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Përmbledhje ekzekutive
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Prizrenit 2017-2021 është produkt i punës së
përbashkët të Drejtorisë Komunale të Arsimit – Prizren dhe Rrjetit Kosovar për Arsim dhe
Punësim (KEEN), koalicion strategjik i udhëhequr nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
me organizata të shoqërisë civile, të cilat angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe
politikave sociale. Ky plan zhvillimor komunal u hartua përmes një procesi të strukturuar mirë
dhe me pjesëmarrje të gjerë të të gjitha palëve me interes, duke u mbështetur në nevojat reale
për zhvillimin e arsimit në Komunën e Prizrenit, 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 Prizrenit është përqendruar në pesë fusha tematike: 1)
Udhëheqja dhe menaxhimi i shkollave; 2) Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja; 3) Zhvillimi
profesional i mësimdhënësve; 4) Zbatimi i kurrikulës së re dhe 5) Sigurimi i cilësisë. Në këto
fusha është realizuar analiza e gjendjes përmes metodës SWOT, si dhe janë mbledhur të dhëna
që shërbyen për qëllime të planifikimit. Në vijim u formuluan vizioni dhe misioni i Planit
Zhvillimor të Arsimit për periudhën 2017-2021.
Vizioni: Qytetarë të përgatitur me shprehi të të nxënit gjatë gjithë jetës dhe vlera të qytetarisë
aktive, të cilët i kontribuojnë zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, shoqëror dhe kulturor.
Misioni: Sistem gjithëpërfshirës dhe llogaridhënës i arsimit, me menaxhim cilësor dhe
mësimdhënës të përgatitur, me mjedise krijuese dhe kushte që sigurojnë edukim dhe arsim
cilësor të fëmijëve.
Plani Zhvillimor i Arsimit ka pesë objektiva strategjikë, nga një për secilën fushë me interes:
OS1. Qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim cilësor në të gjitha institucionet edukativearsimore të komunës
OS2. Bashkëpunim cilësor dhe efikas në mes të palëve me interes në edukimin
parashkollor
OS3. Zhvillim i vazhdueshëm i kapaciteteve për mësimdhënie cilësore
OS4. Ndërtim i vazhdueshëm i kapaciteteve dhe i mekanizmave për zbatim dhe
monitorim të kurrikulës së re
OS5. Përmirësim i vazhdueshëm i cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit në shkolla.
Për secilin objektiv strategjik janë përcaktuar masat që çojnë në arritjen e tij. 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 deri në vitin 2021. Vlera e mjeteve të nevojshme për
zbatimin e Planit, pa llogaritur shpenzimet operative të zakonshme, kap shumën prej €
3,210,996. 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 përfundon 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. Hyrja
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Prizrenit 2017-2021 është hartuar pas aprovimit të një
serie të dokumenteve të rëndësishme legjislative dhe strategjike në nivel qendror, si: Ligjit për
Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Ligjit për Arsimin në Komuna, Planit
Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017-2021, Strategjisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin
Parauniversitar, Strategjisë për Përfshirjen e Komunitetit Rom dhe Ashkali në shoqërinë
kosovare 2017-2021, etj. Zhvillimi i planit u realizua edhe si vazhdimësi e nismave komunale
për përparimin e sistemit të arsimit. Periudha zbatuese e Planit të DKA së Prizrenit 2012-2016
dhe Planit për Zhvillimin profesional të mësimdhënësve 2012-2015 vetëm kishte përfunduar,
prandaj hartimi i këtij plani ishte nevojë dhe njëkohësisht mundësi për të siguruar një
vazhdimësi të punës në planifikimin e aktiviteteve në sektorin e arsimit. Përvoja e fituar gjatë
planifikimeve të mëhershme bëri që Komuna e Prizrenit, me mbështetjen e projektit “KEEN”,
të përgatisë planin 5-vjeçar për zhvillimin e arsimit në këtë komunë.
Rrjeti Kosovar për Arsim dhe Punësim (KEEN) është koalicion strategjik i katër organizatave
të shoqërisë civile të cilat angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale:
Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Agjencia për Përkrahjen e Punësimit në Kosovë (APPK),
Ballkan Sunflowers Kosova (BSFK), Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike
(ATTA). ATTA është dhe bartëse e hartimit të planeve të arsimit në komuna. 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.
Plani është hartuar me qëllim që të përcaktohen kahet e zhvillimit të sistemit të arsimit
parauniversitar në Komunën e Prizrenit gjatë periudhës 2017-2021, të cilat do të bashkërendisin
politikat arsimore të nivelit qendror me prioritetet zhvillimore të këtij sektori të përcaktuara në
nivelin komunal. Për të siguruar harmonizimin e këtij plani me politikat e nivelit qendror dhe
reflektimin e interesave komunale, hartimi i planit u realizua përmes organizimit të një procesi
planifikimi me pjesëmarrje të gjerë të të gjitha strukturave me interes në sferën e arsimit.
Zyrtarë të DKA-së dhe MAShT, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të komunitetit të prindërve
kontribuuan në mënyrë aktive në hartimin e këtij plani, i cili reflekton konsensusin e të gjitha
palëve me interes lidhur me kahet e zhvillimit të arsimit në Komunën e Prizrenit.
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 2017-2021 1 ,
dokument tanimë i aprovuar nga Qeveria e 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
Prizrenit.
Procesi i planifikimit është drejtuar nga Grupi për Planifikim i themeluar nga DKA e Prizrenit
dhe është ndihmuar nga konsulentë e ofruar nga Projekti KEEN. Procesi u karakterizua me
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.rksgov.net/uploads/2017/02/20161006-plani-i-veprimit.pdf, shtator 2016.
2Ligji Nr. 03/L-040, Neni 17 dhe 18, dhe 19, 20 shkurt 2008;
1
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pjesëmarrje të gjerë të palëve me interes dhe konsultime të vazhdueshme, ndërsa u zhvillua në
katër faza kryesore:
Faza e parë: Organizimi i procesit të planifikimit dhe mbledhja e të dhënave
Gjatë kësaj faze përgatitore u realizuan disa aktivitete që kishin për qëllim sigurimin e një
procesi gjithëpërfshirës dhe profesional në hartimin e këtij plani. Në fillim DKA caktoi grupin
bërthamë me 5 anëtarë në përbërje të zyrtarëve të DKA dhe drejtorëve të shkollave, të cilët do
të ishin përgjegjës për mbarëvajtjen e procesit të planifikimit. Në punëtorinë e mbajtur më 28
mars 2017, ky grup u njoftua me procesin e planifikimit dhe fazat e realizimit të tij. Në këtë
punëtori, grupi bërthamë vendosi të hartojë një plan gjithëpërfshirës të sektorit të arsimit, i cili
do të mundësonte harmonizimin e iniciativave të nivelit qendror me prioritet dhe nevojat
komunale në këtë sektor. Më pas, grupi caktoi fushat për analizë të gjendjes dhe identifikoi
burimet për sigurimin e informatave të nevojshme për planifikim. Me qëllim që gjatë hartimit
të planit të sigurohej përfaqësim i grupeve të ndryshme të interesit brenda komunës, DKA
caktoi edhe grupin punues për hartimin e planit të përbërë nga 16 zyrtarë të DKA, të MASHT,
përfaqësues të subjekteve politike që janë pjesë e Asamblesë Komunale të Prizrenit,
përfaqësues të shoqërisë civile, SBAShK, Këshillit të Prindërve, etj. Grupi bërthamë së bashku
me grupin punues përbëjnë ekipin planifikues, të cilët do të ndihmojnë në finalizimin e planit
për zhvillimin e arsimit.
Faza e dytë: Analiza e gjendjes në sektorin e arsimit
Në punëtorinë e organizuar më datën 13 prill 2017, para ekipit planifikues është bërë prezantimi
i fushave për analizë të gjendjes, përshkrimi i tyre, si dhe informatat e mbledhura gjatë fazës
përgatitore. Të dhënat e mbledhura, si dhe kontributet e pjesëmarrësve gjatë analizës SWOT
mundësuan një analizë gjithëpërfshirëse dhe kritike të gjendjes së arsimit në nivelin
parauniversitar në komunën e Prizrenit. Një analizë e tillë nxori në pah sukseset dhe dobësitë
që e karakterizojnë këtë komunë, si dhe evidentoi mundësitë për zhvillim më të suksesshëm në
të ardhmen duke pasur kujdes rreziqet që mund të shoqërojnë një proces të tillë. Të gjithë
pjesëmarrësit u pajtuan që planifikimi të përqendrohet në pesë fusha kryesore që kanë të bëjnë
me pjesëmarrjen dhe gjithëpërfshirjen e nxënësve në arsimin parauniversitar, menaxhimin dhe
udhëheqjen e shkollave, zhvillimin profesional të mësimdhënësve, zbatimin e kurrikulës së re,
si dhe sigurimin e cilësisë në procesin mësimor.
Faza e tretë: Përcaktimi i rezultateve dhe planit të veprimit
Analiza e gjendjes në sektorin e arsimit mundësoi identifikimin e fushave me prioritet të punës
së DKA-së gjatë periudhës 2017-2021. Në punëtorinë dy-ditore të mbajtur më 16-17 maj 2017
është përcaktuar synimi i përgjithshëm dhe qëllimi i planit për zhvillimin e arsimit
parauniversitar në Komunën e Prizrenit, rezultatet, aktivitetet për arritjen e tyre, si dhe janë
përcaktuar treguesit për matjen e progresit. Në fund të punëtorisë është bërë analiza e faktorëve
të rrezikut, si dhe identifikimi i masave për parandalimin e tyre. Identifikimi i aktiviteteve
mundësoi përshkrimin e tyre pas punëtorisë. Për të mundësuar monitorim efikas të realizimit
të aktiviteteve dhe arritjes së treguesve, në plan është prezantuar në formë të tabelës edhe
korniza për vlerësimin e performancës. Më pas gjatë punëtorisë një-ditore të mbajtur më 6
qershor 2017 me ekipin planifikues është hartuar një plan veprimi, në të cilin u përcaktua
zbatimi i aktiviteteve sipas viteve, si dhe është realizuar një vlerësim preliminar i buxhetit të
nevojshëm për zbatim të planit duke u bazuar në kapacitetet buxhetore të komunës, si dhe
mundësitë e sigurimit të burimeve alternative të buxhetit nga partnerët zhvillimor që
bashkëpunojnë me të.
Faza e katërt: Hartimi i planit për zhvillimin e arsimit
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Në bazë të dokumenteve të hartuara gjatë procesit të planifikimit, 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.

2. Sfondi
2.1. Arsimi në Komunën e Prizrenit
Komuna e Prizrenit shtrihet në jugperëndim të Republikës së Kosovës në sipërfaqe prej 640
km2 (5.94 % të territorit të Kosovës) dhe përbëhet nga 76 vendbanime me 220,776 banorë3.
Njëra ndër veçoritë e Komunës së Prizrenit është karakteri multi-etnik i saj, pasi në të
bashkëjetojnë komunitete të ndryshme, si: shqiptarë, boshnjakë, turq, goran, romë, ashkalinj
dhe egjiptianë. Një karakteristikë e tillë reflektohet dhe në të gjitha nivelet e arsimit duke filluar
nga edukimi parashkollor e deri në arsimin e lartë. Numri i institucioneve arsimore sipas
niveleve dhe numri i fëmijëve, nxënësve dhe studenteve sipas nivele arsimore është dhënë në
tabelën 1. Përveç institucioneve publike, në Komunë e Prizrenit funksionojnë dhe disa
institucione private të nivelit parauniversitar dhe të arsimit të lartë, për të cilat ka të dhëna të
pjesshme.
Tabela 1. Numri i institucioneve arsimore sipas niveleve dhe numri i vijuesve sipas niveleve4
Niveli i shkollimit
Edukimi parashkollor
(0-5 vjeç)
Edukimi parafillor
(5 vjeç)
Arsimi fillor dhe i mesëm
i ulët
(6-14 vjeç)
Arsimi i mesëm i lartë
(15-17 vjeç)
Arsimi i lartë
(18+ vjeç)5

Numri i institucioneve
8 institucione private të
licencuara
Rreth 30 institucione private që
veprojnë të pa licencuara
51 shkolla amë dhe
44 paralele të ndara fizike
51 shkolla amë dhe
44 paralele të ndara fizike
2 shkolla private
5 shkolla amë dhe
paralele të ndara fizike
3 shkolla private
Universiteti “Ukshin Hoti”
2 IAL private
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Numri i përgjithshëm i fëmijëve,
nxënësve ose studentëve të regjistruar
325 vijues në shkollat private

1750 vijues në shkollat publike
22947 vijues në shkollat publike
725 vijues në shkollat private
5823 vijues në shkollat publike
744 vijues në shkollat private
3 200 vijues në universitetin publik
870 vijues në institucionet e arsimit të
lartë privat

Nga të dhënat në tabelë vërehet se përfshirja e nxënësve në edukimin parashkollor është
shqetësuese në Komunë e Prizrenit. Për momentin në këtë komunë nuk ka institucion
parashkollor publik, ndërsa janë të licencuara 8 institucione private të këtij niveli të shkollimit.
Ka të dhëna se në këtë komunë funksionojnë mbi 30 çerdhe private të cilat ende nuk janë të
licencuara. Vijueshmëria e nxënësve të të gjitha komuniteteve sipas niveleve të shkollimit është
dhënë në tabelën 2. Përfshirja e nxënësve të komunitetit rom, ashkalinj dhe egjiptian në arsimin
parauniversitar është e lartë në Komunën e Prizrenit. Një gjë e tillë është rezultat i punës së
disa organizatave joqeveritare që operojnë në këtë komunë dhe kontribuojnë në mënyrë aktive
jo vetëm në përfshirjen e këtyre fëmijëve në arsim, por edhe në parandalimin e braktisjes së
shkollimit nga këta nxënës.

https://kk.rks-gov.net/prizren/City-guide/Geography.aspx
Të dhënat për arsimin parauniversitar janë marrë nga DKA-Prizren dhe i referohen vitit shkollor 2016/2017.
5 Statistikat e Arsimit në Kosovë 2015/16, ASK, 2016.
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Tabela 2. Numri i përgjithshëm i nxënësve sipas niveleve dhe përkatësisë etnike në shkollat publike 6
Numri i përgjithshëm i nxënësve sipas komuniteteve
Serbë Boshnjakë Turq Rom
Ashkali
Egjiptian

Niveli i
shkollimit
Niveli
parashkollor
Niveli parafillor
Niveli fillor

Shqiptarë

1415
10563

0
0

186
908

101
527

35
193

9
137

4
2

1750
12330

Niveli i mesëm i
ultë
Niveli i mesëm i
lartë

9076

11

891

406

152

76

5

10617

4963

0

483

352

18

7

0

5823

Nuk ka të dhëna

Gjithsej
325

Në institucionet publike të Komunës së Prizrenit punojnë gjithsej 1820 mësimdhënës, prej të
cilëve 52 në nivelin parafillor, 502 në nivelin fillor, 1004 në nivelin e arsimit të mesëm të ulët
dhe 330 janë të punësuar në shkollat e mesme të larta të Komunës. Në tabelën 3 janë pasqyruar
të dhënat për raportin mësimdhënës-nxënës në Komunën e Prizrenit, sipas niveleve arsimore,
si dhe krahasimi me të dhënat në nivel të Republikës së Kosovës.
Tabela 3. Raporti mësimdhënës-nxënës në institucionet publike
Niveli
Parashkollor
Parafillor
Fillor dhe i mesëm i ulët
I mesëm i lartë

Komuna e Prizrenit7
n/a
33.1
15.2
17.6

Republika e Kosovës8
9.9
22.4
15.5
15.9

Sa i takon buxhetit për vitin 2017, Komuna e Prizrenit ka në dispozicion 16,163,477 EUR për
shpenzime në arsimin parauniversitar. Struktura e buxhetit sipas burimeve dhe kategorive
ekonomike është dhënë në tabelën 4.
Tabela 4. Buxheti për arsimin parauniversitar në vitin 20179
Burimi
Grantet
qeveritare
Të hyrat
vetanake
Gjithsej

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

13,088,879

1,044,098

254,000

Subvencion
et dhe
transferet
-

70,000

178,500

-

13,158,879

1,222,598

254,000

Shpenzimet
kapitale

Gjithsej

810,350

15,197,327

85,000

632,650

966,150

85,000

1,443,000

16,163,477

Nga tabela vërehet se 81.4% e shpenzimeve operative për sektorin e arsimit të Komunës së
Prizrenit janë të dedikuara për paga. Një gjë e tillë i mundëson DKA që afërsisht 20% të
buxhetit ta shfrytëzojë për zgjerimin, përmirësimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës
shkollore. Ndërsa norma e shpenzimeve rrjedhëse publike për një nxënës si përqindje e BPV
për kokë banori është 12.32%10 që është nën nivelin e mesatares së vendit – 14.9%11.
Komuna e Prizrenit, si edhe të gjitha komunat e tjera në Kosovë, është duke u ballafaquar me
rënie të natalitetit. Kjo do të sjellë deri te zvogëlimi i grantit qeveritar për arsim, prandaj mbetet
Të dhënat për arsimin parauniversitar janë marrë nga DKA-Prizren dhe i referohen vitit shkollor 2016/2017.
Të dhënat për numrin e nxënësve dhe personelit mësimor janë dhënë nga DKA Prizren për vitin shkollor 2016/17.
8 Raport vjetor statistikor me tregues arsimorë 2015/16, MASHT, dhjetor 2016.
9 Ligji Nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017.
10 Buxheti për shpenzime rrjedhëse (pa shpenzime kapitale) për arsimin parauniversitar në Komunën e Prizrenit për vitin
2017 është 14,720,477 EUR kurse numri i fëmijëve në sistemin publik – 30,520.
11 Raport vjetor statistikor me tregues arsimorë 2015/16, MASHT, dhjetor 2016.
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sfidë për komunën që të bëjë planifikim të kujdesshëm të buxhetit në mënyrë që të mbulojë të
gjitha shpenzimet e nevojshme për këtë sektor.

2.2. Analiza e gjendjes
Nga analiza e të dhënave të ofruara nga Drejtoria Komuna e Arsimit në Prizren, shqyrtimi i
raporteve të ndryshme që i adresohen arsimit në këtë komunë, informacioneve të fituara nga
vizita e disa shkollave, si dhe konsultimeve që janë realizuar gjatë takimeve të punës të
mbajtura më 28 mars në Prishtinë dhe më 13 prill në Prizren vërehet se në këtë komunë ka
suksese të dukshme në sferën e arsimit, por edhe aspekte të cilat duhet të motivojnë strukturat
e ndryshme për të siguruar një arsim cilësor. Shqyrtimi i të dhënave dhe diskutimi i hapur gjatë
takimeve në të cilat morën pjesë një numër i konsiderueshëm i përfaqësuesve të DKA, zyrës së
inspektoratit, shoqërisë civile dhe përfaqësuesve të prindërve, bëri të mundur një analizë
gjithëpërfshirëse të gjendjes së arsimit në komunën e Prizrenit. Nga diskutimi i argumenteve
të ofruara, Grupi për Planifikim i emëruar në nivel komunal vendosi të hartojë Planin për
Zhvillimin e Arsimit 2017-2021, në të cilin do të adresohen pesë fusha tematike të analizës:
1.
2.
3.
4.
5.

Udhëheqja dhe menaxhimi i shkollave
Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja
Zhvillimi profesional i mësimdhënësve
Zbatimi i kurrikulës së re
Sigurimi i cilësisë.

Fushat e përcaktuara në këtë plan janë të ngjashme me fushat e PSAK 2017-2021, por tematikat
që adresohen brenda fushave janë më të thjeshtësuara dhe i adresohen çështjeve që kanë të
bëjnë me nivelin komunal. Kjo është bërë për dy qëllime:
1) Ky plan koincidon me të njëjtën periudhë të zbatimit të PSAK 2017-2021, prandaj është
menduar si operacionalizim i masave të strategjisë kombëtare në nivel komunal dhe në
nivel të shkollave.
2) Janë identifikuar si nevoja për intervenim në nivel komunal të njëjtat fusha si ato të
PSAK.
Identifikimi i fushave dhe renditja e tyre sigurojnë që analiza e gjendjes të jetë gjithëpërfshirëse
dhe e strukturuar për të adresuar të gjitha aspektet e arsimit. Analiza fillon nga udhëheqja dhe
menaxhimi i shkollave, i cili është mekanizmi që mundëson zbatimin e politikave nga niveli
qendror dhe komunal në shkolla. Më pas vazhdon me analizën e përfshirjes së nxënësve në
arsim dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve, si elementet më të rëndësishme në
funksionimin e procesit mësimor. Ndërsa analiza përfundon me skanimin e kushteve për
zbatimin e kurrikulës së re dhe sigurimin e një arsimi cilësor.
Në fushën e parë “Udhëheqja dhe menaxhimi i shkollave” analizohet situata që ekziston në
strukturat udhëheqëse të shkollave, si dhe sfidat që ka komuna për të siguruar një udhëheqje
efektive të shkollave.
Në fushën e dytë janë dhënë shifra lidhur me shkallën e përfshirjes së fëmijëve në nivele të
ndryshme të shkollimit. Edukimi parashkollor është evidentuar si niveli i arsimit në të cilin
përfshirja e fëmijëve është shqetësuese. Përfshirja e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian
në sistemin e arsimit është adresuar pjesërisht duke pasur parasysh që Komuna e Prizrenit ka
paraparë që në vitin 2018 të hartojë një plan të veprimit për këto komunitete në harmoni me
strategjinë shtetërore për integrimin e tyre në shoqërinë kosovare.
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Në fushën e tretë “Zhvillimi profesional i mësimdhënësve” janë pasqyruar të dhënat nga
hulumtimi lidhur me nevojat e mësimdhënësve për trajnime, si dhe pamundësia e organizimit
të trajnimeve të tilla, kryesisht për shkak të buxhetit të pamjaftueshëm.
Në fushën e katërt janë evidentuar kapacitetet e kufizuara komunale për zbatimin e kurrikulës
së re në shkolla, ndërsa në fushën e pestë është pasqyruar infrastruktura shkollore, e cila ka të
bëjë me sigurimin e kushteve për sigurimin e cilësisë.
Pasi të gjithë të pranishmit në takimet e punës janë pajtuar me këto fusha dhe përmbajtjen e
secilës prej tyre është bërë analiza SWOT, si një metodë e përshtatshme për analizë të gjendjes
në këto fusha. Gjatë analizës SWOT janë identifikuar sukseset dhe dobësitë e pranishme në
këto fusha të arsimit, mundësitë për përmirësim, si dhe aktivitetet për amortizimin e rreziqeve
eventuale që mund të paraqiten në të ardhmen.
2.2.1. Udhëheqja dhe menaxhimi i shkollave
Zhvillimet e fundit në sistemin e arsimit janë të fokusuara në ndërtimin e mekanizmave
funksionalë të cilët mundësojnë që politikat arsimore të hartuara në nivelin qendror të zbatohen
në nivelin komunal dhe në shkolla. Për këtë qëllim janë hartuar një numër i konsiderueshëm i
ligjeve të cilat përcaktojnë përgjegjësitë e komunave në menaxhimin dhe udhëheqjen e
shkollave.
Ligji për arsimin parauniversitar rregullon funksionalizimin e strukturave udhëheqëse të
shkollës, ndërsa Ligji për arsimin në komuna ka bartur në nivelin komunal përgjegjësitë për
zhvillimin profesional të mësimdhënësve, për sigurimin e cilësisë, si dhe përgjegjësitë për
planifikim dhe menaxhim financiar të buxheteve shkollore. Bartja e përgjegjësive të tilla nga
niveli qendror në nivelin komunal nuk është shoqëruar me aftësimin e zyrtarëve komunal dhe
drejtorëve të shkollave për të ushtruar këto
përgjegjësi ligjore. Në gjë e tillë është reflektuar
Sfidat kryesore:
me kapacitete të kufizuara të drejtorëve për
 Kapacitetet e kufizuara për
udhëheqje dhe menaxhim efektiv të shkollave.
planifikim dhe menaxhim të bazuar
Edhe pse raportet statistikore të shkollave
në të dhëna statistikore.
dërgohen me rregull në DKA, mbetet sfidë për
 Numër i kufizuar i personelit
komunat dhe shkollat se si të përdoren ato për
arsimor i aftësuar për udhëheqje në
arsim.
hartimin
e
politikave
komunale
dhe
 Mos konsolidim i strukturave
vendimmarrje.
udhëheqëse dhe menaxheriale të

Udhëzimi administrativ Nr.08/201412 kërkon që
shkollës.

Mungesë e mekanizmave për
të gjithë kandidatët të kenë të kryer një kualifikim
stimulim të menaxhimit efikas të
profesional në fushën e menaxhimit me rastin e
shkollave dhe angazhimit për
aplikimit për një pozitë menaxheriale në shkollë.
ndërmarrësi.
Përkundër faktit se 202 drejtorë të shkollave dhe
 Mungesë e mekanizmave për
mësimdhënës të Komunës së Prizrenit kanë
vlerësim të brendshëm të shkollave.
vijuar programe trajnimi për udhëheqje arsimore,
 Bashkëpunim i kufizuar ndërmjet
shkollave.
ende ka nevojë të theksuar që të organizohen
trajnime të tilla. Komuna duhet të bashkëpunojë
me organizata të ndryshme për të organizuar
trajnimin e kandidatëve të interesuar për këtë program. Kjo do të shtonte numrin e kandidatëve
që do të aplikonin për pozitën e drejtorit të shkollës dhe do të mundësonte përzgjedhjen e
kandidatëve më të suksesshëm.

Përkundër faktit se pothuajse në të gjitha shkollat e Prizrenit janë të formuara strukturat
udhëheqëse të shkollave, në pjesën më të madhe të tyre ato janë jofunksionale. Zyrtarët
komunalë nuk kërkojnë llogaridhënie nga drejtorët e shkollave lidhur me përfshirjen e
organeve e shkollës në planifikim, menaxhim dhe qeverisje efektive të tyre. Për të rritur
shkallën e transparencës dhe llogaridhënies në shkolla, komuna duhet të krijojë mekanizma për
vlerësimin e performancës së drejtorëve të shkollave. Në disa shkolla të Komunës së Prizrenit,
drejtorët kanë arritur të ndërtojnë partneritete funksionale me prindërit dhe komunitetin. Kjo
ka ndikuar që në shkollat e tilla të sigurohen mjedise miqësore dhe të sigurta për nxënësit. Një
gjë të tillë e pohojnë disa hulumtime të realizuara nga UNDP13 në këtë komunë.
Në raportet e ndryshme që publikohen nga MASHT14 dhe organizata të ndryshme15 theksohet
se Komuna e Prizrenit ka bërë një përparim të dukshëm lidhur me menaxhimin financiar të
buxheteve shkollore. Me ndihmën e projektit të Bankës Botërore, kjo komunë ka aftësuar me
sukses drejtorët e shkollave në menaxhimin e buxheteve të tyre. Komuna ka organizuar takime
shtesë për të ndihmuar drejtorët e shkollave në kryerjen me sukses të procedurave të prokurimit.
Menaxhimi me sukses i buxheteve shkollore ka mundësuar funksionimin relativisht të
kënaqshëm të të gjitha shkollave të komunës. Po ashtu, menaxhimi i suksesshëm i buxheteve
shkollore ka mundësuar mbulimin e shpenzimeve të transportit për mësimdhënësit që
udhëtojnë, krahas realizimit të përgjegjësisë ligjore për pagesën e shpenzimeve të transportit
për nxënësit që udhëtojnë. Përkundër suksesit të arritur në menaxhimin e buxheteve shkollore,
Komuna e Prizrenit është ballafaquar me probleme serioze lidhur me moszbatimin e
procedurave të prokurimit në disa raste. Po ashtu, në disa shkolla ka pasur dhe probleme në
menaxhimin e buxheteve shkollore. Për të realizuar me sukses menaxhimin e buxheteve
shkollore në të gjitha shkollat, si dhe për të kthyer besimin e qytetarëve, komuna duhet të shtojë
numrin e zyrtarëve financiar në shkolla, si dhe të rrisë shkallën e transparencës dhe
llogaridhënies përmes bashkëpunimit të ngushtë me shkollat dhe komunitetin e gjerë.
Në Komunën e Prizrenit nuk ekziston një mekanizëm stimulues, i cili do të shpërblente shkollat
e suksesshme. Mungesa e një mekanizmi të tillë bën që kursimet në buxhetin e shkollës,
bashkëpunimet me organizatat dhe bizneset, si dhe realizimi i projekteve të ndryshme të
ndërmarrësisë të mbeten në vullnetin e drejtorëve dhe jo si një politikë komunale e cila do të
motivonte shkollat për angazhim të shtuar në shfrytëzimin e kursimeve dhe organizimin e
aktiviteteve të ndryshme që do të kontribuonin në ngritjen e cilësisë. Për të siguruar një arsim
cilësor, komuna duhet të ndihmojë shkollat për të realizuar në mënyrë profesionale vlerësimin
e brendshëm të tyre në mënyrë që të identifikohen elementet ku duhet bërë përmirësimet e
nevojshme. Në veçanti, komuna duhet të planifikojë buxhet dhe të bashkëpunojë me organizata
të ndryshme për të siguruar aftësimin e mësimdhënësve sipas nevojave të tyre në mënyrë që të
plotësojnë kërkesat që parashihen gjatë procesit të licencimit. Digjitalizimi i shkollave dhe
sigurimi i infrastrukturës së nevojshme do të ndihmonte shkollat në shtimin e performancës së
tyre dhe rritjen e cilësisë në arsim. Po ashtu, komuna duhet të ndihmojë shkollat që të rrisin
bashkëpunimin e tyre me shkollat e tjera në vend dhe jashtë, në mënyrë që mësimdhënësit dhe
nxënësit e tyre të përfitojnë nga shkëmbimi i praktikave të suksesshme.
Mundësia e politizimit të emërimeve të menaxherëve të shkollave dhe personelit mësimor është
rreziku më i madh me të cilin mund të përballet komuna e Prizrenit në kontekstin e menaxhimit
të shkollave.

UNDP, Siguria në shkollat e Komunës së Prizrenit, maj 2013.
MASHT, Raport mbi decentralizimin e financave në arsim, 2012.
15 KEC, Decentralizimi i financave në Arsim, 2013.
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edukativo-arsimor dhe aftësues.
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2.2.2. Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja
Të gjitha dokumentet ligjore dhe strategjike të arsimit në Kosovë promovojnë konceptin e
gjithëpërfshirjes dhe të parandalimit të braktisjes në arsim. Në këto dokumente theksohet
nevoja për angazhimin e institucioneve qendrore dhe komunale për të ndërtuar një sistem
arsimor gjithëpërfshirës, i cili siguron kushte për formim cilësor të fëmijëve në përputhje me
nevojat e tregut të punës dhe shoqërisë.
Të dhënat e DKA në Prizren tregojnë se përfshirja e
nxënësve në nivelin fillor, të mesëm të ultë dhe të
Sfidat kryesore:
mesëm të lartë është përmirësuar viteve të fundit
 Shkallë e ultë e përfshirjes së
kryesisht si rezultat i bashkëpunimit me OJQ-të dhe
fëmijëve në edukimin
partnerët zhvillimor, të cilët kanë ndihmuar
parashkollor.
përfshirjen në arsim të nxënësve me nevoja të
 Mungesë e bashkëpunimit me
veçanta dhe të nxënësve të komuniteteve të
institucionet private të arsimit.
ndryshme, ndërsa shqetësuese mbetet përfshirja e
 Përfshirje e ultë në arsim e
nxënësve në edukimin parashkollor. Për momentin
fëmijëve nga grupet e
margjinalizuara.
në Komunën e Prizrenit nuk funksionon asnjë

Vetëdije e ultë lidhur me
çerdhe publike, ndërsa janë të licencuara vetëm 8
rëndësinë e shkollimit të
institucione private të arsimit parashkollor, të cilat
fëmijëve të grupeve të
punojnë me 325 fëmijë të grup moshës 6 muaj-5
margjinalizuara.
vjeç. Ka të dhëna se në këtë komunë funksionojnë
edhe mbi 3016 çerdhe të cilat nuk janë të licencuara.
Një përfshirje kaq e ultë e kësaj grup moshe është larg standardeve evropiane. Meqë komuna
nuk ka mundësi buxhetore për të hapur çerdhe publike, ajo është duke bashkëpunuar me
MASHT dhe komunitetin e biznesit për të krijuar kushte për hapjen e institucioneve
parashkollore përmes partneritetit publiko-privat. Për fat të mirë komuna ka kapacitete të
mjaftueshme të edukatoreve për të punuar me këtë grup moshë, prandaj sigurimi i
infrastrukturës së nevojshme do të ndikonte dukshëm në rritjen e shkallës së përfshirjes së
fëmijëve në edukimin parashkollor.
Sipas zyrtarëve të Komunës së Prizrenit, numri i nxënësve që vijojnë nivelin parafillor, fillor
dhe të mesëm të ultë është 24.697 nxënës, ndërsa mësimin në nivelin e mesëm të lartë e vijojnë
5823 nxënës. Një pjesëmarrje e tillë është e lartë dhe në parametra të përafërta me ato të
Kosovës. Vijueshmëria e nxënësve të të gjitha komuniteteve sipas niveleve të shkollimit në
shkollat publike që menaxhon DKA e Prizrenit është dhënë më herët në tabelën 2.
Në disa fshatra të thella të Komunës së Prizrenit, 49 nxënës vijojnë ende mësimin në klasa të
kombinuara. Në këtë komunë, pikërisht në fshatin Novakë vijojnë mësimin edhe 11 nxënës të
komunitetit serb. Përveç shkollave që menaxhon DKA, në Prizren veprojnë edhe 2 shkolla të
mesme të larta, të cilat janë nën menaxhimin e AAAPARr, si: SHML Teknike “11 Marsi” në
të cilën vijojnë mësimin 1319 nxënës dhe Qendra e Kompetencave me 472 nxënës. Në Prizren
funksionojnë edhe 3 shkolla private, si: Asociacioni “Loyola”, Shkolla “Mehmet Akif”, dhe
Medreseja “Alaudin”, të cilat së bashku numërojnë 1469 nxënës. Përveç pjesëmarrjes në
manifestime të caktuara, DKA e Prizrenit nuk ka bashkëpunim të vazhdueshëm me shkollat
private dhe ato që menaxhohen nga AAAPARr. Zyrtarët e DKA duhet të kërkojnë që këto
shkolla të raportojnë në mënyrë të vazhdueshme në Drejtorinë Komunale të Arsimit. Po ashtu,
DKA duhet të motivojë bashkëpunimin e shkollave publike dhe private që përmes aktiviteteve
të ndryshme të mundësojnë shkëmbimin e përvojave të suksesshme të mësimdhënësve dhe të
nxënësve të tyre.

Komuna e Prizrenit në bashkëpunim me MASHT kanë arritur që të sigurojnë shkollimin në
gjuhën amtare për nxënësit e komunitetit boshnjak dhe turk në të gjitha nivelet e shkollimit
parauniversitar. Gjithashtu është filluar me mësimin fakultativ të gjuhës rome si lëndë
zgjedhore në tri shkolla urbane të komunës. Në bashkëpunim me OJQ-të e ndryshme, komuna
ka arritur që të rrisë shkallën e përfshirjes në shkollim të nxënësve të komunitetit rom, ashkali
dhe egjiptian përmes zbatimit të projekteve të ndryshme, si: EU SIMRAES 2, PROSPECT, etj.
Gjatë vitit 2018 komuna do të hartojë planin lokal të veprimit për përfshirjen e komuniteteve
rom, ashkali dhe egjiptian ku do të adresojë hollësisht edhe çështjen e pjesëmarrjes së tyre në
shkollim. Në këtë plan një vëmendje e veçantë do t’i kushtohet edhe integrimit të nxënësve të
ri-atdhesuar. Për momentin në nivelin fillor dhe të mesëm të ultë janë të integruar vetëm 65
nxënës të ri-atdhesuar17. Për të rritur shkallën e përfshirjes së komuniteteve rom, ashkalinj dhe
egjiptian, komuna duhet të kujdeset që në bashkëpunim me OJQ të ndryshme të organizojë
fushata ndërgjegjësuese me prindërit lidhur me rëndësinë e shkollimit të fëmijëve të këtyre
komuniteteve.
Në Prizren funksionon Qendra Burimore “Nënë Tereza” për nxënësit shurdh-memec, në të
cilën vijojnë mësimin 56 nxënës, përfshirë 22 parashkollorë. Gjithashtu në komunë operon
edhe Qendra Burimore “Lef Nosi” në të cilën vijojnë mësimin 64 nxënës. Në shkollat e
përmendura më sipër vijojnë mësimin nxënësit që kanë nevoja të veçanta specifike dhe ata që
kanë pengesa të theksuara, sepse mbi 80 nxënës me nevoja të veçanta, që kanë pengesa të vogla
janë integruar plotësisht në klasa të rregullta. Përkundër sukseseve të arritura, komuna duhet të
shtojë bashkëpunimin me partnerët zhvillimorë dhe OJQ e ndryshme për të mundësuar jo vetëm
përfshirjen e të gjithë nxënësve në shkollim, por edhe sigurimin e një arsimi cilësor për të
gjithë.
2.2.3. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve
Zhvillimi profesional i mësimdhënësve është njëri ndër faktorët më të rëndësishëm që ndikon
në ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit. Mësimdhënësit e kualifikuar dhe të
përditësuar me risitë e metodologjive bashkëkohore të mësimdhënies dhe të nxënies kanë
potencial që të zbatojnë në procesin mësimor
çdo inovacion që kontribuon në përgatitjen e
gjeneratave të reja si qytetarë të përgjegjshëm
Sfidat kryesore:
në zhvillimin e shoqërive të hapura dhe
 Kapacitete të kufizuara për
demokratike.
organizimin e trajnimeve në bazë të
Në komunën e Prizrenit, si edhe në çdo
komunë tjetër në Kosovë, është duke
funksionuar modeli i zhvillimit profesional të
mësimdhënësve i bazuar në ofertën e
programeve që sigurojnë organizatat e
ndryshme dhe partnerët zhvillimor 18 . Për të
identifikuar nevojat e mësimdhënësve për
zhvillim profesional, zyrtarët e DKA kanë
realizuar një anketim të mësimdhënësve në 34
shkolla
të
Komunës
së
Prizrenit.
Mësimdhënësit e anketuar kishin mundësi të
zgjedhin 3 programe trajnimi për të cilat kishin
nevojë. Nga të dhënat kuptohet se







nevojave për ZHPM.
Mungesë e mekanizmave për
financimin e ZHPM.
Mungesa e kapaciteteve brenda
komunës për organizim dhe
menaxhim të ZHPM.
Bashkëpunim i pamjaftueshëm me
MASHT dhe OJQ për ZHPM.
Kapacitete të kufizuara për
monitorimin e zbatimit të
metodologjive bashkëkohore.
Mungesë e mekanizmave për stimulim
të mësimdhënësve të suksesshëm.

Nevo Koncepti, Raport mbi përfshirjen e nxënësve të komunitetit rom dhe të ri-atdhesuarve në Komunën e Prizrenit.
MASHT, Raport vlerësimi i PSAK 2011-2016, Dhjetor 2015,
https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/02/raport-vleresimi-psak-2011-2016-shq-web.pdf
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Të dhënat nga zyra e inspektoriatit në Prizren.
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mësimdhënësit e anketuar kanë gatishmëri të marrin pjesë në trajnime. Kjo tregon se në këtë
komunë është krijuar një kulturë për zhvillim profesional të stafit arsimor. Mësimdhënësit e
anketuar kanë shprehur vullnet për të marrë pjesë në 21 programe trajnimi, prej të cilave interes
më të madh kanë shprehur për të marrë pjesë në programin e MKLSh (28 shkolla), HpH (19
shkolla), Programi i arsimit cilësor (18 shkolla), etj.

Tabela 5. Numri i mësimdhënësve të trajnuar në programe të ndryshme me bazë në shkollë
Trajnimet

Numri i mësimdhënësve që ka vijuar trajnimet

Standardet e fasilitimit
Kursi i leximit
Kursi i mjedisit
Vlerësimi formativ
Kursi i matematikës (BEP)
Shkencat (BEP)
Matematika (CDBE)
Shkencat (CDBE)

50
179
39
553
159
25
240
120

MASHT ka hartuar kornizën ligjore për zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Udhëzimet
administrative për ZHPM 19, si dhe Korniza Strategjike për Zhvillimin e Mësimdhënësve20
janë disa nga dokumentet të cilat përcaktojnë kahet e zhvillimit profesional të mësimdhënësve,
ndërlidhjen e tij me procesin e licencimit, si dhe standardet dhe kompetencat që duhet të kenë
mësimdhënësit gjatë karrierës së tyre profesionale. Edhe pse këto dokumente promovojnë
organizimin e trajnimeve sipas nevojave të mësimdhënësve, si dhe komuna ka identifikuar
nevojat e tyre, ende një qasje e tillë nuk zbatohet në praktikë. Përkundër procesit të
decentralizimit të financave në arsim, MAShT ende menaxhon me buxhetin për ZHPM dhe
vendosë për trajnimet që do të organizohen në komuna të ndryshme, ndërsa komunat nuk kanë
mekanizma për të financuar ZHPM. Meqë sipas Ligjit për arsim në komuna, përgjegjëse për
ZHPM është niveli komunal, atëherë mbetet sfidë për komunën krijimi i një mekanizmi të tillë,
i cili do të mundësojë trajnimin e mësimdhënësve sipas nevojave të tyre, si dhe plotësimin e
kërkesave për trajnim që janë pjesë e procesit të licencimit. DKA duhet të shtojë
bashkëpunimin me MASHT, organizatat e ndryshme, bizneset dhe partnerët zhvillimor për të
siguruar, qoftë edhe me bashkëfinancim, trajnimet që janë identifikuar të nevojshme nga ana e
mësimdhënësve. Po ashtu, komuna duhet të caktojë dhe një zyrtar, i cili do të bashkëpunojë me
MASHT, OJQ dhe partnerët zhvillimor lidhur me organizimin e trajnimeve për zhvillim
profesional të mësimdhënësve.

Me përfundimin e këtyre programeve, në shkollat përfituese nuk vazhdon edhe më tutje
organizimi i takimeve me bazë në shkollë të cilat mundësojnë shkëmbimin e përvojave
ndërmjet mësimdhënësve. Në këtë komunë nuk funksionon as rrjeti i shkollave “Komuniteti i
të mësuarit së bashku”, i cili përmes shkëmbimit të përvojave të mësimdhënësve mundëson
zhvillimin e vazhdueshëm profesional të tyre. Për të mundësuar krijimin e një rrjeti të tillë të
shkollave, komuna duhet të bashkëpunojë me Agjencinë Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar
(GIZ).

Komuna e Prizrenit është njëra ndër komunat më të favorizuara lidhur me trajnimin e
mësimdhënësve në shërbim. Karakteri multi-etnik i komunës ka tërhequr shumë organizata dhe
partnerë zhvillimor që të zbatojnë projekte të cilat kanë mundësuar zhvillimin profesional të
mësimdhënësve në aspekte të ndryshme, si: (i) në programe të përgjithshme për zbatimin e
metodologjive bashkëkohore të mësimdhënies dhe të nxënit, për krijimin e një mjedisi miqësor
dhe një kulture multi-etnike në shkolla, për gjithëpërfshirje, të drejta të fëmijës, etj., (ii) për
aftësimin e tyre në lëndë apo fusha lëndore, si p.sh. në mësimdhënien e matematikës,
mësimdhënien e shkencave të natyrës, aplikimin e TIK në procesin mësimor, apo (iii)
programet me bazë në shkollë, si për vlerësimin formativ, kursin e leximit, të matematikës,
shprehitë e shekullit XXI, etj. Për shkak të karakterit multi-etnik të shkollave, OJQ dhe
partnerët zhvillimor janë munduar që të organizojnë trajnime në gjuhën e komuniteteve ose të
sigurojnë përkthimin për mësimdhënësit gjatë trajnimeve. Mbetet obligim i DKA që të kërkojë
nga organizatorët që të gjitha trajnimet për komunitete të organizohen në gjuhën e tyre ose të
sigurohet përkthim për mësimdhënësit gjatë mbajtjes së tyre. Përveç pjesëmarrjes në programet
e tjera, Komuna e Prizrenit ka qenë përfituese edhe e Programit të Arsimit Themelor (BEP)
dhe Programit për Ndërtimin e Kapaciteteve në Arsimin Themelor (CDBE) përmes të cilave
ka themeluar 2 qendra për ngritje profesionale të mësimdhënësve dhe ka trajnuar mbi 1360
mësimdhënës në programe me bazë në shkollë (tabela 5).

2.2.4. Zbatimi i kurrikulës së re

19 UA 14/2013 Vlerësimi i performancës së mësimdhënësve, UA 15/2013 Financimi i ZHPM, UA 16/2013 Zbatimi i
ZHPM.
20 MASHT, Korniza Strategjike për Zhvillimin e Mësimdhënësve, Prill 2017,
https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/04/kornize-strategjike.pdf
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Në Komunën e Prizrenit janë të trajnuar në kuadër të programeve të ndryshme një numër i
konsiderueshëm i mësimdhënësve. Përkundër mobilizimit të shkollave për të mbledhur
shënimet lidhur me trajnimet që kanë vijuar mësimdhënësit e tyre, si një ndër kërkesat për të
mundësuar planifikimin e trajnimeve dhe procesin e licencimit, ende nuk ka të dhëna lidhur me
numrin e mësimdhënësve të trajnuar sipas programeve të ndryshme. Një dobësi tjetër që e
shoqëron ZHPM në mbarë Kosovën, por edhe në komunën e Prizrenit, është mungesa e
mekanizmave të strukturuar për monitorimin e zbatimit të njohurive të fituara nga programet e
ndryshme të trajnimit, si dhe stimulimit të mësimdhënësve të suksesshëm. Në komunën e
Prizrenit ka drejtorë të shkollave të cilët bëjnë monitorimin e mësimdhënësve. Mirëpo mungesa
e një strukture në nivel komunal bën që ky proces të bazohet në vullnetin personal të drejtorëve
të shkollave. Pritet që procesi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve dhe licencimit të
tyre i filluar në nivel qendror të ndikojë dhe në mobilizimin e strukturave komunale dhe
shkollore për të realizuar monitorimin e mësimdhënësve në zbatimin e njohurive të fituara nga
programet e ZHPM.
Korniza e re e kurrikulës së Kosovës, e aprovuar nga MASHT në vitin 2011, mundëson kalimin
nga mësimdhënia dhe të nxënit e bazuar në objektiva dhe përmbajtje mësimore në mësimdhënie
të bazuar në rezultate të të nxënit dhe zhvillimin e kompetencave të nxënësve. Ndryshimi i tillë
është bërë me qëllim të ngritjes së cilësisë në
arsim, si dhe përgatitjes së nxënësve me
Sfidat kryesore:
kompetenca të nevojshme për t’u përballur me
 Kapacitete të limituara komunale për
kërkesat e tregut të punës në Kosovës dhe më
mbështetjen e shkollave në zbatimin e
gjerë.
kurrikulës së re.
MASHT ka filluar pilotimin e kurrikulës së re
gjatë vitit 2013/2014. Në Komunën e Prizrenit
pilotimi ka filluar në një shkollë, ndërsa nja vit
më pas zbatimi i saj u zgjerua edhe në tri
shkolla të tjera. Përkundër vështirësive
fillestare, kurrikula e re arriti të zbatohej në
këto shkolla falë ndihmës së ofruar nga






Kapacitete të kufizuara për zhvillimin e
kurrikulës me bazë në shkollë.
Mungesë e materialeve mësimore për
zbatimin e kurrikulës së re.
Mos informimi i duhur i prindërve
lidhur me konceptet themelore të
kurrikulës së re.
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MASHT dhe Institutit Pedagogjik i Kosovës. Në vitin 2017, MASHT është duke bërë
përgatitjet për zbatimin e kurrikulës së re në të gjitha shkollat e Kosovës, kryesisht duke
trajnuar mësimdhënësit për zbatimin e saj në praktikë.
Përgjegjësia e nivelit komunal lidhur me kurrikulën e re është koordinimi dhe mbështetja e
shkollave në zbatimin e saj. Mirëpo koordinimi i pamjaftueshëm ndërmjet MASHT dhe DKA
ka bërë që zbatimi i kurrikulës të shikohet si ndërmarrje që do të shoqërohet me shumë sfida.
Në përgjithësi, komuna ka kapacitete të limituara profesionale dhe buxhetore për të mbështetur
të gjitha shkollat në zbatimin me sukses të kurrikulës së re. Aftësimi nga MASHT i dy
trajnerëve për secilën fushë lëndore në nivel komunal nuk mjafton për të organizuar trajnimin
e mësimdhënësve dhe mbështetjen e tyre në zbatimin e kurrikulës së re. Në anën tjetër,
përgatitja e trajnerëve është realizuar për një kohë të shkurtër dhe nuk ka mjaftuar për të
qartësuar në tërësi kompleksitetin e çështjeve që adreson kurrikula e re e Kosovës. Prandaj,
ekziston një skepticizëm lidhur me cilësinë e përgatitjes së trajnerëve për zbatim të kurrikulës.
Komuna është duke shqyrtuar mundësinë e organizimit të aktiviteteve të përbashkëta ndërmjet
shkollave që kanë pilotuar kurrikulën e re dhe shkollave që do ta zbatojnë atë në mënyrë që
përmes shkëmbimit të përvojave të mbështeten mësimdhënësit për zbatim të kurrikulës së re
në shkolla.
Vlerësimet e jashtme të realizuara nga projektit i binjakëzimit21 dhe IPK22 lidhur me vlerësimin
e pilotimit të kurrikulës së re kanë rekomanduar që shkollave të ju ofrohet një orientim i caktuar
lidhur me plan programet mësimore të fushave lëndore, më konkretisht të ketë një bosht të
temave që duhet të shtjellojnë, por që përsëri shkollat të jenë përgjegjëse të zgjedhin materialet
mësimore të cilat mundësojnë arritjen e rezultateve të të nxënit të përcaktuara për shkallët dhe
nivelet e shkollimit. Një qasje e tillë është sfidë për komunën dhe shkollat, sepse kërkon
organizim të aktiviteteve për zhvillim të vazhdueshëm profesional të mësimdhënësve dhe
mbështetje të tyre gjatë zbatimit të kurrikulës në procesin mësimor. Përkundër angazhimit të
MASHT në organizimin e trajnimeve për mësimdhënës dhe komunës për koordinimin e tyre,
përsëri përgjegjësia i mbetet shkollave për të zbatuar kurrikulën e re. Mungesa e stafit në
komuna dhe e trajnerëve në shkolla, si dhe mungesa e mentorëve të cilët kanë eksperiencë në
hartimin e plan programeve për zbatimin e kurrikulës së re do të bëjë që shkollat të ballafaqohen
me mungesë të kapaciteteve për zbatim me sukses të saj.
Kurrikula e re promovon fleksibilitetin e mësimdhënësve në përzgjedhjen e materialeve
mësimore dhe teksteve shkollore, të cilat duhet të mundësojnë arritjen e rezultateve të të nxënit
dhe zhvillimin e kompetencave të nxënësve. MASHT në bashkëpunim me IPK kanë përgatitur
disa udhëzues për zbatimin e kurrikulës së re 23 , mirëpo ende nuk janë përgatitur tekstet
shkollore dhe materialet mësimore të cilat do të ndihmonin mësimdhënësit në zbatimin e saj.
Po ashtu, sigurimi i platformave digjitale dhe pajisja e shkollave me logjistikën e shfrytëzimit
të tyre për të zbatuar kurrikulën e re është në fazën pilotuese. Sfida e MASHT në përgatitjen e
materialeve mësimore dhe sigurimin e platformave digjitale reflektohet dhe në nivelin komunal
dhe në atë të shkollave duke vështirësuar kështu zbatimin praktik të kurrikulës së re në klasa.
Mediat e shkruara dhe elektronike kanë dhënë informacion lidhur me pilotimin e kurrikulës së
re të Kosovës. Mirëpo caktimi i disa datave lidhur me zbatimin e saj në të gjitha shkollat e
Kosovës ka krijuar një paqartësi te prindërit dhe komuniteti i gjerë. MASHT është duke bërë
përgatitjet për zbatimin e kurrikulës së re në të gjitha shkollat e Kosovës duke filluar nga viti
shkollor 2017/2018. Komuna në bashkëpunim me shkollat duhet të organizojnë fushata
MASHT, Përmbledhje e raportit të punës së Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vitin 2016.
IPK, Kërkime pedagogjike 6, 2015.
23 MASHT, Kurrikula bërthamë për arsimin fillor, të mesëm të ultë, të mesëm të lartë, 2016.
IPK, Fusha e kurrikulës matematika, Fusha e kurrikulës artet, etj. 2014
21
22
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informimi dhe konsultime të vazhdueshme me prindër për t’i informuar ata lidhur me konceptet
kryesore të kurrikulës dhe përparësitë e zbatimit të saj gjatë procesit mësimor. Një informim i
saktë lidhur me përparësitë që ofron kurrikula e re mund të rezultojë me bashkëpunime të
ndryshme të shkollave me prindërit, komunitetin, organizatat dhe bizneset e ndryshme, si palë
me interes që mund të kontribuojnë në zbatimin më të suksesshëm të kurrikulës në shkolla.
2.2.5. Sigurimi i cilësisë
Sigurimi i cilësisë në arsim është qëllimi kryesor i të gjitha strukturave arsimore. Për të
kontribuar në ofrimin e shërbimeve cilësore, si dhe për të përmirësuar rezultatet e të nxënit të
nxënësve, MASHT ka aprovuar në vitin 2015 Strategjinë e Sigurimit të Cilësisë 2016-202024.
Kjo strategji përcakton objektivat dhe mekanizmat që duhet të funksionojnë në nivel të
MASHT, të komunave dhe nivel të shkollave për të siguruar një arsim cilësor për të gjithë.
Paqartësitë lidhur me rolin e Inspektoratit të
Arsimit në sigurimin e cilësisë, kapacitetet e
Sfidat kryesore:
kufizuara komunale, si dhe formalizmi i punës
 Mungesa e përvojës për sigurimin e
së aktiveve profesionale në shkolla janë disa
cilësisë në nivel të komunës dhe
nga problemet që e shoqërojnë sigurimin e
shkollës.
cilësisë në shkolla. Si pasojë e mos aprovimit
 Fonde të kufizuara për përmirësimin
të Ligjit të Inspektoratit ende nuk është
dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës
përcaktuar
mënyra
e
vlerësimit
të
shkollore.
performancës së mësimdhënësve, si një
 Buxhet i pamjaftueshëm për sigurimin
e mjeteve të konkretizimit,
element i rëndësishëm për mësimdhënie
laboratorëve, kabineteve, etj.
cilësore, ndërsa në DKA ka mungesë të stafit
 Vështirësi për sigurimin dhe
për të ndihmuar shkollat në sigurimin e
mirëmbajtjen e pajisjeve të TIK-ut.
cilësisë. Në shkolla janë caktuar koordinatorët
 Mosharmonizim i disa profileve në
për sigurimin e cilësisë, por mungesa e
arsimin profesional me kërkesat e
përvojës së tyre, si dhe mungesa e shërbimeve
tregut të punës.
pedagogjike dhe psikologjike në shumë
shkolla e vështirëson punën në këtë aspekt.
Komuna duhet të ndihmojë në mënyrë të vazhdueshme koordinatorët shkollor në realizimin e
përgjegjësive të tyre lidhur me funksionalizimin e aktiveve profesionale, si mekanizëm me bazë
në shkollë për sigurimin e cilësisë, vlerësimin e brendshëm të shkollave, këshillimin e
mësimdhënësve për përmirësimin e performancës së tyre, etj.
Komuna ka arritur që të realizojë decentralizmin e buxhetit në shkolla. Kjo ka bërë që shkollat
të menaxhojnë në mënyrë më efikase buxhetet e tyre, si dhe të adresojnë me sukses disa nga
problemet me të cilat ballafaqohen gjatë punës së tyre. Mirëpo kapacitetet e kufizuara
buxhetore në nivelin komunal bëjnë që shkollat të mos kenë buxhet të mjaftueshëm për
përmirësimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës shkollore. Në shumë shkolla mungojnë mjetet
e konkretizimit, laboratorët dhe kabinetet e ndryshme, të cilat do të ndihmonin nxënësit në
përvetësimin e njohurive dhe zhvillimin e kompetencave të tyre. Në disa shkolla ende ka
mungesë të sallave dhe terrene sportive për realizimin e ushtrimeve të ndryshme për nxënësit.
Kohëve të fundit, komuna në bashkëpunim me partnerët zhvillimor kanë pajisur me kompjuterë
dhe laptop të ndryshëm një numër të konsiderueshëm të shkollave, si dhe kanë siguruar qasjen
e tyre në internet. Këto pajisje janë instaluar kryesisht në laboratorë të TIK dhe mund të
shfrytëzohen në kohë të caktuar. Instalimi i kufizuar i rrjetit të internetit në drejtoritë e
shkollave dhe laboratorë të TIK, si dhe sigurimi i një brezi shumë të ultë për përdorim, ka bërë
që ky rrjet të jetë jofunksional. Një rrjet i tillë kufizon qasjen e mësimdhënësve dhe nxënësve
24

Qeveria e Kosovës, Strategjia e sigurimit të cilësisë për arsimin parauniversitar në Kosovë 2016-2020, dhjetor 2015.
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në platforma të ndryshme të cilat mundësojnë zhvillimin e kompetencave të nxënësve, e në
veçanti zhvillimin e kompetencës digjitale të tyre. Buxheti i pamjaftueshëm komunal është
njëri ndër faktorët që kufizon digjitalizimin e shkollave, sigurimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve
të TIK, si dhe qasjen në platforma të ndryshme të cilat do të kontribuonin në ngritjen e cilësisë
në mësim. Mundësia e qasjes në platforma digjitale do të kompensonte deri në një masë edhe
mungesën e mjeteve të konkretizimit, laboratorëve dhe kabineteve të ndryshme në shumë
shkolla të Komunës së Prizrenit, sepse nxënësit do të kishin mundësi të mësonin duke shikuar
materialet dhe eksperimentet në platforma të tilla.
Në Komunën e Prizrenit funksionojnë 5 SHML publike, prej të cilave 2 janë nën menaxhimin
e AAAPARr, si dhe 3 të tjera janë institucione private. Në këto shkolla ofrohen mbi 60 profile
arsimore në të cilat mund të regjistrohen nxënësit. Si në mbarë Kosovën edhe në Komunën e
Prizrenit ekziston përshtypja se zgjedhja e shkollave të mesme profesionale nuk është prioritet
për nxënësit, por në shumë raste ajo mbetet si mundësi e dytë për ata që nuk kanë arritur të
regjistrohen në gjimnaze të ndryshme. Komuna duhet të shqyrtojë relevancën e profileve
arsimore që ofrohen në shkollat profesionale dhe të iniciojë mundësinë e hapjes së profileve të
reja, të cilat do të ishin interesante dhe atraktive për nxënësit dhe do të mundësonin përgatitjen
e tyre për tregun e punës.
Një bashkëpunim më i ngushtë me MASHT, OJQ, partnerët zhvillimor dhe bizneset do të
mundësonte përmbushjen e shumë prioriteteve që identifikohen në nivel komunal dhe në nivel
të shkollave, realizimi i të cilave do të rezultonte me ngritjen dhe sigurimin e cilësisë në arsim.

3. Qasja strategjike
3.1. Vizioni dhe misioni
Vizioni është pasqyrim i gjendjes që duam ta shohim në mjedisin ku jetojmë, pra në Komunën
e Prizrenit. Si i tillë, vizioni nuk i referohet vetëm sistemit të arsimit, por situatës së dëshiruar
që ndikohet nga sistemi i arsimit. Një pikënisje për të formuluar vizionin për planin zhvillimor
të arsimit ka qenë “Plani Zhvillimor i Komunës së Prizrenit 2013-2015”, një dokument i hartuar
nga Komuna e Prizrenit që përcaktonte kahet e zhvillimit të Komunës në të gjitha sferat e jetës.
Ky plan zhvillimor paraqet një ombrellë për strategjitë sektoriale, siç është pani zhvillimor i
arsimit, prandaj misioni i tij është marrë si bazë për hartimin e vizionit të secilës nga strategjitë
sektoriale. Gjithashtu orientim për hartimin e vizionit është marrë edhe “Plani Zhvillimor i
Drejtorisë së Arsimit 2014-2016”, i cili paraqiste dokumentin strategjik të përcaktimit të
kaheve të zhvillimit të arsimit në komunë. Si vazhdimësi e planeve të mëhershme dhe e
përcaktimit të objektivave të tyre strategjike është përcaktuar vizioni i Planit Zhvillimor të
Arsimit për Komunën e Prizrenit 2017-2021.
Vizioni: Qytetarë të përgatitur me shprehi të të nxënit gjatë gjithë jetës dhe vlera të qytetarisë
aktive, të cilët i kontribuojnë zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, shoqëror dhe kulturor
Zhvillimi i burimeve njerëzore është çelësi për rritjen e mirëqenies dhe përmirësimin e
kushteve të jetesës, ndërkaq arsimi është çelësi për zhvillimin e burimeve njerëzore. Për këtë
arsye, Komuna e Prizrenit merr mbi vete obligime të cilat, në raport me zhvillimin e sistemit
të arsimit që i kontribuojnë arritjes së vizionit, përmblidhen në misionin e Planit Zhvillimor.
Misioni: Sistem gjithëpërfshirës dhe llogaridhënës i arsimit, me menaxhim cilësor dhe
mësimdhënës të përgatitur, me mjedise krijuese dhe kushte që sigurojnë edukim dhe arsim
cilësor të fëmijëve.
Komuna është përgjegjëse për ofrimin e arsimit të nivelit parauniversitar, prandaj merr obligim
të ndërtojë një sistem të menaxhimit cilësor përmes krijimit të mekanizmave transparentë dhe
llogaridhënës. Duke pasur parasysh që përgatitja profesionale e mësimdhënësve është
parakusht për rritje të cilësisë, komuna do të fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve profesionale
të mësimdhënësve konform zhvillimeve të fundit në sferën e arsimit. Përgatitja e mjedisit
përmes ndërhyrjeve infrastrukturore krijon kushte për arsim cilësor të fëmijëve.
Deklarata e misionit – “sistem gjithëpërfshirës dhe llogaridhënës i arsimit’ - ngërthen në vete
edhe komponentin e menaxhimit cilësor edhe atë të gjithëpërfshirjes. Pra, komuna merr
përgjegjësinë për menaxhim cilësor, në masën në të cilën kjo varet nga komuna. Ndërkaq,
përgjegjësia për gjithëpërfshirje i takon komunës pavarësisht faktit se ndonjëherë varet nga
rrethanat socio-ekonomike që janë jashtë kontrollit të komunës.
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3.2. Objektivat strategjikë dhe masat
Plani Zhvillimor i Arsimit 2017-2021 ka pesë objektiva strategjike, nga një për secilën fushë
të analizës, siç është prezantuar në tabelën e mëposhtme.
Tabela 6. Fushat dhe objektivat strategjike
Fusha

Objektivi strategjik

1. Udhëheqja dhe menaxhimi i
shkollave

OS1. Qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim cilësor në të gjitha
institucionet edukative-arsimore të komunës

2. Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja

OS2. Bashkëpunim cilësor dhe efikas në mes të hisedarëve të
edukimit parashkollor
OS3. Zhvillim i vazhdueshëm i kapaciteteve për mësimdhënie
cilësore
OS4. Ndërtim i vazhdueshëm i kapaciteteve dhe i mekanizmave për
zbatim dhe monitorim të kurrikulës së re
OS5. Përmirësim i vazhdueshëm i cilësisë së mësimdhënies dhe të
nxënit në shkolla.

3. Zhvillimi profesional i
mësimdhënësve
4. Zbatimi i kurrikulës së re
5. Sigurimi i cilësisë

Objektivat strategjike burojnë nga analiza e gjendjes e prezantuar në kapitullin 2 të këtij
dokumenti. Nga ana tjetër, këto objektiva kanë ndërlidhje me objektivat strategjike të
përcaktuara në PSAK 2017-2021:


OS1 ka të bëj me menaxhimin e sistemit të arsimit dhe ndërlidhet me objektivin
strategjik 2 të PSAK – “Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i bazuar në
transparencë dhe në llogaridhënie”.



OS2 ndërlidhet me objektivin strategjik 1 të PSAK – “Rritja e përfshirjes dhe mundësitë
e barabarta për zhvillim, aftësim dhe arsimim të çdo individi në arsimin
parauniversitar”.



OS3 është i ndërlidhur drejtpërdrejt me objektivin strategjik 4 të PSAK – “Ngritja e
cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit efektiv dhe të qëndrueshëm për përgatitjen
dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve”.



OS4 është në përputhje me objektivin strategjik 5 të PSAK – “Avancimi i të nxënit
përmes mësimdhënies cilësore, duke zbatuar kurrikulën e bazuar në kompetenca dhe
duke shfrytëzuar resurse mësimore të cilësisë së lartë”.



OS5 ngërthen në vete objektivin strategjik 3 të PSAK – “Zhvillimi i një sistemi
funksional për sigurimin e cilësisë, në përputhje me standardet ndërkombëtare”.

Po ashtu, ekziston një ndërlidhje organike e objektivave strategjike me njëra-tjetrën. Kështu,
qeverisja, udhëheqja dhe menaxhimi cilësor (OS1) janë parakusht për arritjen e objektivave
OS2, OS3, OS4 dhe OS5, ndërsa ekzistimi i ndërlidhjeve të ngjashme mund të argumentohet
edhe për objektivat e tjerë.
Secila nga objektivat strategjike është zbërthyer në masa, të cilat paraqesin veprimtaritë e
nevojshme që duhet të ndërmerren për arritjen e tyre.

28

KOMUNA
E PRIZRENIT

UDHËHEQJA DHE
MENAXHIMI I
SHKOLLAVE

3.2.1. Udhëheqja dhe menaxhimi i shkollave
Objektivi Strategjik 1. Qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim cilësor në të gjitha
institucionet edukative-arsimore të komunës
Në rrethanat ku sistemi i arsimit është i decentralizuar, parakusht për realizimin e ndryshimeve
në arsim, krahas sigurimit të autonomisë financiare dhe profesionale brenda kompetencave të
përcaktuara, mbetet zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese qoftë në nivel lokal apo në nivel të
shkollës, transformimi i shkollës në organizatë të të nxënit ku drejtori i shkollës jep llogari dhe
është përgjegjës për këtë proces. Për këtë qëllim është me rëndësi që këshillat drejtues të
shkollave të jenë të funksionalizuara. Aktivet profesionale janë një lloj i menaxhmentit të
mesëm të shkollave, prandaj edhe do të insistohet në fuqizimin e tyre.
Masat
1.1. Menaxhim i rrjetit të shkollave dhe planifikim i bazuar në të dhëna
Bartja e kompetencave nga niveli qendror në atë lokal, e cila po ndodhë në dhjetëvjeçarin e
fundit, kërkon rishikim funksional të strukturës menaxhuese të DKA. Një rishikim i tillë do të
mund të realizohej pavarësisht ose në kuadër të një rishikimi që ndodhë për të gjitha drejtoritë
dhe zyrat e administratës komunale. Sidoqoftë, është me rëndësi të kuptohet se duhet të
emërohen persona që mbajnë përgjegjësi për disa aspekte të funksionimit të shkollave siç është:
funksionimi i këshillave drejtues, sigurimi i cilësisë në shkolla, zhvillimi profesional i
mësimdhënësve, funksionimi i aktiveve profesionale të shkollave, etj. Nuk është e thënë që për
secilin nga këto aspekte të funksionimit të shkollës të hapet një vend i ri pune, por është e
nevojshme që të rishikohet shpërndarja e detyrave dhe, sipas nevojës, të bëhet rishpërndarja e
tyre.
Gjithashtu, për rrjetin e shkollave, nevojitet të zhvillohen instrumente të cilat do të mundësojnë
komunikimin cilësor apo qarkullimin e informacionit ndërmjet shkollave në kohë reale mbi
përvojat në fushën e menaxhimit në funksion të rritjes së performancës menaxheriale.
1.2. Fuqizim i autonomisë së shkollave në menaxhimin e buxheteve shkollore
Me gjithë përgatitjet e personelit udhëheqës të shkollave për të menaxhuar me buxhetin,
shkollat sfidohen për nga kapacitetet në planifikim financiar dhe menaxhim cilësor të
financave. Për këtë arsye është menduar që personeli udhëheqës, përfshirë edhe mësimdhënësit
që kanë interesim dhe potencial për udhëheqje arsimore, të trajnohen në mënyrë të
vazhdueshme lidhur me menaxhimin e financave dhe buxhetit.
Krijimi i ekipeve konsulente për financa dhe buxhet brenda shkollave shihet si një mënyrë
efikase e qeverisjes së financave brenda shkollës. Përmes hartimit të dokumenteve që
rregullojnë mënyrën e qeverisjes së financave, është menduar të krijohen mekanizmit për
llogaridhënie në financa dhe buxhet, ashtu që shpenzimi i parasë publike të jetë transparent.
Personat përgjegjës brenda shkollave që punojnë me planifikimin financiar dhe me buxhet nuk
kanë të përcaktuar qartë obligimet dhe mënyrat e punës, prandaj termat e referencës, apo detyrat
dhe përgjegjësitë duhen hartuar në detaje për të gjithë personelin, përfshirë
sekretarët/administratorët e shkollave. Në veçanti duhet të sqarohet roli që e kanë këta persona
në lidhje me qeverisjen financiare.
1.3. Ngritja e kapaciteteve për udhëheqje dhe menaxhim
Në përputhje me legjislacionin në fuqi, niveli komunal mban përgjegjësi të plotë për
përzgjedhjen e udhëheqjes arsimore në shkolla. Prandaj, për udhëheqësit aktualë në nivel të
shkollave (drejtorët dhe zëvendësdrejtorët) do të organizohen trajnime që sponsorizohen nga
MASHT-i, partnerët zhvillimorë, por edhe nga vet komuna. Ndërkaq, DKA do të inkurajojë
30

pjesëmarrjen e mësimdhënësve në trajnime të kësaj natyre me idenë se një pjesë e tyre, në të
ardhmen, mund të konkurrojnë për poste udhëheqëse në arsim.
Gjithashtu komuna krijon sistem të rregullt të raportimit, të ndarë në raportim financiar, në
realizim të punëve menaxheriale, si dhe në planet mujore të aktiviteteve. Një sistem i tillë
siguron llogaridhënien e udhëheqësve të shkollave në raport me DKA dhe publikun, si dhe
llogaridhënien e DKA ndaj komunës.
1.4. Fuqizim i mekanizmave udhëheqëse të shkollave
DKA do të kujdeset që këshillat drejtues të shkollave të jenë funksionalë në të gjitha shkollat
e Komunës së Prizrenit duke dekurajuar shfrytëzimin e normës ligjore se, në rastin e Këshillit
Drejtues jofunksional, rolin e Këshillit e merr drejtori i Shkollës. Në fakt, një normë e tillë
duhet të zbatohet vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe jo atëherë kur ekzistojnë kushtet për
funksionimin normal të këshillave drejtues.
Në këtë drejtim, DKA do t’i emërojë anëtarët e këshillave drejtues që përfaqësojnë komunën,
në të gjitha ato raste kur të tillët nuk janë të emëruar ose nuk e kryejnë detyrën e tyre. Këshillave
drejtues do t’u ofrohet mundësi trajnimi lidhur me funksionet dhe kompetencat e tyre, përmes
programeve që sponsorizohen nga MASHT-i ose donatorët. Ndërkaq, DKA do të kërkojë
raporte të rregullta për mbajtjen e mbledhjeve të këshillave drejtues nëpër shkolla dhe, sipas
nevojës, edhe procesverbalet e mbledhjeve. Monitorimi dhe përkrahja e punës së mekanizmave
udhëheqëse të shkollave nga zyrtarët komunalë duhet të jetë një përditshmëri e personit
përgjegjës në DKA.
1.5. Krijimi i mekanizmave për vlerësim dhe stimulim të strukturave udhëheqëse të
shkollave
Sikur që është cekur në masën 3.6, për burimet njerëzore në një organizatë stimulimi është një
ndër metodat më të dëshmuara për efikasitet dhe efektshmëri në punë. Njohja e punës së
suksesshme, kreditimi apo dhënia e meritës punëtorëve më të dalluar është dëshmuar të jetë
ndër motivuesit më të mirë për kreativitet dhe punë të mëtejshme të suksesshme. Komuna
planifikon që strukturat më të dalluara udhëheqëse të shkollave t’i stimulojë me vizita në
shkolla të tjera jashtë komunës apo edhe në rajon. Paraprakisht do të krijohen
kriteret/standardet për punëtorët më të suksesshëm të arsimit, ndërsa planifikohet të ndahen
edhe shpërblimet publike vjetore për udhëheqësit e suksesshëm.
1.6. Caktimi i zyrtarit për ndërlidhje, përpunim të statistikave dhe planifikim
Me zbatimin e kurrikulës së re, si dhe me zhvillimet e hovshme në arsim, shtrohen edhe nevoja
të tjera të vet institucionit të DKA-së. Kompozimi i DKA-së i para 15 vjetëve, në rrethanat e
zhvillimit të sotëm të arsimit, nuk plotëson kushtet për qeverisje dhe menaxhim të mirë të
arsimit në komunë. Mungesa e një zyrtari për ndërlidhje me të gjitha palët e interesit në arsim,
përfshirë agjencitë zhvillimore, pastaj për përpunim të të dhënave dhe planifikim, pamundëson
që DKA-në të kryejë analiza dhe hulumtime lidhur me zhvillimet në arsim, mbi nevojat në
rritje të sektorëve të caktuar, si dhe vështirëson gjetjen e pikave të dobëta në sistem. Të gjitha
këto ia pamundësojnë DKA që të arrijë performancën e dëshiruar. Prandaj është nevojë e
domosdoshme të angazhohet personel i ri/zyrtar për ndërlidhje, përpunim të të dhënave dhe
planifikim, i cili do të jetë në shërbim të rritjes jo vetëm të cilësisë së mësimdhënies, por edhe
të ngritjes së cilësisë së qeverisjes dhe menaxhimit të aktiviteteve nga ana e DKA-së.
1.7. Ristrukturimi i Drejtorisë Komunale të Arsimit
1.8. Krijimi i sistemit të menaxhimit të informacionit në arsim në nivel komune
1.9. Përmirësimi i komunikimit me publikun dhe komunitetin arsimor
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3.2.2. Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja
Objektivi Strategjik 2. Bashkëpunim cilësor dhe efikas në mes të hisedarëve të
edukimit parashkollor
Edukimi parashkollor shihet si sfidë, meqenëse shkalla e përfshirjes në këtë nivel të shkollimit
është tejet e ulët në Komunën e Prizrenit. Stimulimi i hapjes së institucioneve të edukimit
parashkollor përmes partneriteteve publiko-private shihet si një mundësi e zbatueshme që do
të adresonte problemin e shkallës së ulët të përfshirjes së fëmijëve në këto institucione. Në anën
tjetër, nevojitet një bashkëpunim më i thellë me MAShT/SIA për licencimin e institucioneve
private të edukimit parashkollor. Meqenëse prindërit janë pjesëmarrësit kyçë në edukimin
parashkollor, ndërgjegjësimi i tyre për përfshirje sa më të madhe shihet si mundësi e mirë.
Ndërsa bashkëpunimi i shtuar me institucionet private të arsimit të të gjitha niveleve duhet
marrë parasysh si mundësi që këto institucione të hapin klasa për fëmijët e nivelit parashkollor
dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në zvogëlimin e problemeve me të cilat ballafaqohet
Komuna dhe prindërit në këtë nivel të shkollimit.
Masat
2.1. Stimulim i hapjes së institucioneve të edukimit parashkollor përmes partneriteteve
publiko-private
Komuna e Prizrenit nuk ka institucion të vetin të edukimit parashkollor. Në komunë veprojnë
vetëm 8 institucione private të licencuara të edukimit parashkollor, të cilat as për së afërmi nuk
mjaftojnë për të përmbushur nevojat e qytetarëve. Rreth 30 çerdhe private të tjera në komunë,
të regjistruara si biznese, nuk i plotësojnë kushtet për licencim, dhe nuk janë të qëndrueshme.
Për këtë arsye është menduar që, përmes partneritetit publiko-privat, operatorëve ekonomikë
t’iu ofrohet mundësia që të hapin çerdhe private të licencuara nga MAShT. Fillimisht komuna
do të identifikojë hapësirat në pronësi të saj të cilat do të mund të shndërroheshin në institucione
të edukimit parashkollor, ndërsa më pas të bëjë thirrje publike për t’i shfrytëzuar ato hapësira
të destinuara për çerdhe. Gjithashtu komuna do të krijojë lehtësira në procesin e regjistrimit
dhe të taksave komunale, me qëllim të stimulimit të operatorëve ekonomikë.

parashkollore bën që prindërit të mos përkushtohen për regjistrimin e fëmijëve në këtë nivel të
shkollimit. Për këtë qëllim komuna planifikon të organizojë fushata ndërgjegjësuese lidhur me
rëndësinë e edukimit në fëmijërinë e hershme, përfshirë edhe grupet e margjinalizuara. Në anën
tjetër, komuna do të bëjë përpjekje edhe më të mëdha që të fuqizojë “Ekipin për Parandalim të
Braktisjes dhe Regjistrim”, organ ky i themeluar nga vet komuna. Gjithashtu planifikohet të
intensifikohet bashkëpunimi me OJQ për rritjen e përfshirjes së fëmijëve të grupeve të
margjinalizuara, parandalimin e braktisjes dhe integrimin e të ri-atdhesuarve në institucionet e
edukimit parashkollor.
2.4. Bashkëpunim i shtuar me institucionet private të arsimit të të gjitha niveleve
Në komunë veprojnë edhe dy shkolla private të cilat kanë të gjitha nivelet e arsimit, që nga
niveli parashkollor e deri tek niveli i arsimit të mesëm të lartë. Këto nuk janë të obliguara të
raportojnë për numrin e fëmijëve që i kanë në nivelin parashkollor, prandaj komuna nuk ka
informacion lidhur me aktivitetet që ndërmerren në këtë nivel të arsimit. Bashkëpunimi me
këto shkolla ekziston vetëm sa i përket nivelit të arsimit fillor, të mesëm të ulët dhe arsimit të
mesëm të lartë. Komuna do të zgjerojë bashkëpunimin duke përfshirë edhe nivelin e edukimit
parashkollor, duke organizuar kështu, bashkë me institucionet e tjera të edukimit parashkollor,
aktivitete të përbashkëta me fëmijë, si: shëtitje, organizime artistike, gara, etj.
2.5. Ndërgjegjësimi i komunitetit për përfshirje në edukimin e hershëm dhe parafillor

2.2. Bashkëpunimi me MASHT/SIA për licencimin e IPEP
Jo formalisht në komunën e Prizrenit veprojnë një numër i konsiderueshëm i institucioneve të
edukimit parashkollor, të cilat nuk janë të licencuara. Sipas DKA dhe Inspektoratit të Arsimit,
numri i tyre mendohet të jetë rreth 30, ku pothuajse të gjitha veprojnë në pjesën urbane të qytetit
apo në para-lagje. Nuk ka njohuri për cilësinë që ofrohet, për kuadrot punuese, apo sa i
plotësojnë ato kriteret themelore të punës me fëmijë të moshave të hershme. Meqenëse këto
çerdhe operojnë në territorin e komunës, DKA në bashkëpunim me MASHT/SIA do të bëjë
përpjekje që t’i identifikojë të gjithë operatorët të cilët punojnë si çerdhe private, të ndihmojë
SIA në rekomandimet që i jep, në mënyrë që ato institucione të edukimit parashkollor të
përmbushin kriteret dhe standardet dhe të licencohen. Më pas planifikohet që ato çerdhe të
raportojnë rregullisht në DKA për numrin e fëmijëve të përfshirë, si dhe për numrin e kuadrove
të përfshira. Komuna mund t’i ndihmojë ato institucione të edukimit parashkollor duke ofruar
për edukatoret materiale informuese të punës me fëmijë, materiale ndërgjegjësuese për
komunitetin e prindërve, si dhe materiale të tjera informuese të cilat janë të nevojshme për
veprimtari të rregullt dhe cilësore.
2.3. Ndërgjegjësimi i komunitetit për përfshirje në edukimin e hershëm dhe parafillor
Meqenëse edukimi parashkollor nuk është i obligueshëm, komuniteti i prindërve mund të mos
e ndiejë për obligim dërgimin e fëmijëve në institucionet e edukimit parashkollor. Po ashtu
mungesa e informacionit lidhur me përfitimet që kanë fëmijët kur vijojnë institucionet
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3.2.3. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve
Objektivi Strategjik 3. Zhvillim i vazhdueshëm i kapaciteteve për mësimdhënie
cilësore
Sipas legjislacionit në fuqi zhvillimi profesional i mësimdhënësve është detyrë e komunave.
Shumë hulumtime në sferën e arsimit tregojnë se zhvillimi profesional i mësimdhënësve
paraqet një ndër parakushtet më të rëndësishme për të siguruar cilësi të mësimdhënies në
shkolla. Ideja është që ky proces të jetë i vazhdueshëm dhe i bazuar në analizë të nevojave. Po
ashtu, sa herë që është e mundur preferohet që zhvillimi profesional i mësimdhënësve të
organizohet në nivel të shkollës, duke shfrytëzuar kapacitetet e brendshme të tyre.
Masat
3.1. Mbështetje e qendrave për ngritje profesionale dhe të shkollave në të cilat
organizohet ZhPM
Në komunën e Prizrenit, ZhPM organizohet në hapësira të shkollave të ndryshme, varësisht
prej hapësirave që mundësojnë një gjë të tillë. Qendra Didaktike nuk funksion më, ndërsa
hapësirat e saj janë në përdorim nga shkolla si klasë të rregullta. DKA ka tri hapësira të
dedikuara për ZhPM, të cilat në mungesë të personelit përgjegjës shfrytëzohen jo në masë të
dëshiruar. Për këtë arsye është menduar angazhimi i një zyrtari për koordinim, ndërlidhje,
planifikim dhe ngritje të kapaciteteve lidhur me ZhPM, i cili edhe do të kujdeset për të vënë në
funksion hapësirat e dedikuara për ZhPM, respektivisht të funksionojë si qendër për ngritje
profesionale. Gjithashtu është planifikuar edhe ndarja e mjeteve financiare për pajisjen e
qendrave me mjete të nevojshme dhe për mirëmbajtje.
Sipas Ligjit për Arsimin në Komuna të Republikës së Kosovës, zhvillimi profesional i
mësimdhënësve është kompetencë komunale, prandaj Komuna e Prizrenit duhet të ndërtojë
kapacitete për menaxhimin e këtij procesi. Për fillim, kjo mund të arrihet me emërimin e një
zyrtari për zhvillim profesional të mësimdhënësve në nivel të DKA. Një formë tjetër e krijimit
të kapacitetit për menaxhim të këtij procesi mund të jetë bartja e autorizimit për zhvillim
profesional të mësimdhënësve tek qendra për ngritje profesionale.
3.2. Organizim i trajnimeve në bazë të nevojave për ZhPM
DKA do të themelojë një grup pune për analizën e nevojave për zhvillimin profesional të
mësimdhënësve të përbërë nga zyrtarë të DKA dhe ekspertë lokalë. Grupi do të hartojë një
metodologji për analizën e nevojave për trajnime dhe do të kërkojë nga shkollat që analiza e
nevojave të bëhet për secilin mësimdhënës, në mënyrë individuale dhe për secilën shkollë.
Pastaj, rezultatet do të përpunohen në nivel të komunës, gjë që do të mundësojë hartimin e
planeve për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe ndarjen e buxhetit për këtë qëllim.
Analiza të kësaj natyre duhet të bëhen të paktën një herë në dy vjet.
Në një të ardhme të afërt, kjo mund të rezultojë me hartimin e planeve individuale të zhvillimit
profesional për secilin mësimdhënës, si dhe me krijimin e planeve shkollore për zhvillim
profesional që mund të jetësohen me kapacitetin e brendshëm të shkollave.
Në bazë të identifikimit të nevojave (masa 3.2.1), DKA-Prizren do të hartojë plane vjetore për
zhvillimin profesional të mësimdhënësve, të cilat mund të realizohen duke u mbështetur në
burimet e veta, në burimet që ofrohen nga institucionet qendrore, si dhe grantet që ofrohen nga
organizatat joqeveritare dhe donatorët. Organizimi i trajnimeve do të bëhet në nivel të
komunës, por mund të behet edhe në nivel të shkollës, ndërsa përzgjedhja e pjesëmarrësve për
trajnime do të bëhet në përputhje me analizën e nevojave. Në veçanti do të inkurajohen
trajnimet me bazë në shkollë.
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3.3. Krijimi i mekanizmave efikas për financimin e ZhPM
Financimi i ZhPM konsiderohet të jetë ndër sfidat më të mëdha të komunës. Për këtë arsye
është menduar të bëhet hartimi i rregullores për financim të ZhPM me pjesëmarrje, ku kërkohet
edhe rritja e bashkëpunimit me MAShT, partnerët zhvillimorë dhe OJQ-të lidhur me
organizimin e trajnimeve për ZhPM. Varësisht prej moduleve trajnuese dhe kërkesës, financimi
me pjesëmarrje nënkupton ndarjen e një përqindje të mjeteve nga komuna për t’i bashkangjitur
ato fondeve nga agjencitë zhvillimore dhe/ose MAShT për të realizuar trajnimet e nevojshme.
3.4. Angazhimi i drejtorëve të shkollave për monitorim të vazhdueshëm të
mësimdhënësve lidhur me zbatimin e metodologjive bashkëkohore
Shkëmbimi i përvojave në mes të mësimdhënësve është një proces me vlerë që ndodhë në
kuadër të takimeve brenda shkollës, aktiveve profesionale dhe trajnimeve. Ky lloj i shkëmbimit
të përvojave duhet të inkurajohet dhe të zgjerohet nga drejtori i shkollës, i cili duhet të ketë rol
aktiv. Në nivel të shkollës, fillimisht nga vet drejtori e më pas nga mësimdhënësit do të kërkohet
të monitorojnë orët e njëri-tjetrit për të mësuar nga përvoja dhe këshillat e njëri-tjetrit. Kjo temë
do të diskutohet me drejtorët e shkollave dhe do të kërkohet që monitorimet të jenë pjesë e
planit të punës të aktiveve shkollore. Për këtë qëllim nevojitet që edhe drejtorët të jenë pjesë e
trajnimeve për metodologjitë bashkëkohore të mësimdhënies dhe të nxënit, të cilat do t’ju
mundësonin monitorimin e mësimdhënësve të trajnuar.
Po ashtu, DKA do të hartojë një plan vjetor të takimeve të mësimdhënësve të fushave të
ndryshme lëndore, ku do të diskutohen sfidat për realizimin e një mësimdhënie cilësore.
Takimet e tilla do të moderohen nga personi përgjegjës i angazhuar për ZhPM në kuadër të
DKA, dhe do të shërbejnë për t’i kuptuar më mirë nevojat për zhvillim profesional, si dhe për
shkëmbim të drejtpërdrejtë të përvojave në mes të pjesëmarrësve të tyre.
3.5. Ngritje e kapaciteteve të shkollës (drejtorit, bashkëpunëtorëve profesionalë dhe
mësimdhënësve) për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve
Njëri ndër kriteret për licencim të mësimdhënësve është vlerësimi i performancës së tyre.
Procesi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve ofron informacion të mjaftueshëm për
përkushtimin e mësimdhënësve në zbatimin e risive në procesin e mësimdhënies dhe të nxënit,
si dhe në mënyrën e ndërveprimit të tyre me nxënësit. Përmes vlerësimit të performancës,
mësimdhënësit mund të inkurajohen për zbatimin e metodologjive të reja, të cilat ofrojnë
mundësi të rritjes së cilësisë në procesin mësimor, arritjen e rezultateve të dëshiruara, si dhe
përmbushjen e objektivave edhe rezultateve të përcaktuara në Kornizën e Kurrikulës së
Kosovës. Për këtë qëllim është menduar që drejtorët e shkollave, përfshirë bashkëpunëtorët
profesionalë dhe mësimdhënësit të trajnohen për përdorimin e instrumenteve për vlerësimin e
performancës së mësimdhënësve, si dhe për procedurat që mundësojnë përmbushjen e kritereve
nga ana e mësimdhënësve për nivele të ndryshme të licencimit të tyre.
3.6. Krijimi i mekanizmave funksionalë për stimulim të mësimdhënësve të suksesshëm
Stimulimi është një ndër metodat më të dëshmuara për sukseset e burimeve njerëzore. Njohja
e punës së suksesshme, kreditimi apo dhënia e meritës punëtorëve më të dalluar është dëshmuar
të jetë ndër motivuesit më të mirë për kreativitet dhe punë të mëtejshme të suksesshme.
Komuna planifikon që të organizojë vizita me karakter rekreativ në vend dhe në rajon për
punëtorët më të dalluar të arsimit. Paraprakisht do të krijohen kriteret/standardet për
përcaktimin e punëtorëve më të suksesshëm të arsimit, ndërsa më pas planifikohen të ndahen
edhe shpërblimet publike vjetore për më të suksesshmit.
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3.2.4. Zbatimi i kurrikulës së re
Objektivi Strategjik 4. Ndërtim i vazhdueshëm i kapaciteteve dhe i mekanizmave
për zbatim dhe monitorim të kurrikulës së re
Zbatimi i suksesshëm i kurrikulës së re varet nga faktorë të shumtë, duke filluar prej teksteve
mësimore, përgatitja e personelit menaxhues të shkollave e deri tek përgatitja e mësimdhënësve
për mësimdhënie dhe nxënie cilësore. Në rastin e Komunës së Prizrenit theksi vihet tek
përgatitjet për zbatimin e kurrikulës së re, të bazuar në kompetenca, filluar nga përkrahja e
koordinatorëve e deri tek krijimi i rrjetit të trajnerëve për zbatim të kurrikulës së re. Gjithashtu
shtrohet nevoja e monitorimit të vazhdueshëm të shkollave gjatë zbatimit të kurrikulës së re,
ndërsa nevojitet edhe mbështetja e shkollave me material të nevojshëm. Për të ndihmuar
zbatimin e KKK, shkollat duhet të shtojnë bashkëpunimin me prindër. Roli i prindërve është
jashtëzakonisht i madh, sidomos në përcaktimin e nevojave për zhvillim të kompetencave dhe
arritjen e rezultateve të fëmijëve të tyre.
Masat
4.1. Përkrahja e koordinatorit për mbështetje të shkollave në zbatimin e KKK
Zbatimi i kurrikulës së re të bazuar në kompetenca kërkon organizim të mirë në nivel të
komunës dhe të secilës shkollë veç e veç. Ideja është që në secilën shkollë ku do të zbatohet
kurrikula e re të emërohet një koordinator i kurrikulës, si dhe të fuqizohen aktivet lëndore, të
cilat duhet të marrin mbi vete përgjegjësinë për zbatimin e programeve të reja. Për këtë qëllim,
aktivet lëndore duhet të organizohen sipas fushave të reja kurrikulare dhe të hartojnë plane
pune që bëjnë të mundur komunikimin e rregullt në nivel të aktivit, si dhe bashkëpunimin e
mësimdhënësve brenda aktivit.

4.4. Mbështetja e shkollave me material të nevojshëm për zbatimin e KKK
Zbatimi i KKK kërkon materiale të caktuara, të cilat mundësojnë që realizimi i saj të jetë i plotë
dhe efikas. Komuna është zotuar se do të krijojë buxhet të veçantë, apo do të ndajë mjete
financiare vjetore, për sigurimin e materialeve shtesë mësimore për zbatimin e kurrikulës së re.
Në anën tjetër, komuna do të angazhohet që të mbledh të gjitha materialet mësimore
elektronike, në të gjitha gjuhët mësimore, në një portal të veçantë dhe të shpërndajë atë material
në të gjitha shkollat. Gjithashtu shkollat do të vazhdojnë të prodhojnë materiale mësimore në
formën elektronike, ku të gjitha do të përmblidhen dhe shpërndahen nga një pikë e vetme në të
gjitha shkollat.
4.5. Ndërgjegjësimi i komunitetit të prindërve për përkrahje të zbatimit të KKK
Zbatimi i suksesshëm i KKK nuk varet vetëm nga shkollat, por edhe nga komuniteti i prindërve,
respektivisht familjarët, fëmijët e të cilëve mësojnë nga kurrikula e re. KKK sfidohet edhe nga
situatat e ndryshme jo të favorshme socio-ekonomike të familjarëve, fëmijët e të cilëve pritet
të kenë rol aktiv gjatë zbatimit të KKK. Mbështetja e fëmijëve nga ana e familjarëve
konsiderohet të jetë element i rëndësishëm edhe në vet suksesin e zbatueshmërisë së KKK. Për
këtë arsye janë menduar organizimet e fushatave informuese për prindër për konceptet
themelore të KKK dhe për rolin aktiv të tyre në mbështetje të zbatimit të KKK përmes ofrimit
të mbështetjes për fëmijët e tyre. Fushatat planifikohen të fillohen përmes organizimet të
takimeve të rregullta informuese në shkolla dhe lagje, e deri tek hartimi dhe shpërndarja e
materialeve informuese.

Ngritja e kapaciteteve nënkupton edhe trajnime të mësimdhënësve dhe të drejtorëve të
shkollave për aspekte të ndryshme të zbatimit të kurrikulës së re që trajtohen në kuadër të
objektivit strategjik 4. Angazhimi i ndihmës për koordinatorët shihet si mundësi e mirë për të
krijuar burime njerëzore plotësuese dhe të shkathëta, të cilat mundësojnë zbatimin sa më të
lehtë të KKK nga të gjitha palët e përfshira.
4.2. Krijimi i rrjetit të trajnerëve për trajnimin dhe mbështetjen e mësimdhënësve gjatë
hartimit të plan programeve dhe zbatimit të KKK në shkolla
Përgjatë procesit të përgatitjes së mësimdhënësve për zbatimin e KKK janë përgatitur edhe
trajnerët për trajnim dhe mbështetje të mësimdhënësve. Trajnerët e këtillë është menduar të
krijojnë rrjetin përmes të cilit do të ofrojnë mbështetje të vazhdueshme për mësimdhënësit në
zbatimin e KKK. Identifikimi i trajnerëve në suaza të fushave kurrikulare është një prej hapa
që planifikohet, ndërsa më pas pritet që të krijohen grupet sipas fushave kurrikulare. Mbështetja
e mësimdhënësve nga ana e grupeve të fushave kurrikulare është menduar të jetë përmes
vizitave dhe rekomandimeve.
4.3. Monitorimi i vazhdueshëm i shkollave gjatë zbatimit të KKK
Monitorimi konsiderohet një segment kyç në zbatimin e suksesshëm dhe efikas të KKK.
Përmes monitorimit mund të identifikohen defektet apo mangësitë përgjatë procesit të zbatimit
të KKK. Identifikimi i problemeve ofron mundësinë e ndërmarrjes së veprime korrektuese aty
ku shihet e nevojshme. Për këtë arsye është planifikuar rritja e kapacitetit në shkolla për
monitorim të zbatimit të kurrikulës, i cili do të pasohet me fillimin e vizitave dhe monitorimeve
nëpër shkolla. Gjithashtu pritet të krijohet në sistem i raportimit dhe i vlerësimit, i cili do të
shërbejë për dhënien e rekomandimeve të duhura për ndërmarrje të veprimeve korrektuese.
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KOMUNA
E PRIZRENIT

SIGURIMI
I CILËSISË

3.2.5. Sigurimi i cilësisë
Objektivi Strategjik 5. Përmirësim i vazhdueshëm i cilësisë së mësimdhënies dhe të
nxënit në shkolla.
Cilësia e mësimdhënies dhe të nxënit varen nga faktorë të shumtë, duke filluar prej kurrikulës
dhe teksteve mësimore, deri tek përgatitja e mësimdhënësve dhe pajisja e shkollave për
mësimdhënie dhe nxënie cilësore. Në rastin e Komunës së Prizrenit i kushtohet rëndësi edhe
përkrahjes së koordinatorëve të cilësisë, ndërsa shtrohet nevoja për ndarjen e fondeve edhe për
të krijuar mjedise të përshtatshme në shkolla. Komuna gjithashtu planifikon pajisjen e
shkollave me teknologji të informacionit dhe komunikimit, si dhe me mjete të tjera të
konkretizimit. Pjesë e këtij objektivi janë edhe detyrat që duhet t’i realizojë komuna në fushën
e sigurimit të cilësisë e që dalin nga legjislacioni dhe planet strategjike nacionale.
Masat
5.1. Përkrahje e koordinatorëve të cilësisë me bazë në shkollë
Strategjia për Sigurimin e Cilësisë 2016-2020 përcakton në mënyrë të qartë detyrat e shkollës
dhe të Komunës në fushën e sigurimit të cilësisë. Në këtë drejtim, DKA në Prizren do të marrë
masa që në secilën shkollë fillore dhe të mesme të Komunës të caktohet koordinatori i cilësisë,
në përputhje me Udhëzimin Administrativ të MASHT 24/2016, i cili do t’i kryejë detyrat e
përcaktuara me këtë udhëzim. Për koordinatorë të cilësisë duhet të zgjedhën mësimdhënësit që
kanë njohuri dhe prirje ta organizojnë sistemin e sigurimit të cilësisë në shkolla, prandaj duhet
të ndërmerret një fushatë informimi e drejtorëve dhe mësimdhënësve para se të bëhet
përzgjedhja e koordinatorëve.
DKA do të kujdeset që koordinatorët e cilësisë të kenë qasje në trajnime të ndryshme që
organizohen nga MASHT dhe palët e tjera. Po ashtu, koordinatorëve të cilësisë do t’u ofrohet
mbështetje në kryerjen e detyrave të tyre nga koordinatori i cilësisë në nivel të Komunës, i cili
do të jetë përgjegjës edhe për të organizuar zhvillimin profesional dhe rrjetëzimin në mes të
koordinatorëve të cilësisë në shkolla.
5.2. Caktimi i fondeve për ndërtim, renovim, zgjerim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës
shkollore
Me gjithsej 105 objekte shkollore që i përkasin shkollave amë dhe paraleleve të ndara, komuna
sfidohet për mirëmbajtje ashtu që të ketë një mjedis të shëndoshë dhe tërheqës për nxënësit dhe
mësimdhënësit, dhe për realizim të papenguar të orëve mësimore. Rritja e fondit për
intervenime në infrastrukturën shkollore konsiderohet si domosdoshmëri për mbarëvajtje të
sukseshme të procesit mësimor.
5.3. Furnizimi i shkollave me kompjuterë dhe infrastrukturë të TIK dhe mjeteve të tjera
të nevojshme
Të gjitha shkollat e Komunës së Prizrenit duhet të kenë rrjete lokale kompjuterike të tipit
“wireless” që mbulojnë pjesën më të madhe të hapësirave mësimore të shkollës dhe qasje në
Internet me brez të gjerë për të bërë të mundur shfrytëzimin e burimeve të shumta online nga
ana e mësimdhënësve dhe e nxënësve.
Për momentin, shkollat e Komunës posedojnë rreth 1000 kompjuterë, shumica të tipit të vjetër,
që jep një mesatare prej 31 nxënës për një kompjuter. Llogaritet se gjatë periudhës 2017-2021
këta kompjuterë do të dalin nga përdorimi, ndërkohë që do të paraqitet nevoja për ta
përmirësuar përpjesëtimin kompjuter-nxënës. Për këtë qëllim, planifikohet blerja e 1200
kompjuterëve të rinj brenda periudhës së ardhshme 5-vjeçare.
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Mirëmbajtja e pajisjeve teknologjike ka qenë gjithnjë sfidë për shkollat e Kosovës dhe Komuna
e Prizrenit nuk përbën përjashtim. Kjo çështje do të adresohet përmes të rinjve të talentuar në
fushën e TIK-ut, respektivisht themelimit të klubeve të teknikëve të rinj që do të funksionojnë
në secilën shkollë, duke ndjekur modelin e zhvilluar nga Programi i Arsimit Themelor (BEP)
të financuar nga USAID.
Edhe pse kjo masë ka koston ndër më lartat në gjithë dokumentin strategjik, mendohet që një
pjesë e kostos të mbulohet nga MASHT dhe agjencitë zhvillimore.
5.4. Furnizimi i shkollave me mjete bazë të konkretizimit
Fillimisht, duhet të përcaktohen nevojat e shkollave për mjete konkretizimi. Me qëllim të
racionalizimit të shfrytëzimit të mjeteve financiare, në fillim nga lista e mjeteve të nevojshme
do të përjashtohen ato mjete konkretizimi që janë të kushtueshme dhe, njëkohësisht, mund të
zëvendësohen me shfrytëzimin e teknologjisë, për shembull hartat shkollore. Po ashtu, duhet
të shqyrtohet mundësia e ndarjes së mjeteve të konkretizimit në mes të disa shkollave, sidomos
atyre mjeteve që shfrytëzohen më pak gjatë vitit shkollor. Shkollat e komunës së Prizrenit kanë
fare pak, për të mos thënë aspak, mjete të konkretizimit. Ato ekzistuese janë blerë përmes
projekteve të mëhershme nga donatorët, dhe shumica janë mbi 10 vjet, tashmë të amortizuara,
derisa nuk është ofruar mundësia e ripërtëritjes së tyre për shkak të kufizimeve buxhetore.
Në nivel të DKA-së do të krijohet një grup pune i përbërë nga zyrtarët e saj dhe mësimdhënësit
e profileve të ndryshme, i cili do t’i hartojë udhëzimet për realizimin e kërkesave për mjete
konkretizimi. Formularët duhet të përmbajnë arsyetimin për shfrytëzimin e mjeteve. Pastaj,
grupi i njëjtë do t’i shqyrtojë kërkesat e shkollave, duke i rekomanduar DKA-së blerjen e
mjeteve të konkretizimit sipas nevojave dhe prioriteteve të përcaktuara.
5.5. Sigurimi i qasjes në internet me brez të gjerë për të gjitha shkollat
Të gjitha shkollat e Komunës së Prizrenit kanë rrjete lokale kompjuterike të tipit “Wireless”
ose LAN që mbulojnë kryesisht administratën e shkollës, por jo edhe hapësirat mësimore të
shkollës. Nga 51 shkollat amë të nivelit fillor dhe të mesëm të ulët, asnjëra nuk ka qasje në
Internet me brez të gjerë për të bërë të mundur shfrytëzimin e burimeve të shumta online nga
ana e mësimdhënësve dhe të nxënësve. Nevojë e menjëhershme është krijimi i politikave për
menaxhim dhe përdorim cilësor të internetit, si dhe ofrimi i qasjes në internet në hapësirat
mësimore të shkollave.
5.6. Pajisje e shkollave me laboratorë të ndryshëm
Mësimi praktik konsiderohet të jetë i efektshëm dhe njëri ndër kontribuuesit më të mëdhenj në
zhvillimin e kompetencave të nxënësve. Më pak se një e katërta e shkollave të komunës janë
të furnizuara me laboratorë të ndryshëm, ku edhe ato janë të amortizuara dhe një pjesë e tyre
jashtë funksionit. Sigurimi i fondeve për pajisje shkollore me kabinete dhe me laboratorë shihet
si domosdoshmëri për mësimdhënie dhe nxënie cilësore. Me shtimin e kabineteve dhe
laboratorëve në shkolla pritet të rritet interesimi i nxënësve për të nxënë, si dhe përfshirja aktive
e tyre gjatë procesit mësimor.
5.7. Pajisje e shkollave me pako të veglave për lëndën e edukatës fizike
Komuna konsideron se edukata fizike është lënë anash duke rënë nga prioriteti për t’u
përkrahur. Ndonëse lënda e Edukatës Fizike duhet të jetë një ndër komponentët me rëndësi në
zhvillimin psiko-fizik të fëmijëve, si parakusht për rritje të cilësisë dhe arritshmëri, është
menduar që shkollat të përkrahen duke u furnizuar me veglat themelore që mundësojnë
realizimin e orëve të kësaj lënde të rëndësishme.
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5.8. Fuqizimi i aktiveve profesionale në shkolla

3.3. Analiza e rrezikut

Aktivet profesionale ekzistojnë në shumicën e shkollave të Komunës së Prizrenit, të
organizuara sipas fushave lëndore ose klasave. Megjithatë, në shumë raste, funksionimi i tyre
është relativisht joformal dhe pa ndonjë ndikim të madh në cilësinë e mësimdhënies në shkollë.
Meqë aktivet shihen si organe profesionale që mund të promovojnë zhvillimin profesional të
mësimdhënësve dhe të mundësojnë shkëmbim të vazhdueshëm të përvojës ndërmjet tyre, ato
duhet të bëhen plotësisht funksionale dhe të veprojnë si menaxhment i nivelit të mesëm në
shkolla. Mendohet se me funksionalizimin e aktiveve profesionale në shkolla, praktikisht do të
inaugurohet një mekanizëm që do të ndihmojë menaxhmentin e shkollës për të drejtuar proceset
e zbatimit të sigurimit të cilësisë me bazë në shkollë. Koordinatori i cilësisë do të punojë me
aktivet profesionale dhe drejtorin në zbatimin e planit zhvillimor të shkollës. Sesionet
konsultative gjithashtu mund të organizohen në kuadër të aktiveve që promovojnë metodat e
mësimdhënies dhe të rezultojnë në artikulimin e qartë të kërkesave për mjetet e nevojshme
mësimore.

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 7.

5.9. Përkrahja e të gjitha grupeve të nxënësve në nevojë
5.10. Ngritja e nivelit të hulumtimeve dhe analizave në përmirësim të cilësisë
5.11. Përkrahja e shkollave për ndërmarrësitë në rritje dhe sigurim të cilësisë
5.12. Analiza e gjendjes së sigurisë në shkolla dhe marrja e masave për plotësimin e
nevojave më prioritare

Vlerësimet janë dhënë sipas objektivave strategjike, 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 një rrezik të rëndësisë së veçantë paraqet mungesa e përkrahjes nga
MASHT për zbatimin e kurrikulës së re, pasi bëhet fjalë për një qasje krejtësisht të re, rreth së
cilës nuk ekziston përvoja në Kosovë. Po ashtu, rrezik paraqet mirëmbajtja jo e mirë e pajisjeve
të TIK-ut, që zhvlerëson investimet e bëra në këtë fushë, pasi pajisjet e blera nuk mund të
shfrytëzohen në mënyrë efektive.
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 më shumë që të jetë e mundshme.
Tabela 7. Analiza e rrezikut për Planin Zhvillimor të Arsimit
Rreziku

1.5.Politizimi i emërimeve
dhe i punësimeve
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Gjasa
1- E vogël
2- Mesatare
3- E madhe
2

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

Masat parandaluese



Monitorimi i procesit nga organizatat e
shoqërisë civile dhe organet
udhëheqëse të shkollës

1.6. Mos aprovimi i fondeve
për rritjen e numrit të stafit
në DKA

1

2



3.6. Demotivimi i
mësimdhënësve si rezultat i
vonesës së licencimit
4.1. Mungesa e përkrahjes
nga MAShT për zbatimin e
kurrikulës së re

2

2



Inkurajimi i mësimdhënësve për të
vazhduar zhvillimin profesional të tyre

2

3



5.5. Mungesa e mjeteve
financiare për rrjete lokale
dhe qasje në internet
5.5. Mirëmbajtja jo e mirë e
pajisjeve të TIK-ut

2

3



Tejkalimi i problemit të mungesës së
teksteve mësimore
Këshillime më të shpeshta me
koordinatorët e kurrikulës në shkolla
Rregullimi i orareve të mësimit

3

3



Llogaridhënia e munguar e
palëve përgjegjëse në
zbatimin e Planit
Zhvillimor të Arsimit në
komunë
Zvogëlimi i numrit të
nxënësve në shkolla si
shkak i migrimit, rënies së
natalitetit dhe lëvizjeve
demografike

2

3



2

2







Angazhimi i të rinjve të talentuar në
TIK dhe koordinimi i tyre në nivel
komune
Krijohen mekanizmat e penalizimit për
personelin përgjegjës që nuk realizojnë
masat (obligimet) e planifikuara
Fushata ndërgjegjësuese kundër
migrimit
Planifikimi i rrjetit të shtrirjes së
shkollave
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€ 854.300

€ 3.210.996

Nga tabela 8 vërehet se shpenzimet më të mëdha kanë të bëjnë me fushat 5-“Sigurimi i cilësisë”
dhe 3-“Zhvillimi profesional i mësimdhënësve”. Në rastin e fushës 5 rreth 33% të mjeteve (€
480,000) parashihen për masën 5.3.1 – “Ndarja e fondit për mirëmbajtjen dhe pajisjen e
shkollave me kompjuterë”, dhe rreth 23% të mjeteve (€ 330,000) për masën 5.2.1- “Rritja e
fondit për intervenime në infrastrukturën shkollore”. Investimi i kësaj natyre përfshihet edhe
në PSAK 2017-2021, ndërsa, sikur të bëhet sipas planit, në Komunën e Prizrenit do të
rezultonte me një përpjesëtim prej 1 kompjuteri për 25 nxënës. Ndërkaq, fusha 5 – “Sigurimi i
cilësisë” ndërlidhet me investimet kapitale dhe në burimet njerëzore, dhe përbën rreth 82% të
buxhetit total të planit zhvillimor të arsimit.
Meqë plani zhvillimor është hartuar në periudhën prill-qershor 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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-

3.168
792
792
792

B U X H E T I (EURO)
2018
2019
2020
2021

-

792

Totali

-

-

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021
2018
2017

2017

DKA

€ 924.700

Duke filluar
nga janari 2018

€ 887.400

Krijimi i ekipeve
konsulentë për
financa dhe buxhet
brenda shkollave

€ 544.200

1.2.2

€ 396

30 drejtorë x 24 orë (3 ditë) x
0,55 EUR = 396 EUR për një
trajnim 3 ditor (një modul)
2018: 2 grupe x 396 EUR = 792
EUR
2019: 2 grupe x 396 EUR = 792
EUR
2020: 2 grupe x 396 EUR = 792
EUR
2021: 2 grupe x 396 EUR = 792
EUR

€ 2.636.164

DKA
Shkolla

€ 705.092

Duke filluar
nga prilli 2018

€ 775.492

Organizimi i
trajnimeve për
menaxhim të
financave dhe
buxhetit

€ 738.192

1.2.1

€ 416.992

Përshkrimi i kostos

€ 396

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Donatorët

€ 44.000

Përgjegjësia

€ 11.000

Periudha e
implementimit

€ 11.000

Aktiviteti

€ 11.000

Kodi

€ 11.000

Fuqizim i autonomisë së shkollave në menaxhimin e buxheteve shkollore

€0

Masa
1.2

€ 227.136

Nën-Totali 1.1

€ 56.784

DKA

€ 56.784

Drejtorët e
shkollave

€ 56.784

Duke filluar
nga janari 2018

€ 56.784

1.1.2

€0

Drejtorët e
shkollave

€ 24.000

Duke filluar
nga tetori 2017

€ 6.000

Krijimi i rrjetit të
shkollave në funksion
të rritjes së
performancës
menaxheriale
Zhvillohen
instrumente të
komunikimit të rrjetit

€ 6.000

1.1.1

€ 6.000

Përshkrimi i kostos

€ 6.000

Institucioni/
organizata
mbështetëse
DKA

€0

Përgjegjësia

Totali
€ 279.696

Periudha e
implementimit

2021
€ 75.424

Aktiviteti

2018
€53.424

Kodi

1. Udhëheqja dhe
menaxhimi i
shkollave
2. Pjesëmarrja
dhe
gjithëpërfshirja
3. Zhvillimi
profesional i
mësimdhënësve
4. Zbatimi i
kurrikulës së re
5. Sigurimi i
cilësisë

Buxheti
2019
2020
€ 75.424
€ 75.424

2017
€0

Menaxhim i rrjetit të shkollave dhe planifikim i bazuar në të dhëna

Fusha

Masa
1.1

Tabela 8. Përmbledhja e buxhetit të Planit Zhvillimor të Arsimit

Objektivi 1: Qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim cilësor në të gjitha institucionet edukative-arsimore të komunës

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 8 jep një pasqyrë të buxhetit të nevojshëm për
realizimin e Planit Zhvillimor të Komunës sipas pesë objektivave strategjike të tij.

-

Plani i veprimit dhe buxheti janë hartuar për gjithë periudhën e zbatimit të Planit Zhvillimor të
Arsimit, duke filluar nga viti 2017 dhe duke vazhduar deri në përfundim të vitit 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.

-

Totali

4. Plani i veprimit dhe buxheti

Krijimi i kritereve/
standardeve për
strukturat funksionale
Shpërblimet publike
vjetore për strukturat
më të suksesshme

1.5.2
1.5.3

Organizimi i vizitave
në shkollat e tjera

Aktiviteti
1.5.1

Kodi

Duke filluar
nga marsi 2018

DKA

DKA

Drejtorët e
shkollave

Duke filluar
nga janari 2018

Duke filluar
nga prilli 2018

Përgjegjësia

DKA

Periudha e
implementimit

Duke filluar
nga tetori 2017

Komuna

DKA
Donatorët

Institucioni/
organizata
mbështetëse

Kostoja mesatare vjetore =
20,000

Kostoja mesatare e një vizite
brenda vendit:
500 EUR x 7 vizita në vit =
3,500 EUR
Kostoja mesatare e një vizite
jashtë vendit:
3,000 EUR x 3 vizita në vit =
9,000 EUR

Përshkrimi i kostos

Nën-Totali 1.4

Krijimi i mekanizmave për vlerësim dhe stimulim të strukturave udhëheqëse të shkollave

30 pjesëmarrës x 24 orë (3 ditë)
x 0,55 EUR = 396 EUR për një
trajnim 3 ditor (një modul)
2018: 2 grupe x 396 EUR = 792
EUR
2019: 2 grupe x 396 EUR = 792
EUR
2020: 2 grupe x 396 EUR = 792
EUR
2021: 2 grupe x 396 EUR = 792
EUR

Përshkrimi i kostos

Masa
1.5

Donatorët

Institucioni/
organizata
mbështetëse

Monitorimi dhe
përkrahja e punës së
mekanizmave
udhëheqëse të
shkollave nga zyrtarët
komunalë

DKA

Përgjegjësia

1.4.2

Duke filluar
nga tetorit 2018

Periudha e
implementimit

Nën-Totali 1.3

30 drejtorë x 120 orë (15 ditë) x
0,55 EUR = 1,980 EUR për një
trajnim 15 ditor (një modul)
2018: 3 grupe x 1,980 EUR
=5,940 EUR
2019: 3 grupe x 1,980 EUR
=5,940 EUR
2020: 3 grupe x 1,980 EUR
=5,940 EUR
2021: 3 grupe x 1,980 EUR
=5,940 EUR

Përshkrimi i kostos

Organizimi i
trajnimeve për
organet udhëheqëse të
shkollave (këshilli
drejtues) lidhur me
funksionet dhe
kompetencat

Aktiviteti

Donatorët pjesëmarrje

Institucioni/
organizata
mbështetëse

Nën-Totali 1.2

1.4.1

52

Kodi

Fuqizim i mekanizmave udhëheqëse të shkollave

DKA

Masa
1.4

Duke filluar
nga marsi 2018

Krijimi i mekanizmit
për llogaridhënie në
menaxhim

DKA

Përgjegjësia

1.3.2

Duke filluar
nga marsi 2018

Periudha e
implementimit

Organizimi i
trajnimeve cilësore
për drejtorë dhe
komunitetin arsimor
për planifikim dhe
menaxhim

Aktiviteti

1.3.1

Kodi

Ngritja e kapaciteteve për udhëheqje dhe menaxhim

DKA

Masa
1.3

Shkurt 2018

Hartohen ToR për
personelin udhëheqës
të shkollave

DKA

1.2.4

Duke filluar
nga prilli 2018

Krijimi i mekanizmit
për llogaridhënie në
financa dhe buxhet

1.2.3

2017

-

2017

-

2017

-

792

792

792

5.940

5.940

5.940

5.940

5.940

5.940

792

792

792

792

792

792

20,00
0

12,50
0

20,000

12,500

20,000

12,500

20,000

12,500

B U X H E T I (EURO)
2018
2019
2020
2021

792

792

B U X H E T I (EURO)
2018
2019
2020
2021

5.940

5.940

B U X H E T I (EURO)
2018
2019
2020
2021

792

53

80,000

50,000

Totali

3.168

-

3.168

Totali

23.760

-

23.760

Totali

3.168

-

-

1.9.1

Masa
1.9
Kodi

1.8.2
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1.8.1

DKA

DKA

Prill-qershor
2018

Shtator-dhjetor
2018

Përgjegjësia

Periudha e
implementimit

DKA

Zyra e
ofiqarisë

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Zyra e
ofiqarisë

Komuna

Planifikimi dhe
zhvillimi i ueb faqeve
të shkollave, përfshirë
mirëmbajtjen

Aktiviteti

Nga janari
2019

Periudha e
implementimit

Shkollat

Përgjegjësia

DKA

Institucioni/
organizata
mbështetëse

Përmirësimi i komunikimit me publikun dhe komunitetin arsimor

dhënave, përfshirë
informacionin për
braktisjet,
zhvendosjet dhe
migrimet e nxënësve
Krijimi i bazës së të
dhënave, mirëmbajtja
e saj dhe trajnimi i
përdoruesve

Planifikimi i sistemit
të bazës së të

Aktiviteti

Janar-qershor
2018

Përshkrimi i kostos

Totali i Objektivit 1:

60 shkolla x 1.500 Euro =
90.000 Euro
2019: 20 shkolla x 1.500 Euro =
30.000 Euro
2020: 20 shkolla x 1.500 Euro =
30.000 Euro
2021: 20 shkolla x 1.500 Euro =
30.000 Euro
Nën-Totali 1.9

Përshkrimi i kostos

Nën-Totali 1.8

Angazhimi i kompanisë të
zhvillimit të softuerit të
planifikuar

dhënave (2 konsulentë x15
ditë pune x 150 Euro)

-

2017

-

2017

-

-

/

2017
-

Nën-Totali 1.7

-

2017

/

Përshkrimi i kostos

Nën-Totali 1.6

Angazhimi i dy konsulentëve
për planifikim të bazës së të

Krijimi i sistemit të menaxhimit të informacionit në arsim në nivel komune

1.7.2

Masa
1.8
Kodi

DKA

Janar-qershor
2018

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Komuna

Përshkrimi i kostos
Angazhimi i personelit
400 EUR x 12 muaj = 4,800
EUR

Hartimi i
dokumentit të
përcaktimit të
detyrave dhe
përgjegjësive për
zyrtarët e DKA-së
Hartimi i
organogramit të
qeverisjes së DKA

Përgjegjësia

Periudha e
implementimit

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Komuna

1.7.1

Aktiviteti

Ristrukturimi i Drejtorisë Komunale të Arsimit

DKA

DKA

Përgjegjësia

Masa
1.7
Kodi

1.6.2

Duke filluar
nga qershori
2018
Duke filluar
nga shtatori
2018

Periudha e
implementimit

Analizë, hulumtim
dhe përpunim të të
dhënave
Pjesëmarrja në
trajnimet për ngritje
profesionale

Aktiviteti

Caktimi i zyrtarit për ndërlidhje, përpunim të statistikave dhe planifikim

1.6.1

Kodi

Masa
1.6

Nën-Totali 1.5
32,500

32,500

4.800

4.800

2019

4.800

4.800

2020

4.800

4.800

2021

B U X H E T I (EURO)

32,500

53.424

2018

-

-

-

-

-

-

600

600

2020

75.424

30.000

30.000
75.424

30.000

2020
30.000

2019

-

-

-

75.424

30.000

30.000

2021

600

600

2021

B U X H E T I (EURO)

600

600

2019

B U X H E T I (EURO)

11.000

8.000

3.000

2018

-

-

-

B U X H E T I (EURO)
2018
2019 2020
2021

2.400

2.400

2018

32,50
0
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279.696

90.000

90.000

Totali

12.800

9.800

3.000

Totali

-

-

-

Totali

16.800

-

16.800

Totali

140,00
0

Institucioni/
organizata
mbështetëse

Institucioni/
organizata
mbështetëse
SIA

Donatorët

Institucioni/
organizata
mbështetëse

Kostoja mesatare e një fushate
në vit: 1,000 EUR

Përshkrimi i kostos

Masa
2.5

2.4.2

2.4.1

Kodi

2.3.2

Duke filluar
nga shtatori
2018
Duke filluar
nga shtatori
2017

Periudha e
implementimit

DKA

DKA

Përgjegjësia

DKA

Drejtorët e shkollave

Institucioni/organiza
ta mbështetëse

Komuna

Nën-Totali 2.4

Përshkrimi i kostos

Nën-Totali 2.3

Ndërgjegjësimi i komunitetit për përfshirje në edukimin e hershëm dhe parafillor

Organizimi i
aktiviteteve të
përbashkëta
Takimet e rregullta
me IPA dhe
raportimi në DKA

Aktiviteti

Duke filluar nga
prilli 2018

Bashkëpunim i shtuar me institucionet private të arsimit (IPA) të të gjitha niveleve

DKA

Përgjegjësia

Masa
2.4

Qershori i
secilit vit

Periudha e
implementimit

Organizim i
fushatave
vetëdijësuese
lidhur me
rëndësinë e
edukimit në
fëmijërinë e
hershme,
përfshirë grupet e
margjinalizuara
Bashkëpunim i
shtuar me OJQ
për rritjen e
përfshirjes së
fëmijëve të
grupeve të
margjinalizuara,
parandalimin e
braktisjes dhe
integrimin e të riatdhesuarve

Aktiviteti

SIA

2.3.1
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Kodi

DKA

Nën-Totali 2.2

Përshkrimi i kostos

Ndërgjegjësimi i komunitetit për përfshirje në edukimin e hershëm dhe parafillor

Duke filluar
nga maji 2018

DKA

Përgjegjësia

Masa
2.3

2.2.2

Duke filluar
nga prilli 2018

Periudha e
implementimit

Nën-Totali 2.1

Identifikimi i IPEP
dhe lehtësimi i
licencimit të tyre
Kërkimi i
llogaridhënies nga
IPEP

Aktiviteti

Komuna

Përshkrimi i kostos

2.2.1

Kodi

DKA

Bashkëpunimi me MAShT/SIA për licencimin e IPEP

Prill - gusht
2018

DKA

Përgjegjësia

Masa
2.2

2.1.2

Janar - mars
2018

Periudha e
implementimit

Identifikimi i
hapësirave publike
për IPEP
Ofrimi i
mundësive për
operatorët për
IPEP

Aktiviteti

-

2017

-

2017

-

2017

-

2017

-

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

-

1.000

1.000

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

-

2018

1.000

1.000

B U X H E T I (EURO)
2018
2019
2020
2021

-

B U X H E T I (EURO)
2018
2019
2020
2021

-

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

-

2018

Stimulim i hapjes së institucioneve të edukimit parashkollor përmes partneriteteve publiko-private

2.1.1

Kodi

Masa
2.1

Objektivi 2: Bashkëpunim cilësor dhe efikas në mes të palëve me interes në edukimin parashkollor

-

-

-

-

-

-

Totali

-

-

-

4.000

-

4.000

Totali

Totali

Totali
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Duke filluar nga
qershori 2018

Duke filluar nga
qershori 2018

Periudha e
implementimit

DKA

DKA

Përgjegjësia

Komuna
Donatorët

Drejtorët e
shkollave
Donatorët

Institucioni/
organizata
mbështetëse

Përgjegjësia

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Komuna

3.2.2

3.2.1

Kodi

Identifikimi i nevojave
për ZhPM nëpër
shkolla
Planifikimi i
trajnimeve në
përputhje me
katalogun e trajnimeve
të MAShT

Aktiviteti

Duke filluar
prej shkurtit
2018
Duke filluar
prej marsit
2018

DKA

DKA

Përgjegjësia

DKA

Duke filluar
prej janarit
2018

Periudha e
implementimit

DKA

Duke filluar
prej qershorit
2018

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Drejtorët e
shkollave

Donatorët

Organizim i trajnimeve në bazë të nevojave për ZhPM

Periudha e
implementimit

Masa
3.2

Aktiviteti
Angazhimi i zyrtarit
për koordinim,
ndërlidhje, planifikim
dhe ngritje të
kapaciteteve lidhur me
ZhPM
Ndarja e mjeteve
financiare për pajisjen
e qendrave me mjete të
nevojshme dhe për
mirëmbajtje

3.1.2

-

Përshkrimi i
kostos

Nën-Totali 3.1

Kostoja mesatare
vjetore: 2,000
EUR në vit

Personeli i
angazhuar nga
pika 1.6.1.

Përshkrimi i
kostos

2017

-

2017

2018

2.000

2.000

6.000

5.000

3.000

2.000

2020

2.000

2.000

2.000

2.000

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

2.000

2.000

Totali

-

-

8.000

8.000

-

24.000

20.000

12.000

8.000

Totali

Totali

6.000

5.000

3.000

2.000

2021

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

6.000

5.000

3.000

2.000

2019

B U X H E T I (EURO)

6.000

5.000

3.000

2.000

2018

2018

Mbështetje e qendrave për ngritje profesionale dhe të shkollave në të cilat organizohet ZhPM

3.1.1

Kodi

Masa
3.1

2017

Totali i Objektivit 2:

Nën-Totali 2.5

Kostoja vjetore e
angazhimit të mediave
elektronike (TV, radio)
= 3.000 Euro

Kostoja mesatare për
funksionimin e EPBR:
2.000 EUR në vit

Përshkrimi i kostos

Objektivi 3: Zhvillim i vazhdueshëm i kapaciteteve për mësimdhënie cilësore

58

Fuqizimi i
EPBR (Ekipit
për
Parandalim të
Braktisjes dhe
Regjistrim)
Rritja e
komunikimit
me publikun
përmes
mediave

2.5.1

2.5.1

Aktiviteti

Kodi

59

Bashkëpunimi me
MAShT për
përditësimin e
instrumenteve të
standardizuara për
monitorim
Raportimi i rregullt në
DKA lidhur me
monitorimin e
mësimdhënësve

3.4.2

3.4.3

Organizimi i
trajnimeve të
drejtorëve për
monitorim

Aktiviteti

Periudha e
implementimit

Përgjegjësia

DKA

DKA

Duke filluar
prej shtatorit
2018
Duke filluar
prej janarit
2018

DKA

Përgjegjësia

Shtator 2018

Periudha e
implementimit

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Donatorët

MAShT

Komuna

Institucioni/
organizata
mbështetëse

Nën-Totali 3.3

Kostoja vjetore e
planifikuar për
ZhPM me
pjesëmarrje:
10,000 EUR

Përshkrimi i
kostos

30 pjesëmarrës x
24 orë (3 ditë) x
0,55 EUR = 396
EUR për një
trajnim 3 ditor (një
modul)
2018: 60 grupe x
396 EUR = 23,760
EUR
2019: 60 grupe x
396 EUR = 23,760
EUR
2020: 60 grupe x
396 EUR = 23,760
EUR
2021: 60 grupe x
396 EUR = 23,760
EUR
Nën-Totali 3.2

-

2017

-

10.000

10.000

2018

23.760

23.760

23.760

23.760

23.760

23.760

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

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

23.760

23.760

Duke filluar
prej marsit
2018

Duke filluar
prej shkurtit
2018

Duke filluar
prej qershorit
2018

Drejtorët e
shkollave

DKA

DKA

DKA

MAShT

30 drejtorë x 24
orë (3 ditë) x 1,05
EUR = 756 EUR
për një trajnim 3
ditor (një modul)
2018: 2 grupe x
756 EUR = 1,512
EUR
2019: 2 grupe x
756 EUR = 1,512
EUR
2020: 2 grupe x
756 EUR = 1,512
EUR
2021: 2 grupe x
756 EUR = 1,512
EUR

Përshkrimi i
kostos

2017

1.512

2018

1.512

1.512

1.512

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

Angazhimi i drejtorëve të shkollave për monitorim të vazhdueshëm të mësimdhënësve lidhur me zbatimin e metodologjive
bashkëkohore

3.4.1

Kodi

Masa
3.4
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organizimin e
trajnimeve për ZhPM

Rritja e bashkëpunimit
me MAShT, partnerët
zhvillimorë dhe OJQtë lidhur me

3.3.3

3.3.2

Hartimi i rregullores
për financim të ZhPM
me pjesëmarrje
Planifikimi i mjeteve
për ZhPM

Aktiviteti

3.3.1

Kodi

Donatorët

Krijimi i mekanizmave efikas për financimin e ZhPM

DKA

Masa
3.3

Duke filluar
prej shtatorit
2017

Organizimi i
trajnimeve për ZhPM

3.2.3

-

-

6.048

Totali

40.000

-

40.000

Totali

95.040

95.040
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Institucioni/
organizata
mbështetëse
MAShT
Donatorët

Krijimi i kritereve/
standardeve për
mësimdhënësit më të
suksesshëm
Shpërblimet publike
vjetore për
mësimdhënësit më të
suksesshëm

3.6.2

3.6.3

Organizimi i vizitave
me karakter mësimor
dhe hulumtues në vend
dhe në rajon

Aktiviteti

3.6.1
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Kodi

Duke filluar
nga prilli 2018

Duke filluar
nga prilli 2018

Duke filluar
nga shtatori
2018

Periudha e
implementimit

Nën-Totali 3.6

DKA

DKA

DKA

Përgjegjësia

Shkollat

Shkollat

Donatorët

Institucioni/
organizata
mbështetëse

Totali i Objektivit
3:

Ndarja e mjeteve
vjetore: 2,000
EUR

10 vizita në vit x
40 persona x 40
EUR = 16,000
2018 = 16,000
EUR
2019 = 16,000
EUR
2020 = 16,000
EUR
2021 = 16,000
EUR

Përshkrimi i
kostos

30 drejtorë x 24
orë (3 ditë) x 1,05
EUR = 756 EUR
për një trajnim 3
ditor (një modul)
2018: 2 grupe x
756 EUR = 1,512
EUR
2019: 2 grupe x
756 EUR = 1,512
EUR
2020: 2 grupe x
756 EUR = 1,512
EUR
2021: 2 grupe x
756 EUR = 1,512
EUR
Nën-Totali 3.5

Përshkrimi i
kostos

Krijimi i mekanizmave funksionalë për stimulim të mësimdhënësve të suksesshëm

DKA

Përgjegjësia

Masa
3.6

Duke filluar
nga Prilli 2018

Periudha e
implementimit

Organizimi i
trajnimeve për
vlerësim të
performancës

Aktiviteti

3.5.1

Kodi

-

-

2017

-

2017

-

56.784

18.000

2.000

16.000

2018

1.512

1.512

2018

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

56.784

18.000

2.000

16.000

2019

56.784

18.000

2.000

16.000

2020

56.784

18.000

2.000

16.000

2021

B U X H E T I (EURO)

1.512

1.512

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

1.512

-

-

227.136

72.000

8.000

-

64.000

Totali

6.048

6.048

Totali

6.048

Ngritje e kapaciteteve të shkollës (drejtorit, bashkëpunëtorëve profesional dhe mësimdhënësve) për vlerësimin e performancës së
mësimdhënësve

Nën-Totali 3.4

Masa
3.5

3.4.5

Organizimi i rregullt i
vlerësimit të
performancës
Ndërmarrja e
veprimeve korrektuese
dhe mbështetëse

3.4.4
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Duke filluar nga
tetori 2017

Duke filluar nga
tetori 2017

Duke filluar nga
shtatori 2017

Periudha e
implementimit

DKA

DKA

DKA

Përgjegjësia

Shkollat

Shkollat

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Shkollat

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Shkollat

4.4.2

4.4.1

Kodi

Komuna rrit
buxhetin për
sigurimin e
materialeve shtesë
mësimore për
kurrikulën e re
Sigurimi i materialit
elektronik për
nxënësit

Aktiviteti

Duke filluar
nga shtatori
2017

Duke filluar
nga prilli 2018

Periudha e
implementimit

DKA

DKA

Përgjegjësia

DKA

DKA

Shkollat

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Komuna

Shkollat

Shkollat

Nën-Totali 4.4

Komuna ndan mjete 10,000
në vit

Përshkrimi i kostos

Nën-Totali 4.3

Përshkrimi i kostos

Mbështetja e shkollave me material të nevojshëm për zbatimin e KKK

Duke filluar
nga tetori 2017

Duke filluar
nga tetori 2017

DKA

Përgjegjësia

Masa
4.4

4.3.3

4.3.2

Duke filluar
nga shtatori
2017

Periudha e
implementimit

Nën-Totali 4.2

Përshkrimi i kostos

Rritja e kapacitetit
në shkolla për
monitorim të
zbatimit të
kurrikulës
Vizitat
(monitorimet) nëpër
shkolla
Raportimi,
vlerësimi dhe
dhënia e
rekomandimeve

Aktiviteti

Monitorimi i vazhdueshëm i shkollave gjatë zbatimit të KKK

Identifikimi i
trajnerëve sipas
fushave kurrikulare
Krijohen grupet
sipas fushave
kurrikulare
Mbështetja e
mësimdhënësve
nga ana e grupeve
të fushave
kurrikulare përmes
vizitave dhe
rekomandimeve

Aktiviteti

4.3.1

Kodi

Masa
4.3
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4.2.3

4.2.2

4.2.1

Kodi

-

2017

-

2017

-

2017

-

-

-

-

-

-

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

-

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

-

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-

-

-

10.000

10.000

B U X H E T I (EURO)
2018
2019
2020
2021

2018

2018

-

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

40.000

-

40.000

Totali

-

-

-

-

Totali

-

-

-

-

Totali

-

-

-

-

Totali

Krijimi i rrjetit të trajnerëve për trajnimin dhe mbështetjen e mësimdhënësve gjatë hartimit të plan programeve dhe zbatimit të KKK
në shkolla

Shkollat

-

2018

Masa
4.2

DKA

DKA

Nën-Totali 4.1

2017

Angazhimi i
ndihmës
koordinatorëve

Përshkrimi i kostos

4.1.3

Institucioni/
organizata
mbështetëse

Mbështetja
logjistike

DKA

Përgjegjësia

4.1.2

Duke filluar
nga shtatori
2017
Duke filluar
nga shtatori
2017
Duke filluar
nga shkurti
2018

Periudha e
implementimit

Fuqizimi i
koordinatorit

Aktiviteti

Përkrahja e koordinatorit për mbështetje të shkollave në zbatimin e KKK

4.1.1

Kodi

Masa
4.1

Objektivi 4: Ndërtim i vazhdueshëm i kapaciteteve dhe i mekanizmave për zbatim dhe monitorim të kurrikulës së re
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Organizimi i
fushatave
informuese për
prindër për
konceptet
themelore të KKK
dhe për rolin aktiv
të tyre në
mbështetje të
zbatimit të KKK
Organizimi i
takimeve të
rregullta
informuese në
shkolla dhe lagje

Aktiviteti
DKA

Shkollat

Duke filluar
nga prilli 2018

Përgjegjësia

Duke filluar
nga prilli 2018

Periudha e
implementimit

DKA

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Shkollat

-

Totali i Objektivit 4:

Kodi

Masa
5.2

DKA

DKA

Duke filluar
nga shtatori
2017

Përgjegjësia

Duke filluar
nga shkurti
2018

Periudha e
implementimit

Shkollat

Shkollat

Institucioni/organizata
mbështetëse

30 persona x
24 orë (3 ditë)
x 0,55 EUR =
396 EUR për
një trajnim 3
ditor (një
modul)
2017: 1 grup
x 396 EUR =
396 EUR
2018: 1 grup
x 396 EUR =
396 EUR
2019: 1 grup
x 396 EUR =
396 EUR
2020: 1 grup
x 396 EUR =
396 EUR
2021: 1 grup
x 396 EUR =
396 EUR
Nën-Totali 5.1

Përshkrimi i
kostos

396

396

396

2018

396

2017

Aktiviteti

Periudha e
implementimit

Përgjegjësia

Institucioni/organizata
mbështetëse

Përshkrimi i
kostos

1.000

2017

2018

11.000

1.000

1.000

11.000

1.000

1.000

396

396

396

396

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

396

396

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

11.000

1.000

1.000

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

1.000

2018

11.000

Caktimi i fondeve për ndërtim, renovim, zgjerim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës shkollore

Shkëmbimi i
përvojave ndërmjet
koordinatorëve të
cilësisë
Organizimi i
trajnimeve për
drejtorë dhe
koordinatorë për
zbatim të kurrikulës

5.1.1

5.1.2

Aktiviteti

Kodi

Masa Përkrahje e koordinatorëve të cilësisë me bazë në shkollë
5.1

2017

Nën-Totali 1.5

Kostoja mesatare e një
fushate në vit: 1,000 EUR

Përshkrimi i kostos

Ndërgjegjësimi i komunitetit të prindërve për përkrahje të zbatimit të KKK

Objektivi 5: Përmirësim i vazhdueshëm i cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit në shkolla

66

4.5.2

4.5.1

Kodi

Masa
4.5

-

67

Totali

1.980

1.980

Totali

44.000

4.000

-

4.000

Totali

Ndarja e fondit
për mirëmbajtjen
dhe pajisjen e
shkollave me
kompjuterë

5.3.1
Duke filluar
nga marsi 2018

Periudha e
implementimit
DKA

Përgjegjësia

Duke filluar
nga prilli 2018

Duke filluar
nga shtatori
2017

Periudha e
implementimit

DKA

DKA

Përgjegjësia

Krijohen politika
për menaxhim
dhe përdorim
cilësor të
internetit

5.5.1

Përgjegjësia
DKA

Periudha e
implementimit
Duke filluar
nga shkurti
2018

Aktiviteti
Sigurimi i
fondeve për
pajisje shkollore
me kabinete dhe
me laboratorë

Kodi
5.6.1

Duke filluar
nga prilli 2018

Periudha e
implementimit

DKA

Përgjegjësia

Pajisje e shkollave me laboratorë të ndryshëm

Aktiviteti

Kodi

Masa
5.6

Shkollat

MAShT
Donatorët

Institucioni/organizata
mbështetëse

MAShT
Donatorët

Shkollat

Institucioni/organizata
mbështetëse

MAShT
Donatorët

Institucioni/organizata
mbështetëse

Shkollat

Institucioni/organizata
mbështetëse

Sigurimi i qasjes në internet me brez të gjerë për të gjitha shkollat

Identifikimi i
shkollave për t'u
pajisur me mjete
bazë të
konkretizimit
Furnizimi i
shkollave me
mjete bazë të
konkretizimit

5.4.1

Masa
5.5
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Aktiviteti

Kodi

5.4.2

DKA

Furnizimi i shkollave me mjete bazë të konkretizimit

Aktiviteti

Masa
5.4

Duke filluar
nga shtatori
2018

30 objekte
shkollore në
vit x 7.500
EUR =
210.000 EUR
Nën-Totali 5.2

-

105.000

105.000

105 shkolla
amë dhe
paralele të
ndara x 2000
EUR një pako
të mjeteve të
konkretizimit
2018: 30 pako
2019: 30 pako

Përshkrimi i
kostos

105 shkolla
amë dhe
paralele të
ndara fizike x
500 EUR/vit
2018: 60
shkolla
2019: 80
shkolla
2020: 105
shkolla
Nën-Totali 5.5

Përshkrimi i
kostos

të mjeteve të
konkretizimit
2018: 30 pako
2019: 30 pako
2020: 30 pako
2021: 15 pako
Nën-Totali 5.4

105 shkolla
amë dhe
paralele të
ndara x 1500
EUR një pako

Përshkrimi i
kostos

800
kompjuterë x
400 EUR
2018: 100
kompjuterë
2019: 200
kompjuterë
2020: 250
kompjuterë
2021: 250
kompjuterë
Nën-Totali 5.3

Përshkrimi i
kostos

2017

30.000

-

210.000

210.000

210.000

210.000

100.000

100.000

100.000

100.000

45.000

45.000

22.500

22.500

40.000

52.500

52.500

B U X H E T I (EURO)
2019
2020
2021
40.000
52.500
52.500

45.000

45.000

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

80.000

80.000

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

210.000

210.000

B U X H E T I (EURO)
2018
2019
2020
2021
60.000
60.000
60.000
30.000

2018
30.000

45.000

45.000

2018

40.000

40.000

2018

2017

-

2017

-

2017

Furnizimi i shkollave me kompjuterë dhe infrastrukturë të TIK dhe mjeteve të tjera të nevojshme

Rritja e fondit
për intervenime
në
infrastrukturën
shkollore

Kodi

Masa
5.3

5.2.1

-
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Totali
210.000

175.000

Totali
175.000

157.500

157.500

Totali

320.000

320.000

Totali

735.000

735.000

5.8.3

Angazhimi i
mësimdhënësve
mbështetës për
integrim të
fëmijëve me
nevojave të
veçanta

5.9.1

5.10.1

Kodi

Duke filluar
nga prilli 2018

Duke filluar
nga janari 2018

Duke filluar
nga shtatori
2017

Periudha e
implementimit

Drejtorët e
shkollave

Drejtorët e
shkollave

DKA

Përgjegjësia

Që nga shtatori
2018

Periudha e
implementimit

DKA

Përgjegjësia

Institucioni/
organizata
mbështetëse
Komuna

Nën-Totali 5.8

Përshkrimi i
kostos

105 shkolla
amë dhe
paralele të
ndara x 1000
EUR një pako
të mjeteve të
konkretizimit
2018: 30 pako
2019: 30 pako
2020: 30 pako
2021: 15 pako
Nën-Totali 5.7

Përshkrimi i
kostos

2018: 2 mësimdhënës
mbështetës x 400 EUR
x 4 muaj
2019: 3 mësimdhënës
mbështetës x 12 muaj x
400 EUR
2020: 4 mësimdhënës
mbështetës x 12 muaj x
400 EUR
2021: 6 mësimdhënës
mbështetës x 12 muaj x
400
EUR
Nën-Totali 5.10

Përshkrimi i kostos

Rrjeti i komunitetit të
mësuarit së bashku

DKA

Drejtorët e shkollave

Institucioni/organizata
mbështetëse

MAShT
Donatorët

Institucioni/organizata
mbështetëse

Organizimi i
konferencave
dhe seminareve

Aktiviteti

Që nga shtatori
2018

Periudha e
implementimit

DKA

Përgjegjësia

Institucioni
/organizata
mbështetës
e
Komuna
Drejtorët e
shkollave

2 ngjarje në vit x 8.000
për ngjarje

Përshkrimi i kostos

Ngritja e nivelit të hulumtimeve dhe analizave në përmirësim të cilësisë

Aktiviteti

Kodi

Masa
5.10

DKA

Përgjegjësia

Përkrahja e të gjitha grupeve të nxënësve në nevojë

Rrjetëzimi i
aktiveve
profesionale

promovim të
metodologjive të
mësimdhënies

Koordinimi i
aktiveve
profesionale me
drejtorët e
shkollave për
zbatimin e planit
zhvillimor të
shkollës
Organizimi i
sesioneve
konsultative në
kuadër të
aktiveve për

5.8.1

Masa
5.9
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Aktiviteti

Kodi

5.8.2

Duke filluar
nga prilli 2018

Periudha e
implementimit

Fuqizimi i aktiveve profesionale në shkolla

Sigurimi i
fondeve për
pajisje për
lëndën e
edukatës fizike

5.7.1

Masa
5.8

Aktiviteti

Pajisje e shkollave me pako të veglave për lëndën e Edukatës Fizike

Kodi

Masa
5.7

Nën-Totali 5.6

2020: 30 pako
2021: 15 pako

2017

2017

-

2017

-

2017

-

60.000

60.000

30.000

-

19.200

19.200

16.000

2019

16.000

2020

16.000

2021

28.800

28.800

B U X H E T I (EURO)

14.400

3.200

8.000

-

-

15.000

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

-

14.400

2018

30.000

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

30.000

3.200

2018

2018

30.000

B U X H E T I (EURO)
2018
2019
2020
2021
30.000
30.000
30.000
15.000

60.000

-

-

-

-
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56.000

Totali

65.600

65.600

Totali

Totali

105.000

Totali
105.000

210.000

Instalimi i
kamerave të
sigurisë në

Aktiviteti

5.12.5

5.12.4

5.12.3

Që nga janari
2019

Që nga janari
2019

DKA

DKA

DKA

DKA

Që nga prilli i
2018

Që nga shtatori
2018

DKA

Përgjegjësia

Që nga tetori 2018

Periudha e
implementimit

Donatorët

Donatorët

Shkollat
Donatorët

Institucioni
/organizata
mbështetës
e
Donatorët

Duke filluar nga
janari 2018

Duke filluar nga
prilli 2018

Janar - qershor
2018

Nëntor - dhjetor
2017

Nëntor 2017

Periudha e
implementimit

Drejtorët e
shkollave

DKA

DKA

DKA

DKA

Përgjegjësia

Donatorët

Donatorët

Komuna
(drejtoria
për
emergjenca)

Institucioni
/organizata
mbështetës
e
Komuna,
Policia

2.000

5.000

-

10.000

137.000

105 objekte shkollore x
2.500 EUR = 262.500
EUR
2018: 20 objekte x
2.500 EUR = 50,000
EUR
2019: 30 objekte x
2.500 EUR = 75,000
EUR
2020: 30 objekte x
2.500 EUR = 75,000
EUR
2021: 25 shkolla x 2.500
EUR = 62.500 EUR
80 objekte shkollore x
1.500 EUR = 120.000
EUR

Përshkrimi i kostos

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

30.000

50.000

2018

16.000

16.000

-

-

-

30.000

75.000

2019

-

-

-

30.000

75.000

2020

-

-

30.000

62.500

2021

-

137.000

120.000

2.000

5.000

-

10.000

B U X H E T I (EURO)

137.000

120.000

2.000

5.000

-

10.000

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

Nën-Totali 5.12

15.000

5.000

-

10.000

2018

120.000

2017

16.000

60 shkolla në vit x 2.000
Euro

10 shkolla në vit x 2.000
Euro

10 shkolla në vit x 500
Euro

10 shkolla në vit x
10.000 Euro

Përshkrimi i kostos

8.000

Analiza e gjendjes së sigurisë në shkolla dhe marrja e masave për plotësimin e nevojave më prioritare

Pilotimi i
projekteve
lidhur me
vlerësimin real
të nxënësve
Hartimi i dhe
zbatimi i
testeve me
qëllim të matjes
paraprake të
arritshmërisë
Përkrahet me
buxhet
Komuniteti i të
Mësuarit së
Bashku
Përkrahen
projektet e
shkollave për
vlerësim dhe të
aktiveve
profesionale
Përkrahja e
shkollave me
materiale
mësimore
ndihmëse

Aktiviteti

Formimi i
ekipit për siguri
në nivel të
DKA
Analizimi i
gjendjes së
sigurisë në
shkolla dhe
dhënia e
rekomandimeve
Hartimi
planeve të
emergjencës
për secilën
shkollë
Pajisja e
shkollave me
mjetet e
nevojshme të
sigurisë
(Aparate
kundër zjarrit,
ndihma e pare,
shenjat
sinjalizuese
etj.), përfshirë
mirëmbajtja
5.12.2

Nën-Totali 5.11

Përkrahja e shkollave për ndërmarrësitë në rritje dhe sigurim të cilësisë

5.12.1

Masa
5.12
Kodi
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5.11.4

5.11.3

5.11.2

5.11.1

Masa
5.11
Kodi

për ngritje të
cilësisë

-

-

-
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120.000

262.500

Totali

426.000

360.000

6.000

20.000

-

40.000

Totali

56.000

384.084
2.636.164
92.896
705.092
105.396
738.192

Korniza për vlerësimin e performancës përcakton treguesit mbi bazën e të cilëve do të
vlerësohet progresi për secilën nga pesë objektivat e planit zhvillimor dhe si e tillë përmban
gjendjen e tanishme të treguesve dhe caqet që duhet arritur gjatë periudhës së zbatimit të Planit.
Kjo kornizë është prezantuar në vijim, në formë të pesë tabelave, nga një për secilin objektiv
strategjik.
OS1. Qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim cilësor në të gjitha institucionet edukative-arsimore të
komunës
Treguesi
Përqindja e anëtarëve të
trajnuar të këshillave drejtues të
shkollave
Numri i punëtorëve të arsimit të
trajnuar për udhëheqje
arsimore

396

80.396
416.992

105.396
775.492

1.584
396
396

Ky plan është dokumenti bazë për zhvillimin e arsimit parauniversitar në Komunën e Prizrenit
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 e tjera të Komunës. Ndërkaq, mbikëqyrjen e
zbatimit e bën Asambleja Komunale përmes Komitetit për Arsim, i cili, të paktën një herë në
vit shqyrton raportet e DKA për zbatimin e Planit.

Treguesi
Numri i institucioneve private të
licencuara të edukimit
parashkollor

DKA

DKA

Janar - mars 2018

Duke filluar nga
prilli 2018

Treguesi
Përqindja e mësimdhënësve që
marrin pjesë në programe të
zhvillimit profesional
Numri total i orëve të realizuara
të zhvillimit profesional 25

202

300

Gjendja e tanishme
8 institucione

Caku
30 institucione

Gjendja e tanishme
75% (1365)

Caku
98%

n/a

Të paktën 20.000 orë në vit

OS4. Ndërtim i vazhdueshëm i kapaciteteve dhe i mekanizmave për zbatim dhe monitorim të
kurrikulës së re
Treguesi
Gjendja e tanishme
Caku
Përqindja e mësimdhënësve të
39% (712)
98% deri më 2021
trajnuar për kurrikulën e re
OS5. Përmirësim i vazhdueshëm i cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit në shkolla
Treguesi
Gjendja e tanishme
Caku
Përqindja e shkollave që kanë
/
90%
marrë vlerësim pozitiv nga
Inspektorati i Arsimit

74

5.12.7

Caku
95%

OS3. Zhvillim i vazhdueshëm i kapaciteteve për mësimdhënie cilësore

Formimi i
ekipeve për
parandalim dhe
reagim ndaj
dhunës në
kuadër të
shkollave
Organizimi i
trajnimeve për
ekipet për
parandalim dhe
reagim ndaj
dhunës
5.12.6

shkolla,
përfshirë
mirëmbajtja

Gjendja e tanishme
0%

OS2. Bashkëpunim cilësor dhe efikas në mes të palëve me interes në edukimin parashkollor

Drejtorët e
shkollave

2018: 20 shkolla x 1.500
EUR = 30.000 EUR
2019: 20 shkolla x 1.500
EUR = 30.000 EUR
2020: 20 shkolla x 1.500
EUR = 30.000 EUR
2021: 20 shkolla x 1.500
EUR = 30.000 EUR

30 pjesëmarrës x 24 orë
(3 ditë) x 0,55 EUR =
396 EUR për një trajnim
3 ditor (një modul)
2018: 1 grup x 396 EUR
2019: 1 grup x 396 EUR
2020: 1 grup x 396 EUR
2021: 1 grup x 396 EUR
Nën-Totali 5.13
Totali i
Objektivit 5:

-

396

396

-

5. Korniza për vlerësimin e performancës

25 Shuma e numrit të pjesëmarrësve në programet e zhvillimit profesional (bazik, plotësues) shumëzuar me numrin e orëve të
programit përkatës.

Raporti kompjuter nxënës26
Përqindja e shkollave e pajisur
me kabinete të lëndëve
shkencore
Përqindja e shkollave me rrjete
lokale për qëllime mësimore dhe
qasje në internet27
Përqindja e shkollave e pajisur
me vegla të edukatës fizike
Përqindja e shkollave (niveli
arsimit fillor dhe të mesëm të
ulët) që kanë pako të mjeteve të
konkretizimit

1:31
78% (40)

1:25
98%

5% (3)

50%

21% (12)

60% deri më 2021

0%

60% deri më 2021

Shtojcë 1: Pjesëmarrësit në procesin e planifikimit
1. Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, Drejtori i DKA
2. Nexhat Maçkaj, Zyrtar i arsimit në DKA
3. Skender Susuri, NISMA
4. Bujar Nerjovaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës
5. Muharem Elezkurtaj, Lëvizja Vetëvendosje
6. Kastriot Krasniqi, Partia Demokratike e Kosovës
7. Oruc Karahasani, Komiteti për Politikë dhe Financa
8. Muso Salihi, Komiteti për Politikë dhe Financa
9. Esad Kurejshepi, Drejtor i Shkollës
10. Melinda Mula, Konsulente
11. Arben Shala, Konsulent
12. Almir Saiti
13. Besnik Krasniqi
14. Elbasan Shoshaj
15. Ferdi Kovaç
16. Hajrulla Birdaini
17. Idriz Kryeziu
18. Lumnije Rakaj
19. Mejreme Nevzati
20. Nezir Osmani
21. Osman Osmani
22. Reshit Kushaj
23. Skender Zenelaj
24. Shefajet Berisha
25. Kushtrim Bajrami

26 Janë gjithsej 40 shkolla të pajisura me kabinete të informatikës, numri mesatar i kompjuterëve për një nxënës është 1:31,
pra 1 kompjuterë për 31 nxënës.
27 Nga 56 shkollat amë, vetëm 3 shkolla (niveli i mesëm i lartë) janë të kyçura në internet për qëllime mësimore.
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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

