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Lista e shkurtesave

ASK

BChS

BE

BSFK

ILO

KEC

KEEN

KFOS

KOSINT

MASHT

QM

NVK

OJQ

PSAK

RADC

SHL Kosova 

SIV

TDH

TIP

UA

VoRAE

Agjencia e Statistikave të Kosovës

Bethany Christian Services

Bashkimi Evropian 

Balkan Sunflowers Kosova

International Labour Organization (Organizata Ndërkombëtare e Punës)

Qendra për Arsim e Kosovës

Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

Projekti “Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020”

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Qendra Mësimore

Nevo Koncepti

Organizata Jo-Qeveritare 

Plani Strategjik për Arsim në Kosovë

Roma Ashkali Documentation Center

SchülerHelfenLeben Kosova

Syri i Vizionit

Terre Des Hommes

The Ideas Partnership

Udhëzimi Administrativ 

Voice of Roma, Ashkali and Egyptians
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1. Përmbledhja ekzekutive

Në përgjithësi mund të konstatohet një përmirësim i pozitës së fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin ar-
simor në Kosovë. Shkalla e regjistrimit në të gjitha nivelet e arsimit është në rritje e sipër, ndonëse ende është më e 
ulët se mesatarja në vend. Nxënësit rom, ashkali edhe egjiptian në vitin shkollor 2017/2018 përbëjnë 1.8% të numrit 
të përgjithshëm të nxënësve në arsimin parauniversitar në Kosovë. 

Qëllimi i këtij studimi është të ofrojë informacione dhe analiza të kuptueshme lehtë për punën aktuale të Qendrave 
Mësimore, praktikave më të mira, sfidave dhe ndikimit të tyre në përfshirjen e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian 
në arsim. Në komuna të ndryshme në Kosovë ku jetojnë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian janë themeluar 
Qendra Mësimore me qëllim të përfshirjes së këtyre komuniteteve në sistemin arsimor. Nismat për themelimin e 
Qendrave Mësimore nga organizatat jo-qeveritare vendore dhe ndërkombëtare merrnin për bazë shkallën tejet të 
ulët të vijimit dhe realizimit të shkollimit nga fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe nivelin e pakënaqshëm të 
performancës së tyre në shkollë dhe mungesën e përfshirjes sociale. 

Roli i Qendrave Mësimore është të ofrojnë shërbime plotësuese arsimore për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian në 
lokalitetin ku ushtron veprimtarinë, me qëllim të përfshirjes dhe përmirësimit të performancës së tyre në shkollë 
dhe integrimit të tyre në shoqërinë e gjerë. Qendrat Mësimore funksionojnë me bazë në komunitet dhe me bazë në 
shkollë. Aktualisht, rreth 83 Qendra Mësimore veprojnë në 20 komuna të Kosovës, kryesisht në komunat ku jetojnë 
shumica e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Këto qendra udhëhiqen nga 10 organizata të shoqërisë civile në 
Kosovë me mbështetje financiare të donatorëve ndërkombëtar. Numri më i madh i Qendrave Mësimore është në 
komunat e Gjakovës, Prizrenit, Pejës dhe Lipjanit. 

Sipas të dhënave të ofruara nga organizatat jo-qeveritare që menaxhojnë Qendrat Mësimore, janë gjithsej 5,555 
fëmijë që vijojnë aktivitetet në Qendra Mësimore, ku numri i fëmijëve nga të dy gjinitë është pothuajse i barabartë. 
Komunat e Fushës Kosovës, Gjakovës dhe Shtimes kanë numrin më të madh të fëmijëve që vijojnë aktivitetet në 
Qendra Mësimore. Qendrat Mësimore operojnë kryesisht nëpërmjet mbështetjes financiare nga donatorët, dhe kjo 
mbështetje nuk është e qëndrueshme. Buxheti vjetor i të gjitha Qendrave Mësimore është €1,807,750.40, ndërsa 
mesatarja e shpenzimeve vjetore të gjitha Qendrave Mësimore për kokë nxënësi është 325,4 EUR apo 27,1 EUR në 
muaj. Përkundër që në Strategjinë për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali parashihet mbështetja e punës së 
Qendrave Mësimore, MASHT nuk ka ndarë mjete financiare për këtë qëllim. 

Shumica e palëve konfirmojnë se Qendrat Mësimore luajnë një rol shumë të rëndësishëm për rritjen e përfshirjes 
në arsim, për parandalimin e braktisjeve të shkollimit dhe për përmirësimin e suksesit të nxënësve rom, ashkali dhe 
egjiptian në shkollë. Mbështetja në kryerjen e detyrave të shtëpisë dhe pajisja me materiale shkollore janë dy nevojat 
më të mëdha me të cilat përballen nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian që marrin pjesë në këto qendra.

Pavarësisht rolit të rëndësishëm të Qendrave Mësimore, vlerësohet se ato ballafaqohen me disa sfida e probleme se-
rioze, prandaj ky studim ofron disa rekomandime lidhur me masat që duhet të ndërmerren në funksion të fuqizimit 
dhe përmirësimit të punës së tyre. 



NDIKIMI I QENDRAVE MËSIMORE NË PËRFSHIRJEN E FEMIJËVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË ARSIM

8

2.  Romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët 
në Kosovë

1  Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve në Kosovë: Community Profile: Roma Community. E qasshme në: http://www.ecmikosovo.
org/uploads/Romacommunity1.pdf

2  Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve në Kosovë: Community Profile: Ashkali Community. E qasshme në: http://www.
ecmikosovo.org/uploads/Ashkalicommunity1.pdf

3  Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve në Kosovë: Community Profile: Egyptian Community. E qasshme në: http://www.
ecmikosovo.org/uploads/Egyptiancommunity1.pdf

4  ASKDATA - http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/?rxid=0b4e087e-8b00-47ba-b7cf-1ea158040712/

Komuniteti rom jeton në tërë Kosovën, me përqendrim kryesisht në komunat e Prizrenit, Pejës, Graçanicës, 
Gjakovës, Obiliqit dhe Mitrovicës. Të dhënat zyrtare tregojnë për 8,824 qytetarë romë ose 0.5 përqind e num-
rit të përgjithshëm të popullsisë në Kosovë. Shumica e romëve janë myslimanë sunitë dhe flasin gjuhën rome, 
gjuhë kjo që dallon nga gjuhët zyrtare në Kosovë.1

Komuniteti ashkali është më i madhi nga këto tre komunitete me 15,436 pjesëtarë ose 1 përqind të popullsisë 
së përgjithshme të Kosovës. Komuniteti ashkali jeton kryesisht në zona urbane, me përqendrim në komunat e 
Ferizajt, Fushë Kosovës, Lipjanit, Prizrenit dhe Shtimes. Ata janë myslimanë sunitë dhe flasin gjuhën shqipe.2

Komuniteti egjiptian përbëhet nga 11,524 pjesëtarë ose më pak se 1përqind e popullsisë së përgjithshme të 
Kosovës. Egjiptianët jetojnë kryesisht në zona urbane me përqendrim në masë të madhe në komunat e Gja-
kovës, Pejës, Istogut, Deçanit dhe Klinës. Ata janë myslimanë sunitë dhe flasin gjuhën shqipe si gjuhë amtare. 3

Komunitetet më të mëdha jetojnë në komunat si Gjakovë (shumica egjiptianë), Fushë Kosovë (shumica ash-
kalinj), Prizren (shumica romë), Pejë (shumica egjiptianë), Ferizaj (shumica ashkalinj), Lipjan (shumica ash-
kalinj) dhe Istog (shumica egjiptianë).  

Para periudhës 1998/1999 vlerësohet të ketë pasur më së paku 150,000 romë, ashkali dhe egjiptianë që kanë 
jetuar në Kosovë. Në qytetet si Prishtina, Gjilani, Mitrovica, ku ishin komunitetet më të mëdha para luftës, tani 
ka mbetur vetëm një përqindje e vogël e popullatës që kanë jetuar aty për shkak të dëbimit të tyre në periudhën 
e pasluftës dhe vetëm pak prej tyre janë kthyer.

Në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat e regjistrimit të popullsisë sipas komunave ku jetojnë pjesëtarë 
të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.4
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Tabela 1:    Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian sipas komunave

Komuna Rom Ashkali Egjiptian Gjithsej

Popullsia e 
përgjithshme  
e komunës

Komunitetet 
rom, ashkali 
dhe egjiptian 

në popullsinë e 
përgjithshme

1 Deçan 33 42 393 468 40019 1.17%
2 Gjakovë 738 613 5,117 6,468 94556 6.84%
3 Gllogoc 0 0 2 2 58531 0.00%
4 Gjilan 361 15 1 377 90178 0.42%
5 Dragash 3 4 3 10 33997 0.03%

6 Istog 39 111 1,544 1,694 39289 4.31%
7 Kaçanik 5 1 0 6 33409 0.02%
8 Klinë 78 85 934 1,097 38496 2.85%
9 Fushë Kosovë 436 3,230 282 3,948 34827 11.34%

10 Kamenicë 240 0 0 240 36085 0.67%
11 Mitrovicë 528 647 6 1,181 71909 1.64%
12 Lipjan 342 1,812 4 2,158 57605 3.75%

13 Novobërdë 63 3 0 66 6729 0.98%
14 Obiliq 661 578 27 1,266 21549 5.87%

15 Rahovec 84 404 299 787 56208 1.40%
16 Pejë 993 143 2,700 3,836 96450 3.98%

17 Podujevë 74 680 2 756 88499 0.85%

18 Prishtinë 56 557 8 621 198897 0.31%

19 Prizren 2,899 1,350 168 4,417 177781 2.48%

20 Skenderaj 0 10 1 11 50858 0.02%

21 Shtime 23 750 0 773 27324 2.83%

22 Shtërpcë 24 1 0 25 6949 0.36%

23 Suharekë 41 493 5 539 59722 0.90%

24 Ferizaj 204 3,629 24 3,857 108610 3.55%
25 Viti 12 14 0 26 46987 0.06%
26 Vushtrri 68 143 1 212 69870 0.30%
27 Malishevë 26 5 0 31 54613 0.06%
28 Mamushë 39 12 0 51 5507 0.93%
29 Graçanicë 745 104 3 852 10675 7.98%

30 Kllokot 9 0 0 9 2556 0.35%
31 Hani i Elezit 0 0 0 0 9403 0.00%
32 Partesh 0 0 0 0 1787 0.00%
33 Ranillug 0 0 0 0 3866 0.00%
34 Junik 0 0 0 0 6084 0.00%

Gjithsej 8824 15436 11524 35784 1739825 2.06%

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës dhe përllogaritjet e autorëve
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3. Korniza ligjore dhe strategjike

5  Kuvendi i Kosovës. 2008. Ligji për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë (03/L-
047). I qasshëm në: http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L047_en.pdf. 

6   Kuvendi i Kosovës. 2008. Ligji për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës (03/L-068). I qasshëm në: http://masht.rks-gov.net/
uploads/2015/06/09-2008-03-l068-en.pdf

7  Kuvendi i Kosovës. 2004. Ligji kundër diskriminimit. I qasshëm në http://www.unmikonline.org/regulations/2004/re2004_32ale04_03.pdf
8  Kuvendi i Kosovës. 2006. Ligji për përdorimin e gjuhëve (02/L37). I qasshëm në: http://www.assembly-kosova.org/common/docs/

ligjet/2006_02-L37_en.pdf
9  Kuvendi i Kosovës. 2008. Ligji për vetëqeverisjen lokale (03/L-040). I qasshëm në: www.assembly-kosova.org/common/docs/

ligjet/2008_03-L040_en.pdf
10  Kuvendi i Kosovës. 2008. Ligji për trashëgimin kulturore (02/L-88). I qasshëm në http://www.assembly-kosova.org/common/docs/

ligjet/2006_02-L88_en.pdf
11  Kuvendi i Kosovës. 2008. Ligji për zonat e veçanta të mbrojtura (03/L-039). I qasshëm në: 

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L039_en.pdf
12  ILO, Ada Huibregtse, Perspektivat e të rinjve rom, ashkali dhe egjiptian mbi mundësitë dhe sfidat për punë të denjë në Kosovë: 

Komuna e Gjakovës, Fushë Kosovës dhe Graçanicës, 2018.

Kosova ka hartuar një kornizë legjislative të avancuar që mbron dhe promovon të drejtat e komuniteteve. 
Kushtetuta e Kosovës garanton dhe mbron të drejtat themelore siç janë: mbrojtja kundër diskriminimit, e 
drejta për jetë, liria e shprehjes dhe tubimit, etj, për të gjithë qytetarët pavarësisht racës, përkatësisë etnike, 
gjinisë, ose karakteristikave të tjera dalluese. Kapitulli i tretë i Kushtetutës i dedikohet tërësisht mbrojtjes dhe 
promovimit të të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre. Të drejtat e komuniteteve përcaktohen dhe 
mbrohen më tej në disa nga ligjet e mëposhtme:

• Ligji për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë 
(03/L-047);5

• Ligji për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës (03/L-068)6; 

• Ligji kundër diskriminimit (2004/3)7;

• Ligji për përdorimin e gjuhëve (02/L37)8;

• Ligji për vetëqeverisjen lokale (03/L-040)9;

• Ligji për trashëgiminë kulturore (02/L-88)10; dhe

• Ligji për zonat e veçanta të mbrojtura (03/L-039)11.

Kjo kornizë ligjore ndalon diskriminimin në bazë të identitetit kombëtar, etnik, kulturor, gjuhësor, fetar ose 
gjinor dhe ofron mjete juridike që trajtojnë rastet e diskriminimit. Legjislacioni i Kosovës po ashtu garanton të 
drejtën e asocimit vullnetar me një komunitet të caktuar dhe ndalimin e asimilimit me forcë. Të drejtat e iden-
titetit dhe ndalimi i asimilimit mbështeten edhe nga një sërë nenesh që garantojnë mbrojtjen dhe zbatimin e 
vetëqeverisjes së çështjeve kulturore dhe fetare dhe simboleve të komunitetit.12



NDIKIMI I QENDRAVE MËSIMORE NË PËRFSHIRJEN E FEMIJËVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË ARSIM

11

Gjuha rome, gjuhë e folur nga komuniteti rom, nuk është gjuhë zyrtare në nivel vendi. Megjithatë, ligji për 
përdorimin e gjuhëve garanton përdorimin zyrtar të gjuhës rome në nivel komunal ku komuniteti rom përbën 
të paktën 5 përqind të popullsisë së përgjithshme të asaj komune. Gjuha rome mund të jetë gjithashtu gjuhë 
në përdorim zyrtar nëse komuniteti rom përbën të paktën 3 përqind të popullsisë së përgjithshme të komunës 
ku gjuha rome është folur tradicionalisht në atë komunë. 13

Strategjitë dhe politikat për përfshirjen e  
komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

Strategjia dhe Plani i Veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-
2021, e aprovuar në vitin 2017 nga Qeveria e Kosovës përcakton politikat dhe masat publike në katër fusha të 
rëndësisë së veçantë për integrimin e këtyre komuniteteve, përfshirë fushën e arsimit, punësimit dhe mirëqe-
nies sociale, shëndetësisë dhe banimit. Secila nga këto fusha përmban masa për arritjen e qëllimeve dhe ob-
jektivave specifike. Në kuadër të secilit objektiv strategjik, Strategjia trajton edhe tri çështje të ndërlidhura, 
barazinë gjinore, sigurinë dhe regjistrimin. Ajo përcakton tregues të matshëm kundrejt progresit të arritur.14

Në anën tjetër, Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës (PSAK) 2017-2021, ndër tjera përcakton masat strategjike 
të rritjes së pjesëmarrjes dhe përfshirjes së fëmijëve të margjinalizuar. Ky plan identifikon në mënyrë specifike 
fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë si një nga grupet e synuara ku merren parasysh dallimet gjinore ndërm-
jet vajzave dhe djemve.15 PSAK parasheh masa të veçanta për rritjen e pjesëmarrjes së fëmijëve rom, ashkali 
dhe egjiptian në arsimin fillor për 10% dhe në arsimin e mesëm të ulët dhe të lartë për 20%, përmes harmo-
nizimit të programeve të Qendrave Mësimore, trajnimit të mësimdhënësve për mësimdhënien e gjuhës rome, 
aktiviteteve vetëdijesuese për rëndësinë e regjistrimit me kohë në shkollë dhe vijimin e shkollës dhe aktivitete 
tjera të ndërlidhura me krijimin e lehtësirave për regjistrimin dhe vijimin e mësimit nga fëmijët rom, ashkali 
dhe egjiptian në nivel të edukimit parashkollor dhe arsimit të mesëm të lartë. 

Planet lokale të veprimit për përfshirjen e komuniteteve  
rom, ashkali dhe egjiptian

Gjatë vitit 2017, shumë komuna kanë hartuar planet e tyre lokale të veprimit për përfshirjen e komuniteteve 
rom, ashkali dhe egjiptian16. Duke reflektuar strategjinë kombëtare për përfshirjen e këtyre komuniteteve, 
planet lokale të veprimit pothuajse në të gjitha komunat përqendrohen në arsim, punësim, mirëqenie, banim 
dhe shëndetësi.

13  Po aty. 
14  ILO, Ada Huibregtse, Perspektivat e të rinjve rom, ashkali dhe egjiptian mbi mundësitë dhe sfidat për punë të denjë në Kosovë: 

Komuna e Gjakovës, Fushë Kosovës dhe Graçanicës, 2018.
15   Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës. I qasshëm në: http://www.kryeministri-ks.net/

repository/docs/KOSOVO_EDUCATION_STRATEGIC_PLAN.pdf
16   Hartimi i Planeve Lokale të Veprimit është mbështetur në kuadër të projektit të financuar nga BE “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe 

Punësim - KEEN” i zbatuar nga një koalicion i katër organizatave të shoqërisë civile me bazë në Kosovë. Planet të qasshme në: http://
www.keen-ks.net/sq/publikimet/plane-lokale-te-veprimit-per-komunitete/
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4.  Romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët 
në sistemin arsimor

17   Numri i përgjithshëm i nxënësve në arsimin parauniversitar (publik dhe privat) në vitin shkollor 2017/2018 është 365,029, ndërsa numri 
i nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parauniversitar (publik dhe privat) në vitin shkollor 2017/2018 është 6,678 nxënës.

18   Statistikat e Arsimit në Kosovë 2017/2018. I qasshëm në https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/07/statistikat-e-arsimit-ne-
kosove-2017-18.pdf

Në përgjithësi mund të konstatohet një përmirësim i pozitës së fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në siste-
min arsimor në Kosovë. Shkalla e regjistrimit në të gjitha nivelet e arsimit është në rritje e sipër, ndonëse ende 
është më e ulët se mesatarja në vend. Përmirësimi i pozitës së tyre në sistemin arsimor në masë të madhe është 
rezultat i punës së organizatave të shoqërisë civile dhe kontributeve nga donatorët e jashtëm. 

Nxënësit rom, ashkali edhe egjiptian në vitin shkollor 2017/2018 përbëjnë 1.8% të numrit të përgjithshëm 
të nxënësve në arsimin parauniversitar.17 Sipas Statistikave të Arsimit në Kosovë 2017/2018, 13 fëmijë rom, 
ashkali dhe egjiptian ndjekin nivelin parashkollor, përkatësisht 0.2% e numrit të përgjithshëm të fëmijëve në 
nivelin parashkollor, ndërsa në nivelin parafillor janë të përfshirë 411 fëmijë rom, ashkali dhe egjiptian, për-
katësisht 1.7% e numrit të përgjithshëm të fëmijëve në nivelin parafillor. 

Figura 1     Numri i nxënësve në arsimin parauniversitar në vitin shkollor 2017/2018

Niveli 
parashkollor

Niveli parafillor Niveli fillor  
(kl. 1-5)

Niveli i mesëm 
i ulët  

(kl. 6-9)

Niveli i mesëm  
i lartë  

(kl. 10-12)

6636

24002

133631

111046

89714

13 411 3663 2030 561

Burimi: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2017/201818 dhe përllogaritjet e autorëve
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Pjesëmarrja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin fillor (klasat 1-5) është më e mirë, mirëpo shkon 
duke u  zvogëluar dukshëm në nivelet më të larta të arsimimit. Në arsimin fillor janë 3,663 nxënës rom, ash-
kali dhe egjiptian apo 2.7% e numrit të përgjithshëm të nxënësve në nivelin fillor, ndërsa në arsimin e mesëm 
të ulët (klasat 6-9) janë 2,030 nxënës rom, ashkali dhe egjiptian, përkatësisht 1.8% e numrit të përgjithshëm 
të nxënësve në nivelin e mesëm të ulët. Arsimin e mesëm të lartë (klasat 10-12) e ndjekin 561 nxënës rom, 
ashkali dhe egjiptian dhe kjo përbën 0.6% të numrit të përgjithshëm të nxënësve në nivelin e mesëm të lartë. 

Numri i personelit arsimor nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parauniversitar është 
gjithsej 14 mësimdhënës nga gjithsej 23,202 punonjës të arsimit në Kosovë.  

Të rinjtë rom, ashkali dhe egjiptian janë në disavantazh të madh krahasuar me të rinjtë tjerë në kuptimin e 
arritjeve të tyre në arsim. Shkalla e shkrim-leximit dhe arritjet në arsim të këtyre komuniteteve janë më të 
ulëta se ato të pjesës tjetër të popullsisë. Krahasuar me rreth 98 përqind të popullsisë së përgjithshme që dinë 
shkrim-lexim, vetëm 73 përqind e grave dhe rreth 87 përqind e meshkujve rom, ashkali dhe egjiptian dinë 
shkrim-lexim. Në shkallë vendi, raporti neto i pjesëmarrjes në arsim është 96 përqind në arsimin e mesëm të 
ulët dhe 82 përqind në arsimin e mesëm të lartë. Për më shumë, në shkallë vendi, pjesëmarrja neto në shkollim 
e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë bie nga 65 përqind në shkollën e mesme të ulët deri në 30 përqind në 
shkollën e mesme të lartë.19 20

Për më shumë, në shkallë vendi, pjesëmarrja neto në shkollim e 
fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë bie nga 65 përqind në shkollën e 

mesme të ulët deri në 30 përqind në shkollën e mesme të lartë

të popullsisë së 
përgjithshme që dinë 

shkrim-lexim

98%
Femra Meshkuj
73% 87%

19   Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2014. 2013-2014 Komunitete Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë, Anketa e Grupimeve të 
Treguesve të Shumëfishtë, Gjetjet Kryesore. 

20  ILO, Ada Huibregtse, Perspektivat e të rinjve rom, ashkali dhe egjiptian mbi mundësitë dhe sfidat për punë të denjë në Kosovë: 
Komuna e Gjakovës, Fushë Kosovës dhe Graçanicës, 2018.
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91+9+R68+32+R
98+2+R85+15+R
96+4+R65+35+R
82+18+R30+70+R
90+10+R53+47+R
99+1+R91+9+R

91+9+R70+30+R

Tabela 2    Treguesit e arsimit

Treguesi Përshkrimi

Rom,
Ashkali dhe 

Egjiptian (%) Gjithsej (%)

Shkalla e 
regjistrimit në 
arsimin fillor

Përqindja e fëmijëve të moshës shkollore që 
hyjnë në klasë të parë të shkollës fillore 68.1 91.6% 

Raporti i 
vijueshmërisë së 
shkollës fillore

Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës 
fillore që aktualisht vijojnë arsimin fillor 85.3 98%

Raporti i 
vijueshmërisë 
së shkollës së 
mesme të ulët

Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës 
së mesme të ulët që aktualisht vijojnë 
shkollën e mesme të ulët 

65.0 96%

Raporti i 
vijueshmërisë 
së shkollës së 
mesme të lartë

Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës së 
mesme të lartë që aktualisht vijojnë shkollën 
e mesme të lartë 

30.3 82%

Raporti neto i 
vijueshmërisë 
së shkollës së 
mesme

Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës 
së mesme që aktualisht vijojnë shkollën e 
mesme apo arsimin e lartë

53.4 90.9

Shkalla e 
tranzicionit në 
shkollën e mesme 
të ulët

Numri i fëmijëve që kanë vijuar klasën e 
fundit të shkollës fillore gjatë vitit shkollor 
paraprak të cilët janë në klasën e parë të 
shkollës së mesme të ulët gjatë vitit shkollor 
aktual pjesëtuar me numrin e fëmijëve që 
kanë vijuar klasën e fundit të shkollës fillore 
gjatë vitit paraprak

91.1 99.6

Shkalla e 
tranzicionit në 
shkollën e mesme 
të lartë

Numri i fëmijëve që kanë vijuar klasën e 
fundit të shkollës së mesme të ulët gjatë 
vitit shkollor paraprak të cilët janë në klasën 
e parë të shkollës së mesme të lartë gjatë 
vitit shkollor aktual pjesëtuar me numrin 
e fëmijëve që kanë vijuar klasën e fundit 
të shkollës së mesme të ulët gjatë vitit 
paraprak

69.9 91.5

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 2014; Anketa e Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë 2013-201421

21  ILO, Ada Huibregtse, Perspektivat e të rinjve rom, ashkali dhe egjiptian mbi mundësitë dhe sfidat për punë të denjë në Kosovë: 
Komuna e Gjakovës, Fushë Kosovës dhe Graçanicës, 2018.
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Shkaqet e pjesëmarrjes së ulët të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor dallojnë sipas 
niveleve. Në edukimin parashkollor publik mundësitë janë të kufizuara, ndërsa në institucionet parashkollore 
private kosto është e lartë, ndërkohë që numri i Qendrave Mësimore është i kufizuar dhe nuk kanë mbështetje 
institucionale. Autoritetet qendrore dhe lokale nuk kanë ndërmarr ndonjë masë për lehtësimin e kushteve të 
regjistrimit dhe vijimit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në nivel parashkollor. Edukimi parafillor ofrohet 
falas, në shkolla publike, por, përsëri shkalla e regjistrimit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian është më e 
ulët sesa në nivel të Kosovës. 

Zvogëlimi i pjesëmarrjes së fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të ulët, e sidomos në 
arsimin e mesëm të lartë, ndërlidhet me faktorët ekonomikë, përkatësisht me pamundësinë e familjeve që t’i 
mbulojnë shpenzimet e shkollimit të fëmijëve të tyre, duke hequr dorë nga të ardhurat që ata mund t’i sjellin 
familjes në këtë periudhë të jetës së tyre. Shumë fëmijë për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike detyrohen 
të ndërpresin shkollën për t’u bërë krah pune për familjet e tyre. Megjithatë, është pozitiv fakti që një numër i 
familjeve të këtyre komuniteteve që kanë fëmijë duke u shkolluar pranojnë ndihma të ndryshme si mbështetje 
për shkollimin e fëmijëve të tyre. 

Në të shumtën e rasteve fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian ulen në bankat e fundit të klasës dhe shumë shpesh 
janë të injoruar nga vetë mësimdhënësit. Kjo shpesh ndikon edhe në notim më të ulët dhe rastet e tilla gati 
asnjëherë nuk raportohen nga prindërit e fëmijëve sikurse është rasti me prindërit e komunitetit shumicë që 
në raste të tilla reagojnë. Por ekziston edhe fenomeni i kundërt, sidomos te niveli 1-5, gjatë të cilit fëmijët rom, 
ashkali dhe egjiptian notohen shpesh më lartë sesa e meritojnë vetëm me qëllim së shmangies së problemit nga 
shkolla. Pastaj në klasën 6-të, këta nxënës fillojnë të ballafaqohen me probleme, madje edhe ato në shkrim-
lexim dhe veprime të thjeshta matematikore si rrjedhojë e injorimit të këtyre ngecjeve gjatë ciklit të ulët. 

Për më shumë, fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian kanë shkallë të lartë të braktisjes së shkollës, në veçanti 
vajzat, si dhe regjistrim të vonshëm pas moshës së zakonshme të regjistrimit fillestar prej 6 vjeç. Ndër shkaqet 
kryesore të braktisjes së shkollimit janë: kushtet e rënda ekonomike, përsëritja e vitit shkollor për shkak të 
suksesit të dobët, niveli i ulët i arsimimit dhe vetëdijes së prindërve mbi rëndësinë e shkollimit, diskriminimi 
në shkolla, qasja në infrastrukturë përkatëse deri në shkollë (mungesa e transportit), fenomeni i martesave të 
hershme te vajzat si dhe migrimi i familjeve për arsye ekonomike.

Planet e veprimit për parandalimin e braktisjeve, si pjesë e planeve zhvillimore të shkollave apo komunave nuk 
janë hartuar në shumicën e komunave të Kosovës dhe të vetmet palë që punojnë në parandalim të braktisjes 
janë mediatorët e angazhuar nga organizatat e ndryshme jo-qeveritare.

Nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian (kryesisht të komunitetit rom) nga komuna e Mitrovicës dhe komuna e 
Graçanicës ballafaqohen edhe me disa probleme shtesë që janë karakteristikë vetëm për këto dy komuna. Këta 
nxënës në këto dy komuna vijojnë shkollimin në shkollat serbe, të cilat funksionojnë në Kosovë me sistem 
paralel nga Serbia dhe që nuk është në përputhje me sistemin arsimor të Kosovës. Si rezultat, këta nxënës 
kanë vështirësi për t’u regjistruar në shkollimin e mesëm të lartë në gjuhën shqipe, për arsyeje se nuk e njohin 
gjuhën shqipe edhe për shkak se ndodh që për shkak të mospërputhjes së sistemeve, nuk ju pranohen diplo-
mat. 
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70+30+R
95+5+R
85+15+R
50+50+R
80+20+R

54+46+R
85+15+R
65+35+R
30+70+R
70+30+R

Për të trajtuar pabarazitë e mëdha në qasje dhe pjesëmarrje në të gjitha nivelet e arsimit të fëmijëve rom, 
ashkali dhe egjiptian dhe komuniteteve të tjera, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) 
në planin e saj strategjik 2017-2020 i ka dhënë përparësi pjesëmarrjes së fëmijëve të këtyre komuniteteve në 
arsimin fillor dhe të mesëm.22

22   MASHT, Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2010. E qasshme në https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-
kesp-2017-2021.pdf

23  ILO, Ada Huibregtse, Perspektivat e të rinjve rom, ashkali dhe egjiptian mbi mundësitë dhe sfidat për punë të denjë në Kosovë: 
Komuna e Gjakovës, Fushë Kosovës dhe Graçanicës, 2018.

Tabela 3    Treguesit për matjen e arritjes së objektivit të MASHT për përfshirje

Treguesit për matjen e arritjes së objektivit për përfshirje Baza Caku

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në edukimin parafillor 53.9% 70%

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin fillor 85.3% 95%

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të ulët 65% 85%

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë 30.3% 50%

Shkalla e transicionit në arsimin e mesëm të lartë për fëmijët rom, ashkali
dhe egjiptian 69.9% 80%

Burimi: Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2020

Hendeku midis femrave dhe meshkujve rom, ashkali dhe egjiptian vërehet në shumicën e treguesve të arsimit, 
duke i vendosur femrat në një pozitë më të pafavorshme krahasuar me meshkujt brenda grupit të tyre etnik. 
Vajzat rome, ashkalike dhe egjiptiane fillojnë pjesëmarrjen në arsimin fillor njësoj, në mos më shumë, sesa 
djemtë. Indeksi i paritetit gjinor për arsimin fillor është 1.01. Kjo tregon se më shumë vajza sesa djem ndjekin 
shkollën fillore. Megjithatë ky indeks bie ndjeshëm në shkollimin e mesëm. Në këtë drejtim, në arsimin e 
mesëm të ulët indeksi i paritetit gjinor është 0.94, ndërsa në arsimin e mesëm të lartë 0.80. Kjo nënkupton që 
gjithnjë e më pak vajza vijojnë ose përfundojnë nivelet më të larta të arsimit.23
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Femrat rome, ashkalike dhe egjiptiane janë më shpesh subjekt i martesave të hershme sesa meshkujt në 
komunitetet e tyre dhe femrat nga komunitetet e tjera. Të dhënat e MICS tregojnë se rreth 12 përqind e fem-
rave nga këto komunitete martohen para moshës 15 vjeçare, krahasuar me vetëm 1përqind të meshkujve nga 
këto komunitete dhe më pak se 1përqind e femrave nga komunitetet e tjera që martohen para kësaj moshe. 
Pothuajse 43 përqind e femrave rome, ashkalike dhe egjiptiane deri në moshën 18 vjeçare janë të martuara 
ose në bashkëjetesë krahasuar me vetëm 14 përqind të meshkujve nga komunitetet e tyre dhe 10 përqind të 
femrave nga komunitetet e tjera.24

Fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian punojnë në një shkallë më të lartë, rreth 17 përqind, krahasuar me 11 
përqind të fëmijëve në nivel vendi. Pothuajse dy herë më shumë fëmijë romë, ashkali dhe egjiptianë (13 
përqind) të moshës 5-17 vjeç punojnë në kushte të rrezikshme në krahasim me të gjithë fëmijët bashkëmosha-
tar të tyre (7 përqind). Për më tepër, 27 përqind e fëmijëve romë, ashkali dhe egjiptianë të moshës 5-17 vjeç që 
nuk ndjekin shkollimin punojnë krahasuar me 12 përqind të të gjithë fëmijëve tjerë.25

Gjendja socio-ekonomike e familjes paraqet një problem të madh për romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët. Për 
shkak të mungesës së burimeve financiare shumë prindër nuk mund të blejnë veshmbathjet dhe pajisjet e 
nevojshme shkollore për fëmijë e tyre, si pasojë fëmijët ndjehen të turpëruar ta vijojnë mësimin në kushte të 
varfërisë. Për më shumë, fëmijët shpesh janë të detyruar të kontribuojnë në të hyrat e familjes duke mbledhur 
materiale të riciklueshme bashkë me prindërit e tyre ose duke u kujdesur për motrat dhe vëllezërit më të vegjël 
përderisa prindërit e tyre mundohen ta sigurojnë jetesën.26

24  Po aty. 
25  Po aty. 
26   GIZ, Analizë e gjendjes. 

Pothuajse 43 përqind e femrave rome, ashkalike dhe 
egjiptiane deri në moshën 18 vjeçare janë të martuara ose në 
bashkëjetesë krahasuar me vetëm 14 përqind të meshkujve 

nga komunitetet e tyre dhe 10 përqind të femrave nga 
komunitetet e tjera. 
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5. Qendrat Mësimore në Kosovë

Në komuna të ndryshme në Kosovë ku jetojnë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian janë themeluar Qendra 
Mësimore me qëllim të përfshirjes së këtyre komuniteteve në sistemin arsimor. Nismat për themelimin e Qen-
drave Mësimore nga organizatat jo-qeveritare vendore dhe ndërkombëtare merrnin për bazë shkallën tejet të 
ulët të vijimit dhe realizimit të shkollimit nga fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe nivelin e pakënaqshëm 
të performancës së tyre në shkollë dhe mungesën e përfshirjes sociale. 

Qendrat e para mësimore janë krijuar në vitin 2001 dhe roli i tyre është të ofrojnë shërbime plotësuese arsi-
more për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian në lokalitetin ku ushtron veprimtarinë, me qëllim të përfshirjes 
dhe përmirësimit të performancës së tyre në shkollë dhe integrimit të tyre në shoqërinë e gjerë.

Qëllimi i Qendrave Mësimore është rritja e pjesëmarrjes dhe përmirësimi i rezultateve 
të të nxënit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë në edukimin parashkollor, në arsimin 
parafillor, fillor dhe të mesëm të ulët, përmes programeve që ofrojnë mbështetje për: 

• regjistrim me kohë në shkollë dhe vijim të rregullt të mësimit; 

• parandalim të braktisjes dhe mbështetje për kthimin në shkollë të atyre që e kanë braktisur shkollimin; 

• (ri)integrim të fëmijëve të kthyer në sistemin zyrtar të shkollimit; 

• zhvillimin fizik, kognitiv, emocional dhe social të fëmijëve;

• rritje të vetëbesimit të tyre; 

• përfshirjen aktive të prindërve në arsimimin e fëmijëve të tyre;

• vetëdijesimin e komuniteteve për rëndësinë e shkollimit të fëmijëve; dhe 

• rritje të numrit të nxënësve që ndjekin nivelet më të larta të arsimimit. 
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Programet mësimore që ofrohen nga Qendrat Mësimore zhvillojnë aktivitete të 
ndryshme, prej të cilave më kryesoret janë: 

• Përfshirja e fëmijëve në edukimin parashkollor;

• Përkrahja për kryerjen e detyrave të shtëpisë; 

• Mësimi plotësues; 

• Ndërmjetësimi për regjistrim dhe vijim të shkollës, si dhe mosbraktisje; 

• Vetëdijësimi i komunitetit; 

• Aktivitete rekreative. 

Në këtë drejtim, Programet e Qendrave Mësimore ndihmojnë fëmijët në zhvillimin e të kuptuarit të logjikës 
dhe matematikës, të shkruarit dhe të folurit, mjedisit fizik dhe mjedisit social dhe kulturor.

Qendrat Mësimore bashkëpunojnë ngushtë me komunitetet dhe shkollat në lokalitetin ku veprojnë, me insti-
tucionet lokale dhe qendrore të arsimit, si dhe palë të tjera me interes. Ato nuk janë pjesë e sistemit shkollor, 
por shërbejnë si urë lidhëse mes prindërve, shkollës dhe institucioneve vendore gjatë procesit të ofrimit të 
mbështetjes për shkollimin e fëmijëve të margjinalizuar. 27

Qendrat Mësimore mund të jenë me bazë në komunitet dhe me bazë në shkollë. Qendra Mësimore me bazë në 
komunitet funksionon në lagje brenda një lokaliteti komunitetit të të cilit i shërben, ndërsa Qendra Mësimore 
me bazë në shkollë funksionon në kuadër të hapësirës së objektit shkollor.

Aktualisht, rreth 83 Qendra Mësimore veprojnë në 20 komuna të Kosovës, kryesisht në komunat ku jetojnë 
shumica e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Këto qendra udhëhiqen nga 10 organizata të shoqërisë ci-
vile në Kosovë me mbështetje financiare të donatorëve ndërkombëtar. Në figurën 2 paraqitet harta e Qendrave 
Mësimore në Kosovë.

Donatorët kryesorë që kanë mbështetur punën e Qendrave Mësimore në Kosovë janë:  Zyra e Bashkimit 
Evropian në Kosovë; Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS); Agjencia Gjermane për Zhvillim 
(GiZ); Agjencia Zviceranë për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SCD); Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA); 

27  GIZ, Formësimi i profilit të “Ndërmjetësuesit të Komunitetit” në Kosovë, Prishtinë, Janar 2017. 



NDIKIMI I QENDRAVE MËSIMORE NË PËRFSHIRJEN E FEMIJËVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË ARSIM

20

Figura 2    Harta e Qendrave Mësimore në Kosovë

Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik (BMZ); Karl Kubel Stiftung fur Kind und Familie (KKS); 
Diakonie Austria; Ndihma e Kishës Zvicerane (HEKS/EPER); Ambasada e Norvegjisë në Kosovë; Ambasada 
e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë; Fondacioni Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI); The Ideas Partnership 
UK; dhe organizata jo-qeveritare People in Need.

8 4 2 06Numri i Qendrave 
Mësimore
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Në figurën 3 paraqitet numri i Qendrave Mësimore sipas komunave, në të cilën mund të vërehet që numri më 
i madh i tyre është në komunat e Gjakovës, Prizrenit, Pejës dhe Lipjanit.  

Figura 3    Numri i Qendrave Mësimore sipas komunave
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Në figurën 4 paraqitet numri i Qendrave Mësimore sipas organizatave jo-qeveritare që i menaxhojnë ato, në 
të cilën mund të vërehet që numri më i madh i tyre menaxhohen nga organizatat Terre Des Hommes, VoRAE, 
dhe Nevo Koncepti. 

Organizata “Terre Des Hommes - TDH” është fondacion zviceran, që ka punuar në Kosovë që nga viti 1999 
me synim që të ofrojë ndihmë për fëmijët në nevojë. Kjo organizatë momentalisht menaxhon 20 Qendra Më-
simore në dhjetë (10) komuna. Të gjitha qendrat e saj gjenden në kuadër të hapësirave të shkollave publike. 

Organizata “Voice of Roma, Ashkali and Egyptians - VoRAE”, krahas bursave për nxënësit e shkollave të 
mesme të larta ofron mbështetje shtesë mësimore nëpërmjet Qendrave Mësimore. Momentalisht, kjo organi-
zatë menaxhon 19 Qendra Mësimore në 12 komuna të Kosovës dhe shumica e qendrave gjenden në kuadër 
të hapësirave të shkollave publike, e cila është mundësuar nëpërmjet marrëveshjeve të bashkëpunimit me 
autoritetet lokale. 

Figura 4     Numri i Qendrave Mësimore sipas OJQ-ve që i menaxhojnë
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Organizata “Nevo Koncepti - NVK” menaxhon 18 Qendra Mësimore në tri (3) komuna (Prizren, Gjakovë 
dhe Suharekë). Në kuadër të këtyre qendrave, NVK realizon aktivitete për mbështetje në kryerjen e detyrave 
të shtëpisë për nxënësit, fushata për regjistrim të fëmijëve në edukimin parafillor dhe fillor dhe aktivitete tjera 
ndërkulturore dhe rekreative.
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Organizata “Syri i Vizionit - SiV” është themeluar në vitin 2001 dhe menaxhon dhjetë (10) Qendra Mësimore 
në tri (3) komuna (Pejë, Istog dhe Klinë). Në kuadër të këtyre qendrave, ata realizojnë aktivitete avokuese, 
ndërkulturore, ndërmjetësim dhe fushata shëndetësore për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. 

Organizata “Balkan Sunflowers Kosova – BSFK”, e themeluar në vitin 2007, menaxhon  pesë (5)Qendra Më-
simore në katër (4) komuna. Në kuadër të këtyre qendrave, ata  menaxhojnë programin parashkollor, klubet 
gjuhësore dhe i mbështesin fëmijët me detyrat e tyre të shtëpisë. Për më tepër, ata ofrojnë aktivitete të tjera, siç 
janë: qoshet e leximit, kampin veror, programin për prindër, programin për shkrim-lexim për femra, aktivitete 
të punës në rrjet dhe aktivitete shkencore. 

 “Bethany Christian Services – BChS” është organizatë lokale në Gjakovë, e cila menaxhon pesë (5) Qendra 
Mësimore në të njëjtën komunë. Në kuadër të këtyre qendrave, ata realizojnë aktivitete për mbështetje në 
detyra të shtëpisë, aktivitete vetëdijesuese dhe ndërkulturore, trajnime të ndryshme dhe aktivitete sociale dhe 
edukative me komunitete. 

Organizata “Caritas Kosova” është themeluar në vitin 1992 dhe qëllimi i tyre është të ofrojnë ndihmë shtesë 
për fëmijët e përfshirë në shkollimin zyrtar. Organizata menaxhon dy (2) Qendra Mësimore, një në komunën 
e Ferizajt dhe tjetra në komunën e Gjakovës. Qendra në Ferizaj është pronë e Caritas Kosova, ndërsa toka është 
ofruar nga komuna e Ferizajt. 

Organizata “The Ideas Partnership – TIP” është themeluar në vitin 2009, ndërsa ka filluar punën me qendrën 
e parë mësimore në Fushë Kosovë, në vitin2011. Aktualisht, TIP menaxhondy (2) Qendra Mësimore, një në 
Fushë Kosovë dhe tjetrën në Janjevë (Lipjan), aktivitetet e të cilave kanë për qëllim kryesor ofrimin e orëve 
mësimore shtesë për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptianë. Qendrat Mësimore që menaxhohen nga TIP dal-
lohen për një funksionim të lartë, që përfshijnë një çerdhe të fëmijëve (edukim parashkollor)dhe aktivitete 
akademike për fëmijë, nëna, të rinj dhe të moshuar. Disa nga programet e saj janë: programi i nënave - pro-
jektet mikrofinanciare, aktivitetet rinore, shërbimet shëndetësore, programi ‘’Mësimdhënësit e vegjël’’, këshilli 
i fëmijëve, klubi i vajzave, etj.

Organizata “Roma Ashkali Documentation Center - RADC” është themeluar në vitin 2004 dhe menaxhon 
një (1) Qendër Mësimore në lagjen e romëve në Mitrovicë, ku ndjekin aktivitetet mbi 280 fëmijë. Aktivitetet 
programore të kësaj qendre përfshijnë programin parafillor dhe mbështetje për kryerjen e detyrave të shtëpisë. 

Organizata “SHL Kosova” është themeluar në vitin 2009 dhe mbështetet dhe financohet nga SHL Gjermani, si 
pjesë e rrjetit regjional të Schüler Helfen Leben në Evropë. Kjo organizatë menaxhon me një (1)Qendër Më-
simore në Rahovec ku realizon aktivitete të mësimit shtesë, ndihmë në detyra të shtëpisë, aktivitete ndërkul-
turore, fushata vetëdijesuese për regjistrim në parafillor, fillor dhe shkollë të mesme dhe parandalim të brak-
tisjes. 

Në shumicën e Qendrave Mësimore që menaxhohen nga organizatat e shoqërisë civile personeli i angazhuar 
është nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Si shembull në këtë aspekt është projekti i financuar nga 
BE-ja “EU SIMRAES II” që zbatohet nga KEC, i cili në shtatë (7) komuna në të cilat zbatohet, ka të angazhuar 
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rreth 15 fasilitatorë dhe 90 tutorë nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Një praktikë e njëjtë 
zbatohet edhe nga organizata të tjera të shoqërisë civile, ku në shumicën e vendeve ku ato janë të angazhuara 
personeli i cili punon me nxënësi përket komuniteteve rom, ashkali apo egjiptian. Vlen të theksohet se per-
soneli në Qendra Mësimore zakonisht nuk ka thirrje akademike, meqenëse natyra e asistencës që ju ofrojnë 
fëmijëve është joformale.

Sipas të dhënave të ofruara nga organizatat jo-qeveritare që menaxhojnë Qendrat Mësimore, janë gjithsej 
5,555 fëmijë që vijojnë aktivitetet në Qendra Mësimore, ku numri i fëmijëve nga të dy gjinitë është pothuajse 
i barabartë. 

Figura 5     Numri i fëmijëve në Qendra Mësimore sipas gjinisë
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Komunat e Fushës Kosovës, Gjakovës dhe Shtimes kanë numrin më të madh të fëmijëve që vijojnë aktivitetet 
në Qendra Mësimore.  
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Figura 6   Numri i fëmijëve në Qendra Mësimore sipas komunave
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Në vitin shkollor 2017/2018, në bazë të statistikave të arsimit në Kosovë, në arsimin parauniversitar janë 6662 
nxënës rom, ashkali dhe egjiptian. Ndërkaq, Qendrat Mësimore i vijojnë 4992 fëmijë rom, ashkali dhe egjip-
tian. Në bazë të llogaritjeve, rezulton që 75% e fëmijëve të përfshirë në sistemin arsimor vijojnë aktivitetet 
plotësuese në Qendra Mësimore. Megjithatë, kjo llogaritje është e kufizuar për shkak se një numër i madh i 
fëmijëve të moshës (0-5 vjeç), i vijojnë programet e edukimit parashkollor në Qendra Mësimore dhe të njëjtit 
nuk reflektohen në të dhënat zyrtare për arsim. 
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Tabela 4:    Përfshirja e nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian në Qendra Mësimore

Komuna Nxënës rom, ashkali 
dhe egjiptian në arsim 

parauniversitar 28

Nxënës rom, ashkali 
dhe egjiptian në Qen-

dra Mësimore29

Përfshirja në Qen-
dra Mësimore %

1 Deçan 98 0 0%

2 Gjakovë 1553 893 58%

3 Gjilan 1 42 Nuk aplikohet

4 Istog 417 155 37%

5 Klinë 279 84 30%

6 Fushë Kosovë 589 895 Nuk aplikohet

7 Kamenicë 198 34 17%

8 Mitrovicë 60 346 Nuk aplikohet

9 Lipjan 478 359 75%

10 Novobërdë 0 21 Nuk aplikohet

11 Obiliq 164 241 Nuk aplikohet

12 Rahovec 148 103 70%

13 Pejë 641 290 45%

14 Podujevë 166 164 99%

15 Prishtinë 78 48 62%

16 Prizren 738 403 55%

17 Skenderaj 4 0 0%

18 Shtime 157 14330 91%

19 Suharekë 118 161 Nuk aplikohet

20 Ferizaj 757 356 47%

21 Viti 2 0 0%

22 Vushtrri 9 90 Nuk aplikohet

23 Malishevë 7 0 0%

24 Graçanicë / 164 /

Gjithsej 6662 4992 75%

Burimi: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2017/201831 dhe përllogaritjet e autorëve

28   Përkundër faktit se MASHT mbledh të dhënat nga shkollat përmes një sistemi të avancuar të menaxhimit të informatave (SMIA), në 
të cilin secila shkollë ka qasje dhe raporton të dhënat përkatëse çdo gjysmëvjetor, ka shpërputhje në të dhënat që kanë OJQ-të dhe 
shkollat në numrin e nxënësve sipas etnisë. 

29   Këto të dhëna përfshijnë edhe fëmijët që vijojnë edukimin parashkollor në qendrat mësimore, që janë kryesisht në vendbanimet 
e tyre dhe funksionojnë kryesisht për adresimin e nevojave të tyre dhe të njëjtit nuk janë të reflektuar në sistemin e arsimit 
parauniversitar.

30   Në Qendrën Mësimore në Shtime, që menaxhohet nga Balkan Sunflowers Kosovo vijojnë mësimin plotësues dhe aktivitetet e 
Qendrës Mësimore 620 nxënës, përfshirë nxënësit shqiptarë. Ndërkaq janë 57 nxënës rom dhe ashkali që vijojnë këtë Qendër 
Mësimore, prej të cilëve 30 djem dhe 27 vajza.

31   Statistikat e Arsimit në Kosovë 2017/2018. I qasshëm në https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/07/statistikat-e-arsimit-ne-
kosove-2017-18.pdf
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Në komunat Gllogoc, Dragash, Kaçanik, Kllokot, Hani i Elezit, Partesh, Ranillug, Junik, Shtërpcë, Mamushë 
nuk ka asnjë nxënës rom, ashkali dhe egjiptian në institucionet publike parauniversitare, në asnjë nivel të 
arsimimit dhe po ashtu nuk ka asnjë Qendër Mësimore që funksionon në këto komuna. 

Organizatat Balkan Sunflowers Kosova, Voice of Roma, Ashkali and Egyptian, Nevo Koncepti dhe The Ideas 
Partnership kanë numrin më të madh të fëmijëve që vijojnë aktivitetet në Qendra Mësimore që ato menaxhojnë.

  

Figura 7   Numri i fëmijëve në Qendra Mësimore sipas OJQ-ve që i menaxhojnë
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Shumica e palëve konfirmojnë se Qendrat Mësimore kontribuojnë në përmirësimin e performancës në shkollë. 
Puna e tyre ka rezultuar në vijim më të rregullt në shkollë, nota më të mira, shkallë më të ulët të braktisjes dhe 
në rritjen e përfshirjes sociale të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë. Ndër aktivitetet kryesore të Qendrave 
Mësimore, me ndikimin më të madh është ndihma që ju është ofruar fëmijëve me detyrat e shtëpisë, të cilat 
drejtpërsëdrejti kanë ndikuar në përmirësimin e performancës së tyre në shkollë.
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Një ilustrim më gjithëpërfshirës me mbi 1200 fëmijë është realizuar nga projekti i financuar nga BE-ja “EU 
SIMRAES II” që zbatohet nga KFOS në bashkëpunim me KEC dhe gjashtë (6) OJQ partnere që menaxhojnë 
me Qendra Mësimore. Në vitin shkollor 2016/2017 është krahasuar nota mesatare e nxënësve që vijojnë ak-
tivitetet në 10 Qendra Mësimore, e cila tregon se ka një hendek prej 1.22 pikë të notës mesatare ndërmjet re-
zultateve mësimore të nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian dhe atyre shumicë siç është paraqitur në tabelën 5. 

Tabela 5    Hendeku i notës mesatare ndërmjet nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian dhe atyre të 
komunitetit shumicë në arsimin e obligueshëm

Viti shkollor 2016/2017
Lokacionet

Nota mesatare
Nxënës rom, ashkali 

dhe egjiptian

Nota mesatare
Nxënës nga 

komuniteti shumicë

Hendeku 
i notës 

mesatare
Qendra Mësimore “Jeta e 
Re”, Prizren 2.76 4.29 1.53

Qendra Mësimore Piranë, 
Prizren 2.71 4.04 1.33

Qendra Mësimore “Roma 
Mahalla”, Rahovec 2.77 3.77 1.01

Qendra Mësimore në 
Gurrakoc, Istog 3.06 4.14 1.08

Qendra Mësimore në 
Serbobran, Istog 3.63 4.71 1.08

Qendra Mësimore në Brekoc, 
Gjakovë 2.89 4.50 1.61

Qendra Mësimore në Fushë 
Kosovë 2.83 3.79 0.97

Qendra Mësimore –Ndërtesa 
Sociale në Plemetin, Obiliq 2.74 3.52 0.78

Qendra Mësimore në fshatin 
Plemetin, Obiliq 2.89 4.55 1.66

Qendra Mësimore Roma 
Mahalla, Mitrovicë 2.52 3.69 1.18

Mesatarja 2.88 4.1 1.22

Burimi: Të dhënat e projektit EU SIMRAES II
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Buxheti vjetor i të gjitha Qendrave Mësimore është €1,807,750.40, ku organizatat Terre des Hommes, Nevo 
Koncepti, Balkan Sunflowers Kosova kanë buxhetin më të madh për Qendrat Mësimore që menaxhojnë. 

Figura 8    Buxheti i Qendrave Mësimore sipas OJQ-ve që i menaxhojnë
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Përderisa numri i përgjithshëm i fëmijëve që vijojnë aktivitetet në të gjitha Qendrat Mësimore është 5,555 
fëmijë, ndërsa buxheti vjetor i gjitha Qendrave Mësimore është €1,807,750.40, mesatarja e shpenzimeve vjeto-
re të gjitha Qendrave Mësimore për kokë nxënësi është325,4 EUR apo 27,1 EUR në muaj.
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Figura 9    Shpenzimet mujore dhe vjetore të QM-ve për kokë nxënësi sipas OJQ-ve
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Qendrat Mësimore operojnë kryesisht nëpërmjet mbështetjes financiare nga donatorët, dhe kjo mbështetje nuk do 
të mund të ofrohet në baza afatgjata. Përkundër që në Strategjinë për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali 
parashihet mbështetja e punës së Qendrave Mësimore, MASHT nuk ka ndarë mjete financiare për këtë qëllim. Në 
vitet e fundit, janë nënshkruar një numër i madh i marrëveshjeve të mirëkuptimit me autoritetet qendrore dhe lo-
kale, nëpërmjet të cilave autoritetet lokale janë zotuar për të siguruar hapësira shkollore për Qendrat Mësimore, që 
të mund të realizojnë aktivitetet e tyre. Disa komuna kanë ofruar po ashtu mbështetje për furnizim me qymyr për 
sigurimin e ngrohjes në hapësirat e Qendrave Mësimore gjatë muajve të dimrit. 

Personeli i Qendrave Mësimore 
Duke pasur parasysh se Qendrat Mësimore janë të menaxhuara nga OJQ të ndryshme, financohen nga dona-
torë të ndryshëm ndërkombëtarë dhe janë të destinuara për komunitete të ndryshme, ato janë të strukturuara 
ndryshe dhe operojnë ndryshe nga njëra-tjetra. Qendra Mësimore për funksionimin e vet angazhon punonjës 
të cilët janë përgjegjës për aspektet menaxheriale, programore dhe të mirëmbajtjes. Megjithatë, vlen të thek-
sohet se për pozita të ngjashme, Qendrat Mësimore përdorin tituj të ndryshëm. Ky personel përgjithësisht 
përfshin por nuk kufizohet në koordinatorin, personelin mësimdhënës, vullnetarët, personelin specifik pro-
fesional dhe mirëmbajtësit.

Koordinatori i Qendrës Mësimore është përgjegjës për menaxhimin e qendrës, udhëheqë dhe planifikon ak-
tivitetet e qendrës, përzgjedh dhe delegon  përgjegjësitë tek pjesëtarët e tjerë të stafit, dhe mban kontakte me 
partnerët relevantë, zyrtarët komunalë, donatorë dhe palët e tjera relevante me interes. 
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Tutori/Lehtësuesi është përgjegjës për punën e drejtpërdrejt me fëmijët, duke iu ndihmuar atyre me detyrat e 
shtëpisë dhe me atë se çfarë kanë mësuar gjatë orëve të mësimit në shkollë dhe gjithashtu është i/e përfshirë në 
aktivitete të tjera socio-kulturore me fëmijët.

Edukatori/ja angazhohet në punën me fëmijët parashkollorë, duke i ndihmuar dhe përgatitur ata për regjis-
trim në shkollë. Vullnetarët janë zakonisht të rinjtë, në të shumtën e rasteve nxënës të shkollës së mesme të 
lartë, të cilët ndihmojnë personelin e Qendrave Mësimore në kryerjen e aktiviteteve të tyre ditore. Ata më së 
shumti angazhohen kur qendrat realizojnë aktivitete të lira dhe rekreative.

Ndërmjetësi shërben si urë në mes shkollës dhe familjes si dhe Qendrës Mësimore. Ndërmjetësit nuk janë 
gjithmonë pjesë e qendrës, pasi që ata janë pjesë e ndonjë  programi  tjetër. Qëllimet e programit  të ndërm-
jetësimit arsimor janë të ngritë qasjen në shkollim për fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptianë, 
të sigurojë një regjistrim me kohë në shkollë, të parandalojë braktisjen e shkollës dhe t’i kthejë ata që e kanë 
braktisur shkollën përsëri në shkollë. 

Udhëzimi Administrativ për Qendra Mësimore
Një hap pozitiv drejt njohjes së punës së këtyre qendrave dhe përfshirjes së veprimtarisë së tyre brenda kuadrit 
institucional është aprovimi i Udhëzimit Administrativ Nr.12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave 
Mësimore32, nga MASHT në gusht të vitit 2017. Ky Udhëzim përcakton kriteret dhe procedurat e themelimit dhe 
funksionimit të qendrave mësimore, të cilat ofrojnë mbështetje mësimore shtesë dhe aktivitete të tjera edukative 
për nxënësit e moshës parafillore dhe fillore në Kosovë, në veçanti për nxënësit nga komunitetet rom, ashkali dhe 
egjiptian. Udhëzimi parasheh licencimin e qendrave mësimore sipas kushteve të përcaktuara, dhe obligon të gjitha 
qendrat mësimore t’i harmonizojnë veprimtaritë dhe rregulloret e tyre brenda një periudhe kohore jo më vonë se 
dymbëdhjetë (12) muaj nga hyrja në fuqi e këtij udhëzimi administrativ. Po ashtu, të gjitha qendrat mësimore që 
kanë funksionuar para hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi administrativ dhe të cilat nuk i plotësojnë kriteret e përcaktu-
ara me këtë udhëzim lidhur me personelin e qendrës mësimore, kanë një afat prej pesë (5) vitesh për të përmbushur 
kërkesat për kualifikim në përputhje me këtë udhëzim administrativ.

32  http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/ua-masht-nr-12-2017-per-themelimin-dhe-funksionimin-e-qmpdf.pdf
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6. Metodologjia hulumtuese

Për realizimin e hulumtimit mbi Qendrat Mësimore është përdorur metodologji e gër-
shetuar e mbledhjes dhe analizës së të dhënave kualitative dhe kuantitative. Aktivi-
tetet e realizuara në terren ishin:

• Dy (2) fokus grupe të realizuara me mësimdhënës të shkollave; 

• Dy (2) fokus grupe të realizuara me personelin e Qendrave Mësimore;

• Anketimi i 136 prindërve të fëmijëve që vijojnë Qendrat Mësimore;

• Intervista gjysmë të strukturuara me 24 koordinatorë të Qendrave Mësimore.

Fokus grupet
Dy (2) fokus grupe janë organizuar me mësimdhënës të shkollave të rregullta (klasat 1-9), të cilët japin mësim 
në shkollat dhe klasat që vijojnë mësimin nxënës rom, ashkali dhe egjiptian. Në fokus grupe kanë marrë pjesë 
15 mësimdhënës nga tetë (8) shkolla fillore dhe të mesme të ulëta, duke përfaqësuar shtatë (7) komuna. Të 
dyja fokus grupet janë mbajtur me 24 Prill 2018.

Dy (2) fokus grupe janë organizuar me pjesëtarë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që punojnë në 
Qendra Mësimore (tutorë, fasilitatorë ose koordinatorë), ku vijojnë mësimin (parashkollor ose mësimin sht-
esë) fëmijët dhe nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian. Në fokus grupe kanë marrë pjesë 16 punonjës të këtyre 
qendrave, që menaxhohen nga pesë (5) organizata jo-qeveritare. Të dyja fokus grupet janë mbajtur me 23 Prill 
2018. 

Intervistat me koordinatorët e Qendrave Mësimore
Intervistat janë realizuar me 24 koordinatorë të Qendrave Mësimore, në të cilat 347 fëmijë ndjekin programin e 
edukimit parashkollor. Pyetësori i administruar me koordinatorët ka qenë i gjysmë strukturuar, i përqendruar 
në informata rreth funksionimit të Qendrave Mësimore. 
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Anketa me prindër

Anketa është zhvilluar me 136 prindër të nxënësve që ndjekin aktivitetet e Qendrave Mësimore në Kosovë. 
Mbi 62 përqind e prindërve të anketuar kanë qenë gra, kurse 38 përqind kanë qenë burra.

Figura 10    Gjinia e prindërve të intervistuar

Meshkuj
38%

Femra
63%

Rreth 45 përqind e prindërve të intervistuar i përkasin komunitetit Ashkali, 24 përqind e tyre janë të komu-
nitetit Rom, 22 përqind Egjiptian, dhe mbi 9 përqind e prindërve ishin të komunitetit Shqiptar. 
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Figura 11    Përkatësia etnike e prindërve të intervistuar
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Anketa ka përfshirë numër më të madh të prindërve që banojnë në vise urbane (69%) se sa në vise rurale 
(31%). Sa i përket gjendjes ekonomike në familjet e prindërve të intervistuar, më shumë se dy e treta e tyre 
(69%) kanë deklaruar që familjet e tyre arkëtojnë më pak se 200 Euro në muaj. Vetëm 2 përqind e këtyre 
familjeve kanë të ardhura mujore më të larta se 400 Euro. 18 përqind e prindërve të intervistuar nuk kanë 
pranuar të deklarohen rreth të ardhurave familjare.

Figura 12    Të ardhurat familjare në muaj
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7. Rezultatet e hulumtimit

7.1. Vijueshmëria dhe suksesi në shkollë

Vetëm 2 nga 136 prindër të intervistuar kanë deklaruar që fëmijët e tyre nuk janë duke vijuar shkollën. Shu-
mica e fëmijëve të prindërve të intervistuar vijojnë mësimin në shkolla fillore (76 përqind), ndërsa 24 përqind 
e fëmijëve janë nxënës në nivelin e shkollimit të mesëm të ulët. 

Figura 13    Niveli i tanishëm i shkollimit të fëmijëve (134 fëmijë)
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Edukimin parashkollor në çerdhe e kopshte pothuajse nuk e vijon asnjë fëmijë rom, ashkali dhe egjiptian. Kjo 
për faktin që vijimi në çerdhe ose kopshte publike e private ka kosto të papërballueshme për prindërit. Një 
numër i caktuar i fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian e ndjekin edukimin parashkollor në Qendra Mësimore 
dhe kjo sadopak e zvogëlon problemin e mos vijimit të edukimit parashkollor nga këta fëmijë. 

Klasën parafillore e vijojnë një numër më i madh i fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian, qoftë në kuadër të 
Qendrave Mësimore apo në kuadër të shkollave të rregullta. 

Sipas pjesëmarrësve në fokus grupe, derisa vijueshmëria e nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollimin 
fillor është në nivel të kënaqshëm, vijueshmëria e shkollimit të mesëm të ulët (klasat 6-9) dhe të mesëm të lartë 
(klasat 10-12) konsiderohet të jetë më e ulët, qoftë në kuptimin e mungesave të nxënësve apo në kuptimin e 
braktisjes së shkollimit. 

Ky fenomen vlerësohet se është i lidhur kryesisht me gjendjen e rëndë ekonomike të 
këtyre komuniteteve, por ndodh edhe për arsye e faktorë të tjerë, si:

• gjendja e rëndë financiare që i shtynë shumë prindër t’i ndalin fëmijët (kryesisht fëmijët meshkuj) nga 
shkolla dhe i detyrojnë të punojnë ose të kërkojnë lëmoshë.

• gjendja e rëndë financiare që i shtynë shumë prindër t’i ndalin fëmijët (kryesisht fëmijët femra) nga shkolla 
për t’u kujdesuar për familjen dhe për t’i bërë punët e shtëpisë.

• nxënësit e këtij niveli janë më të rritur, prandaj bëjnë mungesa ose e braktisin shkollimin kur nuk kanë 
mjetet e nevojshme shkollore dhe veshmbathje të duhur, meqë ndihen më inferiorë në raport me nxënësit 
tjerë. Problemi me veshmbathje reflekton në mungesa të nxënësve sidomos gjatë periudhës së dimrit.

• mësimdhënësit lëndorë nuk janë aq të kujdesshëm ndaj këtyre nxënësve sa mësimdhënësit klasorë (të 
shkollës fillore). Gjithashtu, vlerësimi (notimi) gjatë shkollës së mesme të ulët është më i ashpër se sa gjatë 
shkollimit fillor, prandaj meqë nxënësit e këtyre komuniteteve kanë sukses më të dobët dhe mund të ndodh 
që ta përsërisin vitin, kjo ndikon në humbjen e vetëbesimit të nxënësit dhe demotivimin e tyre për vijimin 
e shkollimit.

• kosto e shkollimit të mesëm të lartë është më e lartë për shkak se duhet transport, veshmbathje dhe tekste 
shkollore që duhet të mbulohen nga vet familja dhe kjo është e papërballueshme për shumë familje të 
këtyre komuniteteve.

• një numër i nxënësve (kryesisht të gjinisë femërore) nuk e vijojnë nivelin e  shkollimit të mesëm të lartë për 
shkak të martesave të hershme.
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• një numër i nxënësve nuk e vijojnë nivelin e shkollimit të mesëm të lartë për shkak se orientohen për të 
mësuar zanate të caktuara që kërkojnë më pak përgatitje dhe ju ofrojnë mundësi për punësim më të shpejtë 
(p.sh. frizer/e, rrobaqepës/e, etj.).

• për shkak se nxënësit e këtyre komuniteteve kanë sukses kryesisht më të dobët gjatë shkollimit paraprak, 
e kanë të vështirë që të regjistrohen në drejtime që ju pëlqejnë (kryesisht në gjimnaze), prandaj detyrohen 
të regjistrohen vetëm në drejtime të caktuara të shkollave profesionale ku nuk ka shumë konkurrencë. Si 
rezultat i kësaj ose nuk regjistrohen fare ose e braktisin shkollimin pasi të regjistrohen.

Më pak se 2 përqind e prindërve kanë deklaruar se janë të painformuar lidhur me situatën e fëmijëve të tyre 
në shkollë. Derisa shumica e prindërve kanë deklaruar se janë shumë të informuar (77 përqind), 22 përqind e 
tyre kanë thënë që janë të informuar deri diku. Për më tepër, 5 përqind e prindërve të anketuar kanë deklaruar 
që fëmijët e tyre nuk shkojnë rregullisht në shkollë, kryesisht për arsye të mungesës së transportit. 

Figura 14    Niveli i informimit të prindërve për situatën e fëmijëve të tyre në shkollë
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Në përgjithësi vlerësohet se në mesatare të përgjithshme, nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian kanë sukses më 
të dobët se nxënësit e komuniteteve të tjera shumicë. Pothuajse të gjithë faktorët e arsyet që ndikojnë në mos-
regjistrimin, në mungesën e vijimit dhe në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e këtyre komuniteteve janë 
edhe faktorë e arsye për këtë sukses më të dobët. 
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Por, përveç atyre, nga pjesëmarrësit në fokus grupe janë cekur edhe disa faktorë dhe 
arsye për këtë sukses të dobët, si:

• mosvijimi i edukimit parashkollor dhe i klasës parafillore ndikon që këta nxënës të jenë më pak të përgat-
itur për shkollën fillore se sa moshatarët tjerë të tyre dhe kjo reflekton në sukses më të dobët që përcillet 
pastaj nivel pas niveli gjatë gjithë shkollimit.

• mos-vijueshmëria e rregullt (mungesat) gjatë shkollimit.

• mungesa e orëve shtesë dhe e mësimit plotësues nëpër shkolla me këta nxënës ndikojnë në suksesin më të 
dobët të këtyre nxënësve.

• shkalla e lartë e analfabetizmit te prindërit e këtyre nxënësve ndikon në suksesin e dobët, sepse prindërit 
nuk mund të punojnë me nxënësit e tyre në shtëpi për t’i ndihmuar rreth detyrave shkollore. 

• kushtet e vështira ekonomike të familjes ndikojnë në suksesin më të dobët të këtyre nxënësve, sepse familjet 
nuk mund të ofrojnë materiale mësimore e kushte stimuluese për fëmijët e vet.

Sipas pjesëmarrësve në fokus grupe, derisa vijueshmëria 
e nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollimin fillor 
është në nivel të kënaqshëm, vijueshmëria e shkollimit të 

mesëm të ulët (klasat 6-9) dhe të mesëm të lartë 
(klasat 10-12) konsiderohet të jetë më e ulët, qoftë në 
kuptimin e mungesave të nxënësve apo në kuptimin e 

braktisjes së shkollimit. 
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7.2. Funksionimi i Qendrave Mësimore

Nga 24 koordinatorë të intervistuar të Qendrave Mësimore, 17 prej tyre kanë deklaruar që qendrat e tyre 
punojnë pesë (5) apo më shumë herë në jave, kurse shtatë (7) të tjerë kanë deklaruar që në Qendrat Mësimore 
punohet 3 deri 4 herë në javë.

Figura 15    Orari i punës në Qendra Mësimore
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Meqenëse të gjitha këto qendra bashkëpunojnë me shkolla, koordinatorët e tyre janë pyetur për shpeshtinë 
e takimeve ndërmjet Qendrave Mësimore dhe përfaqësuesve të shkollave. Shumica e qendrave (21) mbajnë 
takime me përfaqësues të shkollave të paktën një herë në muaj. Të tjerat mbajnë takime çdo tre muaj (2) apo 
një herë në gjysmëvjetor (1).
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Figura 16    Takime ndërmjet Qendrave Mësimore dhe shkollave
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Sipas koordinatorëve të Qendrave Mësimore, mbështetja në kryerjen e detyrave të shtëpisë (11) dhe pajisja me 
materiale shkollore (10) janë dy nevojat më të mëdha me të cilat përballen nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian 
që marrin pjesë në këto qendra. Pas tyre radhiten nevoja për aktivitete rekreative (7) dhe ofrimi i shujtave 
ushqimore (6).

Figura 17    Nevojat më të mëdha të nxënësve në Qendra Mësimore
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Shumica e koordinatorëve të intervistuar (17) deklaruan që hapësira me të cilat disponojnë Qendrat Mësi-
more janë të mjaftueshme për realizim të aktiviteteve. Një numër edhe më i lartë i tyre (18) pohojnë se Qen-
drat Mësimore ku ata punojnë kanë mbështetje nga autoritetet komunale, posaçërisht mbështetje në ofrim të 
hapësirës fizike brenda shkollave, si dhe ngrohje dhe transport të nxënësve.

7.3. Niveli i kënaqshmërisë me Qendrat Mësimore
Nga pjesëmarrësit në fokus grupe vlerësohet se Qendrat Mësimore luajnë një rol shumë të rëndësishëm për 
rritjen e përfshirjes në arsim, për parandalimin e braktisjeve të shkollimit dhe për përmirësimin e sukse-
sit të nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollë. Ky konstatim mbështetet në faktin se Qendrat Mësi-
more ofrojnë edukim parashkollor, edukim parafillor, si dhe ofrojnë mësim shtesë, orë plotësuese, ndihmë 
për kryerje të detyrave të shtëpisë, si dhe aktivitete të tjera sociale e edukative për fëmijët dhe nxënësit rom, 
ashkali dhe egjiptian. Përveç këtyre, Qendrat Mësimore shpeshherë shërbejnë edhe si urë lidhëse ndërmjet 
familjeve, komunitetit dhe institucioneve edukativo-arsimore.

Së bashku me përkrahjen prindërore (77 përqind), përkrahja nga Qendrat Mësimore (77 përqind) cilësohet 
nga ana e prindërve si një prej dy faktorëve më të rëndësishëm në motivimin e fëmijëve të tyre për të përfun-
duar shkollimin. Faktorë tjerë të rëndësishëm vlerësohen të jenë edhe trajtimi i mirë nga mësimdhënësit (56 
përqind) dhe ofrimi i librave shkollor falas (55 përqind). 

Figura 18    Faktorët që motivojnë fëmijët që të përfundojnë shkollimin
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Sipas shumicës së prindërve të anketuar, ka pasur një numër të madh arsyesh që i ka shtyrë fëmijët e tyre të 
fillojnë të marrin pjesë në aktivitete të Qendrave Mësimore. Ndër arsyet e përmendura më së shpeshti ishin 
nevoja për ndihmë me detyrat e shtëpisë (77 përqind), kënaqësia (77 përqind), ndihmesa e personelit/tutorëve 
të Qendrave Mësimore (74 përqind) dhe cilësia e aktiviteteve që ofrohen në Qendra Mësimore (69 përqind). 

Figura 19    Arsyet që i shtynë fëmijët të fillojnë të marrin pjesë në Qendra Mësimore
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Asnjë prind nuk ka vlerësuar si të dobët kontributin e Qendrave Mësimore në aspekte të ndryshme. Më shumë 
se gjysma e tyre vlerësuan si shumë të lartë kontributin e këtyre qendrave në mundësim të integrimit më të 
mirë të fëmijëve (62 përqind), komunikim të përmirësuar/shkathtësitë gjuhësore (61 përqind), socializim më 
të madh (54 përqind), motivim për të vazhduar arsimin formal (52 përqind), si dhe performancë më të mirë 
shkollore (51 përqind).
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Figura 20    Vlerësimi i kontributit të Qendrave Mësimore
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Për më tepër, shumica e lartë e prindërve (85 përqind) kanë treguar kënaqshmëri shumë të lartë me profesion-
alizmin e personelit të Qendrave Mësimore. Të tjerët (15 përqind) kanë thënë që janë deri diku të kënaqur në 
këtë aspekt.
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Figura 21    Kënaqshmëria me personelin e Qendrave Mësimore
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Prindërit e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian kanë deklaruar që fëmijët e tyre kanë miq të komuniteteve tjera 
në Qendra Mësimore (93 përqind). Vetëm 6 përqind e prindërve kanë thënë që fëmijët e tyre nuk shoqërohen 
me fëmijë të komuniteteve tjera në Qendra Mësimore. Rreth 92 përqind e prindërve po ashtu kanë deklaruar 
që ata ftohen nga Qendrat Mësimore në aktivitete që ato i organizojnë me prindër. Më shumë se gjysma e 
prindërve (59 përqind) kanë thënë që marrin pjesë rregullisht në këto aktivitete, 34 përqind marrin pjesë kohë 
pas kohe, kurse vetëm 7 përqind e prindërve nuk marrin kurrë pjesë në aktivitete të tilla.

Për më tepër, shumica e lartë e prindërve 
(85 përqind) kanë treguar kënaqshmëri shumë të lartë me 

profesionalizmin e personelit të Qendrave Mësimore. 
Të tjerët (15 përqind) kanë thënë që janë deri diku të 

kënaqur në këtë aspekt.



NDIKIMI I QENDRAVE MËSIMORE NË PËRFSHIRJEN E FEMIJËVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË ARSIM

45

Figura 22    A kanë miq jo rom, ashkali apo egjiptian fëmijët tuaj në Qendër Mësimore?
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8. Rekomandimet

Gjendja e përgjithshme e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë në fushën e arsimit është duke u 
përmirësuar me kalimin e viteve, por ende ka shumë nevojë për përkrahjen e këtyre komuniteteve në shumë 
drejtime.

Shumica e palëve konfirmojnë se Qendrat Mësimore kontribuojnë në përmirësimin e performancës së 
nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollë. Puna e këtyre qendrave ka rezultuar në vijim më të rregullt të 
nxënësve në shkollë, nota më të mira, shkallë më të ulët të braktisjes dhe rritje të përfshirjes sociale të fëmijëve 
rom, ashkali dhe egjiptianë.

Pavarësisht rolit të rëndësishëm të Qendrave Mësimore, vlerësohet se ato ballafaqo-
hen me disa sfida e probleme serioze, prandaj duhet të ndërmerren masa në funksion 
të fuqizimit dhe përmirësimit të punës së tyre, si më poshtë:

• Donatorët dhe institucionet lokale e qendrore duhet t’i përkrahin më fuqishëm dhe sistematikisht 
Qendrat Mësimorë, në mënyrë që ato të mund të pasurojnë aktivitetet e tyre dhe të rrisin numrin e 
fëmijëve dhe nxënësve që marrin shërbime nga këto qendra.

• Institucionet lokale, qendrore dhe donatorët, duhet t’i përkrahin Qendrat Mësimorë në mënyrë që të 
rrisin kapacitetet dhe cilësinë e punës së tyre me fëmijë në nivelin e edukimit parashkollor. 

• Donatorët dhe institucionet lokale e qendrore duhet t’i përkrahin Qendrat Mësimore që të rrisin 
kapacitetet e tyre profesionale, në mënyrë që puna në Qendra Mësimore të jetë sa më profesionale.

• MASHT duhet të zbatojë kornizën ligjore për funksionimin e Qendrave Mësimore, përkatësisht Ud-
hëzimin Administrativ Nr.12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimore. 

• Donatorët dhe organizatat jo-qeveritare duhet të mbështesin organizimine trajnimeve për zhvillimin 
e kapaciteteve të personelit të Qendrave Mësimore dhe mësimdhënësve dhe këto trajnime duhet të 
përqendrohen në drejtësinë shoqërore dhe gjithëpërfshirjen sociale me qëllim të eliminimit të for-
mave të diskriminimit. 
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• Institucionet lokale në bashkëpunim me organizatat jo-qeveritare duhet të  funksionalizojnë eki-
pet për parandalim dhe reagim në rast të braktisjes dhe mos-regjistrimit në shkollë duke siguruar 
pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Qendrave Mësimore në këto ekipe. 

• Organizatat jo-qeveritare që menaxhojnë me Qendrat Mësimore duhet të luajnë rol pro-aktiv në 
shmangien e rasteve të dyfishimit të burimeve, ndërsa të gjithë palët, duke përfshirë edhe donatorët, 
duhet të kujdesen që të mënjanohet shpërndarja disproporcionale e burimeve në Qendra Mësimore. 

• Institucionet lokale në bashkëpunim me organizatat jo-qeveritare duhet të sigurojnë transportin dhe 
ushqimin për të gjithë fëmijët që vijojnë mësimin shtesë dhe aktivitetet tjera në Qendra Mësimore. 

• Organizatat jo-qeveritare duhet të iniciojnë aktivitete avokuese për të siguruar financim të rregullt 
nga buxheti shtetëror për Qendrat Mësimore dhe integrimin e tyre në sistemin arsimor të Kosovës. 

• Stafi i Qendrave Mësimore duhet të mbledhin në mënyrë sistematike të dhëna dhe tregues lidhur me 
të arriturat arsimore të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollë me qëllim të monitorimit të 
ndikimit të Qendrave Mësimore. 

• Stafi i Qendrave Mësimore dhe mësimdhënësit e shkollës duhet të krijojnë një mekanizëm të bash-
këpunimit të vazhdueshëm në mënyrë që ndikimi i Qendrave Mësimore të jetë sa më i madh në jetën 
e fëmijëve që vijojnë këto qendra.

• Qendrat Mësimore duhet të rrisin bashkëpunimin e tyre me prindërit dhe komunitetin në mënyrë që 
të arrihet një ndikim më i madh në ngritjen e vetëdijes për rëndësinë  e arsimit dhe përfshirjes sociale. 

Për të reduktuar numrin e mungesave dhe rastet e braktisjes së shkollimit të mesëm të 
ulët dhe të mesëm të lartë nga ana e nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe për 
të ndikuar në përmirësimin e suksesit të tyre gjatë shkollimit duhet të ndërmerren disa 
masa, si:

• Fushata vetëdijesuese për prindërit, në mënyrë që ata të vetëdijesohen për rëndësinë e shkollimit 
të fëmijëve pavarësisht kushteve të rënda ekonomike dhe të mos i ndalin fëmijët nga shkolla për të 
punuar, për lëmoshë, apo për të bërë punët e shtëpisë.

• Donatorët dhe institucionet lokale e qendrore duhet t’i përkrahin nxënësit e familjeve me gjendje të 
rëndë sociale me pako shkollore dhe me veshmbathje.
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• Mësimdhënësit lëndorë duhet të trajnohen për të qenë më të informuar dhe të kenë qasje sa më 
përfshirëse për nxënësit e këtyre komuniteteve.

• Ekipet përkatëse për parandalimin e braktisjes së shkollimit duhet të jenë më efektive për adresimin 
e këtij problemi, posaçërisht në disa komuna.

• Fushata vetëdijesuese për prindërit me qëllim të zhdukjes së fenomenit të martesave të hershme.

• Donatorët dhe institucionet lokale e qendrore duhet t’i përkrahin me bursa për shkollim nxënësit e 
suksesshëm.

• Në nivelet paraprake të shkollimit (fillor dhe të mesëm të ulët) duhet të punohet më shumë me nx-
ënësit e këtyre komuniteteve (edhe përmes mësimit shtesë e mësimit plotësues), në mënyrë që suksesi 
i tyre të përmirësohet dhe ata të jenë në gjendje të regjistrohen në drejtime që ju pëlqejnë dhe të jenë 
të suksesshëm gjatë shkollimit.

• Përfshirje sa më e madhe në edukimin parashkollor dhe posaçërisht në klasën parafillore. Komunat 
duhet të ndajnë kuota të caktuara dhe të mbulojnë shpenzimet e çerdheve publike për vijimin e së 
paku një numri të caktuar të këtyre fëmijëve.

• Duhet të organizohen programe për zhdukjen e analfabetizmit tek prindërit e këtyre nxënësve.






