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Përmbledhje ekzekutive
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Gjilanit 2017-2021 është produkt i punës së
përbashkët të Drejtorisë Komunale të Arsimit – Gjilan dhe Rrjetit Kosovar për Arsim dhe
Punësim (KEEN), koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë civile të cilat
angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale. Ky plan zhvillimor
komunal është hartua përmes një procesi të strukturuar dhe me pjesëmarrje të gjerë të të
gjitha palëve me interes, duke u mbështetur në nevojat reale për zhvillimin e arsimit në
Komunën e Gjilanit, si dhe në Planin Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017-2021, të
aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Gjilanit është përqendruar në pesë fusha, prej të
cilave katër janë tematike dhe një sektoriale: ) Menaxhimi i arsimit; 2) Sigurimi i cilësisë; 3)
Zbatimi i kurrikulës së re; 4) Mjedisi i shkollës; 5) Zhvillimi i arsimit profesional. Në këto
fusha është realizuar analiza e gjendjes përmes metodës SWOT, si dhe janë mblodhur të
dhëna që shërbyen për qëllime të planifikimit. Në vijim është formuluan vizioni dhe misioni i
Planit Zhvillimor.
Vizioni: Krijimi i shkathtësive të shekullit XXI tek gjeneratat e reja që i kontribuojnë
zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe kulturor në Komunën e Gjilanit dhe më gjerë.
Misioni: Ofrimi i arsimit cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë qytetarët që siguron
mirëqenie dhe konkurrueshmëri në tregun e punës
Plani Zhvillimor i Arsimit ka pesë objektiva strategjikë, nga një për secilën fushë me
interes:
OS1. Menaxhimi efikas i arsimit.
OS2. Krijimi i mekanizmave për ngritjen e cilësisë në arsim.
OS3. Zbatim i suksesshëm i kurrikulës së re.
OS4. Krijimi i kushteve për mësim cilësor.
OS5. Zhvillimi i arsimit profesional për t’iu përshtatur tregut të punës.
Për secilin objektiv strategjik janë përcaktuar masat që çojnë në arritjen e tij, gjithsej 19
syresh. Po ashtu është prezantuar një analizë e rrezikut që identifikon masat parandaluese për
rreziqet e perceptuara për zbatimin e Planit Strategjik.
Plani i veprimit dhe buxheti janë hartuar për gjithë periudhën e zbatimit të Planit Zhvillimor
të Arsimit, duke filluar nga viti 2017, përfundimisht me vitin 2021. Vlera e mjeteve të
nevojshme për zbatimin e Planit, pa llogaritur shpenzimet operative të zakonshme, kap
shumën prej € 7,448,480. Plani është që disa shpenzime për realizimin e Planit Zhvillimor të
mbulohen nga burimet vetanake të Komunës, ndërsa disa të tjera nga Buxheti i Kosovës ose
donatorët.
Dokumenti mbyllet me kornizën për vlerësimin e performancës e cila përcakton treguesit mbi
bazën e të cilëve do të vlerësohet progresi për secilin nga pesë objektivat e planit zhvillimor
dhe si e tillë përmban caqet që duhet arritur gjatë periudhës së zbatimit të Planit, si dhe
gjendjen e tanishme të treguesve.
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1. Hyrje
Ideja për hartimin e Planit Zhvillimor të Arsimit për Komunën e Gjilanit lindi nga Rrjeti
Kosovar për Arsim dhe Punësim (KEEN), koalicion strategjik i udhëhequr nga Qendra për
Arsim e Kosovës (KEC) me katër organizata të shoqërisë civile të cilat angazhohen në fushën
e arsimit, punësimit dhe politikave sociale. Rrjeti është themeluar në fillim të vitit 2016 me
mbështetjen e projektit me emërtim të njëjtë, që financohet nga Bashkimi Evropian dhe ka
për qëllim përmirësimin e punësueshmërisë së grupeve në nevojë në Kosovë dhe përfshirjen e
tyre në zhvillimin e politikave, në vendimmarrje dhe në monitorimin e zbatimit të tyre në
nivel qendror dhe lokal. Projekti drejtohet nga KEC, ndërsa partnerë janë APPK, BSFK,
ATTA dhe organizata holandeze SPARK.

Faza e katërt: Hartimi dokumentit të Planit Zhvillimor
Në bazë të dokumenteve të hartuara gjatë procesit, në përfundim të tij u hartua edhe drafti i
Planit Zhvillimor të Arsimit, i cili, pasi u shqyrtua nga Grupi për Planifikim i DKA, mori
formën e draftit përfundimtar.

Një ndër objektivat e Rrjetit KEEN dhe projektit me emër të njëjtë është pjesëmarrja në
zhvillimin e politikave arsimore dhe të punësimit. Në kuadër të veprimtarisë së vet rrjeti ka
mbështetur procesin e hartimit të Planit Strategjik për Arsimin e Kosovës 2017-20211,
dokument tanimë i aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, i cili paraqet dokumentin
bazë për zhvillimin e sistemit të arsimit në periudhën vijuese 5-vjeçare. Në vijim të këtyre
aktiviteteve të nivelit qendror dhe në përputhje me kompetencat e komunave të parapara me
Ligj për Vetëqeverisje Lokale2, KEEN ka ofruar mbështetje për shtatë komuna të Kosovës në
hartimin e planeve lokale të veprimit në fushën e arsimit, në mesin e të cilave ndodhet edhe
Komuna e Gjilanit.
Procesi i planifikimit u drejtuar nga Grupi për Planifikim i themeluar nga DKA-Gjilan dhe u
ndihmua nga ekspertët e Rrjetit KEEN. Procesi u karakterizua me pjesëmarrje solide të
palëve me interes dhe konsultime të vazhdueshme, ndërsa u zhvillua në 4 faza kryesore:
Faza 1: Analiza e gjendjes ekzistuese
Grupi për Planifikimi i DKA përcaktoi pesë fusha me interes për planifikimin zhvillimor
komunal: 1) Menaxhimi i arsimit; 2) Sigurimi i cilësisë; 3) Zbatimi i kurrikulës së re; 4)
Mjedisi i shkollës; 5) Zhvillimi i arsimit profesional. Pas mbledhje së të dhënave të
nevojshme, më 5 maj 2017 u organizua punëtoria për analizën e gjendjes ku morën pjesë
rreth 15 përfaqësues të palëve me interes që, shprehën qëndrimet e tyre lidhur me gjendjen
dhe nevojat e arsimit në Komunën e Gjilanit. Kjo u arrit përmes shfrytëzimit të analizës
SWOT.
Faza 2: Përcaktimi i objektivave dhe masave të planit zhvillimor të arsimit
Kjo fazë u realizua përmes një punëtorie 2-ditore që u mbajt më 15-16 qershor 2017 me
pjesëmarrjen e anëtarëve të Grupit për Planifikim. Në bazë të analizës së gjendjes dhe
dokumenteve zhvillimore ekzistuese u përcaktuan vizioni dhe misioni për zhvillimin e arsimit
në komunë, si dhe objektivat strategjike dhe masat për arritjen e tyre. Po ashtu, u përcaktuan
treguesit e progresit dhe u bë një analizë e rrezikut.
Faza 3: Plani i veprimit dhe buxheti
Më 7 korrik 2017 u organizua punëtoria për hartimin e planit të veprimit dhe buxhetit, ku u
shqyrtuan, në mënyrë të gjithanshme mundësitë për implementim të planit dhe për zotimin e
mjeteve buxhetore të nevojshme për këtë qëllim.

Plani Strategjik për Arsimin e Kosovës 2017-2021, http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-psak-20172021_1.pdf , korrik, 2016;
Plani i Veprimit të Plani Strategjik për Arsimin e Kosovës 2017-2021, http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006plani-i-veprimit.pdf, shtator 2016;
2Ligji Nr. 03/L-040, Neni 17 dhe 18, dhe 19, 20 shkurt 2008;
1
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2. Sfondi

1. Menaxhimi i arsimit
2. Sigurimi i cilësisë

2.1. Arsimi në Komunën e Gjilanit
Komuna e Gjilanit gjendet në pjesën juglindore të Kosovës, rajoni i Anamoravës, me një
sipërfaqe prej 392 km2. Në komunë, 49 lokalitete janë të banuara vetëm me shqiptarë, 5
fshatra të komunës janë të përziera shqiptarë-serbë, 1 shqiptarë-turq dhe rreth 9 lokalitete janë
të banuara me serbë. Përveç tyre, në komunën e Gjilanit jetojnë edhe pjesëtarë të komunitetit
rom, si dhe të komuniteteve të tjera etnike. Popullsia e llogaritur është 145,804 banorë3.
Të gjitha shkollat në Komunën e Gjilanit janë publike, gjithsej 44 syresh, përfshire arsimin
fillor dhe të mesëm. Në qytet ka 8 shkolla fillore dhe 5 shkolla të mesme si dhe konvikti i
nxënësve dhe studentëve4.
Tabela 1. Buxheti për arsimin parauniversitar në vitin 20175
Burimi

Pagat dhe
mëditjet

Shpenzimet
komunale

10,465,814

Mallrat
dhe
shërbimet
722,000

Grantet
qeveritare
Të hyrat
vetanake
Gjithsej

60,000

450,000

52,000

108,814

615,000

214,900

Subvencionet
dhe transferet

162,900

Shpenzimet
kapitale
150,546

11,501,260

55,000

199,454

816,454

55,000

350,000

12,317,714

Tabela 2. Lëvizja e numrit të nxënësve në pesë vjetët e fundit6

Niveli
Parashkollor
Parafillor
Fillor dhe i mesëm i
ulët
I mesëm i lartë
Gjithsej

Gjithsej

2012/13
311
1,230
15,302

2013/14
226
1,283
14,464

2014/15
255
1,262
14,044

2015/16
248
1,165
12,917

2016/17
361
1,072
12,578

7,655
24,498

7,062
22,809

5,373
20,679

5,198
19,280

5,634
19,284

2.2. Analiza e gjendjes
Analiza e gjendjes për hartimin e këtij plani zhvillimor është bazuar në të dhënat në
dispozicion e po ashtu edhe si rezultat i konsultimeve të zhvilluara në kuadër të procesit të
hartimit të këtij plani zhvillimor. Procesi konsultativ është realizuar përmes një sërë takimesh
në kuadër të këtij procesi. Takimi i parë konsultativ është mbajtur në Prishtinë më datën 28
mars 2017. Si pjesë e procesit të hartimit të planit zhvillimor të arsimit ishte planifikuar edhe
mbajtja një punëtorie me qëllim të përcaktimit të fushave që do të vendosen për analizë të
hollësishme në kuadër të këtij planifikimi. Ky takim u mbajt më 25 prill 2017 me një
prezencë të gjerë të palëve të ndryshme të interesit në Komunën e Gjilanit duke përfshirë
zyrtarë të arsimit, mësimdhënës, drejtorë shkollash.
Të gjitha konsultimet rezultuan me vendimin që Plani Zhvillimor i Arsimit në komunë të
organizohet në pesë fusha:

3. Zbatimi i kurrikulës së re
4. Mjedisi i shkollës
5. Zhvillimi i arsimit profesional
Ndarja e fushave të analizës së planit zhvillimor të arsimit në Komunë është relativisht e
ngjashme me ndarjen e fushave dhe fokusin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017 –
2021 por ka edhe dallime të caktuara. Ma saktësisht, komuna e Gjilanit nuk ka planifikuar që
pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja të jetë e fushë e veçantë, ndërsa elemente të saj janë shkrirë
në fushën e parë (Menaxhimi i arsimit). Po ashtu, dimensione të zhvillimit profesional të
mësimdhënësve janë përfshirë në kuadër të zbatimit të kurrikulës së re dhe nuk janë mbajtur
si fushë e ndarë në këtë plan.
Fusha e parë “Menaxhimi i arsimit” mbulon dimensionet e funksionimit të shkollës duke
përfshirë funksionimin e këshillave drejtuese të shkollave; përzgjedhjen e personelit shkollor,
duke përfshirë drejtorët dhe mësimdhënësit; si dhe integrimin e nxënësve me nevoja të
veçanta. Po ashtu, në këtë fushë përfshihen edhe proceset e monitorimit të performancës së
drejtorëve dhe zhvillimi i tyre profesional. Fusha e dytë “Sigurimi i cilësisë”, përfshin
aspektet kryesore të zbatimit të strategjisë së sigurimit të cilësisë që është miratuar në vitin
2016. Më saktësisht, ky plan komunal do të adresojë aspektet të funksionimit të
koordinatorëve të sigurimit të cilësisë në nivel shkolle, menaxhimin e procesit të
vetëvlerësimit të shkollave, fuqizimin e shërbimeve këshilluese pedagogjike dhe psikologjike
në shkollë, vlerësimin e performancës së mësimdhënësve brenda sistemit të licencimit. Po
ashtu, kjo fushë adreson edhe aspektin e funksionimit dhe përmirësimit të funksionimit të
aktiveve profesionale në nivel shkolle.
Fusha e tretë “Zbatimi i kurrikulës së re” përfshin aspektet e shtrirjes së zbatimit të kurrikulës
së re në nivel komunal dhe mbështetjen e mësimdhënësve për zbatim të kësaj kurrikula. Në
këtë kuptim përfshihet krijimi i mundësive për zhvillim profesional të mësimdhënësve, duke
siguruar aktivitete me bazë në shkollë dhe nga ofertuesit e ndryshëm, si dhe duke u
ndërlidhur këtu edhe me sigurimin e buxhetit të mjaftueshëm për të mundësuar qasje për të
gjithë. Po ashtu, kjo fushë adreson edhe aspektet e zhvillimit të praktikave mentoruese.
Fusha e katërt “Mjedisi i shkollës” adreson aspektet e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së
objekteve shkollore dhe aktiviteteve rreth sigurisë në shkolla. Fusha e pestë “Zhvillimi i
arsimit profesional” adreson aspektet e rishikimit të ofertës së arsimit profesional me qëllim
të përshtatjes ndaj kërkesave të tregut të punës, këshillimin dhe orientimin në karrierë të
nxënësve, përmirësimin e kushteve të mësimit në arsimin profesional, duke përfshirë
përmirësimin e punëtorive për punë praktike. Po ashtu, këtu përfshihet edhe krijimi i
mekanizmave për shkollat profesionale që të shfrytëzojnë fondet e gjeneruara.
Pasi është rënë dakord për përmbajtjen e këtyre fushave, për secilën prej tyre është bërë
analiza SWOT, duke identifikuar sukseset dhe dobësitë e pranishme, si dhe mundësitë dhe
rreziqet që mund të paraqiten në të ardhmen. Analiza SWOT është realizuar përmes
punëtorisë njëditore që është realizuar më 5 maj 2017 në Gjilan, me pjesëmarrje të zyrtarëve
të Drejtorisë Komunale të Arsimit, drejtorëve të shkollave dhe mësimdhënësve.

https://kk.rks-gov.net/gjilan/getattachment/cda536cb-3d64-4e7d-8ff9-2433674d8f50/Profili-i-Komunes.aspx ;
https://kk.rks-gov.net/gjilan/getattachment/cda536cb-3d64-4e7d-8ff9-2433674d8f50/Profili-i-Komunes.aspx ;
5 Ligji Nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017;
6 Po aty;
3
4
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2.2.1. Menaxhimi i arsimit
Arsimi në komunën e Gjilanit ka një numër sfidash me të cilat përballet. Funksionimi i
këshillave drejtues të shkollave ka qenë një nga sfidat e Drejtorisë Komunale të Arsimit. Me
hyrjen në fuqi të Ligjit të ri të arsimit parauniversitar (2011), këshillat drejtuese u fuqizuan
me përfshirjen e përfaqësuesve nga komuniteti, si dhe me dhënien e kompetencave të reja dhe
zgjerimin e atyre ekzistuese. Çështja e
politizimit të personelit arsimor nuk ndërlidhet
vetëm me mungesën e vullnetit të strukturave
Sfidat kryesore:
por edhe me avancimin e kritereve.
 Funksionalizimi jo i plotë i

këshillave të shkollës.
Një sfidë tjetër është edhe procesi i rekrutimit

Politizimi i përzgjedhjes së
të personelit arsimor duke përfshirë drejtorët
personelit arsimor.
dhe mësimdhënësit. Në këtë kuptim, sfidë e
 Komisionet joprofesionale për
theksuar mbetet themelimi i komisioneve
pranimin e personelit në shkollë.
profesionale të rekrutimit të personelit dhe
 Rritja e përfshirjes së fëmijëve në
fuqizimi i kritereve profesionale në
edukimin parafillor dhe
përzgjedhjen e personelit arsimor në komunë.
parashkollor.
Po ashtu, Komuna e Gjilanit përballet me
 Përfshirja e nxënësve me nevoja të
sfidën e rritjes së përfshirjes së fëmijëve në
veçanta.
sistemin e arsimit parashkollor. Komuna e
Gjilanit ka bërë hapa të rëndësishëm në
integrimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në klasa të rregullta duke ofruar mësimdhënës
mbështetës megjithatë ende mbetet shumë për të bërë në kuptim të ofrimit të mësimdhënies
cilësore për të gjitha kategoritë e fëmijë me vështirësi. Kjo nënkupton rritjen e mundësive për
mbështetje dhe rritjen e numrit personelit që ofrojnë këto mundësi të integrimit të mirëfilltë.

Një dimension i rëndësishëm në këtë fushë mbetet edhe rritja e përfshirjes së fëmijëve në
edukimin parashkollor duke rritur hapësirën në dispozicion. Aktualisht, planifikohet që një
institucion të ndërtohet me financim të Bashkimit Evropian ndërsa Komuna pritet të ndërtojë
së paku edhe një institucion.
2.2.2. Sigurimi i cilësisë
Edhe pse DKA ka pasur synim zhvillimin e
cilësisë brenda aktiviteteve të veta rutinore,
Sfidat kryesore:
megjithatë, Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë
 Aktivet profesionale
2017-2021 dhe Strategjia e Sigurimit të Cilësisë
jofunksionale.
në Arsimin Parauniversitar kanë vendosur
 Mungesë e sistemit të sigurimit
kontekstin e sigurimit të cilësisë në një situate të
të cilësisë në nivel komune.
re. Realizimi i aktiviteteve fillestare të zbatimit të
 Vlerësim jo-objektiv i vlerësimit
Strategjisë së cilësisë tashmë ka filluar. Ekziston
të performancës së
një situatë e re me vendosjen e koordinatorëve të
mësimdhënësve.
sigurimit të cilësisë në shkolla. Shkollat pilot
 Fuqizimi i rolit të koordinatorëve
tashmë kanë të caktuara koordinatorët e sigurimit
të cilësisë në shkollë.
të cilësisë të cilët do të jenë ndihmesë në
realizimin e aktiviteteve të vlerësimit dhe
përmirësimit të cilësisë në shkolla, duke bashkëpunuar ngushtë me menaxhmentin e shkollës
dhe DKA. Po ashtu, ekziston tendenca (në bazë të strategjisë së sigurimit të cilësisë) që të
avancohet shërbimi pedagogjik-psikologjik dhe inicimi i proceseve për vlerësim të
brendshëm të performancës së shkollës në kuadër të sistemit qendror të sigurimit të cilësisë.
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Koordinatorët e sigurimit të cilësisë që tashmë kanë filluar punën në shkollat pilot, kanë
ndjekur trajnimet që janë ofruar nga MASHT. Shkollat e Komunës kanë aktive profesionale,
por ato nuk janë gjithnjë funksionale, me përjashtim të shkollave pilot ku roli i tyre në
zbatimin e kurrikulës së re është më i theksuar. Në përgjithësi, ekziston nevoja të ketë më
shumë zhvillime rreth fuqizimit të këtyre aktiveve dhe rritjes së funksionalitetit të tyre. Kjo
nënkupton që aktivet profesionale të marrin rol të shtuar në fushën e zhvillimit të cilësisë së
mësimdhënies në shkolla dhe vendosjes së proceseve të zhvillimit të shkathtësive të
mësimdhënësve në nivel shkolle. Edhe pse DKA nuk ka sistem të caktuar të sigurimit të
cilësisë, zbatimi i këtyre masave brenda sistemit qendror të sigurimit të cilësisë vendos DKAnë në një pozitë të volitshme për të ndërtuar këtë sistem brenda kornizave ekzistuese të
sistemit qendror të sigurimit të cilësisë.
Një çështje, po ashtu, e rëndësishme që del nga niveli qendror është edhe vlerësimi i
performancës së mësimdhënësve të sistemit të arsimit parauniversitar. Ky sistem ka filluar të
zbatohet brenda sistemit të licencimit të mësimdhënësve. Edhe pse DKA nuk ka rol të
drejtpërdrejtë në të megjithatë DKA është mbikëqyrëse e procesit të vlerësimit që e bënë
shkolla brenda këtij sistemi qendror. Ekziston perceptimi që vlerësimi i performancës së
mësimdhënësve brenda atij sistemit qendror ka hapësire për tu trajtuar në mënyrë shumë
subjektive duke ditur pasojat që bart vlerësimit në sistemin e licencimit.
2.2.3. Zbatimi i kurrikulës së re
Gjithsej 5 shkolla të Komunës së Gjilanit janë përfshirë në procesin e pilotimit të Kurrikulës
së re që ka udhëhequr MASHT në vitet e fundit. DKA dhe shkollat vlerësojnë se procesi i
pilotimit ka qenë i suksesshëm për qëllimet që i janë vënë këtij pilotimi. Megjithatë, ky
proces ka nxjerrë në pah një numër sfidash që duhet të përballen në hapat e mëtejmë të
shtrirjes së zbatimit të kurrikulës së re në nivel komune. Mësimdhënësit e këtyre shkollave
janë trajnuar (gjithsej 735 mësimdhënës janë trajnuar) si parapërgatitje e zbatimit të
kurrikulës së re dhe ky trajnim është udhëhequr nga MASHT. Në lidhje më këtë, është
identifikuar nevoja që mësimdhënësit të përkrahen më shumë në procesin e zbatimit të
kurrikulës së re, përderisa kërkesat për shtrirje të zbatimit në nivel komune shtohen.
Aktivitetet rreth zbatimit të kurrikulës së re kanë kontribuar në përmirësimin e procesit të
bashkëpunimit kolegjial në shkollë, megjithatë do të duhet që në të ardhmen të punohet më
shumë në këtë drejtim në mënyrë që të mbështetet procesi i zbatimit të reformës kurrikulare.
Mësimdhënësit e komunës kanë nevojë për
më shumë udhëzime dhe materiale
Sfidat kryesore:
mbështetëse për zbatimin e kurrikulës së re
 Mbështetje jo e mjaftueshme për
dhe kjo nevojë ka dalë nga procesi i pilotimit.
mësimdhënësit në implementim të
Po ashtu, shkollat kanë nevojë për ndihmë në
kurrikulës së re.
zbatimin e kurrikulës së re dhe kjo mund të

Mungesa e udhëzimeve dhe
realizohet përmes trajnimeve cilësore dhe
materialeve të duhura mësimore
këshillimit. Po ashtu, procesi i reformës
 Mungesa e TIK dhe mjeteve tjera
kurrikulare duhet të mbështetet më shumë me
didaktike.
mjete didaktike, përfshirë edhe sigurimin e
 Mungesë e njohurive të
teknologjisë së informacionit dhe të
mjaftueshme të drejtorëve dhe
komunikimit. Shkollat në Komunën e Gjilanit
prindërve për kurrikulën e re.
aktualisht kanë 586 kompjuter të cilët janë të
përdorur e që do të duhet të zëvendësohen me
të rinj në vitet vijuese. Po ashtu, ekziston nevoja që mbështetja e reformës kurrikulare të
bëhet edhe përmes sigurimit që drejtorët e shkollave dhe prindërit të jenë të mirë-informuar
për ndryshimet dhe sfidat që sjell reforma kurrikulare. Për më shumë drejtorët e shkollave
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duhet të jenë jo vetëm të informuar por edhe profesionalisht të përgatitur për të shtyrë
reformën përpara që nënkupton angazhimin e tyre të drejtpërdrejtë në punë me
mësimdhënësit dhe për këtë nevojitet shkathtësi të caktuara dhe përgatitje solide.
2.2.4. Mjedisi shkollor

motivon shkollat profesionale për të gjeneruar mjete vetanake ka dobi të shumëfishtë. Kjo
është një mënyrë përmes së cilës shkollat profesionale do të kishin mundësinë e ofrimit të
kushteve më të mira për punë praktike por edhe do të rezultonte në cilësi të shtuar të
shkollimit dhe aftësimit për treg të punës.

Shkollat në komunën e Gjilanit funksionojnë në dy ndërrime. Në përgjithësi infrastruktura
shkollore konsiderohet të jetë e mirë. Në vitet e fundit ka pasur investime në ndërtime të
objekteve, megjithatë nevoja është ende e theksuar. Në disa raste të theksuara mungon ende
hapësire shkollore për shembull për shkollën e mesme të mjekësisë ndërsa objekti i shkollës
“Thimi Mitko” është i pamjaftueshëm.
Po ashtu, ka edhe raste kur hapësira shkollore nuk
shfrytëzohet në mënyrë adekuate. Kjo tregon se ka
nevojë për një mekanizëm më efikas të shfrytëzimit
dhe menaxhimit të hapësirave shkollore në nivel
komune, duke përfshirë edhe një proces adekuat të
planifikimit të menaxhimit të hapësirave shkollore,
por edhe planifikimit të bazuar në të dhëna sa i
përket ndërtimit të hapësirave të reja shkollore.

Sfidat kryesore:
 Hapësire jo e mjaftueshme
shkollore.
 Hapësira të pamjaftueshme të
gjelbëruara.
 Mirëmbajtje joadekuate e
objekteve shkollore.
 Shfrytëzimi i pamjaftueshëm i
hapësirave ekzistuese.

Në anën tjetër, ekziston mundësi e madhe për të
përmirësuar mirëmbajtjen e objekteve ekzistuese
dhe përmirësimin e ambientit shkollor. Më saktë
është fjala për përmirësimin e renovimit dhe mirëmbajtjen e hapësirave ekzistuese, si dhe
përmirësimi i hapësirave të gjelbëruara në shkollat ekzistuese. Zhvillimi i kampusit të
shkollave në Gjilan konsiderohet si një shembull i mirë i mirëmbajtjes së hapësirave të
objekteve shkollore. Duke pasur parasysh trendin e zvogëlimit të numrit të nxënësve në
gjeneratat e ardhshme, ekziston nevoja e përqendrimit në përmirësimin e shfrytëzimit të
objekteve ekzistuese.
2.2.5. Arsimi i mesëm profesional
Komuna e Gjilanit ka 6 shkolla të arsimit profesional dhe ofrohen këto profile të ndryshme.
Numri i nxënësve që ndjekin drejtimet profesionale në shkollimin e mesëm të ulët është
3,149 (më shumë se gjysma e nxënësve që shkojnë në shkollim të mesëm të ulët). Në njërën
anë, ekziston nevoja e rishikimit të profileve që ofrohen aktualisht në komunë. Kjo për qëllim
të ofrimit të profileve që janë më adekuate për tregun e punës në komunë dhe regjion. Në
anën tjetër ekziston nevoja që orientimi i nxënësve për zgjedhje të shkollës së mesme të
avancohet nga gjendja ekzistuese për të siguruar që ekziston informimi i duhur për nxënësit
rreth zgjedhjeve por edhe relevancës së arsimit profesional dhe mundësive për punësim.
Aktualisht ekziston në masë të madhe perceptimi që
shkolla profesionale është zgjedhja e dytë në rast se
nuk ka mundësi regjistrimi në gjimnaz. Andaj, kjo
Sfidat kryesore:
ngrit çështjen e nevojës së ofrimit të një këshillimi të
 Mungesë e promovimit të
mirëfilltë të karrierës, në mënyrë që sa më shumë
profileve të shkollave
profesionale.
nxënës dhe sa më shumë nxënës të mirë të ndjekin
 Ekzistimi i profileve pa
shkollimin e mesëm profesional.
Komuna e Gjilanit është e interesuar që shqyrtojë
opsionet që të ndërtohet një mekanizëm me efektiv e
shfrytëzimit të mjeteve të gjeneruara nga shkollat
profesionale përmes shitjes së prodhimeve dhe
shërbimeve të veta. Ndërtimi i një mekanizmi që
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perspektivë punësimi.
Mungesë e kushteve për
punë praktike.
Mungon këshilli dhe
orientimi në karrierë.
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3. Qasja strategjike
3.1. Vizioni dhe misioni
Përcaktimi i vizionit për fushën e arsimit ndërlidhet, kryesisht, me gjendjen e dëshiruar në
mjedisin të cilit i shërben sistemi i arsimit. Komuna e Gjilanit ka kaluar edhe më herët nëpër
procese planifikimi, të cilat kanë përfshirë në vete përcaktimin e gjendjes së dëshiruar. Duke
marrë parasysh edhe Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017-2021 dhe nevojat e
zhvillimit të Komunës, Sektori i Arsimit përcakton një vizion më gjithëpërfshirës dhe më
afatgjatë. Ky vizion është hartuar me idenë që arsimi të jetë në funksion të zhvillimit më
gjithëpërfshirës të Komunës, në të gjitha sferat e jetës.
Vizioni: Krijimi i shkathtësive të shekullit XXI tek gjeneratat e reja që i kontribuojnë
zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe kulturor në Komunën e Gjilanit dhe më gjerë.
Deklarata e misionit nënkupton obligimin që merr komuna për të siguruar realizimin e
vizionit të përcaktuar. Komuna e Gjilanit ka caktuar si mision ofrimin e arsimit cilësor dhe
gjithëpërfshirës për të siguruar mirëqenia dhe “mbijetesë” për tregun e punës.
Misioni: Ofrimi i arsimit cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë qytetarët që siguron
mirëqenie dhe konkurrueshmëri në tregun e punës.

KOMUNA
E GJILANIT

MENAXHIMI
I ARSIMIT

3.2. Objektivat strategjikë dhe masat
Plani Zhvillimor i Arsimit 2017-2021 ka pesë objektiva strategjikë, nga një për secilën fushë
të analizës, siç është prezantuar në tabelën e mëposhtme.
Fusha
1. Menaxhimi i arsimit
2. Sigurimi i cilësisë
3. Zbatimi i kurrikulës së re
4. Mjedisi shkollor
5. Zhvillimi i arsimit profesional

Objektivi strategjik
OS1. Menaxhimi efikas i arsimit
OS2. Krijimi i mekanizmave për ngritjen e cilësisë në
arsim
OS3. Zbatim i suksesshëm i kurrikulës së re
OS4. Krijimi i kushteve për mësim cilësor
OS5. Zhvillimi i arsimit profesional për t’iu përshtatur
tregut të punës

Pra, objektivat strategjikë burojnë nga analiza e gjendjes e prezantuar në kapitullin 2 të këtij
dokumenti. Nga ana tjetër, ato janë në përputhje me objektivat strategjikë të definuara në
PSAK 2017-2021.
Nga pasqyra e objektivave strategjike shihet ndërlidhje shumë e mirë e qasjes së zhvillimit të
arsimit në Komunën e Gjilanit me planet dhe veprimet e përgjithshme strategjike në nivel
sistemi. Janë adresuar elementet kryesore të sistemit por edhe ato më përmbajtjesore që kanë
potencial për të zhvilluar arsimin në Komunë duke pasur parasysh rolin dhe përgjegjësitë e
nivelit komunal si dhe potencial për ndryshim që kanë secila nga këto objektiva. Organizimi i
objektivave strategjike është menduar nga vendosja e mekanizmave adekuat të menaxhimit,
për të vazhduar me aktivitetet rreth sigurimit të cilësisë, zbatimit të kurrikulës së re, krijimit
të mjedisit të përshtatshëm mësimor dhe zhvillimit të arsimit profesional.
Secili objektiv strategjik është zbërthyer në masa që janë veprimtaritë e domosdoshme për
arritjen e objektivit, ndërsa për secilën masë është dhënë nga një përshkrim i shkurtër.
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3.2.1. Menaxhimi i arsimit
Objektivi Strategjik 1. Menaxhimi efikas i arsimit.
Menaxhimi i arsimit si koncept është mjaft i gjere dhe mund të përfshijë dimensione të
shumta të funksionimit të sistemit të arsimit. Në rastin e hartimi të planit të zhvillimit të
arsimit në Komunën e Gjilanit, menaxhimi i arsimit përfshinë elementet kryesore që
ndërlidhen me fuqizimin e rolit të këshillave drejtuese të shkollave, profesionalizimi dhe
depolitizimi i përzgjedhjes së personelit arsimor, rritja e pjesëmarrjes së fëmijëve në
edukimin parashkollor si dhe përmirësimin e arsimimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.
Masat
1.1. Fuqizimi i rolit këshillave drejtuese
Plotësimi i anëtarësisë së këshillave drejtuese, në shikim të parë, duket të jetë procedurë e
thjeshtë administrative, por, në praktikë, është hap i një rëndësie të veçantë. Edhe pse
dispozitat ligjore për rolin dhe përbërjen e këshillit drejtues të shkollës janë në fuqi nga viti
2011, në realitet, ende ka vështirësi që këshillat të funksionojnë në përbërje të plotë. Në këtë
kontekst, synim kryesor është plotësimi i këshillave me përfaqësues të komunitetit. Ideja
është që të fillohet me përcaktimin e një afati kohor për plotësimin e këshillave drejtues, që
është obligim i DKA, për të obliguar më pastaj të gjitha shkollat të aktivizojnë këshillat
drejtuese. Po ashtu, e rëndësisë së theksuar është edhe përfshirja aktive dhe domethënëse e
prindërve në punën e këshillit drejtues të shkollës. Roli i prindërve është qenësor për shkak se
prindërit, sipas ligjit, janë kryesues të këshillit drejtues. Andaj, nevojitet vetëdijesimi dhe
sensibilizim i prindërve për mundësinë që të ndikojnë në mënyrë përmbajtjesore në punën e
këshillit drejtues dhe në mbikëqyrjen e proceseve zhvillimore në shkollë.

integrimin e FNV. Komuna e Gjilanit parasheh një numër aktivitetesh që adresojnë
avancimin e gjendjes aktuale në terren. Esenciale është shtimi i personelit mbështetës në
shkollë që mundëson ofrimin e arsimit cilësor për FNV. Duke ditur se puna me FNV është
relativisht e re në Kosovë dhe në anën tjetër kërkon shkathtësi specifike dhe të avancuara për
punë cilësore me këtë kategori të fëmijëve natyra e kësaj sfide bëhet edhe më komplekse. Do
të bëhen përpjekje që me zvogëlimin e numrit të nxënësve dhe nevojë për mësimdhënës të
rinj të ruhen pozitat e mësimdhënësve dhe ato të shndërrohen në mësimdhënës mbështetës.
1.5. Rishikimi i planeve zhvillimore të shkollave
Procesi i planifikimit zhvillimor në shkollë tashmë ka një traditë disavjeçare në tërë Kosovën.
Edhe pse aktualisht shkollat kanë planet e tyre zhvillimore gjatë periudhës së ardhshme do të
ketë nevojë që komuna të fokusohet në vendosjen e një procesi më domethënës të
planifikimit zhvillimor. Varësisht, kur skadojnë planet ekzistuese zhvillimore, Komuna do të
vendos procesin konsultativ ku shkollat do të jenë të informuara për vizionin dhe prioritetet e
planit komunal të zhvillimit të arsimit si dhe politikat e tjera në nivel shteti. Po ashtu,
komuna do të sigurohet që planet e reja zhvillimore do të adresojnë sa më shumë dimensionet
e cilësisë së mësimdhënies në shkolla.

1.2. Shtimi i llogaridhënies në përzgjedhjen e personelit arsimor
Përzgjedhja transparente dhe profesionale e personelit arsimor ka ndikim të drejtpërdrejtë në
cilësinë e kuadrit që inkuadrohet në shkolla. Roli i drejtorisë komunale të arsimit në këtë
proces është qenësor. Duke parë përvojën dhe sfidat e deritanishme të komunës në fushën e
përzgjedhjes së personelit arsimor ekziston nevoja e shtimit të llogaridhënies nga komisionet
përzgjedhëse, si dhe e shtimit të transparencës, kredibilitetit dhe nivelit profesional në
përzgjedhjen e kuadrit mësimor. Në kuadër të kësaj, do të jetë e nevojshme të rishikohen
kriteret ekzistuese në mënyrë që të reflektohet objektivitet i shtuar dhe të peshohen në mënyrë
me korrekte kriteret që kanë domethënie më të madhe për potencialin e mësimdhënësit të
mirë.
1.3. Rritja e pjesëmarrjes në edukimin parashkollor përmes ndërtimit të objekteve
parashkollore
Sikur edhe në nivel vendi, pjesëmarrja në nivelin parashkollor është problem i theksuar në
komunën e Gjilanit. Ndërtimi i objekteve të reja do të jetë një ndër nevojat prioritare për të
adresuar këtë problematikë. Komuna do të merr parasysh të dhënat e ndryshme duke
përfshirë objektet ekzistuese, zhvillimet demografike dhe mundësitë buxhetore për të
ndërtuar objekte të reja parashkollore. Po ashtu, në anën tjetër, do të jetë nevoja për
sensibilizim të familjeve rreth nevojës dhe përfitimeve të dërgimit të fëmijëve në edukimin
parashkollor.
1.4. Mbështetja e fëmijëve me nevoja të veçanta
Adresimi i edukimit të fëmijëve me nevoja të veçanta (FNV) është një aspekt shumë i
rëndësishëm i funksionimit të sistemit të arsimit në kontekstin bashkëkohor, duke pasur
parasysh trendet e sistemit të arsimit në Kosovë, por edhe trendet ndërkombëtare në
22
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3.2.2. Sigurimi i cilësisë
Objektivi Strategjik 2. Krijimi i mekanizmave për sigurimin e cilësisë në arsim.
Mungesa e mekanizmave për sigurimin e cilësisë konsiderohet ndër shkaktarët kryesorë të
gjendjes aktuale në arsimin e Kosovës, i cili konsiderohet të jetë i cilësisë jo të kënaqshme.
Komuna e Gjilanit nuk përbën përjashtim në këtë drejtim, prandaj është e përkushtuar të
punojë në ndërtimin e mekanizmave të brendshëm të sigurimit të cilësisë, në nivel shkolle, si
dhe të ndihmojë vlerësimin e jashtëm të cilësisë që do të bëhet nga MASHT-i.
2.1.

Fuqizimi i punës së aktiveve profesionale

Aktivet profesionale ekzistojnë në të gjitha shkollat, megjithatë ndihet nevoja për avancimin
e funksionimit të tyre. Përqendrimi i aktiveve është në planifikimin e procesit mësimor, por
ekziston nevoja që ato të veprojnë edhe në aspekte të tjera, siç janë: përcjellja e procesit
mësimor, zhvillimi profesional i mësimdhënësve, analiza e punës në shkollë, e të ngjashme.
Në fakt, aktivet duhet të jenë një lloj “menaxhmenti i mesëm” qe kujdeset për aspektet
akademike të funksionimit të shkollës. Për të arritur këtë qëllim, DKA do të hartojë një
rregullore të punës së aktiveve profesionale. Përmes rregullores do të obligohen aktivet e të
gjitha shkollave që të bëjnë planet vjetore të punës së tyre dhe ato plane të monitorohen në
baza të rregullta nga ana e DKA-s duke përfshirë edhe organizimin e takimeve të rregullta
mes DKA-s dhe drejtorëve të shkolla lidhur me punën e aktiveve profesionale.
2.2.

Vlerësimet e rregullta të performancës së shkollave

Tashmë MASHT ka nisur projektin e vlerësimit të performancës së shkollave në kuadër të
sistemit të sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar. Brenda këtij sistemi parashihet që
shkollat të bëjnë vetëvlerësimin duke i paraprirë vlerësimit të jashtëm që organizohet nga
MASHT. DKA do të bëjë një planifikim të detajuar bashkë me shkollat për realizimin e
këtyre vlerësimeve gjate tri viteve të ardhshme duke siguruar një proces sa më
gjithëpërfshirës dhe sa më cilësor.
2.3.
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Fuqizimi i rolit të koordinatorëve të cilësisë në shkollë

Në dy vitet e fundit, MASHT ka nisur aktivitetin me DKA për të caktuar koordinatorë të
cilësisë në shkolla. Detyrat e koordinatorëve tanimë janë caktuar me udhëzim administrativ,
ndërsa për vitin 2017 janë siguruar mjete financiare për pagesën e tyre. Mbetet që DKA të
përkujdeset që koordinatorët e cilësisë të jenë mësimdhënës të merituar që kanë potencial t’i
ndihmojnë të tjerët, si dhe të ofrojë mundësi të zhvillimit profesional për koordinatorët. Po
ashtu, duhet krijuar një rrjet funksional të koordinatorëve të cilësisë në nivel komune, në
mënyrë që shkollat të mund t’i ndajnë përvojat në mes vete.
2.4.

Avancimi i shërbimit pedagogjik-psikologjik

Tendenca e përgjithshme në sistemin arsimor është që të shtohet numri i pedagogëve dhe
psikologëve në shkolla. Edhe komuna e Gjilanit do të shtojë numrin e pedagogëve dhe do të
realizojë aktivitete me ta në bashkëpunim me drejtorët e shkollave dhe koordinatorët e
cilësisë në mënyrë të planifikimit të aktiviteteve të tyre dhe avancimit të performancës së tyre
në kuadër të performancës së përgjithshme të shkollës.
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3.2.3. Zbatimi i kurrikulës së re
Objektivi Strategjik 3. Zbatim i suksesshëm i kurrikulës së re.
Kurrikula e re e bazuar në kompetenca sjell ndryshime thelbësore në procesin mësimor, pasi
kërkon një shkallë të lartë të përgatitjes së mësimdhënësve dhe një mënyrë ndryshe të
organizimit të procesit mësimor. Prandaj, zhvillimi profesional është bashkudhëtar i
natyrshëm i kurrikulës së re, ndërsa pajisja e shkollave me mjetet konkretizimi, e në veçanti,
me TIK, është parakusht i domosdoshëm që kurrikula e re të bëj ndryshimin tek nxënësit. Kjo
është arsyeja që ky objektiv ngërthen në vete aktivitete që mund të shihen edhe të ndara nga
zbatimi i kurrikulës së re, por nuk është e rastit që ato janë definuar në atë mënyrë që të jenë
në funksion të zbatimit të kurrikulës së re.
3.1. Ofrimi i zhvillimit profesional për të gjithë mësimdhënësit
Në gjendjen aktuale të zbatimit të reformës kurrikulare, ofrimi i mundësive të zhvillimit
profesional të mësimdhënësve në mënyrë të vazhdueshme është esenciale në vitet në vijim.
Në afat të shkurtër, të gjithë mësimdhënësit duhet të aftësohen për të punuar me kurrikulën e
bazuar në kompetenca. Për këtë qëllim, duhet të organizohen trajnime sipas fushave lëndore,
si dhe aktivitete të zhvillimit profesional në nivel shkolle. Ndërkaq, në afat të mesëm, DKA
do të bëj një analizë gjithëpërfshirëse të nevojave, e cila do të jep më shumë informacion për
natyrën e programeve që duhet të realizohen në nivel komune. Vet realizimi i zhvillimit
profesional mund të bëhet duke shfrytëzuar shërbimet e ofertuesve të ndryshëm, por edhe me
bazë në shkollë, duke shfrytëzuar potencialin e brendshëm.

KOMUNA
E GJILANIT

MJEDISI
SHKOLLOR

3.2. Vetëdijesimi për zbatimin e kurrikulës së re
Meqë reforma kurrikulare kërkon angazhim të të gjitha palëve, informimi dhe përkushtimi i
të gjithëve do të jetë i rëndësishëm. Andaj, DKA do të bëjë organizimin e aktiviteteve
sensibilizuese për të gjitha shkollat duke dhënë informacionet e nevojshme për drejtorë
shkollash dhe mësimdhënës. Po ashtu, aktivitete vetëdijesuese në formë të takimeve
informuese dhe shpërndarje të informatave do të bëhet edhe për prindërit duke organizuar së
paku një takim në secilën shkollë, ndërsa së paku dy punëtori brenda vitit shkollor do të
realizohen midis DKA-s, drejtorëve të shkollave dhe koordinatorëve të cilësisë.
3.3. Rritja e zbatimit të teknologjisë informative dhe komunikuese
Teknologjia informative dhe komunikuese përbën një dimension esencial në zbatimin e
reformës aktuale dhe përcjelljen e trendeve të përgjithshme. Të gjitha shkollat do të pajisen
me teknologji informative (kompjuter dhe projektor) për shfrytëzim në klasë duke ofruar
kushtet e nevojshme për realizim të punës cilësore. Ndërsa, mësimdhënësit do të përfshihen
në trajnime për shfrytëzim të TIK. Mësimdhënësit që kanë kryer programin ECDL nuk do të
përfshihen medoemos në këtë trajnim.
3.4. Pajisja e shkollave me pako të mjeteve didaktike
Zbatimi i reformës kurrikulare kërkon edhe resurse didaktike të nevojshme për realizim të
suksesshëm të saj. Pakot e mjeteve didaktike do të sigurohen për 70% të shkollave.
Përmbajtja e tyre do të saktësohet dhe do të jetë standarde duke përfshirë mjetet bazë për
profilet e ndryshme të mësimdhënësve (matematikë, art, shkencë etj.).
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3.2.4. Mjedisi shkollor
Objektivi Strategjik 3. Krijimi i kushteve për mësim cilësor.
Me gjithë avancimet domethënëse që janë bërë në vitet e fundit, investimi në infrastrukturë
shkollore është i pashmangshëm. Përveç zgjerimit të infrastrukturës shkollore në zonën
urbane, duhet siguruar renovimin e hapësirave ekzistuese dhe mirëmbajtjen e tyre, si dhe
përmirësimin e kushteve infrastrukturore për nxënësit me aftësi të kufizuara.
4.1. Rritja e hapësirës shkollore
Në bazë të vlerësimeve paraprake gjatë viteve në vijim prioritet do të jetë ndërtimi i dy
objekteve të reja shkollore dhe zgjerimi i një objekti ekzistues (SHFMU “Thimi Mitko”).
Komuna do të udhëheq procesin e zhvillimit të projekteve ideore ndërsa për financim do të
llogariten edhe fondet qendrore.
4.2. Renovimi i hapësirave ekzistuese shkollore
Renovimi i objekteve ekzistuese shkollore do të jetë një proces i vazhdueshëm. Objektet më
të vjetra do të kenë prioritet në këtë proces. DKA do të bëjë planin e renovimit të objekteve
ekzistuese ndërsa planifikohet që secilin vit të rinovohen 10 objekte shkollore.
4.3. Mirëmbajtja e hapësirave shkollore
Aktivitetet e DKA-s për mirëmbajtjen e hapësirave shkollore do të orientohet në dy drejtime.
Në njërën anë do të saktësohet rregullativa e mirëmbajtjes rutinore të objekteve shkollore. Po
ashtu do të caktohet zyrtari brenda DKA që merret me mirëmbajtjen e objekteve shkollore
dhe sigurinë e shkollave. DKA do të saktësojë qartë përgjegjësitë e zyrtarit të DKA-s për
mirëmbajtje të objekteve. Në anën tjetër, DKA do të themelojë ekipin për krijimin dhe
mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara. Ky ekip do të jetë përgjegjës edhe për koordinim
me strukturat e tjera relevante brenda komunës dhe jashtë saj.
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4.4. Krijimi i kushteve për nxënës me aftësi të kufizuara
DKA do të bëjë vlerësimin e gjendjes aktuale të infrastrukturës shkollore me qëllim të
sigurimit që të gjitha shkollat të kenë kushtet bazë infrastrukturore për integrim të fëmijëve
me aftësi të kufizuara. Këtu do të përfshihen ndërtimi i pjerrinave në mënyrë që qasja e
fëmijëve me aftësi të kufizuara të jetë e hapur për të gjithë si dhe ndërtimi i tualeteve të
qasshme për të gjithë.
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3.2.5. Zhvillimi i arsimit profesional
Objektivi Strategjik 5. Zhvillimi i arsimit profesional të përshtatshëm për tregun e
punës.
Arsimi profesional duhet të jetë në funksion të punësimit më të shpejtë të të rinjve, si dhe në
funksion të sigurimit të fuqisë punëtore të kualifikuar. Për këtë qëllim, duhet investuar në
përmirësimin e cilësisë së arsimit profesional dhe të relevancës së tij për tregun e punës, duke
siguruar që, krahas mësimeve teorike, nxënësit të zhvillojnë edhe punë praktike. Po ashtu, do
të punohet drejt sensibilizimit të të rinjve për regjistrim në profile atraktive të arsimit
profesional, si dhe do të realizohen studime me nxënës që kanë mbaruar shkollat
profesionale, për të kuptuar më mirë ndikimin e shkollimit në karrierën e tyre.
5.1. Sensibilizimi për mundësitë e arsimit profesional
DKA do të realizojë një numër të caktuar aktivitetesh sensibilizuese. Do të përfshihet
organizimi i fushatave vetëdijesuese mediale dhe shpërndarja e fletushkave dhe broshurave
për të informuar nxënësit dhe prindërit rreth mundësive dhe profileve që ofrohen nga shkollat
profesionale në komunën e Gjilanit. Po ashtu, ky sensibilizim do të ofrojë edhe informacione
relevante për nevojat e tregun të punës në komunë dhe rajon. Përveç kësaj, shkollat
profesionale do të realizojnë takime informuese për nxënësit e shkollave të mesme të ulëta që
t’u ofrojë atyre në mënyrë të drejtpërdrejtë informacionet e nevojshme për orientim në
shkollat e mesme profesionale.
5.2. Përmirësimi i praktikës profesionale të nxënësve të shkollave të mesme
DKA do të jetë aktive në sigurimin e kushteve për nxënësit e shkollave profesionale që të
realizojnë punën praktike në kuadër të obligimeve programore. Edhe pse ka memorandume
ekzistuese me ndërmarrje të ndryshme ato janë bërë kryesisht nga niveli i shkollave dhe në
baza vjetore. DKA do të synojë të realizojë memorandume me 5 kompani të ndryshme për
secilën shkollë profesionale (gjithsej 30 memorandume) e këto do të jenë të qëndrueshme dhe
do të jenë shtesë atyre marrëveshjeve që bëhen në kontekst afatshkurtër nga shkolla.

3.3. Analiza e rrezikut
Analiza e rrezikut bëhet me qëllim të parandalimit të situatave të papritura që mund ta vënë
në rrezik zbatimin e planit strategjik dhe përmban në vete vlerësimin për mundësinë e
paraqitjes së një rreziku, të ndikimit që ai rrezik mund të ketë, si dhe elaborimin e masave për
parandalimin ose minimizimin e rrezikut. Një analizë e tillë është prezantuar në tabelën 3.
Vlerësimet janë dhënë sipas objektivave strategjikë, duke dalluar tri nivele të gjasës për
paraqitjen e rrezikut (“e vogël”, “mesatare” dhe “e madhe”), si dhe tri nivele analoge të
ndikimit që rreziku i tillë mund të ketë për zbatimin e planit zhvillimor (“i vogël”, “mesatar”,
“i madh”).
Nga tabela shihet se rreziqe të rëndësisë së veçantë paraqesin vazhdimi i politizimit të
përzgjedhjes së drejtorëve, i cili ka ndikim negativ në performancën e shkollës dhe në
llogaridhënie. Po ashtu, mungesa e mjeteve didaktike dhe pajisjeve të TIK-ut, mund të jetë
problem edhe në të ardhmen.

Tabela 3. Analiza e rrezikut për Planin Zhvillimor të Arsimit
Rreziku

Gjasa
1- E vogël
2- Mesatare
3- E madhe
2

Ndikimi
1- I vogël
2- Mesatar
3- I madh
3

1.2. Mungesë e të kuptuarit
të specifikave të
edukimit të FNV

2

3

1.3. Formalizëm në
përzgjedhjen e
koordinatorëve të
shkollave

2

2

1.4. Paqartësi në rolin e
koordinatorit të cilësisë

1

2

1.5. Pamundësi e sigurimit
të mjeteve didaktike
dhe pajisjeve të TIK

3

2

1.6. Mungesa e përkrahjes
nga MASHT për
trajnimin e
mësimdhënësve dhe
implementimin e
kurrikulës së re

2

2

1.1. Vazhdimi i politizimit
të përzgjedhjes së
drejtorëve

1.7. Mosinteresim i
prindërve për të
regjistruar fëmijët në
shkolla profesionale

3

3

1.8. Pamundësia e
shfrytëzimit të të
hyrave vetanake për
shkollat profesionale

2

2

Masat parandaluese

Masat 1.1 dhe 1.2 parashohin forcim të rolit të këshillave
drejtues dhe shtim të llogaridhënies me rastin e përzgjedhjes
së personelit të shkollave, përfshirë edhe drejtorët.
Punësimi i personelit mbështetës për punë me FNV në
shkolla (masa 1.4) është i drejtuar kah minimizimi i këtij
rreziku. Po ashtu, edhe punësimi i pedagogëve dhe
psikologëve në shkolla (masa 2.4) ndihmon në adresimin e
çështjes, si edhe organizimi i trajnimi specifike që kanë të
bëjnë e FNV, e që mund të përfshihet në masën 3.1.
Siç është theksuar në masën 2.3, DKA do të bëj kujdes që
koordinatorët e zgjedhur t’i plotësojnë kushtet e përcaktuara
me udhëzimin administrativ përkatës dhe të shmangen
situatat kur koordinatorët përzgjidhen për të plotësuar
normën e mangët të orëve.
Masa 2.3 parasheh fuqizim të rolit të koordinatorëve të
cilësisë dhe krijimin e një rrjeti funksional të koordinatorëve.
Një qasje e tillë do të ndihmojë në qartësimin e plotë të rolit
të koordinatorëve të cilësisë.
Sigurimi i mjeteve didaktike dhe pajisjeve të TIK parashihet
edhe me PSAK 2017-2021, por mund të ndodhë që ato të
mos sigurohen me kohë dhe në sasi të mjaftueshme. Në
situata të tilla, Komuna e Gjilanit do të bëj përpjekje që një
sasi të mjeteve dhe pajisjeve ta sigurojë nga burimet e veta
ose me ndihmën e donatorëve. Po ashtu, do të inkurajohen
nxënësit dhe mësimdhënësit që t’i shfrytëzojnë pajisjet e
veta për qëllime mësimore.
Komuna e Gjilanit do të ndan buxhet për trajnime dhe do ta
shfrytëzojë atë në përputhje me analizën e nevojave që do të
realizohet (masa 3.1). Në këtë kontekst, do të bëhet kujdes
që trajnimet të realizohen sipas prioriteteve, në mesin e të
cilëve, pa dyshim, bën pjesë trajnimi i orientuar drejt
implementimit të kurrikulës së re.
Për fat të keq, shkollat profesionale mbeten zgjedhja e dytë
për shumicën e nxënësve në Kosovë. Megjithatë, shpresohet
se masat 5.1 dhe 5.2 të këtij Plani Zhvillimor do të ndikojnë
si tek nxënësit, ashtu edhe tek familjet e tyre, që të marrin
vendime për regjistrim në shkolla profesionale.
Një situatë e tillë ndikon në cilësinë e punës praktike që
zhvillohet në shkolla dhe, deri në një masë, ky problem
mund të zbutet përmes përmirësimit të praktikës profesionale
në ndërmarrje (masa 5.2).

Në çdo situatë, DKA duhet të bëj kujdes që analiza e rrezikut të rishikohet në intervale të
rregullta kohore, duke i bërë ndryshimet dhe plotësimet e duhura në të, në mënyrë që rrezikut
të minimizohet sa të jetë e mundshme.
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€ 5,375,000

€ 1,000

€ 1,000

€ 1,000

€ 1,000

€ 4,000

€ 21,000

€ 381,820

€ 2,177,520

€ 2,794,820

€ 2,073,320

€ 402,820

€ 2,559,340

€ 4,972,340

€ 4,868,140

€ 9,521,800

Meqë plani zhvillimor është hartuar në periudhën maj-korrik 2017, janë bërë përpjekje
maksimale që të minimizohen shpenzimet për vitin 2017.
Në vijim është dhënë plani i detajuar i aktiviteteve dhe vlerësimi i kostos buxhetore sipas
objektivave dhe masave të planit zhvillimor të arsimit.
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Objektivi 1: Menaxhimi efikas i arsimit

Nga tabela 4 vërehet se shpenzimet më të mëdha kanë të bëjnë me fushat 1-“Manaxhimi i
arsimit” dhe 4-“Mjedisi shkollor”, për shkak të faktit se të dy fushat përfshinë në vete
investime në infrastrukturën shkollore. Këto dy fusha përbëjnë rreth 90% të buxhetit të Planit
Zhvillimor, ndërsa burimi i mjeteve për mbulimin e këtyre shpenzimeve është, kryesisht,
Buxheti i Kosovës.

600,000

5,000

Totali

‐

300,000
300,000
5,000

2018

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

‐
‐
‐
‐
‐

2018

2017

€ 1,600,000

Nën-Totali 1.2
Masa Rritja e pjesëmarrjes në edukimin parashkollor përmes ndërtimit të objekteve parashkollore
1.3
Kodi
Aktiviteti
Periudha e
Përgjegjësia Institucioni/
Përshkrimi i kostos
implementimit
organizata
mbështetëse
Kostoja e hartimit të
janar-qershor
DKA
Zyra e
1.3.1 Hartimi i planit ideor për
projektit ideor
2018
projekteve e
një objekt të ri
Komunës
parashkollor
1.3.2 Ndërtimi i objekteve të reja Janar 2019 DKA
MASHT
Mjetet financiare për
parashkollore
dhjetor 2020
ndërtim nga MASHT-i

€ 2,070,000

2017

€ 1,570,000

Përshkrimi i kostos

€ 135,000

Masa Shtimi i llogaridhënies në përzgjedhjen e personelit arsimor
1.2
Kodi
Aktiviteti
Periudha e
Përgjegjësia Institucioni/
implementimit
organizata
mbështetëse
1.2.1 Rishikimi i kritereve dhe janar-mars 2018
DKA
Kuvendi i
procedurave për
Komunës
përzgjedhjen e personelit
arsimor
1.2.2 Zbatimi i kritereve dhe
Prej prillit 2018
DKA
procedurave të reja

€ 763,680

Nën-Totali 1.1

€ 187,920

MASHT

€ 223,420

DKA

€ 200,920

Prej janarit 2018

€ 151,420

DKA

Totali
€ 1,305,800

DKA

2021
€ 284,400

shtator 2017 qershor 2018
Prej janarit 2018

2020
€ 500,400

Përshkrimi i kostos

2019
€ 405,600

1.1.1 Plotësimi i këshillave
drejtues të shkollave
1.1.2 Përcjellja e punës së
këshillave drejtues
1.1.3 Përfshirja e anëtarëve të
këshillave drejtues në
trajnime

€21,000

2018
€ 94,400

Institucioni/
organizata
mbështetëse

2017
€ 21,000

Masa Fuqizimi i rolit këshillave drejtuese
1.1
Kodi
Aktiviteti
Periudha e
Përgjegjësia
implementimit

1. Menaxhimi i
arsimit
2. Sigurimi i
cilësisë
3. Zbatimi i
kurrikulës së re
4. Mjedisi
shkollor
5. Zhvillimi i
arsimit
profesional
Totali

2017

‐

Buxheti

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

‐
‐

2018

Tabela 4. Përmbledhja e buxhetit të Planit Zhvillimor të Arsimit

‐

Disa shpenzime për realizimin e Planit Zhvillimor duhet të mbulohen nga burimet vetanake të
Komunës, ndërsa disa të tjera nga Buxheti i Kosovës ose donatorët. Sidoqoftë, shpenzimet që
do të mbulohen nga burimet vendore duhet të përfshihen në buxhetin e Komunës për vitin
vijues, ndërkaq për shpenzime që mendohet të mbulohen nga burimet e donatorëve, duhet
komunikuar me donatorët përkatës. Tabela 4 jep një pasqyrë të buxhetit të nevojshëm për
realizimin e Planit Zhvillimor të Komunës sipas pesë objektivave të tij.

‐

‐

Totali

‐

‐

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

‐

Plani i veprimit dhe buxheti janë hartuar për gjithë periudhën e zbatimit të Planit Zhvillimor
të Arsimit, duke filluar nga viti 2017, përfundimisht me vitin 2021. Si plani i veprimit, ashtu
edhe buxheti janë të karakterit orientues dhe duhet të rishikohen para fillimit të çdo viti fiskal.
Po ashtu, para fillimit të çdo viti fiskal duhet të përpilohet një plan i detajuar i aktiviteteve për
atë vit.

Fusha

‐

Totali

‐

4. Plani i veprimit dhe buxheti

shtator 2017 e
tutje

DKA

Prej shtatorit
2018

DKA

DKA

DKA

DKA

DKA

Institucioni/
organizata
mbështetëse

DKA

DKA
DKA

Prej shtatorit
2017
Prej shtatorit
2017
Prej shtatorit
2017

2.1.2 Mbikëqyrja e procesit të
hartimit të planeve
vjetore për aktivet
profesionale në shkolla
2.1.3 Monitorimi i punës së
aktiveve profesionale në
shkolla
2.1.4 Organizimi i takimeve të
rregullta në mes të
përfaqësuesve të aktiveve
profesionale në shkolla

Institucioni/
organizata
mbështetëse
MASHT

Përshkrimi i kostos

2.2.1 Hartimi i planit të
janar-mars 2018
detajuar për vlerësimin e
performancës së
shkollave
2.2.2 Informim i shkollave
mars-maj 2018
rreth vlerësimit të
performancës
2.2.3 Vetëvlerësimi i
Prej qershorit
performancës nga ana e
2018
shkollave

DKA

DKA

DKA

Inspektorati i Arsimit

Nën-Totali 2.2

2017

2017

‐

‐

2018

2018

468,000

168,000

21,600

21,600

32,400

32,400

500,400

‐

‐

‐

‐

‐

‐

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

‐

Totali

‐

‐

‐

‐

‐

91,800

91,800

Totali

‐

‐
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Totali

Totali

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

284,400 1,305,800

‐

32,400

32,400

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

405,600

‐

609,000

252,000 1,214,000

252,000

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

94,400

2018

5,400

Totali i Objektivit 1: 21,000

-

384,000

84,000

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

5,400

2018

89,000

84,000

‐

2017

2017

21,000

21,000

‐

Nën-Totali 1.5

Përshkrimi i kostos

Nën-Totali 2.1
Masa Vlerësimet e rregullta të performancës së shkollave
2.2
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia Institucioni/organizata Përshkrimi i kostos
implementimit
mbështetëse

DKA

janar-shkurt
2018
2.1.1 Hartimi i rregullores për
funksionimin e aktiveve
profesionale të shkollave

Masa Fuqizimi i punës së aktiveve profesionale
2.1
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia
implementimit

Nën-Totali 1.3

Kostoja për një kopsht:
84,000 EUR
Pagat: 20 punonjës x 12
muaj x 300 EUR =
72,000 EUR
Shpenzime operative:
12 muaj x 1000 EUR

Institucioni/
Përshkrimi i kostos
organizata
mbështetëse
MASHT
Në këtë rol do të
angazhohen
mësimdhënësit që
ngecin si tepricë
teknologjike
Nën-Totali 1.4

Objektivi 2: Krijimi i mekanizmave për ngritjen e cilësisë në arsim
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shtator-dhjetor
1.5.1 Informimi i shkollave me
2017
planin zhvillimor të arsimit
në nivel të Komunës
janar 2018
1.5.2 Përpilimi i orarit për
hartimin e planeve
zhvillimore të shkollave
1.5.3 Mbikëqyrja e hartimit të Prej shkurtit 2018
planeve zhvillimore të
shkollave
1.5.4 Monitorimi i zbatimit të Prej shkurtit 2018
planeve zhvillimore të
shkollave

Masa Rishikimi i planeve zhvillimore të shkollave
1.5
Kodi
Aktiviteti
Periudha e
Përgjegjësia
implementimit

1.4.1 Punësimi i mësuesve
mbështetës në shkolla për
punë me FNV

Masa Mbështetja e fëmijëve me nevoja të veçanta
1.4
Kodi
Aktiviteti
Periudha e
Përgjegjësia
implementimit

1.3.3 Punësimi i personelit në
objektet e reja
parashkollore

DKA
Drejtorët e
shkollave
DKA

DKA

DKA

shtator - dhjetor
2017
shtator 2017qershor 2018
Duke filluar nga
janari 2018
Duke filluar nga
prilli 2018
Duke filluar nga
prilli 2018

MASHT

DKA

MASHT

1.4.3 Punësimi i pedagogëve
dhe psikologëve në
shkolla

dhe psikologëve

38

Duke filluar nga
viti 2019

1.4.2 Parashtrimi i kërkesave janar-mars 2018
në MASHT për
punësimin e pedagogëve

DKA

DKA

Kryetari i Komunës

-

Totali i Objektivit 2:

‐

‐

2017

2017

Nën-Totali 1.4

Nën-Totali 2.3
Masa Avancimi i shërbimit pedagogjik-psikologjik
2.4
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia Institucioni/organizata Përshkrimi i kostos
implementimit
mbështetëse
1.4.1 Hartimi i planit për
nëntor-dhjetor
DKA
punësimin e pedagogëve
2018
dhe psikologëve në
shkollat e Komunës, në
përputhje me
legjislacionin në fuqi

2.3.1 Caktimi/përzgjedhja e
koordinatorit të cilësisë
në nivel komune
2.3.2 Emërimi i
koordinatorëve në të
gjitha shkollat
2.3.3 Sigurimi qasjes në
trajnime të organizuara
nga MASHT dhe palët
tjera
2.3.4 Mbështetja në kryerjen e
detyrave të dhëna nga
koordinatori i cilësisë në
nivel të Komunës
2.3.5 Organizimi i zhvillimit
profesional dhe i
rrjetëzimit në mes të
koordinatorëve të cilësisë
në shkolla

Masa Fuqizimi i rolit të koordinatorëve të cilësisë në shkollë
2.3
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia Institucioni/organizata Përshkrimi i kostos
implementimit
mbështetëse

2018

2018

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

‐

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

‐

‐

‐
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Totali

Totali

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Angazhimi i
ekspertizës për
hulumtim
1300 mësimdhënës x
8 orë x 1.05 EUR/orë

Përshkrimi i kostos

Qershor 2018 - Drejtorët e
qershor 2020 shkollave

3.4.1 Krijimi i grupit të punës Prill 2018
për hartimin e
udhëzimit për bërjen e
kërkesave për mjete
konkretizimi
3.4.2 Shqyrtimi i kërkesave të Janar - qershor
shkollave
2018

DKA

DKA

Masa Pajisja e shkollave me pako të mjeteve didaktike
3.4
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia
implementimit

3.3.5 Krijimi klubeve të
teknikëve të rinj në të
gjitha shkollat

DKA

DKA

Prej janarit
2018

Prej janarit
2018

DKA

Prej janarit
2018
3.3.2 Sigurimi i qasjes në
Internet për të gjitha
shkollat
3.3.3 Blerja e kompjuterëve
për shkolla

3.3.4 Blerja e TV Smart

DKA

Janar 2018 dhjetor 2021

3.3.1 Instalimi i rrjeteve
lokale në të gjitha
shkollat e komunës

40

Institucioni/
organizata
mbështetëse

DKA

MASHT
Donatorët

MASHT
Donatorët

Burimet vetanake
Donatorët

Përshkrimi i kostos

Nën-Totali 3.3

600 kompjuterë x 400
EUR
2018: 100 kompjuterë
2019: 200 kompjuterë
2020: 200 kompjuterë
2021: 100 kompjuterë
500 TV SMART x
450 EUR
2018: 100 copë
2019: 100 copë
2020: 150 copë
2021: 150 copë

40 shkolla/IP x 2500
EUR
2018: 5 shkolla
2019: 10 shkolla
2020: 10 shkolla
2021: 15 shkolla
Të gjitha IEA kanë
qasje në internet

Nën-Totali 3.1
Masa Vetëdijesimi për implementimin e kurrikulës së re
3.2
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia Institucioni/organizata Përshkrimi i kostos
implementimit
mbështetëse
3.2.1 Organizimi i takimeve gusht-shtator
sensibilizuese me
2017
drejtorë dhe
mësimdhënës
3.2.2 Organizimi i takimeve shtator-dhjetor
sensibilizuese me
2017
prindër
3.2.3 Punëtori me drejtorë të Prej shtatorit
shkollave dhe me
2017
koordinatorë të cilësisë
Nën-Totali 3.2
Masa Rritja e zbatimit të teknologjisë informative dhe komunikuese
3.3
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia Institucioni/organizata Përshkrimi i kostos
implementimit
mbështetëse

Masa Ofrimi i zhvillimit profesional për të gjithë mësimdhënësit
3.1
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia
Institucioni/
implementimit
organizata
mbështetëse
DKA
MASHT
3.1.1 Organizimi i trajnimeve shtator 2017Donatorët
për KKK sipas fushave gusht 2020
lëndore
janar-mars
DKA
IPK
3.1.2 Analiza e nevojave për
2018
trajnime në Komunën e
Gjilanit
DKA
MASHT
3.1.3 Organizimi i trajnimeve Prej prillit
2018
sipas analizës së
nevojave

Objektivi 3: Zbatim i suksesshëm i kurrikulës së re

2017

2017

2017

2017

‐

‐

-

10,920

2018

10,920

10,920

‐

‐

192,500

67,500

80,000

20,000

25,000

165,000

67,500

40,000

20,000

37,500

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

170,000

45,000

80,000

20,000

25,000

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

‐

‐

10,920
B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

117,500

45,000

40,000

20,000

12,500

2018

2018

13,920

-

-

‐

‐

‐

‐
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Totali

‐

‐

645,000

225,000

240,000

80,000

100,000

Totali

Totali

46,680

43,680

10,920

10,920

Totali

3,000
10,920

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

3,000

2018

Duke filluar
nga qershori
2018

DKA

DKAS
DKA

2019-2021
2019-2020

MASHT

Institucioni/
organizata
mbështetëse
MASHT

Donatorët

5000 m2 x 400
EUR/m2 = 2,000,000
EUR x 2 shkolla
2000 m2 x 400
EUR/m2 = 800,000
EUR
Nën-Totali 4.1

DKA

DKA
MASHT

‐

Buxheti i fiksuar
vjetor

2017

4.3.1 Hartimi i rregullores
për mirëmbajtjen e
objekteve shkollore
4.3.2 Caktimi i zyrtarit për
mirëmbajtjen e
objekteve shkollore
4.3.3 Formimi i ekipit për
krijimin dhe
mirëmbajtjen e
hapësirave të

DKA
DKA
DKA

janar-mars
2018
Janar 2018
janar-mars
2018

MASHT

‐
Nën-Totali 4.2
Masa 4.3 Mirëmbajtja e hapësirave shkollore
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia Institucioni/organizata Përshkrimi i kostos
implementimit
mbështetëse
2017

4.2.1 Hartimi i planit për qershor-korrik
renovimin e
të çdo viti
objekteve shkollore
4.2.2 Renovimi i
Korrik-gusht te
objekteve shkollore
çdo viti
në përputhje me
planin dhe
mundësitë financiare

2017

-

Totali i Objektivit 3:

Përshkrimi i kostos

‐

Nën-Totali 3.4

36 shkolla x 2000
EUR një pako
2018: 10 pako
2019: 10 pako
2020: 10 pako
2021: 6 pako

Masa 4.2 Renovimi i hapësirave ekzistuese shkollore
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia Institucioni/organizata Përshkrimi i kostos
implementimit
mbështetëse

4.1.1 Ndërtimi i dy
objekteve shkollore
të reja
4.1.2 Zgjerimi i SHFMU
"Thimi Mitko"

Masa 4.1 Rritja e hapësirës shkollore
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia
implementimit

Objektivi 4: Krijimi i kushteve për mësim cilësor
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3.4.3 Blerja e mjeteve të
konkretizimit sipas
prioriteteve të
përcaktuara

100,000
2018

223,420

20,000

20,000

187,920

12,000

12,000

400,000

400,000

1,000,000 1,500,000 1,500,000

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

200,920

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

100,000

100,000

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

‐ 1,400,000 1,900,000 1,500,000

100,000

2018

2018

151,420

20,000

20,000

-
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Totali

‐

‐

‐

400,000

400,000

Totali

4,800,000

800,000

4,000,000

Totali

763,680

72,000

72,000

Prej prillit
2018

DKA

Aktivitet vullnetar

DKA

DKA

‐

-

Nën-Totali 4.4
Totali i Objektivit 4:

Pjerrina: 2000 EUR
Tualeti: 5000 EUR

5.2.2

5.2.1

Masa
5.2
Kodi

5.1.4

5.1.3

5.1.2

5.1.1

Masa
5.1
Kodi

Institucioni/
organizata
mbështetëse
DKA
DKA
DKA
DKA

Përgjegjësia
Drejtorët e
shkollave
Drejtorët e
shkollave
Drejtorët e
shkollave
Drejtorët e
shkollave
Aktivet
profesionale

Periudha e
implementimit
Në prill të
secilit vit
prill - maj të
secilit vit, duke
filluar prej 2018
prill - maj të
secilit vit, duke
filluar prej 2018
Në prill të
secilit vit

Identifikimi i bizneseve
dhe i mundësive të tyre
për të pranuar në
praktikë nxënës të
profileve të ndryshme
Vendosja e kontakteve
me organizatat
biznesore që
funksionojnë në
Regjionin e Gjilanit

Aktiviteti

prill - qershor i
secilit vit

janar - mars i
secilit vit

Periudha e
implementimit

DKA

DKA

Përgjegjësia

Drejtorët e
shkollave

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Drejtorët e
shkollave

Përmirësimi i praktikës profesionale të nxënësve të shkollave të mesme

Organizimi i fushatave
mediale për mundësitë
e arsimit profesional
Shpërndarja e
materialeve
promovuese
Takime informuese me
nxënësit e shkollave të
mesme të ulëta
Organizimi i ditëve të
hapura në shkolla
profesionale

Aktiviteti

Sensibilizimi për mundësitë e arsimit profesional

Përshkrimi i kostos

Nën-Totali 5.1

Mesatarja prej 1000
EUR në vit

Përshkrimi i kostos

Objektivi 5: Zhvillimi i arsimit profesional për t’iu përshtatur tregut të punës
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4.4.1 Analiza e nevojave janar-qershor
për infrastrukturë
2018
për fëmijët me aftësi
të kufizuara
4.4.2 Ndërtimi i pjerrinave Prej korrikut
dhe tualeteve në
2018
shkolla, në përputhje
me analizën e
nevojave

‐
Nën-Totali 4.3
Masa 4.4 Krijimi i kushteve për nxënës me aftësi të kufizuara
Kodi
Aktiviteti
Periudha e Përgjegjësia Institucioni/organizata Përshkrimi i kostos
implementimit
mbështetëse
2017

4.3.4 Krijimi dhe
mirëmbajtja e
hapësirave të
gjelbëruara

gjelbëruara

‐

70,000

70,000

70,000

70,000

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

‐

-

‐

2017

‐

2017

2018

1,000

1,000

2018

1,000

1,000

1,000

1,000

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

1,000

1,000

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021

135,000 1,570,000 2,070,000 1,600,000

35,000

35,000

2018

‐

‐

‐
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Totali

‐

‐

4,000

-

-

4,000

Totali

5,375,000

175,000

175,000

Totali

‐

‐

4,000
1,000
1,000

Ky plan është dokumenti bazë për zhvillimin e arsimit parauniversitar në Komunën e Gjilanit në
periudhën 2017-2021. Përgjegjësia operative për zbatimin e Planit i takon Drejtorisë Komunale
të Arsimit, e cila mund t’i delegojë detyrat tek institucionet arsimore të Komunës, si dhe të
bashkërendisë detyrat me dikasteret tjera të Komunës. Ndërkaq, mbikëqyrjen e zbatimit e bën
Kuvendi Komunal përmes Komitetit për Arsim, i cili, të paktën një herë në vit shqyrton raportet
e DKA për zbatimin e Planit.
Korniza për vlerësimin e performancës përcakton treguesit mbi bazën e të cilëve do të vlerësohet
progresi për secilin nga pesë objektivat e planit zhvillimor dhe si e tillë përmban caqet që duhet
arritur gjatë periudhës së zbatimit të Planit, si dhe gjendjen e tanishme të treguesve. Kjo kornizë
është prezantuar në vijim, në formë të pesë tabelave, nga një për secilin objektiv strategjik.
OS1. Menaxhimi efikas i arsimit
Treguesi
Përqindja e këshillave të shkollave që
plotësojnë përbërjen sipas ligjit

Totali i Objektivit 5:

-

1,000

1,000

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

Numri i objekteve parashkollore
Punësimi i mësuesve mbështetës
Përqindja e këshillave të shkollave që
plotësojnë përbërjen sipas ligjit

Drejtorët e
shkollave
Duke filluar
nga shtatori i
vitit përkatës

DKA
qershor i secilit
vit

Krijimi i dosjeve për secilin mësimdhënës
Realizimi i vetëvlerësimit të shkollave
Krijimi i hapësirave të punës dhe mjeteve të
nevojshme për punën e koordinatorit
Caktimi i pozitës së koordinatorit në shkollë
sipas UA
Numri i trajnimeve për koordinatorët
OS3. Zbatim i suksesshëm i kurrikulës së re
Treguesi
Numri i trajnerëve për kurrikulën e re për
nivelin e komunës

4

Numri i mësimdhënësve të trajnuar për
kurrikulën e re
Numri i kompjuterëve dhe projektorëve
Numri i mësimdhënësve të trajnuar për TIK
Numri i shkollave të pajisura me pako
didaktike

5
8

Caku
100%
+2
10
100%

Caku
1 takim në periudhë
1 takim në muaj/ 3 takime në
periudhë
100% e mësimdhënësve
Të gjitha shkollat
Të gjitha shkollat
Të gjitha shkollat
Për të gjitha shkollat nga 5 ditë
në vit

Gjendja e
tanishme
20

Caku

25%

100%

5%

Të gjitha shkollat
50% e mësimdhënësve
70% e shkollave

50
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5.2.4

Nënshkrimi i
memorandumeve të
mirëkuptimit/bashkëpu
nimit me bizneset
Caktimi i nxënësve për
praktikë profesionale në
biznese
5.2.3

Gjendja e tanishme

OS2. Krijimi i mekanizmave për ngritjen e cilësisë në arsim
Treguesi
Gjendja e tanishme
Numri i takimeve të drejtorëve të shkollave
me DKA rreth punës së aktiveve
profesionale në secilën periudhë
Numri i takimeve të aktiveve profesionale

DKA

Nën-Totali 5.2

5. Korniza për vlerësimin e performancës
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Numri i takimeve me komunitetin rreth
kurrikulës së re
Numri i punëtorive DKA-DrejtorKoordinatorë rreth zbatimit të kurrikulës së
re
OS4. Krijimi i kushteve për mësim cilësor
Treguesi
Numri i projekteve ideore për ndërtimet e
objekteve shkollore
Numri i shkollave të rinovuar brenda një
viti shkollor
Numri i shkollave që kanë pjerrinat dhe
tualetet për fëmijë me aftësi të kufizuara

50 takime
2 punëtori brenda 1 viti
shkollor

Gjendja e
tanishme

Caku
3 shkolla të reja dhe aneksi i
SHFMU “Thimi Mitko”
10 shkolla në vit

30%

OS5. Zhvillimi i arsimit profesional për t’iu përshtatur tregut të punës
Treguesi
Gjendja e
tanishme
Numri i kampanjave informative vjetore me
prindër/nxënës në shkolla fillore rreth
profileve të arsimit profesional dhe nevojave
të tregut
Numri i vizitave të nxënësve të SHFMU në
shkolla profesionale dhe biznese
Numri i memorandumeve afatgjatë me
biznese për realizimin e punës praktike nga
DKA
Numri i hulumtimeve me të diplomuarit e
arsimit profesional
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100%

Caku
24 shkolla

24 vizita
30 memorandume
6

Shtojcë: Pjesëmarrësit në procesin e planifikimit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ajtene Zhahiqi
Alirizah Osmani
Arben Mehmeti
Arbëresha Aliu
Arsim Bejtullahu
Blerim Saqipi
Drita Kallaba
Dukagjin Pupovci
Emine Kosumi
Ensar Shaqiri
Fahredin Rexhepi
Fidan Shaqiri
Fitore Malaj
Jetmir Jerliu
Kaltrina Jetishi
Luljeta Shkodra
Majlinda Hoxha
Merita Zejnullahu
Nehat Beqiri
Shaban Tërstena
Shkelqim Latifi
Shqipe Haziri
Shukrije Rapuca
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Projekti i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar
nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë

RRJETI I KOSOVËS PËR ARSIM DHE PUNËSIM

