population.     

Within each respective region representative municipalities were analyzed as well as school 

population of that region. Meanwhile, the school selection is made randomly following the 
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division of schools into two categories –urban and rural schools. In this manner the error 

margin is below 5%.  

The instrument for completing such a survey is designed in the form of a questionnaire that 

was completed during the face-to-face interviews with selected school principals. This 

questionnaire consists of six modules:  

 

13. School background information  

14. School-parent communication  

15. Opportunities for parents to support school activities  

16. School support for parents to help their children in education  

17. Parental involvement in school governance  

18. General attitudes 

In order for the survey results to be more productive in a sense of drawing conclusions on 

stakeholders’ participation in decision making in education we have summarized the 

questions or the variables of the questionnaire in four broader fields:  

1) School actions to engage parents in school life, 

2) School principals’ attitudes on the engagement of parents in school life, 

3) Objective and subjective barriers in enrooting school-parent partnership,  

4) Best practices of successful parental participation. 

 

Analysis of results 

 
To the best of our knowledge this has been the most comprehensive survey of school 

principals ever done in Kosovo. This survey targeted 41% of the primary schools of Kosovo 

where 44.6% of the students are taught and 42.2% teachers are employed. Thus, it is safe to 

assume that the results of the research can be generalized for the entire population of the 

Kosovo schools.  

 

Individual communication with parents is a key to parental inclusion in school life. Based on 

the results of the survey this communication is mainly developed in the direction “school-

parent”, where a parent is more likely to listen than to express his/her opinion. The fact that 

50% of the surveyed schools do not use such research tools to understand parents’ 

opinions/attitudes indicates limited influence of parents to positively impact the school 

environment through their own attitudes.  Meanwhile, based on our experience even in the 

cases when parental surveys are implemented, data processing and analysis is done 

superficially and does not always serve its purpose.  

 

About 60% of the surveyed principals have expressed their concern towards the quality of the 

parents meetings organized by school teachers, whereas 75% confirmed that schools did not 

have strategies for communication with parents.  This leads to identifying an immediate need 

of setting some norms in communication with parents and also in building capacities of the 

school personnel to establish an effective communication to improve overall teaching and 

learning process. As a barrier for such a communication school principals perceive lack of 

parents’ interest and their insufficient time commitment whereas 54% of the principals 

consider that teachers do not lack specific skills on work with parents. However, such a 

conclusion does not correspond to the discontent of principals with the quality of teacher 

communication with parents.  

 

It can be noticed that there is willingness of the parents to take part in different school 

activities, however 39.7% of the surveyed principals declare that parents do not sufficiently 

engage in assisting the teaching process which again emphasizes the need for getting parents 
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closer to schools and therefore building their capacities so they can contribute towards 

teaching process. Moreover, we observe a decline of the parental financial contributions to the 

school (in 35.9% of the schools parents do not financially support school activities) which can 

be a consequence of convenience of the fact that schools are publicly funded, but it can also 

be a consequence of unfavorable living conditions of different school communities. Indeed, 

mechanisms for managing financial resources gathered from parents do not offer a guarantee 

for transparency of the expenditures, therefore there is hesitation to provide such 

contributions.  

 

Principals also think that parental participation in school life is of great benefit. Thus, only 

1.7% of the surveyors answered that parental participation does not impact at all or has a very 

small impact in improving the overall school environment whereas, other surveyed principals 

think it impacts the school environment to a large extent or to some extent This is in 

compliance with the data that 85.6% of the surveyed principals were able to recall successful 

partnership with parents, most of which were infrastructural projects.  

 

In practice, schools do offer some support for parents towards their parental care for their 

children. Certainly, this impacts the parents’ capacity to supervise students while doing 

homework and also help them in other extracurricular activities. Meanwhile, school director 

have a very positive attitude towards the idea to offer such support for parent even though 

they admit that, because of different reasons, they are not able to do so. For instance, 73.3% 

of the principals confirm the fact that schools do not offer materials to parents in order to help 

them provide homework assistance to their children, whereas 71.1% consider such a step to 

largely impact improvement of learning outcomes. On the other hand, only 3.1% think that it 

would not have a positive impact on students. However, principals face many obstacles to 

take such actions and one of the most common one is: lack of resources in the school level 

and lack of parents’ interest.  

 

Surveyed principals have reported a fairly high level of impact of the school councils in 

governance which through the composite indicator is about 60% of the measure “to a large 

extent” whereas “to a limited extent” is about 35%. School council actively engages in all the 

forms of decision making in schools including teaching and extra-curricular activities.  

However, when principals were asked to offer practical examples of initiatives from the 

parents’ councils they only reported initiatives for improvement of  infrastructure, which is 

makes a strong case that there is a need to build the capacity of parents’ councils.  

 

Analysis of principals’ responses shows that general impact of parents in schools is average in 

more than 50% of the Kosovo schools whilst on about 25% school such impact is great. 

Nevertheless, based on the fact that we have to do with principals’ perception we cannot come 

to a sustainable conclusion about real impact of the parents.  
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Recommendations 

 

From the above conclusions we can extract few recommendations. 

 

For schools: 

 

1. Schools should develop procedures for meetings with parents, specifying the 

dynamics, preparation and content of such meetings. Group/thematic meetings should 

become a practice as well as individual meetings with parents. Teachers should be 

trained to manage different types of meetings and their use to advance teaching and 

learning.  

2. Schools should engage in raising awareness of parents on their role in the school and 

should train them to exercise such a role.  In that sense they can organize awareness 

raising campaigns and other related activities to build capacities of the parents on 

participation.   

3. Parents need a greater support from the school side in order to help the students in 

improve learning outcomes. They should be provided different tools to guide them, 

whereas, in some cases, informative sessions or training should be organized.  

4. Special attention should be paid to building the capacity of the parents’ councils and 

parent representatives in school governing bodies to impact the increase of parental 

participation in school life.  

 

For governmental sector: 

1. To operationalize the measures stipulated in the Strategy for the Development of Pre-

University Education in Kosovo 2007-2017 to support parents at the national and 

other appropriate levels. The Kosovo Education Parents’ Council, a body foreseen by 

the Law should be re-activated and necessary support for its operation should be 

provided.  

2. To continue with financial decentralization to the school level by increasing 

responsibility of schools for managing their own finances and by creating additional 

possibilities for financial contributions of parents to schools.  

3. To encourage schools improve communication with parents by supporting activities 

of professional, governmental and non-governmental, institutions in developing 

manuals and guidelines that help this process.  

 

For non-governmental sector: 

1. To work on raising awareness of parents on their role in the school and other levels. 

As a consequence, awareness raising activities should be organized in the school level 

as well as other levels such as: municipality, region and country.  

2. To work on building the capacities of the parents’ associations in all levels in order to 

help increase the influence of parents in school life. These associations should be 

trained to work with parents and their representatives in schools in building their 

capacity to better serve their role and responsibility.  

3. To promote good practices of parental inclusion in the school life by creating 

opportunities to benefit from them.  
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Shtojca 1: Raporti nga Fokus Grupi 

 

 
 

Avancimi i Përfshirjes në Arsim dhe Kualiteti në EJL  

Pjesëmarrja e prindërve dhe nxënësve  

Raport i fokus grupeve 

 

KOSOVË 
 

 

Hyrje.- Dy fokus grupe me drejtorët e shkollave fillore u organizuan në mënyrë që të 

mësojmë më shumë lidhur me perceptimin e tyre për pjesëmarrjen e prindërve dhe 

nxënësve në shkollë. Grupi i parë ishte i përbërë prej tetë drejtorëve të shkollave nga 

regjioni i Prishtinës, prej të cilave disa ishin shkolla urbane ndërsa disa ishin shkolla 

rurale. Grupi i dytë pati një strukturë të ngjashme urbane/rurale dhe ishte i përbërë me 

pjesëmarrës nga regjioni i Mitrovicës. Një pjesëmarrës i cili kishte konfirmuar 

pjesëmarrjen nga regjioni i Prishtinës nuk u paraqit në diskutim. Nëntë prej 

pesëmbëdhjetë pjesëmarrësve të cilët morën pjesë në fokus grup vinin nga shkollat me 

përvojë në intervenime që kanë për qëllim rritjen e pjesëmarrjes së prindërve dhe 

komunitetit ndërsa gjashtë prej tyre vinin nga shkolla pa eksperiencë të tillë.  

 

Diskutimet u zhvillua në zyrat e Qendrës për Arsim të Kosovës në Prishtinë, në një 

mjedis të njohshëm për shumicë e pjesëmarrësve. Fokusi grupi me grupin e Prishtinës 

u zhvillua me 7 shkurt kurse diskutimi me grupin e Mitrovicës u zhvillua të nesërmen. 

Të dyja diskutimet morën përafërsisht 1 orë e 45 minuta dhe u zhvilluan me procedura 

të njëjta. Diskutimet u zhvilluan në gjuhën shqipe moderuar nga Dukagjin Pupovci. 

Nora Tafarshiku ishte përgjegjëse për përgatitjen e transkriptove.  

 

 

Probleme të përbashkëta të shkollave në Kosovë.- Infrastruktura e dobët shihet si 

një ndër problem kryesore në Kosovë, si në shkollat urbane edhe ato rurale. Edhe pse 

në disa raste të shkollave ka 

pasur renovime si rregull është 

se shkollat vazhdojnë të 

veprojnë me shumë ndërrime, 

tri ose katër ndërrime me orë 

të shkurtuara deri në 30-35 

Edhe pse shkruan në Ligj që drejtori i shkollës e 

menaxhon buxhetin e shkollës kjo nuk ndodh në 

praktikë. Ne, drejtorët e shkollave shpesh paguajmë 

prej xhepit tonë për shpenzime të vogla vetëm që ti 

bëjmë gjërat..  

(Pjesëmarrës i fokus grupit)  
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minuta. Në anën tjetër shkollat rurale nuk ballafaqohen me problemin e të qenit të 

mbingarkuar por ndërtesat në këto lokacione janë zakonisht të dëmtuara dhe nuk 

ofrojnë kushte të mira pune për nxënësit e tyre.  

 

Një problem tjetër shqetësues në shkollat e Kosovës është mungesa e autonomisë 

financiare e cila qon që deri pengesa në  prokurimin edhe të gjërave të vogla. 

Drejtorët e shkollave ankohen se duhet të iniciojnë procedura të komplikuara 

prokurimi me Drejtoratin Komunal të Arsimit edhe në  

 rregullimet më të vogla dhe në shpenzimet më të vogla.  Gjithashtu materialet 

shpenzuese të cilat i marrin në baza vjetore janë të pamjaftueshme për funksionimin 

normal të shkollës. 

 

Drejtorët e shkollave theksua se për shkak të infrastrukturës së dobët në shkolla dhe 

metodave të vjetruara të mësimdhënies fëmijët e humbin interesin për shkollë. Shumë 

fëmijë vijnë nga familje të cilat jetojnë nën vijën e asaj cka definohet varfëri dhe 

motivimi i tyre për të mësuar është mjaft i vogël sikurse dhe përkrahja e tyre për të 

arritur më shumë.  

 

Reformat në arsim.- Drejtorët e shkollave e njohin faktin se ndryshimet sistematike 

në sistemin e arsimit kanë rritur 

kapacitetin e shkollave që të ofrojnë një 

edukim më të mirë dhe kjo sidomos 

vlen për mësimdhënësit të cilët kanë 

ndjekur programe të ndryshme trajnimi. 

Ata e njohin faktin se mësimdhënësit e 

trajnuar janë të gjendje të iu ofrojnë 

nxënësve më shumë dhe gjithashtu të iu 

përshtatin plan programin. Megjithatë 

ata e theksojnë se mungesa e 

strukturave përkrahëse për 

përmirësimin e mësimdhënies dhe gjithashtu pagat e vogla në arsim ndikojnë që 

kapaciteti i mësimdhënësve të mos zhvillohet sa duhet dhe në përdorim të 

metodologjive moderne të mësimdhënies në punën e tyre. Pjesëmarrësit e fokus grupit 

ndjejnë se është jo reale të pritet që ata të jenë në gjendje të monitorojnë 

mësimdhënësit dhe të iu ofrojnë këshilla eksperti 50-90 mësimdhënësve krahas gjitha 

punëve të tyre administrative.  

 

 

Kurrikulat ende konsiderohen të jenë 

të bazuara në dije dhe janë të 

ngarkuara me informacione të 

vjetruara dhe të panevojshme. 

Mendime të ndryshme janë shprehur 

lidhur me librat shkollor alternative – 

disa pjesëmarrës të fokus grupit 

konsiderojnë se shkollat ende nuk 

janë të përgatitura të zgjedhin në 

mënyrë të pavarur librat më të duhura kurse të tjerët mendojnë se mësimdhënësit 

duhet të marrin përgjegjësinë e zgjedhjes së librave. 

 

E kam një kolegë i cili ishte 

mësimdhënës i shkëlqyeshëm. Për 

shkak të vështirësive ekonomike ai ka 

gjetur edhe një punë si roje e natës. Ai 

punon çdo natë dhe është shumë i 

lodhur për të dhënë mësim në 

mëngjes. Menjëherë pas mësimit 

shkon në shtëpi për të pushuar 

(Pjesëmarrës i fokus grupit) 

 

Mësimdhënësit në shkollën time janë 

të pavarur. Ata janë të lirë të bëjnë 

çfarë të duan për të mirën e nxënësve. 

Mund të organizojnë orë shtesë, 

asistencë në shtëpi, piknik. Kurrë nuk 

i pengojnë në gjëra të mira  

(Pjesëmarrës i fokus grupit) 
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Pjesëmarrja e mësimdhënsëve dhe nxënësve.- Të gjithë pajtohen që pjesëmarrja 

aktive e të gjitha palëve me interes në vendim marrje në nivel të shkollës do të qoj 

deri te një kualitet i ri në funksionimin e shkollës.  Mësimdhënësit konsultohen për të 

gjitha vendimet e mëdha në nivel të shkollës jo vetëm përmes Këshillit të 

Mësimdhënësve por edhe përmes dialogut të drejtëpërdrejtë. Edhe pse autonomia 

akademike e mësimdhënësve është gjerësisht e njohur disa drejtorë ndanë me neve 

brengën e tyre për mënyrën se si disa metodologji janë duke u aplikuar në shkollat e 

tyra. Kjo e fundit i referohet mëyrës së transferimit të mësimnxënies të mësimdhnësve 

në nxënës pa iu ofruar një përkrahje të duhur dhe pa ndonjë udhëszim për procesin e 

mësimnxënies.  

 

Mënyra kryesore e pjesëmarrjes së nxënësve në vendim marrje është përmes Këshillit 

të Nxënësve të cilët operojnë në të gjitha shkollat e Kosovës. Pjësëmarrësit e fokus 

grupeve theksuan disa shembuj të mira kur Këshillet e Nxënësve marrin përgjegjësi 

për aktivitete jashtë mësimore, gara etj. Një mësimdhënës përmendi një shembull kur 

prindërit janë organizuar për rregullimin e dyshemesë së dëmtuar në disa klasa. Edhe 

pse prindërit e tjerë kishin hezituar të merrnin pjesë për klasat e tjera ku vijojin fëmijët 

e tyre, ata u pajtuan pas ‘presionit’ që iu bë prej nxënësve të cilët donin kushte të mira 

sikurse klasët e tjera. Një drejtorë tjetër tregoi për shembullin kur Këshilli i Prindërve 

zgjedhi klasën më të pastër në baza mujore dhe e shpërbleu atë.  

 

Pjesëmarrja e prindërve.- Drejtorët e shkollave raportua se shkollat e tyre kanë një 

mënyrë të përbashkët të organizimit të prindërve- Këshillit të Prindërve. Si shtesë 

përfaqësuesit e prindërve marrin pjesë në borde të shkollës dhe zëdhënësi i bordit 

është prind. Pjesëmarrësit e fokus grupeve u pajtuan se varet prej shkollës se sa iu 

mundëson prindërve pjesëmarrjen në vendim marrje. Ata e njohin faktin që 

pjesëmarrja e prindërve është kyce në performanën e lartë në shkollë dhe shprehu se 

nuk ka rezerva ndaj kycjes se prindërve në ceshtje të ndryshme të shkollës.  

 

Llojet e pjesëmarrjes dallojnë prej 

shkollës në shkollë. Në të shumtën e 

rasteve prindërit asistojnë në 

sigurimin e të mirave materiale të 

cilat nuk mund të financohen nga 

buxheti i shkollës edhe pse drejtorët 

pajtohen se këtë asistancë e ofronin 

më shumë në të 90tat kur sistemi i 

financimit të arsimit ishte jo 

funksional.  Ata gjithashtu e njohin faktin që ky lloj kontributi është më present në 

zonat rurale ku komunitetet kanë një ndjenjë pronësie më të fortë ndaj shkollës se sa 

zonat urbane. Asistenca financiare është më e zakonshme për zonat rurale. Gjithashtu 

ka raste kur shkollat përfshijnë prindërit në mësimdhënie.  

Në shkollën time Fondacioni Soros i 

ka mobiluar dy klasa sipas projektit 

HPH. Prindërit e tri klasave tjera i 

kanë financuar vetë.  Ata i kanë 

kalkuluar shpenzimet dhe kanë 

porositur mobilet.  

(Pjesëmarrës i fokus grupit) 
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Drejtorët e shkollave theksojnë faktin 

që shkolat nuk xhirollogari bankare 

të shkollave dhe nuk jaë të lejuar të 

pranojnë para të gatshme dhe kjo iu 

kufizon komunitetin në ndihmimin e 

shkollës. Megjithatë bordet e 

shkollave lejohen të mbledhin 

kontributet e prindërve me paratë e 

gatshme kështu që këto kontribute 

mbikëqyren nga prindërit kështu që 

shumica e shkollave kanë nevoja urgjente.  

 

Të intervistuarit pajtohen që pjesëmarrja e prindërve në vendim marrje bazohet në 

statusin e tyre social, dhe vërehet edhe në zona urbane dhe zona rurale.  

U raportua që prindërit të cilët vijnë prej grupeve me më pak të ardhura janë më të 

hapur në ofrimin e kontributeve financiare dhe donacioneve por ata zakonisht nuk 

marrin iniciativa për përmirësim. Drejtorët e shkollave me pakica raportuan që 

prindërit e tyre janë mjaft aktiv në shkollë.  

 

Përfundimi.–  Fokus grupet konfirmuan prezencën e një pjesëmarrjeje tradicionale të 

palëve me interes në shkollat në Kosovë. Ata shkolla funksionuan gati për tri dekada 

brenda një sistemi të decentralizuar të cilët kanë inkurajuar pjesëmarrjen e 

mësimdhënësve, nxënësve dhe komunitetit në vendim marrje:  

 1970-1990: Sistemi i vetë-qeverisjes i promovuar në Jugosllavi ka definuar 

shkollën si një pronësi e punëtorëve të tyre, sikurse edhe të gjitha ndërmarrjet 

e tjera sociale brenda shtetit.   

 1990-1999: Shumica e shkollave në Kosovë kanë funksionuar brenda një 

sistemi i cili nuk ka qenë i njohur nga autoritetet shtetërore të Serbisë dhe 

Jugosllavisë kështu që ata janë detyruar të jenë të varur nga pjesëmarrja e 

palëve me interes në vendim marrje në mënyrë që të krijojnë kushte minimale 

për një funksionim të përditshëm.  

 

Tradicionalisht njerëzit në komunitet si prindërit e fëmijëve të cilët ndjekin shkollën zakonisht 

japin kontribute për shpenzime të vogla, rindërtim dhe pajisje për shkollë, ose për aktivitete si 

eksurzione dhe aktivitete sportive. Këto kontribute janë vullnetare. Megjithatë është evidente që 

në periudhën e pas-konfliktit kontributi i komunitetit në shkollë ka rënë në mënyrë signifikante 

për shkak të shkallës së lartë të centralizimit të sistemit të arsimit dhe mungesës së autonomisë 

financiare në nivel të shkollës. 

 

Disa shembuj të pjesëmarrjes së prindërve dhe nxënësve në ceshtjet e shkollave janë sjellur nga 

drejtorët e shkollave, do ti përmendim disa kategori:  

 

 Aktivitetet jashtë mësimore të organizuara nga prindërit, 

 pjesëmarrja e prindërve në ngritje të fondeve në komunitet dhe biznese të 

vogla, 

 pjesëmarrja e prindërve në përmirësimin e plan programit në shkollë, 

Zëdhënësi i bordit të shkollës është një 

zyrtar ushtarak dhe ai më ndihmon për 

operim të suksesshëm në shkollë. Ai 

ndihmon në lidhjen me komunitetin dhe 

shfrytëzimi e kapaciteteve të tyre për 

përfitim të shkollës( Pjesëmarrës  i fokus 

grupit) 
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 kontributet dhe puna vullnetare për prindërit për përfitimin e shkollës.  

 

 

Përshtypja e përgjithshme prej këtyre diskutimeve është që drejtorët e shkollave në Kosovë  janë 

mjaft të hapur ndaj pjesëmarrjes së mësimdhënësve, nxënësve, prindërve dhe komunitetit në 

vendim marrje në nivel të shkollës por mjedisi ligjor dhe qëndrimi i autoriteteve publike nuk 

kontribuon gjithnjë në krijimin e kushteve të mira për një pjesëmarrje të shtuar.   

 

Dallime të vogla në qëndrimin e drejtorëve ndaj pjesëmarrjes janë vërejtur në mes të drejtorëve 

të cilat kanë marrë pjesë në programet që iu kanë ofruar fonde për një pjesëmarrje të rritur të 

palëve me interes në vendim marrje dhe atyre të cilët nuk kanë qenë të përfshirë në programe të 

tilla, kështu që rekomandimi është që të studiohen efektet e programeve të tilla.  

 

 

Prishtinë, 12 shkurt, 2008                                     Përgatitur nga : Dukagjin Pupovci 
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Shtojca 2: Pyetësori për drejtorë të shkollave 

Qendra për Studime të Politikave Arsimore 
Fakulteti i Edukimit 

Universiteti i Lubjanës 

 

 

 

 

 

 

Sondazhi Nacional i Drejtorëve të Shkollave  

në Vendet e Evropës Juglindore, 2008 

 

 

 

Financuar nga: 
Programi për Mbështetje Arsimore,  

Instituti për Shoqëri të Hapur 

 

 

V04.DP 
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Final 

 

 

 

 

 

Prill 2008 
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I/E nderuar drejtor/eshë , 
 
Qendra për Studime Arsimore, nga Fakulteti i Edukimit i Universiteti të Lubjanës 
është duke zhvilluar një sondazh në shumë shtete lidhur me natyrën e rregulloreve 
dhe nivelin e jetësimit të pjesëmarrjes së barabartë të prindërve (në marrjen e 
vendimeve, në aktivitete jashtëmësimore, dhe në arsimimin e fëmijëve të vet) në 
shkollat fillore publike; në lidhje me faktorët e nivelit shkollor dhe të qëndrimit e 
besimeve të drejtorëve të shkollave; si në nivelin nacional ashtu edhe ndërkombëtar. 
Shkolla juaj është në mesin e 225 shkollave të vendit tuaj, të përzgjedhura në 
mënyrë të rastësishme në mostër. 
 
Sondazhi kryhet në nivel të shkollave fillore, dhe shkollat ku kryhet anketimi janë 
përzgjedhur rastësisht. Rrjedhimisht, secila përgjigje është e rëndësisë së madhe 
pasi që përfaqëson shumë shkolla tjera. Për këtë arsye jemi shumë të interesuar të 
kuptojmë më shumë për përjetimet e juaja si drejtor i shkollës rreth punës me prindër 
të nxënësve që e vijojnë mësimin në këtë shkollë. Pyetësori do të merr rreth 25 deri 
30 minuta për ta plotësuar. Pjesëmarrja juaj është vullnetare dhe opinionet tuaja 
assesi nuk do të ndërlidhen me emrin tuaj apo të shkollës tuaj. Qëllimi ynë është që 
të evidentojmë përvojat e ndryshme të raporteve në mes të shkollave dhe prindërve. 
 
Nëse keni ndonjë pyetje apo brengë lidhur me ofrimin e përgjigjeve në këtë pyetësor, 
mund të na kontaktoni në: agjencinë Prizma Hulumtuese, telefon 038/227-301. 
Ministria e Arsimit e ka përkrahur këtë studim (letra e bashkëngjitur). Nëse keni 
çfarëdo brenge lidhur me të drejtat tuaja si pjesëmarrës në këtë studim, ju lutem që 
mos të hezitoni që të na kontaktoni.  
 
Ju falënderojmë për bashkëpunimin në këtë përpjekje tejet të rëndësishme. 
 
Sinqerisht, 
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Anketues: PYETËSORI NUK DUHET T’I JEPET RESPODENTIT TA PLOTËSOJ; 
ANKETUESI ËSHTË I OBLIGUAR QË TA ADMINISTROJ VET PYETËSORIN. 
 
 
DATA |____|____|2008| 

 
NUMRI I PYETËSORIT        |____|____|____|____| 

 
SHKOLLA: ________________________ 
DREJTORI: _______________________ 
ADRESA: _________________________ 

 
SHIFRA E ANKETUESIT   |__|__|__|__| 
 
EMRI I ANKETUESIT  ___________________________ 

 
 
SHKOLLA PËRZGJEDHUR NGA :  1. MOSTRA FILLESTARE       
2. MOSTRA SHTESË 1,  3. MOSHTRA SHTESË  2 

 

 
NUMRI I TELEFONIT: |__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | 
**INT: SHËNO SAKTË NUMRIN E TELEFONIT TË RESPODENTIT 
PËRFSHIRË EDHE PREFIKSIN 

QYTETI/FSHATI: _________________________ 
RAJONI:  _________________________ 
1. URBAN      2. RURAL 
 
**INT: SHËNO SAKTË TË DHËNAT NGA LISTA E 
SHKOLLAVE! 

 
 
KOHËZGJATJA: |__________| INT: SHËNO SAKTË 
KOHËZGJATJEN SHPREHUR NË MINUTA 
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Moduli 1 – Informata bazë për shkollë  

 

1. Ju lutem të vlerësoni numrin e përgjithshëm të nxënësve në shkollën tuaj në vitin akademik 2007/2008? (MOS LEXO 
OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

      (shëno numrin e cekur nga respodenti) 

89 Nuk e di 

99 Refuzon 
 

2. Ju lutem të vlerësoni për vitin akademik vijues (2007/2008), numrin e punëtorëve në shkollën tuaj: (SË PARI LEXONI 
PËRGJIGJET E OFRUARA PASTAJ a-f! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!)  

 Orar të 
plotë 

Orar me 
orar jo të 

plotë 

Nuk e di Refuzon 

a. Menaxhmenti i shkollës (drejtor, etj.)             89 99 

b. Mësimdhënës (profesionistë të angazhuar në aktivitetet e mësimdhënies)             89 99 

c. Ndihmësit e mësimdhënësve (jo-profesionistë që kryejnë mësimdhënien apo 
përkrahin mësimdhënësit) 

            89 99 

d. Personeli përkrahës profesional (psikolog, punëtor social, etj.)             89 99 

e. Personeli përkrahës (asistent, libërmbajtësit, pastruesit, sigurimi, etj.)             89 99 
 

3. Ju lutem të vlerësoni përqindjen e mësimdhënësve që tani punojnë në shkollën tuaj që janë: (SË PARI LEXONI 
PËRGJIGJET E OFRUARA PASTAJ a-c! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Nga ata me 
orar të plotë 

Nga ata 
me orar jo 

të plotë 

Nuk e di Refuzon 

a. mësimdhënës profesionistë,  plotësisht të kualifikuar që kryejnë aktivitete të 
mësimdhënies në fusha lëndore në pajtim me kualifikimet e tyre?  

            89 99 

b. mësimdhënës profesionistë,  plotësisht të kualifikuar që kryejnë aktivitete të 
mësimdhënies në fusha lëndore të  tjera nga kualifikimet e tyre? 

            89 99 

c. personel mësimdhënës i pakualifikuar?             89 99 
 

4. Për sa kohë keni qenë: (MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Numri i cekur nga respodenti Nuk e di Refuzon 

a. duke punuar në cilëndo shkolle? (në vite)       89 99 

b. nga të gjitha këto, si drejtor i shkollës? (në 
vite) 

      89 99 

 

 

5. Ju lutem të vlerësoni sa nga koha e juaj e dedikoni aktiviteteve mësimore: (TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K5! 
RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

  1 Nuk kam obligime mësimore gjatë kohës sa jam drejtor i shkollës 

  2 Më pak se 25 për qind 

  3 Më shumë se  25 por më pak se 50 për qind 

  4 Më shumë se 50 por më pak se 75 për qind 

  5 Më shumë se 75 për qind 

89 Nuk e di 

99 Refuzon 
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6. Sa përqind të nxënësve në shkollën tuaj do të thoshit se: (TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K6! RRETHO VETËM 
NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 0 deri 5% Më 
shumë 

se 5 por 
më pak 
se10% 

Më 
shumë 

se 10 por 
më pak 
se 25% 

Më 
shumë 
se 25% 

Nuk e di Refuzon 

a. vijnë nga familjet me të ardhura të rregullta. 1 2 3 4 89 99 

b. vijnë nga familjet me një prind. 1 2 3 4 89 99 

c. vijnë nga familjet ku njëri prind punon jashtë vendit. 1 2 3 4 89 99 

d. vijnë nga familjet ku të dy prindërit i punojnë jashtë vendit. 1 2 3 4 89 99 

e. vijnë nga jetimoret. 1 2 3 4 89 99 

f. i takojnë grupeve etnike të tjera nga grupi etnik shumicë në 
shkollën tuaj. 

1 2 3 4 89 99 

 

7. A janë prindërit e nxënësve që vijojnë shkollën tuaj të përfaqësuar në Këshillin e Shkollës:  

Po   1 

Jo   2 

Nuk e di 89 

Refuzon 99 
 

 7.a Nëse PO në 7, Sa jeni të kënaqur me anëtarët prindër të Këshillit të Shkollës nga këndvështrimi i: (TREGONI 
RESPODENTIT KARTELËN K7a! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECLIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET 
‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Në masë 
të madhe 

Deri diku Masë 
të 

vogël  

Aspak Nuk e 
di 

Refuzo
n 

a. Pjesëmarrjes në takime të Këshillit të Shkollës 1 2 3 4 89 99 

b. Kontributi i dhënë në takimet e Këshillit të Shkollës. 1 2 3 4 89 99 

c. Përkrahja e ofruar për zgjidhjen e problemeve të shkollës. 1 2 3 4 89 99 

d. Masën deri në cilën vendimet e Këshillit të Shkollës i komunikohen 
Këshillit të Prindërve. 

1 2 3 4 89 99 
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 Moduli 2 – Komunikimi shkollë-prind  

8. Mesatarisht, sa shpesh në shkollën tuaj: (TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K8! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE 
PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Së 
paku 
një 

herë 
në 

muaj 

Së 
paku 
një 

herë 
në 

çerek 
të vitit 

Së 
paku 
një 

gjysmë
-vjetor 

Së 
paku 
një 

herë 
në vit 

Asnjë 
herë 

Nuk e 
di 

Refuz
on 

a. organizohen takimet në mes të drejtorit të shkollës dhe prindërve? 1 2 3 4 5 89 99 

b. u dërgohen prindërve  vlerësime me shkrim për suksesin e 
fëmijëve? 

1 2 3 4 5 89 99 

c. u dërgohen prindërve informata për planprogram? 1 2 3 4 5 89 99 

d. u dërgohen prindërve  informata lidhur me ngjarjet dhe aktivitetet në 
shkollë? 

1 2 3 4 5 89 99 

e.  u dërgohen prindërve  informata lidhur me politikat dhe rregullat e 
shkollës? 

1 2 3 4 5 89 99 

f. u dërgohet prindërve gazeta informative? 1 2 3 4 5 89 99 

g. mësimdhënësit apo personeli profesional përkrahës kryejnë vizita 
nëpër shtëpi? 

1 2 3 4 5 89 99 

h. kryhen sondazhe që të kuptohen opinionet/qëndrimet e prindërve? 1 2 3 4 5 89 99 

i. organizohen ditët “dyert e hapura”? 1 2 3 4 5 89 99 
 

9. Në përgjithësi, sa jeni të kënaqur me takimet me prindër të: (TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K7a! RRETHO 
VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Në masë të 
madhe 

Deri diku Masë të kufizuar Aspak Nuk e di Refuzon 

a.  organizuara nga kujdestarët e 
klasëve 

1 2 3 4 89 99 

b.  të organizuara nga 
mësimdhënës të fushave lëndore 

1 2 3 4 89 99 

 

10. Ju lutem vlerësoni përqindjen e prindërve të shkollës tuaj që rregullisht (së paku në gjysmën e takimeve) janë të 
angazhuar në: (TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K10! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILËN KOLONË! 
MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

Takimet kujdestar-prindër Takimet 
mësimdhënës-

prindër 

Takimet drejtor i 
shkollës-prindër 

Përqind 

  1   1   1 Më pak se 25 përqind 

  2   2   2 Më shumë se 25  por më pak se 50 përqind 

  3   3   3 Më shumë se 50 por më pak se 75 përqind 

  4   4   4 Më shumë se 75 përqind 

  5   5   5 Nuk ndodh 

89 89 89 Nuk e di 

99 99 99 Refuzon 
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11. Nëse mbahen takime të rregullta në shkollën tuaj, ju lutem të identifikoni tri temat më të shpeshta që diskutohen (1 
është më e shpeshta): (INSISTONI PËR PËRGJIGJE. SHËNONI SAKTË ÇFARË JU THOTË RESPODENTI, SIPAS 
RENDITJES SË NJEJTË QË AI/AJO PËRMEND!) 

1.  

2.  

3.  

 

12. A ka shkolla juaj 
strategji/politikë se si të 
komunikojë më TË GJITHË 
prindërit? 

Po   1 

Jo   2 

Nuk e di 89 

Refuzon 99 
 

11.a. Nëse po, ju lutem numëroni qasjet kryesore të kësaj strategjie/politike: 
(INSISTONI PËR PËRGJIGJE. SHËNONI SAKTË ÇFARË JU THOTË RESPODENTI, 
SIPAS RENDITJES SË NJEJTË QË AI/AJO PËRMEND!) 

           

          

          

          

          

13. Sa paraqesin barrierë dhe probleme në komunikimin me prindër të shkollës tuaj këto çështje: (TREGONI 
RESPODENTIT KARTELËN K7a! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET 
‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Masë të 
madhe 

Deri 
diku 

Pak Aspak Nuk e di Refuzon 

a. Mungesa e interesimit të prindërve të komunikojnë me shkollë. 1 2 3 4 89 99 

b. Koha e kufizuar e prindërve që të informohen për çështjet e 
shkollës. 

1 2 3 4 89 99 

c. Mungesa e aftësive komunikuese të prindërve. 1 2 3 4 89 99 

d. Mungesa e interesimit të mësimdhënësve të komunikojnë me 
prindër. 

1 2 3 4 89 99 

e. Ngarkesa me punë e mësimdhënësve. 1 2 3 4 89 99 

f. Prindërit dhe mësimdhënësit nuk e flasin gjuhën e njëjtë. 1 2 3 4 89 99 

g. Atmosfera e përgjithshme konfliktuoze në mes të shkollës dhe 
prindërve. 

1 2 3 4 89 99 

h. Mungesa e trajnimit të mësimdhënësve për punë me prindër 1 2 3 4 89 99 

i.  Tjetër (ju lutem sqaroni):                                                        . 1 2 3 4 89 99 
 

14. Cilat kategori të prindërve në shkollën Tuaj, nëse ka të tilla, janë më të vështira për komunikim?  Ju lutem numëroni tri 
kategoritë më të rëndësishme (1 është tipi më i vështirë): (INSISTONI PËR PËRGJIGJE. SHËNONI SAKTË ÇFARË JU 
THOTË RESPODENTI, SIPAS RENDITJES SË NJEJTË QË AI/AJO PËRMEND! SPJEGONI RESPODENTIT SE AI/AJO 
MUND T’I GRUPOJ PRINDËRIT (FORMOJ KATEGORI) NË MËNYRËN SE SI AI/AJO E SHEH TË ARSYESHME!) 

1.  

2.  

3.  
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Moduli 3 – Mundësitë për prindër të përkrahin aktivitetet e shkollës (5 pyetje, 17 nënpyetje)  
 

15. Sa shpesh në vitin e tanishëm akademik kanë kërkuar kujdestarët në shkollën tuaj nga prindërit: (TREGONI 
RESPODENTIT KARTELËN K15! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET 
‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Së 
paku 
një 

herë 
në dy 
javë 

Së 
paku 
një 

herë 
në 

muaj 

Së 
paku 
një 

herë në 
gjysmë
-vjetor 

Së 
paku 
një 

herë 
në vit 

Asnjë 
herë 

Nuk e 
di 

Refuz
on 

a. të marrin pjesë në organizimin e ceremonive të shkollës/klasës? 1 2 3 4 5 89 99 

b. të marrin pjesë në organizimin e aktiviteteve sociale në nivel të 
shkollës/klasës? 

1 2 3 4 5 89 99 

c. t’u ofrojnë mësimdhënësve ndihmë në mësimdhënie? 1 2 3 4 5 89 99 

d. të organizojnë grup përkrahës në shkollë/klasë? 1 2 3 4 5 89 99 

e. t’i përkrahin financiarisht aktivitetet e ndërmarra në nivelin e 
shkollës/klasës? 

1 2 3 4 5 89 99 

f. të mbledhin të holla për shkollë? 1 2 3 4 5 89 99 

g. t’u ndihmojnë prindërve të tjerë që të përkrahin arsimimin e 
fëmijëve të tyre? 

1 2 3 4 5 89 99 

h. ta përfaqësojnë shkollën në ngjarje të ndryshme? 1 2 3 4 5 89 99 

i. Tjetër (ju lutem sqaroni):                                                              . 1 2 3 4 5 89 99 
 

16. Cilat i konsideroni tri aktivitetet shkollore të shkollës tuaj ku në mënyrën më të suksesshme janë angazhuar prindërit 
(jo vetëm nga lista e sipërme)? (INSISTONI PËR PËRGJIGJE. SHËNONI SAKTË ÇFARË JU THOTË RESPODENTI, 
SIPAS RENDITJES SË NJEJTË QË AI/AJO PËRMEND!) 

1.  

2.  

3.  

 

17. Ju lutem vlerësoni përqindjen e prindërve që janë angazhuar në tri aktivitetet e identifikuara më lartë: (TREGONI 
RESPODENTIT KARTELËN K10! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILËN KOLONË! MOS LEXO OPSIONET 
‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

Aktivitetin e 
parë 

Aktivitetin e dytë Aktivitetin e 
tretë 

Përqindja 

  1   1   1 Më pak se 25 përqind 

  2   2   2 Më shumë se 25  por më pak se 50 përqind 

  3   3   3 Më shumë se 50 por më pak se 75 përqind 

  4   4   4 Më shumë se 75 përqind 

  5   5   5 Nuk e di  

89 89 89 Refuzon 
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18. A mund të rikujtoni ndonjë moment kur 
është arritur partneritet i suksesshëm 
në mes të shkollës dhe prindërve? 

Po   1 

Jo   2 

Nuk e di 89 

Refuzon 99 
 

18.a. Nëse po, ju lutem ta përshkruani momentin: (INSISTONI PËR 
PËRGJIGJE. SHËNONI SAKTË ÇFARË JU THOTË RESPODENTI, SIPAS 
RENDITJES SË NJEJTË QË AI/AJO PËRMEND!) 

          

         

         

         

         

         

         

         

 Moduli 4 – Trajnime të kujdesit prindëror për prindërit 

19. Disa nga mënyrën në të cilat një shkollë mund të përkrah kujdesin prindëror janë të cekura më poshtë. Sa të dobishme 
do të ishin aktivitetet në vijim për të përmirësuar mësimin e nxënësve (të arriturat dhe sjelljen) në shkollën tuaj: 
(TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K7a! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO 
OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Në masë 
të madhe 

Deri diku Pak Aspak Nuk e 
di 

Refu
zon 

a. seanca të organizuara që ndihmojnë prindërit të asistojnë fëmijët e tyre me 
detyrat e shtëpisë 

1 2 3 4 89 99 

b. t’i ofroj prindërve materialin që do të ndihmonte t’i asistojnë fëmijët e tyre me 
detyrat e shtëpisë  

1 2 3 4 89 99 

c. t’i ofroj prindërve materialin që do të ndihmonte të mbikëqyrin detyrat e 
shtëpisë së fëmijëve të tyre 

1 2 3 4 89 99 

d. t’i ofroj prindërve informatat se si të krijojnë ambient të mësimit në shtëpi 1 2 3 4 89 99 

e. t’i ofroj prindërve shërbimin këshillues 1 2 3 4 89 99 

f.  grupe përkrahëse të prindërve të bazuara në çështje të veçanta, për shembull 
për dhunë, probleme me sjellje, etj. 

1 2 3 4 89 99 

g. Tjetër (ju lutem sqaroni):                                                                              1 2 3 4 89 99 
 

20 Disa nga mënyrat se si mund të ndihmojë shkolla kujdesin prindëror janë të cekura më poshtë. Ju lutem përcaktohuni 
nëse gjatë vitin shkollor 2007-2008 shkolla juaj ka pasur: (TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K20! RRETHO VETËM 
NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Së paku 
një herë 
në muaj 

Së paku 
një herë 

në 
gjysmë-
vjetor 

Së paku 
një herë në 

vit 

Asnjë 
herë 

Nuk e 
di 

Refuz
on 

a. seanca të organizuara që ndihmojnë prindërit të asistojnë fëmijët e tyre me 
detyrat e shtëpisë 

1 2 3 4 89 99 

b. t’i ofroj prindërve materialin që do të ndihmonte t’i asistojnë fëmijët e tyre me 
detyrat e shtëpisë  

1 2 3 4 89 99 

c. t’i ofroj prindërve materialin që do të ndihmonte të mbikëqyrin detyrat e 
shtëpisë së fëmijëve të tyre 

1 2 3 4 89 99 

d. t’i ofroj prindërve informatat se si të krijojnë ambient të mësimit në shtëpi 1 2 3 4 89 99 

e. t’i ofroj prindërve shërbimin këshillues 1 2 3 4 89 99 

f.  grupe përkrahëse të prindërve të bazuara në çështje të veçanta, për shembull 
për dhunë, probleme me sjellje, etj. 

1 2 3 4 89 99 

g. Tjetër (ju lutem sqaroni):                                                                              1 2 3 4 89 99 
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 20a. Nëse keni ofruar ndonjërën nga këto aktivitete, a keni synuar ndonjë grup specifik? (Ju lutem sqaroni shërbimin 
dhe grupin) (INSISTONI PËR PËRGJIGJE. SHËNONI SAKTË ÇFARË JU THOTË RESPODENTI, SIPAS RENDITJES SË 
NJEJTË QË AI/AJO PËRMEND! SPJEGONI RESPODENTIT SE AI/AJO MUND T’I GRUPOJ PRINDËRIT (FORMOJ 
KATEGORI) NË MËNYRËN SE SI AI/AJO E SHEH TË ARSYESHME!) 

 Shërbimi i kujdesit prindëror Grupi(et) i(e) synuar(a) 

1.   

2.    

3.    

4.   

5.   
 

21. Sa paraqesin secila nga çështjet e mëposhtme barrierë dhe problem që kufizon aftësinë tuaj si institucion të ofroni 
shërbime të kujdesit prindëror? (TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K7a! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR 
SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Masë të 
madhe 

Deri diku Pak Aspak Nuk e di Refuzon 

a. Burime të pamjaftueshme shkollore për zhvillimin dhe zbatimin e këtyre 
shërbimeve 

1 2 3 4 89 99 

b. Mungesa e interesimit prindëror për angazhim në shërbime të kujdesit 
prindëror të ofruara në shkollë 

1 2 3 4 89 99 

c. Prindërit tepër të zënë për t’ua angazhuar në shërbime të kujdesit prindëror 
të ofruara në shkollë. 

1 2 3 4 89 99 

d. Mësimdhënësit janë tepër të zënë të drejtojnë shërbimet e kujdesit 
prindëror. 

1 2 3 4 89 99 

e. Mësimdhënësve ju mungojnë shkathtësitë e nevojshme të ofrojnë 
shërbime të kujdesit prindëror 

1 2 3 4 89 99 

f. Mungesë e metodologjisë për zhvillimin e shërbimeve të kujdesit prindëror 1 2 3 4 89 99 

g. Konflikti në mes të mësimdhënësve dhe prindërve. 1 2 3 4 89 99 
 

 
 

Moduli 5 – Angazhimi i prindërve në qeverisjen e shkollës  
Në këtë modul do të donim të parashtrojmë pyetje lidhur me strategjitë të adoptuara nga shkolla juaj për t’i përfshirë prindërit në qeverisjen 
e shkollës. 
 

22.  Ju lutem të identifikoni sa është me rëndësi që prindërit e nxënësve të kanë mundësi të paraqesin mendimin e tyre, në 
mënyrë që të përmirësojnë cilësinë e përgjithshme të arsimit të ofruar në shkollën tuaj? (TREGONI RESPODENTIT 
KARTELËN K22! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE 
‘REFUZON’!) 

 Shumë 
me 

rëndësi 

Deri diku 
me 

rëndësi 

Pak me 
rëndësi 

Aspak 
me 

rëndësi 

Nuk 
e di 

Refu
zon 

a. Vlerësimi i punës së mësimdhënësve. 1 2 3 4 89 99 

b. Pranimi në punë dhe largimi në punë i mësimdhënësve. 1 2 3 4 89 99 

c. Përzgjedhja e teksteve mësimore dhe materialeve të tjera që 
përdoren në klasë. 

1 2 3 4 89 99 

d. Përcaktimi i prioriteteve për buxhetin e shkollës. 1 2 3 4 89 99 

e. Planifikimi i aktiviteteve sociale. 1 2 3 4 89 99 

f. Zhvillimi apo përditësimi i politikave dhe rregulloreve të shkollës. 1 2 3 4 89 99 

g. Marrja e vendimeve në nivel të klasës. 1 2 3 4 89 99 

h. Marrja e vendimeve në nivel të shkollës. 1 2 3 4 89 99 

i. Tjetër (ju lutem sqaroni):                                                         . 1 2 3 4 89 99 
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23. A kanë, në rastin e shkollës tuaj, anëtarët e Këshillit të Prindërve të drejtë: (TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K23! 
RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Pa 
kufizime 

Vetëm nëse 
ftohen 

Në asnjë 
mënyrë 

Nuk 
e di 

Refu
zon 

a. të marrin pjesë në takimet ku merren vendimet në nivel të shkollës?   1 2 3 89 99 

b. të marrin pjesë aktivisht në elaborimin (përpunimin) e 
politikave/strategjive të reja të shkollës 

  1 2 3 89 99 

c. të iniciojnë modifikimin e politikave ekzistuese të shkollës?   1 2 3 89 99 

d. të iniciojnë adoptimin e politikave të reja?   1 2 3 89 99 

e. të vejnë veto në adoptimin e rregullave me të cilat nuk pajtohen?   1 2 3 89 99 
 

24. Sa ndikon Këshilli i Prindërve në sferat  vijuese që i përkasin jetës ditore në shkollën tuaj: (TREGONI RESPODENTIT 
KARTELËN K7a! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE 
‘REFUZON’!) 

 Në masë të 
madhe 

Deri 
diku 

Pak Aspak Nuk 
e di 

Refu-
zon 

a. Metodat pedagogjike që përdoren nga mësimdhënësit. 1 2 3 4 89 99 

b. Përmbajtja e mësimeve. 1 2 3 4 89 99 

c. Planifikimi i aktiviteteve jashtëmësimore. 1 2 3 4 89 99 

d. Planifikimi i zhvillimit të infrastrukturës shkollore. 1 2 3 4 89 99 

e. Ndihmë nxënësve të çmojnë arsimimin. 1 2 3 4 89 99 

f. Ndihmë në shtimin e angazhimit të prindërve në jetën shkollore. 1 2 3 4 89 99 
 

25. Vlerësoni masën e ndikimit në përgjithësi që prindërit kanë në shkollën tuaj në jetën praktike shkollore në këto sfera: 
(TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K7a! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO 
OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Masë të 
madhe 

Deri diku Pak Aspak Nuk 
e di 

Refuzo
n 

a. Vlerësimi i punës së mësimdhënësve. 1 2 3 4 89 99 

b. Marrja në punë dhe largimi në punë i mësimdhënësve. 1 2 3 4 89 99 

c. Përzgjedhja e teksteve mësimore dhe materialeve të tjera që 
përdoren në klasë. 

1 2 3 4 89 99 

d. Përcaktimi i prioriteteve për buxhetin e shkollës. 1 2 3 4 89 99 

e. Planifikimi i aktiviteteve sociale. 1 2 3 4 89 99 

f. Zhvillimi apo përditësimi i politikave dhe rregulloreve të shkollës. 1 2 3 4 89 99 

g. Marrja e vendimeve në nivel të klasës. 1 2 3 4 89 99 

h. Marrja e vendimeve në nivel të shkollës. 1 2 3 4 89 99 
 

26. Sipas këndvështrimit tuaj, cilat kanë qenë iniciativat më të rëndësishme të Këshillit të Prindërve në vitin e tanishëm 
shkollor, nëse ka pasur të tilla? (INSISTONI PËR PËRGJIGJE. SHËNONI SAKTË ÇFARË JU THOTË RESPODENTI, 
SIPAS RENDITJES SË NJEJTË QË AI/AJO PËRMEND!) 
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Moduli 6 – Qëndrimet e përgjithshme 
 

27. Në përgjithësi cilat mendoni se janë përfitimet kryesore të angazhimit të prindërve: (TREGONI RESPODENTIT 
KARTELËN K7a! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE 
‘REFUZON’!) 

 Masë të 
madhe 

Deri diku Pak Aspak Nuk e 
di 

Refuzon 

a. Përmirësimi i përgjithshëm të atmosferës në shkollë 1 2 3 4 89 99 

b. Qëndrim dhe sjellje më pozitive e prindërve ndaj shkollës 1 2 3 4 89 99 

c. Më shumë përkrahje në përgjithësi e prindërve për shkollën 1 2 3 4 89 99 

d. Përmirësimi i performancës arsimore të nxënësve  1 2 3 4 89 99 

 

f. Tjetër (ju lutem sqaroni):                                                       . 

1 2 3 4 89 99 

 

28. Është thënë se disa prindër kanë më pak gjasë të angazhohen në aktivitetet e shkollës se sa të tjerët. A ka ndonjë 
grup të prindërve në shkollën tuaj që në përgjithësi kanë tendencë të përfshihen më pak se sa të tjerët? Cilat janë këto 
grupe: (INSISTONI PËR PËRGJIGJE. SHËNONI SAKTË ÇFARË JU THOTË RESPODENTI, SIPAS RENDITJES SË 
NJEJTË QË AI/AJO PËRMEND! SPJEGONI RESPODENTIT SE AI/AJO MUND T’I GRUPOJ PRINDËRIT (FORMOJ 
KATEGORI) NË MËNYRËN SE SI AI/AJO E SHEH TË ARSYESHME!) 

1.  

2.  

3.  

 

29. Ç’ hapa konkretë, nëse ka të tillë, janë ndërmarrë nga shkolla juaj për të inkurajuar përfshirje aktive të grupeve të 
prindërve të identifikuar më sipër? (INSISTONI PËR PËRGJIGJE. SHËNONI SAKTË ÇFARË JU THOTË RESPODENTI, 
SIPAS RENDITJES SË NJEJTË QË AI/AJO PËRMEND! SPJEGONI RESPODENTIT SE AI/AJO MUND T’I GRUPOJ 
PRINDËRIT (FORMOJ KATEGORI) NË MËNYRËN SE SI AI/AJO E SHEH TË ARSYESHME!) 

1.  

2.  

3.  

 

30. Në përgjithësi, sa jeni të kënaqur me: (TREGONI RESPODENTIT KARTELËN K7a! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE 
PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE ‘REFUZON’!) 

 Masë të 
madhe 

Deri diku Pak Aspak Nuk e 
di 

Refuzon 

a. procesin e reformës së arsimit ashtu siç ndikon shkollën tuaj? 1 2 3 4 89 99 

b. përkrahjen nga Ministria e Arsimit? 1 2 3 4 89 99 

c. bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit? 1 2 3 4 89 99 

d. klasët dhe ndërtesat në shkollën tuaj? 1 2 3 4 89 99 

f. pajisjet shkollore në shkollën tuaj? 1 2 3 4 89 99 
 

31. Si do ta vlerësonit buxhetin tuaj të shkollës për vitin  shkollor 2007/2008? (MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE 
‘REFUZON’!) 

 Masë të madhe 

a. Shumë mirë, i kemi paguar të gjitha pagesat e shërbimeve komunale (të ndërmarrjeve publike) dhe kemi qenë 
në gjendje të kryejmë investime të rëndësishme 

1 

b. Mjaftueshëm, i kemi paguar të gjitha pagesat e shërbimeve komunale (të ndërmarrjeve publike) dhe kemi qenë 
në gjendje të kryejmë investime të vogla 

2 
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c. Të pamjaftueshëm, mezi kemi arritur t’i paguajmë shërbimet komunale 3 

d. Shumë keq, nuk kemi arritur t’i paguajmë shërbimet komunale 4 

c. Nuk e di 89 

e. Refuzon 99 
 

 

32. Sa mundeni ju si drejtorë i shkollës të ndikoni në ndryshimin e sistemit shkollor? (TREGONI RESPODENTIT 
KARTELËN K32! RRETHO VETËM NJË PËRGJIGJE PËR SECILIN RRESHT! MOS LEXO OPSIONET ‘NUK E DI’ DHE 
‘REFUZON’!) 

 Masë të madhe 

a. Shumë 1 

b. Mesatarisht 2 

c. Deri diku 3 

d. Aspak 4 

e. Nuk e di 89 

e. Refuzon 99 
 

 Lokacioni i shkollës: 

1 Urban 

2 Rural 
 

Gjinia e drejtorit të shkollës: 

1 Mashkull 

2 Femër 
 

Emri i vendbanimit: 

 

 

 

JU FALENDEROJMË! 

 


