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Shënim: Ky plan është përgatitur me përkrahjen e projektit "Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN", i financuar 
nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ky projekt zbatohet nga Qendra për 
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të konsiderohet në asnjë mënyrë si pasqyrim i qëndrimeve të Bashkimit Evropian.  

Ky Plan është hartuar me mbështetjen e projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim 
- KEEN”, që menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Projekti zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës 
(KEC) në bashkëpunim me Akademinë për Trajnime dhe Asistencë Teknike (ATTA) dhe organizata tjera të shoqërisë civile në 
Kosovë. Përmbajtja e këtij publikimi, në asnjë mënyrë nuk mund të merret si reflektim i qëndrimeve të Bashkimit Evropian.
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Përmbledhje ekzekutive 
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Dragashit është hartuar me pjesëmarrje të gjerë 
të të gjitha palëve me interes dhe paraqet dokumentin bazë për zhvillimin e arsimit në 
nivel komunal për një periudhë pesëvjeçare 2019-2023. Plani është hartuar me 
mbështetje nga projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN”, koalicion 
strategjik i udhëhequr nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC). 

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Dragashit (PZHA) është përqendruar në katër 
fusha tematike dhe një fushe sektoriale:  

 Menaxhimi dhe qeverisja;  

 Sigurimi i cilësisë dhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve;  

 Kultura dhe mjedisi shkollor; 

 Zbatimi i kurrikulës së re; dhe 

 Arsimi dhe aftësimi profesional.  

Në këto fusha është realizuar analiza e gjendjes, si dhe janë mbledhur të dhëna që 
shërbyen për qëllime të planifikimit. Në bazë të analizës së gjendjes në pesë fushat 
tematike të përcaktuara për procesin e  planifikimit, grupi punues për hartimin e këtij 
plani zhvillimor ka përcaktuar vizionin, misionin, vlerat dhe parimet përkatëse.  

Vizioni: Rritja e mirëqenies qytetare, demokratizimi i shoqërisë, zhvillimi i kulturës së 
punës dhe dijes, përmes zhvillimit të burimeve njerëzore, përdorimit të teknologjisë në 
arsim, zhvillimit të infrastrukturës, si dhe ngritjes së cilësisë së shërbimeve arsimore. 

Misioni: Ofrimi i arsimit cilësor për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë e komunës që 
mundëson zhvillimin e kompetencave të tyre në përputhje me mundësitë dhe arritjet 
më të reja të dijes dhe vlerave, mundësi të barabarta për vazhdim të suksesshëm të 
shkollimit dhe punësimit.  

Në arsimin e komunës së Dragashit vlera të arsimit që synohen të kultivohen janë 
vendimmarrja demokratike, diversiteti, mirëqenia e të gjithë fëmijëve, klima pozitive, 
respekti dhe besimi reciprok, etika dhe bashkëpunimi, si dhe respektimi i vlerave 
tradicionale dhe gjuhës letrare në shkolla. 

Ndërsa, parimet mbështetëse janë:  

 Parimi i transparencës dhe llogaridhënies;  

 Parimi  i gjithëpërfshirjes dhe integrimit;  

 Parimi i kodit etik dhe konfidencialitetit;  

 Parimi i të nxënit gjatë gjithë jetës; dhe  

 Parimi i profesionalizmit. 

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Dragashit ka pesë objektiva strategjikë, një 
për secilën fushë të intervenimit.  

OS 1 - Menaxhim cilësor dhe efikas i arsimit në nivel komune dhe shkolle i bazuar 
në integrim, transparencë dhe llogaridhënie.  

OS 2 - Ndërtimi i mekanizmave për sigurim të cilësisë dhe zhvillimi i 
vazhdueshëm profesional për mësimdhënie cilësore. 
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OS 3 - Krijimi i mjedisit të përshtatshëm shkollor dhe kulturës së punës për 
zhvillimin e procesit mësimor dhe aktiviteteve të lira dhe ekstra-kurrikulare për 
të gjithë nxënësit. 

OS 4 - Përmirësim i cilësisë së zbatimit të kurrikulës duke u bazuar në parimet e 
saj. 

OS 5 - Ndërlidhje më e mirë e arsimit profesional me kërkesat e tregut të punës. 

Për secilin objektiv strategjik janë përcaktuar masat dhe aktivitetet që shpien në 
arritjen e objektivit, brenda periudhës pesë vjeçare. Po ashtu është zhvilluar analiza e 
rrezikut që identifikon masat parandaluese për rreziqet e perceptuara për zbatimin e 
PZHA.  

Plani i veprimit dhe buxheti janë hartuar për gjithë periudhën e zbatimit, përshirë 
aktivitetet për masat e objektivave, përgjegjësit, institucionet/organizatat 
mbështetëse, përshkrimin e buxhetit dhe ndarjen sipas viteve që mbulon PZHA. 
Buxheti për zbatimin e PZHA-së për periudhën pesëvjeçare, pa llogaritur shpenzimet 
operative të zakonshme është €663,000. Pjesa kryesore e buxhetit të planifikuar për 
realizimin e PZHA-së, është planifikuar nga grantet qeveritare dhe nga burimet 
vetanake të Komunës, ndërsa pjesa tjetër nga MASHT dhe donatorët.  

Gjithashtu, pjesë e Planit Zhvillimor është korniza për vlerësimin e performancës, e cila 
përcakton treguesit mbi bazën e të cilëve do të vlerësohet progresi për secilin nga pesë 
objektivat e Planit Zhvillimor. 
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1. Hyrje 
Hartimi i Planit Zhvillimor për Arsim në Komunën e Dragashit është mbështetur nga 
Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN), koalicion strategjik i udhëhequr nga 
Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe katër organizata tjera të shoqërisë civile. Rrjeti 
KEEN është themeluar në fillim të vitit 2016 me mbështetjen e projektit me emërtim të 
njëjtë, që financohet nga Bashkimi Evropian dhe ka për qëllim përmirësimin e 
punësueshmërisë së grupeve në nevojë në Kosovë dhe përfshirjen e tyre në zhvillimin 
e politikave, në vendimmarrje dhe në monitorimin e zbatimit të tyre në nivel qendror 
dhe lokal1.  

Një ndër objektivat e Rrjetit KEEN dhe projektit me emër të njëjtë është pjesëmarrja në 
zhvillimin e politikave në fushën e arsimit dhe të punësimit. Në kuadër të veprimtarisë 
së vet, rrjeti ka mbështetur MASHT-in në hartimin e Planit Strategjik për Arsim në 
Kosovë 2017-20212, i cili paraqet dokumentin bazë për zhvillimin e sistemit të arsimit 
në periudhën vijuese pesëvjeçare. Në vijim të këtyre aktiviteteve në nivel qendror dhe 
në përputhje me kompetencat e komunave të parapara me Ligjin për Vetëqeverisje 
Lokale3, KEEN ka ofruar mbështetje për nëntë komuna të Kosovës, në mesin e tyre edhe 
komuna e Dragashit, për hartimin e planeve zhvillimore për arsim.  

Procesi i planifikimit është drejtuar nga Grupi për Planifikim i themeluar nga Drejtoria 
Komunale për Arsim në Komunën e Dragashit dhe është mbështetur nga ekspertë të 
arsimit të angazhuar nga projekti KEEN. Procesi është karakterizuar me pjesëmarrje të 
gjerë të të gjithë drejtorëve të shkollave të komunës, zyrtarëve të komunës dhe me 
konsultime të vazhdueshme me DKA-në. Ky proces është zhvilluar në katër faza 
kryesore: 

Faza 1: Analiza e gjendjes ekzistuese 

Grupi për planifikim në punëtorinë e parë për fillimin e hartimit të Planit Zhvillimor 
për Arsim (PZHA), përcaktoi pesë fusha të veprimit me interes për arsimin në Komunën 
e Dragashit:  

 Menaxhimi dhe qeverisja;  

 Sigurimi i cilësisë dhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve;  

 Kultura dhe mjedisi shkollor;  

 Zbatimi i kurrikulës së re; dhe  

 Arsimi dhe aftësimi profesional. 

DKA në Dragash, ofroi të dhëna relevante në dispozicion për institucionet arsimore 
para-universitare në nivel komune. Në korrik 2018 është organizuar punëtoria për 
analizën e gjendjes ku morën pjesë përfaqësues nga institucionet arsimore të komunës 
dhe përfaqësues nga komuna, që shprehen qëndrimet e tyre lidhur me gjendjen në 
arsim në fushat e përcaktuara për arsimin në Komunën e Dragashit. Për analizën e 
gjendjes ekzistuese është shfrytëzuar analiza SWOT. 

                                                            
1Dukagjin Pupovci & Arben Shala (2017). Korniza për zhvillimin e planeve komunale të veprimit.  
2Plani Strategjik për Arsimin e Kosovës 2017-2021, http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-psak-
2017-2021_1.pdf  
 Plani i Veprimit të Plani Strategjik për Arsimin e Kosovës 2017-2021, http://masht.rks-
gov.net/uploads/2017/02/20161006-plani-i-veprimit.pdf 
3Ligji Nr. 03/L-040, Neni 17 dhe 18, dhe 19, 20 shkurt 2008; 
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Faza 2: Përcaktimi i objektivave strategjikë dhe masave për arritjen e tyre 

Kjo fazë është realizuar përmes punëtorisë dyditore të mbajtur në fund të muajit korrik 
2018,  ku pas shqyrtimit të analizës së gjendjes, janë identifikuar sfidat kryesore për 
secilën fushë të intervenimit, pastaj janë përcaktuar objektivat strategjike për secilën 
fushë të intervenimit dhe masat për rritjen e tyre. Kjo siguroi që të përcaktohet vizioni 
dhe misioni për zhvillimin e arsimit në komunë. Po ashtu janë përcaktuar treguesit 
objektivisht të verifikueshëm dhe është hartuar drafti i parë i përshkrimit të masave 
për të gjitha objektivat strategjike.  

Faza 3: Hartimi i planit të veprimit dhe buxhetit 

Në shtator 2018 është organizuar punëtoria njëditore për hartimin e planit të veprimit 
dhe buxhetit. Në punëtori, përveç grupit planifikues, kanë marrë pjesë edhe zyrtarët 
komunal në sektorin e financave dhe buxhetit. Në këtë punëtori është realizuar një 
analizë e hollësishme e draftit të planit të veprimit dhe buxhetit, e burimeve në 
dispozicion dhe mundësive për sigurimin e buxhetit nga burime alternative. 

Faza 4: Hartimi i dokumentit të Planit Zhvillimor për Arsim  

Drafti përfundimtar i dokumentit të PZHA është përgatitur në bazë të dokumenteve të 
hartuara gjatë procesit të planifikimit dhe në bazë të konsultimeve dhe udhëzimeve të 
grupit komunal për hartimin e PZHA. Gjatë kësaj faze, PZHA është riorganizuar dhe ka 
marr formën përfundimtare për aprovim nga organet vendimmarrëse në Komunën e 
Dragashit.  
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2. Sfondi 
2.1. Arsimi në Komunën e Dragashit 

Komuna e Dragashit përfshinë 434 km² ose 4% të sipërfaqes së përgjithshme të 
Kosovës, në të cilën jetojnë 33,997 (2011) banorë, përkatësisht 1.95% e popullsisë së 
Kosovës. Komuna e Dragashit ka gjithsej 36 vendbanime. Prej tyre 19 i përkasin trevës 
së Opojës, ndërsa 16 i përkasin trevës së Gorës dhe qytezës së Dragashit me popullsi të 
përzier4. Në komunë janë të përfaqësuara të gjitha nivelet e arsimit para-universitar në 
Kosovë. Në këtë drejtim, Komuna e Dragashit ka 12 institucione të nivelit fillor dhe të 
mesëm të ulët, me 24 paralele të ndara dhe një shkollë të mesme të lartë. Procesi 
mësimor zhvillohet në dy gjuhë mësimore: në gjuhën shqipe dhe gjuhën boshnjake. 
Numri i institucioneve arsimore sipas niveleve dhe numri i fëmijëve dhe nxënësve që 
vijojnë mësimet në secilin nivel është dhënë në tabelën 1. 

Tabela 1. Numri i institucioneve arsimore dhe numri i fëmijëve dhe nxënësve sipas 
niveleve5 

Nr. Niveli Të dhënat për 
institucionet 

Meshkuj Femra Gjithsej 

1 Edukimi Parashkollor 
(0-5 vjeç) 

    

2 Edukimi Parafillor 12 
(me 24 

paralele të 
ndara) 

224 166 390 

3 Arsimi Fillor [Klasa 1-5]  
1662 

 
1655 

 
3317 4 Arsimi i mesëm i ulët  

[Klasa 6-9] 
5 Arsimi i mesëm i lartë [Klasa 

10-12] 
1 328 381 609 

Gjithsej  2214 2202 4316 

Prej 4,316 fëmijëve që vijojnë mësimet në të gjitha institucionet para-universitare në 
Dragash, 470 fëmijë janë nga komuniteti boshnjakë dhe 550 fëmijë nga komuniteti 
goran.  

Ngjashëm si në komunat tjera të Republikës së Kosovës, edhe Komuna e Dragashit 
përballet me zvogëlim të vazhdueshëm të numrit të nxënësve që mund të ndikojë në 
zvogëlimin e grantit qeveritar për arsim dhe në zvogëlimin e stafit të mësimdhënësve 
dhe stafit tjetër në shkolla. Lëvizja e numrit të nxënësve në pesë vitet e fundit mund të 
vërehet në tabelën 2. Në këtë drejtim, grupi planifikues për PZHA-në vlerëson se 
zvogëlimi i numrit të nxënësve është si rezultat i migrimit të popullsisë në zonat urbane 
të Kosovës dhe në vende të ndryshme jashtë Kosovës.  

 
 

 

 

 

                                                            
4 Vloran Cenaj (2014):  Mikrotezë  e studimit Master "Rrjeti i shkollave në Komunën e Dragashit". 
5 Të dhënat për arsimin para-universitar janë marrë nga DKA në Dragash dhe i referohen vitit shkollor 2017/2018. 
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Tabela 2. Lëvizja e numrit të nxënësve në pesë vitet e fundit 
Nr. Niveli 2013/

2014 
2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

1 Edukimi Parashkollor (0-5 
vjeç) 

     

2 Edukimi Parafillor 418 437 432 308 390 

3 Arsimi Fillor  
(Klasa 1-5) dhe Arsimi i 
mesëm i ulët (Klasa 6-9) 

 
4009 

 
3978 

 
3925 

 
3568 

 
3317 

4 Arsimi i mesëm i lartë (Klasa 
10-12) 

761 588 587 597 609 

Gjithsej 5188 5003 4944 4473 4316 

Në shkollën e mesme të lartë, nxënësit i vijojnë mësimet në drejtime profesionale dhe 
në gjimnaze. Mbi 65% e nxënësve të shkollës së mesme të lartë, vijojnë mësimet në 
drejtimet e profesionale që ofrohen nga shkolla “Ruzhdi Berisha”. Rreth 45% e 
nxënësve që e përfundojnë klasën e nëntë, nuk i vijojnë mësimet në shkollën e mesme 
të lartë në komunën e Dragashit. Përkundër përpjekjeve, nuk është arritur që të 
shpjegohet nëse këta fëmijë vazhdojnë shkollimin në shkollat e mesme të larta të 
komunës së Prizrenit, në komunat tjera, apo nuk vazhdojnë fare shkollimin e mesëm të 
lartë.   

Të dhënat e mbledhura në vitin 2012 tregojnë se ka pasur përmirësime në përfshirjen  
e vajzave në shkollim. Nga klasa 6-9, 53% janë meshkuj dhe 47% femra. Në shkollën e 
mesme në Dragash, 63% të nxënësve janë meshkuj dhe 37% femra. Disa fshatra kanë 
dy sisteme arsimore, sistemin kosovar dhe sistemin paralel të mbështetur nga Serbia6. 

Sistemi paralel i arsimit, i financuar nga Serbia financon shkollat në rajonin e Gorës. Në 
sistemin paralel, shkollimi fillor përfshinë klasën 1-4 dhe shkollimi i mesëm i ulët 
përfshinë klasën 5-8. Në këtë mënyrë, sistemi paralel i financuar nga Serbia është për 
një vit shkollor më i shkurtë se sistemi i arsimit në Kosovë. Po ashtu, plan programet 
mësimore janë të ndryshme në këto dy sisteme. Në Komunën e Dragashit 9 shkolla 
financohen nga institucionet e Serbisë dhe 3 shkolla financohen pjesërisht nga Kosova 
dhe Serbia7. 

Vendbanimet me më pak se 40% vijim të nxënësve në shkollën e mesme gjenden në 
zonat më të largëta malore (Restelicë, Brod, Zlipotok dhe Rapçë). Pesë vendbanime 
tjera në rajonin e Gorës kanë shkallë të pjesëmarrjes në shkollë të mesme më pak se 
60% (Orçushë, Kukulane, Radeshë, Krushevë dhe Vranisht). Përveç Xërxës dhe 
Pllajnikut (me 45% dhe 49%), të gjitha vendbanimet e Opojës kanë mbi 60% të të 
regjistruarve në shkollë të mesme. Vendbanimet primare, si Restelica ashtu edhe 
Bresana, shfaqin vijueshmëri të ulët të nxënësve në shkollë të mesme, njëra me 28% 
dhe tjetra me 66%. Dragashi dhe Shajnja kanë numrin më të lartë të nxënësve të 
shkollës së mesme, me gjasë për shkak se shkolla e mesme gjendet në qendrën kryesore 

                                                            
6 UNDP (2012): Udhërrëfyesi Komunal i Dragashit për Bashkëpunim Ndërkombëtar 2013-2016 - Përmbledhje e 
potencialit zhvillimor të komunës së Dragashit. 
7Kuvendi Komunal dhe UNDP (2013): Plani Zhvillimor Komunal për komunën e Dragashit 2013 – 2023 (f. 84-92). 



17 
 

komunale në këtë zonë. Shkalla e vijueshmërisë së shkollimit të mesëm në rajonin e 
Opojës është mesatarisht rreth 70.4%, ndërsa në Gorë është 55.2%.8 

Në institucionet publike të arsimit në komunën e Dragashit, 318 mësimdhënës punojnë 
në klasën përgatitore, në nivelin fillor dhe të mesëm të ulët, ndërsa 56 mësimdhënës 
punojnë në nivelin e arsimit të mesëm të lartë. Tabela 3 paraqet të dhënat për 
mësimdhënës sipas niveleve të arsimit, si dhe pasqyron të dhënat për raportin 
mësimdhënës – nxënës në Komunën e Dragashit, sipas niveleve arsimore, si dhe në 
krahasim me të dhënat në nivel të Kosovës. 

Tabela 3. Numri i mësimdhënësve sipas niveleve të arsimit dhe raporti mësimdhënës 
– nxënës 

Nr. Niveli Numri i 
mësimdhënësve 

(2017/2018) 

Raporti  
mësimdhënës – 

nxënës/ Komuna e 
Dragashit 

(2017/2018) 

Raporti  
mësimdhënës – 
nxënës/Kosovë 

(2017/2018) M F GJ 

1 Edukimi Parashkollor  
(0-5 vjeç) 

- - - - - 

2 Edukimi Parafillor, Arsimi 
Fillor (Klasa 1-5), Arsimi i 
mesëm i ulët (Klasa 6-9) 

270 48 318 11.7 14.6 

3 Arsimi i mesëm i lartë (Klasa 
10-12) 

52 4 56 
 

10.9 16.4 

 

Shpenzimet në edukimin parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm, në vitin buxhetor 
2017 arrijnë shumën e përgjithshme prej 2,845,664.86 EUR ose 1.92% më shumë se në 
periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak (2016). Shpenzimet e nën-programeve 
buxhetore në fushën e arsimit, përbëjnë rreth 45,17%9 të shumës së përgjithshme të 
shpenzimeve. Në vitin 2018, buxheti për sektorin e arsimit në Komunën e Dragashit 
është 3,037,400 EUR dhe nga kjo shumë e buxhetit, 262,500 EUR apo 8.65% e buxhetit 
është e planifikuar në kategorinë mallra dhe shërbime, ndërkaq, pjesa tjetër e buxhetit 
është planifikuar për kategorinë ekonomike paga dhe meditje. 

Për vitet 2019 dhe 2020, buxheti për sektorin e arsimit në nivel komune, në bazë të 
kërkesave të vlerësuara10, është planifikuar të jetë 3,065,374 EUR për vitin 2019 dhe 
3,088,677 EUR për vitin 2020.  

2.2. Analiza e gjendjes 

Analiza e gjendjes mbështetet në të dhënat e ofruara nga DKA në Dragash, në 
konsultimet e realizuara nga ekspertët e arsimit nga projekti KEEN me DKA-në në 
Dragash  dhe në rezultatet e punëtorisë së realizuar për analizë të gjendjes, me 
pjesëmarrje të palëve të interesit. Grupi për planifikim është pajtuar që përqendrimi i 
PZHA-së të jetë në katër fusha tematike dhe një fushë sektoriale: 

1. Menaxhimi dhe qeverisja;  

2. Sigurimi i cilësisë dhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve;  

                                                            
8Kuvendi  Komunal dhe UNDP (2013): Plani Zhvillimor Komunal për komunën e Dragashit 2013 – 2023 (f. 84-92). 
9 Raporti nga DKA për shpenzimet e shkollave gjatë vitit 2017. 
10 Raporti nga Plani afatmesëm i buxhetit i planifikuar nga Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Financa. 
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3. Kultura dhe mjedisi shkollor;  

4. Zbatimi i kurrikulës së re; dhe  

5. Arsimi dhe aftësimi profesional. 

Fushat e veprimit të PZHA-së kanë ngjashmëri me fushat e PSAK 2017-2021, por me 
dallime të caktuara në përshkrimin e fushave, në bazë të specifikave të arsimit në 
komunën e Dragashit. Të gjitha fushat e veprimit të PZHA-së kanë ndërlidhje në mes 
vete, sidomos katër fushat e para tematike.  

Fusha e parë “Menaxhimi dhe qeverisja” i referohet përmirësimit të udhëheqjes së 
institucioneve arsimore, planifikimit strategjik të arsimit në nivel komune, shtimit të 
transparencës dhe llogaridhënies, menaxhimit të personelit, si dhe aspekteve të tjera 
organizative në fushën e arsimit në Komunën e Dragashit. 

Fusha e dytë “Sigurimi i cilësisë dhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve” përfshinë 
mekanizmat për sigurim të cilësisë së arsimit në nivel të komunës, përmirësimin dhe 
sigurimin e cilësisë së arsimit në të gjitha institucionet arsimore, si dhe përqendrohet 
në një aspekt të rëndësishëm të cilësisë së arsimit që lidhet me zhvillimin profesional 
të mësimdhënësve. 

Fusha e tretë “Kultura dhe mjedisi shkollor” përfshinë infrastrukturën shkollore, mjetet 
mësimore, investimet kapitale, aspektet që lidhen me gjithëpërfshirjen në arsim, 
përmirësimin e zbatimit të rregulloreve për arsim në nivel të të gjitha institucioneve 
arsimore, përfshirjen e prindërve në proceset që zhvillohen në institucionet arsimore 
dhe që lidhen me përgjegjësitë e tyre, etj.  

Fusha e katërt “Zbatimi i kurrikulës së re”, kryesisht përqendrohet në adresimin e 
sfidave që lidhen me zbatimin e reformës kurrikulare, sigurimin e mjeteve dhe 
burimeve mësimore të nevojshme për zbatimin e kurrikulës në shkolla, trajnimin e 
mësimdhënësve për zbatim të kurrikulës, si dhe si dhe shtrirjen e zbatimit të kurrikulës 
në të gjitha institucionet arsimore të Komunës së Dragashit.  

Ndërkaq, fusha e pestë “Arsimi dhe aftësimi profesional”, është fushë sektoriale dhe 
përqendrohet në një aspekt të rëndësishëm të lidhjes së arsimit dhe aftësimit 
profesional me kërkesat e tregut të punës. 

2.2.1. Menaxhimi dhe qeverisja 

Në fushën e menaxhimit dhe qeverisjes në arsim 
në Komunën e Dragashit, në vitet e fundit janë 
shënuar përparime të konsiderueshme. Në rend 
të parë është rritur përkrahja e shkollave nga 
DKA dhe pajisja e tyre me dokumente ligjore dhe 
dokumentacion pedagogjik, është përmirësuar 
menaxhimi i financave, është përgatitur databaza 
e menaxhimit të personelit. Stafi udhëheqës i 
institucioneve edukative-arsimore në Komunën e 
Dragashit është i trajnuar sipas programeve të 
akredituara për udhëheqje arsimore. 

Në përgjithësi, shkollat e Komunës së Dragashit i 
kanë themeluar organet qeverisëse, mirëpo 
konsiderohet se pikë e dobët e qeverisjes së 

Sfidat kryesore: 
• Kapacitete jo të mjaftueshme 

për udhëheqjen e shkollave në 
nivel të komunës; 

• Mungesë e funksionalizimit të 
organeve qeverisëse dhe 
profesionale në shkolle; 

• Mungesa e analizës dhe 
raporteve për cilësinë e arsimit 
në nivel të komunës; 

• Përfshirja e nxënësve nga të 
gjitha komunitetet në sistemin e 
arsimit në nivel komune; 

• Planifikimi dhe menaxhimi i 
punës me stafin e 
mësimdhënësve, buxhetit dhe 
financave në sektorin e arsimit. 
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shkollave është funksionalizimi i këshillave drejtues të shkollave, problem ky i 
pranishëm edhe në nivel të Kosovës. Numri i zyrtarëve në DKA është i pamjaftueshëm 
për të monitoruar me sukses një numër të konsiderueshëm të institucioneve edukative-
arsimore, edhe pse janë tri vende të të paplotësuara. Deri tani, DKA nuk ka krijuar një 
sistem të unifikuar të planifikimit strategjik zhvillimor të arsimit, të kritereve për 
prioritizim të nevojave të shkollave, të formave të raportimit që do të shfrytëzoheshin 
nga shkollat, e që do ta bënte më efektive punën e udhëheqjes dhe menaxhimit të 
shkollave dhe punën e menaxhimit të raporteve e informatave në nivel të DKA. Në 
përgjithësi, shkollat kanë plane zhvillimore, por ato janë formale dhe nuk adresohen 
mjaftueshëm në planifikimet në nivel komune. Për mungesë të formave të raportimit, 
ka mungesë të raporteve, të analizave për gjendjen e arsimit në nivel komune, etj. Në 
anën tjetër, nuk është e kënaqshme shkalla e shfrytëzimit të TIK-ut për qëllime 
menaxheriale, analizë dhe përpunim të të dhënave statistikore për arsim dhe të 
trendeve të tyre në nivel komune. Po ashtu, qasja në trajnime për udhëheqje arsimore 
është e kufizuar që, në perspektivë, zvogëlon konkurrencën për poste udhëheqëse në 
shkolla dhe vërehet mungesë e informatave në shkollë për menaxhimin e ndryshimeve 
dhe mungesë e funksionalizimit të aktivave profesionale.  

PSAK 2017-2021 ofron një kornizë afirmative për planifikimin e punës së 
institucioneve edukative-arsimore dhe një mundësi për menaxhim cilësor dhe efikas të 
sistemit arsimor, të bazuar në transparencë dhe në llogaridhënie. Gjithashtu, ky plan 
mundëson planifikim më të mirë të masave konkrete në mënyrë që të sigurohet sinergji 
në mes të nismave në nivele të ndryshme të organizimit të qeverisjes në vend. Ekziston 
një interesim i shtuar i udhëheqësve arsimor për bashkëpunim me komunitetin dhe 
OJQ-të për të krijuar kushte më të mira për zhvillimin e procesit mësimor, mirëpo kjo 
mundësi duhet përkrahur nga DKA dhe mekanizmat tjerë komunal. Institucionet 
edukative-arsimore kanë nevojë ta promovojnë punën e tyre, si për shkak të rritjes së 
transparencës dhe llogaridhënies, ashtu edhe për shkak të bashkëpunimit më të mirë 
me komunitetin dhe OJQ-të. Për këtë qëllim, mund të shfrytëzohen përparësitë që ofron 
TIK-u, përfshirë hapjen e ueb faqeve të shkollave dhe shtrirjen e komunikimit përmes 
rrjeteve sociale. 

Mosplotësimi i tri vendeve të lejuara për zyrtarë në DKA, politizimi eventual i 
emërimeve të drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të shkollave, mungesa e mbikëqyrjes 
së vazhdueshme të institucioneve arsimore, paraqesin një rrezik permanent për 
cilësinë e menaxhimit dhe qeverisjes së institucioneve edukative-arsimore, prandaj 
është me rëndësi të kompletohet kuadri i zyrtarëve të nevojshëm në DKA, të krijohet 
një sistem i besueshëm i emërimit të drejtorëve dhe zëvendës-drejtorëve, si dhe të 
arrihet funksionalizimi i plotë i këshillave drejtues të shkollave. Vazhdimi i sistemit 
paralel të arsimit të arsimit në rajonin e Gorës me përkrahje të Serbisë, përbën një 
rrezik tjetër për sistemin e menaxhimit dhe qeverisës së arsimit në komunën e 
Dragashit. 

2.2.2. Sigurimi i cilësisë dhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve 

Analiza e gjendjes në fushën e sigurimit të cilësisë dhe zhvillimit profesional të 
mësimdhënësve, pasqyron disa arritje në këtë fushë, si: planet zhvillimore janë hartuar 
nga të gjitha shkollat e komunës, shkollat janë pajisur me dokumentet për sigurim të 
cilësisë, ka filluar procedura për përzgjedhjen e koordinatorëve të cilësisë në shkolla, 
në programin e vlerësimit të brendshëm të performancës së shkollës janë përfshirë dy 
shkolla të komunës, komuna e ka prioritet përmirësimin e cilësisë, rreth 200 
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mësimdhënës janë trajnuar për zbatimin e kurrikulës së re, DKA ka ndërtuar databazën 
e kualifikimit të mësimdhënësve, statistikat e testit të arritshmërisë tregojnë për 
shkallë të lartë të arritshmërisë së nxënësve, ndërsa provimin e maturës në afatin e 
parë të mbajtur në qershor 2018, mbi 43% e nxënësve nuk kanë arritur ta kalojnë 
pragun minimal. 

Krahas identifikimit të progresit të shënuar në 
këtë fushë, grupi planifikues ka identifikuar disa 
dobësi dhe probleme të lidhura me sigurimin e 
cilësisë dhe zhvillimin profesional të 
mësimdhënësve, të cilat kërkojnë adresim 
adekuat kur kemi parasysh rezultatet e fundit të 
nxënësve të komunës së Dragashit në provimin 
e maturës dhe rezultatet e nxënësve 15 vjeçarë 
të Kosovës në vlerësimin ndërkombëtar PISA 
2015. Në nivel të arsimit në komunën e 
Dragashit, ashtu si në nivel shteti, janë shënuar 
vonesa në zbatimin e udhëzimeve 
administrative për sigurim të cilësisë dhe 
vlerësim të performancës së shkollës, si dhe ka 
mungesë të raporteve nga koordinatorët e 
cilësisë së shkollave për aktivitetet e realizuara 
për sigurim të cilësisë, nga shkollat që kanë 
koordinatorë të cilësisë. Për më tepër, nuk 
ekziston një plan i veçantë për zhvillimin e arsimit në nivel komune, ndërsa Planet 
Zhvillimore të Shkollave në përgjithësi janë formale, dhe nuk adresojnë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë aspektet që lidhen me cilësinë e mësimdhënies që raportohet të jetë në 
nivel jo të duhur, përfshirë edhe në paralelet e ndara, funksionalizimin e aktivave 
profesionale dhe përkrahjen e nxënësve për zotërim të kompetencave të përcaktuara 
me kurrikulë. 

Në anën tjetër, nuk ka një databazë të trajnimeve të mësimdhënësve dhe nuk ka analiza 
të nevojave të mësimdhënësve për trajnime, që do të ishin pikë referimi për hartimin e 
planit për zhvillim profesional të mësimdhënësve në nivel të komunës dhe në nivel të 
shkollave, plane të cilat raportohen se mungojnë në këtë fazë. Në mungesë të planeve 
për zhvillim profesional të mësimdhënësve, mungojnë trajnimet me bazë në shkollë, 
rrjetet profesionale të mësimdhënësve. Edhe në komunën e Dragashit, si në shumicën 
e komunave në Kosovë, nuk ka mekanizma të aplikuar për motivim të mësimdhënësve 
me performancë të mirë, që do të nxisin mësimdhënësit t’i kushtojnë më shumë rëndësi 
zhvillimit të vet profesional.  

Në kontekstin e gjerë, Kosova tanimë ka zhvilluar një kornizë ligjore për sigurim të 
cilësisë dhe pakon ligjore për zhvillim profesional të mësimdhënësve, të cilat përbëjnë 
ndërlidhje në mes të këtyre proceseve. Në anën tjetër, PSAK 2017 – 2021 dhe Strategjia 
për  Sigurim të Cilësisë në Arsimin Para-universitar 2016 – 2020, kanë përcaktuar 
masat dhe aktivitetet për sigurimin e cilësisë në arsimin para-universitar, që do të 
ndihmojnë komunat në orientimin e planeve të tyre zhvillimore. Duhet ditur se pakoja 
e dokumenteve të zhvilluara dhe planet strategjike të MASHT, nuk e zgjidhin shumë 
probleme të cilat lidhen me kompetencat e komunave në fushën e arsimit, prandaj edhe 
komuna e Dragashit duhet të përfitojë me shumë nga gatishmëria e donatorëve për të 

Sfidat kryesore: 
• Hartimi dhe zbatimi i Planeve  

Zhvillimore të Shkollave;    
• Mungesa e mekanizmave për 

sigurim të cilësisë 
(koordinatorëve të cilësisë); 

• Përfshirja dhe cilësia e 
trajnimeve, monitorimi i 
zbatimit të përvojave të 
trajnimit; 

• Organizimi i rrjetit profesional 
në nivel komune dhe më gjerë; 

• Cilësia e mësimdhënies dhe të 
nxënit në shkollat e komunës 
sonë; 
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mbështetur sigurimin e cilësisë në arsim dhe ngritjen e kapaciteteve të 
mësimdhënësve. 

Analiza e gjendjes së përshkruar në fushën e sigurimit të cilësisë dhe të zhvillimit 
profesional të mësimdhënësve, nuk rezulton vetëm nga faktorët e brendshëm të 
identifikuar, por edhe nga shumë faktorë të jashtëm si: mungesa e buxhetit për të 
mbështetur proceset në shkolla që ndikojnë në sigurimin e cilësisë, moszbatimin e 
strategjisë për sigurimin e cilësisë 2016-2020,  mosvlerësimin e performancës së 
mësimdhënësve e drejtorëve të shkollave, mënyrën e përzgjedhjes së drejtorëve – 
ndikimin politik, etj. Në bazë të situatës aktuale dhe analizave për financimin e 
zhvillimit profesional të mësimdhënësve, në afat të gjatë, financimi i zhvillimit 
profesional të mësimdhënësve mbetet problem në vete. Pamundësia e komunës që të 
ofrojë zhvillim profesional të mësimdhënësve, mund të sjellë deri tek rreziku që 
mësimdhënësit të mos arrijnë të plotësojnë kërkesat për sistemin e licencimit të 
mësimdhënësve. 

2.2.3. Kultura dhe mjedisi shkollor 

Në komunën e Dragashit  pothuajse të gjitha shkollat  në zonën urbane të qytetit  dhe 
atë rurale operojnë në dy ndërrime dhe se gjendja e infrastrukturës shkollore është e 
kënaqshme.  Viteve të fundit ka pasur investime në ndërtimin e objekteve të reja, 
renovimin e objekteve ekzistuese, si dhe në ndërtimin dhe përmirësimin e 
infrastrukturës përcjellëse: oborret, rrethojat, fushat e sportit, etj. Llogaritet se 
infrastruktura shkollore ekzistuese përmbush nevojat e 80% të nxënësve që vijojnë 
mësimin dhe se, sa i përket hapësirës, probleme nuk do të ketë edhe në të ardhmen, 
duke marrë parasysh se numri i fëmijëve është në rënie prej viti në vit si dhe një 
element shtesë që e fuqizon këtë është fenomeni i migrimit i cili është mjaft i theksuar 
në këto anë. 

Megjithatë, infrastruktura shkollore është larg 
përmbushjes së standardeve bashkëkohore të 
ndërtesave shkollore dhe ka nevojë për 
përmirësime shtesë në të, në veçanti në krijimin 
e parakushteve për siguri të plotë brenda 
objekteve. Përveç kësaj, është i pranishëm 
problemi i mirëmbajtjes të hapësirave shkollore, 
që reflekton në mosrespektimin e standardeve 
higjienike, por edhe të formave të tjera të 
mirëmbajtjes. Një sfidë e veçantë për Komunën e 
Dragashit  është numri i madh i shkollave dhe 
paraleleve të ndara fizike ku funksionojnë klasat e kombinuara.  

Sipas të dhënave të DKA-së në  komunën e Dragashit funksionojnë 36 objekte shkollore 
dhe atë 12 shkolla amë dhe 24 shkolla paralele, si dhe 1 shkollë e mesme. 

Gjatë vitit shkollor 2017/18 janë në funksion 24 shkolla paralele, ku numri i nxënësve 
në klasën e parë është me i vogël se 10, apo në disa raste në klasë janë 1-3 nxënës. Nuk 
ka dyshim se kjo ndikon negativisht në cilësinë e procesit mësimor dhe në rezultatet e 
të nxënit të nxënësve, por komuna, deri tani, nuk ka provuar të gjejë gjuhë të 
përbashkët me komunitetin për mbylljen e shkollave të tilla, kryesisht për shkak të 
frikës nga humbja e vendeve të punës apo edhe të pakënaqësive të banorëve të atyre 
anëve. 

Sfidat kryesore: 
• Përfshirja e fëmijëve në edukimin 

parashkollor (0-5vjeç); 
• Mungesë e hapësirave të gjelbërimit, 

fushave sportive  dhe këndeve për 
aktivitete rekreative; 

• Mungesa e teknologjisë dhe mjeteve 
të konkretizimit në shkolla; 

• Përfshirja e prindërve; 
• Zbatimi i rregulloreve; 
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Në Komunën e Dragashit ende vërehet mospërfshirja e mjaftueshme e prindërve dhe 
komunitetit në shkollë që kërkon angazhim më të madh të gjithë stafit mësimor dhe 
udhëheqës të shkollave. 

Nuk  vërehet ndonjë gatishmëri për mbështetje të projekteve infrastrukturore nga ana 
e  donatorëve ndërkohë që nuk janë analizuar masat dhe mundësitë e gjetjes së 
alternativave për të avancuar gjendjen e mjedisit shkollor, në veçanti të hapësirës së 
klasave. 

2.2.4. Zbatimi i kurrikulës së re 

Analiza e gjendjes ekzistuese në zbatimin e kurrikulës së re duhet të jetë e fokusuar në 
ndërtimin e kapaciteteve për zhvillim të kurrikulës me bazë në shkollë, koordinimin e 
procesit në nivel të komunës, ofrimin e mbështetjes së shkollave nga komuna, 
materialet mësimore dhe pajisja e kabineteve me mjete konkretizuese, informimin e 
prindërve dhe komunitetit të gjerë në nivel komune për kurrikulën e re, kërkesat e saj 
dhe rolin e palëve kryesore në zbatim të kurrikulës. 

Pjesëmarrësit në punëtorinë për analizën e gjendjes 
në arsimin e komunës së Dragashit, vlerësojnë se ka 
pasur vështirësi në zbatimin e kurrikulës së re në të 
gjitha shkollat e komunës (dhe atë për klasat e I, VI 
dhe X ku aktualisht është duke u zbatuar) sepse ka 
pas ngecje në fazën e trajnimit për disa fusha dhe në 
veçanti në programin për klasat para-përgatitore 
dhe për nivelin 1-5. Mospërfshirja e 
mësimdhënësve në caktimin  e rolit të Koordinatorit 
të Cilësisë në nivel shkolle dhe komune është 
përcjellë me mungesë të mbikëqyrjes së punës në 
shkolla. Me të njëjtën shkallë të vështirësisë shkollat 
dhe DKA janë duke u përballur edhe me mungesën 
e Koordinatorëve të Kurrikulës si në nivel shkolle ashtu edhe DKA-së gjë që do të 
kontribuonte në rritjen e bashkëpunimit të mësimdhënësve, zhvillimin e kapaciteteve 
të mësimdhënësve për hartimin e kurrikulës me bazë në shkollës, ngritjen e 
kapaciteteve të trajnerëve për kurrikulë në nivel komune, etj.   

Krahas obligimeve tjera, grupi planifikues ka identifikuar disa dobësi dhe sfida të cilat 
kërkojnë adresim adekuat kur kemi parasysh se zbatimi i kurrikulës së re është shtrirë 
në të gjitha shkollat e Kosovës. Pjesëmarrësit kanë identifikuar dhe diskutuar për 
mungesën e kapaciteteve njerëzore në DKA për të mbështetur shkollat në zbatimin e 
kurrikulës së re, numrin e pamjaftueshëm të trajnerëve në nivel komune për kurrikulë, 
mospërfshirjen e stafit menaxherial të shkollave në trajnimet për kurrikulë, mungesën 
e një plani komunal për zbatimin e kurrikulës së re në të gjitha shkollat e komunës, 
mungesën e materialeve dhe pajisjeve të nevojshme për zbatimin e kurrikulës së re, etj.  

Krahas faktorëve të brendshëm, për gjendjen ekzistuese në këtë fushë kanë ndikuar 
edhe disa faktorë të jashtëm, si: mungesa e informimit të mirëfilltë për kurrikulën e re, 
koha e shkurtë dhe përgatitja e pamjaftueshme për zbatimin e kurrikulës së re, 
mungesa e teksteve të reja shkollore të bazuara në kurrikulën e re, mospërfshirja e 
DKA-së në përzgjedhjen e trajnerëve të kurrikulës, mos-planifikimi me kohë i kostos 
financiare për zbatimin e kurrikulës së re dhe mos-përkrahja financiare e komunës për 
të adresuar ndryshimet që sjell kurrikula e re në personel dhe në menaxhim. 

Sfidat kryesore: 
• Kapacitetet e dobëta 

udhëheqëse për zbatim të 
kurrikulës së re; 

• Mungesë e teknologjisë për 
zbatim të kurrikulës së re; 

• Rezistenca e mësimdhënësve 
për ndryshim; 

• Mungesë e bashkëpunimit për 
shkëmbimin e përvojave për 
zbatim të kurrikulës së re. 
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Grupi për planifikim strategjik të zhvillimit të arsimit në komunën e Dragashit, ka 
identifikuar një numër faktorësh të tjerë të jashtëm që potencialisht mund të lehtësojnë 
dhe përkrahin komunën dhe shkollat në zbatimin e kurrikulës së re. Ndër faktorët e 
jashtëm mundësues radhiten PSAK 2017- 2021, i cili e ka objektiv strategjik të veçantë 
mësimdhënien dhe të nxënit, përkatësisht avancimin e të nxënit përmes mësimdhënies 
cilësore, duke zbatuar kurrikulën e re dhe duke shfrytëzuar burime mësimore të 
cilësisë së lartë, si dhe Strategjia për Sigurim të Cilësisë në Arsimin Para-universitar 
2016-2020, e cila do të fuqizojë edhe më shumë sistemin dhe mekanizmat përkatës për 
sigurimin e cilësisë në institucionet arsimore. 

Faktorë tjerë lehtësues janë shfrytëzimi i dokumenteve kurrikulare dhe udhëzuesve 
për zbatim të kurrikulës së re, trajnimi i trajnerëve dhe mësimdhënësve për zbatimin e 
kurikulës, shfrytëzimin e donatorëve si GIZ, USAID, Banka Botërore etj. që mbështesin 
me grante shkollore dhe trajnim të mësimdhënësve. 

 2.2.5.  Arsimi dhe aftësimi profesional 

Në komunën e Dragashit operon një shkollë e mesme mikse ashtu siç quhet në 
komunitet e cila në vete përmban gjimnazin dhe shkollën e mesme profesionale. 

Tabela 4. Shkolla e mesme e lartë “Ruzhdi Berisha” (gjimnazi  dhe shkolla 
profesionale) publike në Komunën e Dragashit për vitin shkollor 2017/18 

Shkolla Profilet e AAP Numri i nxënësve 
Shkolla e mesme e mikser 
(gjimnazi dhe shkolla 
profesionale) 

- Ekonomi; Juridik 
- Laborant i biologjisë 
- Infermieri e përgjithshme, Farmaci  

609  

Numri i nxënësve në shkollën e mesme të lartë “Ruzhdi Berisha” është rreth 14.11% e 
numrit të përgjithshëm të nxënësve në këtë nivel arsimi. Nga kjo mund të vërehet se 
Komuna e Dragashit  nuk ka mjaftueshëm nxënës të cilët shprehin interesim që të 
ndjekin brenda komunës mësim për këtë nivel shkollimi përkundër që ekzistojnë 
kushtet e domosdoshme. Megjithatë, një numër i konsiderueshëm i nxënësve 
vazhdojnë t’i vijojnë mësimet në fusha të ndryshme por jashtë komunës së Dragashit. 

Mungesa e mbështetjes nga Agjencia për Arsim 
dhe Aftësim Profesional dhe Arsim të Rritur, si 
dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve 
rrezikon edhe më tej shkollën e cila sfidohet me 
qëndrueshmërinë e saj që të iu ofroj mësim 
nxënësve të kësaj grup-moshe. 

Ndërkaq, interesimi për regjistrim në drejtime 
prodhuese dhe teknike nuk është në nivelin e 
duhur brenda komunës së Dragashit  dhe ato 
nuk kanë mundësi të aktualizohen. 

Me përjashtime disa drejtime në shkollën  e 
mesme mikse -profesionale vazhdojnë të shihen 
si mundësi e dytë për nxënësit, të cilët nuk kanë 
treguar sukses për t’u regjistruar në gjimnaz.  

Nga ana tjetër, këto shkolla kanë mangësi serioze në kuptim të krijimit të kushteve për 
punë praktike brenda shkollës, por edhe për organizimin e praktikës profesionale në 
ndërmarrje.  

Sfidat kryesore: 
• Mungesa e analizave të AAP me 

tregun e punës; 
• Mungesa e masave  për këshillim 

dhe orientim në karrierë; 
• Mungesa e kualifikimeve dhe 

shkathtësive të mësimdhënësve 
për disa profesione të kërkuara 
në treg; 

• Mungesë e punëtorive dhe 
kabineteve për drejtimet e AAP; 

• Lidhja e bashkëpunimeve të  
shkollave me bizneset dhe 
institucionet për praktikë 
profesionale. 
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Pengesa kryesore tek puna praktike është mungesa e punëtorive dhe laboratorëve, 
ndërsa në rastin e praktikës profesionale problemet lidhen me gatishmërinë dhe 
kapacitetin e bizneseve për të pranuar nxënës pasi komuna nuk është mjaftueshëm e 
zhvilluar për të mbuluar kërkesën në këtë drejtim. 

Shkollat profesionale në Komunën e Dragashit nuk kanë sistem të organizuar të 
këshillimit dhe orientimit në karrierë, ndërsa një sfidë e veçantë e tyre është mungesa 
e autonomisë për shitjen e produkteve dhe menaxhimin e të hyrave nga shitja që do të 
mund të ndikonte në përmirësimin e kushteve për punë praktike dhe praktikë 
profesionale. Kërkohen përpjekje të vazhdueshme lobuese për vendosjen e raporteve 
me institucione dhe biznese në funksion të kryerjes së praktikës profesionale. 
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3. Qasja strategjike për zhvillimin e arsimit në Komunën e 
Dragashit  

Qasja strategjike për zhvillimin e arsimit në Komunën e Dragashit e përcaktuar nga 
anëtarët e grupit për planifikim, ndërlidhë vizionin dhe misionin për arsim, vlerat dhe 
parimet e arsimit, si dhe objektivat strategjike për zhvillimin e arsimit në periudhën 
2019-2023. 

3.1. Vizioni, misioni, vlerat dhe parimet e arsimit në Komunën e Dragashit 

Vizioni: Rritja e mirëqenies qytetare, demokratizimi i shoqërisë, zhvillimi i kulturës së 
punës dhe dijes, përmes zhvillimit të burimeve njerëzore, përdorimit të teknologjisë në 
arsim, zhvillimit të infrastrukturës, si dhe ngritjes së cilësisë së shërbimeve arsimore. 

Në funksion të zhvillimit të arsimit, Komuna e Dragashit merr mbi vete obligime në 
raport me artikulimin e vizionit, të cilat përmblidhen në deklaratën e misionit.  

Misioni: Ofrimi i arsimit cilësor për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë e komunës që 
mundëson zhvillimin e kompetencave të tyre në përputhje me mundësitë dhe arritjet 
më të reja të dijes e të vlerave, mundësi të barabarta për vazhdim të suksesshëm të 
shkollimit dhe punësimit. 

Autoritetet arsimore të komunës janë të përkushtuara të krijojnë kushte për ofrimin e 
arsimit  në të gjitha nivelet e arsimit para-universitar, ambient të favorshëm për 
integrim të gjithë fëmijëve dhe të rinjve në sistemin arsimor, mjedis të sigurt dhe 
miqësor, të zhvillojnë kapacitetet profesionale për të ofruar shërbime arsimore cilësore 
për të gjithë qytetarët. 

Vlerat e arsimit – Në arsimin e komunës së Dragashit respektohet vendimmarrja 
demokratike, diversiteti dhe mirëqenia e të gjithë fëmijëve. Vlera tjera të veçanta janë 
klima pozitive, respekti dhe besimi reciprok, etika dhe bashkëpunimi, si dhe respektimi 
i vlerave tradicionale dhe gjuhës letrare në shkolla. 

Parimet: Kanë mbështetje bazë parimet e kurrikulës dhe veçantitë e arsimit në 
komunën e Dragashit:  

 Parimi i transparencës dhe llogaridhënies; 

 Parimi  i gjithëpërfshirjes dhe integrimit; 

 Parimi i kodit etik dhe konfidencialitetit; 

 Parimi i të nxënit gjatë gjithë jetës; 

 Parimi i profesionalizmit. 
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3.2. Objektivat strategjike dhe masat 

Plani Zhvillimor i Arsimit në Komunën e Dragashit 2019-2023 ka pesë objektiva 
strategjikë, një për secilën fushë të analizës së gjendjes. Të gjithë objektivat strategjikë 
janë në funksion të përmbushjes së vizionit dhe misionit të përkufizuar më lartë.  

Fusha  Objektivi strategjik 

1. Menaxhimi dhe qeverisja 
 

OS1. Menaxhim cilësor dhe efikas i arsimit në nivel komune dhe 
shkolle i bazuar në integrim, transparencë dhe llogaridhënie 

2. Sigurimi i cilësisë dhe 
zhvillimi profesional i 
mësimdhënësve 

OS2. Ndërtimi i mekanizmave për sigurim të cilësisë dhe zhvillimi i 
vazhdueshëm profesional për mësimdhënie cilësore. 

3. Kultura dhe mjedisi 
shkollor 

OS3. Krijimi i mjedisit të përshtatshëm shkollor dhe kulturës së punës 
për zhvillimin e procesit mësimor dhe aktiviteteve të lira dhe 
ekstrakurrikulare për të gjithë nxënësit. 

4. Zbatimi i kurrikulës së re OS4. Përmirësim i cilësisë së zbatimit të kurrikulës duke u bazuar në 
parimet e saj. 

5. Arsimi dhe aftësimi 
profesional 

OS5. Ndërlidhje më e mirë e arsimit profesional me kërkesat e tregut 
të punës. 

3.2.1. Menaxhimi dhe qeverisja 
 

 

Sistemi i arsimit në Kosovë është i decentralizuar, me përgjegjësi të ndara për nivelin 
qendror, autoritetet komunale dhe institucionet edukativo-arsimore. Sigurimi i 
autonomisë financiare, zhvillimi i kapaciteteve profesionale dhe menaxhuese, qoftë në 
nivel lokal apo në nivel shkolle janë përgjegjësi e komunës dhe në masë të madhe varen 
nga menaxhimi cilësor dhe efikas i arsimit në nivel komune dhe shkolle. Ndërtimi i një 
strukture organizative efikase për menaxhim të arsimit në nivel komunal, 
funksionalizimi i organeve qeverisëse dhe ekipeve punuese në nivel të institucioneve 
arsimore në komunë, janë parakushte themelore për menaxhim cilësor dhe efikas të 
arsimit. Departamentet/aktivet profesionale janë pjesë e menaxhmentit të mesëm të 
shkollave, prandaj është e nevojshme të merren masa në formimin dhe 
funksionalizimin e tyre. Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet menaxhimit të punës me 
personel, buxhet dhe financa në sektorin e arsimit, si dhe vendimmarrjes së bazuar në 
të dhëna. 

Masat 

Masa: Rishikimi i strukturës organizative për menaxhim të arsimit  

Reformat arsimore në zhvillim, përgjegjësitë e bartura nga niveli qendror në nivel lokal, 
kërkojnë rishikim funksional të strukturës organizative të DKA-së. Rishikimi i strukturës 
organizative nënkupton rishikimin e shpërndarjes së detyrave dhe përgjegjësive brenda 
strukturës ekzistuese, plotësimin e kuadrit të zyrtarëve arsimore brenda kuadrit ligjor 
dhe mundësive buxhetore. Një analizë e gjendjes dhe shqyrtimi i situatës ekzistuese do 
të lehtësojë vendimmarrjen për këtë fazë. Shpërndarja e detyrave apo emërimi i një 
personi me detyra të veçanta për aspektet e menaxhimit të arsimit në nivel komunal, 
duhet të bëhet me qëllim që të ndihmohen disa aspekte që lidhen me funksionalizimin e 
shkollave, siç janë: funksionimi i aktivave profesionale, funksionimi i organeve 
qeverisëse në shkolla, sigurimi i cilësisë, zhvillimi profesional, etj.  

Objektivi strategjik 1: Menaxhim cilësor dhe efikas i arsimit në nivel komune dhe shkolle 
i bazuar në integrim, transparencë dhe llogaridhënie 
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Masa:  Trajnimi i stafit të DKA–së dhe stafit udhëheqës të shkollave 

Menaxhimi cilësor dhe efikas i arsimit kërkon zhvillim profesional të stafit dhe 
udhëheqësve të institucioneve arsimor. Komuna ka përgjegjësi të plotë për përzgjedhjen 
e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të shkollave dhe për zhvillimin profesional të tyre. 
Për të përmbushur përgjegjësitë në këtë fushë, DKA do të realizoj analizën e nevojave për 
zhvillim profesional të stafit të DKA-së dhe udhëheqësve të shkollave dhe do të 
organizojë trajnime që ofrohen nga MASHT, partnerët zhvillimor, si dhe do të sigurojë 
forma të tjera të zhvillimit profesional nga vetë komuna. 

Masa: Funksionalizimi i organeve qeverisëse dhe ekipeve të veçanta profesionale 
në nivel të institucioneve arsimore 

DKA do të kujdeset që të gjitha organet qeverisëse në shkolla (Këshilli Drejtues, Këshilli 
i prindërve dhe Këshilli i nxënësve) dhe ekipet punuese si (Ekipi për parandalim dhe 
reagim ndaj braktisjes dhe mosregjistrimit (EPRBM), Ekipi i vetëvlerësimit, etj.) të jenë 
funksionale në të gjitha shkollat e komunës ashtu siç përcaktohet me dispozita ligjore. 
Në këtë drejtim, DKA fillimisht do të bëj një analizë të gjendjes së funksionimit të këtyre 
organeve dhe ekipeve punuese, do të emërojë anëtarët e Këshillave Drejtues të Shkollave 
që përfaqësojnë komunën dhe do të përkrahë shkollat në themelimin apo rithemelimin 
e këtyre organeve me rëndësi të veçantë për funksionimin e përgjithshëm të shkollës. 
DKA do të kërkojë raporte të rregullta nga shkollat për punën e këtyre organeve, si dhe 
do të bëj monitorimin e punës së tyre.  

Masa: Fuqizimi i aktivave profesionale në shkolla 

Analiza e gjendjes tregon se funksionimi i aktivave profesionale në shkolla është 
relativisht formal dhe pa ndonjë ndikim të madh në cilësinë e mësimdhënies në shkollë. 
Reforma kurrikulare kërkon qasje të punës ekipore të mësimdhënësve në proceset e 
planifikimit dhe të zbatimit të kurrikulës së re, si dhe shkëmbim të vazhdueshëm të 
përvojës ndërmjet tyre. DKA do të kujdeset që të përkrahë shkollat në fuqizimin e 
aktivave profesionale duke ofruar mundësi të trajnimit të udhëheqësve të aktivave 
profesionale dhe duke nxitur shkollat në rishikimin e rregullores së punës së aktivave 
profesionale dhe të planeve të punës së tyre. Planifikohet që fuqizimi i aktivave 
profesionale në shkolla të realizohet edhe me vendosjen e koordinatorëve të cilësisë në 
shkolla, të cilët do të punojnë ngushtë me aktivat profesionale dhe drejtorin e shkollës 
në zbatimin e ciklit për sigurim të cilësisë në shkolla, duke i kushtuar vëmendje të shtuar 
planifikimit zhvillimor, në kuadër të të cilit shtohet dinamika e punës së aktiveve 
profesionale në shkolla. 

Masa: Ndërtimi i mekanizmave dhe formave të bashkëpunimit për integrimin e 
nxënësve të të gjitha komuniteteve në komunë në sistemin arsimor të Kosovës 

Meqenëse përfshirja e nxënësve nga të gjitha komunitetet në sistemin arsimor në nivel 
komune, është prioritet për Komunën e Dragashit, do të merren hapa konkretë që të 
gjithë nxënësit të përfshihen në sistemin arsimor të komunës. Si hap i parë duhet të 
analizohet gjendja në përfshirjen e të gjithë nxënësve në institucionet arsimore të 
komunës. Për këtë qëllim do të formohet një ekip në nivel të komunës, ku do të ftohen 
edhe përfaqësues nga komunitetet, niveli qendror dhe partnerët ndërkombëtar. Detyrë 
e këtij ekipi është të bëj një analizë të disa aspekteve të përfshirjes në shkolla dhe të 
ofrojë një listë të rekomandimeve dhe mundësive për përfshirje të gjithë nxënësve të 
komunës në sistemin e arsimit shtetëror. Pastaj, në përputhje me analizën e gjendjes, do 
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të hartohet një plan i veprimit dhe do të merren masat e domosdoshme brenda 
përgjegjësive të komunës që sigurojnë integrimin e të gjithë nxënësve në sistemin 
arsimor të Republikës së Kosovës. 

Masa: Integrimi i fëmijëve me nevoja të veçanta 

Për të siguruar integrimin në shkollë të fëmijëve me nevoja të veçanta, fillimisht bëhet 
themelimi i ekipit komunal për vlerësim profesional të fëmijëve me nevoja të veçanta. 
Me fillimin e punës, ekipi komunal do të realizoj  analizën e  gjendjes së praktikave në 
identifikimin dhe përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta, si dhe të mundësive të  
përkrahjes.  Në bazë të kësaj analize, hartohet plani i punës, përfshirë një përshkrim i 
formave të  përkrahjes së ekipit profesional komunal dhe të shkollave në përgatitjen e 
planit individual të arsimit për fëmijët me nevoja të veçanta.  

Për të siguruar përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta, DKA do të kujdeset që të 
realizoj një fushatë informimi dhe vetëdijesimi që do të kontribuoj në sensibilizim të 
prindërve, të ofrojë trajnime për mësimdhënës në hartimin e PIA, të nxisë 
bashkëpunimin e shkollave me Qendrën Burimore në Komunën e Prizrenit, si dhe do të 
monitorojë së bashku me ekipet profesionale punën e mësimdhënësve që punojnë me 
fëmijët me nevoja të veçanta. 

Masa: Planifikimi dhe menaxhimi i punës me stafin e mësimdhënësve, buxhet dhe 
financa në sektorin e arsimit 

Në kuadër të kësaj mase, DKA do të kujdeset që fillimisht të bëjë një analizë të gjendjes 
së stafit të mësimdhënësve dhe personelit tjetër në shkolla, të trendëve të lëvizjes së 
numrit të nxënësve në shkollat e komunës dhe mbi bazën e saj të hartojë një plan pune 
për menaxhimin e stafit të mësimdhënësve dhe personelit tjetër në shkolla për pesë vitet 
e ardhshme. Gjithashtu, DKA do të kujdeset që të bëj një analizë të gjendjes me planifikim 
dhe menaxhim të buxhetit dhe financave, pastaj në bazë të saj dhe të kritereve të 
përcaktuara nga MASHT dhe Ministria e Financave, do të planifikojë buxhetin për arsim 
në nivel. DKA është e përkushtuar që të fuqizojë autonominë e shkollave në menaxhimin 
e buxhetit dhe do të monitorojë punën e shkollave në menaxhimin e buxhetit.  

Masa: Krijimi dhe mirëmbajtja e një databaze elektronike në nivel shkolle dhe të 
DKA-së   për personel dhe të dhëna të tjera në sektorin e arsimit 

Për të siguruar vendimmarrje të bazuar në të dhëna, DKA është e përkushtuar që të rrisë 
cilësinë e raportimit, krijimit dhe mirëmbajtjes së të dhënave elektronike në nivel shkolle 
dhe komune. Për këtë qëllim, fillimisht DKA do të analizoj format e raportimit nga 
shkollat dhe të përdorimit të raporteve. Pastaj, do të rishikohen format e raportimit, të 
cilat do të integrohen edhe në platformën elektronike që dizajnohet me përmbajtje të të 
dhënave që nevojiten për shkolla dhe për nivelin komunal. Shkollat do të mbështeten në 
krijimin e ueb faqeve të shkollës dhe në mirëmbajtjen e tyre.  

Për të gjitha shkollat e Komunës së Dragashit do të sigurohet rrjeti i internetit dhe qasje 
e qëndrueshme, që mund të përdoret për përditësimin e të dhënave sipas afateve të 
përcaktuara dhe për të mundësuar shfrytëzimin e burimeve të shumta online nga ana e 
mësimdhënësve dhe të nxënësve. 
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3.2.2. Sigurimi i cilësisë dhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve 

 

 

Sistemi i sigurimit të cilësisë në arsim, është përgjegjësi e përbashkët e institucioneve 
qendrore të arsimit, autoriteteve lokale dhe shkollës. Përcaktimi i pritshmërive të reja 
nga shkolla, standardizimi i procesit të vlerësimit të performancës së shkollës dhe 
planifikimit zhvillimor të shkollës, janë kërkesa të reja të shoqërisë të cilat mund të 
përmbushen vetëm me ndërtim të mekanizmave për sigurim të cilësisë, veçanërisht 
atyre në nivel komune dhe shkolle. Sigurimi i cilësisë ndërlidhë zhvillimin profesional 
të mësimdhënësve, i cili sipas legjislacionit në fuqi është detyrë e komunave për të 
ofruar mundësi të zhvillimit profesional për të gjithë mësimdhënësit. Zhvillimi 
profesional i mësimdhënësve, i bazuar në analizë të nevojave dhe i ofruar në mënyrë të 
vazhdueshme dhe me bazë në shkollë, paraqet një ndër parakushtet më të rëndësishme 
për të siguruar cilësi të mësimdhënies dhe të nxënit në shkolla.  

Masat 

Masa: Sistemi  dhe funksionalizimi i  koordinatorëve të cilësisë  

Strategjia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar 2016-2020 dhe 
Udhëzimi Administrativ 24/2016 për Sigurim të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, 
përcaktojnë detyrat e shkollës dhe të Komunës në fushën e sigurimit të cilësisë. DKA 
është e përkushtuar që fillimisht të funksionalizojë pozitën e koordinatorit të cilësisë 
në nivel komune, pastaj të informojë të gjitha shkollat për detyrat e shkollës dhe të 
koordinatorëve të cilësisë në shkollë. Pas informimit të shkollave, DKA do të merr 
masa që në secilën shkollë fillore dhe të mesme të Komunës të caktohet koordinatori 
i cilësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.  DKA do të kujdeset që 
koordinatorët e cilësisë të kenë qasje në trajnime që organizohen nga MASHT dhe 
palët tjera, të monitorojë punën e koordinatorëve të cilësisë në kryerjen e detyrave 
të tyre për koordinim të proceseve që sigurojnë cilësi të mësimdhënies në shkolla. 

Masa: Zbatimi i sistemit të vlerësimit të performancës së shkollës 

MASHT me Udhëzimin Administrativ Nr.4/2017 për vlerësimin e performancës së 
institucioneve arsimore, ka rregulluar sistemin e vlerësimit të performancës së 
shkollës, i cili pikë referimi ka pritshmëritë për shkolla të përcaktuara me Kornizën 
e cilësisë së performancës së shkollës. Udhëzimi Administrativ përcakton që çdo 
institucion arsimor në arsimin parauniversitar duhet të bëjë vlerësimin e brendshëm 
dhe së paku një herë në pesë vite inspektorati i arsimit e bën vlerësimin e jashtëm. 
Për këtë qëllim, DKA në Dragash ka planifikuar që fillimisht t’i informojë shkollat me 
të gjithë pakon e dokumenteve për performancë të shkollës, të ofrojë mbështetje në 
formimin dhe trajnimin e ekipeve shkollore për vlerësim të brendshëm. Pastaj 
shkollat do të realizojnë vlerësimin e brendshëm sipas procedurave të sistemit të 
vlerësimit të performancës së shkollës. Në këtë proces, DKA do të kujdeset që të 
ofrojë mbështetjen e nevojshme për shkollat dhe për inspektoratin e arsimit i cili ka 
përgjegjësi për vlerësimin e jashtëm të performancës së shkollës. 

 

 

Objektivi strategjik 2: Ndërtimi i mekanizmave për sigurim të cilësisë dhe zhvillimi i 
vazhdueshëm  profesional për mësimdhënie cilësore. 
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Masa: Hartimi dhe zbatimi i planeve zhvillimore sipas kornizës së planifikimit 
zhvillimor dhe prioriteteve në arsim 

DKA do të sigurojë formatin e ri të Planit të Zhvillimit të Shkollës dhe do të kërkojë 
nga shkollat që të hartojnë plane zhvillimore bazuar në këtë format dhe prioritetet e 
shkollës që dalin nga procesi i vlerësimit të performancës së shkollës, prioritetet e 
përcaktuara nga MASHT me plane strategjike dhe prioritetet e komunës së Dragashit 
të përcaktuara me PZHA.  

DKA do të mbështesë shkollat në procesin e planifikimit zhvillimor, me trajnime dhe 
forma tjera të mbështetjes që sigurojnë plane të zbatueshme nga shkollat. DKA do të 
kujdeset që të respektojë afatet ligjore të lidhura me pranimin e PZHA, analizën e tyre 
dhe përfshirjen e prioriteteve të shkollave që kanë kosto financiare në planifikimet e 
buxhetit të komunës. Gjithashtu, DKA do të kujdeset që të realizojë monitorimin e 
zbatimit të Planeve Zhvillimore të Shkollave.  

Masa: Analiza e nevojave për zhvillim profesional të mësimdhënësve 

Për të ofruar zhvillim profesional të mësimdhënësve në bazë të nevojave të tyre dhe 
në ndërlidhje me prioritetet e MASHT-it dhe DKA-së, DKA do të themelojë një grup 
pune për analizën e nevojave për zhvillimin profesional të mësimdhënësve të 
përbërë nga zyrtarë të DKA-së dhe ekspertë lokalë. Grupi do të hartojë një 
metodologji për analizën e nevojave për trajnime, do të zhvillojë instrumente për 
analizën e nevojave, do të shpërndajë instrumentet në shkolla, të mbledhë dhe 
përpunojë të dhënat e mbledhura nga shkollat. Bazuar në analizën e rezultateve për 
nevojat e mësimdhënësve për zhvillim profesional, do të hartohen plane për 
zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe do të bëhet ndarja e buxhetit për 
realizimin e tyre. Analiza të kësaj natyre planifikohet të bëhen të paktën një herë në 
dy vjet. DKA do të kujdeset që të përkrahë shkollat në hartimin e planeve individuale 
të zhvillimit profesional për secilin mësimdhënës, si dhe me krijimin e planeve 
shkollore për zhvillim profesional me bazë në shkollë. 

Masa: Organizimi i trajnimeve dhe formave të tjera të zhvillimit profesional të 
mësimdhënësve në nivel komune dhe me bazë në shkollë 

Fillimisht, duhet të përcaktohet një zyrtar i arsimit në nivel komune që do të këtë 
përgjegjësi për organizimin e trajnimeve në nivel komune dhe do të përkrahë 
shkollat në zbatimin e planeve të zhvillimit të mësimdhënësve me bazë në shkollë. 
Pastaj, DKA në përputhje me përgjegjësitë ligjore dhe me përkrahje nga MASHT, 
organizatat joqeveritare dhe donatorët, planifikon të sigurojë minimumin e orëve për 
zhvillim profesional të mësimdhënësve në nivel komune. Organizimi i trajnimeve do 
të bëhet në nivel të komunës dhe në nivel të shkollës. DKA do të kujdeset që në 
mënyrë të vazhdueshme të bëhet monitorimi i trajnimeve në nivel shkolle dhe 
komune.  

Masa: Krijimi i rrjeteve profesionale të mësimdhënësve 

Krijimi i rrjeteve profesionale dhe organizimi i formave të ndryshme të shkëmbimit 
të  përvojave në mes të mësimdhënësve është prioritet për DKA-në në Dragash. Për 
këtë prioritet, DKA do të kujdeset që të hartoj një platformë të organizimit të rrjeteve 
profesionale dhe të përkrahjes së shkollave për shkëmbimin e përvojave të 
mësimdhënësve brenda shkollës, aktiveve profesionale dhe trajnimeve. Në kuadër të 
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platformës, DKA do të përfshijë edhe planin vjetor të takimeve të mësimdhënësve të 
fushave të ndryshme kurrikulare/lëndore, ku do të diskutohet për sfidat e 
mësimdhënies cilësore dhe temat tjera profesionale, si dhe planin e punëtorive dhe 
tryezave për trajtim të temave profesionale me interes për arsimin në Komunën e 
Dragashit. Për fuqizimin e rrjeteve profesionale të mësimdhënësve dhe thellimin e 
trajtesave profesionale me mësimdhënës, DKA planifikon që në baza vjetore të 
organizojë shkollën verore për mësimdhënës, si dhe një konferencë vjetore për 
mësimdhënie dhe zhvillim profesional të mësimdhënësve. Përmes shkollës verore, 
konferencës, takimeve dhe punëtorive të ndryshme në mes të mësimdhënësve 
synohet të arrihet shkëmbim i informatave dhe praktikave të mira që do të 
mundësojnë tejkalimin e sfidave. 

Masa: Monitorimi dhe mentorimi i mësimdhënësve 

Monitorimi i vazhdueshëm i mësimdhënësve, sipas legjislacionit në fuqi, është detyrë 
e udhëheqjes së shkollës. Monitorimi i mësimdhënësve paraqet një ndër parakushtet 
më të rëndësishme për të siguruar mbikëqyrje dhe cilësi të mësimdhënies në shkolla. 
Në këtë drejtim, DKA do të mbështesë drejtorët e shkollave që të 
përgatisin/rishikojnë instrumentet e monitorimit dhe mentorimit të mësimdhënësve 
dhe t’i përdorin ato në praktikën e punës së tyre me mësimdhënës. Në nivel të 
shkollës, nga mësimdhënësit do të kërkohet të praktikojnë mentorimin kolegial me 
qëllim përkrahjen kolegiale dhe këshillimit, si dhe të monitorojnë orët e njëri-tjetrit 
për të mësuar nga përvojat e mira të njëri-tjetrit. Për promovimin e praktikave të 
mira të monitorimit dhe mentorimit të mësimdhënësve, DKA do të kujdeset që të 
organizojë punëtori dhe takime me drejtorë të shkollave, mësimdhënës dhe ekspertë 
të arsimit.  
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3.2.3. Kultura dhe mjedisi shkollor 

 

 

Në fushën kultura dhe mjedisi shkollor orientimi në nivelin komunal do të jetë më 
shumë i fokusuar në mirëmbajtjen e objekteve ekzistuese, si dhe në ndërtimin e 
fushave/terreneve  sportive dhe këndeve për aktivitete rekreative, në rregullimin e 
rrethojave të shkollës  si dhe  në gjelbërimin e hapësirave shkollore duke synuar 
plotësimin e standardeve themelore të cilat do të ndikojnë në mësimdhënie cilësore. 

Masat 

Masa: Hapja e Qendrës Multikulturore 

Meqenëse Komuna e Dragashit e ka fokus  hapjen e Qendrës Multikulturore objekti i të 
cilit është në qendër  të qytetit, ajo është e përkushtuar të ndërmarrë hapa konkret për 
ta vënë në funksion këtë qendër. Fillimisht, planifikohet që të themelohet grupi punues, 
i cili do të realizoj analizën e gjendjes dhe do të hartojë një projekt propozim të 
hollësishëm dhe në përputhje me praktikat bashkëkohore për qendrat e kësaj natyre. 
Pastaj, në përputhje me projekt-propozimin, DKA do të angazhohet në caktimin e 
afateve kohore për invertarizim e Qendrës Multikulturore e cila më pas do të 
mbështetet edhe në aspektet tjera logjistike.  

Krahas këtyre masave, DKA do të angazhohet në organizmin e fushatës sensibilizuese 
për përfshirjen e nxënësve dhe komunitetit në edukimin dhe arsimin që promovon 
Qendra Multikulturore. Fushata planifikohet të fillohen përmes organizimeve 
informuese në shkolla dhe lagje/komunitet e deri tek hartimi dhe shpërndarja e 
materialeve informuese. DKA do të punoj me zyrën e financave dhe në bashkëpunim 
me kryetarin e komunës që të sigurojnë buxhet të duhur për funksionalizimin e 
Qendrës Multikulturore.  

Këto do të jenë hapat konkret të cilët do ta orientojnë DKA-në në përgatitjen për hapje 
të konkursit për pranim të stafit/konsulentë të cilët më pas do të kenë barrën kryesore 
për shtrirjen e aktiviteteve konkrete dhe fuqizuese të vet qendrës. 

Masa: Rishikimi i rregullores për arsim në nivel komunal 

Bazuar në nevojat e shkollave si dhe ndryshimet në qasjen e situatave të ndryshme në 
shkolla, shihet si nevojë e kohës që rregullorja të ndryshoj për t’iu  përshtatur situatave 
reale. Hapi i parë do të jetë formimi i grupit punues nga ana e drejtorit të DKA-së për 
rishikimin e rregullores për arsim në nivel të komunës. Ky grup punues do të hartojë 
planin e punës për hartimin e rregullores në cilën do të caktohen afatet kohore për 
secilin hap konkret. Pas finalizimit të punës nga grupi punues, do të organizohet 
diskutimi  i draftit  të rregullores së arsimit në nivel komunal me palët e interesit dhe 
pas marrjes së sugjerimeve eventuale do të finalizohet dokumenti, i cili do të aprovohet 
nga kuvendi komunal. 

Pas aprovimit të rregullores së re të arsimit të nivel komunal, e njëjta do të shpërndahet 
në të gjitha shkollat të cilat duhet që të fillojnë më pas me rishikimin e rregulloreve të 
brendshme të tyre bazuar në rregulloren në nivel komunal. 

  

Objektivi strategjik 3: Krijimi i mjedisit  të përshtatshëm shkollor  dhe kulturës së punës 
për zhvillimin e procesit mësimor dhe aktiviteteve të lira edhe aktiviteteve 
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Masa: Hartimi i një platforme për përfshirjen e prindërve në proceset e zhvillimit 
të shkollës 

Pas funksionalizimit të Këshillave Drejtues të Shkollave në secilën shkollë, prindërit do 
të nxiten që të formojnë ekipe shtesë në nivel shkolle që të hartojnë plane konkrete për 
përfshirjen sa më të madhe të prindërve në aktivitetet shkollore. Hapi i parë është 
themelimi i ekipeve për hartimin e planit të veprimit. Ekipet e tilla do të formohen sipas 
nevojave dhe specifikave që ka secila shkollë për përfshirjen e prindërve bazuar në 
mundësitë dhe kapacitetet e veta. Këto plane duhet domosdo të kenë në fokus edhe 
caktimin e “Ditëve të Prindërve”, ndërsa shkollat do të iu kushtojnë kujdes që krahas 
themelimit të këtyre ekipeve të përshtatin hapësirat të cilat do të shërbejnë për 
vendtakime dhe aktivitete me prindër. Krahas aktiviteteve që do të planifikohen në 
planet e veprimit, udhëheqësit e shkollave, në bashkëpunim me prindërit do të 
angazhohen për organizimin e ligjëratave dhe debateve që në fokus kanë informimin e 
prindërve për proceset që zhvillohen në shkollë, punën me fëmijë, informimin dhe 
orientimin profesional të fëmijëve, si dhe ngritjen e kapaciteteve të bashkëpunimit 
prindër-mësimdhënës-nxënës.  

Masa: Rregullimi  i rrethojave dhe hapësirave të gjelbërimit në të gjitha shkollat 
që iu mungojnë hapësirat e gjelbëruara 

Fokus kryesor është rritja e sigurisë në shkolla përmes rrethimit të oborreve shkollore 
si dhe krijimit të hapësirave të gjelbërimit. Hapi i parë do të jetë identifikimi i shkollave 
që kanë nevojë për rrethoja të shkollave dhe të hapësirave gjelbëruese. Kujdes do t’i 
kushtohet shqyrtimit të dokumenteve kadastrale, në mënyrë që saktësisht të rrethohen 
ato parcela të cilat janë në pronësi të shkollës/komunës. Pastaj do të hartohen projektet 
për rregullim të rrethojave dhe të hapësirave gjelbëruese, të cilat do të ndërtohen pasi 
të sigurohen mjetet financiare nga granti qeveritar apo nga mjetet e komunës apo edhe 
të donatorëve. Kontribut të çmuar pritet të ofrohet nga grupet e nxënësve brenda 
shkollave/ekologët e rinj të cilët angazhohen për mirëmbajtjen e pjesëve të gjelbëruara. 

Masa: Rregullimi i së paku pesë fushave sportive 

Fokusi është në rregullimin dhe ndërtimin e terreneve sportive të cilat do të 
kontribuojnë në zhvillimin e orëve të edukatës fizike dhe sportive, si dhe hapësirat e 
tilla do të shfrytëzohen edhe nga vet banorët e lagjeve/fshatrave në terminët ku nuk 
pengohet procesi mësimor. Hapi i parë do të jetë identifikimi i shkollave që kanë nevojë 
për fusha/terrene sportive për të cilat ekziston parcela ku do të ndërtohen ato. Pastaj 
do të hartohen projekte për fusha (terrene) sportive të cilat do të ndërtohen pasi të 
sigurohen fonde për investime kapitale nga granti qeveritar, mjetet e komunës apo 
donatorët.  

Masa: Rregullimi i së paku pesë këndeve për aktivitete rekreative  

Ky aktivitetet parasheh krijimin e hapësirave/këndeve rekreative për nxënësit për 
zhvillimin e aktiviteteve kurrikulare dhe jashtëkurrikulare me karakter mësimor. Hapi 
i parë do të jetë identifikimi i shkollave që kanë nevojë për rregullimin e këndeve për 
aktivitete rekreative. Pastaj do të hartohen projektet për kënde të tilla të cilat do të jenë 
shumë funksionale. Brenda stafit tekniko-shërbyes të shkollave ku ndërtohen këndet 
për aktivitete rekreative, do të caktohet nga një person i cili do të mirëmbajë këndet e 
tilla. 
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Masa: Inventarizimi i klasave përgatitore 

Për realizimin e procesit mësimor sa më cilësor fokusi është që klasat ekzistuese të 
programit të klasave përgatitore të pajisen me inventar dhe mjete tjera të punës sipas 
standardeve bashkëkohore. Për këtë qëllim është e domosdoshme që klasat ku 
zhvillohet mësimi për grup-moshat 5-6 vjeç për klasat përgatitore të evidentohet 
inventari ekzistues dhe pastaj të planifikohet pakoja e mjeteve të domosdoshme dhe 
buxhetimi i tyre. 
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Rezultati 3.2. Shkollat janë pajisur me teknologji arsimore dhe shfrytëzojnë burimet 
online dhe dixhitale. 
Masa 3.2.1. Krijimi i ekipit për identifikimin e nevojave të shkollave për teknologji 
arsimore.  
Formohet një ekip i cili do të shkoj në të gjitha shkollat për të parë gjendjen aktuale të shkollave 
sa i përket teknologjisë arsimore ku do të identifikoheshin edhe nevojat e shkollave. Ekipi do 
të intervistojë mësimdhënësit e menaxhmentin për të parë nevojat e shkollave për implementim 
efektiv të mësimit. Ky ekip hulumton trendët e fundit të përdorimit të teknologjisë arsimore në 
vend dhe jashtë. Ekipi i formuar pjesë e të cilit janë ekspertë të fushës, hulumton për një kohë 
teknologjinë arsimore më e përdorur në botë dhe të cilat kanë treguar rezultate në organizimin 
e mësimit. Në kuadër të kësaj mase mund të organizohen edhe udhëtime studimore në vendet 
në rajon ose në Evropë. Ekipi mund të kontaktojë edhe institucionet partnere të shkollave tona. 
Në fund ekipi do të hartojë kriteret për teknologjinë arsimore për përdorim në shkollat e 
Komunës së Prishtinës.   
Masa 3.2.2. Hartohen pakot themelore dhe të specializuara të teknologji arsimore.  
Pakot hartohen sipas prioriteteve dhe nivelit arsimor (0, 1, 2, 3), llojit të shkollimit (profesional 
– i përgjithshëm), drejtimit (shkenca, arte, matematikë), profilit (varësisht nga profili i shkollës 
profesionale). Sigurohen pakot e teknologjisë arsimore dhe bëhet shpërndarja e tyre në shkolla 
dhe institucione parashkollore. 
Masa 3.2.3. “School Me” dhe platformat online të të nxënit. 
DKA organizon një proces për vlerësimin e platformave më të mira softuerike mësimore 
(online dhe offline). DKA vendos për pilotimin e më shumë se një platforme të tillë për të parë 
efektin e tyre në mësimdhënie dhe në të nxënë. Në bazë të rezultateve të pilotit, DKA vendosë 
të shtrijë zbatimin e platformës më të mirë në 10 shkolla. Për zbatimin e saj bëhet informimi, 
respektivisht, aftësimi paraprak i personelit dhe i nxënësve. Varësisht nga rezultatet e 
përdorimit të platformave të ndryshme, bëhet edhe shtrirja e përdorimit të tyre nëpër shkollat e 
tjera në bashkëpunim me partnerët, donatorët, prindërit, MASHT-in e të tjerë.  
 
Masa 3.2.4. Digjitalizimi i ditarëve dhe dokumentacionit pedagogjik.   
Në kohën e sotme, digjitalizimi i shërbimeve dhe funksioneve arsimore është bërë pjesë e 
domosdoshme në të gjitha nivelet e procesit arsimor. Digjitalizimi i ditarëve dhe e 
dokumentacionit pedagogjik ndihmon komunikimin e shkollës me nxënësit dhe me prindërit, 
por edhe me autoritetet dhe me komunitetin. Avancimi i SMIA-s e bën këtë përpjekje edhe më 
të realizueshme. Prandaj gjatë këtij procesi të digjitalizimit, është me rëndësi që të realizohen 
aplikacione kompatibile me sistemin e SMIA-së.   
Rezultati 3.3. Të gjitha shkollat, përfshirë ato profesionale, janë pajisur me punëtori, 
laboratore/kabinete e me materiale shpenzuese për punë praktike  
Masa 3.3.1. Bëhet identifikimi i nevojave të shkollave për punëtori, laboratorë dhe 
kabinete. 
DKA formon ekipin koordinues për përcaktimin e konceptit, qasjes dhe për vlerësimin e 
nevojave për kabinete dhe laboratorë në shkollat e përgjithshme dhe profesionale të Prishtinës. 
Organizohet një studim lidhur me trendët përkatëse në vendet me arsim të avancuar dhe 
përcaktohet koncepti, qasja dhe përparësitë për furnizim të shkollave me punëtori, laboratorë e 
kabinete. Pos kësaj, hartohen kriteret, standardet, manualet (për përdorim, mirëmbajtje e 
siguri), dhe udhëzuesit për laboratorë dhe kabinete. Në fund hartohet plani për furnizim të 
shkollave me punëtori, laboratorë e kabinete. E njëjta procedurë aplikohet edhe për furnizimin 
me materiale shpenzuese për punë praktike.    

ZBATIMI I 
KURRIKULËS 
SË RE

KOMUNA
E DRAGASHIT
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3.2.4. Zbatimi i kurrikulës së re  
 

 

Faktorë të shumtë kanë rol kyç në zbatimin e suksesshëm të kurrikulës së re duke 
filluar nga përgatitja e teksteve të reja mësimore, përgatitja e personelit menaxhues në 
shkolla e deri të përgatitja e mësimdhënësve për mësimdhënie cilësore. Zbatimi i 
kurrikulës së re të bazuar në kompetenca kërkon përkrahjen e vazhdueshme të 
koordinatorëve të cilësisë të shkollave dhe të DKA-së, si dhe krijimi i rrjetit të 
trajnerëve për zbatim të kurrikulës. Fazë tjetër e një rëndësie të veçantë është pjesa e 
monitorimit të vazhdueshëm të shkollave gjatë zbatimit të kurrikulës së re, përfshirë 
këtu edhe rritjen e bashkëpunimit me prindër në të gjitha nivelet. Roli i prindërve është 
jashtëzakonisht i madh, sidomos në përcaktimin e nevojave për zhvillim të 
kompetencave dhe arritjen e rezultateve të fëmijëve të tyre.   

 

Masat 

Masa: Organizimi i trajnimeve për drejtorë dhe kryetarë të aktiveve profesionale 
për Kurrikulën e re 

Zbatimi i kurrikulës së re të bazuar në kompetenca kërkon organizim të mirë në nivel 
të komunës dhe të secilës shkollë veç e veç prandaj është e domosdoshme organizimi i 
trajnimeve për drejtorë të shkollave dhe për kryetarë të aktivave profesional për 
marrjen e informacioneve të domosdoshme. DKA është e obliguar që t’i identifikojë 
nevojat e shkollave sipas fushave kurrikulare për të caktuar listat e personave që duhet 
të jenë përfitues të trajnimeve, të caktoj afatet kohore për zhvillimin e trajnimeve për 
kurrikulën e re, si dhe duhet të caktojë afatet kohore për zbatim të monitorimit të punës 
së drejtorëve  dhe aktiveve profesionale nga ekipi/stafi i DKA-së. Këto trajnime duhet 
të shërbejnë  si  vazhdimësi që përvojat e fituara t’i ndajnë në mes vete dhe me të tjerët. 

Masa: Organizimi i trajnimeve për mësimdhënës në zbatim të kurrikulës së re 

Personi përgjegjës në nivel të DKA-së në bashkëpunim me drejtorë të shkollave siguron 
listën e mësimdhënësve që nuk janë përfshirë në trajnimet për kurrikulën e re, 
themelon grupet për trajnim sipas fushave kurrikulare, identifikon nevojat shtesë të 
mësimdhënësve në shkolla që lidhen me zhvillim profesional për kurrikulën e re, 
harton planin e trajnimit të mësimdhënësve dhe në bashkëpunim me shkollat 
organizon trajnimin e mësimdhënësve sipas fushave kurrikulare. Ndërsa në 
bashkëpunim me MASHT do të bëjnë përzgjedhjen e trajnerëve për fusha të caktuara 
duke pas parasysh caktimin e afateve kohore për fillimin e mbajtjes së trajnimeve. Pjesë 
përbërëse e këtij aktiviteti do të mbetet monitorimi i punës e cila synohet të sjell edhe 
rezultate konkrete gjatë zbatimit. 

Masa: Pajisja e shkollave me mjete të TIK dhe rrjet të internetit 

Zbatimi i suksesshëm i  KKK kërkon materiale të caktuara, të cilat mundësojnë që 
realizimi i saj të jetë i plotë dhe efikas. Komuna është zotuar se do të krijojë buxhet të 
veçantë apo do të ndajë mjete financiare vjetore për sigurimin e materialeve shtesë 
mësimore për zbatimin e kurrikulës së re. Në anën tjetër, komuna do të angazhohet që 
të mbledh të gjitha materialet mësimore elektronike, në të gjitha gjuhët mësimore, në 
një portal të veçantë dhe të shpërndajë ato materiale në të gjitha shkollat. Gjithashtu 

Objektivi Strategjik 4: Përmirësim i cilësisë së zbatimit të kurrikulës duke u bazuar në 
parimet e saj 
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shkollat do të vazhdojnë të prodhojnë materiale mësimore në formën elektronike, ku 
të gjitha do të përmblidhen, përpunohen dhe më pas  shpërndahen në një vend si pikë. 
DKA do të krijoj një databazë për pajisjet që aktualisht i kanë shkollat dhe se cilat do të 
jenë nevojat tjera për pajisje të domosdoshme me mjete teknologjike. Do të bëjë 
planifikimin e buxhetit për mjete të reja, për mirëmbajtje të pajisjeve dhe të rrjetit, si 
dhe do të monitoroj përdorimin e pajisjeve dhe ndikimin e tyre në rritjen e suksesit të 
nxënësve gjatë viteve në vazhdim. 

Masa: Sigurimi i një pakoje të veçantë të mjeteve të konkretizimit për secilën 
shkollë, në funksion të zbatimit të KKK 

Ekipet profesionale në nivel të DKA-së në bashkëpunim me mësimdhënës të profileve 
të ndryshme  do të angazhohen  në identifikimin e  nevojave të  domosdoshme të 
shkollave për mjete konkretizimi. Ekipi do të njoftoj paraprakisht shkollat se cilat janë 
mjetet e konkretizimit që do t’i përmbajë pako dhe bazuar në interesin e tyre do të 
bëjnë kërkesat e tyre në DKA, të cilat pastaj komisioni në DKA i shqyrton dhe realizon 
blerjen e mjeteve të konkretizimit sipas prioriteteve të përcaktuara. I njëjti ekip do të 
realizoj vizita periodike në shkolla për të verifikuar se sa dhe si janë duke u përdorur 
këto mjete. 

Masa: Trajnimi i mësimdhënësve për përdorim të teknologjisë në mësimdhënie 

Bazuar në nevojat e shkollës krijohen ekipet mbështetëse për aplikim të teknologjisë të 
cilët duhen të jenë njohës të mirë të TIK-ut. Identifikimi i llojit të mbështetjes për 
përdorim të teknologjisë duhet të bëhet nga koordinatori i cilësisë në kuadër të 
shkollës. Ai/Ajo duhet të identifikojë persona brenda shkollës të cilët janë të gatshëm 
që të ofrojnë këtë mbështetje teknike ose edhe të bashkëpunojnë me shkollat që janë 
në distanca të afërta. Ndërsa pjesa e monitorimit do të mbështetet nga ekipi shkollor 
dhe DKA. 
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3.2.5. Arsimi dhe aftësimi profesional 

 

\\\ 

 

Qëllimi i arsimit dhe aftësimit profesional është t’i aftësojë nxënësit me kompetenca 
dhe shkathtësi të nevojshme për tregun e punës. Cilësia e arsimit dhe aftësimit 
profesional, si dhe harmonizimi i kërkesave të sistemit arsimor me tregun e punës 
duhet të ndikojnë në ngritjen profesionale të individëve, në mirëqenien sociale dhe në 
zhvillimin ekonomik të vendit, përkatësisht, në rritjen e vetëpunësimit dhe punësimit 
të qëndrueshëm. 

Është e rëndësishme që  pjesëtarët e shoqërisë, përkatësisht prindërit të informohen 
për mundësitë e orientimit të të rinjve në karrierën e tyre profesionale. Nxënësit që nuk 
kanë interesim për studime akademike duhet të kenë mbështetjen e prindërve dhe të 
mësimdhënësve për arsimim dhe aftësim në shkollat profesionale. 

Masat 

Masa: Analiza e nevojave të AAP në përputhje me tregun e punës 

DKA në bashkëpunim me stafin menaxhues të shkollës së mesme të lartë duhet të 
realizojë analizën e tregut të punës dhe bazuar në këto të dhëna të orientojë 
institucionet e tyre për vitet në vijim. 

Themelimi i një ekipi në nivel të DKA-së dhe të institucionit arsimor do të kontribuojë 
për realizimin e analizës së nevojave të AAP-së. Më pas bazuar në rezultatet më 
përfaqësues të biznesit dhe të palëve të interesit duhet të hartohet një platformë për 
ndërlidhjen e programeve të AAP-së me kërkesat e tregut të punës.  

Po ashtu, ekipi do të rishikojë profilet e AAP-së dhe përgatitjen e materialeve për 
akreditim të profileve të reja. Krahas këtyre angazhimeve duhet të sigurohet përgatitja 
e kuadrit si dhe akreditimi i profileve të reja. 

Në kuadër të kësaj mase, planifikohet të bëhet ofrimi i informatave të plota lidhur me 
mundësitë për regjistrim në profilet e AAP-së, të organizohen ditët e “dyerve të 
hapura”, të zhvillohen dhe shpërndahen materiale informuese, si broshura dhe 
fletëpalosje, si dhe të organizohen panaire të përbashkëta të shkollave profesionale me 
bizneset lokale. 

 

Masa: Organizmi i aktiviteteve në shkolla për këshillim dhe orientim në karrierë 

Për të mbështetur nxënësit për orientim në karrierë, DKA në bashkëpunim me shkollat 
dhe këshillin lokal të AAP-së do të përgatisë një platformë për këshillim dhe orientim 
në karrierë të të rinjve dhe të rriturve, e cila do të jetë bazë për organizimin e 
aktiviteteve të këshillimit dhe orientimit në karrierë. Për realizim cilësor të organizimit 
të aktiviteteve të këshillimit dhe orientimit në karrierë, është planifikuar të trajnohet 
një grup i mësimdhënësve, të caktohen këshilltarë të karrierës në shkolla të cilët do të 
bashkëpunojë me mësimdhënës në këtë fushë dhe do të organizojë ligjërata, punëtori 
të veçanta, vizita në institucione, biznese dhe kompani si takime e sesione konsultimi 
dhe këshillimi me të rinj dhe të rritur.  

Objektivi strategjik 5: Ndërlidhja e arsimit dhe aftësimit profesional  me kërkesat e 
tregut të punës. 
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Masa: Përshtatja e kabineteve për praktikë profesionale dhe pajisja me mjete 
adekuate 

Do të adaptohen dhomat e mësimit ku do të zhvillohet praktika profesionale brenda vet 
institucionit, e cila planifikohet të bëhet në bashkëpunim me bizneset e regjionit ose 
edhe më gjerë. Kjo masë do të realizohet në bashkëpunim të ngushtë me nivelin 
qendror (MASHT dhe MPMS) dhe me palët tjera me interes. Për pajisjen e punëtorive 
të shkollave profesionale është planifikuar që të bëhet një analizë e gjendjes aktuale 
dhe profileve të shkollës, të përcaktohen specifika teknike të hollësishme për 
punëtoritë dhe të sigurohet pajisja e punëtorive në bazë të një plani të hartuar për këtë 
qëllim.  

Masa: Bashkëpunimi ndërmjet shkollave dhe bizneseve për praktikë 
profesionale 

Ekipi i shkollës së bashku me koordinatorin e cilësisë do të angazhohen për ndërtimin 
e bashkëpunimit me biznese. Komuna e Dragashit do të vendosë kontakte me biznese 
që funksionojnë në regjionin saj për të shqyrtuar mundësitë e bashkëpunimit, me 
qëllim të kryerjes së praktikës profesionale për nxënësit e shkollës profesionale. Për 
këtë qëllim, duhet identifikuar bizneset dhe mundësitë e tyre për të pranuar në 
praktikë nxënës të profileve të ndryshme. Përcaktimi i nxënësve për praktikë 
profesionale në biznese do të jetë detyrë e shkollës  profesionale, si dhe përcjellja e 
punës gjatë praktikës profesionale. 

Masa: Trajnimi i mësimdhënësve të AAP në fushat përkatëse 

Në bazë të nevojave të mësimdhënësve do të ofrohen trajnime adekuate të cilat do të 
fuqizojnë fushat përkatëse të AAP. Për të realizuar këtë masë duhet të bëhet 
identifikimi i nevojave të stafit, të përcaktohet afati kohor për zhvillim të trajnimeve 
dhe të monitorohet në vazhdimësi puna në klasa dhe në punëtoritë përkatëse. 

Masa: Organizimi i arsimit  joformal (për të rritur) 

Me qëllim të ofrimit të mësimit joformal në komunën e Dragashit, do të angazhohen të 
gjithë akterët e nivelit komunal në DKA dhe ekipi shkollor së bashku me stafin 
menaxhues. Ofrimi i arsimit për të rritur do të duhet të bëhet në bazë të kërkesave dhe 
procedurave ligjore. Për të ngritur kapacitetet e mësimdhënësve që punojnë me të 
rritur, do të bëhet trajnimi i tyre në bashkëpunim me MASHT. Në këtë drejtim, kërkohet 
përgatitja e një rregulloreje për menaxhimin e arsimit joformal. Po ashtu, planifikohet 
përgatitja e një databaze të veçantë për arsimin e të rriturve, e cila do të përditësohet 
në baza të rregullta sipas afateve dhe në këtë formë shkolla dhe DKA do të ketë të 
gatshme listat për kuadrin që ka në dispozicion. 
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3.3. Analiza e rrezikut dhe masat parandaluese 

Analiza e rrezikut për planin zhvillimor të arsimit është përgatitur sipas fushave të 
intervenimit. Në këtë fazë të planifikimit, janë analizuar supozimet e identifikuara gjatë 
analizës së gjendjes si dhe janë vlerësuar rreziqet (faktorët jashtë kontrollit të DKA-së 
dhe menaxhmentit të shkollave), që mund të ndikojnë negativisht në arritjen 
objektivave të përcaktuar me këtë plan dhe masat parandaluese. Në tabelën 5 paraqiten 
rreziqet e identifikuar dhe masat parandaluese. 

Tabela 5. Analiza e rrezikut për Planin Zhvillimor të Arsimit 
OS1: Menaxhim cilësor dhe efikas i arsimit në nivel komune dhe shkolle i bazuar në integrim, 
transparencë dhe llogaridhënie 

Rreziku Gjasa 
1- E vogël 

2- Mesatare 
3- E madhe 

Ndikimi 
1- I vogël 

2- Mesatar 
3- I madh 

Masat parandaluese 

1. Mungesa e 
përkrahjes 
institucionale për 
integrimin e 
nxënësve të 
komunitetit goranë 

1- E vogël 
 

3- I madh 
 Ndarja e përgjegjësive për sigurim të 

përkrahjes institucionale 
 Hartimi i planeve konkrete për 

integrim të nxënësve të komunitetit 
goranë 

2. Mungesa e 
interesimit të 
nxënësve të 
komunitetit goranë 
për integrim në 
arsimin e komunës 
së Dragashit 

3- E madhe 3- I madh  Fushatë informimi 
 Kontakte me institucione 

ndërkombëtare 

3. Mos aprovimi i 
pozitave të zyrtarëve 
për punësim në DKA 

 
 

1- E vogël 
 

2- Mesatar 
 

 Ndjekja e procedurave ligjore për 
sigurimin e pozitave 

 Informimi me detyrat dhe përgjegjësitë 

4. Politizimi i 
menaxhmentit të 
shkollave 

 

1- E vogël 
 

3- I madh  Kritere dhe procedura transparente 
për rekrutim të menaxhmetit në 
shkolla 

 Informimi me kohë 
 Përfshirja e përfaqësuesve të KDSH-ve 

në përzgjedhjen e drejtorëve/zëvendës 
drejtorëve 

OS2: Ndërtimi i mekanizmave për sigurim të cilësisë dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional për 
mësimdhënie cilësore 

Rreziku Gjasa 
1- E vogël 

2- Mesatare 
3- E madhe 

Ndikimi 
1- I vogël 

2- Mesatar 
3- I madh 

Masat parandaluese 

2.1. Sigurimi i pozitave 
për koordinatorë të 
cilësisë 

1- E vogël 
 

2- Mesatar 
 

 Plani i detajuar për sistemim të 
koordinatorëve të cilësisë 

 Informimi i shkollave për detyrat 
dhe përgjegjësitë e saj në sigurimin 
e cilësisë 

 Respektimi i kritereve në 
përzgjedhjen e koordinatorëve të 
cilësisë 

2.2. Moszbatimi i 
vlerësimit të jashtëm të 
performancës së 
shkollës 

2- Mesatare 
 

2- Mesatar 
 

 Monitorimi i vlerësimit të 
brendshëm të shkollës 

 Përkrahja e ekipeve për 
vetëvlerësim  
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 Krijimi i rrjetit të bashkëpunimit 

2.3. Moszbatimi i 
sistemit të vlerësimit të 
performancës së 
mësimdhënësve 

2- Mesatare 
 

3- I madh  Monitorimi i mësimdhënësve nga 
drejtorët e shkollave 

 Analiza e raporteve të monitorimit 

2.4. Mungesa e buxhetit 
për trajnime 
 

3- E madhe 3- I madh  Fuqizimi i trajnimeve për ZHPM 
me bazë në shkollë 

 Informimi i mësimdhënësve për 
njohjen e ZHPM me bazë në shkollë 
për sistemin e licencimit 

OS3: Krijimi i mjedisit  të përshtatshëm shkollor dhe kulturës së punës për zhvillimin e procesit 
mësimor dhe aktiviteteve të lira dhe ekstrakurrikulare për të gjithë nxënësit 

Rreziku Gjasa 
1- E vogël 

2- Mesatare 
3- E madhe 

Ndikimi 
1- I vogël 

2- Mesatar 
3-I madh 

Masat parandaluese 

3.1 Mungesa e trotuareve 
në afërsi të shkollave 

3- E madhe 3-I madh • Vendosja e shenjëzimeve në afërsi 
të shkollave  

3.2 Mospërfshirja e 
fëmijëve me nevoja të 
veçanta në shkollë 
 

3- E madhe 3-I madh • Fushata vetëdijësuese  
• Themelimi i Ekipit për fëmijët me 

nevoja të veçanta 

3.3 Rënia e numrit  të 
nxënësve në klasa  

3- E madhe 3-I madh • Ngritja e bashkëpunimit me 
qendrat e regjistrimit të të 
dhënave 

• Planifikimi bazuar në të dhënat e 
numrit të nxënësve në shkolla 

OS4: Përmirësim i cilësisë së zbatimit të kurrikulës duke u bazuar në parimet e saj 

Rreziku Gjasa 
1- E vogël 

2- Mesatare 
3- E madhe 

Ndikimi 
1- I vogël 

2- Mesatar 
3- I madh 

Masat parandaluese 

4.1 Rezistenca për 
përfshirje dhe zbatim të 
KKK-së në mësimdhënie 
 

1- E vogël 
 

3-I madh • Informimi për kurrikulë, trajnimi, 
monitorimi dhe këshillimi i 
vazhdueshëm 

• Ri-sistemimi i mësimdhënësve  
brenda shkollës 

4.2 Mungesa e teksteve 
shkollore sipas KKK 

2- Mesatare 
 

3-I madh • Sigurimi i materialeve shtesë 
• Përgatitja e materialeve 
• Bashkëpunimi me MASHT dhe 

Institucione tjera 
OS5: Ndërlidhja e arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës. 

Rreziku Gjasa 
1- E vogël 

2- Mesatare 
3- E madhe 

Ndikimi 
1- I vogël 

2- Mesatar 
3- I madh 

Masat parandaluese 

5.1  Mungesa e 
mbështetjes nga Agjencia 
për AAP dhe Arsim për të 
Rritur 

1- E vogël 3-I madh • Nxitja e komunikimit dhe 
bashkëpunimit 

• Analiza e nevojave për AAP 

5.2 Mosrealizimi i 
praktikës profesionale 
për AAP 
 

1- E vogël 3-I madh • Krijimi i Marrëveshjeve të 
bashkëpunimit  

• Hartimi i një plani të përfshirjes së 
nxënësve në praktikë profesionale 

• Monitorimi i praktikës 
profesionale 
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4. Plani i zbatimit dhe buxheti 
Plani i zbatimit dhe buxheti, përfshijnë gjithë periudhën e zbatimit të Planit Zhvillimor 
të Arsimit 2019-2023. Kostoja e përgjithshme e zbatimit të PZHA për periudhën 2019-
2023 është vlerësuar të jetë 663,000 €. Si plani i zbatimit, ashtu edhe planifikimi i 
buxhetit brenda periudhës së PZHA janë orientues dhe në parim kërkojnë të rishikohen 
në baza vjetore. Para fillimit të çdo viti buxhetor, autoritetet komunale duhet të 
analizojnë me kujdes kufijtë buxhetorë të përcaktuar nga Ministria e Financave dhe të 
bashkëpunojnë me MASHT-in në përpilimin  e një plani të hollësishëm të aktiviteteve 
për vitin përkatës. 

Pjesa më e madhe e shpenzimeve të buxhetit për realizimin e PZHA-së është planifikuar 
të jetë nga Buxheti i Kosovës, nga të hyrat dhe burimet vetanake të Komunës, ndërsa 
një pjesë bazohet në mbështetjen nga donatorët, me të cilët autoritetet komunale duhet 
komunikuar dhe duhet përgatitur projekte për aplikim me rastin e thirrjeve nga 
donatorë që mbështesin fushën e arsimit. Tabela 6 në vijim, paraqet përmbledhjen e 
buxhetit të nevojshëm për realizimin e PZHA, sipas fushave të intervenimit. 

Tabela 6. Përmbledhja e buxhetit të Planit Zhvillimor të Arsimit 

Fushat e intervenimit Buxheti sipas viteve Gjithsej 

2019 2020 2021 2022 2023 
1. Menaxhimi dhe 

qeverisja 
4,800 € 3,700 € 9,160 € 12,820 € 12,420 € 42,900 € 

2. Sigurimi i cilësisë 
dhe zhvillimi 
profesional i 
mësimdhënësve 

6,900 € 5,900 € 5,900 € 5,900 € 6,900 € 31,500 € 

3. Kultura dhe 
mjedisi shkollor 

77,600 € 97,600 € 97,600 € 53,100 € 53,100 € 379,000 
€ 

4. Zbatimi i 
kurrikulës së re 

36,200 € 35,600 € 38,700 € 43,100 € 43,800 € 197,400 
€ 

5. Arsimi dhe 
aftësimi 
profesional 

2,800 € 2,200 € 2,200 € 2,800 € 2,200 € 12,200 € 

Gjithsej 128,300 
€ 

145,000 
€ 

153,560 
€ 

117,720 
€ 

118,420 
€ 

663,000 
€ 

Kjo përmbledhje e buxhetit nuk përfshinë shpenzimet operative (pagat, mirëmbajtjen 
e rregullt të objekteve, shpenzimet komunale, shpenzimet për ngrohje dhe të tjera). 
Shpenzimet kryesore të planit janë investimet që zbatohen në formë të shpenzimeve 
kapitale dhe shpenzimet zhvillimore – programore, për avancimin e shërbimeve 
arsimore sipas prioriteteve strategjike.  

Në vijim pasqyrohet plani i hollësishëm i aktiviteteve dhe vlerësimi i kostos buxhetore 
sipas objektivave dhe masave të Planit Zhvillimor të Arsimit në Komunën e Dragashit 
për periudhën 2019-2023. 
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Shtojcë 1: Plani i zbatimit dhe buxheti 2019 -2023 
1. Menaxhimi dhe qeverisja 

OS1. Menaxhim cilësor dhe efikas i arsimit në nivel komune dhe shkolle i  bazuar në integrim,  transparencë dhe llogaridhënie 
Masa 1.1: Rishikimi i strukturës organizative për menaxhim të arsimit në nivel komunal 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

1.1.1 
 

Themelimi i grupit punues për 
rishikimin e strukturës organizative 

Janar –
shkurt 2019 

DKA  / / / / / / / 

1.1.2 
 

Shqyrtimi dhe rishikimi i ndarjes së 
detyrave të zyrtarëve të arsimit në 
DKA 

Mars- 
qershor 

2019 

Grupi punues  DKA / / / / / / / 

1.1.3 
 
 

Rishikimi i strukturës organizative 
për menaxhim të arsimit në nivel 
komunal 

Mars –
qershor 

2019 

Grupi punues  DKA / / / / / / / 

1.1.4 
 

Plotësimi i kuadrit të zyrtarëve të 
arsimit me dy zyrtarë arsimor 

Janar 2021 
(punësimi i 
një zyrtari 
Janar 2022 
(punësimi i 
zyrtarit të 
dytë) 

DKA Zyra e 
personelit  

Punësimi i dy 
zyrtarëve 

arsimor 12 
muaj X 405€ 

në muaj = 
4860€ + 
përvoja  

/ / 4,860 
€ 

9,720 € 9,720 
€ 

24,300 
€ 

Nën – totali 1.1.   4,860 
€ 

9,720 € 9,720 
€ 

24,300 
€ 
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Masa 1.2: Organizimi i trajnimeve për stafin e DKA –së dhe udhëheqës të shkollave 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

1.2.2 
 

Caktimi i zyrtarit arsimor për 
identifikimin e nevojave për 
zhvillim profesional të stafit të 
DKA-s dhe udhëheqësve të 
shkollave 

Janar 2019 DKA  / / / / / / / 

1.2.1 
 

Identifikimi i nevojave për zhvillim 
profesional të stafit të DKA dhe 
udhëheqësve të shkollave 

Janar – 
shkurt 2019 

DKA dhe 
drejtorët e 
shkollave 

 / / / / / / / 

1.2.2 
 

Zgjedhja e personelit /organizatës 
për ofrimin e trajnimeve  

Shkurt 2019 DKA  / / / / / / / 

1.2.3 
 

Organizimi i trajnimeve për 
menaxhim të arsimit dhe udhëheqje 
të shkollave 

Duke filluar 
nga mars 

2019 

DKA  Donatorë + 
KK Dragash  

20 
pjesëmarrës x 
5 ditë në vit x 
8 euro dita 
për një 
pjesëmarrës = 
800€ në vit  

800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 4,000€ 

Nën – totali 1.2. 800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 4,000€ 
Masa 1.3: Funksionalizimi i organeve qeverisëse dhe ekipeve të veçanta profesionale në nivel të institucioneve arsimore në komunë  
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

1.3.1 
 

Analiza e funksionimit të organeve 
qeverisëse në të gjitha shkollat 

Janar 2019 Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 

1.3.2 Themelimi dhe rithemelimi i 
organeve qeverisëse dhe ekipeve 
punuese  

Shkurt 
2019- sipas 
/specifikave 

Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 
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nevojës së 
shkollës  

1.3.3 Trajnimi i anëtarëve të KDSH dhe 
ekipeve  punuese në nivel të 
shkollave 

Shtator –
dhjetor   

2019 

DKA 
Drejtorët e 
shkollave  

Donatorë + 
KK Dragash 

25 
pjesëmarrës 
në një grup x 
3 ditë 
trajnimi x 8 
euro shumë e 
një 
pjesëmarrësi 
për një ditë = 
600 euro për 
një grup 
brenda një 
viti   

600 € 600 € 600 € / / 1,800 
€ 

1.3.4 Rishikimi i rregulloreve të punës së 
organeve qeverisëse 

Shkurt 
2019- sipas 
/specifikave 
nevojës së 

shkollës  

Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 

1.3.5 Hartimi i planeve të punës së 
organeve qeverisëse dhe ekipeve 
punuese 
 

Shkurt 
2019- sipas 
/specifikave 
nevojës së 

shkollës  

Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 

1.3.6 Monitorimi i punës së organeve 
qeverisëse dhe ekipeve punuese 
 
 

Në 
vazhdimësi  

Drejtorët e 
shkollave 

DKA / / / / / / / 

Nën – totali 1.3. 600 € 600 € 600 €   1,800 
€ 
 
 
 



52 
 

Masa 1.4: Fuqizimi i aktivave profesionale (AP) në shkolla 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

1.4.1 Analiza e funksionimit të AP Maj –
qershor 

2019 

Drejtorët e 
shkollave  

DKA        

1.4.2 Themelimi dhe rithemelimi i AP në 
nivel shkolle dhe komune 

Qershor- 
gusht 2019 

Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 

1.4.3 Trajnimi i udhëheqësve të AP dhe 
zyrtarëve që monitorojnë AP 

Duke filluar 
në Korrik - 

Gusht -2019  

DKA  Donatorët 
(GIZ) 

25 
pjesëmarrës 
në një grup x 
5 ditë 
trajnimi x 8 
euro shumë e 
një 
pjesëmarrësi 
për një ditë = 
1000 euro për 
një grup ( një 
grup në vit)   

 

1000€ 1000€ 1000
€ 

1000€ / 4,000€ 

1.4.4 Rishikimi i rregulloreve të punës së 
aktivave profesionale 

Gusht 2019 
–varësisht 
nga nevoja  

Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 

1.4.5 Hartimi i planeve të punës së 
aktivave profesionale në nivel 
komune dhe shkolle 

Gusht 2019 
–varësisht 
nga nevoja  

Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 

1.4.6 Monitorimi i punës së AP Në 
vazhdimësi 

Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 

Nën – totali 1.4. 1000€ 1000€ 1000
€ 

1000€  4,000€ 
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Masa 1.5: Ndërtimi i mekanizmave dhe formave të bashkëpunimit për integrimin e nxënësve të të gjitha komuniteteve në komunë në sistemin arsimor të 
Kosovës 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

1.5.1 Formimi i grupit punues prej pesë 
anëtarëve  për të analizuar  
gjendjen dhe përkrahjen e 
integrimit 

Janar  – 
qershor 

2019 

Kryetari i 
komunës  

Partnerët 
ndërkombëta
rë 
MASHT  
DKA  
 

/ / / / / / / 

1.5.2 Analiza e gjendjes – identifikimi i 
sfidave, mundësive 

Janar  – 
qershor 

2019 

DKA  dhe  
Grupi punues   

MASHT  
& Partnerët 
ndërkombëta
rë 
 

/ / / / / / / 

1.5.3 Diskutime me komunitetin dhe 
organet në nivel qendror, 
mekanizmat ndërkombëtar 

Në 
vazhdimësi  

Qershor 
2019 

DKA  dhe  
Grupi punues   

MASHT  
& Partnerët 
ndërkombëta
rë 
 

/ / / / / / / 

1.5.4 Hartimi i një plani për integrim të 
nxënësve të gjitha komuniteteve  

Qershor 
2019 

DKA  dhe  
Grupi punues   

MASHT  
& Partnerët 
ndërkombëta
rë 

/ / / / / / / 

1.5.5 Zbatimi i planit për integrim të 
sfidave dhe afateve kohore 

Sipas planit 
të miratuar 

Sipas 
përgjegjësve 
të  përcaktuar  

MASHT  
& Partnerët 

ndërkombëta
rë 

Komuna ndan 
500 Euro për 
secilin vit për 
zbatimin e 
planit 

500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 2,500€ 

Nën – totali 1.5. 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 2,500€ 
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Masa 1.6: Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

1.6.1 Analiza e gjendjes dhe identifikimi i 
fëmijëve me nevoja të veçanta 

Janar –
qershor 

2019 

DKA  MASHT  / / / / / / / 

1.6.2 Themelimi i ekipit për vlerësim të 
nxënësve me nevoja të veçanta 
 

Qershor –
gusht 2019 

Kryetari i 
komunës  
DKA  

QPS 
QKMF 

/ / / / / / / 

1.6.3 Fushatë informimi dhe vetëdijesimi 
që do të kontribuoj në sensibilizim 
të prindërve 

Shtator 
2019 

Çdo vit nga 
një aktivitet 
vetëdijesimi 

Ekipi  
profesional 

dhe DKA  

Kryqi i kuq  
Handikos  
MASHT 

Komuna me 
mbështetje të 

partnerëve 
ndan 500 
Euro për 
secilin vit  

500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2,500 
€ 

1.6.4 Vlerësimi i rasteve të identifikuar të 
fëmijëve me nevoja të veçanta 
 

Sipas 
nevojës  

Ekipi 
profesional 

Drejtorët e 
shkollave dhe 
DKA 

/ / / / / / / 

1.6.5 Trajnimi i ekipit profesional  dhe 
mësimdhënësve për PIA  

Duke filluar 
në Qershor –
gusht  2019 

DKA  
Ekipi 

profesional 

MASHT dhe 
Save the 
Children 

25 
pjesëmarrës X 
8 euro për një 
pjesëmarrës X 
3 ditë = 600 €  

600 € / 600 € / 600 € 1,800 
€ 

1.6.6 Hartimi i PIA për fëmijët me nevoja 
të veçanta 

Sipas 
nevojës * në 
vazhdimësi 

Mësimdhënës
i dhe ekipi 

DKA  
Shkolla 
përkatëse 
 

/ / / / / / / 

Nën – totali 1.6. 1100 
€ 

500 € 1100 
€ 

500 € 1100 
€ 

4,300 
€ 
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Masa 1.7: Planifikimi dhe menaxhimi i punës me stafin e mësimdhënësve, buxhetin dhe financat në sektorin e arsimit 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

1.7.1 Analiza e situatës me stafin e 
mësimdhënësve dhe personelin 
tjetër në shkolla 

Shkurt – maj 
2019 

DKA  Drejtorët e 
shkollave dhe 
Zyra e 
personelit  

/ / / / / / / 

1.7.2 Hartimi i një plani për punën me 
personel brenda tre viteve të 
ardhshme 

Qershor-
gusht 2019 

DKA  Zyra e 
personelit  

/ / / / / / / 

1.7.3 Analiza e situatës me planifikim të 
buxhetit dhe financave 

Qershor-
gusht 2019 

DKA  Zyra e 
personelit  

/ / / / / / / 

1.7.4 Planifikimi i buxhetit sipas 
formulës  dhe kritereve të MASHT 
dhe MEF 

Qershor-
gusht 2019 

DKA  Zyra e 
personelit  

/ / / / / / / 

1.7.5 Monitorimi dhe zbatimi i buxhetit Shtator 
2019  - në 
vazhdim 

DKA  Zyra e 
personelit  

/ / / / / / / 

Nën – totali 1.7.       
Masa 1.8: Krijimi dhe mirëmbajtja e një databaze elektronike në nivel shkolle dhe komune për personel dhe të dhëna të tjera në sektorin e arsimit 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

1.8.1 Përgatitja e një platforme për krijim 
të Databazës 

Mars- 
qershor 

2019 

DKA Zyra e 
informimit- 
Zyrtari për IT  

/ / / / / / / 

1.8.2 Rishikimi i formave të raportimit 
dhe përdorimit  të të dhënave për 
vendimmarrje   

Prill - 
qershor 

2019 

DKA  Zyra e 
informimit- 
Zyrtari për IT 

/ / / / / / / 

1.8.3 Dizajnimi i Databazës në nivel 
komune 

Qershor-
gusht 2019 

DKA Zyra e 
informimit- 
Zyrtari për IT 

Komuna ndan 
500 Euro  

500 € / / / / 500 € 
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1.8.4 Informimi i mësimdhënësve, 
drejtorëve dhe prindërve 

Gusht –
shtator 2019 

DKA Drejtorët e 
shkollave 

/ / / / / / / 

1.8.5 Mirëmbajtje e vazhdueshme e 
Databazës 

E 
vazhdueshm

e 

DKA  Zyra e 
informimit- 

Zyrtari për IT 

/ / / / / / / 

1.8.6 Krijimi i ueb-faqes në nivel shkolle 
dhe komune 

Mars 2019 
në 

vazhdimësi 

Shkolla- 
mësimdhënës

i i TIK  

Kuvendi 
Komunal 
Dragash  

Zyrtari për IT 

Komuna për 
krijimin dhe 

mirëmbajtjen 
e ueb faqeve 

ndan 300 
Euro për 
secilin vit  

300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 1,500 
€ 

Nën – totali 1.8. 800 € 300 € 300 € 300 € 300 € 2,000 
€ 

Totali Objektivi 1: 4,800 
€ 

3,700 
€ 

9,160 
€ 

12,820 
€ 

12,42
0 € 

42,900 
€ 

2. Sigurimi i cilësisë dhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve 
Objektivi strategjik 2:  Ndërtimi i mekanizmave për sigurim të cilësisë dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional për mësimdhënie cilësore. 
Masa 2.1: Sistemi dhe funksionalizimi i koordinatorëve të cilësisë 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

2.1.1 Informimi i të gjitha shkollave për 
rolin e tyre në sigurimin e cilësisë 
dhe kriteret për përzgjedhjen e 
koordinatorëve të cilësisë, detyrat 
dhe përgjegjësitë e tyre 

Mars –
qershor 

2019 

DKA  
Shkollat  

 / / / / / / / 

2.1.2 Sistemi i koordinatorëve të cilësisë 
në nivel komune dhe shkolle sipas 
kritereve ligjore 

Qershor – 
gusht  

DKA Drejtorët e 
shkollave 

/ / / / / / / 
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2.1.3 Trajnimi i koordinatorëve të 
cilësisë 

Qershor 
2019  

DKA dhe 
drejtorët e 
shkollave  

MASHT  25 pjesëmarrës 
X5 ditë trajnimi  
X 8 € dita për 1 

pjesëmarrës 
=1000 € 

1000 
€ 

/ / / 1000 
€ 

2,000 € 

2.1.4 Hartimi i planit të punës së 
koordinatorëve të cilësisë 

Qershor –
gusht 2019 

Koordinatorë
t e cilësisë 

DKA dhe 
shkollat 

/ / / / / / / 

2.1.5 Monitorimi i punës së 
koordinatorëve të cilësisë në nivel 
shkolle 

Në 
vazhdimësi  

DKA –KC 
Drejtorët e 
shkollave  

MASHT  
DKA  

/ / / / / / / 

Nën – totali 2.1 1000 
€ 

   1000 
€ 

2,000 € 

Masa 2.2: Zbatimi i sistemit  të vlerësimit të performancës së shkollës 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

2.2.1 Sigurimi i pakos së dokumenteve të 
performancës së shkollës dhe 
informimi i shkollave 

Mars 2019 
 

DKA  SIA  DKA ndan 300 
Euro për secilin 
vit  për sigurim 
të materialeve 

dhe shpërndarje 
në shkolla 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

1,500 € 

2.2.2 Themelimi i ekipeve për 
vetëvlerësim 

Prill  2019 Shkollat  DKA / / / / / / / 

2.2.3 Hartimi i Planit të punës për 
Vlerësim të Performancës së 
shkollës 

   / / / / / / / 

2.2.4 Trajnimi i ekipeve të vetëvlerësimit Duke filluar  
në Prill - 
Qershor 

2019  

DKA dhe 
drejtorët e 
shkollave  

MASHT  25 pjesëmarrës 
X 5 ditë trajnimi  
X 8 € dita për 1 

pjesëmarrës 
=1000 € x 3 vite 

1000 
€ 

1000 
€ 

1000 
€ 

1000 
€ 

1000 
€ 

5,000 € 
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2.2.5 Zbatimi sistemit të vetëvlerësimit 
dhe monitorimi i i punës së ekipeve 

Maj gusht të 
çdo viti 
shkollor  

Shkollat DKA / / / / / / / 

Nën – totali 2.2 1000 
€ 

1000 
€ 

1000 
€ 

1000 
€ 

1000 
€ 

5,000 € 

Masa 2.3: Hartimi dhe zbatimi i planeve zhvillimore sipas kornizës së planifikimit zhvillimor dhe prioriteteve në arsim 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

2.3.1 Shpërndarja e formatit të ri të 
PZHSH-së 

Janar 2019 DKA dhe 
shkollat 

 / / / / / / / 

2.3.2 Themelimi i ekipeve për planifikim 
zhvillimor 

Shkurt 2019 DKA dhe 
shkollat 

 / / / / / / / 

2.3.3 Hartimi i Planit të punës për 
planifikim zhvillimor 

Deri në maj 
2019 dhe 

çdo vit 
ndodhë  në 
të njëjtën 

formë  

Shkollat  DKA  / / / / / / / 

2.3.4 Trajnimi i ekipeve të planifikimit Duke filluar  
në Prill 2019  

Shkollat  DKA  DKA ndan  300 
Euro për secilin 
vit  për trajnim 

të ekipeve 
shkollore për 

planifikim 
zhvillimor  ( 2 

grupe x 150 euro 
për një grup) 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

1,500 € 

2.3.5 
 

Hartimi/rishikimi i PZHSH në bazë 
të raporteve të vlerësimit dhe 
dorëzimi i tyre në DKA sipas 
afateve dhe procedurave 

Çdo vit në 
pjesën e 

parë të vitit  
 

Shkollat  DKA 
DEFZH 

/ / / / / / / 

2.3.6 Monitorimi i zbatimit të PZHSH  Në proces  Shkollat  DKA  
DEFZH 

/ / / / / / / 
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Nën – totali 2.3 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

1,500 € 

Masa 2.4: Analiza e nevojave për zhvillim profesional të mësimdhënësve 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

2.4.1 Themelimi i grupit punues  Janar – 
shkurt 2019 

DKA drejtorë 
të  shkollave 

DZHPM-
MASHT  

/ / / / / / / 

2.4.2 Hartimi i metodologjisë dhe 
realizimi i analizës së nevojave për 
ZHPM 

Shkurt –maj 
2019 

Ekipi – grupi 
punues  

DKA / / / / / / / 

2.4.3 Hartimi i planeve për zhvillim 
profesional  të mësimdhënësve 
(Planeve individuale në nivel 
shkolle, komune) 

Maj- korrik 
2018  

Ekipi – grupi 
punues  

DKA / / / / / / / 

2.4.4 Ndarja e buxhetit për ZHPM Gusht 2019  DKA dhe 
DEFZH 

MASHT Komuna ndan  
3000 Euro për 

secilin vit  për të 
mbuluar nevojat 

për zhvillim 
profesional të 

mësimdhënësve 

3000 
€ 

3000 
€ 

3000 
€ 

3000 
€ 

3000 
€ 

15,000 
€ 

Nën – totali 2.4 3000 
€ 

3000 
€ 

3000 
€ 

3000 
€ 

3000 
€ 

15,000 
€ 

Masa 2.5: Organizimi i trajnimeve dhe formave të tjera të zhvillimit profesional të mësimdhënësve në nivel komune dhe me bazë në shkollë 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 
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2.5.1 Caktimi i një zyrtari, përgjegjës në 
nivel komune për organizim të 
trajnimeve 

Janar 2019 DKA MASHT  / / / / / / / 

2.5.2 Sigurimi i qasjes për përfshirje në 
trajnime të organizuara nga MASHT 
dhe institucione dhe organizata 
tjera 

Në 
vazhdimësi  

Zyrtari për 
trajnime dhe 

drejtorë të 
shkollave  

MASHT / / / / / / / 

2.5.3 Organizimi i trajnimeve ne nivel 
shkolle dhe komune 

Në 
vazhdimësi 

Zyrtari për 
trajnime dhe 

drejtorë të 
shkollave 

MASHT Me buxhetin e 
planifikuar në 
aktivitetin e 
masës 2.4.4 

/ / / / / / 

2.5.4 Monitorimi i trajnimeve në nivel 
shkolle dhe komune 

Në 
vazhdimësi 

Zyrtari për 
trajnime dhe 

drejtorë të 
shkollave 

MASHT dhe 
ofruesit e 

trajnimeve  

Me buxhetin e 
planifikuar në 
aktivitetin e 
masës 2.4.4 

/ / / / / / 

Nën – totali 2.5 / / / / / / 
Masa 2.6: Krijimi i rrjeteve profesionale të mësimdhënësve 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

2.6.1 Hartimi i platformës për 
organizimin e rrjeteve profesionale 
të mësimdhënësve 

Janar- maj 
2019 

DKA dhe 
Drejtorët e 
shkollave 

 / / / / / / / 

2.6.2 Organizimi i takimeve për 
shkëmbim të përvojave  

Në 
vazhdimësi 
sipas planit  

Drejtorët e 
shkollave 

DKA / / / / / / / 

2.6.3 Organizimi i një konference vjetore 
për mësimdhënie dhe ZHP 

Qershor –
gusht 2019 

DKA dhe 
drejtorë të 
shkollave 

MASHT DKA ndan  300 
Euro për secilin 

vit  për 
organizimin e 
konferencës 
vjetore për 

ZHPM 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

1,500 € 
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2.6.4 Organizimi i “Shkollës Verore “ Korrik- 
gusht 2019 

DKA  DKRS 
DEFZH 

5 vite X 1.000€ 
=5.000€ 

1.000
€  

1.000
€  

1.000
€  

1.000
€  

1.000
€  

5,000 € 

Nën – totali 2.6 1300
€  

1300
€  

1300
€  

1300
€  

1300
€  

6,500 € 
 
 
 

Masa 2.7: Monitorimi dhe mentorimi i mësimdhënësve 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

2.7.1 Rishikimi i instrumenteve të 
monitorimit dhe mentorimit të 
mësimdhënësve 

Mars –
qershor 

2019 

Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 

2.7.2 Monitorimi dhe mentorimi i 
vazhdueshëm i mësimdhënësve 

I 
vazhdueshë

m 

Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 

2.7.3 Mentorimi kolegial në mes të 
mësimdhënësve me qëllim të 
shkëmbimit të përvojave 

I 
vazhdueshë
m 

Drejtorët e 
shkollave  

DKA / / / / / / / 

2.7.4 Organizimi i punëtorive dhe 
takimeve për shkëmbim të 
përvojave të mentorimit dhe 
monitorimit 

I 
vazhdueshë
m 

Drejtorët e 
shkollave  

DKA DKA ndan  300 
Euro për secilin 
vit punëtoritë që 

lidhen me 
monitorimin dhe 

mentorimin e 
mësimdhënësve 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

1,500 € 

Nën – totali 2.7 300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

300 
€ 

1,500 € 

Totali Objektivi 2: 6,90
0 € 

5,90
0 5900 

5,90
0 

6,90
0 € 

31,500 
€ 
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3. Kultura dhe mjedisi shkollor 
OS3. Krijimi i mjedisit të përshtatshëm shkollor dhe kulturës së punës për zhvillimin e procesit mësimor dhe aktiviteteve të lira dhe ekstrakurrikulare 
për të gjithë nxënësit. 
Masa 3.1: Hapja e Qendrës Multi-Kulturore 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përsh
krimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

3.1.1 
 

Themelimi i grupit punues për 
përgatitjen e projektit të Qendrës 
Multi-Kulturore 

Janar 2019 DKA  DLRS dhe DKA / / / / / / / 

3.1.2 Hartimi i një projekti konform 
normave bashkëkohore për hapjen  
e  Qendrës Multi- Kulturore 

Shkurt 2019  Grupi punues  
dhe DKA 

DLRS dhe DKA / / / / / / / 

3.1.3 
 

Caktimi i afateve kohore për 
inventarizim të Qendrës Multi- 
Kulturore 

Mars-prill 
2019 

Grupi punues  
dhe DKA 

DLRS dhe 
donatorët  

/ / / / / / / 

3.1.4 
 

Fushatë senzibilizuese për inicimin 
e  hapjes së Qendrës Multi- 
Kulturore 

Prill- maj 
2019 

Grupi punues  
dhe DKA 

DLRS dhe 
donatorët  

/ / / / / / / 

3.1.5 
 
 

Hartimi dhe shpërndarja e 
materialeve informuese me rastin e 
hapjes së Qendrës Multi- Kulturore 

Maj 2019 Grupi punues  
dhe DKA 

 / / / / / / / 

3.1.6 Hapja e konkursit për pranimin e 
stafit që do të angazhohet  në 
aktivitete të ndryshme që do të jenë 
në funksion të qendrës 

Maj 2019 Grupi punues  
-DKA 
Kuvendi 
komunal 

 / / / / / / / 
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3.1.7 Ndarja e buxhetit për 
funksionalizimin e Qendës Multi- 
Kulturore 

Prill – maj 
2019 

DKA 
Kuvendi 
komunal 

Donatorë Komun
a ndan  
1000 
Euro 
për 
secilin 
vit për 
aktivit
etet që 
zhvillo
hen në 
Qendr
ën 
Multi-
Kultur
ore 

1.000
€  

1.000€  1.000€  1.000€  1.000€  5,000 € 

Nën – totali 3.1 1.000
€ 

1.000€  1.000€  1.000€  1.000€  5,000 € 

Masa 3.2: Rishikimi i rregullores për arsim në nivel komunal 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësia Institucioni/ 

organizata 
mbështetëse 

Përs
hkri
mi i 
kost

os 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

3.2.1 
 

Themelimi i grupit punues për 
rishikim të Rregullores për arsim 
në nivel të komunës 

Janar- 
shkurt  2019 

DKA  / / / / / / / / 

3.2.2 
 

Caktimi i planit të punës dhe 
hartimi i rregullores 

Janar- 
shkurt  2019 

DKA  / / / / / / / / 

3.2.3 
 

Diskutimi  i draftit  të rregullores së 
arsimit në nivel komunal me palët e 
interesit 

Prill 2019  DKA / / / / / / / / 
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3.2.4 Finalizimi i dokumentit dhe 
miratimi në Kuvend Komunal  

Maj 2019 DKA / / / / / / / / 

3.2.5 Rishikimi i rregulloreve të 
brendshme të shkollave bazuar në 
atë komunale 

Qershor –
gusht 2019 

Shkollat dhe 
DKA  

/ / / / / / / / 

3.2.6 Monitorimi i zbatimit të 
rregulloreve  

I 
vazhdueshë

m 

Shkollat dhe 
DKA 

/ / / / / / / / 

Nën – totali 3.2       
Masa 3.3: Hartimi i një platforme për përfshirjen e prindërve në proceset e zhvillimit të shkollës 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha 
e zbatimit 

Përgjegjë
sia 

Institucio
ni/ 

organizat
a 

mbështet
ëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

3.3.1 
 

Themelimi i ekipit për hartim të 
planit të veprimit  

Mars 2019 DKA  Shkollat / / / / / / / 

3.3.2 Hartimi i planit të veprimit për 
përfshirjen e prindërve në 
shkolla- secila shkollë e zhvillon 
planin bazuar në mundësitë dhe 
kapacitetet e veta  

Mars- maj 
2019 

Shkollat DKA / / / / / / / 

3.3.3 Caktimi i “Ditëve të prindërve” – 
fokusi që t’i kemi sa më afër 
prindërit në shkolla 

Në bazë të 
planit  

DKA  Këshilli i 
Prindërve 

në nivel 
vendi  

(MASHT) 

/ / / / / / / 

3.3.4 Krijimi i hapësirave dhe këndeve 
për takimet me prindër  

Qershor –
gusht 2019  

Drejtorët 
e 

shkollave  

DKA  / / / / / / / 
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3.3.5 Organizimi i 
ligjëratave/debateve/ projekteve  
nga  prindërit për nxënës dhe 
mësimdhënës  

Sipas 
planeve në 

nivel 
shkolle  

Drejtorët 
e 

shkollave 

DKA DKA ndan  500 
Euro për secilin 

vit për 
aktivitetet me 

prindër  

500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2,500 € 

Nën – totali 3.3 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2,500 € 
 
 
 
 

Masa 3.4: Rregullimi  i rrethojave dhe  hapësirave të gjelbërimit në  të gjitha shkollat të cilave iu mungojnë hapësirat e gjelbëruara 
 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha 
e zbatimit 

Përgjegjë
sia 

Institucio
ni/ 

organizat
a 

mbështet
ëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

3.4.1 Identifikimi i shkollave që kanë 
nevojë për rrethoja të shkollave 
dhe të hapësirave gjelbëruese 

Shkurt –
prill 2019 

DKA dhe 
Drejtorët 
e 
shkollave 

 / / / / / / / 

3.4.2 Hartimi i projekteve për 
rregullim të rrethojave 

Shkurt –
maj 2019  

DKA  
 

Zyra e 
projektimi
t në 
komunë 

/ / / / / / / 

3.4.3 Hartimi  i projekteve për hapësira 
gjelbëruese 

Shkurt –
maj 2019  

DKA  
 

Zyra e 
projektimi
t në 
komunë 

/ / / / / / / 

3.4.4 Ndërtimi i rrethojave Duke 
filluar në 
Qershor- 

gusht 2019 

DKA  
Komuna e 
Dragashit 

 Rrethoja për tri 
shkolla  (sipas 
planit te KKD) 

15,000
€ 

15,000
€ 

15,000€   45,000
€ 
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3X15.000= 
45,000€ 

3.4.5 Gjelbërimi i hapësirave dhe 
mirëmbajtja e tyre  

Duke 
filluar në 
Qershor- 

gusht 2019 

DKA  
Komuna e 
Dragashit 

 Hapësira 
gjelbëruese  për 
tri shkolla  
(sipas planit te 
KKD) 
3X5.000 = 
15,000€ 

5,000€ 5,000€ 5,000€   15,000
€ 

3.4.6 Fuqizimi i grupeve të ekologëve 
brenda shkollave për 
mirëmbajtjen e hapësirave 
gjelbëruese 

Shtator – 
tetor 2019 

Në 
vazhdimës

i  

Shkollat  DKA DKA ndan  300 
Euro për secilin 

vit për 
mirëmbajtje të 

hapësirave 
gjelbëruese 

300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 1,500 € 

Nën – totali 3.4 20,300
€ 

20,300
€ 

20,300€ 300€ 300€ 61,500
€ 

 
Masa 3.5: Rregullimi i së paku  pesë  fushave sportive 
 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha 
e zbatimit 

Përgjegjë
sia 

Institucio
ni/ 

organizat
a 

mbështet
ëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

3.5.1 Identifikimi i shkollave që kanë 
nevojë për fusha sportive 

Janar 2019 DKA dhe 
Drejtorët 
e 
shkollave 

 / / / / / / / 

3.5.2 Hartimi i projekteve për 
fusha/terrene sportive 

Janar 2019 DKA dhe 
Kuvendi 
komunal 

Zyra e 
projektimi
t në 
komunë 

/ / / / / / / 
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3.5.3 Ndërtimi i fushave/terreneve 
sportive 

Duke 
filluar në 

Maj- gusht 
2019 

DKA dhe 
Kuvendi 
komunal 

Donatorët 5 terrene 
sportive X 
40,000 €= 
200,000 € 

40,000
€ 

40,000
€ 

40,000€ 40,000
€ 

40,000
€ 

200,00
0€ 

3.5.4 Mirëmbajtja e fushave sportive  E 
vazhduesh

me  

Shkollat  Kuvendi 
Komunal 
Dragash 

Komuna ndan  
1000 Euro për 
secilin vit për 

mirëmbajtje të 
terreneve 

sportive në 
shkolla  

1,000€ 1,000€ 1,000€ 1,000€ 1,000€ 5,000€ 

Nën – totali 3.5 41,000
€ 

41,000
€ 

41,000€ 41,000
€ 

41,000
€ 

205,00
0€ 

Masa 3.6: Rregullimi i së paku pesë këndeve për aktivitete rekreative 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha 
e zbatimit 

Përgjegjë
sia 

Institucio
ni/ 

organizat
a 

mbështet
ëse 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

3.6.1 Hartimi i projekteve për kënde 
rekreative  

Janar 2019 DKA dhe 
KKD 

Zyra e 
projektimi
t në 
komunë 

/ / / / / / / 

3.6.2 Rregullimi dhe mirëmbajtja e 
këndeve rekreative 

Duke 
filluar në 
Qershor-

gusht 2019 

DKA dhe 
KKD 

 5 kënde për 
aktivitete 
rekreative X 
10.000€ = 
50.000€ 

10,000
€ 

10,000
€ 

10,000€ 10,000
€ 

10,000
€ 

50,000
€ 

Nën – totali 3.6 10,000
€ 

10,000
€ 

10,000€ 10,000
€ 

10,000
€ 

50,000
€ 

Masa 3.7: Inventarizimi i klasave përgatitore 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha 
e zbatimit 

Përgjegjë
sia 

Institucio
ni/ 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 
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organizat
a 

mbështet
ëse 

3.7.1 Analiza e nevoja për inventarizim  Janar –
mars 2019 

DKA dhe 
shkollat 

 / / / / / / / 

3.7.2 Planifikimi për inventarizim  Mars –prill 
2019 

DKA dhe 
shkollat 

MASHT / / / / / / / 

3.7.3 Sigurimi i inventarit të 
nevojshëm 

Maj-gusht 
2019  

DKA dhe 
shkollat 

Caritas 
Zvicra  
TIKA  

11 klasa X 
5.000€ 
inventarizimi 
për një klasë = 
55.000€ 

5.000€ 25.000
€ 

25.000€ / / 55,000
€ 

3.7.4 Plotësimi dhe mirëmbajtja e 
inventarit në klasat përgatitore 

Maj-gusht 
2019  

DKA dhe 
shkollat 

Caritas 
Zvicra  
TIKA  

Komuna ndan  
500 Euro për dy 
vitet e fundit të 
këtij plani për  
mirëmbajtje të 

inventarit  

5.000€ 25.000
€ 

25.000€ 500€ 500€ 1,000€ 

Nën – totali 3.7 5,000€ 25,000
€ 

25,000€ 500€ 500€ 56,000
€ 

Totali Objektivi 3: 77,600.
00 € 

97,600.
00 € 

97,600.0
0 € 

53,100.
00 € 

53,100.
00 € 

379,00
0 € 

4. Zbatimi i kurrikulës së re 
Objektivi strategjik 4: Përmirësim i cilësisë së zbatimit të kurrikulës duke u bazuar në parimet e saj 
Masa 4.1: Organizimi i trajnimeve për drejtorë dhe kryetarë të AP për Kurrikulën e re 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjës

ia 
Institucio

ni/ 
organizat

a 
mbështetë

se 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 
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4.1.1 Identifikimi i nevojave të 
shkollave sipas fushave 
kurrikulare për trajnim 

Janar- mars 
2019 

DKA Drejtorët e 
shkollave 

/ / / / / / / 

4.1.2 Organizimi i trajnimeve për 
drejtorë dhe kryetarë të AP për 
Kurrikulën e re 

Janar - mars 
2019 duke 
filluar nga 
pushimi 

pranverorë 

DKA  MASHT DKA ndan  
600 Euro për 
secilin vit për 

trajnimin e 
stafit 

udhëheqës të 
shkollave për 
kurrikulën e 

re  

600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 3,000 € 

4.1.3 Monitorimi i punës së drejtorëve 
dhe AP nga ekipi i DKA-së 

Në vazhdimësi  DKA  Inspektora
ti i Arsimit 

/ / / / / / / 

4.1.4 Shkëmbimi i vazhdueshëm i 
përvojave të drejtorëve dhe AP në 
funksion të zbatimit të kurrikulës 

Në vazhdimësi  Drejtorët e 
shkollave 

DKA / / / / / / / 

Nën – totali 4.1 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 3,000 € 
Masa 4.2: Trajnimi i mësimdhënësve për zbatimin e Kurrikulës së Re 
 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjës

ia 
Institucio

ni/ 
organizat

a 
mbështetë

se 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

4.2.2 Përgatitja e planit për trajnimin e  
mësimdhënësve për kurrikulën e 
re 

Shkurt – mars 
2019 

DKA dhe 
Drejtorët e 
shkollave 

MASHT / / / / / / / 

4.2.3 Përzgjedhja e trajnerëve në 
bashkëpunim me MASHT 

Mars 2019 DKA MASHT / / / / / / / 

4.2.4 Organizimi i trajnimeve Sipas kalendarit 
me MASHT 

DKA dhe 
drejtorët e 
shkollave 

MASHT DKA ndan  
2000 Euro 

për secilin vit 

2,000 € 2,000 
€ 

2,000 € 2,000 € 2,000 
€ 

10,000 
€ 
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për trajnimin 
mësimdhënës

ve për 
kurrikulën e 

re  
4.2.5 Monitorimi i trajnimeve Sipas planit të 

mbajtjes së 
trajnimeve 

DKA MASHT / / / / / / / 

Nën – totali 4.2 2,000 € 2,000 
€ 

2,000 € 2,000 € 2,000 
€ 

10,000 
€ 
 
 

Masa 4.3 : Pajisja e shkollave me mjete të TIK dhe rrjet të internetit 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjës

ia 
Institucio

ni/ 
organizat

a 
mbështetë

se 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

4.3.1 Analiza e nevoja të shkollave për 
pajisje me mjete të nevojshme të 
TIK dhe rrjet të internetit 

Janar – shkurt 
2019  

DKA  dhe 
shkollat 

/ / / / / / / / 

4.3.2 Sigurimi i buxhetit për pajisje me 
mjete të TIK, materialeve shtesë 
mësimore për kurrikulën e re dhe 
rrjet të internetit 

Janar – maj 
2019 

Kuvendi 
komunal 
Dragash 

DKA  

/ / / / / / / / 

4.3.3 Instalimi i rrjetit të internetit dhe 
sigurimi i qasjes për shkollat që 
nuk kanë 

Qershor – gusht  
2019 

DKA Donatorë 
dhe 

burimet 
vetanake  

10 shkolla x 
2000 euro 

4,000€ 4,000
€ 

4,000€ 4,000€ 4,000
€ 

20,000
€ 

4.3.4 Blerja e kompjuterëve dhe 
llaptopëve për shkolla 

Duke filluar në 
mars 2019  

DKA MASHT  
Donatorët 

Së paku 10 
kompjuterë 
dhe 2 llaptop 
për një 

10,000
€ 

10,00
0€ 

12,500
€ 

12,500
€ 

12,60
0€ 

57,600
€ 
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shkollë x 400 
euro =   4800 
euro; 
12 shkolla x 
4800 euro = 
57,600€  

4.3.5 
 

Blerja e projektorëve dhe  TV  
Smart për shkolla 

Duke filluar në 
mars 2019  

DKA MASHT  
Donatorët 

Së paku 2 
projektorë 
dhe 2 TV 
Smart për një 
shkollë x 500 
euro =   2000 
euro; 
12 shkolla x 
2000 euro = 
24,000€  

8,000€ 8,000
€ 

8,000€ 8,000€ 8,000
€ 

24,000
€ 

4.3.6 Mirëmbajtja e pajisjeve 
teknologjike dhe rrjetit të 
internetit 

Në vazhdimësi Shkollat 
dhe DKA  

 DKA ndan  
1000 Euro 

për pajisjeve 
dhe internetit 

në shkolla  

1,000 € 1,000 
€ 

1,000 € 1,000 € 1,000 
€ 

5,000 € 

4.3.7 
 

Monitorimi  i përdorimit të 
pajisjeve teknologjike  

Në vazhdimësi Shkollat 
dhe DKA  

/ / / / / / / / 

Nën – totali 4.3 23,000 
€ 

23,00
0 € 

25,500 
€ 

25,500 
€ 

25,60
0 € 

122,60
0 € 

Masa4.4: Sigurimi i një pakoje të veçantë të mjeteve të konkretizimit për secilën shkollë, në funksion të zbatimit të KKK 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjësi

a 
Institucio

ni/ 
organizat

a 
mbështet

ëse 

Përshkrimi 
i kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

4..4.1 Përcaktimi i grupit punues/ekipit 
profesional 

Prill 2019 DKA  / / / / / / / 
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4.4.2 Përcaktimi i nevojave të shkollës 
për mjete të konkretizimit 

Prill – Maj 2019 Drejtorët e 
shkollave 

DKA / / / / / / / 

4.4.3 Shqyrtimi i kërkesave që vijnë në 
DKA 

Qershor 2019 Grupi 
punues 

DKA / / / / / / / 

4.4.4 Blerja e mjeteve të konkretizimit 
sipas prioriteteve të përcaktuara 

Para çdo fillimi 
të vitit shkollor  

DKA dhe 
shkollat  

Donatorë DKA siguron 
mjete të 
konkretizim
it për 
shkolla, në 
vlerë së 
paku 10 
mijë Euro në 
vit 

10,000
€ 

10,00
0€ 

10,000
€ 

15,000
€ 

15,00
0€ 

60,000
€ 

4.4.5 Monitorimi për aplikimin e  
mjeteve të konkretizimit nga ana 
e mësimdhënësve në shkollat e 
komunës  

Në vazhdimësi  Drejtorët e 
shkollave 

DKA / / / / / / / 

Nën – totali 4.4 10,000
€ 

10,00
0€ 

10,000
€ 

15,000
€ 

15,00
0€ 

60,000
€ 

Masa 4.5: Trajnimi i mësimdhënësve për shfrytëzim të teknologjisë në mësimdhënie 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjës

ia 
Institucio

ni/ 
organizat

a 
mbështetë

se 

Përshkrimi i 
kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

4.5.1 Hartimi i planit për trajnim të 
mësimdhënësve për përdorim të 
teknologjisë  

Qershor 2019 Drejtorët e 
shkollave 

dhe 
mësimdhë

nësit e TIK-
ut  

DKA / / / / / / / 

4.5.2 Organizimi i  trajnimit për 
përdorim të teknologjisë  dhe 

Gusht – shtator 
2019 

Drejtorët e 
shkollave 

MASHT 1 grup  me 
25 

600 € / 600 € / 600 € 1,800 € 
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ofrimi i  mbështetjes  teknike të 
nevojshme  

dhe 
mësimdhë

nësit e TIK-
ut 

pjesëmarrës 
X 3 ditë X 8 € 

=600 € 

4.5.3 Monitorim i punës së trajnimit 
nga ekipi shkollor dhe DKA 

Në vazhdimësi   DKA  MASHT / / / / / / / 

Nën – totali 4.5 600 €  600 €  600 € 1,800 € 
Totali Objektivi 4: 36,200 

€ 
35,60

0 € 
38,700 

€ 
43,100 

€ 
43,80

0 € 
197,40

0 € 
 

 

5. Arsimi dhe aftësimi profesional 
Objektivi strategjik 5: Përmirësim i cilësisë së zbatimit të kurrikulës duke u bazuar në parimet e saj 
Masa 5.1: Analiza e nevojave të AAP-së për ndërlidhje me tregun e punës dhe promovimi i mundësive për regjistrim në profilet e AAP-së 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjë

sia 
Institucio

ni/ 
organizat

a 
mbështetë

se 

Përshkrim
i i kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

5.1.1 Themelimi i ekipit për realizimin e 
analizës së nevojave të AAP 

Shtator 2019  DKA  / / / / / / / 

5.1.2 Realizimi i analizës  Shtator – dhjetor 
2019 

Ekipi  DKA / / / / / / / 

5.1.3 Diskutimi i rezultateve me 
përfaqësues të bizneseve dhe palë të 
interesit 

Janar 2020 DKA dhe 
Ekipi  

Kuvendi 
komunal 

/ / / / / / / 

5.1.4 Hartimi i një platforme për 
ndërlidhjen e AAP-së me tregun e 
punës  

Janar –shkurt r 
2020 

DKA dhe 
Ekipi 

MASHT  / / / / / / / 

5.1.5  Rishikimi dhe akreditimi i profileve të 
AAP   

Mars – prill 2020 Ekipi dhe 
DKA  

MASHT  / / / / / / / 
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5.1.6 Sigurimi i kuadrit adekuat për profilet 
e rishikuara 

Qershor-gusht 
2020 

DKA dhe 
shkolla  

MASHT / / / / / / / 

5.1.7 Organizimi i ditëve “dyert e hapura” Në Prill – Maj të 
secilit vit 

Drejtorët 
e 

shkollave 
dhe 

aktivat 
profesion

ale  

DKA DKA ndan  
200 Euro 

për secilin 
vit për këtë 
organizim 

200 
€ 

200 
€ 

200 
€ 

200 
€ 

200 
€ 

1,000 
€ 

5.1.8 Zhvillimi dhe shpërndarja e 
materialeve informuese, si broshura 
dhe fletëpalosje 

Në Prill – Maj të 
secilit vit 

Drejtorët 
e 

shkollave 
dhe 

aktivat 
profesion

ale  

DKA DKA ndan  
200 Euro 

për 
materiale 

informuese 
për secilin 

vit  

200 
€ 

200 
€ 

200 
€ 

200 
€ 

200 
€ 

1,000 
€ 

Nën – totali 5.1 400 
€ 

400 
€ 

400 
€ 

400 
€ 

400 
€ 

2,000 
€ 

Masa 5.2: Organizmi i aktiviteteve në shkolla për këshillim dhe orientim në karrierë 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjë

sia 
Institucio

ni/ 
organizat

a 
mbështetë

se 

Përshkrim
i i kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

5.2.1 Trajnimi i mësimdhënësve për 
këshillim dhe orientim në karrierë 

Mars- qershor 
2019 

DKA  MASHT  25 persona 
X 3 ditë në 

vit X 8 € 
dita për një 

person = 
600€ 

600€ / / 600€ / 1,200€ 

5.2.2 Organizimi i ngjarjeve  me fokus 
këshillim dhe orientim në karrierë 
(panaire,  ligjërata, punëtori të 

Mars- qershor 
2019 

DKA  MASHT  DKA ndan  
200 Euro 

për 

200€ 200€  200€  200€  200€  800€  
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veçanta, vizita në institucione, 
biznese, kompani) 

materiale 
informuese 
për secilin 

vit 
Nën – totali 5.2 800€ 200€  200€  800€  200€  2,200€  

 
 
 
 
 
 
 
 

Masa 5.3: Përshtatja e kabineteve për praktikë profesionale dhe pajisja me mjete adekuate 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjë

sia 
Institucio

ni/ 
organizat

a 
mbështetë

se 

Përshkrim
i i kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

5.3.1 Vlerësimi i gjendjes për praktikë 
profesionale dhe shfrytëzim 

Janar- mars 2019  Shkolla Bizneset / / / / / / / 

5.3.2 Plani për adaptim të punëtorive dhe 
sigurim të pajisjeve 

Maj-qershor2019 Shkolla 
dhe DKA  

Bizneset / / / / / / / 

5.3.3 Adaptimi dhe sigurimi i pajisjeve 
adekuate për profilet e caktuar 

Qershor – gusht 
2019 

DKA  
Kuvendi 
Komunal  

Bizneset DKA me 
përkrahje 

të 
bizneseve 

ndan 
1,000€ në 

vit për 
pajisje të 

nevojshme 
në 

1,000
€  

1,000
€  

1,000
€  

1,000
€  

1,000
€  

5,000€  
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kabinetet e 
profileve 

profesional
e 

Nën – totali 5.3 1,000
€  

1,000
€  

1,000
€  

1,000
€  

1,000
€  

5,000€ 
 
 
 
 
 
 
 
  

Masa 5.4: Bashkëpunimi i shkollave me biznese për realizmin e praktikës profesionale 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjë

sia 
Institucio

ni/ 
organizat

a 
mbështetë

se 

Përshkrim
i i kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

5.5.1 Themelimi i ekipit për analizë të 
gjendjes  

Mars 20019 DKA  Kuvendi 
Komunal 

/ / / / / / / 

5.5.2 Analiza e gjendjes ekzistuese  Mars – maj 2019 Ekipi DKA / / / / / / / 
5.5.3 Krijimi i bashkëpunimeve shkollë – 

biznes dhe nënshkrimi i 
memorandumeve të bashkëpunimit 

Gusht 2019 e 
tutje  

DKA dhe 
shkollat  

Bizneset / / / / / / / 

5.5.4 Bashkëpunimit me Agjencinë për AAP 
dhe Autoritetin Kombëtar të 
Kualifikimeve  

Gusht 2019 e 
tutje 

DKA  MASHT 
dhe 
Agjencitë 
përkatëse 

/ / / / / / / 

Nën – totali 5.4 / / / / / / 
Masa 5.5: Trajnimi i mësimdhënësve të AAP në fushat përkatëse 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjë

sia 
Institucio

ni/ 
Përshkrim
i i kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 
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organizat
a 

mbështetë
se 

5.5.1 Identifikimi i nevojave të stafit të AAP Mars 2019 Shkolla  MASHT – 
Agjencitë 
përkatëse 

/ / / / / / / 

5.5.2 Planifikimi i trajnimeve të stafit të 
AAP 

Prill 2019  Shkolla 
dhe DKA  

MASHT – 
Agjencitë 
përkatëse 

/ / / / / / / 

5.5.3 Organizimi i trajnimeve të stafit të 
AAP 

Qershor –gusht 
2019 

Shkolla 
dhe DKA  

MASHT – 
Agjencitë 
përkatëse 

25 persona 
X 3 ditë në 

vit X 8€ 
dita për një 

person = 
600€ 

600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 3,000€ 

5.5.4 Monitorimi i trajnimeve dhe punës në 
klasa dhe punëtori 

Në vazhdimësi Shkolla 
dhe DKA  

MASHT – 
Agjencitë 

/ / / / / / / 

Nën – totali 5.5 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 3,000€ 
Masa 5.6: Organizimi i arsimit joformal (për të rritur) 
Kodi Aktiviteti 

 
Periudha e 

zbatimit 
Përgjegjë

sia 
Institucio

ni/ 
organizat

a 
mbështetë

se 

Përshkrim
i i kostos 

BUXHETI (EURO) 
2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

5.6.1 Themelimi i një ekipi i cili do të 
merret me identifikimin e nevojave 
për arsim joformal 

Mars 2019  DKA   / / / / / / / 

5.6.2 Realizimi i analizës së nevojave Mars – prill 2019  DKA  MASHT / / / / / / / 
5.6.3 Zhvillimi i planit për ofrimin e arsimit 

joformal të bazuar në nevojat e 
komunitetit 

Maj 2019 DKA  MASHT / / / / / / / 
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5.6.4 Sigurimi i licencës për shkollën e cila 
do të ofrojë arsim joformal 

Qershor 2019 DKA MASHT / / / / / / / 

5.6.5 Hartimi i rregullores për menaxhimin 
e arsimit joformal në kuadër të 
shkollës 

Qershor 2019 Ekipi dhe 
DKA  

MASHT  / / / / / / / 

5.6.6 Miratimi i Rregullores për 
menaxhimin e arsimit joformal në 
kuadër të shkollës nga Kuvendi 
Komunal 

Qershor- korrik  
2019 

DKA   / / / / / / / 

5.6.7 Përgatitja e databazës së veçantë për 
arsimin e të rriturve.  

Qershor –gusht 
2019 

Shkolla 
ofruese e 
arsimit 
për të 
rritur 

 / / / / / / / 

Nën – totali 5.6 / / / / / / 
Totali Objektivi 5: 2,80

0 € 
2,20

0 € 
2,20

0 € 
2,80

0 € 
2,20

0 € 
12,200 

€ 
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Shtojca 2: Korniza për vlerësim të performancës 
Përgjegjësia për zbatimin e Planit Zhvillimor të Arsimit i takon Drejtorisë Komunale të 
Arsimit, e cila duhet të bashkërendojë detyrat me institucionet arsimore të komunës dhe me 
njësitë tjera në nivel komune. Ndërkaq, përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit është Kuvendi 
Komunal përmes Komitetit për Arsim, i cili të paktën një herë në vit shqyrton raportet e DKA-
së për zbatimin e Planit Zhvillimor, progresin dhe  nevojat për rishikim e vazhdim të zbatimit 
të planit. 

Korniza për vlerësim të performancës përcakton treguesit mbi bazën e të cilëve do të 
vlerësohet progresi në zbatimin e PZHA. Në pjesën në vijim, paraqiten treguesit e 
performancës për secilin objektiv strategjik.  

Objektivi 1: Menaxhim cilësor dhe efikas i arsimit në nivel komune dhe shkolle i bazuar në 
integrim, transparencë dhe llogaridhënie 

Treguesi Gjendja e 
tanishme 

(2018) 

Caku 
2020 

Caku 
2023 

Mjetet e verifikimit 

1.1. Numri i punëtorëve të 
arsimit në DKA 

6 7 9 Konkurset 
Raportet e intervistave 
Vendimet 

1.2. Numri i punëtorëve të 
arsimit të trajnuar për 
udhëheqje arsimore 

20 40 60 Lista e pjesëmarrjes 
Certifikatat e trajnimit 

1.3. Përqindja e anëtarëve 
të trajnuar të KDSH 

- 100%  Lista e pjesëmarrjes 
Certifikatat e trajnimit 

1.4. Përqindja e anëtarëve 
të trajnuar të 
udhëheqësve të Aktivave 
profesionale 

- 100%  Lista e pjesëmarrjes 
Certifikatat e trajnimit 

1.5. Përqindja e nxënësve 
të komunitetit goranë të 
integruar në arsimin 
publik të komunës së 
Dragashit 

- 10 14 Raportet statistikore 

1.6. Përqindja e fëmijëve 
me nevoja të veçanta të 
integruar në arsim  

-   Raportet statistikore 

Objektivi 2: Ndërtimi i mekanizmave për sigurim të cilësisë dhe zhvillimi i vazhdueshëm 
profesional për mësimdhënie cilësore 

Treguesi Gjendja e 
tanishme 

(2018) 

Caku 
2020 

Caku 
2023 

Mjetet e verifikimit 

2.1. Numri i koordinatorëve të 
cilësisë të sistemuar 

2 Në të 
gjitha 

shkollat 

 Lista e KC 
Kontratat/ Vendimet e 
KC 

2.2. Numri i shkollave që e 
kanë realizuar vlerësimin e 
brendshëm 

2 Në të 
gjitha 

shkollat 

 Raportet e 
vetëvlerësimit 
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2.3. Numri i shkollave që janë 
përfshirë në vlerësimin e 
jashtëm 

- Mbi  50% Rreth 
100% 

Raportet e SIA-s 

2.4. Numri i shkollave që kanë 
hartuar PZHSH sipas formatit 
të ri të planifikimit 

- Në të 
gjitha 

shkollat 

 Raportet e planeve 
zhvillimore 

2.5. Përqindja e shkollave që 
kanë plane të zhvillimit 
profesional të 
mësimdhënësve 

20% 100%  Planet e zhvillimit 
profesionale 

2.6. Përqindja e 
mësimdhënësve që marrin 
pjesë në programe të 
zhvillimit profesional 

n/a Mbi 90 % 100%  

2.6. Numri i mësimdhënësve 
të përfshirë në trajnime që 
kanë plotësuar kriteret për të 
përtërirë licencën (100 orë) 

n/a Mbi 80% 100% Lista e mësimdhënësve 
me numër të orëve të 
trajnimeve 

2.7. Numri i mësimdhënësve 
të përfshirë në trajnime që 
kanë plotësuar kriteret për 
avancim në sistemin e 
licencës (300 orë) 
 

n/a Mbi 5% Mbi 10% Lista e mësimdhënësve 
me numër të orëve të 
trajnimeve 
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