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Lista e shkurtesave:
ADA

Austrian Development Agency

AKA

Agjencia e Kosovës për Akreditim

APPK

Agjencia e Përkrahjes së Punësimit në Kosovës

ASSET

After School Support for Teens (Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të
Rregullt)

ATTA

Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike

BSFK

Balkan Sunflowers Kosova

BPT

Bashkëpunëtor profesional i terrenit

DKA

Drejtoria Komunale e Arsimit

EU SIMRAES 2

European Union Support to Implementation of Roma, Ashkali and Egyptian
Strategy – Phase 2

EWC

European Wergeland Centre

FACE

Familjet dhe Fëmijët në Edukim

GIZ

Agjencia Gjermane për Zhvillim

GZhSh

Grantet Zhvillimore Shkollore

HPH

Hap pas Hapi

ISSA

International Step by Step Association
(Shoqata Ndërkombëtare Hap pas Hapi)

KAGSH

Këshilli për Aprovimin e Granteve Shkollore

KEC

Qendra për Arsim e Kosovës

KEEN

Kosovo Education and Employment Network
(Rrjeti për Edukim dhe Punësim i Kosovës)

KFOS

Kosovo Foundation for Open Society
(Instituti Kosovar për Shoqëri të Hapur)

KITU

Koalicioni për Integritet dhe Transparencë në Universitet

KOSINT

Kosovo Integration Iniciative (Iniciativa e Kosovës për Përfshirje)

KOMF

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve

K-RAE-EYN

Kosovo RAE Early Years Network
(Rrjeti i Kosovës për Zhvillimin e Edukimit të Hershëm të fëmijëve të
komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian)

KShC

Këshilli Shtetëror i Cilësisë

MASHT

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë

OECD

Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim

OSF

Open Society Foundation-London (Instituti për Shoqëri të Hapur )
4

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2019
OShC

Organizata të Shoqërisë Civile

PASCH

Schools: Partners for the Future

PEACOCK

Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

PHZH

Universiteti i Cyrihut

PISA

The Programme for International Student Assessment (Programi për
Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve).

PPCR

Promoting and Protecting Child Rights (Promovimi dhe Mbrojtja e të
Drejtave të Fëmijës)

PSAK

Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës

QAINT

Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë

QK

Qeveria e Kosovës

QM

Qendrat Mësimore

RADC

Qendra për Dokumentim të Romëve dhe Ashkalive

REF

Roma Education Fund (Fondi për Edukim të Romëve)

REYN

Roma Early Years Network

SiV

Syri i Vizionit

SMIA

Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsim

SPARK

Stitching SPARK

UNICEF

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

USAID

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

VoRAE

Voice of Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo

ZQM

Zyra për Qeverise të Mirë
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HYRJE
Publikimi i rezultateve të testit PISA në dhjetorin e vitit 2019 konfirmoi se cilësia e arsimit në Kosovë nuk ka
shënuar ndonjë avancim në raport me vitet e mëhershme: 15-vjeçarët kosovarë ngecin në fushën e leximit më
shumë se 3 vjet shkollimi në raport me moshatarët e tyre në vendet e OECD dhe 1-2 vite shkollimi në raport
me fëmijët nga vendet fqinje. Përveç kësaj, rreth 79% e fëmijëve 15-vjeçarë nuk posedojnë shkathtësi
minimale në fushën e leximit që ka efekt zinxhiror në të gjitha disiplinat tjera dhe në të gjitha fushat e jetës,
ndërkohë që në vendet e OECD në këtë situatë janë 28% e fëmijëve, ndërsa në vendet fqinje të Kosovës prej
38-55%. Gjendja nuk është më e mirë as në fushën e matematikës dhe të shkencave të natyrës që konfirmon
kompleksitetin e gjendjes.
Përkundër kësaj, në fushën e reformave në arsim ka pasur lëvizje fare të vogla ose ngecje, si rezultat i
moszbatimit të politikave dhe strategjive të aprovuara. Disa nga të gjeturat kryesore të raportit të monitorimit
të zbatimit të Planit Strategjik për Arsimin për vitin 2019 janë dhënë në vijim:
-

Pjesëmarrja e fëmijëve/nxënësve në arsimin e obligueshëm dhe atë të mesëm të lartë është në nivele
shumë të kënaqshme, megjithatë, sfidë vazhdon të mbetet pjesëmarrja e ulët e fëmijëve në edukimin
parashkollor, kryesisht për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe mungesës së institucioneve me
kosto të përballueshme. Braktisja e shkollimit është e një shkallë të ulët, dhe si fenomen konsiderohet
të jetë më i pranishëm tek komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Fëmijët me nevoja të veçanta dhe
fëmijët me talente të veçanta mbeten kategoritë më të margjinalizuara në arsimin parauniversitar.

-

Janë shënuar disa hapa pozitiv në krijimin e mekanizmave për monitorim dhe vlerësim të
performancës së drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve, si aprovimi i Ligjit për Inspektoratin e Arsimit,
miratimi i UA për standardet e praktikës profesionale për drejtorë të shkollave, si dhe miratimi i UA për
përzgjedhjen e drejtorëve të shkollave.

-

Investimi në arsim në raport me Bruto Produktin Vendor është i krahasueshëm me vendet e rajonit.
Megjithatë, duhet theksuar se shpenzimet në arsimin parauniversitar vazhdojnë të jenë të
përqendruara kryesisht në dy kategori:1) paga dhe mëditje dhe 2) shpenzime kapitale, ndërkaq shumë
pak në përmirësimin e cilësisë së arsimit.

-

Legjislacioni në arsimin parauniversitar përshkruhet me mungesë të koherencës, konflikte të shumta në
mes të legjislacionit primar dhe atij sekondar dhe gjithashtu në mes të akteve nënligjore.

-

Në vitin 2018 është kompletuar kuadri ligjor për sigurimin e cilësisë në institucionet arsimore.
Megjithatë, përkundër këtyre zhvillimeve, procesi fillestar i zbatimit të kuadrit rregullativ për sigurim të
cilësisë kishte sfida të shumta si në përcaktimin e koordinatorëve të cilësisë në nivel shkollë, komune
ashtu edhe në ngritjen e kapaciteteve të tyre.

-

Pakoja ligjore që rregullon zhvillimin profesional të mësimdhënësve nuk është kompletuar ende siç
është planifikuar. Aspektet që ende nuk janë rregulluar përfshijnë: 1) fazën e hyrjes në mësimdhënie;
2) zhvillimin profesional me bazë në shkollë dhe 3) financimin e zhvillimit profesional të
mësimdhënësve.

-

Procesi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve nuk është në hap me planin e veprimit të
PSAK. Deri në qershor të vitit 2019, rreth 2% e mësimdhënësve i janë nënshtruar procesit të vlerësimit
të performancës (krahasuar me 60% sa ka qenë e planifikuar të realizohet gjatë periudhës 2017 –
2019). Për më shumë, përkundër përpjekjeve, procesi i licencimit të mësimdhënësve sipas sistemit të
gradimit të paraparë më kornizën ligjore nuk ka shënuar asnjë progres.
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-

Zbatimi i kurrikulës së re, të bazuar në kompetenca filloi në vitin shkollor 2017/18, përkundër
mungesës së teksteve mësimore dhe mjeteve të konkretizimit që janë në përputhje me kërkesat e
kurrikulës së re. I gjithë procesi i zbatimit të kurrikulës së re është përcjellë me sfida të shumta
përfshirë, mungesën e mekanizmave të mbikëqyrjes, përkrahjes dhe llogaridhënies në procesin e
zbatimit të kurrikulës, përgatitja dhe përkrahja e pamjaftueshme e mësimdhënësve dhe drejtorëve për
zbatimin e kurrikulës e të tjera.

-

Interesimi i të rinjve për shkollat e arsimit profesional është rritur në vitet e fundit. Rreth 52% e
nxënësve në arsimin e mesëm të lartë zgjedhin profilet e arsimit profesional. Megjithatë, lidhja e
arsimit profesional me tregun e punës mbetet një sfidë dhe mekanizmat e sigurimit të cilësisë mbesin
të pazhvilluara. Shkollat profesionale vazhdojnë që përgjithësisht të mbesin si zgjedhje e dytë,
veçanërisht për nxënësit që nuk kanë mundur të regjistrohen në gjimnaze. Profilet më të kërkuara për
nxënësit janë në fushën e inxhinierisë, prodhimit dhe ndërtimtarisë dhe fushën e biznesit,
administrimit dhe drejtësisë. Mësimi praktik në shkollë dhe praktika profesionale në ndërmarrje nuk ka
rezultate të kënaqshme. Këshillimi dhe orientimi në karrierë mbetet sfidë dhe shërbimet e ofruara janë
ende të kufizuara në disa komuna.

-

Numri i stafit akademik të kualifikuar në institucionet e arsimit të lartë është i pamjaftueshëm – derisa
përpjesëtimi “staf akademik-student” në nivel vendi është 1:32, në sektorin publik mbetet akoma më i
pavolitshëm – 1:55. Në situatë mjaft të keqe janë universitetet në Prizren, Pejë, Gjilan dhe Gjakovë,
ndërkohë që gjendja në Universitetin e Prishtinës mbetet në nivelin e disa viteve të fundit 1:46.
Megjithëse ka përmirësime në zbatimin e kritereve për zgjedhjen e stafit akademik, nuk ka pasur
veprime konkrete për adresimin e shkeljeve flagrante të integritetit akademik nga ana e ndonjë
institucioni të arsimit të lartë në Kosovë.

Programet e KEC janë profilizuar në katër fusha të ndërlidhura në mes vete:
1. Përmirësimi i cilësisë së arsimit:
Gjatë vitit 2019 filloi zbatimi i projektit “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë”
(QAINT) me financimin e Agjencisë për Zhvillim të Austrisë. Po ashtu, filloi zbatimi i projektit PEACOCK (Paqe
përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive), i fokusuar në zhvillimin e shkathtësive për jetë dhe
orientimin për karrierë. Po ashtu, vazhdoi zbatimi i projekteve që zbatohen me bazë në shkollë si “Përkrahja e
adoleshentëve pas mësimit të rregullt” (ASSET) dhe Grantet Zhvillimore të Shkollave. Gjatë këtij viti, në
trajnimet e ofruara nga KEC u certifikuan 544 persona dhe u realizuan 14,588 orë trajnimi.
2. Të drejtat e njeriut
Përveç mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna, projektet nga fusha e të drejtave të njeriut vazhduan të
përqendrohen në përmirësimin e pozitës së fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Gjatë vitit

2019, Projekti EU SIMRAES 2 i financuar nga Bashkimi Evropian përfundoi mbështetjen e 10 qendrave
mësimore dhe aktivitetet tjera në përkrahje të arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.
Ndërkaq, projekti “Rritja e pjesëmarrjes në edukimin e hershëm dhe arsimin fillor cilësor” i financuar
nga Roma Education Fund (REF) ka arritur rezultatet e para konkrete në shkollat e komunës së
Prizrenit. Po ashtu, ka përfunduar projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Promovimi dhe
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mbrojtja e të drejtave të fëmijës (PPCR)”, ndërsa kanë filluar tri projekte të reja nga fusha e të
drejtave të njeriut.
3. Rrjetëzimi dhe pjesëmarrja në politikë bërje
Edhe gjatë vitit 2019 KEC ka qenë mjaft aktiv në realizimin e hulumtimeve që kishin për qëllim monitorimin në
fushën e arsimit dhe punësimit, si në nivelin qendror, ashtu edhe në atë lokal. Po ashtu, ka vazhduar
mbështetja për komunat në hartimin e planeve lokale të veprimit, si dhe mbështetja e drejtpërdrejtë për
shkollat dhe komunitetet, me përqendrim të veçantë tek komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Nisma të
shumta avokuese kanë rezultuar me ngritjen e vetëdijes për gjendjen në arsim dhe përfshirjen më aktive të
palëve me interes në politikë-bërje, si dhe me aprovimin e dokumenteve nga domeni i politikave arsimore. Me
Komisionin Evropian është lidhur një kontratë kornizë për financimin e mundshëm të aktiviteteve në këtë
fushë në periudhën 2020-2023.
4. Hulumtimet në fushën e arsimit
KEC nuk ka pasur projekte të veçanta të karakterit hulumtues, por hulumtime të shumta janë realizuar në
kuadër të projekteve të ndryshme të organizatës, si KEEN, etj.
Në vazhdim prezantohen raporte më të detajuara për projektet kryesore që ka zbatuar KEC-i gjatë vitit 2019.
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1. PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË ARSIMIT
1.1. Edukimi në fëmijërinë e hershme
Programi i edukimit në fëmijërinë e hershme bazohet në metodologjinë e njohur “Hap pas hapi”. Në
vitin 2019, në kuadër të këtij programi janë realizuar disa projekte kryesore si: FACE dhe PEACOCK, në
bashkëpunim dhe me mbështetjen e Universitetit të Edukimit në Cyrih si dhe “Rrjeti K-RAE-EYN”, me
financimin e OSF-Londër. Po ashtu janë zhvilluar trajnimet “Hap pas hapi” për edukatoret që punojnë me
moshat 3-6.

1.1.1. FACE dhe PEACOCK
FACE dhe PEACOCK janë të përkrahura nga Universiteti i Cyrihut për përgatitjen e mësuesve (Pädagogische
Hochschule Zürich- PHZH), Projektet Ndërkombëtare në Arsim (IPE). Komponenti FACE (Familjet dhe fëmijët në
arsim) është projekt arsimor që synon të mbështesë fëmijët nga mjediset e pafavorizuara për t’i vetëdijesuar
për kompetencat e tyre. FACE ju ofron nxënësve aktivitete të përshtatshme për moshën që kanë, për të
zbuluar se kush janë dhe çfarë janë në gjendje të bëjnë, si hap i parë drejt një vetkoncepti pozitiv. FACE është i
dedikuar për fëmijët nga klasa parafillore deri në klasën e katërt. Komponenti PEACOCK (Paqe përmes
bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive) ndihmon nxënësit të zhvillojnë shkathtësitë për jetë dhe të
orientohen për karrierë. PECOCK ka për fokus nxënësi nga klasa e 5-të deri në klasën e 9-të
Në fillim të vitit u mbajt takimi për hartimin e planit të aktiviteteve në Cyrih. Gjatë pranverës janë analizuar
programet shkollore, lëndët që merren me shkathtësitë për jetë dhe më pas ka nisur hartimi i programit
PEACOCK. Drafti i parë është ndarë me aktorët kryesorë - Fakultetin e Edukimit, MASHT-in, etj. Ndërkohë,
është në proces edhe hartimi i moduleve online të trajnimit për studentë dhe mësimdhënësit në shërbim.
Sa i përket aktiviteteve tjera të FACE gjatë vitit janë organizuar dy trajnime. Trajnimi i parë është mbajtur me 4
shkolla serbe në Kamenicë me 28 pjesëmarrës dhe trajnerë nga PHZH. Në tetor u mbajt edhe trajnimi për
trajner të komponentit FACE, i udhëhequr nga trajnerët e PHZH me 16 pjesëmarrës. Pjesëmarrësit u aftësuan
për të shpërndarë njohuritë e programit FACE tek të tjerët.

Foto 1. Foto e realizuar gjatë trajnimit për trajner të komponentit FACE.
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1.1.2. Rrjeti K-RAE-EYN
Qëllimi i rrjetit K-RAE-EYN është të mbështesë qasjen e barabartë në edukimin e fëmijërisë së hershme për
fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë të moshës 0-10 vjeç, duke u mbështetur në përfshirjen dhe përmirësimin
e cilësisë së ofrimit të shërbimeve. Rrjeti vazhdon të mbështesë profesionistët dhe paraprofesionistët e
fëmijërisë së hershme të cilët përkrahin fëmijët nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Rrjeti
bashkëpunon me më shumë se dhjetë OJQ partnere në Kosovë, të gjitha me përvojë të konsiderueshme në
ofrimin e shërbimeve për zhvillimin në fëmijërinë e hershme për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian.
KRAEYN ka forcuar rolin e saj dhe rrjeti ka punuar në aktivitete të drejtpërdrejta për ngritjen e kapaciteteve të
profesionistëve dhe profesionistëve. Rrjeti vazhdon të punojë me 138 anëtarët e tij, me qëllim të përmirësimit
të performancës së tyre si mbështetës të fëmijëve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.
Në tetorin e vitit 2019 REYN-ISSA ka organizuar në Zagreb takimin e përfaqësuesve të 11 shteteve të cilat kanë
rrjete. Nga K-RAE-EYN kanë marr pjesë 3 përfaqësues, ku kanë prezantuar aktivitetet dhe të arriturat e rrjetit.
Ky takim ishte shumë produktiv dhe janë shikuar mundësitë për aplikim të përbashkët të 11 rrjeteve REYN, për
mbështetje në të ardhmen.

Foto 2. Foto e realizuar nga takimi ndërkombëtar i përfaqësuesve të 11 rrjeteve kombëtare REYN nga Belgjika,
Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Italia, Kroacia, Kosova, Hungaria, Sllovakia, Sllovenia, Serbia dhe Ukraina.

Në aspektin e avokimit, Rrjeti ka ndërmarrë dy iniciativa:
•

Bashkë me KOMF është organizuar punëtoria për identifikimin e sfidave dhe problemeve në fushën e
arsimit, me qëllim hartimin e politikës orientuese/rekomanduese për fëmijërinë e hershme, e cila pritet t’i
dorëzohet kabinetit të ri të ministrit në MASHT.

•

Në një shkollë fillore të Komunës së Ferizajt Rrjeti ka identifikuar braktisjen e 22 nxënësve të
komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian nga të cilët 10 në klasën e parë. Meqë reagimet tek organet
shtetërore nuk kanë dhënë rezultate, Rrjeti është në proces të marrjes së hapave tjerë, siç është informimi
i mediave për dukurinë e braktisjes në këtë shkollë.

10

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2019
1.1.3. Hap pas Hapi
Nga tetori janë organizuar dy grupe me trajnimin “Hap pas hapi”, dedikuar edukatoreve të cilat punojnë me
fëmijët parashkollor grup mosha 3-6. Në dy grupet janë trajnuar dhe certifikuar 35 pjesëmarrës. Të gjithë të
certifikuarit janë pajisur me librat Hap pas Hapi për moshën përkatëse. Me të dy grupet është planifikuar që
gjatë vitit të ardhshëm të vazhdohet me punëtori dhe vizita monitoruese.

Foto 3. Foto e realizuar gjatë trajnimit “Hap pas hapi”, me edukatoret të cilat punojnë me fëmijët parashkollor
3-6 vjet.

1.1.4. Edukimi për drejtësi shoqërore
Me organizatën Novo Koncepti në Prizren është organizuar grupi i cili u trajnua me programin “Edukimi për
Drejtësi Shoqërore, aktivitetet për të rritur”. Në këtë grup morën pjesë 23 pjesëmarrës. Pas një kohe pritet të
organizohet edhe pjesa e dytë e trajnimit me të njëjtit pjesëmarrës.

1.2. Përkrahja e adoleshentëve pas mësimit të rregullt (ASSET)
Programi ASSET është nismë pesë vjeçare, e dizajnuar për përfitimin e shkollave të mesme në Kosovë dhe
nxënësve të tyre (klasat 10-12) e cila filloi së zbatuari në qershorin e vitit 2017. Objektivi kryesor i ASSET-it
është zhvillimi i shkathtësive për punë dhe ndërmarrësi tek të rinjtë, rritja e mundësisë që ata të marrin
vendime të informuara për karrierën e tyre dhe rritja e qëndrimit të tyre pozitiv drejt së ardhmes. Moto e
Programit është “Përgatitja e të rinjve të Kosovës për jetë dhe punë në shekullin 21”. Qëllimet dhe aktivitetet e
ASSET-it janë në harmoni me Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë, kornizën e saj kurrikulare dhe kurrikulën
bërthamë për shkollat e mesme të larta (në veçanti fushën e kurrikulës “Jeta dhe Puna”).
Gjatë vitit 2019, Programi arriti të punojë në themelimin e hapësirave krijuese në 14 shkolla te reja partnere,
në hartimin dhe zbatimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve, si dhe në aktivitetet jashtëkurrikulare për
nxënësit e gjimnazeve partnere. Gjatë vitit 2019, Programi rriti numrin e komunave partnere, nga 9 në 16.
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Përpjekje të shtuara u bënë në shtrirjen e aktiviteteve mbi fenomenet negative në shkolla duke shtjelluar disa
nga temat e planifikuara me përfaqësues të komunitetit shkollor. Programi po ashtu rishikoi pakon e vlerësimit
të shkathtësive të buta dhe e zgjeroi përdorimin e saj përmes mësimdhënësve të trajnuar. Më poshtë janë
dhënë informacione statistikore për rezultatet e programit.
Aktiviteti 1: Zhvillimi i kompetencave për jetë dhe punë
Mundësimi i mësimit praktik të bazuar në projekte
•

Janë inauguruar 7 qendra të karrierës dhe ndërmarrësisë në Gjilan, Kamenicë, Viti, Han i Elezit, Ferizaj,
Fushë Kosovë dhe Vushtrri (të rinovuara, pajisura me teknologji arsimore dhe funksionale për përdorim
nga nxënësit);

Foto 4. Foto e realizuar gjatë inaugurimit të 7 qendrave të karrierës dhe ndërmarrësisë.
•

•
•

Është organizuar gara “Sfida e Dizajnit” në partneritet me Fondacionin IPKO, në të cilën morën pjesë 13
shkolla në sfidat: krijimi i videos së profesioneve; elektronika. Punimet më të mira u shpërblyen me tri
vendet e para në secilën nga këto kategori;
Janë organizuar kampet e të rinjve në bashkëpunim me MKRS dhe organizatën TOKA, në të cilën morën
pjesë 100 nxënës nga shkollat partnere;
Janë përzgjedhur shtatë shkolla të reja partnere në shtatë komuna, si në vijim, duke e formuar kështu
listën prej 16 shkolla partnere të programit ASSET, të cilat u pajisën dhe u bënë të gatshme për përdorim
në dhjetor 2019.

Ndërtimi i kapacitetit të mësimdhënësve
•
•

Është aprovuar nga MAShT kursi “Vlerësimi për të Nxënë” ;
208 mësimdhënës janë trajnuar për mësimin e bazuar në projekte, të cilët i zhvilluan 66 projekte me
pjesëmarrje të 2,400 nxënësve;
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•
•
•
•

39 mësimdhënës dhe nxënës janë trajnuar për kursin “Klubet e Teknikëve;
Është mbajtur shkolla verore për 46 mësimdhënës, me 7 kurse të shkurtra mbi përdorimin e pajisjeve të
teknologjisë arsimore;
Janë organizuar kurse të shkurtra mbi teknologjinë muzikore dhe makinën qepëse kompjuterike me 42
mësimdhënës dhe 91 nxënës;
30 mësimdhënës (18 në kursin “Mësimdhënia e bazuar në projekte; 12 në kursin “Vlerësimi për të
Nxënë”) janë certifikuar si fasilitues shkollorë.

Zhvillimi i mjeteve të vlerësimit
•

•

Është pilotuar një set i 10 shkathtësive të buta dhe treguesve të sjelljes me 1753 nxënës në kuadër të
kursit “Mësimdhënia e bazuar në projekte”. Pas një procesi rishikimi të treguesve, edhe 647 nxënës tjerë
u vlerësuan sipas treguesve të rinj;
Është organizua anketa me 1715 nxënës në kuadër të studimit fillestar mbi opinionin e nxënësve për
edukimin dhe të ardhmen, në 7 shkollat e reja partnere.

Aktiviteti 2: Edukimi për karrierë dhe ndërmarrësi
•
•
•
•
•

Janë trajnuar 66 mësimdhënës në orientim dhe udhëzime për karrierë.
Janë realizuar 10 video nga nxënësit, prej te cilave 3 janë publikuar online në portalin Busulla;
Janë krijuar shtatë kënde të karrierës në shkollat partnere.
48 mësimdhënës janë trajnuar për ndërmarrësi dhe edukim financiar; dhe
Mësimdhënësit e trajnuar filluan realizimin e ndërmarrjeve me nxënës, ku morën pjesë 1439 nxënës me
62 ndërmarrje të themeluara.

Aktiviteti 3: Lidhja e shkollave me biznese dhe komunitetin
•
•
•
•
•

Është draftuar udhëzuesi për klubet e karrierës;
Janë themeluar dhe janë funksionale klubet e karrierës nga nxënësit në 9 shkolla;
Janë realizuar 33 marrëveshje bashkëpunimi shkollë-biznes;
298 nxënës janë angazhuar në punë praktike/vullnetare;
30 mësimdhënës janë trajnuar në temën “Hartëzimi i komunitetit nga të rinjtë” bashkë me 176 nxënës,
të cilët kanë hartuar raporte të ndryshme hulumtuese.

Program i shënoi data të rëndësishme me nxënës, si:
•

•
•

Ditën ndërkombëtare e vajzave (11 tetor 2019) në bashkëpunim me IF dhe organizatat e UN-it në
Kosovë. 35 vajza morën pjesë në punëtoritë mbi përdorimin e pajisjeve të teknologjisë arsimore dhe në
dy vizita studimore të organizuara për këtë ngjarje; dhe
Javën e ndërmarrësisë, me pjesëmarrje të shkollës Haxhi Zeka dhe zyrtarëve të Programit në emisionin e
mëngjesit në televizionin T7 për të ndarë praktikat e themelimit të ndërmarrjeve në shkollë.
Lansimin e platformës së USAID për të rinj, Youthlead.org, me mbi 73 nxënës, 6 mësimdhënës dhe 6
nxënës tjerë - të nominuarit e parë për Kosovë në këtë platformë.
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1.3. Grantet Zhvillimore të Shkollave
Ky projekt implementohet nga qershori i vitit 2017 në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë (MASHT), si pjesë e projektit ESIP të financuar nga kredia e marrë nga Banka Botërore. Qëllimi i
projektit të është promovimi i angazhimit qytetar përmes pjesëmarrjes së mësimdhënësve, prindërve dhe
komunitetit në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e aktiviteteve të shkollës.
Në kuadër të këtij projekti kërkohet që shkollat përfituese të granteve paraprakisht të hartojnë plane
zhvillimore dhe projekt-propozime, të cilat janë në harmoni me qëllimin e projektit. Pas aprovimit të planeve
zhvillimore dhe projekt propozimeve të shkollave nga Këshilli për Aprovimin e Granteve Shkollore (KAGSh),
shkollat fitojnë të drejtën për të implementuar projektin përmes financimit nga ana e MASHT-i. Në vitin 2017
në kuadër të projektit të GZhSh janë përzgjedhur 160 shkolla përfituese nga mbarë Kosova. Nga shkollat
përfituese, 140 prej tyre kanë qenë të përzgjedhura në bazë të kritereve të përcaktuara në manualin e GZhSh
dhe 20 shkolla të tjera kanë fituar në bazë të një gare të organizuar ndërmjet shkollave që kanë qenë
përfituese të granteve nga realizimi i projekteve të mëparshme.
Gjatë vitit 2019, Projekti është fokusuar kryesisht në realizimin e aktiviteteve të cilat kanë mundësuar arritjen
e dy rezultateve:
Rezultati #5: Lehtësimi i prokurimit të mallrave dhe shërbimeve që do të blihen nga grantet shkollore
Vonesat në transferimin e të hollave nga Ministria e Financave në komuna kishte ndikuar që deri në fund të
vitit 2018 të mbeten pa u realizuar 366 pako të parapara për këtë vit, prej të cilave 77 pako ishin për mallra
dhe 289 pako për shërbime. Pas konsultimeve me Bankën Botërore, u vendos që prokurimi për këto pako të
kryhet në periudhën shtator-dhjetor 2019. Përkundër vështirësive, si rezultat i mobilizimit të BPT dhe
drejtorëve të shkollave përfituese u arrit që deri në fund të dhjetorit të realizohen 293 pako, prej të cilave 77
pako të mallrave në vlerë 129,479.57 euro dhe 216 pako të shërbimeve në vlerë 330,823.49 euro. Nga shuma
e përgjithshme 540,000 e paraparë për këto pako janë aprovuar pako në vlerë 460,303.06 euro apo në vlerë
85.24%.Përveç pakove të vonuara të vitit 2018, KEC ka arritur që së bashku me shkollat të kompletojë dhe
dorëzojnë në MASHT 584 pako të vitit 2019, të cilat janë aprovuar. Nga pakot e aprovuara, 268 pako kanë
qenë për mallra, vlera e të cilave arrinte shifrën 237,317.97 euro, ndërsa 316 pako kanë qenë për shërbime,
vlera e të cilave arrinte shifrën në 340,669.51 euro. Nga 600,727.03 eurot e parapara gjatë vitit 2019, projekti
ka arritur të realizojë pako në vlerën 577,987.48 euro, ose në vlerën 96.21% nga shuma e planifikuar.
Rezultati #6: Mentorimi dhe monitorimi i procesit të zbatimit.
Gjatë vitit 2019 BPT kanë kryer tri monitorime në shkollat përfituese për të vlerësuar realizimin e pakove nga
ana e tyre. Monitorimi parë, i filluar gjatë muajit tetor 2018 dhe i realizuar në 41 shkolla, ka vazhduar deri në
muajin mars të vitit 2019 me ç ‘rast është kompletuar monitorimi i 93 shkollave të cilat kishin arritur të
realizonin pako gjatë vitit 2018. Monitorimi i dytë është realizuar gjatë periudhës prill-shtator 2019. Gjatë
kësaj periudhë është bërë monitorimi i të gjitha shkollave përfituese. Ndërsa monitorimi i tretë është realizuar
gjatë muajve tetor-dhjetor 2019. Gjatë monitorimit BPT kanë plotësuar instrumentet për monitorim, të cilat
pasi janë nënshkruar nga drejtorët e shkollave ato janë vendosur në databazën e monitorimit të projektit. Nga
raportet e monitorimit shihet se shkolla janë duke i shfrytëzuar mallrat e blera përmes këtij granit, si dhe i
kanë shfrytëzuar certifikatat nga trajnimet në rast të licencimit të tyre për nivelin e dytë. Gjatë vitit 2019, BPT
kanë mbështetur shkollat që të hartojnë nga katër raporte tremujore të shpenzimeve të tyre dhe t’i dërgojnë
ato për verifikim në zyrën e financave të DKA-ve përkatëse. Të gjitha raportet tremujore janë integruar në
databazën e monitorimit të projektit. Më datën 6 dhjetor 2019 është aprovuar nga zyra e Bankës Botërore
vazhdimi i projektit edhe në vitin 2020 me 80 shkolla, të cilat do të garojnë për të përfituar grantin nga projekti
GZhSh.
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1.4. Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë (QAINT)
Projekti “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë (angl. QAINT)” synon ta
bashkërendojë sistemin e arsimit të lartë në Kosovë me standardet ndërkombëtare të cilësisë, transparencës,
integritetit dhe llogaridhënies. Ndikimi afatgjatë i këtij projekti është përmirësimi i cilësisë dhe aftësisë
konkurruese të sektorit të arsimit të lartë me qëllim që t’i kontribuojë zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të
vendit. Projekti i ka katër objektiva:
Objektivi 1. Kapaciteti i ngritur i AKA për t’i monitoruar ofruesit e arsimit të lartë dhe këshillimi i MAShT mbi
rezultatet e vlerësimit të cilësisë, si dhe përmirësimi i kredibilitetit të procesit të akreditimit.
Objektivi 2. Përmirësimi i transparencës, integritetit dhe llogaridhënies në sektorin e arsimit të lartë.
Objektivi 3. Përmirësimi i legjislacionit (rregulloreve, procedurave dhe praktikave) lidhur me çështjet
akademike në arsimin e lartë.
Objektivi 4. Përmirësimi i kapacitetit të stafit të ri akademik (asistentëve/teve të rinj/reja dhe/ose atyre që i
kanë përfunduar studimet e doktoratës) për të ushtruar mësimdhënie të bazuar në punë hulumtuese.
Gjatë fazës fillestare të projektit, janë mbajtur takime me shtatë (7) institucione të arsimit të lartë në Kosovë,
Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA), Këshillin
Shtetëror të Cilësisë (KShC), si dhe me organizata studentore dhe aktivistë/e. Qëllimi i këtyre takimeve
fillestare ka qenë që të informohen palët përkatëse të interesit për rezultat që priten nga projekti dhe për t’i
vendosur themelet e punës së përbashkët me institucionet përkatëse për hapat konkretë që do të ndërmerren
në kuadër të projektit. Po ashtu, gjatë fazës fillestare është bërë edhe një analizë gjinore, ku janë marrë
parasysh të gjitha të dhënat që ndërlidhen me çështjet gjinore dhe që i prekin studentët dhe mësimdhënësit
në të gjitha universitetet publike. Në këtë kontekst, po ashtu janë identifikuar ato çështje gjinore, të cilat
mund të adresohen brenda projektit QAINT. Rëndësi e veçantë u është kushtuar edhe standardeve shoqërore
dhe mjedisore, sidomos gjatë hartimit të strategjisë për dukshmëri të projektit dhe në përgjithësi gjatë
planifikimit të tij të hershëm. Përveç kësaj, MAShT, AKA dhe Universiteti i Prishtinës, si universiteti më i madh
në mesin e Konferencës së Rektorëve, kanë emëruar nga një anëtar në Këshillin Drejtues të Projektit, të cilët
do t’u japin drejtim aktiviteteve të projektit dhe do të japin udhëzime gjatë planifikimit të përgjithshëm
strategjik të tij. Takimi fillestar i projektit është mbajtur më datë 26 qershor 2019, ku kanë qenë të pranishëm
përfaqësues të ADA, Këshillit Drejtues dhe konzorciumit të projektit QAINT. Në këtë takim janë miratuar
propozimet për anëtarë të KD, si dhe plani për ceremoninë e fillimit zyrtar të projektit. Me datë 11 korrik 2019,
është organizuar një ceremoni zyrtare bashkë me përfaqësues të ADA, Ambasadës Austriake, MAShT, AKA,
institucioneve të arsimit të lartë dhe me bashkëpunëtorë nga organizata e institucione të tjera.
Objektivi 1: Pas fillimit zyrtar të projektit dhe vendosjes së kontakteve fillestare me MAShT dhe AKA, këtyre
institucioneve u janë dërguar kërkesa për vendosjen formale të bashkëpunimit në kuadër të projektit përmes
marrëveshjeve me shkrim. Si rezultat i kësaj, më datë 22 shtator 2019, është nënshkruar Memorandumi i
mirëkuptimit me MAShT, ndërsa Memorandumi i mirëkuptimit me AKA është ende duke u shqyrtuar nga ky
institucion. Vlen të përmendet se përpjekjet për vendosjen dhe fillimin e bashkëpunimit me institucionet e
lartpërmendura në kuadër të aktiviteteve të projektit, kanë përkuar me situatën e përgjithshme politike në
vend, të krijuar pas dorëheqjes së papritur të Kryeministrit më 19 korrik 2019 dhe shpalljen e zgjedhjeve të
parakohshme parlamentare për datën 6 tetor 2019. Kjo situatë e ka ngadalësuar në masë të dukshme
komunikimin me partnerët kyç dhe ka qenë një ndër faktorët kryesorë për vonesat në vendosjen e
bashkëpunimit formal, sidomos me MAShT. Përveç kësaj, vendimi përfundimtar i Rrjetit Evropian për Sigurim
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të Cilësisë (ENQA) për përjashtim të AKA nga anëtarësia në këtë organizatë, e ka bërë edhe më të ndërlikuar
situatën brenda AKA, ku kishte pasur edhe më herët tensione në mes të udhëheqjes së AKA dhe KShC, gjë që e
ka vonuar edhe më tej fillimin e bashkëpunimit të projektit QAINT me këtë institucion. Bashkëpunimi me AKA
është vendosur gjatë muajit dhjetor 2019, me hartimin e një plani të përbashkët të punës, sipas të cilit
fillimisht do të angazhohet një ekspert ndërkombëtar për përcaktimin e nevojave të AKA.
Objektivi 2: Si partnere zbatuese e projektit QAINT dhe anëtare e Koalicionit për Integritet dhe Transparencë
në Universitet (KITU), ORCA e ka vazhduar monitorimin e mbledhjeve të KShC-së me një marrëveshje tjetër të
nënshkruar në mes të Koalicionit KITU dhe KShC në prill 2019. Dymbëdhjetë (12) mbledhje janë monitoruar
brenda kësaj periudhe të raportimit. Gjithashtu janë përcaktuar gjithsej 28 dokumente/informata të
rëndësishme si standard, të cilin duhet ta përmbushin institucionet publike të arsimit të lartë për ta treguar
nivelin e transparencës së tyre – dokumente/informata këto që institucionet publike të arsimit të lartë duhet
t’i bëjnë publike në ueb-faqet e tyre ose në mënyra të tjera. Nga të gjitha institucionet është kërkuar që,
përmes një pyetësori të dizajnuar enkas për këtë qëllim, të raportojnë se në ç‘ masë e përmbushin këtë
standard. Institucionet e arsimit të lartë janë pyetur edhe nëse kanë ndonjë mospajtim lidhur me
dokumentet/informatat e përcaktuara dhe nga ato është kërkuar që të raportojnë për vështirësitë që mund t’i
kenë me vënien e këtyre dokumenteve/informatave në dispozicion të publikut dhe nëse kanë nevojë për
ndihmë në këtë drejtim. Rezultatet e këtij vlerësimi, që është realizuar në periudhën janar-shtator 2019 dhe
është publikuan në raportin e ORCA “Universitetet në provim” të shtatorit 2019, kanë treguar se Universiteti i
Prizrenit, Pejës, Gjakovës, Gjilanit dhe Mitrovicës kanë shënuar përmirësim në disa tregues të transparencës së
tyre formale për sa u përket dokumenteve/informatave të publikuara; ndërkohë, Universiteti i Prishtinë dhe
Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj nuk kanë shënuar ndryshime në këtë aspekt. Vlerësimi i fundit
ka treguar një rritje të ndjeshme të transparencës formale të universiteteve publike, si një hap para drejt
arritjes së transparencës së plotë.
Për sa u përket emërimeve/ngritjeve në detyrë të stafit akademik, Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti i
Pejës janë dy universitetet publike që janë përzgjedhur për monitorim gjatë vitit të parë të projektit. Rezultatet
e monitorimit do të bëhen publike gjatë vitit, megjithëse në asnjërin nga këto universitete nuk janë shënuar
emërime/ ngritje në detyrë të stafit akademik gjatë kësaj periudhe të raportimit. Përveç kësaj, është dizajnuar
një skemë e granteve për gjallërimin e aktivizmit studentor dhe për t’i mbështetur organizatat studentore dhe
grupet studentore joformale drejt përmirësimit të cilësisë, transparencës dhe llogaridhënies në sistemin e
arsimit të lartë. Në ciklin e parë të aplikimit, gusht – shtator 2019, janë ndarë gjithsej 10 grante në shumë prej
16,095.14 €. Nga ato organizata që janë përzgjedhur, 9 janë grupe studentore joformale (1 i komunitetit rom)
dhe 1 është organizatë studentore e përfaqësuar në Parlamentin Studentor të Universitetit të Prishtinës. Nga
54 vullnetarë, sa do të angazhohen në projektet e mbështetura përmes kësaj skeme të granteve, 50% janë gra.
Përmbyllja e suksesshme e procesit të grantimit për vitin 2019 është shënuar me një pritje të fundvitit të
organizuar me këtë rast, ku janë ndarë çmime për projektet më të mira.
Sa i përket transparencës së shpenzimit të parave publike në arsimin e lartë, është përpiluar një analizë me
shkrim e buxheteve të miratuara nga Kuvendi dhe e raporteve të shpenzimeve për periudhën e raportimit;
mirëpo, ky raport nuk është bërë ende publik në pritje të informatave plotësuese nga Raporti i Auditimit të
brendshëm, të cilat do të jepnin një pasqyrë më të mirë për mënyrën e administrimit të financave brenda
institucioneve përkatëse. ORCA ia ka dërguar MAShT një kërkesë formale për këto informata dhe aktualisht ajo
është ende duke u shqyrtuar.
Monitorimi formal i mbledhjeve të ENIC/NARIC-ut në kuadër të projektit QAINT nuk ka mundur të fillojë pa u
nënshkruar Memorandumi i mirëkuptimit me MAShT, pra deri në fund të shtatorit 2019. ORCA e ka hartuar
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draftin e raportit për monitorimin e vendimeve të marra gjatë periudhës prill – tetor 2019, e cila pjesërisht do
të duhej ta përfshinte edhe monitorimin në kuadër të projektit QAINT; mirëpo, mbledhja e parë e ENIC/NARICut pas nënshkrimit të Memorandumit me MAShT është mbajtur me datë 21 nëntor 2019. Gjetjet nga procesi i
monitorimit do të raportohen në periudhën e ardhshme. Vlen të përmendet se rregullorja e re e Universitetit
të Prishtinës për emërimet dhe ngritjet në detyrë të stafit akademik i ka përmirësuar kriteret në krahasim me
rregulloren paraprake.
Objektivi 3: Legjislacioni aktual në Kosovë, veçanërisht për sa u përket çështjeve të cilësisë dhe të qeverisjes së
mirë në institucionet publike të arsimit të lartë, është analizuar me qëllim të përcaktimit të fushave që mund
të kenë nevojë për ndryshim ose përditësim. Një analizë me shkrim në formë të draftit i është dorëzuar MAShT
për shqyrtim dhe diskutim të mëtejmë dhe do të finalizohet në bashkëpunim me konzorciumin e projektit
QAINT, në një punëtori si pjesë e planit të MAShT për ndryshim/përditësim të legjislacionit për vitin 2020. Në
përfundim të këtij procesi, versioni final i raportit do të publikohet. Përveç kësaj, plani strategjik i Universitetit
të Pejës, i domosdoshëm për ciklin e ardhshëm të akreditimit, aktualisht është duke u hartuar në bashkëpunim
me ekspertin e projektit QAINT.
Objektivi 4: Skema e granteve e paraparë me Pikësynimin 4 të projektit për aftësimin e stafit të ri akademik në
universitetet publike për të ushtruar mësimdhënie të bazuar në punë hulumtuese, do të mbështetet në një
dokument që është hartuar gjatë kësaj periudhe të raportimit dhe paraqet konceptin themelor të skemës, e
cila do të financohet dhe do të administrohet nga MAShT. Drafti i dokumentit në fjalë është diskutuar dhe
është plotësuar bashkërisht me përfaqësues të MAShT, përfaqësues të universiteteve publike dhe të
konzorciumit të projektit QAINT në një punëtori të mbajtur më datë 14 nëntor 2019. Punimet e punëtorisë
janë pasuar nga një takim me zyrtarë të MAShT, ku është hartuar propozimi për formimin e grupit punues, i cili
do ta ndërtojë bazën ligjore për këtë skemë. Propozimi për grupin punues është miratuar nga Sekretari i
Përgjithshëm i MAShT në dhjetor 2019.

Foto 5. Foto e realizuar gjatë punëtorisë për hartimin e skemës së granteve për mësimdhënie të bazuar në
punë hulumtuese.
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2. TË DREJTAT E NJERIUT
2.1. Përgatitja e mësuesve të ardhshëm: Edukimi për Demokracinë dhe të Drejtat e
Njeriut
Projekti “Përgatitja e mësuesve të ardhshëm: Edukimi për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut" i cili
përkrahet nga Qeveria e Norvegjisë, përmes The European Wergeland Centre (EWC), ka filluar zbatimin në
muajin mars të vitit 2019. Qëllimi kryesor i projektit është: të përmirësohet cilësia e arsimit për mësuesit e
ardhshëm në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi, përmes partneriteteve
rajonale të institucioneve para dhe pas shërbimit për mësimdhënësit, duke përfshirë edhe autoritetet
kombëtare të arsimit, ku do të zhvillohen dhe do të ofrohen module për Qytetarinë dhe të Drejtat e Njeriut për
të mbështetur zbatimin e reformave demokratike të arsimit në Ballkanin Perëndimor.
Gjatë vitit 2019, janë zhvilluar këto aktivitete:
 Është mbajtur takimi i parë i Komitetit Drejtues të Projektit gjatë muajit prill 2019 në Oslo të
Norvegjisë, ku kanë marrë pjesë përfaqësuesit nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që janë të
përfshirë në projekt. Po ashtu, gjatë muajit nëntor 2019, është mbajtur edhe takimi i dytë i Komitetit
Drejtues të Projektit në Petrovac të Malit të Zi. Takimet e Komitetit kanë për qëllim rishikimin e Planit
të Punës së projektit dhe ofrimin e sugjerimeve për të orientuar sa më mirë aktivitetet e projektit,
kundrejt nevojave të vendeve përfituese.
 Me ndërmjetësimin e KEC, është nënshkruar marrëveshja për bashkëpunim në mes të EWC dhe
Universitetit të Prishtinës – Fakultetit të Edukimit, për pjesëmarrje në projekt. Po ashtu, janë
nënshkruar kontratat me profesorët e përfshirë në adaptimin e Modulit për Qytetarinë dhe të Drejtat
e Njeriut për nevojat e UP-FE.
Pas nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me 12 Universitete nga Ballkani Perëndimor, në datat 2025 nëntor 2019 është zhvilluar takimi i parë regjional ku kanë marrë pjesë të gjitha universitetet nga rajoni të
përfshira në projekt. Gjatë ditëve të punës është prezantuar drafti i modulit për qytetarinë dhe të drejtat e
njeriut dhe është zhvilluar trajnimi për profesorët e universiteteve për shfrytëzimin / adaptimin e modulit.

2.2. Rritja e pjesëmarrjes në edukimin e hershëm dhe arsimin fillor cilësor
Projekti synon shtimin e pjesëmarrjes së fëmijëve rom të moshave 4 deri në 6 vjeç dhe 6 deri në 8 vjeç, në
edukimin e hershëm dhe në arsimin fillor cilësor. Objektivi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë
rezultatet në edukimin e hershëm, si dhe të nxisë gatishmërinë e fëmijëve përfshirë edhe të riatdhesuarit nga
radhët e komuniteteve romë, egjiptian dhe ashkali, për regjistrimin në klasën e parë dhe të dytë në lokacionet
ku është i shtrirë projekti, gjegjësisht në Prizren. Projekti po ashtu, ka për qëllim të përmirësojë aftësitë e
prindërve si dhe të forcojë lidhjen ndërmjet prindërve dhe institucioneve arsimore. Projekti përbëhet nga 4
komponentë.
Komponenti 1. Përmirësimi i qasjes në shërbimet primare të fëmijërisë së hershme
Në kuadër të këtij komponenti është bërë blerja e librave dhe pakove shkollore, të cilat janë shpërndarë tek
fëmijët përfitues të projektit 4-6 vjeç. 40 fëmijë janë pajisur me këto libra/pako shkollore duke përfshirë edhe
5 fëmijë të rikthyer. Në shkurt 2019 janë rekrutuar dy mediatore, në këtë periudhë kanë filluar edhe aktivitetet
me klasat e tyre përkatëse në shkollat ku operon projekti. Mediatorët kanë mbledhur të dhënat për nevoja të
projektit në kohë dhe me sukses. Po ashtu, mediatorët kanë realizuar së paku 15 vizita në familje në terren për
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çdo muaj. Takimet me prindërit janë organizuar në forma të përshtatshme të komunikimit për të inkurajuar
regjistrimin e fëmijëve në nivelin parafillor. Ata kanë identifikuar familjet e rikthyera dhe, në këtë mënyrë,
kanë ndihmuar dhe përgatitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar për kriteret administrative për regjistrimin
në shkollë. Të gjithë fëmijët e identifikuar për vitin 2019-20 janë të përfshirë në proces mësimor.
Komponenti 2. Përmirësimi i cilësisë në shërbimet e fëmijërisë së hershme
Në shtator 2019 janë funksionalizuar dy biblioteka të lodrave në dy lokacione/shkolla ku operon projekti.
Numri i lodrave që janë blerë për bibliotekën e lodrave në total është 100 pra, nga 50 për një shkollë. Numri i
anëtarëve të regjistruar në bibliotekën e lodrave për të dy shkollat është 31. Ndërsa numri i fëmijëve të
përfshirë në këtë aktivitet deri tani është 38 për të dy shkollat. Në dhjetor 2019 është angazhuar edhe
konsulenti në cilësinë e këshilluesit të mediatorëve në lidhje me përdorimin dhe mirëmbajtjen e bibliotekës së
lodrave. Për muajin dhjetor konsulenti ka realizuar 4 takime në të dy shkollat. Gjatë takimeve me konsulentin
mediatorët kanë mësuar më shumë për metodologjinë e përdorimit dhe zhvillimit të këtij aktiviteti. Në mars
2019 është zhvilluar trajnimi me hulumtuesit – mbledhësit e të dhënave për zhvillimin e vlerësimit të IDELA-s.
Ky trajnim u mbajt në bashkëpunim me përfaqësuesit e REF për Kosovë dhe Shqipëri. Vlerësimi Ndërkombëtar
i Zhvillimit dhe të Nxënit të hershëm (IDELA) është realizuar në nëntor 2019. Në total numri i fëmijëve që janë
vlerësuar me IDELA është 42 për të dy shkollat.
Komponenti 3. Rritja e qasjes në arsimin cilësor të shkollës fillore
Është kryer identifikimi i hershëm i fëmijëve për regjistrim në parashkollor dhe në klasën e parë përmes
mediatorëve. Pesë familje ishin identifikuar si të riatdhesuar dhe fëmijët e tyre janë regjistruar në shkollë.
Të gjithë fëmijët tjerë që janë identifikuar në terren, me asistimin dhe ndihmën e ofruar nga mediatoret janë
regjistruar në edukimin parashkollor, parafillor dhe në atë fillor me kohë dhe sukses. Në kuadër të këtij
komponenti është kryer pajisja e klasave me materiale didaktike në shkollat partnere të projektit. Janë
zhvilluar po ashtu aktivitete ndërkulturore për nder të festave të fundvitit në të dy klasat/shkollat me fëmijët
dhe prindërit.
Komponenti 4. Përmirësimi i aftësive dhe praktikave të prindërimit të Prindërve Romë
Me datë 21 mars në Prizren u zhvillua trajnimi me nënat fasilituese dhe me tutorët e projektit për ti aftësuar
në mbajtjen e sesioneve informuese me grupet e nënave nga radhët e komunitetit rom, egjiptian dhe ashkali.
Aktiviteti i klubit të nënave ka filluar në tetor 2019, në këtë periudhë janë angazhuar dy nëna rome si
fasilituese të aktivitetit. Megjithatë, pjesëmarrja e nënave në aktivitete lë për tu dëshiruar. Temat që janë
shtjelluar në sesionet me nëna kanë trajtuar tema më të përditshme më sociale.

Foto 6. Foto e realizuar gjatë trajnimit me nënat fasilituese dhe me tutoret e projektit.
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2.3. EU SIMRAES 2
Projekti i Zyrës së Bashkimit Evropian për mbështetje të zbatimit të strategjisë për integrimin e komuniteteve
rom, ashkali dhe egjiptian 2 – Arsim për Integrim (EU SIMRAES 2), është implementuar prej 1 prill 2016 – 31
tetor 2019. Projekti EU SIMRAES 2 është implementuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS)
dhe Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me 6 partnerë lokalë.
Objektivi specifik i veprimit ishte sigurimi i qasjes së barabartë të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në
arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm, duke përmirësuar regjistrimin, vijimin dhe arritjen e rezultateve të
fëmijëve nëpërmjet mbështetjes së bazuar në komunitet dhe asaj financiare.
Gjatë tri viteve të implementimit, të gjitha aktivitetet e planifikuara të projektit janë realizuar me kohë. Në
tabelën e mëposhtme janë përmbledhur treguesit e projektit dhe rezultatet për secilin vit.
Tabela 1. Rezultatet përgjithshme të projektit EU SIMRAES 2
Treguesi

Rezultati
fillestar 1

1.1 Për secilin komunitet përfitues
pjesëmarrja në nivelin parafillor dhe
arsimin e obligueshëm të rritet nga 5-10
pikë të përqindjes

Parafillorë:
53.9%
I obligueshëm:
78.7%
(2013/2014)

1.2 Gjysma e mësimdhënësve dhe
gjysma e prindërve të komuniteteve
rom, ashkali dhe egjiptian të
angazhohen aktivisht në luftimin e
diskriminimit dhe paragjykimeve ndaj
komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian
1.3 Zvogëlimi i hendekut të suksesit
(suksesi i mesatares) ndërmjet romëve,
ashkalive dhe egjiptianëve me ata të
shumicës.
1.4 80% të kthyerve nga komunitetet
përfituese vijojnë arsimin fillor dhe të
mesëm të ulët.

Viti
2016/17 2

Viti
2017/18 3

Viti 2018/19 4

81.5%

89.5%

78.1%

91.6%

95.7%

96.8%

Nuk ka pasur
matje

82%

85%

85%

50%

85%

1.39
(2015-2016)

1.22

0.97

1.06

Dallimi
në
%

1.06

81.4%

96.7%

100%

80%

100%

14.5%

15.4%

15.4%

Dallimi
në %

15.42%

Dallimi
në %

37.5%

Nuk ka pasur
matje

2.1 Zvogëlim i dallimit të normës së
kalueshmërisë (dallimi në %) ndërmjet
romëve, ashkalive dhe egjiptianëve me
komunitetin shumicë në arsimin e
mesëm të lartë.

21.60%
(2013/2014)

2.2 Zvogëlimi i dallimit të normës së
qëndrimit në shkollën e mesme të lartë
(dallimi në përqindje) ndërmjet romëve
ashkalive dhe egjiptianëve me
komunitetin shumicë.

78.8%
(2013/2014)

37.5%

1

Synimi

Arritur
24.2%

5-10%

18.1%

Strategjia për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021 & Multiple Indicator Cluster 2013/2014, Raporti Final
ASSK Prishtinë 2014
2
Të dhënat për vitet 2016/2017, 2017/2018 dhe 2018/19 janë marrë nga OJQ-të partnere të cilat i kanë mbledhur nga shkollat respektive.
3
Si më lartë
4
Si më lartë
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Mbështetja e qendrave mësimore
Programi i detyrave të shtëpisë i ofruar sipas metodologjisë “Hap pas Hapi” ka vazhduar të implementohet
nëpër QM deri në fund të muajit qershor 2019. Bashkë me këtë program janë ofruar edhe shumë aktivitete
tjera jashtëkurrikulare për fëmijët që vijojnë QM-të. Në çdo qendër mësimore kanë qenë të angazhuar 3 ose 6
fasilitatorë dhe deri në 10 tutorë, varësisht prej nevojave të qendrës dhe numrit të fëmijëve. Më shumë se
1000 fëmijë (krahasuar me 800 fëmijë sa është paraparë me projekt) kanë përfituar nga këto programe dhe
kjo tregon se roli i QM-ve drejt zhvillimit shoqëror dhe arsimor të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian është
shumë i rëndësishëm. Tabela 2 poshtë tregon përbërjen etnike të fëmijëve që kanë ndjekur programet e QMve përgjatë tri viteve të zbatimit të projektit:
Tabela 2. Fëmijët që kanë ndjekur programet e QM-ve
Viti
shkollor

Rom

Ashkali

Egjiptian

Shqiptar

Komunitete
tjera (Turk,
Boshnjak)

Numri total i
fëmijëve që
vijojnë QM

2016/17

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

836 5

2017/18

560

482

225

43

4

1314

2018/19

644

601

233

9

0

1487

Projekti edhe gjatë këtij viti ka vazhduar me ndihmën logjistike për fëmijët për të lehtësuar vijueshmërinë në
shkollë dhe në qendër mësimore. Gjatë muajit shtator 2019, projekti ka shpërndarë 1620 pako shkollore, për
të gjithë fëmijët në nevojë në 10 lokalitetet përfituese. Po ashtu është vazhduar shpërndarja në baza mujore e
gjysmë shujtës për fëmijët që kanë vijuar në qendra mësimore.
Monitorimi i Qendrave Mësimore
Monitorimi i Qendrave Mësimore (QM) ka filluar në janar 2019 dhe ka vazhduar deri në mars 2019. Gjatë
kësaj periudhe janë zhvilluar gjithsej 20 vizita monitoruese. Monitorimet janë realizuar nga bashkëpunëtorët
(monitoruesit) me eksperiencë në fushën e arsimit e sidomos në metodologjinë “Hap pas Hapi”. Qendrat
mësimore në përgjithësi janë monitoruar për të siguruar cilësinë e punës, duke përfshirë kështu aktivitetet me
fëmijë, aspektin e performancës së stafit në punë, aspektin e logjistikës dhe në veçanti higjienën.
Monitorimi ka luajtur rol të rëndësishëm dhe ka ndikuar pozitivisht në punën e përditshme të QM-ve. Në
përgjithësi QM-të janë përmirësuar si në aspektin teknik ashtu edhe në atë organizativ. QM-të tani kanë planet
e punës të cilat janë hartuar në bashkëpunim me mësimdhënësit dhe mbështetjen e koordinatorëve të QM-ve.
Fëmijët marrin mbështetjen e nevojshme dhe të duhur nga fasilitatorët dhe tutorët dhe janë shumë të
kënaqur me ndihmën rreth detyrave të shtëpisë dhe aktivitetet tjera që ata kanë në QM. Duhet të theksohet
se ka pasur një rritje të bashkëpunimit ndërmjet shkollave, prindërve dhe QM-ve.
Procesi i monitorimit i cili ka zgjatur gjatë tri viteve të projektit ka përfunduar me 266 vizita monitoruese.
Praktikat e mira që nxisin frymën demokratike në shkollë/klasë
Gjatë muajit prill 2019, në bashkëpunim me projektin PROSPECT +, është organizuar punëtori tre ditore me
mësimdhënësit e shkollave partnere të këtyre dy projekteve si dhe stafin e qendrave mësimore. Qëllimi i

5

Për këtë vit, të dhënat nuk kanë qenë të ndara për secilin komunitet. Vetëm prej vitit të dytë të projektit, kur ekipi menaxhues ka
kërkuar nga partnerët që të raportojnë për secilin komunitet, kemi arritur që t’i nxjerrim të dhënat për dy vitet tjera
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punëtorisë ka qenë ndarja e praktikave të mira që nxisin frymën demokratike nëpër klasa dhe shkolla. Të gjithë
pjesëmarrësit e punëtorisë e kanë ndjekur më parë trajnimin “Edukimi për drejtësinë shoqërore” dhe i kanë
praktikuar strategjitë kundër paragjykimeve e stereotipeve. Gjatë punëtorisë, pjesëmarrësit kanë pasur
mundësi që të zgjedhin praktikat më të mira për të krijuar një përmbledhje të aktiviteteve/strategjive që
ndihmojnë në nxitjen e frymës demokratike, tolerancës, vlerësimit të diversitetit, bashkëpunimin, ndihmën e
ndërsjellë, etj. Në punëtori morën pjesë 18 pjesëmarrës (13 femra; 5 meshkuj).
Organizimi i aktiviteteve ndërkulturore efektive
Gjatë muajit qershor 2019, projekti në bashkëpunim me projektin PROSPECT 3, ka organizuar punëtorinë
treditëshe me temën “Organizimi i aktiviteteve ndërkulturore efektive”. Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin
tutorët, fasilitatorët dhe koordinatorët e qendrave mësimore që operojnë me ndihmën e dy projekteve, si dhe
mësimdhënësit e shkollave partnere të këtyre qendrave mësimore. Përmes kësaj punëtorie pjesëmarrësit janë
njohur me elementet qenësore për organizimin e aktiviteteve ndërkulturore efektive, si dhe me mënyrat e
përfshirjes së grupeve të ndryshme në shënjestër. Po ashtu, pjesëmarrësit kanë zhvilluar shkathtësitë e
planifikimit dhe organizimit të aktiviteteve ndërkulturore dhe programeve verore. Në këtë punëtori morën
pjesë 29 pjesëmarrës (15 femra; 14 meshkuj).
Renovimi i Qendrës Mësimore “Roma Mahalla” në Mitrovicë
Gjatë muajit gusht 2019, është bërë renovimi i Qendrës Mësimore Roma Mahalla në Mitrovicë. Renovimi në
këtë qendër ka përfshirë rregullimin e dyerve dhe dritareve, ndërrimin e dyshemesë në dy klasa si dhe
ngjyrosjen e mureve të brendshme të Qendrës. Përmes këtij renovimi është krijuar një ambient më i
përshtatshëm për punë dhe për shërbime cilësore për fëmijët të cilët ndjekin programet në këtë qendër
mësimore.

Foto 7. Njëra nga fotot e renovimit të qendres mësimore “Roma Mahalla” në Mitrovicë.
Mentorimi
Programi i mentorimit, ashtu sikurse vitin e kaluar ka filluar prej 1 nëntorit 2018, pas përzgjedhjes së nxënësve
përfitues të bursave për vitin shkollor 2018/19. Me qëllim të përmirësimit të rezultateve të të nxënit dhe të
vijueshmërisë për nxënësit e shkollave të mesme të larta, edhe për këtë vit shkollor, mentorimi ka përfshirë
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takimet e rregullta javore, individuale dhe grupore të mentorëve me nxënësit e mentoruar, takimet me
prindër dhe mësimdhënës të nxënësve të mentoruar, etj.
Prej 200 nxënësve bursistë, projekti ka ofruar program të mentorimit për 115 bursistë të cilët janë mbështetur
nga 23 mësimdhënës mentorë në komunën e Gjakovës, Istogut dhe Prizrenit.
Edhe këtë vit programi i mentorimit ka kontribuar në rritjen e rezultateve të të nxënit të nxënësve përfitues.
Kjo shprehet përmes rritjes së notës mesatare e cila në gjysmëvjetorin e parë ka qenë 2.61 dhe në fund të vitit
shkollor është përmirësuar në 2.96.
Në kuadër bashkëpunimit të projektit EU SIMRAES II me VoRAE, ka qenë edhe ofrimi i programit të tutorimit
për nxënësit që kanë pasur nevojë për mbështetje shtesë në mësim, gjatë gjysmëvjetorit të dytë. Në
përgjithësi, programi i mentorimit ka ecur shumë mirë. Bashkëpunimi me stafin e shkollave dhe prindërit ka
qenë në nivel. Nxënësit janë shprehur të kënaqur me mundësinë e ofruar dhe bashkëpunimin me mentorët e
tyre. Prindërit dhe mësimdhënësit po ashtu e kanë mirëpritur programin e mentorimit dhe kanë qenë të
kënaqur me rezultatet e arritura.

2.4. Mbështetja teknike për komunat në zbatimin e Planeve të Veprimit për riintegrim arsimor dhe gjithëpërfshirje sociale të fëmijëve të rikthyer, pjesëtarëve të
komuniteteve pakicë dhe fëmijëve me nevoja të veçanta
Qëllimi i këtij projekti është të forcojë kapacitetet e komunave të synuara për të krijuar një mjedis të
përshtatshëm për zbatimin e një kornize ligjore drejt ri-integrimit të fëmijëve të riatdhesuar dhe grupeve të
cenueshme në sistemin arsimor përmes avokimit, koordinimit, përkrahjes, ngritjes së kapaciteteve,
monitorimit, vlerësimit, përgjegjshmërisë dhe aktivitete mësimore. Projekti financohet nga GiZ dhe zbatohet
në periudhën nëntor 2019 - janar 2021. Projekti zbatohet në 4 komuna (Gjakovë, Obiliq, Podujevë dhe Shtime)
dhe ka dy rezultate:
Rezultati 1 - "Rritja e kapacitetit të komunave dhe masave efektive të ri integrimit midis mekanizmave
komunalë"
Rezultati 2 - "Komunitetet shkollore kanë aftësi të sigurojnë ri integrimin e fëmijëve të riatdhesuar përmes
zbatimit të qasjeve gjithëpërfshirëse të shkollës.
Gjatë dy muajve të vitit 2019 janë zhvilluar materialet informuese për projektin, si dhe janë realizuar takime
nismëtare në secilën komunë. Përveç kësaj, janë angazhuar katër koordinatorë të terrenit të cilët do të jenë
përgjegjës për të mbështetur autoritetet komunale dhe shkollat në zbatimin e aktiviteteve që rrjedhin nga
planet e veprimit.

2.5. Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të
qëndrueshme në Kosovë
Projekti “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë” i cili
përkrahet nga Zyra e UNICEF në Kosovë, ka filluar zbatimin në muajin gusht të vitit 2019. Projekti ka tri
rezultate kryesore:
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Rezultati 1: Deri në fund të projektit, mësuesit dhe fëmijët e 20 shkollave në komunat e targetuara do të kenë
njohuri dhe aftësi për t'u marrë me konfliktet përmes metodologjive të “Zgjidhjes së padhunshme të
konflikteve” dhe të “Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve”
Rezultati 2: Deri në fund të projektit, kapacitetet e zyrtarëve të shkollës forcohen për të monitoruar dhe
mbështetur fëmijët për të zbatuar metodologjitë e “Zgjidhjes së padhunshme të konflikteve” dhe të
“Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve”
Rezultati 3: Bashkëpunim i forcuar ndërmjet shkollave dhe autoriteteve lokale për të shkëmbyer praktika të
mira dhe për të promovuar mjedis të qetë, të prosperuar dhe të qëndrueshëm për të rinjtë
Gjatë vitit 2019, janë zhvilluar këto aktivitete:
 Gjatë muajit tetor 2019 janë dizajnuar dhe shtypur materialet promovuese të projektit, të cilat do të
shfrytëzohen gjatë aktiviteteve që zhvillohen me shkollat (2 roll-up banera; 1000 fletëpalosje; 1000
dosje për dokumente dhe 1000 fletore)
 Për të dëshmuar përkushtimin e KEC për të përkrahur MAShT-in për zbatimin e Protokollit,
përzgjedhja e shkollave përfituese, është bërë në bashkëpunim të ngushtë me MAShT duke i analizuar
të dhënat mbi raportimin e dhunës dhe nevojat e shkollave për përkrahje. Gjatë dy takimeve të
zhvilluara me përfaqësuesit e MAShT, janë përzgjedhur 20 shkolla që do ë përfitojnë nga projekti.
 Janë rishikuar material e Programit të Trajnimit “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”, duke
përfshirë udhëzuesin, prezantimet dhe fletëshpërndarëset. Ky rishikim është bërë me ndihmën e
trajnerëve të cilët kanë shprehur interesimin dhe gatishmërinë e tyre për të qenë pjesë e projektit.
 Është mbajtur një trajnim në fushën e Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve për shkollat e
përfshira në projekt. Në trajnimin e parë janë përfshirë shkollat nga Komuna e Prishtinës, Podujevës
dhe Obiliqit. Secila shkollë ka qenë e përfaqësuar në trajnim me 7 pjesëmarrës (5 nxënës dhe 2
mësimdhënës).
 Gjatë muajve shtator – nëntor 2019, janë zhvilluar takime individuale me DKA-të e komunave të
përfshira në projekt, për t’i informuar për projektin dhe për ti ofruar përkrahje / sugjerime lidhur me
zbatimin e Protokollit dhe ofrimin e përkrahjes për shkollat që të raportojnë dhunën në Modulin e
Regjistrit të Rasteve në SMIA.
Janë vizituar edhe disa nga shkollat që do të përfshihen në projekt, me qëllim të ofrimit të përkrahjes /
mentorimit. Shkollat e përfshira në projekt janë monitoruar/mentoruar nga Menaxheri i projektit,
ndërsa në pjesën e dytë të projektit (janar – qershor 2020) do të mentorohen edhe nga trajnerët e
angazhuar në projekt.
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2.6. Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës (PPCR)
Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka përkrahur Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në hartimin e
Protokollit për Parandalimin e Dhunës në Institucionet e Arsimit Parauniversitar që në mënyrë efektive
përcakton të gjitha hapat e nevojshëm për të trajtuar temën e dhunës në shkolla. Ky Protokoll është miratuar
më vonë në formë rregulloreje nga Qeveria e Kosovës - Rregullorja GRK Nr. 21/2013.
KEC dhe forumZFD kanë zhvilluar Program për Ndërmjetësimin mes bashkëmoshatarëve që mbështet shkollat
për të zbatuar obligimet që dalin nga Protokolli. Fillimisht janë përkrahur 30 shkolla në Kosovë për të zbatuar
obligimet që burojnë nga Protokolli. Kjo është bërë me përkrahjen financiare të Zyrës së UNICEF në Kosovë.
Duke marrë parasysh rezultatet nga projektet e kaluara, KEC dhe forumZFD, kanë zgjeruar bashkëpunimin
duke e hartuar dhe zbatuar projektin “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës” në periudhën prill
2017-shtator 2019.
Ky projekt kishte për qëllim fuqizimin e komuniteteve lokale për ti përmirësuar masat mbrojtëse për fëmijë,
nëpërmjet ngritjes së vetëdijes, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve. Përmes kësaj, projekti
synoi që të kontribuojë në krijimin e mjediseve miqësore dhe pa dhunë për fëmijët nëpër shkollat e Kosovës
përmes veprimeve të synuara të organizatave të shoqërisë civile dhe komuniteteve lokale për promovimin e të
drejtave të fëmijës.
Të arriturat kryesore gjatë vitit 2019 janë:
Ngritja e vetëdijes mbi projektin - Platforma e zhvilluar në fillim të projektit, ka pasur për qëllim të sjellë
informacion të përditësuar në lidhje me projektin dhe të freskohet me materiale informuese miqësore për
lexuesit/mësuesit, prindërit, fëmijët dhe publikun e gjerë, duke përfshirë fletëpalosjet, broshurat, video klipet
dhe materiale të tjera në këtë fushë. Ky aktivitet ka vazhduar të jetë një ndër pikat kryesore të projektit duke u
pasuruar me publikime shtesë të zhvilluara sipas nevojave të projektit dhe nga OJQ-të përfituese
(www.childrights-ks.org). Gjithsej materiale të publikuara nga OJQ-të përfituese, ishin: 15 publikime dhe 4
filma të animuar të realizuara nga vet nxënësit për të drejtat e fëmijës.
Përkrahja e OJQ-ve në realizim të projekteve – Me qëllim të përkrahjes së vazhdueshme të OJQ-ve në realizim
të projekteve të tyre, projekti organizoi takime të rregullta ku edhe diskutoheshin të gjitha aktivitetet nga
secila OJQ. Gjithashtu, monitorimet në shkollat përfituese ishin pjesë e pandarë e punës gjë që lehtësoi edhe
bashkëpunimin në mes të shkollave dhe OJQ-ve. Me përkrahjen e OJQ-ve, janë themeluar 40 kënde të
ndërmjetësimit në shkollat përfituese dhe si rezultat i trajnimeve dhe themelimit të këtyre këndeve, shkollat
respektivisht, nxënësit ndërmjetësues kanë arritur të ndërmjetësojnë në 146 raste të ndryshme duke
ndihmuar kështu bashkëmoshatarët e tyre dhe duke krijuar ambient sa më miqësor mes veti.
Mbledhja dhe publikimi i praktikave më të mira nga shkollat përfituese - Shembuj të praktikës së mirë që
rrodhën nga zbatimi i aktiviteteve të zhvilluara në shkollë, u analizuan në hollësi nga eksperti i angazhuar për
këtë qëllim. Projekti kishte për qëllim të hulumtojë praktika të reja për avancimin e masave të mbrojtjes së
fëmijëve në ambiente të shkollës, dhe më gjerë, në shoqëri. Publikimi i praktikave të mira në formën e një libri
lehtëson të mësuarit dhe promovon masat e mbrojtjes së fëmijëve dhe zgjidhjen paqësore të konflikteve në
shkolla. Në përgjithësi, praktikat e mira kishin të bëjnë me fusha të ndryshme, si: politika shkollore, qeverisja
dhe organizimi; zgjidhja paqësore e konfliktit; kultura shkollore dhe marrëdhëniet ndërmjet grupeve.
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Organizimi i Konferencës Rajonale për të Drejtat e Fëmijës - Konferenca rajonale për promovimin dhe
mbrojtjen e të drejtave të fëmijës u organizua në fund të periudhës së zbatimit të projektit, si ngjarja
përfundimtare e projektit. Rezultatet e projektit u prezantuan para palëve të interesuara dhe publikut më të
gjerë duke prezantuar materiale dhe metoda të zhvilluara brenda projektit. Konferenca mblodhi rreth 200
pjesëmarrës nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.

Foto 8. Foto e realizuar gjatë konferencës rajonale, si ngjarje përfundimtare e projektit.
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3. RRJETËZIMI DHE PJESËMARRJA NË POLITIKËBËRJE
3.1. Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN)
Në dhjetor të vitit 2015, Qendra e Kosovës për Arsim (KEC) ka filluar zbatimin e projektit të mbështetur nga
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN”. Projekti KEEN
zbatohet nga një koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë civile (Balkan Sunflowers Kosova - BSFK,
Agjencia e Përkrahjes së Punësimit në Kosovë - APPK, Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike - ATTA
dhe Stichting SPARK) dhe ka për qëllim përmirësimin e punësueshmërisë së grupeve në nevojë në Kosovë
përmes përfshirjes së tyre në zhvillimin e politikave, në vendimmarrje dhe në monitorimin e zbatimit të tyre në
nivel qendror dhe lokal. KEEN po ashtu synon të përafroj ndërlidhjen ndërmjet programeve të arsimit dhe
aftësimit me kërkesat e tregut të punës. Kohëzgjatja e projektit KEEN është deri në janar 2020.
Të arriturat kryesore të projektit gjatë vitit 2019 janë:
Organizimi i debateve në fushën e arsimit dhe punësimit
•

Më 12 prill, KEEN ka organizuar një diskutim publik lidhur me arsimin parauniversitar në Kosovë. Gjatë këtij
diskutimi janë prezantuar katër (4) studime të realizuara nga projekti dhe të cilat trajtojnë aspekte të
ndryshme të cilat lidhen me menaxhimin e arsimit parauniversitar, edukimin parashkollor, zbatimin e
kornizës kurrikulare në arsimin parauniversitar në Kosovë, si dhe gjendjen e arsimit në komunat e Kosovës.
Për më shumë, gjatë këtij diskutimi janë identifikuar sfidat me të cilat përballet arsimi parauniversitar dhe
janë ofruar rekomandime të ndryshme për përmirësimin e gjendjes.

•

Për më shumë, në kuadër të aktiviteteve monitoruese lidhur me cilësinë e teksteve shkollore në Kosovë,
projekti ka organizuar katër (4) tryeza diskutimi me mësimdhënës të fushave të ndryshme kurrikulare për
të identifikuar mangësitë kryesore që i karakterizojnë tekstet shkollore në Kosovë.

Monitorimi i politikave nacionale dhe lokale
•

•

•

•

Gjatë vitit 2019 janë zhvilluar gjithsej 15 korniza të monitorimit të cilat mbulojnë të gjithë periudhën e
zbatimit të planeve lokale të veprimit dhe si të tilla janë ndarë me komunat përkatëse për monitorimin e
zbatimit të aktiviteteve gjatë periudhës së ardhshme.
Në kuadër të monitorimit të politikave në fushën e arsimit, KEEN ka hartuar tri (3) raporte tematike që
kanë për qëllim të vlerësojnë aspekte të ndryshme që ndërlidhen me arsimin parauniversitar në Kosovë, si:
1) Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë; 2) Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve në Kosovë dhe 3)
Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Kosovë – Sfidat dhe Mundësitë. Po ashtu, me qëllim të mbledhjes së të
dhënave cilësore, për secilin raport, janë realizuar intervista me palë të ndryshme të interesit si dhe në
varësi nga studimi janë organizuar fokus grupe.
Në kuadër të monitorimit të zbatimit të politikave në nivel qendror, gjatë vitit 2019 është vlerësuar dhe
monitoruar zbatimi i dy strategjive kryesore në fushën e arsimit dhe punësimit. Si rrjedhojë, janë
përgatitur dy raporte të monitorimit si në vijim:
- Vlerësim Afatmesëm: Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017 – 2021;
- Zbatimi i Strategjisë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në vitin 2018 dhe
2019.
Sa i përket monitorimit të zbatimit të politikave në nivel lokal, KEEN ka monitoruar zbatimin e planeve
zhvillimore për arsim në nëntë (9) komuna të Kosovës si dhe planet lokale për përfshirjen e komuniteteve
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rom, ashkali dhe egjiptian në gjashtë (6) komuna të Kosovës. Pas mbledhjes së të dhënave, KEEN ka
hartuar dy raporte të monitorimit si në vijim:
- Gjendja e arsimit në komunat e Kosovës – Raport i monitorimit mbi zbatimin e planeve zhvillimore
për arsim në nëntë (9) komuna të Kosovës.
- Gjendja e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në komunat e Kosovës – Raport i monitorimit
mbi zbatimin e planeve lokale të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe
egjiptian në gjashtë (6) komuna të Kosovës.
Avokimi për zbatimin e politikave në fushën e arsimit dhe punësimit
Gjatë vitit 2019, këshilli avokues i KEEN ka zhvilluar dhe miratuar zbatimin e shtatë (7) iniciativave të avokimit
si në vijim:
• Pensionimi i parakohshëm për shkaqe shëndetësore – Rasti i mësimdhënësve.–Në kuadër të kësaj iniciative
është hartuar një studim i cili shqyrton bazën ligjore për rregullimin e pensioneve në Kosovë si dhe
identifikon praktikat e rregullimit të pensionimit të parakohshëm në disa nga vendet e Bashkimit Evropian.
Studimi po ashtu ofron alternativa të ndryshme se si mund të rregullohet pensionimi i parakohshëm për
punonjësit e arsimit, ndikimin buxhetor që mund të kenë këto mundësi dhe rekomandimet për përgatitjen
e bazës ligjore e cila mundëson pensionimin e parakohshëm të punonjësve të arsimit të cilët përballen me
sëmundje të rënda kronike. Po ashtu, më 20 mars është organizuar një diskutim publik gjatë të cilit është
prezantuar studimi si dhe është diskutuar lidhur me mundësitë e pensionimit të parakohshëm të
punonjësve të arsimit.

Foto 9. Foto e realizuar gjatë diskutimit publik “Pensionimi i parakohshëm për shkaqe shëndetësore – Rasti i
mësimdhënësve”
•

Mbështetja e komunës së Rahovecit në hartimin e planit lokal të veprimit për përfshirjen e komuniteteve
rom, ashkali dhe egjiptian – Gjatë vitit 2019, KEEN ka përkrahur komunën e Rahovecit për hartimin e planit
lokal të veprimit përmes organizimit të tri punëtorive dy-ditore për analizën e gjendjes, përcaktimin e
objektivave strategjike si dhe buxhetin dhe monitorimin e zbatimit të planit. Plani është aprovuar nga
Kuvendi Komunal në nëntor të vitit 2019.
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•

•

•

•

•

Rritja e përfshirjes së fëmijëve në edukimin parashkollor përmes partneritetit publiko-privat – Në kuadër të
kësaj iniciative është përgatitur një propozim-politikë që shqyrton mundësitë e rritjes së përfshirjes së
fëmijëve në edukimin parashkollor përmes formave të ndryshme të partneriteteve publiko-private. Për më
shumë, KEEN i është bashkangjitur iniciativës së KOMF dhe OJQ-ve të tjera të angazhuara në fushën e
edukimit parashkollor për organizimin e disa diskutimeve për identifikimin e sfidave kryesore dhe
prioriteteve për këtë nivel të arsimit.
Fuqizimi i Këshillit të Prindërve në nivel qendror dhe komunal – KEEN ka organizuar tri (3) fushata
vetëdijesuese më prindër lidhur me rëndësinë e përfshirjes së tyre në arsimimin e fëmijëve si dhe rolin e
tyre në rritjen e cilësisë dhe llogaridhënies në shkollë. Fushatat vetëdijësuese janë organizuar në tri (3)
komuna të Kosovës si: Deçan, Fushë Kosovë dhe Vushtrri.
Përmirësimi i raportimit të të dhënave lidhur me braktisjen e shkollimit në SMIA – KEEN ka organizuar
sesione informuese me zyrtarët komunal për arsim dhe drejtorët e shkollave për mbledhjen dhe
raportimin e të dhënave lidhur me braktisjen e shkollimit. Po ashtu, në bashkëpunim më MASHT është
përgatitur dhe publikuar udhëzuesi për përdorimin e Sistemit për Menaxhimin e Informatave në Arsim
(SMIA) për nivelin komunal.
Përfshirja e shkollave në parandalimin e braktisjes së shkollimit - Në kuadër të javës kundër braktisjes së
shkollimit, KEEN në bashkëpunim me MASHT ka organizuar sesione informuese më drejtorë të shkollave të
mesme të larta lidhur me mekanizmat për parandalimin e braktisjes së shkollimit si dhe themelimin dhe
fuqizimin e ekipeve për parandalimin dhe reagim ndaj mos-regjistrimit dhe braktisjes së shkollimit.
Mbikëqyrja e zbatimit të reformës kurrikulare - Në kuadër të kësaj iniciative janë organizuar dy punëtori
tri-ditore për ngritjen e kapaciteteve të ekipit profesional të komunës së Prishtinës për ofrimin e
mbështetjes së shkollave në zbatimin e kurrikulës së re. Punëtoritë janë përqendruar në dy aspekte
kryesore, përkatësisht 1) Hartimin dhe vlerësimin e planeve vjetore të punës sipas kërkesave të kurrikulës
së re si dhe 2) Mentorimin e mësimdhënësve. Po ashtu, është përgatitur një udhëzues për mentorimin e
mësimdhënësve gjatë zbatimit të kurrikulës së re.

Përmirësimi i ndërlidhjes së programeve për arsim dhe aftësim profesional me kërkesat e tregut të punës
•

•

Në vazhdimësi të aktiviteteve në vitin 2017, gjatë vitit 2019 është përgatitur një studim i ri: “Ndërlidhja e
institucioneve për arsimin dhe aftësimin profesional me bizneset”. Ky studim identifikon sfidat e
bashkëpunimit të shkollave profesionale me bizneset si dhe mundësitë e rritjes së bashkëpunimit
ndërmjet tyre.
KEEN ka mbështetur tetë (8) shkolla profesionale dhe dy (2) qendra për aftësim profesional për zbatimin e
projekteve lidhur me rritjen e bashkëpunimit të tyre me bizneset. Institucionet përfituese kanë
funksionuar si një komunitet i të mësuarit së bashku, të cilat përmes punëtorive të organizuara nga KEEN
kanë ndarë përvojat e tyre, sfidat dhe sugjerimet për zbatimin e projekteve si dhe rritjen e bashkëpunimit
me bizneset.
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3.2. Iniciativa e Kosovës për përfshirje - KOSINT 2020
Projekt KOSINT 2020 synon të përmirësojë qasjen e komuniteteve rom ashkali dhe egjiptian në arsim dhe
punësim e mirëqenie sociale duke kontribuar në plotësimin e zotimeve të qeverisë së Kosovës përmes
reformave sektoriale të përqendruara në arsim dhe punësim e mirëqenie sociale.
Monitorimi i zbatimit të këtyre reformave dhe ndikimi në zhvillimin e politikave dhe planifikimin buxhetor janë
mënyrat se si koalicioni i partnerëve implementues të KOSINT 2020 mëton të garantojë jetësimin e këtyre
politikave e rrjedhimisht përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shoqërinë kosovare.
KOSINT 2020 vihet në jetë nga një koalicion i udhëhequr nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në
bashkëpunim me Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma & Ashkali Documentation Center (RADC) dhe Syri i
Vizionit (SIV). Ky projekt bashkëpunon nga afër me organizatat e shoqërisë civile, si edhe me institucionet
qeveritare si Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM), Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT),
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, etj.
Objektiva e përgjithshme e projektit është përmirësimi i qasjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në
arsim dhe punësim përmes fuqizimit të dialogut mes Shoqërisë Civile (SHC) dhe Qeverisë së Kosovës (QK).
Qëllimi i tij është dhënia e kontributit në përmbushjen e zotimeve të QK lidhur me përfshirjen e këtyre
komuniteteve në shoqërinë tonë.
Projekt ka tri komponenta kryesore:
-

Ndërtimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) përmes pjesëmarrjes në
monitorimin e reformave sektoriale zhvillimin e politikave dhe planifikimin buxhetor;
Monitorimin nga OSHC të reformave sektoriale në aspekt të zotimeve të QK për integrimin e
komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian;
Ndikimin e OSHC tek zbatimi i politikave sektoriale dhe procesin e planifikimit buxhetor në interes të
komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.

Projekt KOSINT 2020 ka filluar të zbatohet në janar 2017 dhe do të përmbyllet në janar 2020.
Gjatë vitit 2019 janë zbatuar aktivitetet e parapara të projektit të cilat kanë kontribuar në arritjen e rezultateve
të projektit.
1. Në kuadër të komponentit të parë janë mbajtur takime të rregullta mujore të Këshillit të Rrjetit KOSINT, të
cilit në ndërkohë i janë shtuar edhe organizata PRAM, Prospect+ dhe Kosovo Advocacy Group. Këto takime
janë treguar shumë të frytshme në koordinimin dhe mobilizimin e shoqërisë civile për aktivitete dhe iniciativa
që ndikojnë në përmirësimin e jetës së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Me këtë rast organizatat e
shoqërisë civile, njëherit edhe anëtare të rrjetit KOSINT, punuan dhe u koordinuan për zbatimin e aktiviteteve
të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, me ç’rast u arrit edhe
përfundimi i procesit të Udhëzimit Administrativ për Regjistrimin e Qendrave Mësimore.
2. Në kuadër të aktiviteteve për arritjen e rezultatit 2 janë hartuar 5 raporte tematike dhe 2 raporte të
monitorimit të reformave sektoriale.
-

Arsyet e braktisjes së shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian;
Vështirësitë të cilat i hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkolla;
Efektiviteti i EPRBM-ve.
Respektimi i kuotës së punësimit;
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- Efektiviteti i MATP-ve.
Këto raporte janë shfrytëzuar dhe kanë kontribuar në hartimin e dy raporteve të vlerësimit të zbatimit të
Planit Strategjik të Arsimit të Kosovës 2017-2021 dhe të Reformës Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sektorial, të dyja këto të ndërlidhura me Strategjinë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe
Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021.
3. Në kuadër të komponentit 3 janë zbatuar aktivitetet në vijim të cilat kanë kontribuar në arritjen e rezultatit.
-

-

-

-

-

-

Organizatat e Shoqërisë Civile kanë marrë pjesë në hartimin e Udhëzuesit për zbatimin e Udhëzimit
Administrativ për Themelimin dhe Funksionalizimin e Qendrave Mësimore. Përkundër miratimit të
Udhëzimit Administrativ nga MASHT dhe hartimit të Udhëzuesit, OShC-të nuk patën mundësi të
aplikojnë për regjistrim pasi që Udhëzuesi mbeti i paaprovuar nga MASHT. Me këtë rast Organizatat e
Shoqërisë Civile u organizuan për një nismë avokuese për ta shtyrë përpara këtë proces. Ky organizim
ishte i frytshëm pasi që më në fund u aprovua edhe Udhëzuesi gjë që u mundëson OShC-ve që në vitin
2020 të aplikojnë për regjistrim të Qendrave Mësimore në MAShT. Pas regjistrimit, Qendrat Mësimore
të regjistruar do të kenë mundësi të aplikojnë për fonde në MAShT në kuadër të subvencioneve.
Është zbatuar nisma avokuese për antigjipsizmin dhe gjuhën e urrejtjes në 3 komuna, Ferizaj, Pejë dhe
Fushë Kosovë ku është punuar me DKA-të e këtyre komunave, Këshillat e nxënësve të shkollave dhe
nxënësit e të gjitha komuniteteve në shkollat e targetuara.
Me kërkesë të RIO për shkak të qasjes së re të cilën po e planifikojnë është ndërmarrë Kampanja Vota
ime Ka Vlerë me rastin e zgjedhjeve parlamentare të cilat u mbajtën në tetor 2019. Me këtë rast janë
mbledhur rreth 2500 nënshkrime nga pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian dhe
kandidatëve për deputetë të Kuvendit të ri të Kosovës. Me nënshkrimin e kësaj deklarate pjesëtarët e
komuniteteve janë pajtuar për tri prioritetet të cilat duhet ti ketë qeveria e re ndërsa kandidatët për
deputetë janë zotuar se do ti kenë parasysh këto tri prioritete.
Projekti KOSINT ka përkrahur Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për vlerësimin e zbatimit të
Politikës së Punësimit 2019-2021, me ç’rast janë dhënë rekomandime për rritjen e punësimit të
pjesëtarëve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.
Është organizuar punëtoria për Buxhetimin e Përgjegjshëm ku kanë marrë pjesë pjesëtarë të
organizatave civile anëtare të Rrjetit KOSINT. Nga kjo punëtori grupet punuese kanë punuar 3 nisma
për buxhetim të përgjegjshëm. Njëra ka të bëjë me financimin e Qendrave Mësimore, nisma e dytë ka
të bëjë me punësimin e 5 zyrtarëve nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Zyrat e
Punësimit, ndërsa e treta për kuotën e regjistrimit të studentëve rom, ashkali dhe egjiptian në UP. Pas
hartimit të këtyre nismave duke përfshirë edhe buxhetin e nevojshëm, anëtarët e rrjetit KOSINT u
dakorduan që të vazhdojmë me dy nismat e para ndërsa atë për universitet ta lëmë pasi që nuk kishim
arsyetim të mjaftueshëm.
Është përkrahur hartimi i Planit Lokal të Veprimit për komunën e Rahovecit.
Është organizuar diskutimi publik për Sfidat në fushën e banimit. Nga ky diskutim publik dolën disa
rekomandime të cilat u përcollën te të gjitha palët me interes.
Është organizuar diskutimi publik për Buxhetimin e Përgjegjshëm me të cilin i paraprimë planeve të
punës në lidhje me buxhetimin për vitin 2020.
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Foto 10. Foto e realizuar gjatë Diskutimit publik për Buxhetimin e Përgjegjshëm
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4. INFORMIMI DHE PUBLIKIMET
Menaxhimi i profilit të KEC në Facebook - Gjatë vitit 2019, aktivitetet e zhvilluara të KEC janë pasqyruar gjatë
gjithë kohës në profilin e KEC, të përcjella me fotografi. Faqja e KEC në Facebook numëron rreth 10,489
ndjekës prej të cilave 9,892 organik, e rreth 597 në kuadër të sponsorizimeve. Këtë vit shtrirja (reach) ka arritur
deri në 22 mijë profile në muaj. Profili i KEC këtë vit ishte mjaft interaktiv, ku jemi munduar që ti përgjigjemi
çdo kërkese dhe pyetjeve të ndjekësve.
Menaxhimi i Ueb Faqes së KEC- Përgjatë tërë vitit është bërë përditësimi i ueb faqes së KEC, me publikimin e
lajmeve dhe aktiviteteve që janë zhvilluar gjatë vitit nga projektet përkatëse. E njëjta ka ndodhur edhe me
ardhjen apo largimin e stafit. Të gjitha aktivitetet janë dokumentuar, të gjitha dokumentet dhe materialet e
zhvilluara për këtë vit, tanimë janë në ueb faqe.
Gjatë vitit 2019, ueb faqja e KEC ka pasur me tepër se 79 mijë vizitorë prej të cilëve 85% ishin vizitor të ri,
ndërsa 14% prej tyre kanë qenë vizitorë të vjetër (returning visitors). Nga këta vizitorë 45.85% janë femra,
kurse 54.15% janë meshkuj. Sa i përket moshës 27.50% janë të moshës 18-24 vjeçare, 33.50% të moshës 25-35
vjeçare, 15.50% të moshës 35-44 vjeçare, 5.50% të moshës 55-65 vjeçare dhe 5.50% janë 65+.
Mirëmbajtja e kanalit Youtube të KEC- Është bërë publikimi i disa filmave të animuar të punuar në kuadër të
projektit Promovimi dhe Mbrojtja e Të Drejtave të Fëmijës - PPCR. Po ashtu edhe disa filma dokumentarë të
shkurtër të punuar në kuadër të projektit Përkrahja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për Integrimin e
Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian - EU SIMRAES II. Linqet e këtyre filmave janë publikuar edhe në faqen
e facebook-ut të KEC, që të informohen ndjekësit.
Organizimi i ngjarjeve - Gjatë vitit janë zhvilluar ngjarje të ndryshme në kuadër të projekteve (konferenca,
tryeza diskutimi, punëtori etj.) për organizimin e të cilave ka dhënë përkrahje Zyrtari për Informim. Kjo
përkrahje ka konsistuar kryesisht me punë organizative si: kontaktimin e mediave, dërgimi i ftesave dhe
agjendës si dhe përgatitjen e materialeve promovuese. Gjatë kësaj periudhe përkrahje më të madhe i është
ofruar programit “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” - ASSET, ngase Programi ka organizuar më
shumë aktivitete të tilla.
Shënjimi i ditëve të njohura ndërkombëtarisht – Gjatë vitit 2019 programet dhe projektet e KEC, kanë
organizuar ngjarje të ndryshme për shënjimin e Ditëve Ndërkombëtare (përfaqësuesit e KEC kanë marrë pjesë
nëpër debate të ndryshme të organizuara nga mediat dhe partnerët, ofrimi i ligjëratave gjatë shënjimit të
Festave, organizimi i trajnimeve etj.)
Përgatitja dhe shtypja e materialeve- Gjatë këtij viti janë shtypur shumë materiale informuese dhe
promovuese për projektet e KEC, përfshirë këtu bannera të formateve dhe madhësive të ndryshme,
fletëpalosje, postera, dhe raporte të ndryshme të projekteve. Me rastin e festave të fundvitit, u përgatiten
materialet promovuese për fundvit.
Mbajtja e kontaktit të vazhdueshëm me mediat lidhur me aktivitetet e KEC - Mbulueshmëria e aktiviteteve të
KEC nga ana e mediave ka qenë e kënaqshme. Shumica e konferencave që janë organizuar gjatë vitit 2019
janë mbuluar nga mediat. Përfaqësuesit e KEC kanë marrë pjesë në disa emisione dhe debate në të cilat është
diskutuar për çështjet e arsimit. Gjatë këtij viti është mbajtur evidencë për paraqitjet mediale dhe
prononcimet që janë bërë nga stafi i KEC, të gjitha këto të ndara sipas datës përkatëse.
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5. SHKOLLA JOPUBLIKE "MILENIUMI I TRETË"
Shkolla “Mileniumi i Tretë” gjatë këtij viti kalendarik realizoi një sërë aktivitetesh të zhvillimit profesional të
mësimdhënësve, të planifikuara duke u bazuar në nevojat e mësimdhënësve për zhvillim profesional dhe në
risitë arsimore në Kosovë. U përmbyll edhe një vit me zbatimin e Kurrikulës së Re edhe pse Shkolla është
sfiduar vite më parë me forma të tilla origjinale planifikimi. Këtë vit u realizua edhe vlerësimi për rezultatet e
të nxënit për kompetencë për klasat 2, 7 dhe 11. Përparësi për shkollën ishin të katër trajnerët e fushave
kurrikulare, të cilët punuan me kolegët për jetësim sa më të mirë të kësaj qasjeje, si dhe përkrahja e
vazhdueshme që iu ofrua stafit nga koordinatori i kurrikulës në shkollë.
Ky vit, me gjithë rritjen e vazhdueshme të konkurrencës, u shënjua si më i suksesshmi ndër të gjitha vitet me
shtimin e numrit të nxënësve. Menaxhmenti i lartë udhëhoqi me sukses të gjitha bisedat informuese me palët
e interesuara për shkollim këtu.
Në aspektin organizativ, muaji mars u përshkua nga vlerësimi i jashtëm elektronik i nxënësve (klasat 4-11),
ndërsa në maj u realizua kampi pranveror në kuadër të mësimit të bazuar në projekte. Këtë vit, kampi është
mbajtur me dy grupe të nxënësve, të ndara sipas cikleve të klasave. Temat e zhvilluara ishin “Ruajtja e
ambientit” dhe “Shëndeti”, të cilat u realizuan përmes aktiviteteve të shumta e me produkte të ndryshme.
Në javën e mësimit të bazuar në projekte, në nëntor në tërë Shkollën u realizuan aktivitete të temës së
parandalimit të ngucakeqësisë. Produktet ishin të ndryshme duke filluar nga posterët, fletëpalosjet, Power
Point prezantimet e deri te filmat e shkurtër.
Mesatarja e VJ (vlerësimit të jashtëm) në nivel shkolle ishte 66.02%.
Gjatë këtij viti, u realizuan disa projekte ndërkombëtare si “FRED” në bashkëpunim me Këshillin e Evropës,
“Europe’s boundless working worlds” në bashkëpunim me Institutin Goethe në Athinë dhe Erasmus+, Garat në
Code Club Global Competition të organizuar nga Raspberry Pi ku Shkolla jonë zuri vendin e dytë, dhe një
aktivitet prezantues në kuadër të projektit me Këshillin Britanez “Shkollat e Shekullit XXI. Së fundmi Shkolla ka
fituar edhe një projekt ndërkombëtar “RYCO” në bashkëpunim me komunën e Vlorës në Shqipëri. Realizimi i
aktiviteteve të projektit fillon nga Janari i vitit 2020. Nxënësit tanë këtë vit po shquhen edhe ne garat e Kosova
Makers League, ku deri tani ata kanë fituar pikët maksimale. Këshilli i nxënësve të shkollës bashkë me klubin e
bamirësisë u shquan për aksione të rregullta humanitare gjithandej Kosovës. Këshilli i prindërve zgjodhi
kryesues të ri, dhe u rifunksionalizuan 4 komitete të prindërve që përcjellin punën e shkollës. Shkolla është
përfaqësuar në masë të madhe edhe në gara e lojëra miqësore sportive.
Në kuadër të projektit gjerman “Shkollat Partnere të së Ardhmes” (PASCH), 5 nxënës morën pjesë në kamp
veror në Ohër dhe 9 nxënës ishin në kampe verore në Gjermani.
Është bërë edhe abonimi i mësimdhënësve në platformën online “Classtime”, e cila pritet të praktikohet edhe
më tutje në tërë shkollën, ndërkaq të tri gjeneratat e gjimnazit tashmë janë të pajisura me tabletë.
Jemi duke punuar edhe në zhvillimin e një Softwer-i “Sistemi për menaxhimin e nxënësve”, softuer i cili do të
jetë në dispozicion të nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve.
Nga departamentet e shkollës u shënjuan një varg të arriturash krahas sfidave për sigurimin e cilësisë:
•
•
•

Shtimi i efikasitetit të menaxhmentit të mesëm; përgjegjësi më e lartë;
Zbatimi me sukses i Kurrikulës së re në klasat: 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12;
Hartimi i planeve vjetore, dymujore, javore dhe ditore sipas KKK;
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Vlerësimi i vazhdueshëm dhe i shumëllojshëm i nxënësve dhe i mësimdhënësve;
Monitorimi i rregullt i orëve mësimore dhe VPM;
Ditarë online funksionalë: i vlerësimit, i detyrave të shtëpisë, i studimit, i vijimit në gjuhët e huaja, i
klubeve, i vërejtjeve të nxënësve, i zëvendësimeve të mësimdhënësve dhe data baza e zhvillimit
profesional;
Vizitat sistematike dhe matjet antropometrike të të gjithë nxënësve;
Vizitat tematike jashtë-institucionale, ligjëratat dhe kontributi i prindërve;
Ekspozitat, garat e diturisë, asociacionet; skenat e programeve festive;
Garat sportive me shkolla tjera në futboll e volejboll;
Punëtori muzikore në gjuhë gjermane, Garat e Germëzimit, Java e Gjuhës angleze me temën Jeta dhe
Vepra e William Shakespeare;
Realizimi i aktiviteteve për: Dita e parë e shkollës – lojëra stafetore; Dita Ndërkombëtare e Bamirësisë;
Dita Ndërkombëtare e Shkrim-Leximit – panairi i hapur i leximit/ këndet bibliotekare për lexim; Dita
Ndërkombëtare e Demokracisë; Dita Ndërkombëtare e turizmit; Dita Ndërkombëtare e të moshuarve;
Dita Ndërkombëtare e Diabetit; Dita Ndërkombëtare e Televizionit; Dita Ndërkombëtare e Ushqimit;
Dita Ndërkombëtare e Paqes; Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijës; Dita e Flamurit; Dita e
dhurimit të Buzëqeshjes – dhuratat humanitare;
Projektet ndërkombëtare: Micro-bit (2 vite me radhë); Edukimi për Demokracinë përmes mësimit të
gjuhës (Multilingualizmi & Plurilingualizmi); Projekt muzikor për komunitetin përmes kodimit;
“Jumping floor”; Puna pakufi nëpër Evropë;
Aksionet humanitare – 3 herë gjatë gjysmëvjetorit te familjet skamnore, veshmbathje, ushqime &
dhurata të fundvitit; donacion për SOS fshatrat në Kosovë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të
ushqimit nga mjetet e mbledhura nga panairi i ushqimit i organizuar nga nxënësit e klasave të pesta,
blerja e kartolinave të fundvitit të SOS fshatrave në ndihmë fëmijëve bonjakë;

Foto 11. Foto gjatë aksionit humanitar nga nxënësit e klasave të pesta.
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Rezultati në testin e arritshmërisë (klasa IX) ishte me mesatare prej 71 pikë, ndërkaq rezultati në provimin e
maturës, i cili kishte gjithsej 200 pikë, ishte me mesatare prej 128 pikë.
Suksesi nominal, në fund të këtij gjysmëvjetori është 4.98 - cikli fillor, cikli i mesëm i ulët - 4.36, dhe cikli i
mesëm i lartë është 3.82 e që në total në nivel shkolle është 4. 38.
Tabela statistikore e stafit punonjës
Menaxhues
Administrativë

Mësimdhënës,
mbështetës të
mësimdhënies

Teknikë dhe
ndihmës

Punëtorë
restoranti

Gjithsej

10

59

16

12

97

Tabela statistikore e nxënësve në dy gjysmëvjetorët
Cikli

Klasa

Nxënës

I

0-I-V

329

II

VI-IX

157

III

X-XII

146

Gjithsej

632
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Shtojcë 1: Persona të certifikuar sipas programeve të trajnimit
Kodi

Emërtimi

Numri i
orëve

Pjesëmarrës

Gjithsej orë

008

Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar 3-6)

40

35

1,400

050

Standardet e fasilitimit të të nxënit të Basic Education

24

24

576

program - Fasilitator
069

Edukimi për demokracinë dhe për të drejtat e njeriut

60

22

1,320

072

Klubi i teknikëve

24

3

72

073

Mësimdhënia e bazuar në projekte

24

282

6,768

074

Ndërmarrësia dhe edukimi financiar

24

76

1,824

075

Orientimi dhe këshillimi në karrierë

24

97

2,328

Total

37

544

14,288

