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1. Me çfarë ka të bëjë ky studim? 

1  OBZHE, 2016. “What is PISA?”, in PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools [“Çfarë është PISA?”, në 
Rezultatet e PISA-s të vitit 2015 (Vëllimi II): Politika dhe praktika për shkolla të suksesshme], OECD Publishing, Paris.
2  Shih fusnotën 1.
3  Kelmendi, F. 2017. “Testing, testing: How Kosovo fared in its first international assessment of students. [Të testosh testimin: Si u 
paraqit Kosova në testimin e parë ndërkombëtar të nxënësve]” Education for Global Development [Arsim për Zhvillim Global]. Banka 
Botërore

Në këtë studim analizohen rezultatet e testit PISA të vitit 2015 me qëllim që të hulumtohet ndikimi i mundshëm 
i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë në lexim. Analizat e thella 
që përqendrohen te faktorët që ndikojnë në cilësinë e arsimit mund të nxjerrin të dhëna të paçmueshme për 
vendimmarrje më efikase në procesin e politikave, me qëllim të përmirësimit të sistemit arsimor të Kosovës 
përmes ndarjes më efikase të burimeve brenda shkollave. Deri më tani, përpjekjet e shumta institucionale nuk 
kanë dhënë rezultate ose kanë prodhuar efekte të kufizuara në përmirësimin e sistemit arsimor të Kosovës. 
Për këtë arsye, ky studim është realizuar në kohën e duhur dhe ka të ngjarë të jetë i dobishëm në përpjekjen e 
vazhdueshme për të ju ofruar nxënësve kosovarë arsim më cilësor.

PISA është një vlerësim ndërkombëtar i cili mbahet çdo tre vjet dhe që ka për qëllim matjen e shkathtësive të 
nxënësve 15-vjeçarë në zbatimin e njohurive që kanë përfituar në fushën e leximit, matematikës dhe shkencës, 
për të zgjidhur probleme të jetës reale.1 Qëllimi kryesor i PISA-s nuk është të konstatojë nëse nxënësit mund të 
riprodhojnë njohuritë që kanë mësuar, por të vlerësojë mënyrat përmes të cilave ata mund t’i shfrytëzojnë në 
situata të panjohura, njohuritë që kanë mësuar. Kjo qasje reflekton faktin se ekonomia e shekullit XXI i shpërblen 
individët jo thjesht për gjërat që dinë, por për gjërat që mund të bëjnë me njohuritë që kanë. Për këtë arsye, 
rezultatet e nxjerra nga testi i PISA-s ofrojnë informata të thella e të konsiderueshëm për politikat arsimore 
lidhur me mënyrën se si ndihmon sistemi arsimor në përftimin e njohurive që konsiderohen të domosdoshme 
për suksesin e nxënësve në të ardhmen e tyre. Rezultatet e PISA-s janë përdorur si pikë referimi për zbatimin e 
reformave arsimore për përmirësimin e sistemit arsimor.2

Kosova mori pjesë për herë të parë në testin PISA në vitin 2015. Rezultatet e këtij testi vendosën nxënësit e Kosovës 
në fund të listës së vendeve në zhvillim dhe në vendin e fundit në rajon. Nxënësit 15-vjeçarë të Kosovës ishin ndër 
ata që arritën rezultatet më të ulëta në të gjitha fushat e vlerësuara. Në shkencë, 15-vjeçarët kosovarë shënuan 378 
pikë krahasuar me mesataren prej 493 pikësh në vendet e OBZHE-së (shihni figurën 1); në matematikë, nxënësit 
shënuan mesatarisht 362 pikë krahasuar me mesataren prej 490 pikësh në vendet e OBZHE-së (shihni figurën 2); 
dhe në lexim, ata shënuan mesatarisht 347 pikë, krahasuar me mesataren prej 493 pikësh në vendet e OBZHE-
së (shihni figurën 3). Kur krahasohet me vendet e OBZHE-së, shënimi i 30 pikëve mbi mesataren e vendeve të 
OBZHE-së është afërsisht i ngjashëm me përfundimin e një viti shkollor shtesë. Duke e marrë parasysh këtë, 
rezultatet e testit PISA të vitit 2015 për Kosovën tregojnë se në tri fusha, 15-vjeçarët kosovarë janë mesatarisht 4 
vjet prapa në shkollim, krahasuar me moshatarët e tyre në vendet e OBZHE-së.3 Thënë shkurt, ne nuk po arrijmë 
t’i përgatitim të rinjtë tanë për botën konkurruese të shekullit XXI.
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Figura 1:    

SHKENCA

Pikët mesatare të 
nxënësve kosovarë në 
shkenca dhe krahasimi 
me vendet e tjera.

Mesatarja e  
OECD-se

Kroaci Slloveni Greqi Bullgari Romani Maqedoni Shqipëri Mali i Zi Kosovë

378411427384435446455513475493
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Mesatarja e  
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Burimi: OBZHE, 2016.

Figura 2:    

MATEMATIKË
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Figura 3:    

LEXIM 

Pikët mesatare të 
nxënësve kosovarë në 
lexim dhe krahasimi me 
vendet e tjera.

Mesatarja e  
OECD-se

Kroaci Slloveni Greqi Bullgari Romani Maqedoni Shqipëri Mali i Zi Kosovë
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Analizat të cilat paraqiten në këtë studim mbështeten në rezultatet e publikuara të Kosovës në testin PISA të 
vitit 2015. Në këtë studim, përdoret analiza e regresionit disa-nivelësh, ku merren parasysh dallimet ndërmjet 
shkollave dhe rajoneve. Në modelet e regresionit, të cilat përdoren në këtë studim, merret parasysh ndërlidhja 
midis cilësisë së mësimdhënësve dhe rezultateve në lexim, si dhe ndikimi që kanë burimet shkollore në pikët 
që kanë fituar nxënësit në lexim. Prandaj, qëllimi i këtij studimi është të identifikojë faktorët të cilët ndërlidhen 
me rezultatet e nxënësve, me qëllim që të përcaktohet se në çfarë shkalle ndikon cilësia e mësimdhënësve në 
rezultatet e nxënësve kosovarë në lexim, dhe cili është roli i burimeve shkollore në performancën e nxënësve 
kosovarë në lexim. Të gjeturat e këtij studimi sugjerojnë se investimi në zhvillimin profesional të mësimdhënësve, 
vlerësimin e performancës së mësimdhënësve në klasë si dhe sigurimin e një komunikimi ndërveprues ndërmjet 
mësimdhënësve dhe nxënësve, janë të ndërlidhura dhe ndikojnë në rezultatet e nxënësve në test. Më tej, 
përmirësimi i burimeve shkollore, përkatësisht investimi në libra dhe burime të mësimdhënies, infrastrukturë 
shkollore dhe raporti “mësimdhënës/nxënës”, janë po ashtu të ndërlidhura me pikët që shënojnë nxënësit në test.

Pjesa tjetër e studimit është organizuar në këtë mënyrë: Në pjesën e dytë jepet baza teorike dhe arsyetimi i pyetjeve 
hulumtuese; në pjesën e tretë, përshkruhet metodologjia e studimit dhe përshkrimi i të dhënave; në pjesën e 
katërt, vlerësohet ndikimi që kanë mësimdhënësit dhe burimet shkollore në arritjet e nxënësve, në këtë rast të 
rezultateve të nxënies; pjesa e pestë përmban përfundimet dhe rekomandimet për politikat; dhe në fund, në 
pjesën e gjashtë, paraqiten kufizimet e këtij studimi.
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2.  Pse duhet të investojmë te 
mësimdhënësit dhe burimet 
shkollore? 

4  Mosteller, Frederick. 1995. “The Tennessee Study of Class Size in the Early School Grades [Studim i Tenezit për madhësinë e klasave 
në notat e shkollimit të hershëm].”
5  Haller E.J., & Monk, D.H., (1993). Predictors of High School Academic Course Offerings: The Role of School Size [Parashikuesit e 
ofertave të kurseve akademike në shkollat e mesme: Roli i madhësisë së shkollës]. American Educational Research Journal Vol 30, Issue 1, 
fq. 3 – 21.
6  Ferguson, Ronald F. 1991. “Paying for Public Education: New Evidence on How and Why Money Matters [Pagesa për arsimin publik: 
Prova të reja për mënyrën dhe shkakun pse paratë kanë rëndësi].” Harvard Journal of Legislation 28:465-498.
7  Darling-Hammond, Linda. 2000. “Teacher Quality and Student Achievement [Cilësia e mësimdhënësve dhe arritjet e nxënësve]:” 
Education Policy Analysis 8(1).
8  Hanushek, E., “The Evidence on Class Size [Provat për madhësinë e klasave]” (pp.131-168), në  Susan E. Mayer and Paul Peterson 
(Eds.), Eaning and Learning: How Schools Matter [Fitimi dhe mësimi: Çfarë rëndësie kanë shkollat] (Washington, DC: Brookings 
Institutions, 1999).
9  Barton, Paul E. dhe Richard J. Coley. 2009. “Parsing the Achievement Gap II [Analizimi i hendekut të arritjeve II].” Educational Testing 
Service. Policy Information Report.
10  Shih fusnotën 6.

Arritjet e nxënësve në shkollë ndikohen nga faktorë të ndryshëm, përfshirë karakteristikat individuale, familja 
dhe burimet e shkollës. Literatura ekzistuese i referohet një numri të madh të  hulumtimeve të realizuara në 
përpjekje për të ofruar dëshmi empirike për lidhjen teorike ndërmjet burimeve të shkollës dhe arritjeve të 
nxënësve. Prandaj, hulumtues të shumtë të cilët kanë shqyrtuar rolin e shkollës në rezultatet e nxënësve, kanë 
gjetur se krahas faktorit të familjes, faktorë tjerë si numri i nxënësve në klasë4, madhësia e shkollës5 dhe cilësia 
e mësimdhënësve6 luajnë rol të rëndësishëm në mësimnxënie të nxënësve.7 Megjithatë, përkundër gjetjeve të 
shumta të autorëve të ndryshëm të cilat dëshmojnë se cilësia e mësimdhënësve ka ndikim të drejtpërdrejt në 
rezultatet e nxënësve, për faktorët tjerë si, përmasat e klasës dhe të shkollës, autorët sugjerojnë që me qëllim që 
këto të japin rezultatet e synuara, ato duhet të plotësohen me faktorë të tjerë. Së këndejmi, numri i nxënësve 
në klasë dhe në shkollë ndërlidhen në mënyrë jo të drejtpërdrejtë me arritjet e nxënësve dhe po ashtu varen 
nga investimet dhe faktorët tjerë.8 Përkundër pohimeve të mirë dëshmuara se faktorët si familja, statusi socio-
ekonomik, niveli i arsimimit të prindërve, ushqyeshmëria, përkushtimi i prindërve ndaj fëmijëve, etj., ndikojnë 
në mënyrë të konsiderueshme në arritjet e nxënësve,9 faktorë të tjerë në nivel të shkollës kanë po ashtu ndikim 
të konsiderueshëm në performancën e nxënësve. Mbi të gjitha, karakteristikat e mësimdhënësve kanë ndikim të 
madh në performancën e nxënësve.10 Prandaj, duke marrë parasysh që faktorët tjerë janë faktor jashtë politikave 
arsimore, vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet sigurimit të burimeve shkollore, si për shembull shpenzimet për 
nxënësit, klasat me numë më të vogël të nxënësve, infrastrukturë shkollore më të mirë, dhe, më e rëndësishmja, 
mësimdhënës më të përgatitur. Burimet e përshtatshme shkollore janë esenciale për ofrimin e një mjedis mësimor 
shumë cilësor për nxënësit. 
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Megjithatë, në mënyrë që burimet shkollore të japin rezultatet e dëshiruara, pra rezultate më të mira të nxënësve, 
ato duhet të përdoren në mënyrë efektive dhe të shpërndahen në mënyrë efikase.11 Analizat e realizuara lidhur me 
ndërlidhjen ndërmjet numrit të burimeve shkollore dhe rezultateve të nxënësve demonstrojnë se kjo lidhje është 
e dobët meqenëse pjesa më e madhe e ndryshimeve në rezultatet e nxënësve shpjegohet nga cilësia dhe përdorimi 
i burimeve shkollore të tilla12. Prandaj, politikat arsimore nuk duhet të përqendrohen vetëm te rritja e investimeve 
në shkolla, por edhe në mënyrën se si përdoren këto burime shkollore. Rritja e shpenzimeve nuk ka të ngjarë të 
përmirësojë rezultatet e nxënësve, në rast se një rritje e tillë nuk shoqërohet me politika që i nxisin mësimdhënësit 
të punojnë më mirë ose të adresojnë sfidat me të cilat përballen nxënësit në një shkollë apo klasë të caktuar.13 

Suksesi i nxënësit është ndër faktorët më të fuqishëm parashikues i të ardhurave dhe i mundësive në jetë në të 
ardhmen14. Prandaj, në të gjithë botën vendet bëjnë përpjekje të mëdha për të përmirësuar sektorin e tyre të 
arsimit, me qëllim që t’i rrisin shkathtësitë e  të rinjve e të rejave dhe të krijojnë një fuqi punëtore të aftë, e cila do 
të kontribuojë në të ardhmen në zhvillimin social dhe ekonomik të vendit. Shkathtësitë njohëse, të cilat përdoren 
si vlerë që përfaqëson kapitalin njerëzor, lidhen në mënyrë pozitive me rritjen ekonomike. Hanushek-u dhe 
Woessmann-i (2008) kanë shqyrtuar rolin e shkathtësive njohëse që mbështeten në testin ndërkombëtar të PISA-s 
lidhur me mirëqenien ekonomike. Gjetjet e tyre sugjerojnë se vlerësimet  ndërkombëtare të arritjeve reflektojnë 
një vlerësim të saktë të shkathtësive të fuqisë punëtore dhe këto shkathtësi lidhen në mënyrë të konsiderueshme 
me rezultatet ekonomike.

Qëndrimi konvencional i ekonomistëve për arsimin mbështetë idenë se arsimi i pajisë individët me shkathtësi 
njohëse që rrisin produktivitetin e tyre dhe, në këtë mënyrë, rritet edhe vlera e tyre në tregun e punës.15 Sa më 
i arsimuar të jetë individi, aq më shumë shkathtësi ka, e rrjedhimisht është edhe më produktiv. Ky qëndrim 
mbështet rrethin vicioz të arsimit, kapitalit njerëzor dhe produktivitetit, i cili më pas përkthehet në rritje më 
të madhe ekonomike. Rezultatet shqetësuese të nxënësve kosovarë në testin PISA të vitit 2015, i cili vlerësoj 
shkathtësitë njohëse të nxënësve 15-vjeçarë, duke përfshirë shkrimin e leximin dhe matematikën, si dhe 
kompetencat e tilla si mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve, kërkojnë që të merren masa të menjëhershme 
me qëllim që të përmirësohet sistemi arsimor. Rezultatet e testit PISA të vitit 2015 sugjerojnë se fuqia punëtore e 
ardhshme e Kosovës nuk posedon shkathtësitë dhe njohuritë e kërkuara për ekonominë botërore moderne. Në 
një kohë kur gjysma e popullsisë është nën 24 vjeç16, është e rëndësishme që politikëbërësit të zbatojnë politika 
që do të mundësonin investimin në pasurinë më të madhe të ekonomisë përmes arsimit dhe shfrytëzimit të 
kapitalit njerëzor të Kosovës. Përfitimet e investimit te të rinjtë tanë në planin afatgjatë do të përkthehen jo vetëm 
në përfitime personale, në kuptimin e të ardhurave më të larta, por edhe në përfitime të jashtme, në kuptimin e 
përmirësimit të përgjithshëm të mirëqenies sociale dhe ekonomike.

11  Hanushek, Eric A. dhe Lei Zhang (2009), “Quality-Consistent Estimates of International Schooling and Skill Gradients [Vlerësimet me 
cilësi konsistente të nivelit të shkollimit ndërkombëtar dhe të shkathtësive], Journal of Human Capital, Vol. 3, No.2, fq.107-143.
12  Rivkin, S. G., Hanushek, E. A. dhe Kain, J. F. (2005), Teachers, Schools, and Academic Achievement [Mësimdhënësit, shkollat dhe 
arritjet akademike]. Econometrica , 73: 417-458. doi:10.1111/j.1468-0262.2005.00584.x. 
13  Jordan, Heather R., Robert L. Mendro, dhe Dash Weersinghe. 1997. “Teacher Effects on Longitudinal Student Achievement: A 
Preliminary Report on Research on Teacher Effectiveness. [Ndikimet e mësimdhënësve në arritjet gjatësore të nxënësve: Raport paraprak 
i hulumtimit për efektivitetin e mësimdhënësve]” 
14  Hanushek, Eric A. dhe Ludger Woessmann (2008), “The Role of Cognitive Skills in Economic Development [Roli i shkathtësive 
njohëse në zhvillimin ekonomik]”, Journal of Economic Literature, Vol. 46, No.3, fq. 607-668.
15  Arrow, K. J. (1973). “Higher Education as a filter, [Arsimi i lartë si filtër]” Journal of Public Economics 2, 193-216.
16  Agjencia e Statistikave të Kosovës.
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3.  Çfarë duhet të dini për të dhënat 
dhe metodologjinë? 

17  Pyetësori i shkollave është plotësuar nga drejtuesit e shkollës, ndërsa pyetësori i nxënësve është plotësuar nga nxënësit dhe prindërit 
e tyre. Këta pyetësorë janë të disponueshëm në faqen e internetit të testit PISA të vitit 2015. 
18  Shpjegohet me hollësi në pjesën e metodologjisë.
19  Cromley, J. G. (2009). Reading achievement and science proficiency: International comparisons from the Programmeme on 
International Student Assessment [Arritja në lexim dhe zotësia në shkencë: Krahasime ndërkombëtare nga Programi për Vlerësimin 
Ndërkombëtar të Nxënësve]. Reading Psychology, 30(89), 89-118.
20  Martin, M. O., & Mullis, I. V. S. (Eds.). (2013). TIMSS dhe PIRLS 2011: Relationships among reading, mathematics, and science 
achievement at the fourth grade—implications for early learning [Raportet midis arritjeve në lëndën e leximit, matematikës dhe shkencës  
te nxënësit e klasës së katërt — implikimet për nxënien e hershme]. Chestnut Hill, MA: Boston College.

1. Përshkrimi i të dhënave

Ky studim përdor bazën të dhënave të testit PISA të vitit 2015, të publikuar në faqen e PISA-s të OBZHE-së. 
Për Kosovën janë publikuar tri komplete të dhënash: kompleti i të dhënave njohëse, kompleti i të dhënave për 
shkollën, kompleti i të dhënave për nxënësit. Të dhënat njohëse paraqesin pikët që kanë arritur nxënësit në teste, 
të vlerësuara përmes provimeve të cilave nxënësit iu nënshtruan në të tri fushat; të dhënat për shkollën përfshijnë 
të dhënat për burimet shkollore dhe mësimdhënësit, burime këto të vlerësuara përmes pyetësorit të shkollave; dhe 
kompleti i të dhënave për nxënësit, i cili përmban të dhëna për gjendjen familjare, burimet e familjes, dhe kushtet 
socio-ekonomike të nxënësve, të cilat janë vlerësuar përmes pyetësorit të nxënësit17. Për qëllime të realizimit të 
analizave të këtij studimi, të tri kompletet e të dhënave janë bashkuar duke përdorur numrat e identifikimit të 
nxënësve për të krijuar një komplet të vetëm të dhënash. Për testin PISA të vitit 2015, janë testuar 4,826 nxënës 
kosovarë të moshës 15-vjeçarë, të cilët janë përzgjedhur në mënyrë të rastësishme. Nga nxënësit e testuar, 47 
për qind ishin vajza dhe 53 djem, dhe vinin nga shtatë rajonet kryesore të Kosovës, nga zonat rurale dhe urbane.  

Nxënësit janë vlerësuar në tri fusha kryesore: lexim, matematikë dhe shkenca. Ky studim përfshin vlerat 
e regresionit për rezultatet në lexim18 për të vënë në dukje lidhjen midis rezultateve të nxënësve, cilësisë së 
mësimdhënësve dhe burimeve shkollore. Duke marrë parasysh se shumë hulumtime sugjerojnë se ekziston një 
lidhje midis rezultateve të leximit dhe matematikës dhe shkencave, në këtë studim janë përdorë pikët vetëm të 
njërës fushë mësimore, për të përfaqësuar arritjet e nxënësve. Duke u mbështetur në pohimin se sa më i mirë 
të jetë të kuptuarit e leximit, aq më të larta do të jenë rezultatet në matematikë dhe shkenca19, në këtë analizë, 
pikët e leximit përdoren si variabël i varur.20 Në bazën e të dhënave mungonin të dhënat në secilën prej këtyre 
tri kategorive: vlerat për mungesën e përgjigjeve të cilat përfaqësojnë pyetjet të cilave nxënësit nuk u janë 
përgjigjur; vlerat për mosarritje, që u referohen pyetjeve të cilat nxënësit nuk kanë arritur t’i plotësojnë për shkak 
të përfundimit të kohës; dhe vlera të mungesës së të dhënave në sistem, të cilat janë shkaktuar nga probleme 
teknike. Vlerat për mungesën e përgjigjeve dhe vlerat për mosarritje u zëvendësuan me zero meqenëse nxënësit 
nuk kishin arritur të ju përgjigjeshin këtyre pyetjeve si duhet. Të dhënat që mungojnë në sistem nënkuptojnë 
probleme teknike informatike dhe si të tilla nuk janë përfshirë në pikët që kanë arritur nxënësit në test. 
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Për shkak të mungesës së të dhënave, PISA përdor vlerat e mundshme (PV–plausible values) për të vlerësuar 
rezultatet e nxënësve në teste dhe për të bërë krahasime midis vendeve. Vlerat e mundshme janë vlera të cunguara 
të cilat përpiqen të parashikojnë përgjigjet e nxënësve kur mungojnë të dhënat. Si të tilla, PV-të nuk janë pikë 
individuale testimi, por vlera të cunguara të cilat përdoren për të vlerësuar performancën mesatare të popullatës 
në arsim.21 Vlerat e mundshme nuk janë përdorur në këtë studim, por vetëm përgjigjet reale që nxënësit kanë 
dhënë në provim. Në kuadër të procesit të pastrimit të të dhënave, duke përdorur të dhënat për shkathtësitë 
njohëse në lexim, janë krijuar tri variabla të reja. I pari është leximi i pyetjeve, në të cilin llogaritet numri i pyetjeve 
që kanë marrë përgjigje në provimet në lexim, duke shpërfillur vlerat që mungojë në sistem. I dyti është variabli 
i numërimit në lexim, i cili numëron numrin e pyetjeve të cilave nxënësit u janë përgjigjur saktë në secilën lëndë 
të testuar përmes testit PISA. Variabli i tretë është variabli i përqindjes së leximit, i cili përfaqëson përqindjen 
e pyetjeve të cilave nxënësit iu përgjigjën saktë në secilën lëndë dhe përfaqëson edhe variablin e varur për këtë 
studim. 

21  Scaling PISA Cognitive Data [Shkallëzimi i të dhënave kognitive të PISA-s] (2012). PISA 2012 Technical Report OECD [Raporti teknik 
i PISA-s 2012, OBZHE] 2014, fq. 143-163.

Për testin PISA të vitit 2015, 

janë testuar 4,826 nxënës kosovarë të 

moshës 15-vjeçarë, të cilët janë përzgjedhur në 

mënyrë të rastësishme.

Nga nxënësit e testuar, 47 për 

qind ishin vajza dhe 53 djem, 

dhe vinin nga shtatë rajonet 

kryesore të Kosovës, nga 

zonat rurale dhe urbane.53% 47%
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2. Metodologjia

Në këtë studim përdoret modeli i regresionit linear disa-nivelësh, i cili  përdorë një variabël të varur, që njihet 
si “rezultat i interesit”, i cili regresohet në variablat e pavarura të zgjedhura. Analiza e regresionit përdoret për 
të shpjeguar marrëdhënien midis variablave të varur dhe të pavarur. Në këtë studim, variabli i varur janë pikët 
që arritën nxënësit në lexim, dhe modeli i regresionit përdoret për të vlerësuar nëse ekziston ndonjë ndërlidhje 
ndërmjet pikëve që kanë fituar nxënësit në testin e leximit me cilësinë e mësimdhënësve dhe burimet shkollore. 
Si i tillë, modeli i regresionit nuk nxjerr lidhjen shkakore apo magnitudën e marrëdhënies midis variablave të 
varur dhe të pavarur, por thjesht konstaton marrëdhënien, fuqia e së cilës vlerësohet përmes vlerës “p” dhe jo 
koeficientit, në vetvete. Si e tillë, një vlerë “p” prej më pak sesa 0,01 lë të kuptohet se ekziston një marrëdhënie e 
fortë midis variablave të varur dhe të pavarur, ndërkohë, krahasuar me vlerën 0.01, vlera “p” më e vogël sesa 0.1 
tregon një marrëdhënie më të vogël midis variablave të varur dhe të pavarur. Modeli i regresionit linear disa-
nivelësh në këtë rast shpjegon diferencat në pikët e nxënësve në testim në nivele të ndryshme, domethënë shkollën 
(një nivel) dhe rajonin (niveli tjetër). Ekuacioni i mëposhtëm paraqet ekuacionin e reduktuar të regresionit:

Risj = β0 + β1 Tisj + β2 Sij + εisj

ku R është variabli i varur që paraqet pikët e nxënësve në lexim për nxënësin i në shkollën s të rajonit j; T paraqet 
cilësinë e mësimdhënësit, duke përfshirë metodologjinë që përdor mësimdhënësi në klasë për të shpjeguar dhe 
rritur njohuritë e nxënësve në lëndët mësimore, investimin në ngritjen profesionale të mësimdhënësve dhe 
vlerësimin e performancës së mësimdhënësve; ndërsa “S”-ja paraqet burimet shkollore, cilësinë dhe sasinë e 
aseteve shkollore. Vlerësimi i regresionit mundëson zbulimin dhe përcaktimin e ndërlidhjes midis pikëve të 
nxënësve në testin e leximit dhe mësimdhënësit e burimeve shkollore; megjithatë, duhet të vihet në dukje se 
rezultatet e arritura përmes këtij modeli regresioni nuk përfaqësojnë lidhjen shkakore midis variablave të varur 
dhe të pavarur.

Nxënësit dallojnë nga njeri-tjetri në bazë të shkollës që vijojnë si dhe sipas rajonit ku gjendet shkolla e tyre. 
Prandaj, për të shpjeguar këto dallime, në këtë studim përdoret regresioni linear disa-nivelësh. Më tej, kontrollet 
e regresionit për variablat e tjerë që lidhen me performancën e nxënësve, sidomos me autonominë shkollore, 
statusin socio-ekonomik të familjes, burimet edukative në shtëpi, gjininë e nxënësit, dhe llojin e shkollës që ndjek 
nxënësi (private ose publike) dhe, si të tilla, rezultatet e paraqitura në pjesën e radhës, varen nga këta faktorë që 
kontrollon modeli. Variablat e pavëzhgueshme që mund të ndikojnë në pikët e provimit të nxënësve, si variablat 
e ndërlidhura me kulturën, perceptimi i rëndësisë së arsimit, variablat që kanë të bëjnë me punën dhe variablat 
e lidhur me moshën (adoleshenca) llogariten në termin e gabimit εisj. 
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4. Çfarë ndikon në rezultatet e 
nxënësve kosovarë? 

4.1 Rezultatet empirike

4.1.1 Analiza e cilësisë së mësimdhënësve 

Ekzistojnë tri aspekte kryesore që vlerësohen përmes variablave të cilësisë së mësimdhënësve, përkatësisht përmes 
vlerësimit të performancës së mësimdhënësve, investimeve indirekte te mësimdhënësit përmes programeve të 
zhvillimit profesional, dhe performancës së mësimdhënësve dhe aktiviteteve në klasë.

Siç mund të shihet në tabelën 1, duke mbajtur variablat tjera të pandryshuara, përdorimi i testimit ose vlerësimit 
të arritjeve të nxënësve për të monitoruar praktikat e mësimdhënies të mësimdhënësve lidhet në mënyrë pozitive 
me pikët e nxënësve të arritura në testim. Me fjalë të tjera, pikët e nxënësve të arritura në testin në fushën e leximit 
përmirësohen me 4 pikë nëse shkollat përdorin këto mjete për të monitoruar performancën e mësimdhënësve. Të 
ngjashme janë edhe rezultatet që arrihen nëse shkolla monitoron praktikat e mësimdhënies përmes vëzhgimit të 
klasave me anë të inspektorëve. Nëse shkolla përdor mjete të tilla për të vlerësuar performancën e mësimdhënësit 
në klasë, atëherë pikët e nxënësve të arritura në testim në fushën e leximit do të jenë 3 pikë më të larta krahasuar me 
pikët e nxënësve në një shkollë që nuk vlerëson praktikën e mësimdhënësve përmes vëzhgimit apo inspektimit. 
Gjithashtu, vlerësimi i progresit të shkollës nga viti në vit ndërlidhet në mënyrë pozitive me pikët e nxënësve të 
arritura në testim. Nëse shkolla e përdor performancën e nxënësve në testet e hartuara nga mësimdhënësit për 
të monitoruar progresin e shkollës nga viti në vit, pikët e nxënësve në lexim në atë shkollë janë më të larta për 3 
pikë krahasuar me një nxënës që vijon një shkollë që nuk e kryen këtë aktivitet.

Investimi i drejtpërdrejt te mësimdhënësit përmes punëtorive që kanë për qëllim të përmirësojnë shkathtësitë 
e mësimdhënësve dhe të sigurojnë se i kuptojnë reformat më të fundit që zbatohen në fushën e arsimit, në 
mënyrë që ta zbatojnë atë në punën e tyre të përditshme si mësimdhënës, është i rëndësishëm për performancën 
e nxënësve. Siç shihet në tabelën 1, nëse shkolla organizon punëtori për grupe specifike të mësimdhënësve në 
shërbim, domethënë për mësimdhënësit e rinj, pikët që arrijnë nxënësit në atë shkollë janë 7.9 pikë më të larta 
krahasuar me një shkollë që nuk i organizon këto punëtori. Këto punëtori u referohen seminareve që organizohen 
brenda shkollave për grupe specifike mësimdhënësish, p.sh., për personelin e sapoemëruar. E njëjta marrëdhënie 
është krijuar edhe në vendet e OBZHE-së. Siç shihet në figurën 4 më poshtë, mesatarja e OBZHE-së në lexim 
është më e lartë për nxënësit e shkollave që organizojnë punëtori  për grupe specifike të mësimdhënësve në 
shërbim. 
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Për më shumë, përfshirja e ekspertëve për të trajnuar mësimdhënësit në shërbim ndërlidhet në mënyrë pozitive 
me pikët e nxënësve të arritura në testim. Këto lloj trajnimesh realizohen nga ekspertë të jashtëm, të cilët i fton 
shkolla për të trajnuar mësimdhënësit e shkollës në lëndë të ndryshme mësimore. Nxënësit që mësojnë në 
shkolla ku realizohen trajnime për mësimdhënësit fitojnë 3 pikë më shumë në test sesa nxënësit e shkollave që 
nuk i ofrojnë këto shërbime për mësimdhënësit. Edhe mesatarja ndërkombëtare e OBZHE-së për leximin është 
më e lartë për nxënësit që vijojnë shkolla ku mësimdhënësit përfitojnë nga trajnimet në shërbim, të ofruara nga 
ekspertët (shihni figurën 5).

Edhe nxënësit përfitojnë nga mësimdhënësit që marrin pjesë në programet e zhvillimit profesional. Programi 
i zhvillimit profesional është një program i projektuar për të përmirësuar shkathtësitë në mësimdhënie ose 
praktikat pedagogjike. Ky program duhet të zgjasë të paktën një ditë dhe duhet të përqendrohet tek arsimi dhe 
mësimdhënia. Nxënësit e mësimdhënësve të cilët kanë marrë pjesë në cilindo program të zhvillimit profesional 
marrin 0.07 pikë më shumë në teste sesa nxënësit e mësimdhënësve të cilët nuk kanë marrë pjesë në trajnime 
të zhvillimit profesional. Megjithatë, kjo diferencë në pikë nuk është shumë e lartë, e për këtë arsye duhet të 
shqyrtohet me kujdes.  

Figura 4:    Punëtoritë për grupe specifike të mësimdhënësve: Mesatarja 
ndërkombëtare e vendeve të OBZHE-së për shkallën e testit PISA në lexim
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Krahas kësaj, metodat e mësimdhënies që përdorin mësimdhënësit në klasë për të angazhuar nxënësit në 
aktivitetet e nxënies kanë rëndësi për aftësitë e të kuptuarit të nxënësve, të cilat, rrjedhimisht, ndikojnë në pikët 
që arrijnë nxënësit në test. Këtë pohim e mbështesin edhe rezultatet e kësaj analize. Siç shihet në tabelën 1, 
mungesat pa arsye të mësimdhënësve ndërlidhen në mënyrë negative me pikët që arrijnë nxënësit në test. Nëse 
mësimdhënësi nuk mungon në klasë, nxënësit fitojnë 4 pikë më pak në test sesa nxënësit, mësimdhënësit e të 
cilëve mungojnë në klasë. Siç shihet në figurën 6, të njëjtat rezultate vlejnë edhe për vendet e OBZHE-së. Nxënësit 
në shkolla ku drejtorët janë shprehur se nxënia pengohet nga mungesat pa arsye të mësimdhënësve, kanë rezultate 
më të dobëta. 

Figura 5:    Trajnimi: Mesatarja ndërkombëtare e vendeve të OBZHE-së për 
shkallën e testit PISA në lexim
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Megjithatë, që nxënësit të kenë rezultate më të mira, është e rëndësishme që mësimdhënësit jo vetëm të 
mbajnë orën e mësimit, por edhe të përgatiten mirë për të dhënë mësim. Në rastet kur drejtorët pretendonin se 
mësimdhënia në shkollë pengohet nga personeli mësimdhënës me kualifikime të papërshtatshme ose jocilësore 
dhe i papërgatitur, nxënësit arritën 2.4 pikë më pak në testin e leximit krahasuar me nxënësit që vijojnë shkollat ku 
drejtorët raportonin se kishin mësimdhënës të kualifikuar. E njëjta tendencë vërehet edhe në vendet e OBZHE-së. 
Siç shihet në figurën 7, pikët mesatare në testin e leximit priren të bien kur drejtorët pretendojnë se mësimdhënia 
në shkollë pengohet nga personeli mësimdhënës me kualifikime të papërshtatshme ose jocilësore.  

Përgatitja e mirë e mësimdhënësve lidhet me aktivitetet e organizuara në klasë dhe me metodat që përdoren për 
të shpjeguar temat që lidhen me shkollimin. Nëse mësimdhënësi u jep nxënësve komente për pikat e tyre të forta, 
atëherë nxënësit në test fitojnë 3 pikë më shumë krahasuar me nxënësit që nuk marrin komente apo vlerësime 
nga ana e mësimdhënësve që ju tregojnë nxënësve si të përmirësohen. 

Figura 6:    Mungesat pa arsye të mësimdhënësve, Mesatarja ndërkombëtare e 
vendeve të OBZHE-së për shkallën e testit PISA në lexim
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Nëse gjatë orës së mësimit të lëndëve që kanë të bëjnë me shkencën, nxënësve ju kërkohet të diskutojnë për 
çështje shkencore, ata kanë rezultate më të mira në test. Siç shihet nga rezultatet, nxënësit të cilëve ju kërkohet të 
diskutojnë për çështje të ndryshme gjatë orëve mësimore në klasë fitojnë 4.5 pikë më shumë në test sesa nxënësit 
që nuk debatojnë me njeri-tjetrin në klasë. Më tej, nëse mësimdhënësit fillojnë diskutime në klasë me nxënësit, 
kjo i ndihmon nxënësit të arrijnë rezultate më të larta në lexim, meqenëse pikët e tyre në test janë 2.9% më të 
larta krahasuar me pikët e nxënësve që nuk ekspozohen ndaj diskutimeve në klasë gjatë orës së mësimit. Edhe 
shfaqja e interesit të mësimdhënësve ndaj procesit të nxënies të çdo nxënësi ka rëndësi për arritjet akademike të 
nxënësve. Rezultatet lënë të kuptohet që nëse mësimdhënësi shfaq interes dhe vëmendje ndaj përparimit të secilit 
nxënës në mësime, nxënësit fitojnë 4.9 pikë më shumë sesa nxënësit të cilëve mësimdhënësit nuk ju kushtojnë 
të njëjtën vëmendje. Së fundmi, shpjegimi i qartë nga ana e mësimdhënësve i lidhshmërisë midis koncepteve që 
mësohen në shkollë me ato të jetës së përditshme ndërlidhet në mënyrë pozitive me pikët e testit të nxënësve. 
Nëse mësimdhënësit e përdorin këtë metodë gjatë procesit të mësimdhënies, atëherë nxënësit do të marrin 4 pikë 
më shumë në test sesa nxënësit e mësimdhënësve të cilët nuk i lidhin mësimet që jepen në shkollë me situatat e 
jetës së përditshme. 

Figura 7:    Kualifikimi i papërshtatshëm ose i dobët i personelit: Mesatarja 
ndërkombëtare e vendeve të OBZHE-së për shkallën e testit PISA në lexim
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Tabela 1:    Ndërlidhja ndërmjet cilësisë së mësimdhënësve dhe pikët e nxënësve 
të arritura në testim

Cilësia e mësimdhënësve Pikët e leximit

Koeficienti Gabimi standard

Monitorimi i mësimdhënësve 4.335*** 1.610

Vëzhgimi 3.045* 1.655

Monitorimi i përparimit të shkollës 3.371** 1.635

Punëtori për personelin e ri 7.973*** 1.557

Trajnime 3.180** 1.555

Programe për zhvillim profesionale 0.074*** 0.022

Mungesa pa arsye e mësimdhënësve -4.128* 2.158

Cilësia e ulët e mësimdhënësve -2.460* 1.482

Komentet e mësimdhënësit 3.191* 1.86

Debati për shkencë 4.567** 2.373

Diskutim 2.933** 1.387

Interesi ndaj nxënësve 4.994*** 1.492

Lidhshmëria 4.037** 1.711

Konstantja 27.902 33.17

Vëzhgimet 747

Vlera R në katror 0.307  

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

4.1.2 Analiza e burimeve shkollore 

Me anë të analizës së dytë vlerësohet ndikimi që kanë burimet shkollore, përkatësisht infrastruktura fizike, 
disponueshmëria e personelit mësimdhënës dhe burimet mësimore, si dhe mjedisi i klasës, në arritjen e nxënësve. 
Kjo analizë ndihmon në identifikimin e faktorëve shkollorë që ndikojnë në rezultatet e nxënësve dhe ofron 
informata për të hulumtuar  mënyrën se si mund të ndahen  burimet në mënyrë më efikase me qëllim që të 
përmirësohen rezultatet e nxënies. 

Rezultatet e paraqitura në tabelën 2 tregojnë se cilësia e ndërtesës, mungesa e librave, disponueshmëria e fondeve 
për mësimdhënësit dhe numri i nxënësve në klasë janë faktorë që ndikojnë në rezultatet e nxënësve kosovarë 
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në pikët e arritura në testim në fushën e leximit. Nxënësit që vijojnë shkolla, drejtorët e të cilave janë përgjigjur 
se cilësia e papërshtatshme ose e dobët e infrastrukturës fizike pengon mësimdhënien në shkollë kanë arritur 
7.111 pikë më pak, pas kontrollit të prejardhjes së nxënësve, karakteristikave individuale dhe karakteristikave të 
shkollës, në krahasim me nxënësit që shkojnë në shkolla, drejtorët e të cilëve deklaruan se mësimi nuk pengohej 
nga infrastruktura e papërshtatshme apo e dobët fizike.

Është konstatuar se edhe materialet edukative kanë ndikim të konsiderueshëm në arritjet e nxënësve. Rezultatet 
tregojnë se mungesa e materialeve edukative, p.sh., tekstet shkollore, pajisjet e teknologjisë informative, biblioteka 
dhe materialet laboratorike, ndikojnë negativisht në arritjet e nxënësve, ndërsa kjo marrëdhënie është tepër 
domethënëse. Nxënësit që vijojnë mësimin në shkolla të cilat nuk kanë materiale edukative kanë rezultate 
më të dobëta në lexim për 8.431 pikë, përkundër statusit socio-ekonomik të tyre, prejardhjes individuale 
dhe karakteristikave të mësimdhënësve. Një tjetër variabël që ndërlidhet me rezultatet e nxënësve është 
disponueshmëria e fondeve shtresë për mësimdhënësit. Nëse shkollat ndajnë një pjesë të madhe të fondeve të 
tyre shtesë për zhvillimin e mësimdhënësve, atëherë nxënësit kanë rezultate më të mira në lexim për 3.897 pikë, në 
kushtet kur çdo gjë tjetër mbetet e pandryshuar. Në fund, rezultatet e mësipërme mbështesin pohimin se numri i 
nxënësve në klasë ndikon në arritjet akademike të nxënësve meqenëse marrëdhënia midis numrit të nxënësve në 
klasë dhe pikëve në lexim është pozitive. Siç vihet re në rezultatet e tabelës 2, nxënësit që mësojnë në klasa më të 
mëdha marrin 0.625 pikë më pak sesa nxënësit që mësojnë në klasa më të vogla, në kushtet kur çdo gjë tjetër është 
e pandryshuar. Në këtë rast, koeficienti është më i vogël sesa një pikë dhe kjo ndodh sepse kjo ndërlidhje varet 
nga faktorë të tjerë të tillë si: cilësia e mësimdhënësve, autonomia e shkollës, statusi socio-ekonomik i familjes, 
burimet arsimore në shtëpi dhe lloji i shkollës (private apo publike).  

Tabela 2:    Ndërlidhja midis burimeve shkollore dhe  
pikët e nxënësve të arritura në testim

Burimet shkollore Pikët e leximit

Koeficienti Gabimi standard

Cilësia e ndërtesës -7.111** 3.201

Mungesa e materialeve arsimore -8.431*** 2.396

Fonde shtesë për mësimdhënësit 3.897** 1.653

Numri i nxënësve në klasë -.625** 0.256

Konstantja 77.653 37.707

Vëzhgim 701

Vlera R në katror 0.22

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
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5.  Si duhet të përdoren këto 
rezultate për të përmirësuar 
rezultatet e nxënësve në 
mësimnxënie? 

22  Në kuadrin e PISA-s, vendet me të ardhura të larta dhe ekonomitë e pasura përkufizohen ato që kanë një GDP për frymë më të 
madh sesa 20,000 dollarë amerikanë.
23  OBZHE, 2016. “What is PISA?”, in PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools [“Çfarë është PISA?”, 
në Rezultatet e PISA-s të vitit 2015 (Vëllimi II): Politikat dhe praktikat për shkollat e suksesshme], OECD Publishing, Paris.
24  Shih fusnotën 20.

Literatura e pasur ekzistuese sugjeron se burimet shkollore, përkatësisht infrastruktura e shkollës, numri i 
nxënësve në një klasë, tekstet shkollore, pajisjet laboratorike dhe gjëra të ngjashme, luajnë një rol të madh në 
ofrimin e mundësive të cilësisë së lartë për të mësuar. Të gjitha këto burime pritet që të ofrohen nga shkollat që 
funksionojnë duke u mbështetur në fondet publike. Sektori i arsimit, sikurse çdo sektor tjetër publik, kërkon 
burime financiare me qëllim që t’iu ofrojë nxënësve shërbime të cilësisë së lartë. Duke marrë këtë parasysh, 
perceptimi fillestar është që zakonisht nxënësit nga vendet me të ardhura të larta dhe ekonomi të mirë kanë 
rezultate më të mira sepse vendet e tyre kanë më shumë burime në dispozicion të arsimit.22 Megjithatë, analizat 
e realizuara lidhur me raportin midis shpenzimeve për nxënës dhe rezultateve tregojnë se ndryshimet në 
shpenzime nuk lidhen patjetër me rezultatet e nxënësve.23 Prandaj, mund të ndodhë që nxënësit e vendeve me 
ekonomi të ndryshme të kenë rezultate të njëjta pavarësisht nivelit thelbësisht të ndryshëm të shpenzimeve 
për një nxënës. Për shembull, nxënësit nga Shtetet e Bashkuara dhe Republika e Sllovakisë marrin 481 pikë në 
matematikë, e megjithatë Shtetet e Bashkuara shpenzojnë pothuaj dyfishin e parave që shpenzon Republika e 
Sllovakisë për një nxënës. Ngjashëm, vendet me të njëjtin nivel të shpenzimeve për një nxënës mund të kenë 
rezultate të ndryshme. Për shembull, edhe pse si Italia edhe Singapori shpenzojnë rreth 85,000 dollarë amerikanë 
për nxënës, në testin PISA të vitit 2012 Italia ka arritur 485 pikë në matematikë, ndërsa Singapori 573.24 Këto 
gjetje lënë të kuptohet se për të shkëlqyer në fushën e arsimit kërkohet më shumë sesa thjesht para. Ndarja e 
burimeve është po aq e rëndësishme sa edhe shuma e burimeve që vihen në dispozicion për shpenzim. Duke e 
marrë këtë parasysh, politikëbërësit e Kosovës nuk duhet të përqendrohen patjetër te rritja e shpenzimeve për 
arsim, por edhe më shumë te shfrytëzimi i fondeve të disponueshme për të përmirësuar faktorët që pengojnë 
mësimnxënien e nxënësve.  
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Më poshtë paraqiten rekomandimet që janë nxjerrë nga rezultatet e analizave të 
realizuara më lart dhe që tregojnë se ku duhet të përqendrohen politikëbërësit:

5.1 Duhet të ketë një ndryshim në paradigmën e programeve 
tradicionale të zhvillimit profesional. 

Mësimdhënësit, si burimi më vendimtar që ndikon në arritjen e nxënësve, kanë nevojë për investime 
të vazhdueshme. Në bazë të gjetjeve të këtij studimi, ndarja e burimeve për avancimin e shkathtësive të 
mësimdhënësve në mësimdhënie dhe të praktikave të tyre pedagogjike, në formën e punëtorive, trajnimeve 
në shkollë dhe programeve për zhvillim profesional, është efikase sepse këto investime kanë treguar se janë 
të dobishme për rezultatet e nxënësve në test. Më konkretisht, trajnimi i mësimdhënësve në shërbim, trajnim 
ky i cili i pajisë ata me shkathtësi dhe kualifikime të reja, dhe programet e zhvillimit profesional që synojnë të 
përmbushin prioritete specifike të mësimdhënies, janë rekomandime për investime të drejtpërdrejta që kanë 
për qëllim zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Këto trajnime mund të përqendrohen në integrimin e 
teknologjisë në mësimdhënien e përditshme, përmirësimin e metodave të mësimdhënies, të cilat i referohen më 
shumë metodologjisë së mësimdhënies me nxënësin në qendër, në mënyrë që nxënësve t’u ofrohen më shumë 
mundësi për pjesëmarrje në klasë, dhe hulumtimin për praktikat më të mira të mësimdhënies të cilat kanë 
dëshmuar se janë të suksesshme në vende të ngjashme me Kosovën. 

Megjithatë, në mënyrë që trajnimet të prodhojnë rezultatet e synuara, duhet të ketë një ndryshim në paradigmën 
e programeve tradicionale të zhvillimit profesional. Programet e zhvillimit profesional dhe trajnimet e 
mësimdhënësve në shërbim duhet të decentralizohen në mënyrë që të plotësohen kërkesat dhe pritshmëritë 
reale të mësimdhënësve individualë. Siç sugjerojnë gjetjet e këtij studimi, rezultatet e nxënësve përmirësohen 
nëse shkolla organizon punëtori për grupe specifike mësimdhënësish, për shembull, për personelin arsimor 
të sapopunësuar. Duke marrë parasysh që përbërja e shkollave dhe klasave ndikohet nga shumë faktorë 
jashtëshkollorë, mësimdhënësit në shkolla dhe klasa të ndryshme përballen me sfida të ndryshme të cilat 
lidhen me përbërjen e nxënësve të cilëve ju japin mësim. Prandaj, mësimdhënësve dhe shkollave duhet t’u jepet 
autonomi për të identifikuar problemet e tyre në klasë dhe për të zgjidhur pjesën më të madhe të problemeve 
të tyre përmes trajnimeve në punë, të cilat i aftësojnë mësimdhënësit në adresimin e sfidave që ndërlidhen me 
kontekstin ku ata veprojnë. Megjithatë, programet e zhvillimit  profesional dhe trajnimet brendashkollore duhet 
të plotësohen me reforma të tjera brenda shkollave, që kanë për qëllim zhvillimin akademik të nxënësve, në 
mënyrë që mësimdhënësve t’iu lehtësohet shpërndarja e njohurive ndërsa nxënësve të ju mundësohet të kuptojnë 
më mirë materialet e lëndëve mësimore. 
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5.2 Mësimdhënësve duhet të ju ofrohet përkrahje e vazhdueshme në 
klasë. 

Mësimdhënësve duhet të ju ofrohet përkrahje për të siguruar zbatimin e kurrikulës, diskutime dhe debate në 
klasë, angazhimin e nxënësve në diskutime dhe aktivitete në klasë, si dhe për të ofruar ndihmë të përshtatur 
në mënyrë specifike për nxënësit që mbeten prapa në procesin e mësimnxënies. Shpeshherë, mësimdhënësit 
përballen me sfida brenda klasave, të cilat nuk i lejojnë ata të përqendrohen në aktivitete që udhëhiqen nga 
nxënësit. Për shembull, kur numri i nxënësve në klasë është i madh, mësimdhënësit janë të detyruar që pjesën 
më të madhe të kohës ta kalojnë duke menaxhuar mjedisin e klasës. Duke marrë parasysh që zvogëlimi i numrit 
të nxënësve në klasë nuk duket se ofron përmirësime të mëdha në rezultatet e nxënësve, mësimdhënësve duhet 
t’u ofrohet përkrahje në mënyra të tjera me qëllim që të menaxhojnë klasat e tyre. Për shembull, në kuadrin 
e trajnimeve dhe punëtorive për mësimdhënësit, mund të përfshihen edhe leksione lidhur me menaxhimin 
e klasave, ku mësimdhënësve do t’u jepet mundësia të diskutojnë sfidat me të cilat përballen në klasat e tyre. 
Qëllimi i këtyre diskutimeve është të nxjerrin në pah problemet në shkolla dhe të ofrojnë zgjidhje specifike që do 
të ndihmonin procesin e nxënies në mënyrë që të përmirësohen rezultatet e nxënësve. Për më tepër, menaxhimi 
i klasave mund të jetë një aktivitet që shërben për të ndihmuar personelin që do të përkrahë mësimdhënësit në 
zbatimin e kurrikulës, angazhimin e nxënësve në klasë, mbështetjen për secilin nxënës duke marrë për bazë 
nevojat specifike të tij/saj, moderimin e diskutimeve në klasë dhe nisjen e debateve për lëndë të ndryshme 
mësimore.  

5.3 Performanca e mësimdhënësve duhet të vlerësohet përmes 
mekanizmave të monitorimit. 

Bazuar në gjetjet e këtij studimi, monitorimi i performancës së mësimdhënësve përmes vëzhguesve të jashtëm 
lidhet në mënyrë pozitive me pikët e nxënësve të arritura në testim. Për të siguruar që sistemi arsimor është 
i ngritur në atë mënyrë që të prodhojë rezultate, krijimi i një mekanizmi për monitorimin e performancës 
së mësimdhënësve dhe shkollave është me rëndësi kyçe. Performanca e mësimdhënësve lidhet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë, pozitive dhe domethënëse me performancën e nxënësve. Investimi te mësimdhënësit përmes 
trajnimeve dhe zhvillimit profesional është një hap përpara, por nuk mjafton. Në mënyrë që trajnimet dhe 
punëtoritë të japin efektet e dëshiruara, duhet të krijohet një sistem monitorimi për të vlerësuar nëse gjërat që janë 
mësuar gjatë këtyre programeve zbatohen realisht në klasa apo jo. Për ta arritur këtë, duhet t’i kushtohet vëmendje 
e veçantë vlerësimit të performancës së mësimdhënësve dhe sistemit të licencimit të mësimdhënësve në Kosovë. 
Këto vlerësime të jashtme do të diagnostikonin edhe sfidat me të cilat përballen mësimdhënësit në zbatimin e 
gjërave që i kanë mësuar në programet e zhvillimit  profesional dhe trajnimet e mësimdhënësve në shërbim dhe 
do t’i përdornin këto informata për të përmirësuar programet e zhvillimit  profesional që do të ofrohen në të 
ardhmen e që do të ndihmonin në hartimin e trajnimeve që iu përshtatet nevojave të mësimdhënësve.  
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Këto mjete monitorimi dhe vlerësimi duhet të përdoren edhe për të ofruar informata kthyese përshkuese për 
përmirësimin e mësimdhënësve dhe shkollave në përgjithësi, gjë që do të përkthehej drejtpërdrejt në përmirësim 
të rezultateve mësimore të nxënësve. Përmes procesit të monitorimit, do të mund të identifikoheshin dhe 
shpërbleheshin në formën e bonuseve mësimdhënësit me rezultatet më të mira. Kjo politikë, e hartuar në kuadrin 
e një sistemi meritokratik për të shpërblyer mësimdhënësit më të mirë duhet të zbatohet me kujdes derisa të 
arrijë një prag të caktuar pas të cilit kompensimi financiar nuk shërben më si stimulim që mësimdhënësit të kenë 
rezultate më të mira.

5.4 Investimet duhet të përqendrohen në sigurimin e  materialeve 
arsimore dhe në përmirësimin e mjedisit mësimor në klasa. 

Burimet arsimore që janë të disponueshme në shkollë priren të kenë ndërlidhje me performancën e përgjithshme 
të sistemit. Analizat tregojnë se performanca e nxënësve të vendeve të OBZHE-së në test mund të shpjegohet 
nga dallimet në përgjigjet që drejtorët e shkollave kanë dhënë ndaj pyetjeve për përshtatshmërinë e burimeve 
shkollore, siç janë materialet mësimore (tekstet mësimore) dhe materialet në bibliotekë. E njëjta marrëdhënie 
është evidentuar edhe te nxënësit kosovar. Duke marrë parasysh gjendjen aktuale të arsimit në Kosovë, sugjerohet 
të bëhet një investim i menjëhershëm dhe urgjent në disponueshmërinë e librave. Për nxënësit kosovarë 
mungon literatura në gjuhën shqipe e cila do të ju mundësonte atyre të kishin qasje në informata jashtë teksteve 
shkollore që përdoren tani në mësimdhënie. Meqenëse jetojmë në epokën ku informacioni është pushtet, është 
e domosdoshme që nxënësve të ju sigurohet qasje në literaturë që ofron informata gjithëpërfshirëse për tema të 
ndryshme.

Rezultatet e këtyre analizave tregojnë që edhe infrastruktura fizike është shumë e rëndësishme për procesin 
e mësimnxënies. Prania e një infrastrukture fizike me cilësi të lartë, e cila përmbush nevojat themelore, është 
parakusht për mësimnxënien dhe nëse ky kusht thelbësor nuk përmbushet, atëherë investimet e tjera janë të kota. 
Megjithatë, duhet të ketë përmirësime në infrastrukturë derisa të arrihet një prag i caktuar, pas të cilit investimi 
në infrastrukturën fizike nuk do të kishte më dobi për procesin e mësimnxënies. Shkollat e pajisura mirë me 
materiale të ndryshme arsimore, p.sh., me pajisje të TI-së, qasje në internet, apo me materiale laboratorike, 
si dhe me fonde shtesë që ua mundësojnë mësimdhënësve të përmirësojnë metodologjitë e mësimdhënies, 
ndihmojnë në krijimin e një mjedisi mësimor në klasë në vend që të jenë thjesht institucione ku jepet mësim dhe 
që i përgatisin nxënësit për nivelin tjetër të shkollimit. 
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6. Vërejtje përfundimtare

Përkundër faktit që ky studim është realizuar me kujdes të konsiderueshëm në mënyrë që të sigurojë saktësinë 
e rezultateve të paraqitura, duhet pranuar se i njëjti ka pasur edhe kufizimet e veta. Të dhënat e mbledhura nga 
PISA bazohen në përgjigjet e anketës, prandaj ekziston mundësia e njëanshmërisë së të dhënave për shkak të 
vetë-raportimit. Mbledhja e të dhënave të sakta nga drejtorët e shkollave përkitazi me shkollat e tyre mund 
të jetë veçanërisht e vështirë për shkak se ata priren ta paraqesin shkollën në një pozitë më të mirë në sytë e 
palëve të treta. Gjithashtu, të dhënat e mbledhura për statusin socio-ekonomik të nxënësve mund të mos jenë 
të sakta për shkak të prirjes për të mbitheksuar nivelin e arsimit, fitimet dhe informatat tjera që lidhen me 
statusin e individëve në shoqëri. Për më tepër, në këtë studim janë përdorur të dhëna që kishin informata për 
të gjitha pyetjet e parashtruara në pyetësor. Jo të gjithë nxënësit janë përgjigjur në të gjitha pyetjet dhe, për 
këtë arsye, madhësia e mostrës fillestare të nxënësve që kishin marrë pjesë në testin PISA të vitit 2015 është 
zvogëluar. Megjithatë, janë përdorur të dhënat e përgjigjeve origjinale, të cilat paraqesin një fotografi më të 
saktë të rezultateve arsimore të nxënësve në Kosovë dhe kjo mundëson  rekomandime më të sakta dhe më të 
drejtpërdrejta për politikat.  

Përfundimet që duhet të nxirren si nga teoria prapa investimit në arsim edhe nga rezultatet e këtij studimi 
është se investimi në zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe në burimet shkollore si dhe vlerësimi i 
performancës së mësimdhënësve do të ndikojnë në mënyrë pozitive në pikët që nxënësit do të arrijnë në test. 
Më konkretisht, pikët e nxënësve në test lidhen në mënyrë pozitive dhe të konsiderueshme me pjesëmarrjen 
dhe nxënien e mësimdhënësve në programet e zhvillimit profesional, në trajnime nga ekspertë të jashtëm 
dhe në punëtori. Edhe pse për mësimdhënësit në Kosovë organizohen trajnime për zbatimin e kurrikulës dhe 
përfshirjen e praktikave më të mira të mësimdhënies, vëmendje duhet t’i kushtohet zbatimit real të mësimeve 
që merren nga programet e trajnimit. Më tej, që këto programe të prodhojnë rezultatet e dëshiruara, duhet të 
themelohet sistemi i monitorimit dhe vlerësimit të efektivitetit të mësimdhënësve dhe të ndikimit të programit 
në praktikë. Kjo është e rëndësishme sepse monitorimi do të siguronte zbatimin në klasë të metodologjive më 
të mira të mësimdhënies, përfshirjen e teknologjisë në procesin e mësimnxënies, përfshirjen e nxënësve në 
diskutime dhe debate, ofrimin e informatave kthyese për nxënësit, dhe marrëdhënien midis lëndëve shkollore 
dhe zbatimit të tyre në jetën reale, gjëra këto të cilat janë konstatuar se kanë ndikim pozitiv në arritjet e nxënësve 
kosovarë. Në mënyrë që mësimdhënësit të kenë mundësi të përqendrohen në metodat e mësimdhënies ku 
mësimdhënia drejtohet nga nxënësit dhe ku nxënësit angazhohen, mësimdhënësve duhet t’u ofrohet më 
shumë përkrahje në klasë. Për t’i menaxhuar më mirë aktivitetet në klasë dhe për të siguruar angazhim më 
të madh të nxënësve në aktivitetet mësimore, mësimdhënësit do të mund të përfitonin nga diskutimet për 
menaxhimin e klasës, të përshtatura posaçërisht për nevojat e tyre, si dhe nga personeli ndihmës i cili do t’i 
përkrahte mësimdhënësit në zbatimin e kurrikulës, angazhimin e nxënësve në klasë, do të ndihmonte secilin 
nxënës në varësi të nevojave specifike të tij/saj, do të moderonin diskutimet në klasë dhe do të hapnin debate 
lidhur me tema të ndryshme mësimore. Për t’i arritur këto reforma, parakusht është investimi në cilësinë e 
mësimdhënësve si dhe në infrastrukturën fizike me cilësi të lartë. Megjithatë, investimet në infrastrukturën 
fizike duhet të bëhen me kujdes derisa të arrihet një prag i caktuar, ku krijohet një efekt dhe që prodhon 
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rezultatet e dëshiruara të mësimnxënies. Sidoqoftë, për të vjelë përfitimet e këtij investimi, është e rëndësishme 
që, në të njëjtën kohë, të përmirësohen edhe burime të tjera shkollore, sidomos burimet arsimore që janë në 
dispozicion të nxënësve. Siç sugjerohet nga analiza e këtij studimi, mungesa e materialeve arsimore e pengon 
mundësinë e nxënësve për të kuptuar në mënyrë gjithëpërfshirëse mësimet që jepen në shkollë dhe për të 
kaluar përtej diskutimeve që ndodhin në klasë. Disponueshmëria e burimeve arsimore dhe e fondeve shtesë, 
të cilat ju mundësojnë mësimdhënësve të përmirësojnë metodologjitë e mësimdhënies, i ndihmojnë shkollat 
të kthehen në mjedise më të mira të mësimnxënies e jo thjesht të jenë institucione mësimore që përgatisin 
nxënësit për nivelin tjetër të shkollimit. 
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Shtojca

Shtojca 1 – Përshkrimi i variablave

Emri i 
variablit

Pyetja: Kodi origjinal Kodi i transformuar

Programi 
i zhvillimit 
profesional

A ka marrë pjesë personeli 
mësimdhënës i shkollës tuaj në ndonjë 
program të zhvillimit profesional? I 
gjithë personeli mësimdhënës

Fonde shtesë për 
mësimdhënësit

Nëse na ndodh ndonjëherë të kemi 
fonde shtesë, një pjesë e madhe e 
tyre përdoret për përmirësimin e 
mësimdhënies <në shkenca>?

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Përditësimi i 
praktikave të 
mësimdhënies

Shpeshtia e <vitit të fundit 
akademik>. Unë promovoj praktikat 
e mësimdhënies të bazuara në 
hulumtimet më të fundit në fushën e 
arsimit.

1: Nuk ka ndodhur
2:1-2 herë gjatë vitit
3:3-4 herë gjatë vitit
4: Një herë në muaj
5: Një herë në javë
6: Më shumë se një herë 
në javë

1=Po (nëse ka ndodhur)
2=Jo (nëse nuk ka 
ndodhur fare)

Punëtoritë Shkolla jonë organizon punëtori 
për mësimdhënësit në shërbim, ku 
trajtohen problematika specifike me të 
cilat përballet shkolla jonë.

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Monitorimi i 
mësimdhënësve

Gjatë <vitit të fundit akademik>, 
a është monitoruar praktika e 
mësimdhënësve? Testet ose vlerësimet 
e arritjeve të nxënësve.

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Efektiviteti i 
testeve 1

A përdoren në shkollë testet e 
hartuara nga mësimdhënësit? Për të 
bërë gjykime lidhur me efektivitetin e 
mësimdhënësve

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Monitorimi i 
përparimit të 
shkollës

A përdoren në shkollë testet e 
hartuara nga mësimdhënësit? Për të 
monitoruar përparimin e shkollës nga 
viti në vit

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Mentorimi i 
mësimdhënësve

A ka përmirësim në shkollë? Mentorimi 
i mësimdhënësve

1-Po, kjo është e 
detyrueshme, p.sh. sipas 
politikave të rrethit ose 
ministrisë
2-Po, sipas nismës së 
shkollës
3-Jo

0-Jo (nëse nuk është bërë 
kurrë)
1 – Po (nëse është kryer))
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Emri i 
variablit

Pyetja: Kodi origjinal Kodi i transformuar

Masat për 
personelin 
arsimor

A ka zbatuar shkolla juaj ndonjë 
masë lidhur me: Personelin arsimor 
(p.sh. ngarkesa në punë, kërkesat 
personale?)

1-Po
2-Jo, sepse rezultatet ishin 
të kënaqshme
3-Jo, për shkaqe të tjera

0 – Jo (nuk është kryer për 
ndonjë arsye)
1 – Po (nëse është kryer)

Mungesa e 
përgatitjes së 
mësimdhënësve

Shkalla në të cilën mësimnxënia e 
nxënësve pengohet nga: Mospërgatitja 
e mirë e mësimdhënësve për orët 
mësimore

1-Aspak
2-Shumë pak
3-Në njëfarë mase
4-Shumë

0 – Jo
1 - Po

Shpjegimi i ideve Kur mësojnë <shkenca>? Nxënësve u 
jepet mundësia të shpjegojnë idetë e 
tyre.

1-Në të gjitha mësimet
2-Në shumicën e 
mësimeve
3-Në disa mësime
4-Kurrë ose shumë rrallë

0 – Jo (nëse nuk ndodh)
1 – Po (nëse ndodh)

Eksperimentet 
praktike

Kur mësojnë < shkenca >? Nxënësit 
kalojnë kohë në laborator duke bërë 
eksperimente praktike. 

1-Në të gjitha mësimet
2-Në shumicën e 
mësimeve
3-Në disa mësime
4-Kurrë ose shumë rrallë

0 – Jo (nëse nuk ndodh)
1 – Po (nëse ndodh)

Debati në orën e 
shkencës

Kur mësojnë < shkenca >? Nxënësve 
u kërkohet të debatojnë për çështje 
shkencore. 

1-Në të gjitha mësimet
2-Në shumicën e 
mësimeve
3-Në disa mësime
4-Kurrë ose shumë rrallë

0 – Jo (nëse nuk iu 
kërkohet)
1 –Po (nëse iu kërkohet)

Aplikimi i ideve 
shkencore

Kur mësojnë < shkenca >? 
Mësimdhënësi shpjegon idenë 
<shkencore> që mund të zbatohet 

1-Në të gjitha mësimet
2-Në shumicën e 
mësimeve
3-Në disa mësime
4-Kurrë ose shumë rrallë

0 – Jo (nëse nuk iu 
kërkohet)
1 –Po (nëse iu kërkohet)

Komentet e 
mësimdhënësit

Sa shpesh ndodh kjo në <shkenca>? 
Mësimdhënësi më jep komente lidhur 
me pikat e mia të forta në lëndën e 
<shkencave> 

1-Kurrë ose pothuaj kurrë
2-Në disa mësime
3-Në shumë mësime
4-Në çdo mësim ose 
pothuajse në çdo mësim

0 – Jo (nëse nuk iu 
kërkohet)
1 –Po (nëse iu kërkohet)

Vëzhgimi Gjatë <vitit të fundit akademik>, 
a është monitoruar praktika e 
mësimdhënësve? Vëzhgimi i klasave 
nga ekspertët

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Efektiviteti i 
testeve

A përdoren në shkollë <testet 
e standardizuara>? Për të bërë 
gjykime lidhur me efektivitetin e 
mësimdhënësve

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Rezistenca ndaj 
ndryshimit

Shkalla në të cilën mësimnxënia e 
nxënësve pengohet nga: Personeli që i 
reziston ndryshimit

1-Aspak
2-Shumë pak
3-Në njëfarë mase
4-Shumë

0 – Jo (nëse nuk ka 
ndodhur)
1 – Po (nëse ka ndodhur)
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Emri i 
variablit

Pyetja: Kodi origjinal Kodi i transformuar

Mungesa 
pa arsye e 
mësimdhënësve

Shkalla në të cilën mësimnxënia e 
nxënësve pengohet nga: Mungesa pa 
arsye e mësimdhënësve 

1-Aspak
2-Shumë pak
3-Në njëfarë mase
4-Shumë

0 – Jo (nëse nuk ka 
ndodhur)
1 – Po (nëse ka ndodhur)

Punëtori për 
personelin e ri

Shkolla jonë organizon punëtori për 
grupe të caktuara mësimdhënësish në 
shërbim (p.sh. për mësimdhënësit e 
sapoemëruar)

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Trajnime Shkolla jonë fton specialistë për të 
trajnuar mësimdhënësit në shërbim.

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Cilësia e 
mësimdhënësve

Mësimdhënia në shkollë pengohet nga: 
Personeli mësimdhënës me kualifikime 
të papërshtatshme ose të dobëta.

1-Aspak
2-Shumë pak
3-Në njëfarë mase
4-Shumë

0-Jo (nëse nuk ka)
1-Po (nëse ndodh në 
çfarëdolloj mase)

Mësimdhënësit: 
Me orar të plotë

GJITHSEJ mësimdhënësi: Punë me 
orar të plotë

  

Mësues master Mësimdhënësit me kualifikim <diplomë 
master të nivelit 5A të ISCED-it>: Punë 
me orar të plotë

  

Testet sipas 
nevojave të 
nxënësve

A përdoren në shkollë testet e 
hartuara nga mësimdhënësit? Për t’ua 
përshtatur mësimdhënien nevojave të 
nxënësve

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Testi për të 
krahasuar 
shkollat

A përdoren në shkollë testet e 
hartuara nga mësimdhënësit? Për të 
krahasuar shkollën me shkollat e tjera

1-Po
2-Jo

0-Jo
1-Po

Vlerësimi i 
brendshëm i 
shkollës

Vlerësimi i brendshëm / vetë-vlerësimi 1-Po, kjo është e 
detyrueshme, p.sh. sipas 
politikave të rrethit ose 
ministrisë
2-Po, sipas nismës së 
shkollës
3-Jo

0-Jo
1-Po

Matja e cilësisë 
së mësimdhënies

A ka zbatuar shkolla juaj ndonjë masë 
lidhur me: cilësinë e mësimdhënies 
dhe mësimnxënies

1-Po
2-Jo, sepse rezultatet ishin 
të kënaqshme
3-Jo, për shkaqe të tjera

0-Jo
1-Po

Matja e zhvillimit 
profesional të 
mësimdhënësve

A ka zbatuar shkolla juaj ndonjë masë 
lidhur me: zhvillimin profesional të 
mësimdhënësve

1-Po
2-Jo, sepse rezultatet ishin 
të kënaqshme
3-Jo, për shkaqe të tjera

0-Jo
1-Po

Shprehja e 
mendimit

Sa shpesh ndodh kjo në <lëndën e 
shkencave>? Mësimdhënësi u jep 
nxënësve mundësinë të shprehin 
mendimet.

1-Në çdo mësim
2-Në shumicën e 
mësimeve
3-Në disa mësime
4-Kurrë ose shumë rrallë

0-Jo (nëse nuk është bërë 
kurrë)
1-Po (nëse ka ndodhur)
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Lidhshmëria Kur mësojnë <lëndën e shkencave>, 
mësimdhënësi shpjegon qartë lidhjen 
e koncepteve <të shkencës së gjerë> 
me jetën tonë.

1-Në çdo mësim
2-Në shumicën e 
mësimeve
3-Në disa mësime
4-Kurrë ose shumë rrallë

0-Jo (nëse nuk është bërë 
kurrë)
1-Po (nëse ka ndodhur)

Realizimi i 
hulumtimeve

Kur mësojnë <lëndën e shkencave>, 
nxënësve u kërkohet të realizojnë një 
hulumtim për të testuar idetë.

1-Në çdo mësim
2-Në shumicën e 
mësimeve
3-Në disa mësime
4-Kurrë ose shumë rrallë

0-Jo (nëse nuk është bërë 
kurrë)
1-Po (nëse ka ndodhur)

Interesi ndaj 
nxënësve

Sa shpesh ndodh kjo në mësimet 
e <lëndës së shkencave> ? 
Mësimdhënësi shfaq interes për 
nxënien e secilit nxënës.

1-Në çdo mësim
2-Në shumicën e 
mësimeve
3-Në disa mësime
4-Kurrë ose shumë rrallë

0-Jo (nëse nuk është bërë 
kurrë)
1-Po (nëse ka ndodhur)

Ndihmë shtesë Sa shpesh ndodh kjo në mësimet e 
<lëndës së shkencave>? Mësimdhënësi 
i ndihmon nxënësit të mësojnë.

1-Në çdo mësim
2-Në shumicën e 
mësimeve
3-Në disa mësime
4-Kurrë ose shumë rrallë

0-Jo (nëse nuk është bërë 
kurrë)
1-Po (nëse ka ndodhur)

Diskutim Sa shpesh ndodh kjo në mësimet e 
<lëndës së shkencave >? Bëhet një 
debat që përfshin gjithë klasën 

1-Kurrë ose pothuaj kurrë
2-Në disa mësime
3-Në shumë mësime
4-Në çdo mësim ose 
pothuajse në çdo mësim

0-Jo (nëse nuk është bërë 
kurrë)
1-Po (nëse ka ndodhur)

Përmirësimet Sa shpesh ndodh kjo në <lëndën 
e shkencave >? Mësimdhënësi më 
tregon se në cilat fusha duhet të 
përmirësohem. 

1-Kurrë ose pothuaj kurrë
2-Në disa mësime
3-Në shumë mësime
4-Në çdo mësim ose 
pothuajse në çdo mësim

0-Jo (nëse nuk është bërë 
kurrë)
1-Po (nëse ka ndodhur)

Përmirësimi 
i rezultateve 
(performancës)

Sa shpesh ndodh kjo në <lëndën 
e shkencave >? Mësimdhënësi më 
tregon se çfarë rezultatesh kam në 
këtë lëndë. 

1-Kurrë ose pothuaj kurrë
2-Në disa mësime
3-Në shumë mësime
4-Në çdo mësim ose 
pothuajse në çdo mësim

0-Jo (nëse nuk është bërë 
kurrë)
1-Po (nëse ka ndodhur)

Kompjuterët për 
nxënësit

Raporti nxënës/kompjuter në <klasën 
modale në nivel kombëtar për 15 
vjeçarët>. Nr. total i nxënësve <klasa 
modale në nivel kombëtar për 15 
vjeçarët

  

Cilësia e 
ndërtesës

Mësimdhënia në shkollë pengohet 
nga: Infrastrukturë fizike e 
papërshtatshme/me cilësi të dobët 
(ndërtesa, kënde, ngrohje/ftohje)

1-Aspak
2-Shumë pak
3-Në njëfarë mase
4-Shumë

0 – Jo (aspak)
1 – Po (nëse ndodh)

Mungesa e 
infrastrukturës

Mësimdhënia në shkollë pengohet 
nga: Mungesa e infrastrukturës fizike 
(ndërtesa, kënde, ngrohje/ftohje, 
ndriçimi)

1-Aspak
2-Shumë pak
3-Në njëfarë mase
4-Shumë

0 – Jo (aspak)
1 – Po (nëse ndodh)
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Pajisjet 
laboratorike

Ne kemi materiale të mjaftueshme 
laboratorike që mund të përdoren 
rregullisht në lëndët mësimore.

1 – Po
2 - Jo

0 – Jo
1 - Po

Salla e ndihmës A ofron shkolla juaj ndihmë për 
mësimet? Salla ku nxënësit mund të 
bëjnë detyrat e shtëpisë

1 – Po
2 - Jo

0 – Jo
1 - Po

Zhurma në klasë Sa shpesh ndodh kjo në mësimet e 
<lëndës së shkencave>? Ka zhurmë 
dhe rrëmujë.

1-Në çdo mësim
2-Në shumicën e 
mësimeve
3-Në disa mësime
4-Kurrë ose shumë rrallë

0 – Jo (nëse nuk ndodh)
1 – Po (nëse ndodh)

Ndihmë në 
mësime

A e ofron shkolla juaj ndihmën e 
mëposhtme në mësime? Ndihmë nga 
mësimdhënësit për detyrat e shtëpisë

1 – Po
2 - Jo

0 – Jo
1 - Po

Fonde shtesë për 
mësimdhënësit

Nëse na ndodh ndonjëherë të kemi 
fonde shtesë, një pjesë e madhe 
e tyre përdoret për përmirësimin 
e mësimdhënies <në lëndën e 
shkencave>?

1 – Po
2 - Jo

0 – Jo
1 - Po

Cilësia e librave Materiale arsimore të papërshtatshme 
apo me cilësi të dobët (p.sh. tekste 
shkollore, pajisje të TI-së, bibliotekë 
ose materiale laboratorike).

1-Aspak
2-Shumë pak
3-Në njëfarë mase
4-Shumë

0 – Jo (aspak)
1 – Po (nëse ndodh)

Mungesa e 
materialeve 
arsimore 

Mungesa e materialeve arsimore 
(p.sh. tekste shkollore, pajisje të TI-së, 
bibliotekë ose materiale laboratorike).

1-Aspak
2-Shumë pak
3-Në njëfarë mase
4-Shumë

0 – Jo (aspak)
1 – Po (nëse ndodh)

Mungesa e 
personelit 
mësimdhënës

Mësimdhënia në shkollë pengohet nga: 
Mungesa e personelit mësimdhënës

1-Aspak
2-Shumë pak
3-Në njëfarë mase
4-Shumë

0 – Jo (aspak)
1 – Po (nëse ndodh)

Numri i nxënësve 
në klasë

Numri i nxënësve në klasë (13-53)   

Raporti nxënës/
mësimdhënës

Raporti nxënës/mësimdhënës (1-100)   

Personeli 
ndihmës

Mësimdhënia në shkollë pengohet nga: 
Mungesa e personelit ndihmës.

1-Aspak
2-Shumë pak
3-Në njëfarë mase
4-Shumë

0 – Jo (aspak)
1 – Po (nëse ndodh)

Mësimdhënësit e 
certifikuar

Mësimdhënësit <e certifikuar 
plotësisht> nga <autoriteti përkatës>: 
Punë me orar të plotë

  

Vlerësimi i 
mësimdhënësve 
nga kolegët

Gjatë <vitit të fundit akademik>, 
a është monitoruar praktika e 
mësimdhënësve? Vlerësimi i 
mësimdhënësve nga kolegët

1 – Po
2 - Jo

0 – Jo
1 - Po
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Vlerësimi i 
jashtëm

A ka përmirësim në shkollë? Vlerësimi 
i jashtëm

1-Po, kjo është e 
detyrueshme, p.sh. sipas 
politikave të rrethit ose 
ministrisë
2-Po, sipas nismës së 
shkollës
3-Jo

0 – Jo
1 - Po

Zhvillimi 
profesional i 
mësimdhënësve

A ka zbatuar shkolla juaj ndonjë masë 
lidhur me: zhvillimin profesional të 
mësimdhënësve

1-Po
2-Jo, sepse rezultatet ishin 
të kënaqshme
3-Jo, për shkaqe të tjera

0 – Jo
1 - Po

Vendndodhja 
e shkollës në 
komunitet

Cila nga këto alternativa përshkruan 
më së miri komunitetin ku ndodhet 
shkolla juaj?

1- Fshat, fshat i vogël, 
zonë rurale (më pak sesa 
3,000 banorë) 
2- Qytezë e vogël (3,000 
deri në rreth 15,000 
banorë) 
3-Qytezë (15,000 deri në 
rreth 100,000 banorë)
4-Qytet (100,000 deri në 
rreth 1,000,000 banorë)
5-Qytet i madh (me mbi 
1,000,000 banorë) 

Mosha Mosha e nxënësit   

Përsëritja e 
klasës

Përsëritja e klasës 0-Nuk përsëriti <klasën>
1-Ka përsëritur <klasën>

 

Arsimimi i 
prindërve

Arsimi më i lartë i prindërve 0-S’kanë
1-ISCED 1
2-ISCED 2
3-ISCED 3B, C
4-ISCED 3A, ISCED 4
5-ISCED 5B
6-ISCED 5A, 6

 

Punësimi i 
mësimdhënësve 
– AKA

Përzgjedhja e mësimdhënësve për 
punësim: Autoriteti Kombëtar i Arsimit

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

Largimi i 
mësimdhënësve 
nga puna - AKA

largimi nga puna e mësimdhënësve: 
Autoriteti Kombëtar i Arsimit

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

Pagat e 
mësimdhënësve-
AKA:

Caktimi i pagave fillestare të 
mësimdhënësve: Autoriteti Kombëtar 
i Arsimit

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

Rritja e pagave 
– AKA

Përcaktimi i rritjes së pagave të 
mësimdhënësve: Autoriteti Kombëtar 
i Arsimit

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

Buxheti i shkollës 
– AKA

Formulimi i buxhetit të shkollës: 
Autoriteti Kombëtar i Arsimit

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar
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Ndarja e buxhetit 
- KDSH

Vendimi për alokimin e buxhetit 
brenda shkollës: <Këshilli drejtues i 
shkollës>

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

Politikat 
disiplinore për 
nxënësit – AKA

Përcaktimi i politikave disiplinore për 
nxënësit: Autoriteti Kombëtar i Arsimit

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

PVN-të për 
mësimdhënësit

Përcaktimi i politikave të vlerësimit të 
nxënësve: Mësimdhënësit

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

Mësimdhënës 
për pranimin 
e nxënësve në 
shkollë

Miratimi i nxënësve për t’u pranuar në 
shkollë: Mësimdhënësit

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

KDSH për 
pranimin e  
nxënësve

Miratimi i nxënësve për t’u pranuar në 
shkollë: <Këshilli drejtues i shkollës>

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

Tekstet shkollore 
– ALA:

Zgjedhja e teksteve shkollore që do të 
përdoren: <Autoriteti rajonal ose lokal 
i arsimit>

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

Përmbajtja e 
lëndës – AKA

Përcaktimi i përmbajtjes së lëndës: 
Autoriteti Kombëtar i Arsimit

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

Lëndët e ofruara 
– KDSH

Përcaktimi i lëndëve që ofrohen: 
<Këshilli drejtues i shkollës>

0-Nuk është verifikuar
1-Është verifikuar

 

Artikujt 
shtëpiakë

Artikujt shtëpiakë (WLE)   

Burimet 
edukative në 
shtëpi

Burimet edukative në shtëpi (WLE)   

Artikujt kulturor 
në shtëpi

Artikujt kulturor në shtëpi (WLE)   

ESCS Indeksi i statusit ekonomik, social dhe 
kulturor (WLE)

  

Privat/Publik A është shkolla juaj shkollë private apo 
publike?

1-Shkollë publike
2-Shkollë private

 

Gjinia Gjinia e nxënësit (e standardizuar) 1-Femër dhe 2-Mashkull  
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Shtojca 2 – Shpërndarja e variablit të varur

Për të siguruar që pikët e përdorura në këtë studim si variabël i varur përfaqësojnë pikët e nxënësve në test, 
janë përdorur dy metoda kryesore: shpërndarja e të dhënave të përqindjes në testin e lexim dhe variacioni i 
përqindjes në testin e leximit i shpjeguar nga vlerat e mundshme në testin e leximit. Siç shihet në grafikun e 
mëposhtëm, variabli i përqindjes së testit të leximit ndjek një shpërndarje normale, të anuar djathtas, që vjen 
si pasojë e mungesës thelbësore të të dhënave. Nëse pikët ndjekin në shpërndarje normale, atëherë kemi arsye 
të mjaftueshme për të besuar se këto pikë janë pikët reale të nxënësve në testin e leximit. Vlera “R” e ngritur në 
katror midis  përqindjes së testit të leximit dhe vlerave të mundshme për testin e leximit është 74.5 për qind. Një 
vlerë “R” e ngritur në katror, midis këtyre dy variablave, më e lartë sesa 50 %, është një arsye tjetër për të besuar 
se këto pikë janë pikët reale të nxënësve në lexim.
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Shtojca 3 – Përshkrimi i të dhënave

Variabli Vëzhgimet Mesatarja Dev. Std. Min Maks.

READ_PERCENTAGE 2,710 30.66234 17.84672 0 88.23529

Variabli Vëzhgimet Mesatarja Dev. Std. Min Maks.

Gjinia 4,826 1.527973 .4992686 1 2

Mosha 4,826 15.7357 .279094 15.33 16.25

Privat/Publik 4,824 1,041874 .2003219 1 2

Djem të regjistruar 4,826 474.8305 267.4439 13 1322

Vajza të regjistruara 4,826 444.0392 296.1212 11 1660
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Shtojca 4 –  Variablat e pavarura të cilësisë së 
mësimdhënësve

. 

                                                                                                

                         _cons     27.90264   33.17099     0.84   0.403    -38.23844    94.04371

                        Gender     -5.77339    1.61813    -3.57   0.001     -8.99985   -2.546929

                 PrivatePublic     8.802413   4.683463     1.88   0.064    -.5361461    18.14097

                          escs     5.173696   1.627453     3.18   0.002     1.928646    8.418745

        HomeCulturalPossesions     .7171792   .9738727     0.74   0.464    -1.224668    2.659026

      HomeEducationalResources     2.516595   .8424388     2.99   0.004     .8368202    4.196371

                HomePossesions    -3.023248   1.171837    -2.58   0.012    -5.359826   -.6866703

             CoursesOfferedSGB     2.694445   1.983741     1.36   0.179    -1.261022    6.649912

              CourseContentNEA     2.927002   1.449362     2.02   0.047     .0370568    5.816948

                  TextbooksLEA    -3.649114   2.889537    -1.26   0.211    -9.410686    2.112459

           StudentAdmissionSGB    -3.144885   1.287181    -2.44   0.017    -5.711451   -.5783186

      StudentAdmissionTeachers     4.187094   2.092222     2.00   0.049     .0153228    8.358866

                   SAPTeachers     .6286128   1.572089     0.40   0.690    -2.506043    3.763269

StudentDisciplinaryPoliciesNEA    -3.297881   1.948388    -1.69   0.095    -7.182856    .5870946

           BudgetAllocationSGB    -1.030636   1.299404    -0.79   0.430    -3.621574    1.560302

               SchoolBudgetNEA    -1.221607   1.985226    -0.62   0.540    -5.180035    2.736822

              SalaryIcreaseNEA    -.7348759   3.097178    -0.24   0.813    -6.910474    5.440723

              TeacherSalaryNEA     5.236748   2.742709     1.91   0.060    -.2320582    10.70555

             FiringteachersNEA    -11.34356   3.479333    -3.26   0.002    -18.28115   -4.405966

             HiringTeachersNEA    -3.669254   4.036401    -0.91   0.366    -11.71761    4.379102

           ExtraFundtoTeachers     2.052469   1.435326     1.43   0.157    -.8094894    4.914428

              ParentsEducation    -1.631523   .8112127    -2.01   0.048    -3.249035   -.0140106

                           age    -.5590997   1.841315    -0.30   0.762    -4.230578    3.112379

        PerformanceImprovement    -1.069435    1.87224    -0.57   0.570    -4.802576    2.663706

                   Improvement     1.305969   1.649736     0.79   0.431    -1.983511     4.59545

                    Discussion     2.933326   1.387501     2.11   0.038     .1667275    5.699924

                     ExtraHelp     .0179365   3.405317     0.01   0.996    -6.772073    6.807946

           InterestforStudents      4.99456   1.492012     3.35   0.001     2.019572    7.969549

          PerformInvestigation    -4.229284   1.533354    -2.76   0.007    -7.286704   -1.171863

                     Relevance     4.037063   1.711655     2.36   0.021     .6241196    7.450006

                ExpressOpinion     2.012046   3.175936     0.63   0.528    -4.320591    8.344683

     MeasureTeacherDevelopment    -2.017663   2.630508    -0.77   0.446    -7.262748    3.227421

      MeasureQualityofTeaching      1.42217   1.453869     0.98   0.331    -1.476762    4.321103

      SchoolInternalEvaluation            0  (omitted)

          TesttoCompareSchools    -3.438765   1.647585    -2.09   0.040    -6.723957   -.1535736

           TesttoStudentsNeeds     .1869178   2.083395     0.09   0.929    -3.967255     4.34109

                 MasterTeacher     2.305839   2.346689     0.98   0.329    -2.373327    6.985004

                  SC018Q01TA01    -.0612993   .0337346    -1.82   0.073    -.1285642    .0059656

                TeacherQuality    -2.460751   1.482194    -1.66   0.101    -5.416162    .4946609

                      Training     3.180076   1.555238     2.04   0.045     .0790203    6.281132

          WorkshopsforNewStaff     7.973887   1.557867     5.12   0.000     4.867588    11.08019

                 IdeasExchange            0  (omitted)

                  TAbsenteeism    -4.128081   2.158838    -1.91   0.060    -8.432682    .1765206

               ResistingChange     1.015177   1.765003     0.58   0.567    -2.504139    4.534493

             TestEffectiveness    -5.317518   1.292364    -4.11   0.000    -7.894418   -2.740618

                   Observation     3.045389   1.655776     1.84   0.070    -.2561342    6.346912

                TeacherComment     3.191726   1.862199     1.71   0.091    -.5213926    6.904845

      ApplicationofScienceIdea       .76861   2.377669     0.32   0.747    -3.972327    5.509547

             ArguingforScience     4.567018   2.373399     1.92   0.058    -.1654043    9.299441

          PracticalExperiments    -5.524798   1.268938    -4.35   0.000    -8.054988   -2.994608

                  ExplainIdeas       .08814   2.396263     0.04   0.971    -4.689873    4.866153

     LackofTeacherPreparedness    -.6429362   1.436717    -0.45   0.656    -3.507668    2.221795

    MeasuresinEducationalStaff    -1.580551   1.643371    -0.96   0.339     -4.85734    1.696238

              TeacherMentoring     1.682867   2.859742     0.59   0.558    -4.019296     7.38503

         MonitorSchoolProgress     3.371232   1.635077     2.06   0.043     .1109812    6.631484

            TestEffectiveness1     .2589581   1.199513     0.22   0.830    -2.132804     2.65072

               MonitorTeachers     4.335889   1.610814     2.69   0.009     1.124017    7.547761

                     Workshops    -9.092479   1.796187    -5.06   0.000    -12.67397   -5.510984

       UpdateTeachingPractices     1.209631   4.926171     0.25   0.807    -8.612876    11.03214

TeacherProfessionalDevelopment     .0741193   .0226287     3.28   0.002     .0289989    .1192397

                                                                                                

               READ_PERCENTAGE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                               Robust

                                                                                                

                                                       (Std. Err. adjusted for 72 clusters in c)

                                                Root MSE          =     15.521

                                                R-squared         =     0.3071

                                                Prob > F          =          .

                                                F(56, 71)         =          .

Linear regression                               Number of obs     =        747

note: SchoolInternalEvaluation omitted because of collinearity

note: IdeasExchange omitted because of collinearity
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Shtojca 5 –  Variablat e pavarura të burimeve 
shkollore

                                                                                                

                         _cons     77.65341    37.7007     2.06   0.043     2.337607    152.9692

      MeasureQualityofTeaching    -1.024292   2.150558    -0.48   0.635    -5.320524    3.271941

    MeasuresinEducationalStaff     1.628929   2.261081     0.72   0.474      -2.8881    6.145958

          MeasureStAchievement    -2.103347   2.442107    -0.86   0.392    -6.982016    2.775322

        TeacherProfessionalDev     5.086844   3.808142     1.34   0.186    -2.520793    12.69448

            ExternalEvaluation     4.247365   2.096845     2.03   0.047     .0584362    8.436294

             TeacherPeerReview     -6.84881   2.172217    -3.15   0.002    -11.18831   -2.509307

TeacherProfessionalDevelopment     .1202784   .0325443     3.70   0.000     .0552636    .1852932

              CertifiedTeacher    -.1408604   .0390856    -3.60   0.001    -.2189429   -.0627779

              TeacherMentoring     11.91152   3.133585     3.80   0.000     5.651461    18.17157

         MonitorSchoolProgress    -2.923471   2.432999    -1.20   0.234    -7.783945    1.937004

            TestEffectiveness1     4.595753   2.253982     2.04   0.046     .0929056    9.098601

               MonitorTeachers    -2.404736   1.370378    -1.75   0.084    -5.142381    .3329097

                 MasterTeacher    -3.998572   2.948013    -1.36   0.180    -9.887905    1.890762

                   Observation     3.231474   1.401846     2.31   0.024     .4309642    6.031983

             TestEffectiveness    -4.056226   1.413278    -2.87   0.006    -6.879572   -1.232879

                      AssStaff    -1.302505   1.347674    -0.97   0.337    -3.994794    1.389783

          WorkshopsforNewStaff    -3.493972   3.237896    -1.08   0.285    -9.962413    2.974469

                      Training     4.089678   2.201328     1.86   0.068    -.3079792    8.487335

                        Gender    -6.040596   1.755055    -3.44   0.001    -9.546722   -2.534471

                 PrivatePublic    -2.165815   7.119994    -0.30   0.762    -16.38964    12.05801

        HomeCulturalPossesions    -.3923929   1.113345    -0.35   0.726    -2.616556     1.83177

      HomeEducationalResources     2.328409   .8938076     2.61   0.011     .5428232    4.113995

                HomePossesions    -2.497719   1.286466    -1.94   0.057    -5.067729    .0722919

             CoursesOfferedSGB    -.5308219   1.739212    -0.31   0.761    -4.005297    2.943653

              CourseContentNEA     8.988334   1.965293     4.57   0.000      5.06221    12.91446

                  TextbooksLEA    -8.425424   2.965609    -2.84   0.006    -14.34991   -2.500938

           StudentAdmissionSGB     3.253768    1.64619     1.98   0.052    -.0348747     6.54241

      StudentAdmissionTeachers     1.605885   2.850429     0.56   0.575    -4.088501    7.300272

                   SAPTeachers    -1.048049   2.255212    -0.46   0.644    -5.553353    3.457255

StudentDisciplinaryPoliciesNEA    -2.884002   2.300118    -1.25   0.214    -7.479015    1.711011

           BudgetAllocationSGB    -.0190919   1.677121    -0.01   0.991    -3.369527    3.331343

               SchoolBudgetNEA    -7.067784    2.13295    -3.31   0.002    -11.32884   -2.806726

              SalaryIcreaseNEA    -3.272013   4.286366    -0.76   0.448    -11.83501    5.290986

              TeacherSalaryNEA    -2.044576   2.691038    -0.76   0.450    -7.420543     3.33139

             FiringteachersNEA    -2.422044   2.954998    -0.82   0.415     -8.32533    3.481243

             HiringTeachersNEA    -14.72007   8.048336    -1.83   0.072    -30.79847    1.358326

                          escs     4.160088   1.865709     2.23   0.029     .4329058    7.887269

               GradeRepetition    -9.655853   3.567219    -2.71   0.009    -16.78219   -2.529515

                           age    -1.529164   2.096227    -0.73   0.468    -5.716859    2.658532

              ParentsEducation    -1.820393   .9025731    -2.02   0.048     -3.62349   -.0172957

           StudentTeacherRatio      .408243   .1264282     3.23   0.002     .1556737    .6608123

       CommunitySchoolLocation     6.442843   1.217157     5.29   0.000     4.011293    8.874394

                     ClassSize    -.6257192    .256992    -2.43   0.018     -1.13912   -.1123186

          LaackofTeachingStaff     4.240675   2.077262     2.04   0.045     .0908662    8.390483

                   LackofBooks    -8.431621   2.396439    -3.52   0.001    -13.21906   -3.644184

                   BookQuality     5.307654   3.782908     1.40   0.165    -2.249573    12.86488

           ExtraFundtoTeachers     3.897869   1.653776     2.36   0.021     .5940716    7.201666

                     StudyHelp    -7.848821   2.524206    -3.11   0.003     -12.8915    -2.80614

                    ClassNoise    -.0598262   1.415699    -0.04   0.966     -2.88801    2.768358

                      HelpRoom     1.842446   4.099516     0.45   0.655    -6.347279    10.03217

                  LabEquipment    -.4514425   2.899242    -0.16   0.877    -6.243345     5.34046

          LackofInfrastructure    -2.309032   2.648154    -0.87   0.387    -7.599328    2.981263

               BuildingQuality    -7.110941   3.201401    -2.22   0.030    -13.50648   -.7154072

          ComputersforStudents    -.2072055   .0421344    -4.92   0.000    -.2913786   -.1230323

                                                                                                

               READ_PERCENTAGE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                               Robust

                                                                                                

                                                       (Std. Err. adjusted for 65 clusters in c)

                                                Root MSE          =     15.963

                                                R-squared         =     0.2272

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(54, 64)         =     109.66

Linear regression                               Number of obs     =        701
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