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Lista e shkurtesave

AAP Arsimi dhe Aftësimi Profesional 

AAAPARr Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur 

ADA Agjencia Austriake për Zhvillim

AKK Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

ALLED Projekti i financuar nga BE dhe ADA “Harmonizimi i Arsimit dhe Aftësimit me 
nevojat e tregut të punës”

ASK Agjencia e Statistikave në Kosovë

ASSET Projekti i USAID “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt”

BE Bashkimi Evropian

DKA Drejtoria Komunale për Arsim

DZHPM Departamenti për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve

EDSH E drejta shoqërore

EPRBM Ekipi për parandalim dhe reagim ndaj braksitjes dhe mosregjistrimit në shkollë

ETF Fondacioni Evropian për Trajnime (European Training Foundation) 

EVV Ekipi për Vetëvlerësim

FEdu Fakulteti i Edukimit

GIZ CDBE Projekti i GIZ “Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin Fillor”

GIZ Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar

GZHSH Granti Zhvillimor i Shkollës

IA Inspektorati i Arsimit

IPK Instituti Pedagogjik i Kosovës
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ISCED Standardet Ndërkombëtare të Klasifikimit të Arsimit

KAAPARr Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur

KEC Qendra për Arsim e Kosovës

KEEN Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim

KEPTSH Këshillit të Ekspertëve për Programe dhe Tekste Shkollore

KKK Korniza Kombëtare e Kualifikimeve

KFOS Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

KSHLM Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve

MASHT Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë

MPMS Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

MTI Ministria e Tregtisë dhe Industrisë  

OSBE Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë

PSAK Plani Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017 - 2021

PZHSH Plani Zhvillimor i Shkollës

QZHISH Qasja Zhvillimore e Integruar e Shkollës

SBASHK Sindikata e bashkuar e arsimit, shkencës dhe kulturës

SMIA Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsim

SHBR Shkalla Bruto e Regjistrimit

UA Udhëzim Administrativ

UNDP Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim

VJPSH Vlerësimi i Jashtëm i Performancës së Shkollës

ZHPM Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve

ZHPMBSH Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve me bazë në Shkollë
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Përmbledhje ekzekutive

Ky raport sjell një përmbledhje të rezultateve të monitorimit mbi zbatimin e Planit Strategjik për Arsimin 
në Kosovë (PSAK) gjatë periudhës 2017 – 2019. Për më shumë, raporti synon të ofrojë një vlerësim të hol-
lësishëm të zbatimit të aktiviteteve/masave të parapara, arritjes së treguesve të përcaktuar dhe rrjedhimisht 
përmbushjes së objektivave strategjik gjatë tri viteve të para të zbatimit të PSAK.  

Nga sa u tha më sipër, monitorimi është realizuar gjatë vitit 2019 dhe është përqendruar në objektivat strateg-
jike të shtatë fushave të PSAK: 1) Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja; 2) Menaxhimi i sistemit arsimor; 3) Sigurimi 
i cilësisë; 4) Zhvillimi mësimdhënësve; 5) Mësimdhënia dhe të nxënit; 6) Arsimi dhe Aftësimi Profesional 
(AAP) dhe Arsimi për të Rritur (ARr); 7) Arsimi i lartë.  Për realizimin e këtij monitorimi, përveç analizës dhe 
shqyrtimit së të dhënave që janë në dispozicion, përfshirë dokumente strategjike, analiza, të dhëna statistikore 
si dhe raporte të publikuara për këtë fushë, janë realizuar intervista me zyrtarë të lartë të divizioneve përkatëse 
në MASHT si dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në fushën e arsimit.

Disa nga të gjeturat kryesore të kësaj analize janë si në vijim:

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

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

   Investimi në arsim në raport me Bruto Produktin Vendor është i krahasueshëm me vendet e rajonit. Meg-
jithatë, duhet theksuar se shpenzimet në arsimin parauniversitar vazhdojnë të jenë të përqendruara krye-
sisht në dy kategori:1) paga dhe mëditje dhe 2) shpenzime kapitale, ndërkaq shumë pak në përmirësimin e 
cilësisë së arsimit. Ende nuk është përfunduar procesi i rishikimit të formulës së financimit. 

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

   Në vitin 2018 është kompletuar kuadri ligjor për sigurimin e cilësisë në institucionet arsimore. Megjithatë, 
përkundër këtyre zhvillimeve, procesi fillestar i zbatimit të kuadrit rregullativ për sigurim të cilësisë kishte 



10

VLERËSIM AFATMESËM I ZBATIMIT TË PLANIT STRATEGJIK PËR ARSIMIN NË KOSOVË

sfida të shumta si në përcaktimin e koordinatorëve të cilësisë në nivel shkollë, komune ashtu edhe në ngrit-
jen e kapaciteteve të tyre. 

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

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

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

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

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

Nga të gjeturat e analizës janë nxjerrë këto rekomandime:

1    MASHT duhet të rishikojë udhëheqjen për aktivitetet e PSAK bazuar në ri-organizimin e saj si dhe duhet 
të përkrahë komunat/DKA-të në vendosjen e një strukture të qartë organizative në përputhje me rolin 
dhe përgjegjësitë e tyre sipas ligjeve për arsimin parauniversitar në Kosovë. 

2    Me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes në edukimin parashkollor, rekomandohet që gjatë dy viteve të ar-
dhshme të PSAK-ut të vazhdohet me investime në infrastrukturë dhe ngritje të kapaciteteve të eduka-
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torëve. MASHT duhet të përfshihet në mënyrë më aktive në ofrimin e përkrahjes komunave lidhur me 
menaxhimin e edukimit parashkollor, zhvillimin e kapaciteteve të mësimdhënësve dhe të mekanizmave 
për sigurim të cilësisë. Duhet të mbështeten qendrat mësimore për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian, që 
të mundësohet pjesëmarrja dhe suksesi i tyre në shkollim, si dhe duhet vazhduar me dhënien e bursave 
për nxënësit e shkollave të mesme nga këto komunitete. 

3    MASHT duhet të plotësojë legjislacionin dhe procedurat për zhvillim profesional të drejtorëve të shkol-
lave para dhe gjatë shërbimit, vlerësimit të performancës, si dhe krijimit të rrjeteve të bashkëpunimit në 
mes të drejtorëve të shkollave në nivel lokal dhe qendror. 

4    MASHT duhet të rishikojë formulën e financimit për arsimin parauniversitar që i kontribuon zhvillimit 
të shkollës. Gjithashtu, MASHT duhet të ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme për të rishikuar leg-
jislacionin primar në arsimin Parauniversitar dhe në vazhdimësi të rishikojë dhe plotësojë legjislacionin 
sekondarë, në mënyrë që të evitohen paqartësitë ligjore, të sigurohet koherenca brenda legjislacionit, të 
qartësohet procesi i decentralizimit, rolet dhe përgjegjësitë, për të siguruar transparencë, përgjegjësi dhe 
llogaridhënie nga niveli qendror deri në nivel shkolle.

5    MASHT duhet të përmirësojë sistemin për menaxhimin e informatave për zhvillim profesional të më-
simdhënësve me qëllim që ti kontribuojë sistemit të licencimit, zhvillimit të politikave për zhvillim pro-
fesional komfor nevojave të mësimdhënësve. 

6    MASHT duhet të përcaktojë format e realizimit dhe monitorimit të ZHPM më bazë në shkollë si dhe 
modalitetet e njohjes së aktiviteteve të ZHPM me bazë në shkollë për nevoja të licencimit dhe avancimit 
në karrierë. Po ashtu, duhet kompletuar kuadri rregullativ për fazën e hyrjes në profesionin e mësim-
dhënësit. 

7    Rritja lineare e pagave të punonjësve të arsimit duhet të ndërpritet sepse nuk ka asnjë efekt të vetëm pozi-
tiv. Për të motivuar mësimdhënësit për punë më të mirë, duhet të funksionalizohet urgjentisht sistemi për 
licencimin e mësimdhënësve, ndërsa pagat të lidhen me nivelin e licencës.

8    MASHT duhet të bëj aranzhime të veçanta për monitorimin e zbatimit të kurrikulës së re dhe ofrimin e 
ndihmës shkollave në zbatimin e saj. 

9    Profilet në shkollat profesionale duhet të rishikohen në vazhdimësi për të siguruar se janë në përputhje 
me kërkesat e tregut të punës dhe për të inkurajuar të nxënit e bazuar në module. Për më shumë, duhet 
të funksionalizohet shërbimi i orientimit dhe këshillimit të karrierës në shkollë, në nivel komunal dhe në 
nivel kombëtar, duke ofruar informata mbi kërkesat e tregut të punës. Zhvillimi i materialeve mësimore, 
si dhe pajisja e punëtorive të shkollave profesionale për të mundësuar zbatimin e kurrikulave të AAP dhe 
mësimin praktik me bazë në shkollë, janë ende sfida, prandaj duhet gjetur forma dhe mundësi të bash-
këpunimit me ndërmarrje për realizimin e mësimit praktik në vendin e punës.

10    Raporti profesorë-studentë në institucionet publike të arsimit të lartë duhet të përmirësohet duke zvogëluar 
edhe më tutje numrin e studentëve dhe duke rritur numrin e stafit akademik, duke përshtatur numrin e 
studentëve sipas kërkesave të tregut, si dhe duke ua ndërprerë të drejtën e studimeve atyre që i tejzgjasin ato.
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1. Hyrje

1  Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017- 2021. MASHT, korrik 2016. https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-ps
ak-2017-2021_1.pdf

2  Plani i Veprimit të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017 – 2021.MASHT, korrik 2016. https://masht.rks-gov.net/up-
loads/2017/02/20161006-plani-i-veprimit.pdf 

Plani Strategjik për Arsimin në Kosovë (PSAK)1 i miratuar nga Qeveria e Kosovës më 7 dhjetor 2016 është 
dokumenti bazë për zhvillimin e sektorit të arsimit në Kosovë për periudhën 2017 – 2021. Si i tillë, PSAK ka 
të përcaktuar shtatë objektiva strategjike në këto fusha: 1) Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja; 2) Menaxhimi i 
sistemit arsimor; 3) Sigurimi i cilësisë; 4) Zhvillimi mësimdhënësve; 5) Mësimdhënia dhe të nxënit; 6) Arsimi 
dhe Aftësimi Profesional (AAP) dhe Arsimi për të Rritur (ARr); 7) Arsimi i lartë. Në kuadër të secilit objektiv 
strategjik janë përcaktuar rezultatet e pritshme, për arritjen e të cilave janë identifikuar aktivitetet specifike, 
afatet kohore për realizimin e tyre, implikimet financiare si dhe institucionet përgjegjëse2. Po ashtu, me qëllim 
të monitorimit të zbatimit të PSAK, për secilin objektiv strategjik janë përcaktuar treguesit e suksesit. 

Ky raport i monitorimit të zbatimit të PSAK realizohet në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evro-
pian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN)”, koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë 
civile të cilat angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale: Qendra për Arsim e Kosovës 
(KEC), Agjencia për Përkrahjen e Punësimit në Kosovë (APPK), Ballkan Sunflowers Kosova (BSFK), Aka-
demia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike (ATTA) dhe SPARK.

Një ndër objektivat e projektit KEEN është pjesëmarrja në zhvillimin e politikave në fushën e arsimit dhe  
punësimit. Në kuadër të veprimtarisë së vet projekti ka mbështetur procesin e hartimit të PSAK, dhe, po ashtu, 
është përcaktuar ta bëj monitorimin e zbatimit të këtij dokumenti nga pozicioni i shoqërisë civile. Për këtë 
qëllim është hartuar një kornizë monitorimi, e cila përcakton metodologjinë e monitorimit. Për monitorimin 
e zbatimit të PSAK, aktivitetet përkatëse janë zbërthyer dhe janë shndërruar në pyetje për të gjitha aspektet, 
segmentet dhe etapat konkrete të atyre aktiviteteve, si dhe janë identifikuar burimet e ndryshme konkrete për 
lehtësimin e monitorimit dhe për verifikimin e zbatimit të atyre aktiviteteve. 

Nga sa u tha më sipër, duke u bazuar në kornizën e monitorimit, ky raport ka për qëllim vlerësimin afatmesëm 
të zbatimit të Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë gjatë periudhës 2017 – 2019. Për më shumë, raporti 
synon të ofrojë një pasqyrë të hapave që janë ndërmarrë deri tani për realizimin e aktiviteteve, përkatësisht 
përmbushjen e objektivave strategjik si dhe të ofrojë informata mbi ndryshimet e deritanishme në fushën e 
arsimit. Në kuadër të këtij raporti, po ashtu ofrohen rekomandime të ndryshme për shfrytëzimin e PSAK  si 
platformë për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë.
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Për hartimin e raportit, përveç rishikimit të dokumenteve strategjike, analizave, të dhënave statistikore për 
arsim, si dhe raporteve tjera relevante në këtë fushë të publikuara nga institucionet shtetërore, organizata të 
shoqërisë civile, si dhe partnerët ndërkombëtarë  në fushën e arsimit, janë realizuar edhe intervista me zyrtarë 
të lartë të divizioneve përkatëse në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) si dhe përfaqë-
sues të organizatave/institucioneve mbështetëse për realizimin e PSAK, të cilat kanë ndihmuar shumë për të 
kuptuar perspektivat e të gjitha palëve me interes. 
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2.  Progresi në arritjen  
e objektivave strategjik

PSAK ka shtatë objektiva strategjik si më poshtë:

1    Rritja e përfshirjes dhe mundësitë e barabarta për zhvillim, aftësim dhe arsimim të çdo individi në 
arsimin parauniversitar. 

2     Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i bazuar në transparencë dhe në llogaridhënie. 

3    Zhvillimi i një sistemi funksional për sigurimin e cilësisë, në përputhje me standardet ndërkombëtare. 

4     Ngritja e cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit efektiv dhe të qëndrueshëm për përgatitjen dhe 
zhvillimin profesional të mësimdhënësve. 

5    Avancimi i të nxënit përmes mësimdhënies cilësore, duke zbatuar kurrikulën e bazuar në kompetenca 
dhe duke shfrytëzuar resurse mësimore të cilësisë së lartë. 

6    Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës në vend dhe më gjerë 
dhe krijimi i një sistemi të hapur të arsimit për të rriturit. 

7    Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të lartë përmes nxitjes së përsosmërisë në mësim-
dhënie, kërkimit shkencor, krijimtarisë artistike, inovacionit dhe ndërkombëtarizimit. 

Në seksionet në vijim ofrohen të dhëna lidhur me zbatimin e aktiviteteve, përkatësisht përmbushjen e objek-
tivave strategjike gjatë periudhës 2017-2019, në raport me arritjen e rezultateve të përcaktuara, masave si dhe 
në raport me arritjen e treguesve për matjen e përmbushjes së objektivave. 
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PJESËMARRJA DHE 
GJITHËPËRFSHIRJA
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2.1 OS1: Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja

Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja në arsim cilësor i referohet të drejtës së secilit fëmijë/nxënës dhe të ri për qas-
je dhe mundësi të barabarta për zhvillim maksimal të potencialeve të tij/saj. Këto pritje reflektohen në parimet 
e Kornizës Kurrikulare të Arsimit Parauniversitar, në objektivat, rezultatet e pritshme dhe aktivitetet e PSAK 
2017-2021, si dhe në një numër të politikave dhe programeve të veçanta arsimore, përmes të cilave synohet të 
sigurohet gjithëpërfshirja  dhe qasja e barabartë në arsim për të gjithë.  

Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe edukimin parafillor, rritja e përfshirjes në arsim të fëmijëve 
me nevoja të veçanta dhe fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, fëmijëve të riatdhesuar dhe 
diasporës, parandalimi i braktisjes së shkollimit, përkrahja e fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm, si 
dhe promovimi i diversitetit, janë aspekte të veçanta të cilat adresohen në kuadër të objektivit strategjik 1. 
Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja -  Rritja e përfshirjes dhe mundësitë e barabarta për zhvillim, aftësim dhe ar-
simim të çdo individi në arsimin Parauniversitar.  Përmbushja e tyre kërkon kohë, plotësim të kornizës ligjore 
dhe të programeve përcjellëse, harmonizim të veprimeve, udhëheqje, përgjegjësi dhe llogaridhënie. 

Më konkretisht, në kuadër të Objektivit Strategjik 1 janë paraparë tetë (8) rezultate të pritshme si në 
vijim:

1.1. Përfshirja në edukimin parashkollor cilësor arrin në 20% të fëmijëve të moshës 0-5;
1.2. Të gjithë fëmijët e moshës 5-vjeçare përfshihen në edukimin cilësor parafillor;
1.3. 50% e fëmijëve me nevoja të veçanta janë përfshirë në sistemin arsimor Parauniversitar;
1.4.  Përfshirja e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin fillor është rritur për 10%, ndërsa 

në arsimin e mesëm të ultë dhe të lartë për 20;
1.5.  Përfshihen të gjithë fëmijët e ri - atdhesuar në sistemin arsimor dhe fuqizohen mekanizmat për organizimin 

e mësimit në diasporë;
1.6.  Ekzistojnë mekanizma efektivë për parandalimin e braktisjes dhe mosregjistrimit në shkollë në arsimin 

Parauniversitar;
1.7.  Ekzistojnë  mekanizma  dhe  programe  për  identifikimin  dhe  përkrahjen  e  fëmijëve  me potencial të 

jashtëzakonshëm intelektual dhe me talente të veçanta në fusha akademike, kreative e artistike;
1.8.  Ekzistojnë mekanizma e politika efektive të krijuara për promovimin e diversitetit përmes një sistemi të 

integruar arsimor.

Në vijim do të ofrohen të dhëna lidhur me zbatimin e aktiviteteve të parapara në kuadër të secilit rezultat të 
pritshëm.
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3  Edukimi Parashkollor në Kosovë. KEEN. 2018” http://keen-ks.net/site/assets/files/1445/edukimi_parashkollor_ne_kosove_alb.pdf 
4  Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017- 2021. MASHT, korrik 2016. https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-ps

ak-2017-2021_1.pdf
5  Statistikat e Arsimit në Kosovë 2018/19. ASK. http://ask.rks-gov.net/media/4859/statistikat-e-arsimit-2018-2019.pdf 
6  Të gjitha Institucionet parashkollore me bazë në komunitet, janë nga komuna e Prishtinës: SOS Kopshti, Shkronjat, Zogjtë, Ngjyrat, 

Shtëpia magjike, Botanika, Milingonat, Ketrushët.
7  Institucionet e licencuara edukativo- arsimore parashkollore private (Lista e përditësuar në shtator 2019). https://masht.rks-gov.net/

uploads/2018/05/lista-24-09-2019-5.doc  apo https://masht.rks-gov.net/divizioni-per-arsim-privat-parauniversitar 
8  Raporti vjetor i vlerësimit të PSAK 2017-2021. MASHT, 2018. 

2.1.1 Përfshirja e fëmijëve në edukimin parashkollor
Përfshirja e fëmijëve në edukimin parashkollor të institucionalizuar në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë në niv-
el kombëtar3.  Në këtë linjë, PSAK 2017 – 2021 identifikon shkallën e ulët të përfshirjes së fëmijëve në edukim-
in parashkollor si një nga sfidat kryesore në këtë fushë të intervenimit, kryesisht për shkak të mungesës së 
investimeve, mungesës së infrastrukturës, por edhe për shkak të shkallës së ulët të vetëdijesimit të familjeve 
dhe politikë-bërësve për rëndësinë e edukimit parashkollor4. Në këtë drejtim, duke u bazuar në të dhënat nga 
Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsim (SMIA) në të gjitha komunat e Kosovës funksionojnë vetëm 
43 kopshte publike. 5 Ndërsa referuar raportit të publikuar në faqen zyrtare të MASHT-it për Institucionet e 
licencuara edukativo - arsimore parashkollore private, deri në shtator 2019 janë licencuar gjithsej 87 instituci-
one parashkollore private dhe  8 institucione parashkollore me bazë në komunitet6, të cilat ofrojnë shërbime 
në edukimin parashkollor të fëmijëve të moshës 0-6 vjeç. 7 

Në raportin e vlerësimit të PSAK-ut në vitin 2018, rezultati i pritur  për  rritjen  e  shkallës  së  përfshirjes  
së  fëmijëve  të moshës 0-5  vjeç  në  edukim parashkollor në 20% ishte vlerësuar se është modest dhe është 
sugjeruar që në kuadër të rishikimit të rritet synimi nga 20% në 24%, për të përshtatur këtë rritje me trendet 
demografike. Në mënyrë të veçantë, në këtë raport është rekomanduar që stadi zhvillimor i sistemit arsimor ka 
nevojë të prioritizoj përfshirjen e grupmoshave 3-5 vjeç8. Megjithëkëtë, raporti i vlerësimit nuk ka dokumen-
tuar se në rishikimet vjetore është rritur synimi për përfshirje në edukimin parashkollor nga 20 % në 24 %. 

Në këtë drejtim, sipas raportit për statistikat e arsimit në Kosovë 2018/2019, të publikuar në qershor të vitit 
2019 dhe parashikimit të popullsisë së Kosovës 2011 – 2021 (varianti i ulët) shkalla bruto e përfshirjes së 
fëmijëve në këtë nivel të edukimit është vetëm 7.2 %. Në tabelën 1 më poshtë, po ashtu ofrohen të dhënat mbi 
pjesëmarrjen e fëmijëve në edukimin parashkollor të ndara sipas grupmoshës.
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54+46+R 54+46+R 54+46+R

Tabela 1.  Pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin parashkollor sipas grupmoshave

Grupmosha

Numri i fëmijëve të përf-
shirë në institucione 

parashkollore publike 
dhe private, në vitin 
shkollor 2018/ 2019

Parashikimi i popull-
sisë së Kosovës 2011-
2021 (varianti i ulët) 
sipas ASK për vitin 

2019

Shkalla e përf-
shirjes në % në 

raport me parashi-
kimin e popullsisë 

për vitin 2019

1 deri 2 vjeç 1,353 27,076 5.0%

2 deri 3 vjeç 1,639 26,269 6.2%

3 deri 4 vjeç 2,642 25,736 10.3%

4 deri 5 vjeç 2,701 25,305 10.7%

Gjithsej  
1 deri 5 vjeç 8,335 116,523 7.2%

BURIMI:  ASK/SMIA (2018/2019)

Ndërkaq, përfshirja bruto e fëmijëve të moshës 4 dhe 5 vjeç në edukimin parashkollor gjatë vitit shkollor 
2018/19 është 49.5% që paraqet një rritje të lehtë krahasuar me vitet paraprake9. 

Tabela 2.  Numri e fëmijëve të moshës 4 dhe 5 vjeç të regjistruar në nivelin e arsimit parashkollor dhe 
parafillor dhe shkalla e regjistrimit në %

Grupmosha

2016/17 2017/18 2018/19

4 vjeç 1,964 2,064 2,701

5 vjeç 23,442 24,013 23,749

Gjithsej 25,406 26,077 26,450

Popullësia e moshës 4 dhe 5 vjeç 54,584 53,964 53,471

Shkalla e regjistrimit 46.5% 48.3% 49.5%

BURIMI:  ASK/SMIA (2016/2017; 2017/2018; 2018/2019)

9  Sipas Projeksioneve të popullsisë – varianti i mesëm (2011- 2021).  Agjencia e Statistikave të Kosovës (2013). Parashikimi I Popullsisë së 
Kosovës 2011-2061., f. 39.  http://ask.rks-gov.net/media/1610/parashikimi-i-popullsis%C3%AB-n%C3%AB-kosov%C3%AB-2011-2061.pdf
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Hartimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2016 për Licencimin dhe regjistrimin e Institucioneve edukativo-ar-
simore parashkollore private10, ka ndikuar në përshpejtimin e procedurave për licencimin e institucioneve 
private parashkollore. Në raportin e publikuar nga Divizioni për Arsim Privat Parauniversitar, vërehet se në tri 
vitet e fundit janë licencuar 95 Institucione parashkollore. Më saktësisht, deri në shtator të vitit 2019 kur edhe 
janë mbledhur të dhënat për hartimin e këtij raporti janë licencuar gjithsej 95 institucione parashkollore, prej 
të cilave 3 janë licencuar në vitin 2017, 38 në vitin 2018, ndërsa 54 institucione janë licencuar gjatë vitit 2019. 
Sipas listës së publikuar, ka dallime të licencimit në raport me kohëzgjatjen e licencës, nga një deri në tri vite11. 

Tabela 3.  Numri i institucioneve parashkollore private të licencuara sipas viteve 

3 
Viti 2017

38 
Viti 2018

54 
Viti 2019

Tutje, hartimi dhe zbatimi i programit për aftësim të edukatoreve në shërbim, që punojnë me fëmijë të moshës 
0-3, është realizuar në bashkëpunim me Save the Children. Për më shumë, programi është emërtuar “Për-
dorimi dhe përshtatja e hapësirave të çerdhes për qëllime edukative dhe zhvillimore” dhe sipas të dhënave nga 
Divizioni për edukim parashkollor në MASHT, gjatë vitit 2019, gjithsej 50 edukatore kanë përfituar nga ky 
program trajnimi.

10  UA Nr. 15/2016 për Licencimin dhe Regjistrimin e Institucioneve edukativo-arsimore parashkollore private. MASHT. Gusht, 2016. 
https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/09/15-ua-nr15-2016-licencimi-dhe-regj-ins-ed-app-rotated.pdf 

11  Institucionet e licencuara edukativo-arsimore parashkollore private (Lista e përditësuar në shtator 2019). MASHT, 2019. https://masht.
rks-gov.net/divizioni-per-arsim-privat-parauniversitar  
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Aktivitet tjetër i paraparë për vitin 2018 ishte hartimi i pakos së programeve vetëdijesuese për prindër lidhur 
me edukimin në fëmijërinë e hershme. Në kuadër të këtij aktiviteti, Instituti Pedagogjik i Kosovës (IPK) në 
bashkëpunim me MASHT kanë organizuar trajnimin për edukatore dhe prindër me titull “Bashkëpunimi 
edukatore-prind”. Trajnimi është realizuar me 5 grupe të përbërë nga afërsisht 22-23 pjesëmarrës, përfshirë 
edukatore që punojnë me fëmijë të moshës 0-3 vjeç dhe 3-6 vjeç si dhe prindër. Në secilin grup kanë marrë 
pjesë 4-5 prindër. Trajnimi nuk ka vazhduar gjatë vitit 2019 dhe nuk ka dëshmi për hartimin e një pakoje të 
programeve vetëdijesuese për prindër lidhur me edukimin në fëmijërinë e hershme. 

Në kuadër të synimit për organizimin e aktiviteteve për vetëdijesimin e shoqërisë për rëndësinë e edukimit 
parashkollor, përkatësisht Lansimin e spotit mediatik për rëndësinë e edukimit parashkollor për vitin 2017, 
nga divizioni përkatës në MASHT raportohet se MASHT në bashkëpunim me Zyrën e UNICEF-it në Kosovë 
në ambientin e hapur tek Fakulteti Teknik, lancuan strategjinë e komunikimit mbi rëndësinë e investimit në 
1000 ditët e para të jetës së fëmijës duke u bazuar në tri objektiva kryesore: a)  Promovimin e gjidhënies; b) 
Imunizimin e rregullt të fëmijës; dhe c) Përfshirjen e baballarëve në kujdesin dhe zhvillimin e fëmijës.

Po ashtu, në kuadër të fushatës vetëdijësuese, Save the Children në bashkëpunim me MASHT/Divizionin 
për Edukim Parashkollor, në ekranin për komunikim publik në Sheshin Nënë Tereza kanë shfaqur për gjatë 
një muaji të plotë video animacionin: Thesar për Tërë Jetën. Në të njëjtën linjë, në bashkëpunim me Save the 
Children është organizuar Konferenca Rajonale dyditore: Investimi në Kujdesin dhe Zhvillimin e Fëmijërisë së 
Hershme: Fakte, Mundësi dhe Sfida. Konferenca ishte një mundësi për hartuesit e politikave, ofruesit e shërbi-
meve, përfaqësuesit nga akademia dhe akterë të tjerë, për t’u informuar dhe ndarë praktikat më të mira mbi 
rëndësinë e investimeve në kujdesin dhe zhvillimin e fëmijërisë së hershme. 

Në anën tjetër, në kuadër të aktivitetit lidhur me pilotimin e kurrikulës së re parashkollore, i planifikuar të 
realizohet gjatë periudhës 2017-2019, sipas të dhënave të mbledhura vlerësohet se ky aktivitet nuk është real-
izuar sipas planit. Në vitin 2018 ka filluar iniciativa për hartimin e një drafti të ri të kurrikulës dhe si rrjedhojë 
në shtator të vitit 2019 drafti final i Kurrikulës bërthamë për edukim në fëmijërinë e hershme 0-5 vjeç është 
miratuar nga Ministri i Arsimit12. Ndaj këtij vendimi ka pasur reagime të shumta të institucioneve parash-
kollore. Në këtë drejtim, kolegjiumi i drejtorëve me datë 23.09.2019 ka kërkuar nga MASHT që ta anulojnë 
vendimin e miratimit të kurrikulës bërthamë për këtë nivel të edukimit, kryesisht për shkak të mungesës së 
informimit për rishikimin, plotësimin dhe ndryshimet e bëra në dokument pas diskutimit publik13.

Me qëllim të zbatimit dhe monitorimit të kompetencave për edukatore që punojnë me fëmijët e moshës 3-5 
vjeç, për periudhën 2017-2019 janë planifikuar katër nën-aktivitete si: (1) Trajnimi i edukatoreve që puno-
jnë me fëmijë të moshave 3-5, për zbatimin e “Kompetencave të edukatoreve”; (2) Trajnimi i inspektorëve 
dhe drejtorëve të institucioneve parashkollore për vlerësimin sipas kompetencave; (3) Shtypja e dokumenteve 
për kompetencat e edukatoreve; (4) Instalimi i databazës për vlerësimin e kompetencave në çdo institucion 
parashkollor, DKA dhe zyrë inspektimi. Në këtë drejtim, nga Divizioni përkatës në MASHT, raportohet se 
është organizuar trajnimi tre-ditor me inspektorë të arsimit dhe drejtorë të institucioneve parashkollore me 
qëllim të njoftimit të tyre lidhur me dokumentin për kompetencat e edukatoreve, instrumentin vlerësues dhe 

12  Kurrikula Bërthamë për Edukim në Fëmijërinë e Hershme. MASHT, mars 2019. https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/09/kurrikula-
bertham-per-edukim-ne-femirin-e-hershem-0-5-vjeq-pjesa-e-par.pdf 

13  Çerdhet në Kosovë nuk e pranojnë vendimin e Ministrit Bytyqi për kurrikulën bërthamë. VeriuInfo. Shtator,2019. http://www.veriu.info/
cerdhet-ne-kosove-nuk-e-pranojne-vendimin-e-ministrit-bytyqi-per-kurrikulen-berthame/
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data-bazën elektronike, ndërkaq në anën tjetër nuk ka informata lidhur me organizimin e këtij trajnimi me 
edukatore. Dokumenti zyrtar për kompetencat e edukatoreve është botuar nga Qendra për Arsim e Kosovës 
(KEC) në bashkëpunim me MASHT. Gjithashtu, raportohet se në të gjitha zyrat e inspektimit janë shpërndarë 
databazat për vlerësim të kompetencave të edukatorëve.

Gjatë vitit 2018 është hartuar Koncept dokumenti për edukimin në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç14, ndërsa 
gjatë vitit 2019 ka filluar hartimi i Projektligjit për edukim në fëmijërinë e hershme. 

Për fund, në analizën e bërë programeve dhe planeve strategjike për arsim të Qeverisë dhe MASHT-it për 
adresimin e çështjeve që lidhen me edukimin parashkollor, vërehet një mos- përputhje si në emërtimin e 
objektivave, ashtu edhe në përcaktimin e rezultateve të pritshme dhe aktiviteteve për arritjen e tyre. Për shem-
bull në Programin  e Qeverisë 2017-2021, lista  e  objektivave  të  MASHT ka dallime në raport me objektivat 
e përcaktuar në PSAK 2017-2021 si dhe rezultatet e pritshme që ndërlidhen me edukimin parashkollor. 

Në  këtë drejtim në programin e Qeverisë, janë vendosur objektivat si në vijim: (i) Të aplikohen programe të 
aplikueshme në botë për të avancuar punën me këtë kategori të fëmijëve;  (ii) Të  bëhet  masivizimi  i  përf-
shirjes  së  fëmijëve  në  çerdhe  dhe  sidomos  në parashkollor; (iii) Të përgatiten edukatoret për punë me 
standarde të avancuara të punës; dhe (iv) Të ndërtohen godina respektive që janë të qasshme për popullsinë15.

Në anën tjetër, në planet vjetore të punës së Qeverisë për vitin 2018 dhe 2019, ka objektiva me formulime të 
ndryshme16, me dallime në aktivitete ndërmjet viteve për edukimin parashkollor (bartje dhe heqje të aktivi-
teteve), siç është rasti i bartjes së aktivitetit për pilotimin e kurrikulës i cili është bartur nga viti 2018 në vitin 
2019 dhe i cili ende nuk ka filluar zbatimin për shkak të vonesave në zhvillimin dhe miratimin e kurrikulës së 
re për këtë nivel të arsimit17. Ngjashëm, aktiviteti “Rritja e përfshirjes së fëmijëve në edukimin parashkollor18” i 
planifikuar për vitin 2018, në vitin 2019 emërtohet si “Krijimi i hapësirave të reja fizike për përfshirjen e fëmi-
jëve në edukimin parashkollor19”.

Nga sa u tha më sipër, niveli i ulët i pjesëmarrjes në edukimin parashkollor është kryesisht për shkak se ky 
nivel i arsimit nuk ka qenë prioritet i politikave dhe në vitet e fundit janë bërë shumë pak investime në aspek-

14  Koncept dokument për edukimin në fëmijërinë e hershme 0 – 6 vjeç. Zyra e Kryeministrit, gusht 2018. http://kryeministri-ks.
net/wp-content/uploads/2018/12/Koncept-Dokumenti-p%C3%ABr-Edukimin-Parashkollor-Edukimin-n%C3%AB-F%C3%ABmi-
j%C3%ABrin%C3%AB-e-Hershme-0-6-vje%C3%A7-MASHT-Shqip.pdf

15  Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2017-2021, f.82. shtator, 2017 https://www.min-rks.net/repository/docs/programi_i_
qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf 

16  Objektivat për arsim sipas planeve vjetore të Qeverisë (2018 dhe 2019):
   Objektivi 4.a.1. Ndërmarrja e reformave në sistemin arsimor në të gjitha nivelet. (Plani, 2018) http://kryeministri-ks.net/dokumente/
page/33/ 

   Objektivi 1.1. Përmirësimi i cilësisë dhe rritja e përfshirjes së fëmijëve në arsimin parauniversitar, me fokus në nivelin parashkollor. 
(Plani, 2019). http://kryeministri-ks.net/dokumente/page/9/ 

17  Më 20.09.2019 është nxjerrë vendimi 470/01B  për  miratimin e Kurrikulës Bërthamë për Edukim në Fëmijërinë e hershme 0-5 vjeç.
18  Treguesit matës të  Aktivitetit Rritja e përfshirjes së fëmijëve në edukimin parashkollor, në planin e Qeverisë  për Arsim në vitin 2018: 

1. Në kuadër të projektit IPA fillon ndërtimi i 7 çerdheve të reja (1 me IPA 2014 dhe 6 me IPA 2016). 
2. Vazhdojnë punimet në 2 çerdhe me participim të MASHT në IPA. 
3. Me investimet  e MASHT-it vazhdojnë punimet në ndërtimin e një çerdheje dhe fillojnë punimet në ndërtimin e 2 çerdheve të reja; 
4. Rreth 20 institucione parashkollore private të licencuara (rreth 800 fëmijë të përfshirë në edukim parashkollor).

19  Treguesit matës të  Aktivitetit Krijimi i hapësirave të reja fizike për përfshirjen e fëmijëve në edukimin parashkollor, në planin e 
Qeverisë  për Arsim në  vitin 2019:
1. Në kuadër të projektit IPA, 3 çerdhe të reja të ndërtuara (1 çerdhe me IPA 2014 dhe 2 çerdhe participim të MASHT-it me IPA 2016). 
2. Me investimet e MASHT-it, 2 çerdhe të ndërtuara (janar-dhjetor).
3. 2 (dy) çerdhe të reja fillojnë të ndërtohen (janar-dhjetor).
4. Rreth 20 institucione parashkollore private të licencuara për herë të parë (janar-dhjetor).
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13+87+R 8+92+R 8+92+R

tin e burimeve njerëzore dhe të infrastrukturës. Niveli i ulët i pjesëmarrjes në edukimin parashkollor mund të 
ndikojë negativisht në perspektivat e mëtejme të nxënies së nxënësve20.

20  Menaxhimi i Arsimit Parauniversitar në Kosovë, f.19. KEEN, dhjetor 2018. http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1456/raporti_per_
menaxhimin_e_arsimit_parauniversitar_-_alb.pdf

21  Sipas Projeksioneve të popullsisë – varianti i ulët (2011- 2021).  Agjencia e Statistikave të Kosovës (2013). PARASHIKIMI I POPULLSISË 
SË KOSOVËS 2011-2061., f. 71.  http://ask.rks-gov.net/media/1610/parashikimi-i-popullsis%C3%AB-n%C3%AB-kosov%C3%AB-2011-2061.pdf

2.1.2 Përfshirja e fëmijëve në edukimin parafillor
Shkalla e përfshirjes së fëmijëve në edukimin parafillor ka shënuar progres kundrejt arritjes së cakut të 
përcaktuar në planin strategjik për arsim. Në këtë drejtim, sipas raportit vjetor statistikor me tregues arsimorë 
2017/18, shkalla bruto e regjistrimit (SHBR) për grup-moshën 5-6 vjeç është 92.4%, që krahasuar me vitin 
paraprak tregon rritje prej 4.8 pikë të përqindjes. Tabela në vijim paraqet numrin e përfshirjes së fëmijëve në 
edukimin parashkollor dhe arsimin parafillor në institucionet parashkollore publike dhe private gjatë periud-
hës 2015/2016 – 2018/2019.

Tabela 4. Numri i fëmijëve të regjistruar në edukimin parashkollor dhe parafillor 

Lloji i institucionit

2016/17 2017/18 2018/19

Publike 22,157 22,858 22,051

Private 1,285 1,282 1,698

Gjithsej 23,442 24,140 23,749

Popullësia e moshës 5 vjeç21 26,654 26,125 25,631

Shkalla e regjistrimit 87.8% 92.4% 92.7%

BURIMI:  ASK/SMIA (2016/2017; 2017/2018; 2018/2019)

Për më shumë, të dhënat tregojnë se brenda tri viteve, numri i përfshirjes së fëmijëve në edukimin parash-
kollor dhe arsimin parafillor në institucionet private është rritur për 20.1%. Megjithatë, ky progres i shënuar 
shton nevojën për të ngritur një sistem efikas të monitorimit të punës së institucioneve parashkollore private, 
për tu siguruar se zbatohen në mënyrë të duhur politikat dhe programet arsimore për fëmijërinë e hershme.
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Në kuadër të synimit për rritjen e pjesëmarrjes së fëmijëve në arsimin parafillor përmes hapjes së klasave 
të reja parafillore, MASHT ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me   Swiss Caritas për një edukim 
gjithëpërfshirës parashkollor në Kosovë. Në këtë drejtim, përmes këtij bashkëpunimi gjatë periudhës 2017 – 
2019, gjithsej 56 klasa parafillore janë pajisur me inventar dhe material përcjellës në disa komuna të Kosovës, 
përfshirë:  Prizren, Gjakovë, Gjilan, Viti, Fushë Kosovë, Drenas, Klinë, Malishevë, Mitrovicë, Suharekë dhe 
Podujevë. Për më shumë, është organizuar trajnimi 5-ditor i edukatoreve për modulin e licencuar nga MASHT 
“Të mësuarit dhe zhvillimin e fëmijës përmes lojës” prej të cilit kanë përfituar gjithsej 108 edukatore. 

Në anën tjetër, nuk ka të dhëna, raporte të veçanta që tregojnë për aftësimin e edukatoreve për zbatimin e 
kurrikulës, nuk është hartuar pakoja mësimore dedikuar grup-moshës parashkollore, nuk ka ndonjë të dhënë 
për fillimin e aftësimit të pedagogëve apo drejtorëve për monitorimin e edukatoreve sipas kompetencave dhe 
gjithashtu nuk ka ndonjë të dhënë lidhur me instalimin e data-bazës së vlerësimit në shkolla, referuar kom-
petencave të edukatorëve. Për më tepër, kjo e fundit nuk është elaboruar në pjesën përshkruese të aktiviteteve 
në dokumentin e PSAK-ut 2017-2021. Përkushtimi për zbatimin e këtyre aktiviteteve reflektohet të jetë me 
edukatorët që punojnë në institucione parashkollore të cilat mbështeten në kuadër të projekteve të ndryshme 
që zbatohen nga KEC dhe Save the Children, ndërkaq shumë pak me edukatore që punojnë në arsimin para-
fillor në kuadër të shkollave fillore. 

22  Ndryshimi apo zvogëlimi i numrit të nxënësve me nevoja të veçanta në klasë bashkangjitura, nuk mund të vertetohet me saktësi. Disa 
prej tyre intregohen në klasat e rregullta pas vlerësimit nga ekipi profesional ose transferohen në Qendrat Burimore.

2.1.3 Përfshirja e nxënësve me nevoja të veçanta

Të dhënat lidhur me numrin e nxënësve me nevoja të veçanta dhe saktësia e këtyre të dhënave është kom-
plekse për faktin se ende nuk është bërë vlerësimi i të gjithë nxënësve me nevoja të veçanta të cilët janë të 
përfshirë në klasat e rregullta. Në këtë drejtim, vlerësohet se numri i nxënësve me nevoja të veçanta në klasat 
e rregullta ka pësuar rënie çdo vit, ndërsa është rritur në Qendra Burimore. 

Tabela 5. Numri i nxënësve me nevoja të veçanta në arsimin parauniversitar

Numri i nxënësve 2016/17 2017/18 2018/19

Nxënës me nevoja të veçanta në  
Qendra Burimore  271 315 365

Nxënës me nevoja të veçanta në  
klasë bashkangjitura   5,294 4,451 3,64522

Gjithsej nxënës me nevoja të veçanta   
në arsimin parauniversitar  5,565 4,766 4,010

BURIMI:  ASK/SMIA ( 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)
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Në raport me numrin e mësimdhënësve mbështetës dhe asistentëve të cilët punojnë me fëmijët me nevoja të 
tjera të veçanta, të dhënat tregojnë se deri në vitin 2019 janë punësuar gjithsej 83 mësimdhënës mbështetës 
dhe 49 asistentë për punë me fëmijët me nevoja të veçanta, ndërkaq, punësimi i 51 asistentëve të tjerë është 
ende në proces. Në anën tjetër, në mungesë të asistentëve të mjaftueshëm, prindërit janë të detyruar që të mar-
rin përsipër angazhimin e asistentëve me mjete të tyre financiare. 

Në kuadër të aktivitetit të paraparë në PSAK 2017 – 2021 lidhur me përcaktimin e treguesëve për fëmijët me 
nevoja të veçanta për SMIA, MASHT me mbështetjen e Save the Children ka realizuar një studim lidhur me 
mbledhjen e të dhënave dhe funksionimin e mekanizmave për fëmijët me nevoja të veçanta në sistemin arsi-
mor. Ky studim ofron rekomandime për masat të cilat duhet të ndërmerren lidhur me sistemin e mbledhjes 
dhe përpunimit të të dhënave në SMIA për fëmijët me nevoja të veçanta dhe jo të bëhet përcaktimi i treg-
uesëve për fëmijët me nevoja të veçanta për SMIA, siç është paraparë me PSAK. Të gjeturat e studimit është 
paraparë të përfshihen në sistemin SMIA, mirëpo programi SMIA ekzistues ka pak mundësi intervenimi dhe 
përmirësimi. Kjo tregon se aktiviteti i përcaktuar në PSAK nuk është realizuar në formën siç është përshkru-
ar, ndërkaq sipas divizionit përkatës në MASHT, fokusi është që gjatë vitit 2020 të punohet në përmirësimin 
e mbledhjes së të dhënave sasiore dhe cilësore për fëmijët me nevoja të veçanta që janë në sistem dhe jashtë 
sistemit arsimor. 

Sa i përket synimit për funksionalizimin e ekipeve vlerësuese pedagogjike, në PSAK është paraparë hartimi 
i instrumenteve për vlerësim të nevojave pedagogjike të fëmijëve me nevoja të veçanta. Në vitin 2017 është 
arritur progres në hartimin e instrumenteve, të cilat janë pilotuar gjatë vitit shkollor 2018/2019, janë analizuar 
të gjeturat pas pilotimit, janë përfshirë në instrumente dhe sipas divizionit përkatës në MASHT, me 3 dhjetor 
2019 do të bëhet publikimi i tyre. 

Po ashtu, sipas planit, është hartuar programi për aftësim të ekspertëve për vlerësimin e nevojave pedagogjike 
të fëmijëve me nevoja të veçanta. Mirëpo sipas divizionit përkatës në MASHT, trajnimet akoma nuk kanë fil-
luar përkundër që ishin përcaktuar të organizohen në vitin 2018. Këto trajnime tani janë paraparë të fillojnë 
në vitin 2020 në 10 komuna si fazë e parë ku do të përfshihen mësimdhënës, ekipet vlerësuese në komuna dhe 
psikologët.

Sa i përket trajnimit të personelit arsimor për arsimin gjithëpërfshirës, raportohen të dhëna të njëjta me ato të 
raportit të vlerësimit të PSAK-ut 2018.  Në këtë drejtim, gjatë vitit 2018/2019 janë organizuar trajnime me 50 
inspektorë për indeksin  për gjithëpërfshirje dhe Planin individual të arsimit (PIA) dhe 30 zyrtar të komunave. 
Gjithsej 556 mësimdhënës kanë ndjekur trajnimet në programet: “Të nxënit e diferencuar dhe mësimdhënia e 
individualizuar në një klasë gjithëpërfshirëse“, “Indeksin për gjithëpërfshirje” dhe “Çrregullimet e spektrit autis-
tik”. Këto trajnime janë mbështetur nga partneret Save the Children, UNICEF në bashkëfinancim me MASHT. 
Përkundër trajnimeve të organizuara, sfidë vazhdon të mbetet numri i madh i mësimdhënësve të cilët nuk janë 
trajnuar për punën me fëmijët me nevoja të veçanta, ndërsa çdo herë ballafaqohen me nevoja në këtë fushë.

Ashtu si në raportin e vlerësimit të PSAK-ut për vitin 2018, raportohet se klasat e bashkëngjitura në shkalle 
vendi janë zvogëluar nga 76 sa kanë ekzistuar në 18 klasë. D.m.th. nuk është shënuar ndonjë progres nga viti 
2018. Sipas divizionit përkatës, këto klasë planifikohet të shndërrohen në dhoma burimore sapo këta nxënës 
të përfundojnë klasën e nëntë pasi që integrimi tyre në klasa të rregullta ka qenë i pamundur për shkak të 
moshës dhe shkallës së rëndë të aftësisë së kufizuar. Këtë mënyrë të tranzicionit të klasave të bashkëngjitura 



25

2017 - 2021

e parasheh edhe Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2018 për shndërrimin e klasave të bashkëngjitura në dhoma 
burimore23. Gjithashtu, raportohet se mbyllja e të gjitha klasave të bashkëngjitura dhe shndërrimi i tyre në 
dhoma burimore sipas planit, mbetet sfidë në vete, pasi që në disa komuna dhe shkolla ka nxënës me aftësi të 
kufizuara të rënda dhe të shumëfishta. Sfidë tjetër e identifikuar është mosha madhore e fëmijëve për integrim 
në klasa të rregullta, si dhe mungesa e burimeve profesionale në shkolla të rregullta për të mbështetur procesin 
e integrimit.

Në kuadër të aktivitetit për fuqizimin e mekanizmave për mbështetjen e shkollës, është paraparë që të rritet 
numri i mësimdhënësve mbështetës24 të cilët përkrahin fëmijët me nevoja të veçanta. Në këtë drejtim, gjatë 
vitit 2018 janë punësuar 9 mësimdhënës mbështetës në komuna të cilat do të mbështesin shkollat, mësim-
dhënësit dhe nxënësit në krijimin e një mjedisi gjithëpërfshirës si dhe punën pedagogjike me fëmijët me 
aftësi të kufizuara. Aktualisht në shkallë vendi janë 83 mësimdhënës mbështetës. Ndërsa në vitin 2019 është 
planifikuar që të punësohen 100 asistent për fëmijët me nevoja të veçanta. Në raport me planin e vitit 2019 
raportohet se janë punësuar 49 asistent për punë me fëmijët me nevoja të veçanta dhe 51 të tjerë janë në proces 
të rekrutimit. Me normativin për mësimdhënës nr. 10/2018, nenin 7 të normativit, janë qartësuar kualifikimet 
për mekanizmat mbështetës në nivel shkolle: Edukatorë mbështetës, Mësimdhënës mbështetës, Mësimdhënës 
udhëtues dhe asistent për fëmijët/nxënësit me nevoja të veçanta.25

Punësimi i asistentëve për punë me fëmijët me nevoja të veçanta, është politikë e re në grantin specifik për 
financimin e arsimit parauniversitar dhe për të qenë e qëndrueshme kjo politikë duhet të përfshihet në for-
mulën e financimit. Punësimi i mësimdhënësve mbështetës dhe asistentëve për punë me fëmijët me nevoja 
të veçanta, mbetet sfidë në vete, për faktin se nga disa komuna nuk bëhet me kohë planifikimi i nevojave dhe 
dërgimi i planeve dhe kërkesave në MASHT, për të siguruar mundësinë që planet e tyre të përfshihen në gran-
tin specifik për arsim.

23  Udhëzimi administrativ nr. 02/2018 për shndërrimin e klasave të bashkëngjitura në dhoma burimore. MASHT, 2018. https://masht.rks-
gov.net/uploads/2018/04/02-2018-ua-per-qendrat-burimore-x.pdf 

24  Mësimdhënës mbështetës quhen mësimdhënësit udhëtues të Qendrave Burimore (ish shkollat speciale) që angazhohen nga MASHT 
në bashkëpunim me komunat për mbështetje të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe mësimdhënsve të tyre në shkolla të rregullta. 
Kurse, Asistent për nxënës/fëmijë me nevoja të veçanta arsimore janë kandidatët që kanë mbaruar me sukses nivelin e 5-të të kualifi-
kimit në Qendrën e Kompetencës në Ferizaj. Asistent për nxënës/fëmijë me nevoja të veçanta arsimore janë politikë e re e planifikuar 
edhe me vijë buxhetore që punësohen nga komunat/ përkatësisht DKA-të.

25  Udhëzimi administrativ nr. 10/2018 për normativin mbi kuadrin profesional të Arsimit të Përgjithshëm. MASHT, 2018. https://masht.
rks-gov.net/uploads/2018/07/ua-masht-10-2018-per-normativin-mbi-kuadrin-profes-te-arsimit-te-pergjithshem-x.pdf

2.1.4  Përfshirja e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe 
egjiptian në arsim 

Pjesëmarrja apo përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e detyrueshëm është rritur ndër 
vite. Megjithatë vazhdon të mbetet sfidë pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin parashkollor, parafillor dhe të 
mësem të lartë. Kjo pasqyrohet edhe në tabelën në vijim, e cila iu referohet të dhënave të SMIA-së lidhur me 
përfshirjen e fëmijëve/nxënësve të  komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në këto nivele të arsimit. 
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Tabela 6.  Përfshirja e fëmijëve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në të gjitha nivelet e arsimit 
parauniversitar në Kosovë

Niveli

2016/17 2017/18 2018/19

Edukimi parashkollor  ( 0-4 vjeç) 0 13 24

Arsimi parafllor ( 5-6 vjeç) (çerdhe  + shkolla) 397 411 436

Arsimi  fillor ( klasa 1-5) 3,431 3,663 3,651

Arsimi i mesëm të ulët (klasa 6-9) 1,954 2,020 2,146

Arsimi i mesëm të lartë 486 561 582

Gjithsej 6,268 6,668 6,839

BURIMI:  ASK/SMIA ( 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)

Siç mund të vërehet nga tabela më lartë, gjatë vitit shkollor 2018/19 gjithsej 6,839 fëmijë/nxënës nga komu-
nitetet rom, ashkali dhe egjiptian ishin të përfshirë në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar, prej të cilëve 
vetëm 24 ishin të përfshirë në edukimin parashkollor, 436 në arsimin parafillor, 5,797 në arsimin fillor, të 
mesëm të ulët dhe 582 në arsimin e mesëm të lartë. Nga këto të dhëna mund të vërehet se pjesëmarrja është 
shumë më e kënaqshme në arsimin e detyrueshëm, përkatësisht në arsimin fillor, të mesëm të ulët, ndërsa 
zvogëlohet dukshëm në nivelet më të larta të arsimit. Po ashtu, shikuar ndër vite mund të vërehet se pjesëmar-
rja në të gjitha nivelet e arsimit ka ndjekur një trend relativisht të stabilizuar.  

Me qëllim të rritjes së përfshirjes së fëmijëve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parauni-
versitar është paraparë që gjatë tri viteve të para të zbatimit të PSAK, përkatësisht gjatë periudhës 2017 – 2019 
të bëhet harmonizimi i programeve të qendrave mësimore. Në këtë linjë, sipas divizionit përkatës në MASHT, 
në vitin 2018 është hartuar dhe finalizuar Udhëzuesi dhe dokumentacioni përcjellës për zbatimin  e UA Nr. 
17/2018 për themelimin dhe funksionimin e qendrave mësimore26. Ndërkaq, ende nuk është miratuar ud-
hëzuesi dhe dokumentet përcjellëse për zbatimin e këtij UA. Si rrjedhojë, në mungesë të udhëzuesit dhe do-
kumenteve përcjellëse vlerësohet se ende nuk ka filluar procesi i harmonizimit të programeve ashtu siç është 
paraparë me plan strategjik. 

Në Kosovë funksionojnë rreth 83 Qendra Mësimore të cilat veprojnë në 20 komuna të Kosovës, kryesisht 
në komunat ku jetojnë shumica e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian27. Këto qendra udhëhiqen nga 10 

26  UA Nr.17/2018 për themelimin dhe funksionimin e Qendrave Mësimore. MASHT. Nëntor, 2018. https://masht.rks-gov.net/up-
loads/2018/11/ua-masht-nr-17-2018-per-themelimin-dhe-funksionimin-e-qendrave-mesimore-x.pdf

27  Ndikimi i Qendrave Mësimore në përfshirjen e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim. KOSINT. Nëntor, 2018  http://www.keen-
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organizata të shoqërisë civile në Kosovë me mbështetje financiare të donatorëve ndërkombëtar. Numri më i 
madh i Qendrave Mësimore është në komunat e Gjakovës, Prizrenit, Pejës dhe Lipjanit. Për më shumë, sipas 
raportit, referuar të dhënave të ofruara nga organizatat jo-qeveritare që menaxhojnë Qendrat Mësimore, gjatë 
vitit shkollor 2017/18 gjithsej 5,555 fëmijë ishin të përfshirë në programet/aktivitetet e ofruara në Qendrat 
Mësimore, ku numri i fëmijëve nga të dy gjinitë është pothuajse i barabartë28.

Në kuadër të Projektit EU SIMRAES 2, të zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) 
dhe Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me 6 partnerë lokalë, gjatë viteve 2017-2018, janë 
zhvilluar aktivitete mbështetëse më qëllim që të sigurohet qasje e barabartë e fëmijëve nga komunitetet rom, 
ashkali dhe egjiptian në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm, duke përmirësuar regjistrimin, vijimin dhe ar-
ritjen e rezultateve të fëmijëve nëpërmjet mbështetjes së bazuar në komunitet dhe asaj financiare. Mbështetja 
e qendrave mësimore, pajisja me pako shkollore, ndarja e bursave për nxënës, trajnimi kundër diskriminimit 
“Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSH)”, trajnimi për mediatorë, trajnimi për Koordinatorët e Qendrave 
Mësimore, monitorimi i qendrave mësimore ishin disa nga aktivitetet kryesore të realizuara në kuadër të pro-
jektit EU SIMRAES 2 gjatë dy viteve të fundit29.

Sa i përket aktivitetit për hartimin e rregulloreve nga komunat për lehtësimin e kushteve të regjistrimit dhe 
vijimit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në nivelin parashkollor dhe arsimin e mesëm të lartë, sipas të 
dhënave nga MASHT vetëm komuna e Obiliq-it e ka hartuar rregulloren dhe në bazë të saj ofron lehtësime për 
regjistrimin e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në institucionet parashkollore publike dhe private. Mung-
esa e një rregulloreje të tillë në të gjitha komunat në të cilat jetojnë fëmijë të komuniteteve rom, ashkali dhe 
egjiptian, mund të ndikojë që rritja e përfshirjes së fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në edukimin parash-
kollor, arsimin fillor dhe të mesëm të mos shkojë në linjë me pritjet për rritjen e përfshirjes në arsim të fëmi-
jëve nga këto komunitete. 

Ndarja e bursave për vijim të shkollimit të mesëm për nxënës të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 
që kanë treguar sukses në mësim dhe që plotësojnë kriteret është përcaktuar si pikë referuese për çdo vit në 
kuadër të aktivitetit të dytë. Lidhur me këtë aktivitet raportohet se është shënuar rritje në numrin e përfituesve 
për bursat shkollore për vitin 2018/2019. Duke u bazuar në të dhënat nga divizioni për arsim gjithëpërfshirës 
- zyra për komunitete në kuadër të MASHT gjatë vitit shkollor 2018/2019 kanë përfituar bursa për shkol-
lim gjithsej 600 nxënës të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të përfshirë në shkollat e mesme të larta. 
Gjithashtu me programin e GIZ-it që zbatohet nga OJQ-VORAE, kanë përfituar edhe 150 nxënës të shkollave 
të mesme të larta gjysmë burse të cilët janë jo përfitues të bursës së plotë. Në këtë kuptim mund të thuhet se 
në vitin shkollor 2018/2019, gjithsej 750 nxënës nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të SHML janë 
mbështetur me bursa ose 48% më shumë se në vitin shkollor 2017/2018. Megjithatë, ende mungon një doku-
ment i unifikuar i cili përcakton kriteret për përzgjedhjen e bursistëve, përkundër që një aktivitet i tillë ishte 
paraparë  për tu realizuar në vitin 2017.   

Referuar raportit të divizionit për arsim gjithëpërfshirës - zyrës për komunitete në MASHT, lidhur me moni-
torimin e zbatimit të masave lehtësuese për regjistrimin e fëmijëve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 

ks.net/site/assets/files/1446/qm_ne_kosove-_alb-1.pdf
28 Po aty. 
29  Raportet vjetore të  punës së Qendres për Arsim e Kosovës. KEC. 2017 dhe 2018. http://kec-ks.org/wp-content/up-

loads/2016/02/2.-KEC-Raporti-2018.pdf
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në nivelin parashkollor dhe në shkolla të mesme të larta, nuk ka ndonjë sistem të monitorimit të rregullt, 
mirëpo në varësi të kërkesave që i drejtohen MASHT-it, bëhet koordinimi me DKA-të për t’iu mundësuar 
regjistrimin e nxënësve në nivelet përkatëse. Sipas divizionit përkatës në MASHT, çdo vit DKA-të tregojnë 
mirëkuptim për komunitetet dhe edhe nëse nuk i plotësojnë kriteret për regjistrim.

Sa i përket aktivitetit për trajnimin e mësimdhënësve për mësimdhënien në gjuhën rome, aktivitet i cili 
parashihet të zbatohet çdo vit në PSAK, nga të dhënat e MASHT raportohet se gjatë vitit shkollor 2018/2019 
është organizuar një trajnim lidhur me përdorimin e plan programeve dhe teksteve të gjuhës dhe kulturës 
rome. Ky trajnim është organizuar nga OJQ “Voice of Roma, Ashkali and Egyptians – VORAE” në bashkëpun-
im me MASHT, mirëpo nuk ka të dhëna për numrin e mësimdhënësve të përfshirë në këtë trajnim dhe vazh-
dimësinë e aktivitetit në vitin shkollor 2019/2020. Në këtë drejtim, raportohet se nuk ka interesim të madh nga 
mësimdhënësit për pjesëmarrje në këtë trajnim. Në kuadër të synimit për ngritjen e vetëdijesimit të komu-
niteteve rom, ashkali dhe egjiptian për rëndësinë e regjistrimit në kohë dhe vijimit të shkollimit është paraparë 
që në baza vjetore të organizohen aktivitete të ndryshme vetëdijësuese me fokus të veçantë tek vajzat. Në këtë 
drejtim, me qëllim të ngritjes së vetëdijes dhe promovimit të arsimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjip-
tian, në prill të vitit 2017, MASHT ka organizuar aktivitet për shënimin e ditës së Romeve (8 prill), përmes 
organizimit të tryezave të diskutimit që trajtojnë  nevojën  dhe rëndësinë e shkollimit. Po ashtu, në ciklin e 
tetë të projektit ATOMI, për identifikimin dhe përkrahjen e nxënësve me inteligjencë të jashtëzakonshme, me 
dhunti e talente (atomistë), kanë marrë pjesë rreth 2.5% e nxënësve nga komunitetet që jetojnë në Kosovë, si: 
turq, boshnjak, egjiptian, etj.30.

Për më shumë, nga zyra për komunitete në MASHT, raportohet se gjatë vitit shkollor 2018/2019 janë hartuar dhe 
shpërndarë broshura-fletëpalosje për orientim në arsimin e mesëm të lartë, për shkollat dhe profilet ekzistuese, 
është organizuar kampi veror 3 ditor në fshatin Kukaj, me pjesëmarrje të 26 nxënësve të arsimit të mesëm të ulët 
nga të gjitha komunitetet. Po ashtu, nga të dhënat e MASHT kuptohet se janë organizuar disa takime me nxënësit 
e klasave të nënta (9-ta) të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Megjithatë nuk ka të dhëna për numrin e nx-
ënësve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të përfshirë në këto aktivitete dhe mbulueshmërinë e shkollave. 

Në raportin Qasja e Komuniteteve në Arsimin Parauniversitar në Kosovë, të publikuar nga Organizata për 
Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë (OSBE), përshkruhen arritjet dhe sfidat në rritjen e 
përfshirjes së komuniteteve në arsimin parauniversitar në Kosovë 31. Sipas raportit, institucionet përgjithësisht 
ofrojnë nivel adekuat të përkrahjes për qasjen e komuniteteve në arsim, si sigurimi i transportit, bursa, por 
edhe orë plotësuese që kryesisht ofrohen në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile. Ende nuk është 
gjetur ndonjë zgjidhje e qëndrueshme për ofrimin e shkollimit në gjuhën serbe në kuadër të sistemit arsimor 
të Kosovës. Megjithatë, në kuadër të projektit ECMI të financuar nga Bashkimi Evropian është përgatitur një 
koncept dokument i cili ofron bazën për hartimin e një strategjie për integrimin e gjuhës sërbe në sistemin 
arsimor të Kosovës. Arsimi në gjuhët e komuniteteve përgjithësisht është i mundshëm, por sigurimi i librave 
shkollorë në gjuhën boshnjake dhe atë turke mbetet i parregullt.32 Në anën tjetër, sipas Kornizës kurrikulare (e 
rishikuar në vitin 2016), gjuha shqipe për nxënësit e komuniteteve joshumicë mësohet që nga shkalla e dytë, 

30  Referuar raportit të dërguar me 18.10.2019, nga Jusuf Thaçi, drejtor ekzekutiv Instituti ATOMI për Identifikimin dhe përkrahjen e nx-
ënësve me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente (atomistë) në kuadër të Projektit ATOMI.

31  Qasja e komuniteteve në arsimin parauniversitar në Kosovë. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë 
(OSBE), Dhjetor, 2018.  https://www.osce.org/sq/mission-in-kosovo/406958?download=true 

32  Po aty. 
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përkatësisht nga klasa e tretë33, mirëpo tekstet shkollore akoma nuk janë hartuar, për përdorim nga nxënësit e 
komuniteteve boshnjakë dhe turk34.

33  Korniza e Kurrikulës e Arsimit Parauniversitar të Republikës së Kosovës ( e rishikuar). f. 40. MASHT, 2017. http://masht.rks-gov.net/
uploads/2017/02/korniza-kurrikulare-finale.pdf 

34  Qasja e komuniteteve në arsimin parauniversitar në Kosovë. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë 
(OSBE), Dhjetor, 2018.  https://www.osce.org/sq/mission-in-kosovo/406958?download=true 

35  UA Nr.19/2015 për Sistemimin e Nxënësve të cilët kanë Migruar nga viti shkollor 2014/2015. MASHT. Dhjetor, 2015. https://masht.rks-gov.
net/uploads/2015/12/ua-19-2015-per-sistemimin-e-nxeneseve-te-cilet-kane-migruar-nga-viti-shkollor-2014-15rotated-1-1rotated_1.pdf 

36  UA Nr.01/2016 Përcaktimi i Kushteve, Kritereve dhe Procedurave për Organizimin e Mësimit Plotësues për Nxënësit e Riatdhesuar. 
MASHT. https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/01/ua-masht-nr-01-2016-per-caktimin-e-kushteve-kritereve-per-mesimin-plote-
sues-riatdhesimrotated.pdf

2.1.5  Përfshirja e fëmijëve të ri-atdhesuar dhe organizimi i mësimit 
në diasporë

Me qëllim të monitorimit të zbatimit të legjislacionit për të ri-atdhesuarit nga grupi mbikëqyrës i MASHT-it 
, ashtu siç është raportuar në raportet e vlerësimit të PSAK-ut për vitet 2017 dhe 2018, është  realizuar moni-
torimi i kurseve gjuhësore të mësimit për integrimin në arsim të fëmijëve të riatdhesuar në sistemin e arsimit 
publik. Grupi  mbikëqyrës i MASHT-it, raporton se çdo vit ka realizuar takime përgatitore për fillim të  më-
simit plotësues për të riatdhesuarit, në komunat ku janë evidentuar rastet dhe janë raportuar në sistem. Po 
ashtu, Drejtoritë Komunale për Arsim (DKA) në të gjitha komunat që kanë pasur raste të nxënësve të kthyer 
dhe të riatdhesuar kanë hartuar planet individuale për nxënësit në fusha të caktuara sipas legjislacionit në 
fuqi. Në bazë të monitorimit planet individuale janë hartuar për lëndën e gjuhës shqipe dhe sipas nevojës së 
nxënësve, duke u bazuar në programet e miratuara nga MASHT, për nxënësit e riatdhesuar si: Libri i mësuesit 
dhe Libri i nxënësit. Gjithashtu, referuar të dhënave nga MASHT, të gjitha institucionet edukativo-arsimore 
të arsimit parauniversitar kanë zbatuar udhëzimet administrative përkatëse, si UA 19/2015 për sistemimin e 
nxënësve të riatdhesuar nga viti shkollor 2014/201535 dhe UA.1/2016 për organizimin e mësimit plotësues për 
nxënësit e riatdhesuar36. Grupi mbikëqyrës i MASHT, në bazë të monitorimeve të realizuara, ka konstatuar se 
të gjithë nxënësit e riatdhesuar janë sistemuar sipas legjislacionit në fuqi. 

Për më shumë, MASHT me mbështetje të GIZ-it gjatë vitit 2017 dhe 2018 ka rishikuar programin për të riat-
dhesuarit, ka bërë trajnimin e zyrtarëve komunal dhe mësimdhënësve që punojnë me fëmijë të riatdhesuar, 
ka botuar materialet e rishikuara, mirëpo këto të fundit ende nuk janë publike në faqen zyrtare të MASHT-it. 
Gjithashtu, MASHT mbledhë të dhëna për fëmijët e riatdhesuar, mirëpo të dhënat nuk publikohen në raportet 
që i gjeneron SMIA, ashtu siç nuk publikohen të dhënat për numrin e nxënësve që migrojnë dhe shkollimin e 
vazhdojnë në vendet përkatëse.

Grupi mbikëqyrës i MASHT-it vazhdon të bëjë koordinimin e mësimit plotësues për nxënësit e riatdhesuar. 
Gjatë mbikëqyrjes së procesit të përfshirjes së fëmijëve të riatdhesuar janë identifikuar disa sfida si: evidentimi 
me kohë, mungesa e dokumentacionit të nxënësve që kanë migruar jashtë vendit dhe kur janë kthyer nuk kane 
pasur dokumentacion përkatës shkollor për nivelin e shkollimit të mbaruar, si dhe mungesa e buxhetit për të 
ofruar programe individuale për të riatdhesuarit. 
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Tabela 7.   Numri i nxënësve të riatdhesuar 

Numri i nxënësve 
të riatdhesuar –  
të raportuar nga 
shkollat në SMIA

2016/17 2017/18 2018/19

937 539 392

Gjithsej 1,868

Lidhur me mësimin plotësues në diasporë të dhënat tregojnë se ka përfunduar unifikimi i  Kurrikulës së 
mësimit të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë, si dhe ka vazhduar të mbahet Seminari  kom-
bëtar  me  mësimdhënësit  e diasporës, në të cilin në vitin 2018 kanë marrë pjesë rreth 160 mësimdhënës që 
punojnë me nxënësit shqiptarë gjithandej nëpër botë37. Referuar këtij publikimi në vitin 2005, rreth 30 mijë 
nxënës kanë vijuar mësimin plotësues në gjuhën shqipe, ndërsa në vitin 2018 rreth 23 mijë nxënës, numër ky 
shumë i ulët, kur merret parasysh fakti se rreth 40% e shqiptarëve jetojnë dhe punojnë jashtë atdheut. 

MASHT në statistika zyrtare nuk publikon të dhëna për numrin e nxënësve shqiptarë të përfshirë në më-
simin plotësues në diasporë, ashtu siç nuk ka publikuar në faqen zyrtare raporte për organizimin e aktivi-
teteve për nxënësit e diasporës, përkundër që këto aktivitete me nxënës janë paraparë në PSAK 2017-2021. 
Për më shumë, në kuadër të synimit për të organizuar mësimin në diasporë, në planin e veprimit të PSAK 
është vendosur vetëm një aktivitet që lidhet me nxënësit në diasporë, i cili sipas përshkrimit në dokumentin 
e PSAK-ut i referohet organizimit të aktiviteteve të ndryshme arsimore dhe  rekreative  për  nxënësit  e  dias-
porës  që vizitojnë  Kosovën  në  mënyrë  të organizuar. Megjithatë me këtë aktivitet, nuk mund të fuqizohen 
mekanizmat për organizimin e mësimit në diasporë.

Në anën tjetër, referuar raportit të Departamentit për Ruajtjen dhe Kultivimin e Arsimit dhe Kulturës në 
Diasporë, në Ministrinë e Diasporës dhe Investimeve strategjike, gjatë këtyre 2-3 viteve janë organizuar akti-
vitete të ndryshme me nxënësit e diasporës. Në fillim të muajit tetor të vitit 2019, është realizuar Programi i 
ekskursionit mësimor/njohës i nxënësve dhe mësimdhënësve shqiptar nga Gjermania. Grupi i pjesëmarrësve 
përbëhet nga më së shumti 35 pjesëmarrës, përfshirë këtu nxënës/e dhe mësimdhënës nga shkollat ku mbahet 
mësimi plotësues në Gjermani. Gjatë muajit gusht të vitit 2019, është organizuar shkolla verore për nxënësit 
nga diaspora, në të cilën kanë marrë pjesë 37 nxënës dhe mësimdhënës nga diaspora dhe Kosova38. 

37  MASHT (Kosovë) & MASH (Shqipëri). (2019). Shkolla për gjuhën dhe kulturën e atdheut dhe identiteti kombëtar. Përgatitur nga Nuhi 
Gashi. Libër me materialet e seminarit mbarëkombëtar me mësuesit, mesueset dhe veprimtarët/et e shkollës së mësimit plotësues në 
gjuhën shqipe në diasporë, mbajtur në Tiranë prej 31.07.2018 – 03.08.2018.

38  Departamenti për ruajtjen dhe kultivimin e arsimit dhe kulturës në diasporë. https://mdis.rks-gov.net/departamentet/departamen-
ti-per-ruajtjen-dhe-kultivimin-e-arsimit-dhe-kultures-ne-diaspore/
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2.1.6  Parandalimi i braktisjes dhe mos-regjistrimit në shkollë në 
arsimin parauniversitar

Në kuadër të synimit për të ngritur kapacitetet e ekipeve parandaluese në nivel shkolle, komune dhe në niv-
elin qendror është përcaktuar që gjatë vitit 2017 të zbatohen tri aktivitete, të cilat i referohen themelimit dhe 
mbikëqyrjes së ekipeve të EPRMB në të gjitha shkollat dhe komunat si dhe ngritjes së kapaciteteve të ekipeve 
në nivel shkolle dhe komune për zbatimin e dokumenteve ekzistuese. 

Duke u bazuar në të dhënat e MASHT, ekipet për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mosregjistrimit 
të fëmijëve (EPRBM) janë duke u themeluar në nivel komune dhe shkolle dhe i gjithë procesi i konsolidimit 
të ekipeve pritet të përfundojë deri në vitin 2021, ashtu siç është paraparë edhe me PSAK. Në kuadër të këtij 
synimi, në 30 komuna të Kosovës janë organizuar sesione informuese si dhe janë mbajtur në vazhdimësi 
trajnime për ngritjen e kapaciteteve të EPRBM. Për më shumë, sesionet informative dhe trajnimet janë orga-
nizuar në dy faza: (i) në vitin 2017 me përfshirje të 9 komunave: Pejë, Ferizaj, Fushë Kosovë, Obliliq, Rahovec, 
Klinë, Istog, Gjakovë, Podujevë; dhe (ii) në vitin 2018  me përfshirje të 21 komunave të  tjera si: Deçan, Junik, 
Dragash, Gjilan, Malishevë, Mamushë, Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj, Prishtinë, Prizren, Suharekë, Shtërpcë, 
Shtime, Drenas, Han i Elezit,  Kaçanik,  Kamenicë,  Lipjan, Novo Bërdë dhe Viti . Të gjitha këto komuna, sipas 
MASHT janë mbështetur me trajnime dhe sesione informative rreth politikave kundër braktisjes dhe mënyrës 
së funksionimit të EPRBM-ve. Ndërkaq në të gjitha komunat me të gjithë drejtorët e shkollave dhe personelin 
tjetër që merren me SMIA janë organizuar sesione për mekanizmat e paralajmërimit të hershëm të braktisjes. 

Megjithatë, përkundër mbështetjes së ofruar, sfidë vazhdon të mbetet funksionimi i ekipeve sipas platformës 
së zhvilluar për identifikim, trajtim dhe raportim cilësor, ngritja e nivelit të përgjegjësisë në nivel komune 
për të funksionuar siç kërkohet me qasje ndërsektoriale për t`i përkrahur siç duhet rastet që u referohen nga 
shkollat, si dhe adresimi i problemeve të shumta të dimensionit social që vështirë menaxhohen nga shkollat. 
Ngjashëm, shkollat sfidohen në raport me koordinimin me prindër për menaxhimin e rasteve. Për tejka-
limin e tyre nevojitet vazhdimi i mbështetjes së konsoliduar mirë, si dhe monitorimi i vazhdueshëm i punës 
së ekipeve komunale dhe atyre në nivel shkolle. Po ashtu, në kuadër të synimit për ngritjen e kapaciteteve 
është zhvilluar programi i trajnimit “Barazi dhe mundësi të barabarta” prej të cilit kanë përfituar gjithsej 98 
pjesëmarrës përfshirë: mësimdhënës, drejtorë të shkollave, staf profesional, këshilla të prindërve dhe zyrtarë 
të DKA-ve nga të gjitha komunat e Kosovës. Po ashtu në komunën e Gjakovës janë organizuar punëtori për 
parandalimin e dhunës në familje, në të cilat kanë marrë pjesë 42 shkolla, me gjithsej 158 pjesëmarrës.

Sa i përket zbatimit të aktivitetit për rishikimin e rolit të EPRBM, është hartuar dhe miratuar UA nr. 08/ 2018 
për themelimin e EPRBM-ve në arsimin parauniversitar, gjatë të cilit proces janë përfshirë edhe shkollat e 
mesme të larta në obligimin për t`i themeluar ekipet dhe për të funksionuar sipas sistemit/politikave për 
parandalim dhe reagim ndaj braktisjes. Pas hyrjes në fuqi të këtij UA, është vazhduar me monitorimin e ek-
ipeve të shkollave dhe asistimet në raste të veçanta sipas kërkesave. Gjatë vitit shkollor 2018/2019, raportohet 
se janë monitoruar dhe mentoruar 80 shkolla në 10 komuna të ndryshme.

Në të njëjtën linjë, gjatë vitit 2017 janë hartuar të gjitha instrumentet për përmirësimin e grumbullimit të 
të dhënave për braktisje dhe mos regjistrim në shkollë si dhe duke u bazuar në to është zhvilluar dhe është 
funksional moduli për sistemin e paralajmërimit të hershëm të braktisjes në SMIA. Gjithashtu, raportohet se 
vazhdimisht janë mbajtur takime, sesione dhe trajnime rreth përdorimit të dokumenteve dhe instrumenteve 
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të aprovuara. Në anën tjetër, nuk janë hartuar/krijuar planet e veprimit për parandalimin e braktisjes dhe të 
mos regjistrimit në të gjitha komunat përkundër që ky aktivitet është paraparë në PSAK 2017 – 2021. 

Me qëllim të vetëdijesimit të popullatës për arsimimin e kategorive tjera të rrezikuara, raportohet se me part-
neritete të ndryshme janë përgatitur spote vetëdijësuese, megjithatë nuk ka informata nëse është bërë lansimi 
i spotit mediatik për rëndësinë e arsimimit të grupeve të rrezikuara si vajzat, fëmijët e ngujuar, fëmijët me nev-
oja të veçanta, fëmijët e komuniteteve tjera ashtu siç është përcaktuar në PSAK për vitin 2018. Në anën tjetër, 
janë zhvilluar materialet sensibilizuese kundër braktisjes ku preken të gjitha grupet e cenueshme të cilat çdo 
vit janë botuar në broshura të veçanta në kuadër të javës kundër braktisjes. MASHT çdo vit organizon javën 
kundër braktisjes së shkollimit me aktivitete në  nivel qendror dhe në shkolla/ komuna. 

Sa i përket monitorimit dhe vlerësimit të progresit të arritur në zbatim të politikave që adresojnë braktisjen 
dhe mosregjistrimin dhe paralajmërimin e hershëm për fëmijët në rrezik të braktisjes, raportohet se në vitin 
2017 është botuar raporti i monitorimit nga MASHT, në vitin 2018 është realizuar dhe publikuar hulumtimi 
nga grupi i organizatave ERAC, ndërkaq në fund të këtij viti është planifikuar të realizohet hulumtimi i radhës 
në partneritet me ECMI-në. Pavarësisht raporteve hulumtuese, vlerësohet se mekanizmi i inspektoratit të ar-
simit duhet të fuqizohet në mënyrë që të sigurohet një monitorim i qëndrueshëm. Gjithashtu, rekomandohet 
që të ngriten kapacitetet e inspektoratit për të mbikëqyrur në terren zbatimin e këtyre politikave, si dhe në 
kuadër të vlerësimit të performancës së shkollave, të vlerësohet po ashtu angazhimi i tyre në trajtim të brak-
tisjes së shkollimit/matjen e rreziqeve dhe parandalimin e tyre në kohën e duhur. Kjo e fundit, është pjesë e 
integruar e treguesve të performancës së shkollës të përcaktuar me kornizën për pritëshmëritë e performancës 
së shkollës39.

Organizimi i mësimit të përshpejtuar për nxënësit që kanë braktisur ose nuk janë regjistruar në shkollë nuk 
ka shënuar ndonjë progres. Sipas të dhënave të raportuara për vlerësimin e PSAK-ut për vitin 2018, për pro-
gramin fillor për klasat 1-5  ekziston programi “Dritare jete” i hartuar me mbështetje nga UNICEF, i cili 
vazhdon të përdoret për rastet që identifikohen se kanë nevojë për mësim të përshpejtuar. Vazhdon të mbetet 
sfidë identifikimi i hershëm i rasteve dhe gatishmëria e shkollave dhe komunave për trajtim të rasteve sipas 
legjislacionit në fuqi.

39  Korniza e sigurimit të cilësisë së përformancës së shkollës në Kosovë. IPK, Prishtinë. 2016. http://ipkmasht.rks-gov.net/kriteret-dhe-
treguesit-e-cilesise-se-performances-se-shkolles/

2.1.7 Përkrahja e fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm 

Me qëllim të identifikimit dhe ofrimit të përkrahjes së fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm janë para-
parë një varg aktivitetesh të cilat kryesisht ndërlidhen me përcaktimin e mekanizmave dhe programeve iden-
tifikuese dhe mbështetëse, hartimin e programit trajnues për aftësimin e psikologëve dhe mësimdhënësve 
për punë me fëmijë me potencial të jashtëzakonshëm dhe me talente të veçanta, trajnimin e psikologëve dhe 
mësimdhënësve për të punuar me këta fëmijë, si dhe sigurimin e fondeve shtesë për fëmijët me potencial të 
jashtëzakonshëm dhe me talente të veçanta (gjithsej 40 bursa).
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Gjatë kësaj periudhe, janë hartuar dhe miratuar Udhëzimi administrativ Nr. 14/2019 dhe udhëzuesi për zba-
tim të UA për nxënësit me aftësi të jashtëzakonshme dhunti dhe talente. Qëllimi i këtij UA është përcaktimi 
i kritereve dhe procedurave për identifikimin dhe përkrahjen e fëmijëve/nxënësve me potencial të jashtëza-
konshëm intelektual dhe me talente të veçanta në fusha akademike, kreative dhe artistike, në funksion të 
zhvillimit dhe arritjes së potencialit të tyre të plotë40. Megjithatë, për zbatimin e tij, mbetet sfidë funksionimi 
i mekanizmave për identifikim dhe vlerësim të nxënësve sipas UA, si dhe mungesa e institucioneve publike të 
specializuara për të mbështetur këtë fushë.

Raporti i divizionit përkatës tregon se është hartuar programi trajnues për aftësimin e psikologëve dhe mësim-
dhënësve për punë me fëmijë me potencial të jashtëzakonshëm dhe me talente të veçanta si dhe janë trajnuar 
dhe certifikuar 25 psikolog dhe mësimdhënës. Në raport me numrin e shkollave dhe mundësinë e qasjes së 
psikologëve të trajnuar në të gjitha shkollat, vlerësohet se shtrirja e trajnimit në një numër me të madh të 
mësimdhënësve është vështirë të arrihet sipas planit, pasi nuk ka trajnerë dhe ekspertë të mjaftueshëm në këtë 
fushë, përkatësisht nuk ka kapaciteteve të mjaftueshme vendore për të punuar me këtë kategori të nxënësve. 

Lidhur me sigurimin e fondeve shtesë për fëmijët me potencial të jashtëzakonshëm dhe me talente të veçanta, 
për vitin 2019 është përcaktuar që të sigurohen 40 bursa. Referuar raportit të divizionit përkatës në MASHT, 
vërehet se pavarësisht që nuk ka qenë e planifikuar që të ndahen bursa në vitin 2018, MASHT ka ndarë 100 
mijë euro për këtë kategori të nxënësve si subvencione për Institutin ATOMI-i, të cilat mjete janë shfrytëzuar 
për identifikimin dhe testimin e fëmijëve me aftësi të jashtëzakonshme, për ofrimin e programeve të trajnimit 
për mësimdhënës dhe psikolog si dhe për ofrimin e programeve shtesë për avancimin e tyre në fushat që ata 
kanë pasur dhunti dhe talente. Ngjashëm, në vitin 2019 MASHT ka ndarë në kategorinë subvencione dhe 
transfere rreth 200 mije euro dhe përmes shpalljes publike ka ftuar të gjitha OJQ-të për aplikimin me projektet 
e tyre për të përkrahur ketë kategori të nxënësve. I gjithë aktiviteti është ende në proces.

Nga sa u tha më sipër, duke u bazuar në të dhënat nga Instituti ATOMI41 – Identifikimi dhe përkrahja e nx-
ënësve me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente (atomistë), shohim se në këtë projekt gjatë 
viteve 2017-2019, në dy cikle të aplikimit, kanë aplikuar 1,670 nxënës të klasave 8-12, të 28 komunave të 
ndryshme të Kosovës, përfshirë Luginën e Preshevës. Në bazë të kritereve dhe rezultateve të testimit, janë 
identifikuar dhe përkrahur 114 nxënës me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente (atomistë). 
Sipas raportit, Projekti ATOMI në tri cikle të viteve 2017-2019, është përkrahur financiarisht nga Ministria e 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Raiffeisen Bank Kosova (RBKO), Oda Ekonomike Amerikane 
në Kosovë (AmCham), Meridian Corporation,  Frost & Fire LLC (F&F), Sunny Hill Foundation (SHF), por 
edhe tre donatorë individual dhe privat. Në këtë drejtim, vlen të theksohet se MASHT nuk e ka përkrahur 
Projektin ATOMI për ciklin e nëntë (1 shtator 2019 – 31 gusht 2020), prandaj Projekti ATOMI aktualisht 
funksionon me kapacitet minimal dhe do ta ketë të pamundur të përzgjedhë atomistë të rinj gjatë këtij cikli, 
por gjithashtu do të ketë vështirësi edhe në ofrimin e shërbimeve dhe aktiviteteve përkrahëse për atomistët e 
përzgjedhur deri më tani.

40  UA Nr. 14/2019 për fëmijët/nxënësit me aftësi të jashtëzakonshme, dhunti dhe talente. MASHT.2019. https://masht.rks-gov.net/up-
loads/2019/09/udhzimi-administrativ-me-nr-14-2019-per-fnxajdht-rotated.pdf

41  Raport i dërguar me 18.10.2019, nga Jusuf Thaçi, drejtor ekzekutiv Instituti ATOMI për Identifikimin dhe përkrahjen e nxënësve me 
inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente (atomistë) në kuadër të Projektit ATOMI.
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Tabela 8. Përkrahja e nxënësve me inteligjencë të jashtëzakonshme, dhunti e talente (atomistë)

Nr. Projekti ATOMI 

Identifikimi dhe përkrahja e nxënësve me 
inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e 

talente (atomistë)

Femra Meshkuj Gjithsej

1 Cikli i gjashtë i Projektit ATOMI 
(1 nëntor 2016 – 31 tetor 2017) 17 34 51

2 Cikli i shtatë i Projektit ATOMI 
(1 nëntor 2017 – 31 tetor 2018)

Në këtë cikël është punuar me 51 atomistët e identifi-
kuar në ciklin e gjashtë

3 Cikli i tetë i Projektit ATOMI 
(1 shtator 2018 – 31 gusht 2019) 27 36 63

GJITHSEJ: 44 70 114

Instituti ATOMI, krahas punës me nxënës me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente (atom-
istë), gjatë periudhës nëntor 2018 – maj 2019, ka ofruar trajnimin “Identifikimi dhe përkrahja e nxënësve me 
inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente” për 100 mësimdhënës të nivelit fillor dhe të mesëm të ulët 
të komunës së Prishtinës, Prizrenit dhe të Gjilanit. Ky projekt i trajnimit është përkrahur financiarisht nga 
programi GIZ CDBE, prandaj është ofruar falas për mësimdhënësit e përfshirë në këtë trajnim. Trajnimi i of-
ruar është Program Themelor i trajnimit për Mësimdhënës të Karrierës, me gjithsej 30 orë trajnimi, i aprovuar 
(akredituar) nga MASHT, përkatësisht KSHLM, i cili zbatohet nga Instituti ATOMI.

Për identifikimin dhe përkrahjen e fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm intelektual dhe me talente të 
veçanta, gjatë vitit 2019, nga Koordinatori Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport, në bashkëpunim me komunat 
dhe shkollat, është organizuar Garë Nacionale në Dituri si dhe Kreativitet Kulturor e Mendim Kritik. Sipas 
raportit në faqen zyrtare të koordinatorit, në nivelin shkollor në të dyja garat janë gjithsej 40,624 nxënës fitues. 
Në nivel komunal në gara të Diturisë janë 1467 nxënës fitues, kurse në Kreativitet Kulturor dhe Mendim Kri-
tik 2078 nxënës fitues. Ndërsa, në nivelin republikan të Garës Nacionale të Diturisë janë shpallur 262 nxënës 
fitues, si dhe 292 nxënës janë shpallur fitues në Kreativitet Kulturor e Mendim Kritik42. Nga komuniteti arsi-
mor, procesi është përshkruar me debate, sfida dhe paqartësi rreth organizimit, cilësisë së testeve dhe menax-
himit të gjithë procesit. Garat nacionale nuk kanë qenë të planifikuara në PSAK 2017-2021.

Sa i përket bashkëpunimit me qendra dhe organizata vendore dhe ndërkombëtare të angazhuara në përkrahje 
të fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm, divizioni përkatës në MASHT raporton se MASHT-i ka bash-
këpunim me OJQ vendore dhe ndërkombëtare të cilat punojnë në këtë fushë, mirëpo në raport nuk prezanto-
het ndonjë bazë e të dhënave lidhur me bashkëpunimet në këtë fushë, kohëzgjatjen dhe rolet e ndara. 

42   Koordinatori Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport. 2019. https://knkrs.rks-gov.net/lajmi_single/736
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2.1.8 Promovimi i diversitetit

43  UA Nr. 03/2018 për gjuhët e huaja në programin e studimit të ciklit të dytë apo të tretë.2018. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx-
?ActID=16130 

44  Udhërrëfyesi për diversitetin dhe gjithëpërfshirjen për sistemin arsimor parauniversitar në Kosovë.MASHT. https://masht.rks-gov.net/
uploads/2018/05/udherrefyesi-per-diversitetin-dhe-gjitheperfshirjen-ss-checked.pdf 

Referuar raportit nga Divizioni për arsim gjithëpërfshirës, zyra për komunitete, me synim promovimin e 
diversitetit gjatë vitit 2017/2018 ka realizuar vetëm një aktivitet, përkatësisht është hartuar udhëzuesi për 
promovimin e dialogut në mes komuniteteve. Për më shumë, ky udhëzues është hartuar dhe finalizuar me 
mbështetje të OSBE-së. Megjithatë, udhëzuesi nuk është nënshkruar nga Ministri dhe nuk është dhënë asnjë 
shpjegim për arsyet e mos nënshkrimit. 

Qeveria e Kosovës ka miratuar Udhëzimin Administrativ nr. 03/2018 për Gjuhët e huaja në programin e 
studimit të ciklit të dytë apo të tretë43. Gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave për këtë raport vërehet se 
nuk është hartuar Udhëzimi Administrativ për mësimdhënien e gjuhëve të mjedisit, si aktivitet i paraparë për 
zbatim gjatë vitit 2018. 

Aktivitete të tjera të parapara për zbatim gjatë vitit 2018 dhe 2019, por që nuk janë realizuar janë si në vijim: 
(i) Hartimi i Udhëzimit Administrativ për mësimdhënien e gjuhëve të mjedisit; (ii) Zhvillimi profesional i 
mësimdhënësve për gjuhën shqipe si gjuhë e dytë; (iii) Hartimi i materialeve mësimore përkatëse; dhe (iv) 
Vlerësimi i nevojave për zhvillimin e moduleve arsimore specifike për komunitete.

Udhërrëfyesi për diversitetin dhe gjithëpërfshirjen për sistemin arsimor parauniversitar në Kosovë i hartuar 
në vitin 2016 në kuadër të Programit të Binjakëzimit, e plotëson deri diku kuadrin e udhëzimeve për shkollat 
dhe mësimdhënësit se si të fillojnë zhvillimin e shkollës dhe klasave të tyre për t’u bërë gjithëpërfshirëse dhe 
për të promovuar diversitetin44. Megjithëkëtë, udhërrëfyesi nuk kompenson Strategjinë për promovimin e di-
alogut ndëretnik dhe kontakteve mes komuniteteve, siç është paraparë të zhvillohet me PSAK 2017-2021, dhe 
aktivitetet tjera të përcaktuara me këtë plan për të siguruar mekanizma e politika efektive për promovimin e 
diversitetit përmes një sistemi të integruar arsimor.
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2.1.9  Matrica e zbatimit të aktiviteteve -  
Pjesëmarrja dhe Gjithëpërfshirja

Objektivi Strategjik OS1: Rritja e përfshirjes dhe mundësitë e barabarta për zhvillim, 
aftësim dhe arsimim të çdo individi në arsimin parauniversitar

Rezultati 1.1. Përfshirja në edukim parashkollor arrin në 20 %  të fëmijëve të moshës 0-5 

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

1.1.1. Stimulimi i hapjes dhe akred-
itimit të institucioneve private 
dhe qendrave me bazë në komu-
nitet nga ana e Komunave

2017-2021 2017-vijon Hartimi i Udhëzimit Administrativ për 
hapjen/themelimin e institucioneve 
parashkollore private nga ana e komu-
nave, ka bërë që të përshpejtohen pro-
cedurat për licencimin e institucioneve 
private parashkollore. Në tri vitet e 
fundit janë licencuar 95 institucione 
parashkollore private.

1.1.2. Hartimi dhe zbatimi i pro-
gramit për aftësimin e edukator-
eve në shërbim që punojnë me 
fëmijët 0-3

2017-2018 2017 Hartimi i programit është hartuar me 
mbështetje nga Save the Children.

1.1.3. Zhvillimi i programeve për 
vetëdijesimin e prindërve lidhur 
me fëmijërinë e hershme

2018 2018  Programi i trajnimit për edukatore  dhe 
prindër me titull “Bashkëpunimi eduka-
tore-prind”.

1.1.4. Organizimi i aktiviteteve për 
vetëdijesimin e shoqërisë për 
rëndësinë e edukimin parashkol-
lor

2017-2021 2017-vijon

1.1.5. Pilotimi i kurrikulës së re 
parashkollore

2017-2019  / Miratimi i dokumentit të kurrikulës 
është bërë në shtator të vitit 2019, 
paraprakisht nuk është bërë pilotimi.

1.1.6. Zbatimi dhe monitorimi i 
kompetencave për edukatore që 
punojnë me fëmijët e moshës 
3- 5

2017-2019 2017-vijon Ka mungesë të raporteve përmbled-
hëse.

Rezultati 1.2. Të gjithë fëmijët e moshës 5-vjeçare përfshihen në edukimin cilësor parafillor

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

1.2.1. Hapja e klasave të reja para-
fillore

2017-2021 2017-vijon  Pothuajse të gjitha shkollat kanë klasa 
parafillore. Me mbështetje nga Caritasi 
i  Zvicrës është bërë Mobilimi/pajisja 
e 150 klasave para-fillore me pajisje 
moderne si dhe trajnimi cilësor i edu-
katoreve me orientim në praktikë.

1.2.2. Aftësimi i edukatoreve për 
zbatimin e kurrikulës

2017-2021 2017-vijon Trajnimi bëhet së bashku me mësues të 
shkollës fillore.
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1.2.3. Hartimi i materialeve mësi-
more dhe didaktike të posaçme 
për klasën parafillore

2018 / Nuk është përshkruar qartë në PSAK 
për çfarë materiale të posaçme bëhet 
fjalë. Tekste shkollore në bazë të kur-
rikulës së re janë vënë në zbatim edhe 
për këtë klasë.

1.2.4. Krijimi i mekanizmit 
për monitorimin e cilësisë në 
edukimin parafillor sipas kompe-
tencave të edukatoreve

2019 2019-vijon Për këtë aktivitet është punuar vetëm 
me personelin e çerdheve.

Rezultati 1.3. 50% e fëmijëve me nevoja të veçanta janë përfshirë në sistemin  
arsimor parauniversitar

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

1.3.1. Përcaktimi i tregueseve për 
fëmijët me nevoja të veçanta për 
SMIA

2017-2018 2017-vijon Nga studimi lidhur me mbledhjen e të 
dhënave dhe mekanizmave për fëmi-
jët me nevoja të veçanta në sistemin 
arsimor, janë ofruar rekomandime për 
intervenimet që duhet të behën në 
sistemin e mbledhjes dhe përpunimit 
të dhënave në SMIA për fëmijët me 
nevoja të veçanta, të cilat planifikohet 
të adresohen gjatë vitit 2020, me qël-
lim të përmirësimit sasior dhe cilësor 
të mbledhjes së të dhënave për fëmijët 
me nevoja të veçanta që janë në sistem 
dhe jashtë sistemit.

1.3.2. Funksionalizimi i ekipeve 
vlerësuese pedagogjike

2017 - 2018 2017-vijon Në dhjetor 2019 pritet të bëhet  pub-
likimi i instrumenteve për vlerësim të 
nevojave pedagogjike të fëmijëve me 
nevoja të veçanta.

1.3.3. Trajnimi i personelit arsimor 
për arsimin gjithëpërfshirës

2018 2018-vijon Trajnimet ofrohen me mbështetje nga 
partneret Save the Children, UNICEF, 
KEC, etj.

1.3.4. Shndërrimi i klasave të 
bashkëngjitura në dhoma buri-
more

2018 - 2021 2018-vijon Mbyllja e të gjitha klasave të bashkëng-
jitura dhe shndërrimi i tyre në dhoma 
burimore sipas planit mbetet sfidë në 
vete, pasi që në disa komuna dhe shkol-
la ka nxënës me aftësi të kufizuara të 
rënda dhe të shumëfishta. Sfidë tjetër 
e identifikuar është mosha madhore 
e fëmijëve për integrim në klasa të 
rregullta, si dhe mungesa e resurseve 
profesionale në shkolla të rregullta për 
të mbështetur procesin e integrimit.

1.3.5. Fuqizimi i mekanizmave 
për mbështetjen e shkollës

2018 2018-vijon Rritja e numrit të mësimdhënësve 
mbështetës të cilët përkrahin fëmijët 
me nevoja të veçanta do të jetë nevojë 
të vazhdohet edhe në vitet vijuese, jo 
siç është paraparë në PSAK vetëm  në 
vitin 2018.
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Rezultati 1.4. Përfshirja e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin fillor  
është rritur për 10%, ndërsa në arsimin e mesëm të ultë dhe të lartë për 20% 

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

1.4.1. Harmonizimi i programeve 
të qendrave mësimore

2017-2019 2018-2019 Është  hartuar dhe finalizuar Udhëzuesi 
dhe dokumentacioni përcjellës për 
zbatimin e UA për qendrat mësimore. 
Pritet nënshkrimi i udhëzuesit dhe 
dokumenteve përcjellëse për zbatimin 
e UA.

1.4.2. Hartimi i rregulloreve 
nga komunat për lehtësimin e 
kushteve të regjistrimit dhe vi-
jimit të fëmijëve rom, ashkali dhe 
egjiptian në nivelin parashkollor 
dhe arsimit të mesëm

2017-2021 2017-vijon Raportohet se jo të gjitha komunat i 
kanë hartuar rregulloret për këtë qël-
lim.

1.4.3. Monitorimi i zbatimit të 
masave lehtësuese për reg-
jistrimin e fëmijëve ne nivelin 
parashkollor dhe në shkolla të 
mesme të larta

2017-2021 2017-vijon Ka pak të dhëna.

1.4.4. Trajnimi i mësimdhënësve 
për mësimdhënien e gjuhës 
rome

2017-2021 2017-vijon Ka pak  të dhëna.

1.4.5. Organizimi i aktiviteteve 
për vetëdijesimin e komuniteteve 
rom, ashkali dhe egjiptian për 
rëndësinë e regjistrimit me kohë 
dhe vijimin e shkollimit, me fokus 
te veçante tek vajzat

2017-2021 2017-vijon Raportohet se janë organizuar disa 
aktivitete, nevojiten të organizohen 
aktivitete më përmbajtjesore për të 
rritur shkallën e vetëdijesimit të komu-
niteteve për  rëndësinë dhe regjistrimin 
e vijimin e shkollimit.   

Rezultati 1.5.  Përfshihen të gjithë fëmijët e ri-atdhesuar në sistemin arsimor dhe fuqizohen me-
kanizmat për organizimin e mësimit në diasporë

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

1.5.1. Monitorimi i zbatimit të leg-
jislacionit për të ri-atdhesuarit 
nga grupi mbikëqyrës i MAShT-it

2017-2021 2017-vijon Numri i nxënësve të riatdhesuar –  
të raportuar nga shkollat në SMIA, 
është 1868.

1.5.2. Hartimi i planeve individ-
uale për nxënësit e ri-athtësuar

2017-2021 2017-vijon Sipas raporteve të DKA-ve, shkollat për 
nxënës të kthyer dhe të riatdhesuar, 
kanë hartuar plane vjetore individuale 
në fusha të caktuara sipas legjislacionit 
në fuqi.

1.5.3. Rishikimi programit për të 
riatdhesuarit

2017 2017 Është realizuar me mbështetje  
nga GIZ.
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1.5.4. Trajnimi i mësimdhënësve 
dhe zyrtarëve komunalë për pro-
gramin për të riatdhesuarit

2017 2017-vijon Trajnimi i mësimdhënësve për të 
punuar me fëmijë të riatdhesuar, 
vlerësohet si nevojë për shkak të kon-
teksteve të ndryshme të kthimit dhe 
të mësimdhënësve që punojnë me të 
kthyerit. 

1.5.5. Koordinimi dhe monitorimi 
i mësimit plotësues nga grupi 
mbikëqyrës i MAShT-it

2017-2021 2017-vijon Ka mungesë të raporteve përmbled-
hëse.

1.5.6. Organizimi i aktiviteteve 
për nxënësit e diasporës

2017-2021 2017-vijon Nuk ka sistem të raportimit në mes të 
MASHT-it dhe Ministrisë së Diasporës.

Rezultati 1.6.  Ekzistojnë  mekanizma efektivë për parandalimin e braktisjes dhe mosregjistrimit 
në shkollë në arsimin parauniversitar

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

1.6.1. Ngritja e kapaciteteve te 
ekipeve parandaluese në nivel, 
shkolle, komune dhe në nivelin 
qendror

2017-2021 2017-vijon Ekipet për parandalim dhe reagim 
ndaj mos-regjistrimit dhe braktisjes së 
shkollimit (EPRMB) në nivel të ko-
munave dhe shkollave janë ende në 
proces të themelimit. 

1.6.2. Rishikimi i rolit të EPMPB 2018 - 2021 2018-vijon Fokusi vihet në shkolla të mesme të 
larta pasi që kjo fazë e shkollimit është 
pikë kritike e braktisjes.

1.6.3.Përmirësimi i grumbullimit 
të të dhënave për braktisje dhe 
mos regjistrim

2017-2018 2017-vijon Vazhdon të mbetet sfidë raportimi 
i  rasteve të braktisjes dhe mosregjis-
trimit.

1.6.4. Krijimi i planeve të veprimit 
për parandalimin e braktisjes 
dhe të mos regjistrimit në të 
gjitha komunat

2017-2021 2017-vijon Është sfidë planifikimi i duhur në nivel 
të komunave dhe adresimi i të gjitha 
rasteve.

1.6.5. Vetëdijesimi i popullatës 
për arsimimin e kategorive tjera 
të rrezikuara

2018 2018 Vazhdon të mbetet sfidë.

1.6.6. Monitorimi dhe vlerësimi i 
progresit të arritur në zbatim të 
politikave që adresojnë brak-
tisjen dhe mosregjistrimin dhe 
paralajmërimin e hershëm për 
fëmijët në rrezik të braktisjes

2019-2020 / Nuk ka dëshmi se ka filluar aktiviteti 
sipas planifikimit në PSAK: Hulumtimi 
i zbatimit të politikave që adresojnë 
braktisjen dhe mosregjistrimin.

1.6.7. Organizimi i mësimit të për-
shpejtuar për nxënësit që kanë 
braktisur ose nuk janë regjistruar 
në shkollë

2017-2021 2017-vijon Ka pak të dhëna.
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Rezultati 1.7. Ekzistojnë mekanizma dhe programe për identifikimin dhe përkrahjen e fëmijëve  
me potencial të jashtëzakonshëm intelektual dhe me talente të veçanta në fusha akademike, 
kreative e artistike

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

1.7.1. Krijimi dhe zhvillimi i me-
kanizmave dhe programeve 
identifikuese dhe mbështetëse 
për fëmijë me potencial të 
jashtëzakonshëm intelektual dhe 
me talente të veçanta

2018 2018 Nevojitet sistem i qëndrueshëm i 
mbikëqyrjes dhe mbështetjes së me-
kanizmave. 

1.7.2. Trajnimi i mësimdhënësve 
dhe psikologëve shkollorë për 
punën me fëmijë me potencial të 
jashtëzakonshëm intelektual dhe 
me talente të veçanta

2018-2019 2018-2019 Janë trajnuar vetëm 100 mësimdhënës. 
Programi është bazik-themelor për 
mësimdhënës dhe i nevojshëm për tu 
ofruar edhe në vitet në vazhdim.

1.7.3. Stimulohen fëmijët me 
potencial të jashtëzakonshëm 
intelektual dhe me talente të 
veçanta

2019 2019 Stimulimi i fëmijëve me potencial të 
jashtëzakonshëm intelektual dhe me 
talente të veçanta nuk është proces që 
mund të mbyllet brenda një viti.

1.7.4. Bashkëpunimi me qendra 
dhe organizata vendore dhe 
ndërkombëtare të angazhuar në 
këtë fushë

2017-2021 2017-vijon

Rezultati 1.8. Ekzistojnë mekanizma e politika efektive të krijuara për promovimin e diversitetit 
përmes një sistemi të integruar arsimor

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

1.8.1 Zhvillohet strategji për 
promovimin e dialogut ndëret-
nik dhe kontakteve mes komu-
niteteve

2017 2018 Është hartuar një udhëzues për 
promovimin e dialogut mes 
komuniteteve, me mbështetje të 
OSBE-së. Mirëpo, udhëzuesi akoma 
nuk ka marrë miratim formal nga 
MASHT. 

1.8.2 Rishikimi i dispozitave për 
mësimdhënien e gjuhëve

2018 / Procesi i vlerësimit nuk ka dokumen-
tuar se është hartuar UA për mësim-
dhënien e gjuhëve të mjedisit, siç është 
përcaktuar me këtë aktivitet.

1.8.3 Masat për përmirësimin e 
mësimdhënies së gjuhës shqipe 
si gjuhë e dytë

2019 / Nuk ka të dhëna.

1.8.4 Zhvillimi i moduleve arsi-
more specifike për komunitete

2019 / Në fazën fillestare.

1.8.5. Zhvillimi i një politike për 
organizimin e mësimdhënies 
për diversitetin dhe të drejtat e 
njeriut dhe të komuniteteve për 
të gjithë nxënësit

2020 / Pikë referuese për vitin 2020.
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2.1.10  Progresi në raport me treguesit e përcaktuar

45  Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017- 2021. MASHT, korrik 2016. https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-ps
ak-2017-2021_1.pdf

46  Referuar:
1. Raport vjetor statistikor me tregues arsimorë 2017/18, të publikuar nga MASHT në dhjetor 2018;
2. Raportit vjetor të vlerësimit për zbatimin e PSAK-ut 2018, të publikuar nga MASHT në mars 2019.
3. Raportit: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2018/19, të publikuar nga MASHT në qershor 2019; dhe
4. Raporteve dhe gjetjeve nga procesi i vlerësimit afatmesëm të PSAK-ut (Shtator – Tetor 2019).

47  Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017- 2021. MASHT, korrik 2016. https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-ps
ak-2017-2021_1.pdf

OS1 Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja: Rritja e përfshirjes dhe mundësitë e barabarta 
për zhvillim, aftësim dhe arsimim të çdo individi në arsimin parauniversitar

Indikatorët për matjen e arritjes  
së objektivit

Baza
(2016)45

Arritja
(2019)46

Qëllimi
(2021)47 Sqarim

Përfshirja bruto në edukimin  
parashkollor 15.7% 19.10% 20%

Përfshirja bruto në edukimin parafillor 79.6% 92.40% 100%

Përfshirja bruto e fëmijëve të moshës 
4 dhe 5 vjeç në edukimin parashkollor 40.7% 49.5% 55%

Përfshirja bruto në arsimin fillor 96.4% 98.40% 100%

Përfshirja bruto në arsimin e mesëm të 
ulët 99.5% 91.20% 100%

Përfshirja bruto në arsimin e mesëm të 
lartë 84.5% 90.20% 90%

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: 
Parashkollor (0-5 vjeç) 0.92 0.89 0.95

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: 
Parafillor (5 vjeç) 0.94 0.92 0.93

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: Fillor 
(6-10 vjeç) 0.93 0.93 0.94

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: I mesëm 
i ulët (11-14 vjeç) 0.94 1.01 0.93

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: I mesëm 
i lartë (15-17 vjeç) 0.89 1.01 0.94

Shkalla e transicionit në arsimin e 
mesëm të lartë 97.2% 96.4% /

Shkalla e “të larguarve të hershëm” 
të moshës 18-24 vjeç (Zakonisht 
sigurohet nga Anketa e Tregut të 
Punës)

/ / /

Përfshirja e fëmijëve me nevoja të 
veçanta në shkollim të obligueshëm

44.6%16 
(M: 50.3%, 
F: 37.2%)

44.10 % 60% (për 
M dhe F)
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OS1 Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja: Rritja e përfshirjes dhe mundësitë e barabarta 
për zhvillim, aftësim dhe arsimim të çdo individi në arsimin parauniversitar

Indikatorët për matjen e arritjes  
së objektivit

Baza
(2016)45

Arritja
(2019)46

Qëllimi
(2021)47 Sqarim

Përfshirja e fëmijëve me nevoja të 
veçanta në shkollimin e mesëm të lartë

17.9%  (M: 
19.5%, F: 
15.8%)

25% (për M 
dhe F)

30% (për 
M dhe F)

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe 
egjiptian në edukimin parafillor 53.9% 55.00% 70%

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe 
egjiptian në arsimin fillor 85.3% 89.20% 95%

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe 
egjiptian në arsimin e mesëm të ulët 65% 69.40% 85%

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe 
egjiptian në arsimin e mesëm të lartë 30.3% 30.30% 50%

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

69.9% 70.79% 80%

Indeksi i paritetit gjinor për 
komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 
Niveli: Fillor 

1.01 1.01 1

Indeksi i paritetit gjinor për 
komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 
Niveli: i mesëm i ulët 

0.94 0.96 1

Indeksi i paritetit gjinor për 
komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 
Niveli: i mesëm i lartë 

0.80 0.85 0.90

Përfshirja e fëmijëve të riatdhesuar në 
sistemin arsimor / 100% 100%

Numri i fëmijëve nga diaspora që 
marrin pjesë në aktivitete arsimore / / /

Vlerësohet se 
gjatë çdo viti janë 
organizuar akti-
vitete arsimore 
me fëmijë nga 

diaspora, mirëpo 
nuk ka raporte të 

përmbledhura.

Ulja e shkallës së braktisjes së 
shkollimit të obligueshëm

0.20% 0.10% 0.10%

Ulja e shkallës së braktisjes së 
shkollimit të mesëm të lartë 1.70% 1.80% 1%

Numri i fëmijëve me talente të veçanta 
të identifikuar në kuadër të sistemit 
arsimor

/ 168 300/vit
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2.1.11  Përfundimet dhe Rekomandimet – Pjesëmarrja dhe 
gjithëpërfshirja

UDHËHEQJA E PROCESIT TË ZBATIMIT TË PSAK-UT. Modeli i filluar i koordinimit dhe rapor-
timit për zbatimin e MSA/Agjenda për Reforma Evropiane (ERA), duhet të jetë pikë referimi për koordinim 
dhe raportim të zbatimit të PSAK 2017-2021. Për këtë nevojitet të ngritët një mekanizëm në MASHT me de-
tyra dhe përgjegjësi të qarta për koordinim të udhëheqjes së zbatimit të PSAK-ut me institucionet përgjegjëse 
sipas aktiviteteve dhe partnerëve mbështetës në sektorin e arsimit, planifikim vjetor për zbatimin e PSAK-ut, 
rishikim të progresit, këshillim rreth  hapave që duhet ndërmarrë për të siguruar zbatimin e plotë të planit 
strategjik, raportim në nivel vendimmarrës etj. MASHT duhet të rishikojë udhëheqjen për aktivitetet e PSAK-
ut, bazuar në riorganizimin e MASHT-it.

RISHIKIMI I PROGRESIT. Vitet 2020 dhe 2021, duhet të shërbejnë si periudhë e intensifikimit të vep-
rimeve udhëheqëse për të siguruar realizimin e të gjitha aktiviteteve, arritjen e rezultateve të pritura dhe 
objektivave strategjike. Tri vitet e para të PSAK-ut, kanë qenë të mbushura me më shumë aktivitete, kundrejt 
dy viteve të fundit. Ky argument dhe ky raport vlerësimi, së bashku me raportet e vlerësimit për vitet 2017 
dhe 2018, si dhe analizat statistikore krahasuar me vendet e OECD dhe rajonit, janë një mundësi që duhet 
shfrytëzuar, për rishikim të progresit, koordinim sektorial dhe prioritizim të aktiviteteve kryesore për dy vitet 
vijuese të zbatimit të PSAK-ut. 

QASJA NDAJ EDUKIMIT PARASHKOLLOR.  Në raportet e vlerësimit të zbatimit të PSAK-ut, për 
vitet 2017 dhe 2018, janë dhënë rekomandime të rëndësishme për edukimin parashkollor, duke përfshirë 
rritjen e qëllimit për përfshirje nga 20% në 24% të grup moshave 0 -5 vjeç dhe standardizimin e klasifikimit 
të grup moshave në edukimin parashkollor sipas tregueseve ndërkombëtar. Të dy këto rekomandime duhet të 
bëhen pjesë e rishikimit të PSAK-ut për vitin 2020 dhe 2021, me plotësim të masave dhe aktiviteteve përkatëse. 
Në raport me qasjen ndaj edukimit parashkollor, rekomandohet që gjatë dy viteve të ardhshme të PSAK-ut, 
të vazhdohet me investime në infrastrukturë dhe ngritje të kapaciteteve të edukatorëve, duke përfshirë një 
analizë të detajuar të shkollave ku ka rënë numri i nxënëse, të cilat mund të adaptohen dhe përshtaten si 
hapësira për edukim parashkollor (veçanërisht për moshat 4-5), nxitjen e modelit të qendrave me bazë në 
komunitet dhe shërbimeve të integruara etj. Ndryshimi i qasjes ndaj edukimit parashkollor duhet të reflek-
tohet edhe me përfshirje më aktive të MASHT-it në ofrimin e përkrahjes teknike për komunat lidhur me 
menaxhimin e edukimit parashkollor, ndërsa komunat duhet ta prioritizojnë këtë fushë, të sigurojnë hapësira 
të nevojshme dhe të alokojnë burimet e nevojshme për arritjen e qëllimit të synuar. Ndryshimi i qasjes ndaj 
edukimit parashkollor në mënyrë më të veçantë duhet të reflektohet ndaj cilësisë së shërbimeve në këtë nivel 
të edukimit, duke u përqendruar në avancimin e cilësisë së zbatimit të kurrikulës, zhvillimin e kapaciteteve të 
mësimdhënësve dhe të  mekanizmave për sigurimin e cilësisë për nivelin e edukimit parashkollor, sepse vetëm 
përfshirja nuk nënkupton edukim parashkollor cilësor. Cilësia e kurrikulës, cilësia e mësimdhënësve, si dhe 
cilësia e shërbimeve edukative, janë parakusht themelor për edukim parashkollor cilësor.

QASJA NDAJ GRUPEVE TË MARGJINALIZUARA.  Është shënuar progres sa i përket rritjes së 
pjesëmarrjes së fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim, në përfshirjen e fëmijëve me 
nevoja të veçanta, në përfshirjen e fëmijëve të riatdhesuar, në vendosjen e mekanizmave për parandalimin e 
braktisjes dhe mosregjistrimit në shkollë, përkrahjen e fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm dhe me tal-
ente të veçanta, promovimin e diversitetit përmes një sistemi të integruar arsimor. Megjithëkëtë, rritja e përf-
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shirjes nuk është përcjellë me rritje të mjaftueshme të buxhetit dhe ta kapacitetit njerëzor për të mirëmbajtur 
dhe avancuar rritjen e përfshirjes, si dhe me mekanizma të mbikëqyrjes dhe përkrahjes së vazhdueshme. Po 
ashtu, qëndrueshmëria e mekanizmave të ndryshëm në këtë fushë është sfiduar në masë të madhe për shkak 
se nuk është përcjellë me rishikim të formulës së financimit, rritje të kapacitetit financiar dhe njerëzor. Është 
e rëndësishme që të sigurohet qëndrueshmëri institucionale për mekanizmat e themeluar dhe mbikëqyrje e 
vazhdueshme të funksionimit të tyre.

QASJA NDAJ MËSIMIT NË DIASPORË. Rezultati 1.5 Përfshihen të gjithë fëmijët e riatdhesuar në 
sistemin arsimor dhe fuqizohen mekanizmat për organizimin e mësimit në diasporë  –  duhet të rishikohet me 
qëllim të ndarjes në dy rezultate të veçanta me aktivitete relevante për arritjen e tyre.  Në kuadër të këtij re-
zultati të pritur, në Planin e veprimit është vendosur vetëm një aktivitet që lidhet me nxënësit në diasporë, i 
cili sipas përshkrimit në dokumentin e PSAK-ut i referohet organizimit të aktiviteteve të ndryshme arsimore 
dhe  rekreative  për  nxënësit  e  diasporës  që vizitojnë  Kosovën  në  mënyrë  të organizuar. Me këtë aktivitet, 
nuk mund të fuqizohen mekanizmat për organizimin e mësimit në diasporë. Është shumë e rëndësishme që 
MASHT në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës të vendosin mekanizma të qartë dhe të qëndrueshëm për 
organizimin e mësimit në diasporë, kur kemi parasysh se rreth 40% e shqiptarëve jetojnë dhe punojnë jashtë 
atdheut. Organizimi i mirëfilltë i mësimit në diasporë, nënkupton mbështetjen me kurrikula adekuate, të re-
formuara, sigurimin e mësimdhënësve të kualifikuar dhe trajnimin e mësimdhënësve, përgatitjen e udhëzue-
sve për mësimdhënës, sensibilizimin e prindërve, punën me institucionet shtetërore të shteteve përkatëse, për 
ta integruar mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës në kuadër të kurrikulave me zgjedhje, apo formave të tjera 
që menaxhohen në kuadër të autonomisë së shkollës.
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MENAXHIMI I 
SISTEMIT ARSIMOR 
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2.2. OS2: Menaxhimi i Sistemit Arsimor

Fokusi kryesor në këtë fushë është menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit i bazuar në transparencë 
dhe në llogaridhënie. Zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese në nivel qendror, komunal dhe të shkollës reflek-
tohet drejtpërdrejtë në menaxhimin e sistemit arsimor, zbatimin e autonomisë financiare dhe profesionale, si 
dhe plotësimin e kërkesave të decentralizimit. 

Nga sa u tha më sipër, planifikimi, zbatimi dhe raportimi janë aspekte tejet të rëndësishme për krijimin e një 
sistemi të menaxhimit të arsimit cilësor dhe efikas. Në njërën anë, procesi i planifikimit i bazuar në qasje sek-
toriale ka shënuar progres, ndërsa në anën tjetër, zbatimi i planifikimit dhe raportimit kanë shënuar ngecje, 
sidomos në dy vitet e fundit, kryesisht për shkak të përpjekjeve për rishikim funksional të Ministrisë së Ar-
simit, Shkencës dhe të Teknologjisë, bazuar në rekomandimet e ofruara nga projekti i financuar nga Bashkimi 
Evropian (BE) për ngritjen e kapaciteteve të administratës së Kosovës për planifikimin, programimin dhe 
zbatimin e fondeve të BE-së. Procesi i decentralizimit në masë të madhe është sfiduar kryesisht për shkak të 
mungesës së përgatitjeve të duhura për ta bërë atë, si dhe mungesës së një plani dhe orientimi të qartë, i cili 
nuk është adresuar me ndonjë rezultat të pritur ose aktivitet në PSAK 2017-2021.

Kapacitetet për mbledhje dhe përpunim të të dhënave në arsim janë rritur, megjithatë janë evidentuar ngecje 
në avancimin e sistemit të SMIA dhe në shfrytëzimin e të dhënave për politikë-bërje. Legjislacioni primar 
dhe sekondar ka vazhduar të plotësohet pa iu nënshtruar një analize gjithëpërfshirëse të koherencës së leg-
jislacionit për të eliminuar mospërputhjet dhe për të modifikuar legjislacionin ekzistues drejt funksionalitetit 
të sistemit, në dritën e decentralizimit, për të cilin kërkohet kujdes dhe konsensus shoqëror për ta bërë të 
zbatueshëm dhe efektiv.

Në kuadër të Objektivit Strategjik/OS 2: Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i bazuar në transpar-
encë dhe në llogaridhënie janë paraparë tetë (8) rezultate të pritshme si në vijim:

1.1.  Ndërtohen kapacitete për menaxhim efektiv dhe të përgjegjshëm të sistemit në nivelin qendror dhe komunal, 
si dhe menaxhim efektiv në nivel shkolle;

1.2.  Përcaktimi i standardeve profesionale për mekanizmin e punësimit dhe menaxhimit të karrierës së 
udhëheqësve të institucioneve edukative-arsimore;

1.3.  Zbatohet një mekanizëm funksional i financimit të arsimit parauniversitar që i kontribuon zhvillimit të 
shkollës;

1.4.  Përgatiten dhe publikohen raporte të rregullta të bazuara në analiza dhe interpretim të të dhënave nga 
SMIA, si dhe shfrytëzohen këto analiza në politikëbërje;

1.5.  Legjislacioni është harmonizuar dhe kompletuar për tërë sektorin e arsimit parauniversitar;
1.6. Shkollat kanë krijuar mjedise të sigurta, miqësore dhe të shëndetshme për të gjithë;
1.7.  Ndërtohet një sistem efektiv i menaxhimit të infrastrukturës shkollore që shpie drejt krijimit të mjediseve 

fizike të përshtatshme për mësim; 
1.8.  Përmirësohet infrastruktura arsimore përmes ndërtimit, renovimit, zgjerimit dhe pajisjes së institucioneve 

arsimore me mjete adekuate për procesin mësimor.
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2.2.1 Kapacitetet për menaxhim efektiv të sistemit arsimor

48  Blerta Perolli Shehu (2018). Analizë e strukturës organizative e Departamenteve Komunale të Arsimit. Publikuar nga projekti “Ngritja 
e Kapaciteteve në Sektorin e Arsimit Fillor në Kosovë” – CDBE /GIZ., f.20-23.

49  Menaxhimi i Arsimit Parauniversitar në Kosovë. KEEN. Dhjetor, 2019.http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1456/raporti_per_me-
naxhimin_e_arsimit_parauniversitar_-_alb.pdf 

50  Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK)-Kolegjiumi i Arsimit, në bashkëpunim me Osman Buleshkaj, (2018). Planit Strategjik të 
Kolegjiumit për Arsim 2019-2021. Publikuar nga projekti “Ngritja e Kapaciteteve në Sektorin e Arsimit Fillor në Kosovë ” – CDBE /
GIZ., f.11.

51   Po aty, f. 20.

Në kuadër të synimit për ngritjen e kapaciteteve për menaxhim efektiv dhe të përgjegjshëm në nivel qendror, 
komunal si dhe në nivel të shkollës si ofruese e drejtpërdrejtë e shërbimit në planin strategjik për arsim për 
periudhën 2017 – 2019 janë paraparë një numër i aktiviteteve, të cilat kryesisht ndërlidhen me ristrukturimin 
e DKA-ve, organizimin e programeve të trajnimit, funksionalizimin dhe fuqizimin e këshillave të prindërve 
në nivel të shkollave dhe të komunave, menaxhimin e rrjetit të shkollave si dhe fuqizimin e autonomisë së 
shkollave. Po ashtu, vlen të theksohet se një numër i aktiviteteve/nën-aktiviteteve janë të vazhdueshme deri në 
vitin e fundit të zbatimit të PSAK-ut, vitin 2021.

Sa më sipër, tri aktivitetet e para të përcaktuara në kuadër të këtij rezultati i referohen riorganizimit të DKA-ve,  
ngritjes së kapaciteteve të tyre bazuar në nevojat e identifikuara dhe në përputhje me strukturën e decentral-
izuar të arsimit, si dhe hartimit të rregulloreve dhe udhëzuesve mbështetës për menaxhimin e arsimit në nivel 
komunal. Në këtë drejtim, me mbështetjen e GIZ-it është bërë një analizë e strukturës organizative të DKA-ve, 
rezultatet e të cilës tregojnë se akoma nuk ka një strukturë të mirë organizuar në DKA,  ndërkaq në anën tjetër 
në vazhdimësi janë shtuar përgjegjësitë e DKA-ve në vendosjen e mekanizmave për mbikëqyrjen, përkrahjen 
dhe sigurimin e cilësisë së arsimit në nivel komunal. Si rrjedhojë, duke u bazuar në gjetjet e analizës për struk-
turën organizative të DKA-ve janë rekomanduar 4 modele të riorganizimit, të cilat kanë për bazë numrin e 
shkollave që janë nën përgjegjësi të komunës48. 

Politikat e Qeverisë për decentralizim synojnë të krijojnë mekanizma funksionalë që mundësojnë zbatimin e 
politikave të zhvilluara në nivel kombëtar, në nivel komunal dhe atë shkollor, si dhe kërkojnë ngritje të vazh-
dueshme të kapaciteteve49. Në vazhdimësi janë bërë përpjekje që të organizohen trajnime dhe forma të tjera të 
ngritjes së kapaciteteve të personelit të DKA-ve, përfshirë trajnimet për koordinatorë të cilësisë në nivel komu-
nal të ofruara nga KulturKontakt Austria, punëtoritë dhe trajnimet e ofruara për Kolegjiumin e DKA-ve nga 
GIZ si dhe nga KEC në kuadër të projektit me Bankën Botërore – komponentin për menaxhimin e granteve 
shkollore. Megjithatë, nuk ka dëshmi të ofruara se Departamenti për Politika të Arsimit Parauniversitar në 
kuadër të MASHT,  ka udhëhequr një program të zhvillimit të kapaciteteve për personelin e DKA-ve. Referuar, 
Planit Strategjik të Kolegjiumit për Arsim 2019-2021, të gjitha analizat për kapacitetet e drejtorive komunale 
për përmbushje të rolit te tyre tregojnë për mungesë të kapaciteteve, numër të vogël të të punësuarave në DKA, 
që pamundësojnë ushtrimin efektiv të funksioneve dhe përmbushjen e përgjegjësive50. Për këtë kërkohet koor-
dinim dhe këshillim i vazhdueshëm nga Kolegjiumi, me qëllim përforcimin institucional dhe organizativ të 
Drejtorive Komunale të Arsimit dhe avancimin e cilësisë së arsimit në Kosovë.

Për më shumë, duke u bazuar në Planin Strategjik të Kolegjiumit për Arsim 2019-2021, përkatësisht objektivin 
e dytë të këtij plani për ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin e arsimit dhe sigurimin e cilësisë në komuna 
dhe shkolla, ristrukturimi i organizimit të DKA-ve në përputhje me strukturën e decentralizuar të sistemit të 
arsimit pritet të realizohet deri në fund të vitit 202051. Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA-të) vazhdojnë 
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të përballen me sfida dhe vështirësi të shumta gjatë funksionimit të tyre të përditshëm, pikërisht si rezultat i 
mungesës së burimeve njerëzore, profesionale dhe financiare52.

Në anën tjetër, hartimi i rregulloreve dhe udhëzuesve mbështetës për menaxhimin e arsimit në nivel komunal 
është realizuar kryesisht përmes qasjes së integruar të zhvillimit të akteve nënligjore ku janë përcaktuar edhe 
përgjegjësitë e DKA-ve dhe udhëzuesve mbështetës të zhvilluar me përkrahje të donatorëve për shkollat dhe 
institucionet tjera arsimore. Referuar aktivitetit për hartimin e rregulloreve dhe udhëzuesve mbështetës për 
menaxhimin e arsimit në nivel komunal është përgatitur udhëzuesi për përdorimin e sistemit të menaxhimit 
të informatave në arsim (SMIA) për nivelin komunal. Procesi i vlerësimit nuk ka dokumentuar rregullore dhe 
udhëzues tjerë të veçantë për DKA, të zhvilluara në kuadër të aktivitetit 2.1.3.

Duke u bazuar në të gjeturat nga raporti për vlerësimin e zbatimit të PSAK-ut në vitin 2018, është nxjerrë 
rregullativa ligjore që sistematizon procesin e planifikimit dhe menaxhimit ndërmjet hallkave të qeverisjes 
në sistemin e arsimit parauniversitar, arsimit profesional dhe arsimit të lartë. Procesi është i modeluar sipas 
qasjes së bazuar në tërë sistemin. Megjithatë, ky mekanizëm është ende në fazat fillestare53. Qasja jo e harmo-
nizuar në planifikim në raport me planet strategjike për arsim në nivel të Qeverisë dhe MASHT-it, si dhe jo 
funksionaliteti i mekanizmave të raportimit dhe proceseve të tjera të rregullta koordinuese mund të sfidojnë 
qasjen e integruar në planifikim.

Për më shumë, në bazë të raportit për rishikim funksional të MASHT i hartuar me mbështetje të projektit të 
BE-së për ristrukturim të MASHT, gjatë vitit 2018 është zhvilluar organogrami i ri i MASHT-it si dhe Rreg-
ullorja për Sistematizimin e Vendeve të Punës. Rregullorja ka paraparë ristrukturim të departamenteve dhe 
divizioneve në MASHT54, megjithatë procesi i ristrukturimit është sfiduar në masë të madhe nga rezistenca e 
brendshme dhe nga procedurat e ndjekura, të cilat kanë bërë që të ngriten kontekste në mekanizmat përkatës, 
të pengohet funksionalizimi i strukturës së re dhe rrjedhimisht të mos realizohen apo shtyhen një numër i 
konsiderueshëm i aktiviteteve të përcaktuara me PSAK 2017-2021.

Në anën tjetër, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të personelit administrativ dhe anëtarëve të organeve 
drejtuese të shkollës për qeverisje dhe udhëheqje arsimore janë organizuar trajnime për kandidatë me ambicie 
për drejtorë sipas programeve të zhvilluara nga  GIZ/CDBE dhe të akredituara nga MASHT. Trajnimet janë 
udhëhequr nga MASHT – Divizioni për zhvillim profesional të mësimdhënësve, me programe të GIZ-it. Me 
përfundimin e projektit 10 vjeçar të GIZ-it “Ngritja e Kapaciteteve në Sektorin e Arsimit Fillor në Kosovë“ dhe 
me qëndrimin (jo vendimin) e MASHT-it për ndërprerjen e trajnimeve nga OJQ-të, trajnimi për qeverisje dhe 
udhëheqje vazhdon të ofrohet nga MASHT, ku gjatë periudhës 2017-2019, janë trajnuar gjithsej 430 pjesëmar-
rës, shumica prej tyre mësimdhënës, si dhe katër zyrtarë arsimor nga komunat dhe MASHT.

52  Raport i hulumtimit mbi gjendjen e arsimit në nëntë (9) komuna të Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj, 
Gjilan, Suharekë dhe Dragash, f. 7. KEEN. Dhjetor, 2018. http://keen-ks.net/site/assets/files/1449/gjendja_e_arsimit_ne_komunat_e_
kosoves_alb-1.pdf 

53  Raport vjetor i Vlerësimit 2018 - Vlerësimi i realizimit vjetor të Planit Strategjik të Arsimit të Kosovës 2017-2021 dhe objektivave 
strategjike. MASHT, 2018, 

54  Rregullorja (QRK) - nr. 14/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë. http://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17922   
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Tabela 9. Numri i pjesëmarrësve në programin e trajnimit për udhëheqje arsimore

Numri i pjesëmarrësve në programin e trajnimit për udhëheqje  
arsimore -  të organizuar nga MASHT/ Divizioni për ZHPM

2017 51 29 80

2018 66 94 160

2019 97 93 190

Gjithsej 214 216 430

Trajnimi për udhëheqje arsimore, vazhdon të ofrohet edhe nga SBASHK-u. Në programin e trajnimit “Ud-
hëheqja dhe planifikimi strategjik në arsimin parauniversitar”, SBASHK gjatë periudhës 2017-2019 ka trajnuar 
37 grupe, me përfshirje të 1,097 pjesëmarrësve nga shkolla të niveleve të ndryshme të arsimit parauniversitar. 
Prej tyre, pjesëmarrja gjinore raportohet të jetë 560 femra dhe 536 meshkuj55. Ngjashëm, Këshilli Britanez 
është duke ofruar trajnim dhe mbështetje për drejtuesit e shkollave për të zhvilluar më tej aftësitë e tyre të 
menaxhimit dhe udhëheqjes, me fokus në programin dyditor për shkollat e shekullit 21. Në tri fazat e para të 
projektit janë përfshirë mbi 250 drejtorë të shkollave.

Trajnimet për Këshillat drejtues të shkollave, të cilat janë ofruar me ndihmën e programit të USAID/BEP dhe 
GIZ CDBE, në këto tri vitet e fundit janë organizuar shumë më pak. Në këtë drejtim, vlerësohet se këshillat 
drejtues të shkollave (KDSH) janë funksionale pothuajse në të gjitha shkollat, mirëpo ekzistenca formale e 
KDSH-ve nuk është dëshmi që këto organe shkollore funksionojnë si duhet dhe i kryejnë të gjitha detyrat dhe 
përgjegjësitë që i parasheh ligji dhe dokumentet tjera nënligjore në nivel qendror dhe lokal56.

Me qëllim të funksionalizimit dhe fuqizimit të këshillave të prindërve në nivel të shkollave, komunave si dhe 
atij në nivel qendror përmes ofrimit të mbështetjes për punën e tyre dhe monitorimin e punës së tyre, gjatë kësaj 
periudhe është formuar Këshilli i Prindërve të Kosovës si dhe është hartuar rregullorja për funksionimin e tij. 
Fuqizimi i rolit të prindërve në vendimmarrje është një nismë tjetër e reflektuar në Udhëzimin Administrativ 
15/2019 për detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe zëvendës drejtorit të 
shkollës, ku me këtë UA këshilli i prindërve në nivel të komunës, përfaqësohet në komisionin përzgjedhës që 
miratohet nga Kuvendi Komunal. Ky UA është në fazën fillestare të zbatimit, ndaj të cilit ka reagime të shumta 
pro et kontra mundësisë për ta zbatuar në praktikë, për shkak të kundërthënieve ligjore.

55  Referuar raportit të dërguar me 18.10.2019, nga znj. Vjollca Shala, Nënkryetare e SBAShK-ut.
56  Raport i hulumtimit mbi gjendjen e arsimit në nëntë (9) komuna të Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, 

Suharekë dhe Dragash. KEEN. Dhjetor, 2018. http://keen-ks.net/site/assets/files/1449/gjendja_e_arsimit_ne_komunat_e_kosoves_
alb-1.pdf 
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Sa i përket aktivitetit për krijimin e rrjetit të bashkëpunimit dhe të komunikimit në mes të shkollave në fushën 
e udhëheqjes dhe zhvillimit profesional te mësimdhënësve (Komuniteti i të nxënit), MASHT përmes UA për 
Aktivat Profesionale57, ka orientuar krijimin e rrjeteve profesionale në nivel shkolle dhe komune, mirëpo nuk 
ka vendosur ndonjë mekanizëm të veçantë për përkrahjen e komunave dhe shkollave në ndërtimin e rrjeteve 
profesionale. Ngjashëm, nuk ka ndërmarrë ndonjë iniciativë për mbështetjen e komuniteteve ekzistuese, qoftë 
duke ndarë një buxhet të veçantë, apo duke ndarë përgjegjësinë për një zyrtarë të ZHPM në kuadër të MASHT 
si pikë referuese për koordinimin dhe inicimin për ndërtimin e rrjeteve profesionale në komuna. 

Me iniciativë të projektit GIZ CDBE për “Ngritjen e Kapaciteteve në Arsimin Fillor” deri në fund të vitit 2017 
janë themeluar dhe mbështetur për të funksionuar 21 Komunitete të të nxënit, me përfshirje të 102 shkol-
lave, nga 8 komuna të Kosovës: Gjilan, Kaçanik, Fushë Kosovë, Klinë, Prishtinë, Prizren, Shtime, Gjakovë 
dhe Mitrovicë. Komunitetet janë përbërë nga drejtorë të shkollave në kuadër të komunitetit, mësimdhënës 
të shkollave dhe përfaqësues nga Këshillat Drejtues të Shkollave. E gjithë puna e Komuniteteve të të nxënit 
është e karakterizuar nga shkëmbimi reciprok, jap dhe marr përvoja dhe praktika të mira. Në këtë drejtim, 
shkollat e përfshira në komunitetet e të nxënit, raportojnë se kanë pasur përfitime profesionale nga aktivitetet 
dhe takimet e përbashkëta me shkollat pjesëmarrëse. Mirëpo, vlen të theksohet se pjesa më e madhe e komu-
niteteve kanë funksionuar vetëm me iniciativën dhe mbështetjen e GIZ-it58. Vazhdimi i punës së komuniteteve 
të të nxënit të formuara me përkrahje nga GIZ, është në përgjegjësi të komunave dhe shkollave përkatëse. 

Një nismë e re në krijimin e rrjetit të bashkëpunimit dhe të komunikimit në mes të shkollave në fushën e ud-
hëheqjes, është duke u promovuar nga projekti i radhës i GIZ CDBE (2019-2021), në kuadër të bashkëpunimit 
me 20 shkollat kampione, në programin Qasja për Zhvillim të Integruar të Shkollës (QZHISH). Secila shkollë 
kampione ka themeluar Ekipin për zhvillimin e shkollës dhe ka rrjetin e shkollave bashkëpunuese në zhvillim-
in e shkollës përmes qasjes së integruar. 

Programi për Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt (ASSET), është një iniciativë tjetër që është 
duke i kontribuar bashkëpunimit të gjimnazeve në përmbushjen e qëllimit kryesor të programit 5-vjeçar i 
USAID-it:  Zhvillimi i shkathtësive për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë duke krijuar botëkuptim pozitiv 
për të ardhmen e tyre. Lidhja e shkollave me punëdhënës dhe komunitet është një nga aktivitetet kryesore të 
këtij programi59.

Fuqizimi i qasjes së integruar në planifikim në mes të MASHT – DKA – Shkollë, planifikimit zhvillimor në 
nivel të shkollës dhe në nivel të komunës vazhdon të bëhet në bazë të Udhëzimit Administrativ 23/2016 për 
Planin Zhvillimor të shkollës dhe planin zhvillimor komunal të arsimit60. Në këtë drejtim, nuk ka vlerësime 
të thelluara për cilësinë e planifikimeve, megjithatë raporti i studimit për Përvojat e shkollave në realizimin 
e vlerësimit të brendshëm të performancës së shkollës, të realizuar nga Instituti Pedagogjik i Kosovës me 
mbështetje nga UNICEF, tregon se shkollat vazhdojnë të kenë sfida në planifikim shkollor dhe në përmbushjen 

57  Udhëzimi Administrativ nr. 22/2016 për Aktivet Profesionale (Departamentet) të shkollave. MASHT, 2016. http://masht.rks-gov.net/
uploads/2016/12/22-ua-nr-22-2016-per-aktivitetet-profesionale-te-shkollave.pdf

58  Selim Mehmeti (2018).  Raport për punën e komuniteteve të mësuarit së bashku në shkollat e Kosovë (2013-2018) (Arritjet, sfidat, 
nevojat dhe mundësitë e shfrytëzimit për përmirësimin e rezultateve të nxënësve). Raport i publikuar në konferencën e organizuar 
nga SBASK (Nëntor 2018): Konferenca “Komunitetet e të Mësuarit së Bashku” - Forume inovative për një qëllim të përbashkët – 
përmirësimi i rezultateve të nxënësve. 

59  Projekti Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullit – ASSET. Për më shumë: http://kec-ks.org/projects/perkrahje-adoles-
henteve-pas-mesimit-te-rregullt-asset/

60  UA NR. 23/2016 për planin zhvillimor të shkollës dhe planin zhvillimor komunal të arsimit. MASHT,2016. https://masht.rks-gov.net/
uploads/2016/12/rotatedpdf90.pdf 
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e pritshmërive për shkollë. Vlerësohet se shpeshherë PZHSH janë vetëm dokumente formale të shabllonizuara 
dhe për rrjedhojë nuk i adresojnë si duhet specifikat, nevojat dhe kërkesat e shkollës përkatëse, prandaj dhe 
nuk zbatohen sa duhet, përkatësisht nuk e kryejnë rolin dhe funksionin që supozohet që do duhej ta kryenin 
në funksion të menaxhimit dhe qeverisjes së mirë së shkollës61. Në anën tjetër, MASHT me mbështetje të GIZ 
ka funksionalizuar sistemin e planifikimit të integruar. Ndërsa, 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, 9 komuna kanë hartuar planet zhvillimore për arsim (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, 
Prizren, Dragash, Suharekë, Ferizaj dhe Gjilan), të cilat i referohen nevojave të komunave dhe kanë ndërlidhje 
me objektivat e PSAK-ut 2017-2021, si dhe 6 komuna kanë hartuar  Planin lokal të veprimit për përfshirjen 
e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian (Fushë Kosovë, Prizren, Graçanicë, Gjakovë, Ferizaj dhe Lipjan).

Fuqizimi i qasjes së integruar në planifikim, në radhë të parë duhet të reflektohet në planet vjetore të depar-
tamenteve, sektorëve dhe njësive të tjera në MASHT. Në analizën e bërë planeve vjetore të MASHT-it për 
vitet 2017, 2018 dhe 2019, konstatohet se formati i planit operativ i punës së MASHT-it sipas viteve është i 
organizuar në dy pjesë, në pjesën e parë përfshihen të gjitha objektivat e PSAK-ut 2017-2021 dhe aktivitetet 
përkatëse që janë pika referimi sipas viteve, ndërsa në pjesën e dytë përfshihen  plane të disa departamenteve, 
si  plani i Departamentit për integrim evropian, koordinim të politikave dhe çështjeve ligjore; plani i Depar-
tamentit të financave dhe shërbimeve të përgjithshme; plani i Agjencionit të arsimit dhe aftësimit profesional 
dhe arsimit për të rritur.  Plani vjetor bazuar në objektivat e PSAK-ut i referohet objektivave të PSAK-ut, 
ndërsa planet e departamenteve kanë të përcaktuar objektiva vjetore, të cilat në formatin e planifikimit, nuk 
tregojnë ndërlidhjen me objektivat dhe aktivitetet e PSAK-ut. Kjo përbën një sfidë në fazën e raportimit për 
realizimin e aktiviteteve të parapara në kuadër të PSAK.

Në anën tjetër, planifikimet vjetore të MASHT-it bazuar në PSAK, kryesisht i mbajnë aktivitetet sipas formuli-
meve në PSAK dhe formulimeve për pikat referuese/veprimet vjetore, por edhe aktivitete jashtë përcaktimeve 
në PSAK. Për disa rezultate të pritura të PSAK-ut, pikat referuese janë zbërthyer në nënaktivitete specifike, 
ndërsa për disa nuk është bërë asnjë ndryshim/plotësim në aktivitete, pavarësisht faktit se në dy raporte të 
vlerësimit të PSAK-ut për vitet 2017 dhe 2018, janë dhënë rekomandime specifike për secilin objektiv me qël-
lim të adresimit të gjetjeve nga procesi i vlerësimit. Gjithashtu, në planifikimet vjetore të MASHT-it, lidhur me 
një numër të konsiderueshëm të aktiviteteve, përgjegjësitë për aktivitete mbahen ashtu siç janë përcaktuar në 
PSAK (p.sh. MASHT, DKA, Shkollat, Donatorët, etj.) pa u përcaktuar specifikisht, zyra, divizioni apo depar-
tamenti përgjegjës. Për më shumë, gjuha përgjithësuese në disa raste në planet vjetore të MASHT-it, vërehet 
edhe tek kolona burimi i financimit, ku në shumë raste është evidentuar se burim i financimit janë donatorët, 
pa specifikuar emrin e institucionit/donatorit që e mbështet aktivitetin. Kjo le të kuptohet që për një aktivitet 
specifik mund të këtë më shumë se një donator, por që akoma nuk dihet.    

Procesi i vlerësimit nuk ka dokumentuar ndonjë raport të analizës së gjendjes aktuale në terren, në bazë të 
aktivitetit 2.1.10: Menaxhimi i rrjetit të shkollave. Ndërsa, rënia e numrit të nxënësve në 10 vitet e fundit, 
sfidat dhe problemet e ngritura nga komuniteti në Komunën e Kamenicës në përpjekje për të riorganizuar 
arsimin në nivel të komunës, tregojnë më së miri nevojën për një analizë gjithëpërfshirëse në nivel vendi për 
menaxhimin e rrjetit të shkollave.   

61  Raport i hulumtimit mbi gjendjen e arsimit në nëntë (9) komuna të Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, 
Suharekë dhe Dragash. KEEN. Dhjetor, 2018. http://keen-ks.net/site/assets/files/1449/gjendja_e_arsimit_ne_komunat_e_kosoves_
alb-1.pdf 
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Autonomia e shkollës, është e përshkruar në legjislacionin në fuqi, në dokumentin e Kornizës Kurrikulare të 
Arsimit Parauniversitar, Kurrikulat Bërthamë dhe dokumentet tjera që i referohen punës së shkollës. Pikat 
referuese të aktivitetit të PSAK-ut 2.1.11 – Fuqizimi i autonomisë së shkollës, për vitet 2017-2019 janë: (i) 
Analiza e legjislacionit ekzistues; dhe (ii) Rishikimi/hartimi i legjislacionit.  Bazuar në pikën e parë referuese, 
me mbështetje nga GIZ është realizuar një analizë e koherencës së legjislacionit sekondarë me legjislacionin 
primarë në fushën e arsimit parauniversitar, përkatësisht analizë krahasimore në mes të ligjeve primare si Ligji 
Nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar, Ligji Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Kosovës dhe legjis-
lacionit sekondar (Udhëzimeve administrative të nxjerra nga MASHT). Sipas raportit ekzistojnë konflikte në 
mes të legjislacionit primarë dhe atij sekondarë dhe gjithashtu edhe në mes të akteve nënligjore në mes tyre. 
Megjithatë, përkundër të gjeturave, vlerësohet se nuk janë marrë veprime konkrete për rishikimin/hartimin 
e legjislacionit. 

62  Ligji Nr. 06/L – 114 Për Zyrtarët Publikë.  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 8 / 11 Mars 2019, Prishtinë. https://gzk.rks-gov.
net/ActDetail.aspx?ActID=18730 

63  Ligji nr. 06/l -046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës. Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 13 / 10 Gusht 
2018, Prishtinë. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17744 

 Neni 8: Llojet e Inspektimit, paragrafi Neni 12 Vlerësimi i performancës së mësimdhënësit, drejtorit dhe zëvendësdrejtorit.
64  Ligji Nr. 06/L-111 Për Pagat në Sektorin Publik. Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 7 / 01 Mars 2019, Prishtinë. https://map.

rks-gov.net/desk/inc/media/9AAE8F1B-70FD-4BEA-A269-CE8DB2BEB68B.pdf Neni 18: Shtesa e performancës për nëpunësin e 
sistemit të arsimit parauniversitar
1.   Nëpunësit profesionalë të sistemit të arsimit parauniversitar,të cilët tregojnë rezultate të veçanta në punë, kanë të drejtë të marrin 

shtesën e performancës.
2.  Qeveria e Republikës së Kosovës, me propozimin e ministrit përgjegjës për administratën publike, ministrisë përgjegjëse për arsim 

dhe ministrisë përgjegjëse për financa, miraton, me akt nënligjor, rregullat për shtesën sipas paragrafit 1. të këtij neni, kushtet e 
detajuara për përfitimin dhe masën e saj.

2.2.2 Standardet Profesionale për Udhëheqje në Arsim

Në kuadër të rezultatit të pritur 2.2., janë përcaktuar disa aktivitete për vitet 2017, 2018 dhe 2019, përfshirë 
përcaktimin e statusit të drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të institucioneve edukative-arsimore dhe aftësuese, 
krijimin e mekanizmave për vlerësim të performancës së drejtorëve, funksionalizimin e mekanizmave për 
përzgjedhjen e drejtorëve, zhvillimin e sistemit të menaxhimit të karrierës së drejtorëve në bazë të standardeve 
të aplikueshme dhe ofrimin e qasjes se barabartë për gratë dhe burrat në programet për zhvillim profesional 
të drejtorëve.

Në këtë drejtim, statusi i drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të institucioneve edukative arsimore, është rregulluar 
me Ligjin Nr. 06/L – 114 Për Zyrtarët Publikë. Për më shumë, sipas paragrafit të nenit 2 të ligjit, Nëpunës i 
Shërbimit Publik - është personeli i nivelit të lartë drejtues, profesional dhe i shërbimeve të brendshme në 
administratën e shërbimeve publike, pjesë e administratës shtetërore apo në administratën e shërbimeve pub-
like, pjesë e një komune të cilët ofrojnë shërbime publike të drejtëpërdrejta për qytetarët në fushën e arsimit, 
shëndetësisë, kulturës, artit si dhe shërbime tjera të ngjashme publike62.   

Krijimi i mekanizmave për monitorim dhe vlerësim të performancës së drejtorëve dhe zëvendës-drejtorëve, 
është orientuar pas miratimit të Ligjit për Inspektoratin e Arsimit, përkatësisht në bazë të nenit 12 – Vlerësimi 
i performancës së mësimdhënësit, drejtorit dhe zëvendësdrejtorit63 si dhe Ligjit për pagat në sektorin publik64. 
MASHT me mbështeje nga GIZ CDBE gjatë vitit 2018 ka hartuar draftin e Udhëzimit Administrativ për vle-
rësim të performancës së drejtorit dhe zv.drejtorit të institucionit eduaktivo-arsimor dhe aftësues. Procedura 
dhe instrumentet e vlerësimit janë pilotuar me një moster prej 10 drejtorëve të shkollave në tri komuna të 
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ndryshme. Megjithatë, duhet theksuar se ky UA nuk është miratuar, kryesisht për shkak të vonesave në mi-
ratimin e aktit tjetër nënligjor që rregullon procedurat e përzgjedhjes së drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve 
të institucioneve edukativo-arsimore dhe aftësuese, por edhe për shkak të vonesave burokratike në nivel të 
MASHT-it. Ky UA rregullon sistemin e vlerësimit të performacës, definon kriteret dhe procedurat për zbatim 
të vlerësimit dhe detyrat dhe përgjegjësitë në proces të vlerësimit. Në mbështetje të këtij procesi, Instituti Pe-
dagogjik i Kosovës, në shtator të këtij viti (2019), ka organizuar takimin e ekspertëve me pjesëmarrje të pesë 
shteteve anëtare në CIDREE65 (Skocia, Estonia, Sllovenia, Franca dhe Kosova), me fokus të temës: Praktikat e 
zhvillimit në karrierë dhe vlerësimi i përformancës së udhëheqësve të shkollave. Rezultatet e këtij diskutimi janë 
përmbledhur në një raport të veçantë dhe janë derguar në MASHT për të shërbyer si orientim shtesë në fina-
lizimin e UA për vlerësim të performancës së udhëheqësve të shkollave.

Në kuadër të synimit për funksionalizimin e mekanizmave për përzgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdrejto-
rëve duke përfshirë trajnimin e komisioneve përzgjedhëse, MASHT në vitin 2019 ka miratuar Udhëzimin Ad-
ministrativ 15/2019 për detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes së drejtorit dhe zëvendës 
drejtorit të shkollës. Udhëzimi ka hyrë në fuqi dhe është në fazën fillestare të zbatimit, me reagim dhe mos 
pranim nga disa komuna. Pas miratimit të UA, MASHT ka formuar grupin punues për hartimin e udhëzuesit 
për mbështetje të komisioneve përzgjedhëse. 

Ndërkaq, sa i përket aktivitetit për zhvillimin e sistemit të menaxhimit të karrierës së drejtorëve dhe zëvendës 
drejtorëve në bazë të standardeve të aplikueshme, ashtu siç është raportuar në raportin e vlerësimit të PSAK-ut 
për vitin 2017, nuk është dokumentuar ndonjë iniciativë për plotësim apo zhvillim të mëtejmë të praktikës së 
menaxhimit të karrierës së drejtorëve në bazë të standardeve të aplikueshme, rrjedhimisht nuk është zhvilluar 
asnjë aktivitet për zhvillimin e një sistemi të licencimit të menaxherëve të shkollave dhe nuk janë ofruar traj-
nime me programe të avancuara për drejtorë, sipas pikave të referimit për vitet 2018 dhe 2019 në aktivitetin 
2.2.5 të planit të veprimit të PSAK-ut.

Në këto tri vitet e fundit, trajnimet për udhëheqje arsimore, udhëhiqen nga MASHT-Zyra për ZHPM. Sipas 
raporteve të MASHT-it, përzgjedhja e kandidatëve bëhet duke respektuar kriterin e paraspeshës gjinore, në 
linjë me aktivitetin 2.2.5 Ofrimi i qasjes së barabartë për gratë dhe burrat në programet e zhvillimit profesional 
të drejtorëve dhe zëvendës-drejtorëve dhe mësimdhënësve që synojnë karrierë menaxhimi duke siguruar një 
ofertë gjithëpërfshirëse dhe financim të qëndrueshëm. 

Zbatimi i standardeve profesionale për udhëheqje në arsim në kontekstin e udhëheqësve arsimor në Kosovë 
vazhdon të sfidohet nga njohja e pamjaftueshme e standardeve të praktikës profesionale për drejtorë të shkol-
lave në Kosovë, përkundër faktit se ato janë hartuar në vitin 2012. Mungesa e një institucioni profesional për 
koordinimin e zhvillimit në karrierë të drejtorëve të shkollave, si dhe mungesa e përkushtimit Qeveritar dhe 
të Komunave për depolitizimin e përzgjedhjes së drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të shkollave, forcimin e 
kapaciteteve për menaxhimin e arsimit në nivel komune, kanë bërë që menaxhimi i sistemit të arsimit parau-
niversitar në një numër të konsiderueshëm të institucioneve edukativo-arsimore të sfidohet nga udhëheqja 
joefektive.

65   CIDREE - Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe.
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2.2.3 Financimi i arsimit parauniversitar

66  Raporti i punës për vitin 2018. Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Prishtinë, mars 2019, f. 13-14. http://kec-ks.org/ëp-content/up-
loads/2016/02/2.-KEC-Raporti-2018.pdf 

Rishikimi i formulës së financimit të arsimit parauniversitar për të ofruar mundësi të adresimit të specifikave 
të ndryshme të shkollave në dobi të cilësisë, zhvillimi i kapaciteteve në shkollë dhe në DKA për menaxhim fi-
nanciar dhe përcaktimi i treguesve të shpenzimeve të realizuara në arsim me qëllim të vlerësimit të efikasitetit 
të shpenzimeve në arsim janë disa nga aktivitetet e parapara me qëllim të krijimit të një mekanizmi funksional 
të financimit të arsimit parauniversitar në Kosovë.  

Formula e financimit të arsimit parauniversitar për të ofruar mundësi të adresimit të specifikave të ndryshme 
të shkollave në dobi të sigurimit të cilësisë ka filluar procesin e rishikimit në kuadër të projektit ESIP me 
financim të Bankës Botërore (hua/kredi e Bankës Botërore). Më konkretisht, ka filluar procesi i shqyrtimit 
të mundësive të financimit duke ngërthyer specifikat në prioritetin e përfshirjes dhe cilësisë arsimore. Meg-
jithatë, përtej këtyre iniciativave nuk është arritur që të finalizohet rishikimi i formulës së arsimit, për arsye 
të ndryshme që lidhen kryesisht me udhëheqjen e projektit me Bankën Botërore, por edhe për shkak të neg-
lizhencave të shumta dhe burokracisë së tepruar. Në anën tjetër, nevoja për ta rishikuar formulën e financimit 
në dobi të ngritjes së cilësisë në arsim vlerësohet e rëndësisë së veçantë, sepse me çarkoret buxhetore çdo vit 
vendosen kritere për ndarjen e grantit për arsim Parauniversitar, të cilat nuk sigurojnë qëndrueshmëri të for-
mulës së financimit në dobi të cilësisë në arsim kryesisht për shkak të rreziqeve nga ndërhyrjet politike. 

Në kuadër të synimit për rritjen e efektshmërisë së proceseve të planifikimit të buxhetit arsimor në nivel lokal, 
gjatë këtij procesi të monitorimit nuk është arritur që të dokumentohen iniciativa dhe arritje konkrete. Ndërsa, 
me qëllim të ngritjes së kapaciteteve për menaxhim financiar në nivel të shkollave dhe komunave, Qendra për 
Arsim e Kosovës (KEC),në cilësinë e partnerit të MASHT-it në kuadër të projektit ESIP, ka filluar zbatimin e 
projektit për Grantet e Zhvillimit të Shkollës (GZHSH) në qershor të vitit 2017. Projekti është përqendruar 
kryesisht në realizimin e aktiviteteve nga dy rezultatet vijuese: (i) Lehtësimi i prokurimit të mallrave dhe shër-
bimeve që do të blihen nga grantet shkollore; dhe (ii) Mentorimi dhe monitorimi i procesit të zbatimit. Sipas 
raportit vjetor të punës së KEC-it për vitin 2018, në fillim të projektit janë përzgjedhur dhe kanë përfituar nga 
projekti i GZHSH 160 shkolla anekënd Kosovës. Prej tyre, 20 shkolla përfituese janë shkolla që kanë marrë 
pjesë në fazat e mëhershme të këtij projekti dhe kanë përfituar mbi bazë garuese. Po ashtu, gjatë vitit 2018 
gjithsej 316 përfaqësues nga 160 shkollat përfituese janë aftësuar lidhur me procedurat e prokurimit, janë 
aprovuar planet e prokurimit të 160 shkollave përfituese, janë aprovuar 277 pako të prokurimit të shkollave 
përfituese nga Njësia Koordinuese e Projektit, si dhe janë realizuar vizita monitoruese në 41 shkolla të cilat 
kanë filluar me zbatimin e projekteve të tyre66.

Ndërkaq, sa i përket përcaktimit të treguesve të shpenzimeve të realizuara në arsim me qëllim të vlerësimit 
të efikasitetit të shpenzimeve në arsim, nuk ka përshkrim në dokumentin e PSAK-ut 2017-2021, përkatësisht 
nuk specifikohet natyra e treguesve dhe fushat që do të mbulojnë treguesit për të matur efikasitetin e shpen-
zimeve, p.sh. efikasiteti i menaxhimit të shpenzimeve nga shkollat, nga komunat, MASHT, Donatorët, efika-
siteti i shpenzimeve nga donacionet e ndryshme, etj. Megjithatë, në linjë me këtë aktivitet, në vitin 2017 është 
rishikuar Korniza e treguesve arsimorë, me përfshirje të përfaqësuesve nga MASHT, Ministria e Financave, 
UNICEF-i, Agjencia e Statistikave të Kosovës. Sipas raportit vjetor statistikor me tregues arsimorë 2017/2018 
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të publikuar nga MASHT, Korniza e treguesve të arsimit në Kosovë është pasuruar me tregues të rinj. Në këtë 
drejtim, struktura përmbajtësore e raportit me tregues arsimorë 2017/2018 është e organizuar në katër kapituj 
si: (i) Qasja dhe pjesëmarrja; (ii) Kushtet e mësimnxënies; (iii) Efektiviteti i brendshëm; dhe (iv) Burimet 
financiare. 

Në raportin vjetor statistikor me tregues arsimorë 2017/2018, të publikuar nga MASHT/SMIA në dhjetor të 
vitit 2018, shpenzimet publike në arsim dhe shpenzimet në arsimin parauniversitar prezantohen në kapitullin 
për Burimet financiare. Sipas raportit, shpenzimet publike në arsim si përqindje e Bruto Produktit Vendor 
(BPV) në vitin 2017 arrijnë 4.1%, që krahasuar me vitin paraprak është për 0.5 pikë të përqindjes më e ultë, 
kurse shpenzimet publike për arsim si përqindje e shpenzimeve të përgjithshme të Qeverisë përbëjnë 14.9% 
të shpenzimeve, që krahasuar me vitin paraprak është për 1.0 pikë të përqindjes më e ultë67. Ndërsa, niveli 
i shpenzimeve publike në arsim në vitin 2018 ishte 4.22% e BPV-së ose 13.7% e shpenzimeve qeveritare68. 
Me projektim të buxhetit për vitin 2019, shpenzimet në arsim në Kosovë do të jenë rreth 4.1% të BPV-së. 
Përkundër, rritjes së buxhetit për arsim, krahasuar me vendet e BE-së, investimi në arsim në Kosovë vazhdon 
të jetë tejet i ulër krahasuar me nivelin e ulët të BPV-së dhe moshën e re të popoullsisë69. 

Sipas Qarkores Buxhetore 2019/01, granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2019 parasheh shumën 
prej 185 milion euro, nga të cilat 183.5 milion euro janë grant bazë dhe 1.5 milion euro politika të reja70. Granti 
Specifik për Arsim, bazohet në sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret në formulën e ar-
simit parauniversitar të MASHT-it për vitin 201971. Kjo le të kuptohet se MASHT, në mungesë të rishikimit 
të formulës së financimit, në baza vjetore harton formulë të financimit të arsimit parauniversitar. Shpenzimet 
publike në arsimin parauniversitar si përqindje e Bruto Produktit Vendor (BPV) në vitin 2017 ishin 3.4%, që 
krahasuar me vitin paraprak është për 0.2 pikë të përqindjes më e ultë, kurse shpenzimet publike për arsimin 
parauniversitar si përqindje e shpenzimeve të përgjithshme të Qeverisë ishin 12.2%, që gjithashtu krahasu-
ar me vitin paraprak është për 0.2 pikë të përqindjes më e ultë. Mesatarisht shpenzimet publike në arsimin 

67  Raport vjetor statistikor me tregues arsimorë 2017/18. MASHT. Dhjetor, 2018 https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/12/raport-
vjetor-statistikor-me-tregues-arsimore-2017-18_1.pdf 

68  Menaxhimi i Arsimit Parauniversitar në Kosovë.KEEN. Dhjetor, 2018. http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1456/raporti_per_me-
naxhimin_e_arsimit_parauniversitar_-_alb.pdf 

69  Instituti GAP, Projekt Buxheti 2019, Analizë e të hyrave dhe shpenzimeve. Nëntor 2018. https://www.institutigap.org/docu-
ments/19223_ProjektbuxhetiGAP.pdf 

70  Politikat e reja janë si në vijim:
a) 100 asistent për fëmijë me nevoja të veçanta me kosto prej 456,750 euro;
b) Praktika profesionale me kosto prej 1 milion euro.

71   Formula trajton nivelin e arsimit parafillor, fillor dhe të mesëm, duke marrë për bazë këto kritere:
a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2017/2018;
b)  Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3 (bazuar në Udhëzimin administrativ 

nr.22/2013 të MASHT);
c) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit pakicë 1:14.2; 
d) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin parashkollor 1:12;
e) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin e mesëm profesional për nxënësit shumicë 1:17.2, dhe për nxënësit pakicë 1:11.5;
f) Raporti nxënës-mësimdhënës për zonat malore 1:14.2;
g) Kalkulimi për stafin mësimdhënës të gjuhës angleze për klasën I dhe II;
h) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 nxënës 1 staf në arsimin para fillor dhe fillor;
i) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 nxënës 1 staf në arsimin e mesëm 
j) Kalkulimi për stafin mësimdhënës në lehoni është paraparë 3% (bazë stafi mësimdhënës);
k) Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë (roje);
l) Shërbimi profesional 255 pedagog;
m) Koordinatorët e cilësisë;
n) Pagat janë kalkuluar duke u bazuar në pagën mesatare të secilës komunë dhe sipas niveleve;
o)  Mallrat dhe shërbimet janë kalkuluar sipas kriterit për nxënës (23 euro për nxënës shumicë dhe 25 euro për nxënës pakicë) dhe 

për shkollë (1,500 euro për shkollë parafillore dhe fillore dhe 3,250 euro për shkollë të mesme);
p) Kapitalet janë kalkuluar sipas kriterit 7 euro për nxënës;
q) Kalkulimi i tri pagave pas pensionimit me kosto prej 1 milion euro.
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parauniversitar për kokë nxënësi ishin rreth 610 Euro për vitin shkollor 2017/2018, ndërsa për vitin shkollor 
2018/2019, shpenzimet publike në arsimin parauniversitar për kokë nxënësi ishin rreth 684 Euro. Përqind-
ja e pagave të mësimdhënësve në shpenzimet publike rrjedhëse në arsimin parauniversitar për vitin 2017 
përbën 90.9% të shpenzimeve nëse llogaritet me shpenzimet rrjedhëse të nën programeve që kontribuojnë 
drejtpërdrejtë në procesin e mësimdhënies. Nëse përqindja e pagave të mësimdhënësve llogaritet në shpen-
zimet rrjedhëse të përgjithshme të arsimit parauniversitar, kjo përqindje rezulton në 88.5%. Në vitet 2018 dhe 
2019,  rreth 92 % e grantit specifik për Arsim Parauniversitar ndahet për paga dhe mëditje të personelit.

Sipas raportit vjetor statistikor me tregues arsimorë 2017/2018, shpenzimet publike për arsimin e mesëm të 
lartë, nuk ofrojnë dallime për shpenzimet që bëhen për gjimnazet dhe shkollat profesionale. Kjo le të kuptohet 
se formula e financimit për shkolla profesionale nuk ka ndryshuar, pavarësisht specifikave dhe shpenzimeve 
shtesë që kanë ato për mësimin praktik dhe punën praktike të nxënësve, shpenzimet për blerje të repromate-
rilit, energjisë, etj. 

Analiza e Qarkoreve Buxhetore në dy vitet e fundit (2018 dhe 2019),  për grantin specifik për arsimin parau-
niversitar për komuna, tregon se nuk ka buxhet të ndarë për projekte të veçanta zhvillimore, siç është zbatimi i 
kurrikulës së re, zhvillimi dhe avancimi i mësimdhënësve në karrierë, etj.. Kosova ka marrë pjesë edhe në PISA 
2018 dhe në këtë drejtim nuk pritet ndonjë ndryshim në arritjet e nxënësve, kur kemi parasysh intervenimet e 
bëra në sistem gjatë kësaj periudhe dhe raportin e Komisionit Evropian në vitin 2018, i cili konstaton se cilësia 
në arsim mbetet përgjithësisht e dobët, ka mospërshtatje të programeve të arsimit me nevojat e tregut, mos 
fuqizim të mekanizmave monitorues të cilësisë dhe mungesë të programeve në shkollat profesionale me fokus 
në anën praktike dhe lëndët e aplikuara72.

Sipas Qarkores Buxhetore 2019/01, granti specifik për komuna në vitin 2019, për financimin e arsimit Parauni-
versitar  arrin shumën 184.998.870 EUR, kurse buxheti për MASHT përfshin shumën prej 66.594.551 EUR73. 
Ndërsa, në vitin 2018 granti specifik për komuna, për financimin e arsimit Parauniversitar ishte 170.270.751 
EUR, kurse buxheti për MASHT përfshinte shumën 69.229.551 EUR74. Nga analiza e bërë qarkorve buxhetore 
për vitet 2018 dhe 2019, shihet se rreth 92 % e grantit specifik për Arsim Parauniversitar ndahet për paga dhe 
mëditje të personelit, pjesa tjetër ndahet për mallëra dhe shërbime , si dhe shpenzime kapitale.

72  Raporti për Kosovën 2018, Komisioni Evropian. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-koso-
vo-report.pdf 

73  Qarkoret Buxhetore. Ministria e Financave. https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,31
74  Qarkorja Buxhetore 2018/01. Ministria e Financave. Maj, 2017. https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/282098CA-066F-4D21-A34A-

DA5A626C330B.pdf
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Tabela 10. Shpenzimet për arsim në vitet 2018 - 2019

Nr.

Kategoritë dhe 
nënkategoritë bux-
hetore

Shuma e gran-
tit specifik për 
arsim parauni-

versitar
2018

% e 
grantit 
specifik

Shuma e gran-
tit specifik për 

arsim parauniver-
sitar
2019

% e 
grantit 
specifik

1 Gjithsej paga dhe meditje 160.879.638 94,48 % 169.755.059 91,8 %

1.1. Pagat e mësimdhënësve 103.890.470 61,01 % 114.202.484 61,7 %

1.2.
Pagat e qendrës së më-
simdhënësve në Qendrën 
Korrektuese në Lipjan

0,00 0,00 % 52.352 0,03 %

1.3.
Pagat për mësimdhënësit 
në pushim mjekësor dhe 
të lehonisë

3.233.318 1,90 % 1.291.391 0,7 %

1.4. Pagat për mësimdhënësit 
në zonat malore 19.795.989 11,63 % 20.357.536 11,0 %

1.5. Pagat për personelin 
pedagogjik/psikologjik 473.280 0,28 % 1.520.812 0,8 %

1.6. Paga për gjuhë angleze 
klasa 1 dhe 2 1.688.366 0,99 % 1.930.384 1,0 %

1.7. Pagat për koordinatorët e 
cilësisë 0,00 0,00 3.910.706 2,1 %

1.8. Pagat për personelin ad-
ministrativ 7.568.403 4,44 % 12.447.788 6,7 %

1.9. Pagat për personelin 
ndihmës 13.002.539 7,64 % 13.090.558 7,1 %

1.10. Tri paga pas pensionimit 0,00 0,00 951.048 0,5 %

1.11. Përvoja e punës (15 vite) 11.227.272 6,59 % 0,00 0,00

2.
Gjithsej mallëra dhe 
shërbime, shpenzime 
kapitale

9.390.814 5,52 % 13.787.013 7,5 %

2.1. Mallëra dhe shërbime 8.213.276 4,82 % 11.112.404 6,0 %

2.2. Shpenzime kapitale 1.177.538 0,69 % 2.674.609 1,4 %

3. Gjithsej politika të reja 0,00 0,00 1.456.798 0,8 %

3.1. Asistentë për fëmijët me 
nevoja të veçanta 0,00 0,00 456.750 0,2 %

3.2. Praktika profesionale 0,00 0,00 1.000.048 0,5 %

Gjithsej granti specifik për  
arsimin parauniversitar 170.270.751 EUR 184.998.870 EUR

BURIMI /MF/:  QARKORET BUXHETORE PËR VITET 2018 DHE 2019
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Në anën tjetër, sipas Qarkores Buxhetore 2020/01, Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2020 
është rritur për rreth 15 milion euro. Në këtë drejtim, Granti i aprovuar arrin shumën prej 205.5 milion euro, 
nga të cilat 192.1 milion euro janë paga dhe mëditje, 10.8 milion euro janë mallra dhe shërbime dhe 2.5 milion 
euro shpenzime kapitale. Granti Specifik për Arsim Parauniversitar për këtë vit është planifikuar duke marrë 
parasysh kriteret në formulën e arsimit parauniversitar të MASHT për vitin 202075.

Tabela 11. Granti specifik për arsimin parauniversitar

Granti specifik 
për arsim 
parauniversitar

2020 2021 2022

205,557,907 EUR 206,585,697 EUR 207,618,625 EUR

BURIMI /MF/:  QARKORJA  BUXHETORE 2020/01

Pothuajse e gjithë rritja e buxhetit për këto vite (2020-2022) shkon në paga dhe mëditje, bazuar në Ligjin e ri 
për pagat në sektorin publik76.

Në Qarkoret Buxhetore në tri vitet e fundit, vërehet një shpërputhje ndërmjet numrit të mësimdhënësve, mbi 
bazën e të cilit është planifikuar buxheti vjetor për mësimdhënës, me numrin e mësimdhënësve që rapor-
tohen në SMIA. Kështu, sipas raportit të SMIA-s 2018/2019, janë gjithsej 23,262 mësimdhënës të arsimit 
parauniversitar, ndërsa në anën tjetër, buxheti për paga dhe mëditje të mësimdhënësve për vitin 2019 është 
kalkuluar me numër të mësimdhënësve prej 22,569. Sipas kësaj, pagat mujore nuk janë planifikuar për rreth 
700 mësimdhënës të arsimit parauniversitar në Kosovë. Disa komuna vazhdojnë të kenë probleme të mëdha 
me përfshirjen e mësimdhënësve në listën e pagave. Në rrethana të tilla, jo zyrtarisht raportohet se mësim-
dhënësit që nuk janë në listën e pagave paguhen nga buxheti i planifikuar për mallra dhe shërbime. Ndërsa, 
sipas Qarkores Buxhetore 2020/01, buxheti i planifikuar për mësimdhënës është përllogaritur me numër të 
mësimdhënësve 21,901.

Referuar raporteve nga SMIA për trendin e rënies së numrit të nxënësve për çdo vit, edhe numri i mësimdhënësve 
duhet të jetë i bazuar në kriteret për specifikat e shkollave. Mirëpo, fakti që në komuna ka më shumë mësim-
dhënës tregon për një situatë të ndjeshme lidhur me menaxhimin e personelit në komuna. Në këtë drejtim, është 
e domosdoshme të ndërmerren masa dhe qartësi institucionale për menaxhim të drejtë të punës me personel në 
nivel komune dhe shkolle, në mënyrë që kapaciteti të përdoret në ofrimin e shërbimeve mbështetëse.

75  Qarkorja Buxhetore 2020/01. Ministria e Financave. Maj, 2019. https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/9B16C33B-8181-4A1D-A4A9-
6625E1C1E9DA.pdf

76  Ligji Nr. 06/L – 111 Për pagat në sektorin publik.  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 1 Mars 2019, Prishtinë. https://gzk.rks-gov.
net/ActDetail.aspx?ActID=18730 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18683 
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2.2.4 Raportet, informatat dhe statistikat arsimore

77  Rregullore (QRK) Nr. 14/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MASHT. 2018. http://gzk.rks-
gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17922

78  Statistikat e Arsimit në Kosovë 2016/17. ASK. https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/12/statistikat-e-arsimit-ne-kosove-2016-17-
shqip.pdf 

79  Të dhëna mbi arsimin - Shënime statistikore 2017/18. ASK. https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/03/shenime-statistiko-
re-2017-18-arsimi-parauniversitar.pdf

80  Të dhëna mbi arsimin - Shënime statistikore 2018/19. ASK. https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/02/shenime-statistiko-
re-2018-19-arsimi-parauniversitar.pdf

Në kuadër të qëllimit për ristrukturim të divizionit për koordinim të politikave dhe statistika, nga ky raport i 
monitorimit vlerësohet se MASHT ka përmbushur këtë aktivitet. Me hyrjen në fuqi të Rregullores nr.14/2018 
për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë, SMIA është ndarë si divizion në vete dhe tani në MASHT funksionon si Divizioni për grumbul-
limin dhe analizën e të dhënave77.

Po ashtu, korniza e treguesve sipas UNESCO, EUROSTAT dhe OECD është plotësuar ashtu siç është paraparë 
me plan strategjik. Në këtë drejtim, sipas të dhënave nga MASHT në vitin 2017 është rishikuar korniza e treg-
uesve të arsimit sipas treguesve nga UNESCO, EUROSTAT dhe OECD. Për më shumë, në bashkëpunim me 
UNICEF në vitin 2017 është hartuar Udhëzuesi për llogaritjen e treguesve të shpenzimeve publike për arsimin 
parauniversitar në Kosovë, si dhe janë llogaritur shpenzimet në arsim për vitet 2015 dhe 2016.

Në anën tjetër, vlerësohet se gjatë tri viteve të para të zbatimit të planit nuk janë ndërmarrë masa për zhvillimin e 
procedurave për menaxhimin e të dhënave dhe përdorimin e tyre. Në kuadër të këtij aktiviteti është paraparë zh-
villimi i dy politikave të reja. Njëra do të orientohej drejt proceseve të brendshme pas finalizimit të raporteve dhe 
analizave, duke përfshirë edhe modalitetet e inicimit të analizave shtesë që mund të nevojiten për nën-sektorë të 
caktuar. Ndërkaq, politika tjetër do të orientohej drejt komunikimit me palët dhe me publikun e gjerë.

Po ashtu, aktivitete tjera si: Zhvillimi i kapaciteteve për mbledhje, analizë dhe interpretim të avancuar të të 
dhënave; Zhvillimi i platformës për integrimin e sistemeve ekzistuese të informatave dhe bazave të të dhënave 
për të gjitha nivelet; si dhe Ngritja e kapaciteteve për shfrytëzuesit e të dhënave nga shkollat, DKA-të, niveli 
qendror dhe universitetet nuk janë realizuar gjatë kësaj periudhe, përkundër që janë paraparë me plan. Lid-
hur me këtë, raportohet se aktivitetet e sipërpërmendura kanë qenë të ndërlidhura me zhvillimin e sistemeve 
qendrore dhe avancimin e SMIA-s ekzistuese (komponenta këto në kuadër të projektit të Bankës Botërore për 
përmirësimin e sistemit të arsimit), të cilat nuk janë realizuar nga ana e projektit.

Ndërkaq, sa i përket raporteve, informatave dhe statistikave arsimore, MASHT/Divizioni për grumbullimin 
dhe analizën e të dhënave, gjatë këtyre viteve, përveç detyrave rutinë, si: përkrahja e drejtorëve të shkollave 
në vendosjen e të dhënave në sistemin SMIA sipas periudhave raportuese, krijimin e bazave të reja për insti-
tucionet e reja arsimore parauniversitare (publike dhe private), përpunimin e të dhënave dhe treguesve për 
dokumente të ndryshme sipas kërkesave të menaxhmentit etj., në bashkëpunim me ASK kanë përgatitur, 
botuar dhe publikuar raportet e mëposhtme:

  “Statistikat e arsimit në Kosovë 2016/2017”     (publikuar - 2017)78

  “Statistikat e arsimit në Kosovë 2017/2018”     (publikuar - 2018)79

  “Statistikat e arsimit në Kosovë 2018/2019”      (publikuar - 2019)80
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  “Raport vjetor statistikor me tregues arsimorë 2016/2017” (publikuar - 2017)81

  “Raport vjetor statistikor me tregues arsimorë 2017/2018” (publikuar - 2018)82

Raportohet se ka filluar përgatitja e Raportit vjetor statistikor me tregues arsimorë 2018/2019. Po ashtu, në 
fillim të muajit shtator është raportuar se është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e nxënësve për vitin e ri 
shkollor 2019/202083.

Në bashkëpunim me Divizionin për vlerësim, standarde dhe monitorim, si dhe me mbështetje nga projekti 
me Bankën Botërore, në shtator të vitit 2019 ka filluar përgatitja e dokumentit Karta e raportit shkollor. Në 
këtë fazë është zhvilluar koncept dokumenti, sipas të cilit Karta e raportit shkollor (KRSH) është një sistem i 
projektuar për informacion dhe dobishmëri.  

81  Raport vjetor me tregues arsimorë 2016/17. MASHT. Dhjetor, 2017. https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/02/raport-vjetor-statis-
tikor-me-tregues-arsimore-2016-17.pdf

82  Raport vjetor me tregues arsimorë 2017/18. MASHT. Dhjetor, 2018. https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/12/raport-vjetor-statis-
tikor-me-tregues-arsimore-2017-18_1.pdf

83  Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsim. http://masht-smia.net/
84  Më gjerësisht shih raportin nga Dafina Buçaj (2018). Analizë “Koherenca e legjislacionit sekondarë me legjislacionin primarë në fush-

ën e arsimit parauniversitar”. Publikuar nga: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekti: Ngritja 
e Kapaciteteve ne Sektorin e Arsimit Fillor në Kosovë - CDBE

2.2.5 Legjislacioni në sektorin e arsimit parauniversitar

Në kuadër të synimit për harmonizimin dhe kompletimin e legjislacionit për tërë sektorin e arsimit parauni-
versitar, Plani i Veprimit i PSAK për vitet 2017, 2018 dhe 2019, përcakton një numër të aktiviteteve, pëfshirë 
analizën e koherencës së legjislacionit primar dhe sekondar në raport me projektligjet që janë në proces të 
miratimit, politikat tjera dhe ligjet jashtë sektorit të arsimit, hartimin e planit dinamik për rishikimin e leg-
jislacionit, hartimin dhe plotësimin e akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe monitorimin e zbatimitt të akteve 
ligjore dhe nënligjore.

Në këtë drejtim, me mbështetje nga GIZ CDBE, në vitin 2018 është bërë analiza: Koherenca e legjislacionit 
sekondarë me legjislacionin primarë në fushën e arsimit parauniversitar, përkatësisht një analizë krahasimore 
në mes të ligjeve primare si Ligji Nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar, Ligji Nr. 03/L-068 për Arsimin në 
Komunat e Kosovës dhe legjislacionit sekondar, përkatesisht Udhezimeve administrative të nxjerra nga Mi-
nistria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT). Analiza nuk përfshin ligjet jashtë sektorit të arsimit. 
Sipas raportit ekzistojnë konflikte në mes të legjislacionit primarë dhe atij sekondarë dhe gjithashtu edhe në 
mes të akteve nënligjore në mes vete. Këto dallime shpeshherë janë rezultat i mangësive në Ligjin për Arsim 
Parauniversitar, ligj ky që shkakton konfuzione jo vetëm për nga përmbajtja substanciale por edhe si rezultat 
i gabimeve teknike84.

Ashtu siç është raportuar në raportin e vlerësimit të PSAK-ut për vitin 2017, aktivitetet nuk janë specifike sa 
i përket llojit apo numrit të akteve ligjore apo nënligjore që duhet miratuar në kornizën kohore të zbatimit. 
Megjithatë, gjatë këtyre tri viteve (2017 – 2019), janë hartuar dhe miratuar dy projekt ligje: I) Ligji për Inspek-
toratin e Arsimit dhe II) Ligji për Statusin e Punëtorëvve të Arsimit Shqip të Republikes së Kosovës 1990-1999. 
Po ashtu, gjatë po të njëjtës periudhë janë miratuar tri koncept dokumente mbi (i) Projekt Ligjin mbi Botimin 
e Teksteve dhe Mjete Shkollore, Lektyres Shkollore dhe Dokumentacionit Pedagogjik; (ii) Projekt Ligji mbi 
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Edukimin Parashkollor dhe (iii) Projekt Ligjin mbi Arsimin Profesional. Gjatë vitit 2019, grupi punues ka 
vazhduar me hartimin e Projekt Ligjit mbi Edukimin Parashkollor. MASHT, gjatë këtyre viteve ka dhënë një 
kontribut të rëndësishëm në hartimin e pakos ligjore që lidhet me shërbyesit publik dhe ligjin e pagave për 
punojësit publik.

Krahas legjislacionit primar, gjatë këtyre tri viteve është bërë edhe plotësimi i akteve nënligjiore (Udhëzimeve 
Administrative dhe Vendimeve), ku pjesa më e madhe e tyre ndërlidhen me rishikimin apo rregullimin e 
Arsimit Parauniversitar.

Figura 1. Numri i Udhëzimeve Administrative MASHT 2016-2019
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Figura 2. Vendimet e Ministrit të publikuara në faqen zyrtare 
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Procesi i vlerësimit nuk ka dokumentuar ndonjë publikim mbi monitorimin e zbatimit të akteve ligjore dhe 
nënligjore nga MASHT. Referuar diskutimeve me zyrtarë të MASHT-it që mbulojnë këtë fushë, theksohet se 
më shumë ka procese të monitorimit të akteve ligjore dhe nënligjore kur ka ankesa apo ngritën probleme të 
caktuara. Në anën tjetër, programi GIZ CDBE  në gjysmën e parë të vitit 2019 ka mbështetur Komisionin për 
Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi, në mbikëqyrjen e zbatimit të 
dy ligjeve primare për arsim si më poshtë:

  Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-032; dhe
  Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi, ka hartuar 
raporte të monitorimit, mirëpo për shkak të vendimit për të shkuar në zgjedhje të parakohshme, raportet 
nuk kanë kaluar në faza të tjera të shqyrtimit. Referuar përmbledhjes së raportit për mbikëqyrjen e zbatimit 
të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-032, disa nga gjetjet janë si në vijim85:

   Të gjeturat nga mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Arsimin e Parauniversitar në Republikën e Kosovës, tregojnë 
se MASHT-i ka treguar kujdes në plotësimin e kuadrit ligjor për Arsimin Parauniversitar, por ka ngecje në 

85  Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi (2019). Draft raport nga mbikëqyrja e 
zbatimit të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-032. Prishtinë, korrik 2019.
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zbatimin e tij në disa fusha, si në zbatimin e politikave arsimore që lidhen me decentralizimin në arsim, 
transparencën në punësimet në arsim dhe me zbatimin e kurrikulës së re, sistemin e licencimit dhe gradimit të 
mësimdhënësve, etj;

   Ligji për Arsimin e Parauniversitar në Republikën e Kosovës është i përshkruar me disa gabime gjuhësore dhe 
teknike, mungesë të disa definicioneve të rëndësishme, jo-konsistencë në përmbajtje të disa kapitujve, dispozita 
specifike të ligjeve që tashmë janë shfuqizuar, dispozita specifike që nuk marrin për bazë ligjet në fuqi, nene e 
paragrafë që nuk zbatohen, si dhe me mungesë të koherencës në mes të ligjeve që adresojnë segmente të veçanta 
në fushën e arsimit parauniversitar;

   Nevojitet qasje gjithëpërfshirëse dhe konsensuale për harmonizimin e legjislacionit në fushën e arsimit dhe masa 
konkrete të përshkruara me përgjegjësi dhe llogaridhënie për zbatimin e plotë dhe cilësor të ligjeve në fuqi. Ligji 
për Arsimin e Parauniversitar në Republikën e Kosovës duhet të shkojë në plotësim/ndryshim se bashku me 
Ligjin për Arsim në Komuna të Republikës së Kosovës, në mënyrë që të evitohen mangësitë e identifikuara dhe 
plotësimet e nevojshme për të siguruar legjislacion praktik, funksional dhe të zbatueshëm në të gjitha nivelet e 
Arsimit Parauniversitar.

Ndërsa, referuar përmbledhjes së raportit për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin 
e Arsimit në Republikën e Kosovës, disa nga gjetjet janë si në vijim: 

   Gjetjet tregojnë se ka përpjekje nga MASHT dhe Inspektorati i Arsimit në nxjerrjen e akteve nënligjore sipas 
ligjit, por akoma nuk është plotësuar pakoja e akteve nënligjore të nevojshme për zbatimin efektiv të ligjit. 
Ligji ka disa probleme strukturore, organizative dhe përmbajtjesore, që në masë të madhe e pengojnë punën e 
Inspektoratit të Arsimit në disa procese. Akoma nuk është plotësuar numri i inspektorëve të lejuar dhe nuk është 
arritur të bëhet profilizimi i inspektorëve në atë administrativ dhe pedagogjik. Kjo situatë është duke penguar 
procesin e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve dhe vlerësimit të jashtëm të shkollës, procese të filluara 
nga inspektorati i arsimit dhe të cilat përshkruhen si mjaft të ndjeshme dhe mund të rrezikohen për shkak të 
mungesës së kapaciteteve dhe problemeve të tjera me mos zbatimin e plotë të legjislacionit86.

86   Po aty. 

2.2.6 Siguria dhe Shëndeti

Në kuadër të synimit për krijimin e një ambienti shkollor të sigurte dhe të shëndetshëm për të gjithë, Plani i 
Veprimit i PSAK parasheh që gjatë periudhës 2017 – 2019 të realizohen aktivitete vetëdijesuese për mjedisin 
dhe shëndetin, krijimin e mekanizmave për promovim të shëndetit në nivel komunal dhe në nivel shkolle, 
hartimin e materialeve për shëndetin dhe mjedisin shkollor, analizën e nevojave për ujë të pijshëm dhe nyje 
sanitare, si dhe zhvillimin e mekanizmave për mirëmbajtjen e tyre, hartimin e një udhëzuesi për sigurinë 
në institucione edukative-arsimore, ndërtimin e mekanizmave për reagim në rastet emergjente, vendosjen e 
pajisjeve zjarrfikëse në shkolla, pajisjen e shkollave me komplete të ndihmës së parë, ngritjen e kapaciteteve 
të shkollave dhe DKA-ve për parandalim të dhunës, si dhe trajnimin e personelit shkollor për sigurinë dhe 
shëndetin në shkollë.

Nga sa u tha më sipër, MASHT gjatë vitit 2017 në koordinim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor, ka realizuar dy fushata në shkolla. Të gjitha komunat dhe shkollat janë përfshirë në shënimin e 
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Ditës së Tokës (22 prill) dhe Ditës së Mjedisit (5 qershor). Aktivitetet e realizuara kontribuojnë në zbatimin e 
Strategjisë Kombëtare për Mjedisin dhe kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes së nxënësve mbi nevojën e ruajtjes 
së mjedisit. Aktivitete të tilla janë organizuar edhe në vitin 2018 dhe 2019. Në këtë drejtim, më 22 Prill të këtij 
viti për të shënuar Ditën e Tokës, janë mbëltuar 45 fidane në dy shkolla fillore të Prishtinës si SHFMU “Iliria” 
dhe SHFMU “ Nazim Gafurri”. Gjithashtu, në këto dy shkolla si dhe në shkollat e Komunës së Vitisë është 
prezantuar koncepti i shkollave promovuese të shëndetit me ç’rast janë shpërndarë 72 materiale promovuese 
të shëndetit.

Për më shumë, Udhëzimi administrativ Nr. 03/2019 për të Ushqyerit e Shëndetshëm të Fëmijëve në Insti-
tucionet edukativo-arsimore dhe aftësuese të arsimit parauniversitar është hartuar dhe finalizuar. Gjithashtu, 
raportohet se në gjysmën e parë të këtij viti është përkthyer udhëzuesi nga gjuha angleze për zbatimin e kon-
ceptit Shkollat promovuese të shëndetit.

Me qëllim të krijimit të mekanizmave për promovim të shëndetit në nivel komunal, MASHT-i merr pjesë në 
programin ndër-ministror për shkollat promovuese të shëndetit që adreson promovimin e shëndetit në shkol-
la. MASHT në bashkëpunim me organizatën KOPF dhe UNFPA ka realizuar një seri të aktiviteteve me qëllim 
të vetëdijesimit të të rinjve në shkolla mbi shëndetin riprodhues, planifikimin familjar, shtatzëninë, abortin, 
infeksionet seksualisht të transmetueshme87. Pjesë e mekanizmave të krijuar, raportohet të jenë edhe grupet 
apo komisionet për edukim dhe promovim shëndetësor në shtatë rajone, të cilat janë formuar nga Komisioni 
për edukim shëndetësor qe funksionin në kuadër të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Gjithashtu, 
raportohet se në takimet e organizuara nga komisionet përkatëse në rajone, merr pjesë edhe përfaqësuesi nga 
Drejtoria Komunale e Arsimit. 

Mekanizmat për promovim të shëndetit në shkolla janë sanksionuar në kuadër të Ligjit për Arsim Parau-
niversitar dhe Udhëzimit Administrativ Nr. 3/2016 për Këshillin Drejtues të Shkollës (KDSH), sipas të cilit 
KDSH krijon grupin për promovim të shëndetit në nivel shkolle. Gjatë këtij procesi të monitorimit nuk është 
dokumentuar ndonjë iniciativë dhe raport tjetër që tregojnë se mekanizmat për promovim të shëndetit janë 
krijuar në çdo komunë dhe shkollë. Në këtë drejtim,  vlerësohet se ka mungesë të kapaciteteve në nivel qen-
dror, komunal dhe në nivel të shkollave për të funksionalizuar një mekanizëm të tillë. Pjesë e mekanizmave 
për promovim të shëndetit në nivel komunal janë edhe 151 Master trajnerë të certifikuar nga Instituti Kom-
bëtar i Shëndetësisë Publike në vitin 2017.  

Sa i përket aktivitetit hartimi i materialeve për shëndetin dhe mjedisin shkollor, gjatë vitit 2018, MASHT në 
bashkëpunim me UNFPA (Fondi për popullsi i Kombeve të Bashkuara) dhe Institutin Kombëtar të Shëndetë-
sisë Publike, ka hartuar materialet ndihmëse për mësimdhënës për klasën 1,6,10 për edukimin seksual bazuar 
ne rezultatet ndërkombëtare të organizatës botërore të shëndetësisë dhe janë në procedurë të vlerësimit nga 
eksperti ndërkombëtar edhe doracakët e tjerë për klasat 2,7,11. Gjithashtu, grupi i punës ketë vit ka finalizuar 
edhe doracaket e tjerë për edukatën seksuale për klasat 3,8,12. 

Mësimdhënësit e lëndës edukatë fizike, sportet dhe shëndet janë pajisur me materiale promovuese të shëndetit 
dhe udhëzues për edukim shëndetësor. Sipas raportit të PSAK-ut për vitin 2017, në shkolla dhe komuna janë 
shpërndarë 208 Udhëzues të përkthyer dhe përshtatur nga materialet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

87    Raport vjetor i vlerësimit të Planit Strategjik të Arsimit të Kosovës 2017-2021, për vitin 2017. MASHT. Prishtinë, shkurt, 2018. 
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Procesi i vlerësimit nuk ka dokumentuar ndonjë publikim mbi analizën e nevojave për ujë të pijshëm dhe nyje 
sanitare, përkundër që ky aktivitet ishte paraparë të fillojë zbatimin në vitin 2018 dhe të përfundoj në vitin 
2020. Në dokumentin e PSAK-ut 2017-2021, nuk është përshkruar ky aktivitet (2.6.4), përkatësisht nuk është 
përshkruar qëllimi, shtrirja, zonat e mbulimit me prioritet, etj.

Hartimi i një udhëzuesi për sigurinë në institucione edukative-arsimore, në Planin e Veprimit është përcak-
tuar për vitin 2018. Procesi i vlerësimit nuk ka dokumentuar ndonjë publikim të udhëzuesit të veçantë për 
sigurinë në institucione edukativo-arsimore në vitin 2018. Në anën tjetër, raporti i vlerësimit të PSAK-ut për 
vitin 2017, evidenton disa iniciativa me qëllim të promovimit të sigurisë në shkolla, të cilat janë organizuar në 
bashkëpunim me komunat dhe udhëheqjen shkollore, lidhur me parandalimin e dhunës në shkolla, sigurinë 
në internet dhe parandalimin e ekstremizmit. Sipas raportit, këto iniciativa ishin vazhdimësi e përpjekjeve për 
ngritjen e kapaciteteve të komunave dhe shkollave dhe për qëllim kishin rritjen e efikasitetit institucional në 
nivel lokal për zbatimin e Rregullores së Qeverisë (21/2013) mbi protokollin për parandalim dhe referim të 
dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar. 

Mekanizma për reagim në rastet emergjente, janë sanksionuar me legjislacion dhe me politika të tjera në 
kuadër të sistemit të Integruar të Menaxhimit të Emergjencave88. Në nivel të komunave, ka mekanizma të tillë 
ndërinstitucional, por jo mekanizma funksional në nivel shkolle për reagim në raste emergjente, programe 
edukative dhe programe për stërvitje në rastet emergjente. Dokument Veprimi 2015-2018 për dhunën dhe 
sigurinë në shkollat publike të Komunës së Prishtinës89, ka qenë një bazë e mirë orientuese edhe për praktikën 
e reagimeve në rastet emergjente. Mekanizmat në nivel shkolle, si udhëheqja e shkollës dhe KDSH kanë rol të 
rëndësishëm në këtë fushë. Procesi i vlerësimit, nuk ka arritur të dokumentoj iniciativa dhe raporte të tjera nga 
niveli qendror dhe komunat që tregojnë se në çdo komunë dhe shkollë ka mekanizma funksional për reagim 
në rastet emergjente.

Ngjashëm, gjatë këtij monitorimi nuk është dokumentuar ndonjë raport i përmbledhur që tregon për num-
rin e pajisjeve zjarrfikëse në shkolla apo numrin e pajisjeve komplete të ndihmës së parë për shkolla. Nga 
intervista me përfaqësuesin e Kolegjiumit të DKA, vlerësohet se komunat i kanë pajisur shkollat me pajisje 
zjarrfikëse dhe me komplete të ndihmës së parë, mirëpo nuk ka raporte që tregojnë se çfarë është situata në 
të gjitha komunat, si është funksionaliteti i pajisjeve dhe si janë ndërtuar kapacitetet për përdorimin e tyre në 
nivel shkolle. Kjo tregon se nuk ka një sistem të raportimit nga shkollat dhe komunat në nivel qendror lidhur 
me realizimin e këtyre aktiviteteve të cilat sipas PSAK-ut duhet të udhëhiqen nga DKA-të. 

Në anën tjetër me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të shkollave dhe DKA-ve për parandalim të dhunës, gjatë 
vitit 2018 janë realizuar punëtoritë për parandalimin dhe referimin e dhunës në shkolla, në koordinim me 
Save the Children,  me ç ‘rast kanë përfituar 22 shkolla nga 8 komuna (Pejë, Gjakovë, Prizren, Klinë, Gjilan, 
Mitrovicë, Prishtinë dhe Ferizaj). Në këtë vit (2019), aktivitete të ngjashme janë mbajtur edhe në disa shkolla 
të tjera në Prishtinë dhe në komunën e Fushë Kosovës.

Nga KEC, gjatë viteve 2017 dhe 2018, në kuadër të Projektit “Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve” me përkrah-
je nga Zyra e UNICEF në Kosovë, janë organizuar trajnime dhe aktivitete të ndryshme  me qëllim krijimin e 

88  Sistemi i integruar i menaxhimit të Emergjencave. Prishtinë, Maj 2010. https://ame.rks-gov.net/Portals/0/Files/SIME%20i%20Miratuar.pdf
89  USAID dhe UNDP (2015). Dokument bazë për hartimin e platformës së Komunës së Prishtinës, për siguri në shkolla 2015-2018 

https://www.undp.org/content/dam/kosovo/docs/actionpaper/action_papper_alb.pdf
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mjediseve të sigurta dhe miqësore në shkolla, përmes përhapjes dhe zbatimit të Protokollit për Parandalimin 
dhe Referimin e Dhunës në Institucionet e Arsimit Parauniversitar në Kosovë. Përveç trajnimeve të mbajtura 
për zbatimin e Protokollit në shkolla (në të cilat kanë marrë pjesë 50 pjesëmarrës nga komuniteti shkollor  
- drejtorë, psikolog, pedagog, mësimdhënës), janë mbajtur edhe trajnime në fushën e Ndërmjetësimit mes 
bashkëmoshatarëve për shkollat e përfshira në projekt (në 18 shkolla, përfaqësuar në trajnim me 7 pjesëmar-
rës (5 nxënës dhe 2 mësimdhënës). Po ashtu, është organizuar tryeza e rrumbullakët me temën «Adresimi i 
cyberbullying në shkolla”, si dhe  Konferenca përmbyllëse e projektit me titull «Grupet Ndërmjetësuese si një 
mjet për parandalimin e dhunës në shkolla» 90.

Nga përfaqësuesi i Kolegjiumit të DKA-ve vlerësohet se këshilli për siguri në bashkësi, është funksional në 
secilën komunë. Për më shumë, vlerësohet se ky mekanizëm ka mundësuar që të harmonizohen veprimet në 
parandalimin e dhunës në shkolla dhe të ngriten kapacitetet përmes shkëmbimit të përvojave dhe informatave 
për trajtimin e rasteve. Problemi i dhunës në shkolla ka nevojë për një qasje dhe përkujdesje institucionale të 
vazhdueshme.

Për fund, në kuadër të aktivitetit për trajnimin e personelit shkollor për sigurinë dhe shëndetin në shkollë, 
raportohet se në vitin 2018 janë organizuar trajnime për shëndetin seksual riprodhues me përfshirje të 24 
mësimdhënësve të klasës së 10 të biologjisë dhe edukatës fizike në komunën e Prishtinës,  23 mësimdhënës të 
klasës së 6-të të po këtyre lëndëve mësimore, si dhe 19 mësues të nivelit 1-5. Në gjysmën e dytë të vitit 2019 ka 
filluar trajnimi i trajnerëve për shëndetin seksual riprodhues në kudër të trajnimeve për zbatimin e kurrikulës, 
në lëndën e biologjisë.

90  Raporti i punës për vitin 2018. Qendra për Arsim e Kosovës (KEC).Prishtinë, mars 2019, f. 21-22. http://kec-ks.org/ëp-content/up-
loads/2016/02/2.-KEC-Raporti-2018.pdf 

91  Udhëzues për normat dhe standardet e ndërtesave shkollore - Vëllimi 1. MASHT. https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/masht-
vol1-alb-print-5mm-bleed-0mm-inside-final_1.pdf

       Udhëzues për normat dhe standardet e ndërtesave shkollore - Vëllimi 2. MASHT. https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/masht-
vol2-alb-print-5mm-bleed-0mm-inside_1.pdf

2.2.7 Sistemi i menaxhimit të infrastrukturës shkollore

Në kuadër të aktivitetit për zhvillimin e normave dhe standardeve për projektimin e objekteve arsimore për të 
gjitha nivelet është hartuar udhëzuesi për normat dhe standardet e hapësirave të objekteve parashkollore. Pro-
cesi i vlerësimit ka dokumentuar se udhëzuesit vëllimi  1 dhe 2 për normat dhe standardet e ndërtesave shkol-
lore  - udhëzimet specifike, të publikuara91 në maj të vitit 2015 i referohen shkollave të arsimit të detyrueshëm 
dhe gjimnazeve. Po ashtu, ka filluar procesi i hartimit të normave specifike për shkollat profesionale, mirëpo 
mungesa e ekspertëve për hartimin e normave dhe standardeve për shkollat profesionale ka ndikuar që ky 
aktivitet të mos përmbushet plotësisht.

Me qëllim të promovimit të normave dhe standardeve të ndërtimit të objekteve tek të gjitha nivelet dhe palët, 
nga njësia përkatëse në MASHT, raportohet se gjatë këtij viti është mbajtur një takim informimi me drejtorët 
e DKA-ve në rajonin e Prishtinës për udhëzuesin për parashkollor dhe është në proces të botimit udhëzuesi 
për parashkollor. I njëjti do të publikohet edhe në ueb faqe të MASHT-it.
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Po ashtu, MASHT ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm sa i përket monitorimit të implementimit të normave 
dhe standardeve të ndërtimit të objekteve. Në këtë drejtim, janë realizuar vizita të rregullta objekteve në ndër-
tim dhe vlerësohet se ato janë sipas udhëzuesve për norma dhe standarde të të gjitha niveleve. Megjithatë, 
vlerësohet se është sfidë aplikimi i udhëzuesve për norma dhe standarde të të gjitha niveleve në investimet dhe 
projekt-dizajnet e kontraktuara nga komunat.

Për më shumë, ashtu siç është paraparë edhe me plan strategjik, MASHT në baza vjetore realizon vlerësimin 
e gjendjes së objekteve arsimore bazuar në databazën elektronike të objekteve arsimore “school maping’ dhe 
kërkesave nga nivelet komunale për investime infrastrukturore. Mirëpo, nuk ka ndonjë raport përmbledhës që 
tregon numrin e shkollave që iu është bërë vlerësimi i gjendjes në këto dy - tri vitet e fundit. Vlerësohet se është 
sfidë mbulueshmeria e nevojave për vlerësimin e gjendjes fizike të objekteve edukativo arsimore për shkak të 
numrit të vogël të stafit për verifikimin e gjendjes në teren.

Në tri vitet është vlerësuar gjendja e 13 shkollave ekzistuese për prioritetizim për investime si dhe vlerësimi i 
shkollave të reja për përmbajtje sipas standardeve, vlerësimi i 4 projekt-dizajneve të shkollave, projekt-dizajni i 
një salle sportive,  projekt-dizajnet e 2 çerdheve me investime të MASHT-it dhe 6 projekt-dizajneve për çerdhe 
me investime nga BE92.

Hartimi i udhëzuesit për mirëmbajtje të hapësirave shkollore, i planifikuar me Planin e Veprimit të realizohet 
në vitin 2018 është hartuar, ndërsa publikimi i tij është në proces të përgatitjes teknike. Avancimi i databazës 
për ndërtesat arsimore, në Planin e veprimit është përcaktuar të jetë zbatohet në vitin 2017. Lidhur me këtë 
aktivitet, raportohet se plotësimi me të dhëna të reja i databazës për objektet arsimore është kryer në vitin 2016 
derisa avancimi i GIS-sistemit nuk është kryer sepse ka qenë i lidhur me krijimin e unifikimit të platformave 
në sistem total SMIA.

Në vitin 2017 ka filluar hartimin i UA, ndërsa në vitin  2018 është miratuar Udhëzimi Administrativ Nr. 
04/2018 për Planifikimin e Investimeve Kapitale i cili  ka  për  qëllim  që  të  rregulloj  procesin  e  planifikimit 
të ndërtimit dhe renovimit  të objekteve arsimore të të gjitha niveleve93. Sipas përshkrimit të aktivitetit në 
PSAK 2017-2021, udhëzuesi duhet të përfshijë procedurat e aplikimit të komunave për aprovimin e ndërtimit 
të objekteve shkollore.

Ndërsa, sa i përket hartimit të një plani të investimit për hapësirat shkollore për një periudhë prej 3 dhe 5 
vjeçare, Plani i Veprimit ka përcaktuar që ky aktivitet të realizohet gjatë vitit 2017. Në këtë drejtim, sipas të 
dhënave nga MASHT, çdo vit hartohet plani i investimeve respektivisht vlerësimi i objekteve dhe hartimi i 
listës prioritare për ndërtimin dhe renovimin e objekteve shkollore. Procesi i vlerësimit nuk ka dokumentuar 
ndonjë plan të investimit për hapësirat shkollore për një periudhë prej 3 dhe 5 vjeçare, siç është përcaktuar në 
PSAK94. Çdo vit, përfshirë edhe këtë vit është hartuar plani i investimeve respektivisht vlerësimi i objekteve 
dhe hartimi i listës prioritare për ndërtimin dhe renovimin e objekteve shkollore.

92  Të dhëna nga Divizioni i Infrastrukturës MASHT, 19 tetor 2019.
93  UA Nr.4/2018 për planifikimin e investimeve kapitale. MASHT. Shkurt, 2018/ https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/02/

ua-masht-04-18-per-planifikimin-e-investimeve-kapitale.pdf
94  Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017- 2021. MASHT, korrik 2016. https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-ps

ak-2017-2021_1.pdf
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2.2.8 Investimet në infrastrukturën arsimore

Me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës arsimore përmes ndërtimit, renovimit, zgjerimit dhe pajisjes së 
institucioneve arsimore me mjete adekuate në planin strategjik për arsim për periudhën tre vjeçare (2017 – 
2019) janë përcaktuar një varg aktivitetesh të cilat kryesisht ndërlidhen me ndërtimin e 15 objekteve të reja 
shkollore, ndërtimin e 14 kopshteve, rinovimin e 150 objekteve shkollore, pajisjen e 40 shkollave me pako 
sportive, sigurimin e inventarit adekuat për mësim në 30 shkolla, pajisjen e dhomave të mësimit me inventar 
adekuat për mësim dhe pajisjen e shkollave me dollapë individual për nxënës, si dhe ndërtimin e 2 objekteve 
për institucionet e arsimit të lartë.

Nga sa u tha më sipër, sipas të dhënave nga MASHT gjatë këtyre tri viteve janë bërë ndërtimet, rinovimet, 
zgjerimet e infrastrukturës dhe pajisjet e institucioneve arsimore me mjete adekuate për procesin mësimor, si 
në vijim:

   Ka përfunduar ndërtimi i 8 shkollave (4 shkolla me investime të MASHT, 4 shkolla me investime të qeverisë 
të menaxhuar nga MAP) dhe është duke vazhduar ndërtimi i 21 shkollave të tjera; 

   Ka përfunduar ndërtimi i një salle të sportit dhe është duke vazhduar ndërtimi i 7 sallave tjera sportive;
   Janë ndërtuar 4 çerdhe, 3 nga MASHT dhe një me donacion nga BE. Ndërsa, janë në procedurë të kontraktimit 

nga BE për ndërtim edhe 6 çerdhe;
   Janë rinovuar 10 objekte shkollore dhe një objekt është në fazën përfundimtare të renovimit;
   24 shkolla janë pajisura nga MASHT me pakot e sallave sportive;
   Të gjitha shkollat e reja të ndërtuara nga MASHT dhe disa shkolla ekzistuese janë furnizuar me inventar 

shkollor nga MASHT. Po ashtu, gjatë periudhës 2017 – 2019, MASHT ka siguruar inventar adekuat për 
mësim për 80 shkolla;

   Pajisja e shkollave me dollapë individualë për nxënës nga MASHT, është bërë vetëm në 2 shkolla.  

Realizimi i aktiviteteve që lidhen me investimet në infrastrukturën arsimore është sfiduar për mungesë të bux-
hetit në raport me numrin e projekteve, mungesa buxhetore për ndërtim të çerdheve të reja si dhe mungesa 
e lokacioneve në qytetet e mëdha.
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2.2.9  Matrica e zbatimit të aktiviteteve -  
Menaxhimi i sistemit arsimor

Objektivi Strategjik OS2: Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i bazuar 
në transparencë dhe në llogaridhënie

Rezultati 2.1. Ndërtohen kapacitete për menaxhim efektiv dhe të përgjegjshëm të sistemit në 
nivelin qendror dhe komunal, si dhe menaxhim efektiv në nivel shkolle

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

2.1.1 Ristrukturimi i organizimit të 
DKA-ve në përputhje me strukturën e 
decentralizuar të sistemit të arsimit

2017 2018 Me mbështetje nga GIZ është 
bërë një analizë e strukturës 
organizative e Departamenteve 
Komunale. Nga kjo analizë reko-
mandohen 4 modele të riorga-
nizimit, të cilat kanë për bazë 
numrin e shkollave që janë nën 
përgjegjësi të komunës.

2.1.2 Trajnimi i personelit të DKA-ve 
sipas nevojave të identifikuara dhe në 
përputhje me strukturën e decentral-
izuar të sistemit të arsimit

2017 - 2019 2017-vijon Ka pak iniciativa të mirë orga-
nizuara.

2.1.3 Hartimi i rregulloreve dhe udhëzu-
esve mbështetës për menaxhimin e 
arsimit në nivel komunal

2017 -2018 / Procesi i vlerësimit nuk ka 
dokumentuar rregullore dhe 
udhëzues të veçantë për DKA, të 
zhvilluara në dy vitet e fundit, në 
bazë të aktivitetit 2.1.3.

2.1.4 Trajnimi i personelit të MASHT për 
planifikim, politikëbërje dhe monitorim

2017 - 2019 2017-vijon Kryesisht janë ofruar nga IKAP.

2.1.5 Zhvillimi i mekanizmave për 
komunikim efektiv midis palëve të 
ndryshme në sistem përmes raporti-
mit dhe proceseve të tjera të rregullta 
koordinuese

2017-2021 2017-vijon Kryesisht është bërë përmes 
qasjes së integruar të zhvillimit 
të akteve nënligjore ku janë për-
caktuar edhe përgjegjësitë midis 
palëve të ndryshme në sistem.

2.1.6 Funksionalizimi dhe fuqizimi i 
këshillave të prindërve në nivel shkolle, 
komune dhe shteti përmes ofrimit 
të mbështetjes për punën e tyre dhe 
monitorimin e punës së tyre

2017-2021 2017-vijon Ka pak të dhëna.

2.1.7 Trajnimi i personelit administrativ 
dhe anëtarëve të organeve drejtuese të 
shkollës për qeverisje dhe udhëheqje

2017-2021 2017-vijon Trajnimet kanë vazhduar nën 
udhëheqjen e MASHT-it.

2.1.8 Krijimi i rrjetit të bashkëpunimit 
dhe të komunikimit në mes të shkol-
lave në fushën e udhëheqjes dhe zh-
villimit profesional te mësimdhënësve 
(Komuniteti i të nxënit)

2017-2021 2017-vijon Komunitetet e të nxënit në tetë 
komuna për vite me radhë janë 
mbështetur nga GIZ. Një pjesë e 
kuadrit ligjor është kompletuar nga 
MASHT në vitet 2016-2017. Kuadri 
i udhëzuesve për ZHPMBSH është 
duke u kompletuar me projektin e 
BB dhe projektin EU. 
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2.1.9 Fuqizimi i qasjes së integruar 
në planifikim midis MASHT – DKA – 
Shkollë

2017-2021 2017-vijon Është kompletuar rregullativa 
ligjore që sistematizon 
procesin e planifikimit dhe 
menaxhimit ndërmjet hallkave të 
qeverisjes në sistemin e arsimit 
parauniversitar. 

2.1.10. Menaxhimi i rrjetit të shkollave 2017 dhe 
2018

Procesi i vlerësimit nuk ka doku-
mentuar ndonjë raport të anal-
izës së gjendjes aktuale në ter-
ren, në bazë të aktivitetit 2.1.10. 
Rënia e numrit të nxënësve 
në këto 10 vite, tregon më së 
miri për nevojën e një analize 
gjithëpërfshirëse për menax-
himin e rrjetit të shkollave.

2.1.11. Fuqizimi i autonomisë së shkollës 2017 - 2019 2018-vijon Pakoja ligjore në fuqi përcak-
ton një shkallë të autonomisë 
së shkollës, mungojnë veprimet 
konkrete për fuqizimin e autono-
misë së shkollë.

Rezultati 2.2. Përcaktimi i standardeve profesionale për mekanizmin e punësimit dhe menaxhimit 
të karrierës së udhëheqësve të institucioneve edukative-arsimore

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

2.2.1 Përcaktimi i statusit të drejtorit 
dhe zëvendës drejtorit të institucione-
ve edukative arsimore

2017 2019 Statusi i drejtorit dhe zëvendës 
drejtorit është përcaktuar me 
Ligjin për Zyrtarët Publikë. 

2.2.2 Krijimi i mekanizmave për moni-
torim dhe vlerësim të performancës së 
drejtorëve dhe zëvendës-drejtorëve

2017 - 2019 2017-vijon Proces i filluar, por akoma nuk ka 
orientim të definuar për hapat e 
mëtejmë.
 

2.2.3 Funksionalizimi i mekanizmave 
për përzgjedhjen e drejtorëve dhe 
zëvendësdrejtorëve duke përfshirë tra-
jnimin e komisioneve përzgjedhëse

2018 dhe 
2019

2019-vijon Është në fazën fillestare të 
zbatimit, ka reagime të shumta 
nga komunat. 

2.2.4 Zhvillimi i sistemit të menaxhimit 
të karrierës së drejtorëve dhe zëvendës 
drejtorëve në bazë të standardeve të 
aplikueshme

2017 - 2019 / Procesi i vlerësimit nuk ka do-
kumentuar asnjë iniciativë për 
zhvillimin e një sistemi siç është 
përcaktuar me këtë aktivitet.

2.2.5 Ofrimi i qasjes së barabartë 
për gratë dhe burrat në programet 
e zhvillimit profesional të drejtorëve 
dhe zëvendës-drejtorëve dhe më-
simdhënësve që synojnë karrierë 
menaxhimi duke siguruar një ofertë 
gjithëpërfshirëse dhe financim të qën-
drueshëm

2017 - 2019 2017-vijon Procesi i vlerësimit nuk ka doku-
mentuar se janë zhvilluar pro-
grame për trajnim të avancuar 
të drejtorëve dhe as trajnime të 
avancuara për drejtorë. 
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Rezultati 2.3. Zbatohet një mekanizëm funksional i financimit të arsimit parauniversitar që i kon-
tribuon zhvillimit të shkollës

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

2.3.1 Rishikimi i formulës së financimit 
të arsimit parauniversitar për të ofruar 
mundësi të adresimit të specifikave 
të ndryshme të shkollave në dobi të 
cilësisë

2017 2017-vijon MASHT në baza vjetore harton 
formulë të financimit të arsimit 
parauniversitar

2.3.2 Rritja e efektshmërisë së proce-
seve të planifikimit të buxhetit arsimor 
në nivel lokal

2017 dhe 
2018

2017-vijon Mbetet sfidë.

2.3.3 Zhvillimi i kapaciteteve në shkollë 
dhe në DKA për menaxhim financiar

2017, 2018 
dhe 2019

2017-vijon Mbetet sfidë.

2.3.4 Përcaktimi i treguesve të shpenzi-
meve të realizuara në arsim me qëllim 
të vlerësimit të efikasitetit të shpenzi-
meve në arsim

2017, 2018 
dhe 2019

2017 Me përfshirje të përfaqësuesve 
nga MASHT, Ministria e Finan-
cave, UNICEF-i, Agjencia e 
Statistikave të Kosovës.

Rezultati 2.4. Përgatiten dhe publikohen raporte të rregullta të bazuara në analiza dhe interpre-
tim të të dhënave nga SMIA, si dhe shfrytëzohen këto analiza në politikëbërje

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

2.4.1 Ristrukturimi i divizionit për koor-
dinim të politikave dhe statistika që të 
qartësohen rolet që lidhen me SMIA

2017 2019 Sipas rregullores (QRK) - nr. 
14/2018 për organizimin e 
brendshëm dhe sistematizimin e 
vendeve të punës në MASHT

2.4.2 Zhvillimi i kapaciteteve për 
mbledhje, analizë dhe interpretim të 
avancuar të të dhënave

2017-2021 /
Raportohet se këto aktivitete 
kanë qenë të ndërlidhura me 
zhvillimin e sistemeve qen-
drore dhe avancimin e SMIA-s 
ekzistuese (komponenta këto 
në kuadër të projektit të Bankës 
Botërore për përmirësimin e 
sistemit të arsimit), të cilat nuk 
janë realizuar nga ana e projek-
tit.

2.4.3 Zhvillim i procedurave për me-
naxhimin e të dhënave dhe përdorimin 
e tyre

2018 /

2.4.4 Zhvillimi i platformës për integ-
rimin e sistemeve ekzistuese të infor-
matave dhe bazave të të dhënave për 
të gjitha nivelet

2017, 2018 
dhe 2019

/

2.4.5 Ngritja e kapaciteteve për 
shfrytëzuesit e të dhënave nga shkol-
lat, DKA-të, niveli qendror dhe univer-
sitetet

2017 dhe 
2018

/

2.4.6 Plotësimi i kornizës së treguesve 
sipas UNESCO, EUROSTAT dhe OECD

2018 dhe 
2019

2017 Aktivitet i raportuar se ka filluar 
dhe përfunduar para kohe. 
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Rezultati 2.5. Legjislacioni është harmonizuar dhe kompletuar për tërë sektorin e arsimit parauni-
versitar diasporë 

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

2.5.1 Analiza e koherencës së legjisla-
cionit primar dhe sekondar në raport 
me projektligjet që janë në proces 
të miratimit, politikat tjera dhe ligjet 
jashtë sektorit të arsimit

2017 2018 Analiza e realizuar në vitin 2018 
nuk përfshin ligjet jashtë sektorit 
të arsimit.

2.5.2 Hartimi i planit dinamik për rishi-
kimin e legjislacionit

2017 2017 Plani  dinamik për rishikimin e 
legjislacionit ka shënuar vonesa, 
për shkak të ndryshimit të dy 
legjislaturave.

2.5.3 Hartimi dhe plotësimi i akteve 
ligjore dhe nënligjore

2017, 2018 
dhe 2019

2017-vijon Me vonesa burokratike dhe me 
shtyrje të afateve për shkak të 
ndryshimit të dy legjislaturave.

2.5.4. Monitorimi i implementimit të 
akteve ligjore dhe nënligjore.

2017-2021 2017-vijon Mbetet sfidë, nuk ka një sistem 
të mirë rregulluar.

Rezultati 2.6. Shkollat kanë krijuar mjedise të sigurta, miqësore dhe të shëndetshme për të gjithë

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

2.6.1 Aktivitete vetëdijesimi për mjedis-
in dhe shëndetin

2017-2021 2017-vijon

2.6.2 Krijimi i mekanizmave për pro-
movim të shëndetit në nivel komunal 
dhe në nivel shkolle

2017-2021 2017-vijon

2.6.3 Hartimi i materialeve për shënde-
tin dhe mjedisin shkollor

2017 dhe 
2018

2017-vijon

2.6.4 Analizohen nevojat për ujë të 
pijshëm dhe nyje sanitare, si dhe zhvil-
lohen mekanizma për mirëmbajtjen e 
tyre

2018 dhe 
2019

Procesi i vlerësimit nuk ka do-
kumentuar ndonjë publikim mbi 
analizën e nevojave për ujë të 
pijshëm dhe nyje sanitare, edhe 
pse për vitet 2018 dhe 2019 ishte 
pikë referimi realizimi i studimit 
për ujin e pijshëm dhe nyjat sani-
tare.

2.6.5 Hartimi i një udhëzuesi për sig-
urinë në institucione edukative-arsi-
more

2018 2017-2019 Udhëzues të ndryshëm lidhur 
me parandalimin e dhunës në 
shkolla, sigurinë në internet dhe 
parandalimin e ekstremizmit.

2.6.6 Ndërtimi i mekanizmave për re-
agim në rastet emergjente

2017, 2018 
dhe 2019

2017-vijon Ka pak të dhëna.
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2.6.7 Vendosja e pajisjeve zjarrfikëse 
në shkolla

2017-2021 Procesi i vlerësimit nuk ka doku-
mentuar ndonjë raport të përm-
bledhur që tregon për numrin e 
pajisjeve zjarrfikëse në shkolla 
apo numrin e pajisjeve komplete 
të ndihmës së parë për shkolla. 
Nuk ka një sistem të raportim-
it nga DKA në MASHT, të cilat 
sipas PSAK-ut kanë udhëhequr 
këto dy aktivitete.

2.6.8 Pajisja e shkollave me komplete 
të ndihmës së parë

2017, 2018 
dhe 2019

2.6.9 Aktivitete të ngritjes së kapac-
iteteve të shkollave dhe DKA-ve për 
parandalim të dhunës

2017-2021 2017-vijon

2.6.10 Trajnimi i personelit shkollor për 
sigurinë dhe shëndetin në shkollë

2017-2021 2017-vijon

Rezultati 2.7. Ndërtohet një sistem efektiv i menaxhimit të infrastrukturës shkollore që shpie dre-
jt krijimit të mjediseve fizike të përshtatshme për mësim

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

2.7.1 Zhvillimi i normave dhe standar-
deve për projektimin e objekteve arsi-
more për të gjitha nivelet

2017 dhe 
2018

2015, 2018 Zhvillimi i normave dhe standar-
deve për projektimin e objekteve 
të shkollave profesionale nuk ka 
përfunduar.

2.7.2 Promovimi i normave dhe stan-
dardeve të ndërtimit të objekteve tek 
të gjitha nivelet dhe palët

2017 - 2019 2018-vijon Është në proces të botimit 
udhëzuesi i standardeve të ndër-
timit të objekteve për parash-
kollor

2.7.3 Monitorimi i implementimit të 
normave dhe standardeve të ndërtimit 
të objekteve.

2017-2021 2017-vijon Bazuar në gjetjet e monitorimit 
nga njësia përkatëse në MASHT, 
vlerësohet se është sfidë aplik-
imi i udhëzuesve për norma dhe 
standard të gjitha niveleve në 
investimet dhe projekt-dizajnet e 
kontraktuara nga komunat.

2.7.4 Vlerësimi i gjendjes fizike të ob-
jekteve edukativearsimore

2018 dhe 
2019

2017-vijon Afërsisht në 3 vitet e fun-
dit është vlerësuar gjendja e 
afërsisht 13 shkollave ekzistuese 
për prioritetizim për investime si 
dhe vlerësimi i shkollave të reja 
për përmbajtje sipas standar-
deve si dhe 14 projekt-dizajneve 
te shkollave, te projekt-dizajnit 
të një salle sportive dhe 2 çerd-
heve me investime të MASHT 
dhe 6 projekt-dizajneve nga BE.

2.7.5 Hartohen udhëzuesit për mirëm-
bajtjen dhe ruajtjen e hapësirave shkol-
lore të të gjitha profileve dhe niveleve

2018 2018 Publikimi i udhëzuesit është në 
proces të përgatitjes teknike.
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2.7.6 Avancimi i databazës për ndërte-
sat arsimore

2017 / Avancimi i GIS-sistemit nuk 
është kryer sepse është i lidhur 
me krijimin e unifikimit të plat-
formës së sistemit SMIA.

2.7.7 Hartimi i një udhëzuesi për planifi-
kimin e investimeve në ndërtesat e reja 
shkollore

2017 dhe 
2018

2018 Udhëzimi Administrativ Nr. 
04/2018 për Planifikimin e In-
vestimeve Kapitale i cili  ka  për  
qëllim  që  të  rregulloj  procesin  
e  planifikimit të ndërtimit dhe 
renovimit  të objekteve arsimore 
të   gjitha niveleve.

2.7.8 Hartimi i një plani të investimit për 
hapësirat shkollore për një periudhë 
prej 3 dhe 5 vjeçare

2017 2017-vijon Në çdo vit hartohet plani i inves-
timeve respektivisht vlerësimi i 
objekteve dhe hartimi i listës pri-
oritare për ndërtimin dhe renovi-
min e objekteve shkollore. 

Rezultati 2.8. Përmirësohet infrastruktura arsimore përmes ndërtimit, renovimit, zgjerimit dhe 
pajisjes së institucioneve arsimore me mjete adekuate për procesin mësimor

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

2.8.1 Ndërtohen objekte të reja shkol-
lore duke synuar që 1/3 e nxënësve të 
mësojnë në një ndërrim ( ndërtimi i 15 
shkollave në periudhën 2017-2019)

2017-2021 2017-vijon Ka përfunduar ndërtimi i 8 shkol-
lave dhe është duke vazhduar 
ndërtimi i 21 shkollave të tjera.

2.8.2 Ndërtimi i objekteve për parash-
kollor/parafillor ( ndërtimi i 14 çerdheve 
në periudhën 2017-2019)

2017-2021 2017-vijon Ka përfunduar ndërtimi i 4 çerd-
heve dhe janë në procedurë të 
kontraktimit nga BE për ndërtim 
edhe 6 çerdhe.

2.8.3 Renovimi i objekteve eduka-
tive-arsimore ( renovimi i 150 shkollave 
në periudhën 2017-2019)

2017-2021 2017-vijon Janë rinovuar vetëm 10 objekte 
shkollore dhe një objekt është në 
fazën përfundimtare të renovi-
mit. 

2.8.4 Pajisja e shkollave me pakot e 
sallave sportive (pajisja e 40 shkollave 
në periudhën 2017-2019)

2017-2019 2017-vijon MASHT ka bërë pajisjen e 24 
shkollave  me pakot e sallave 
sportive

2.8.5 Pajisja e dhomave të mësimit me 
inventar adekuat për mësim (pajisja e 
30 shkollave në periudhën 2017-2019)

2017-2021 2017-vijon MASHT për 80 shkolla ka siguru-
ar inventar adekuat për mësim.

2.8.6 Pajisja e shkollave me dollapë 
individualë për nxënës 

2017-2021 2017-vijon Proces i filluar me vonesë, janë 
pajisur vetëm 2 shkolla.

2.8.7 Zgjerimi dhe përmirësimi i mje-
diseve mësimore në institucionet e 
arsimit të lartë

2018-2020 / Është përgjegjësi e 
institucioneve të arsimit të lartë.
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2.2.10  Progresi në raport me treguesit e përcaktuar

95  Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017- 2021. MASHT, korrik 2016. https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-ps
ak-2017-2021_1.pdf. 

96  Referuar:
1. Raport vjetor statistikor me tregues arsimorë 2017/18, të publikuar nga MASHT në dhjetor 2018;
2. Raportit vjetor të vlerësimit për zbatimin e PSAK-ut 2018, të publikuar nga MASHT në mars 2019.
3. Raportit: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2018/19, të publikuar nga MASHT në qershor 2019; dhe
4. Raporteve dhe gjetjeve nga procesi i vlerësimit afatmesëm të PSAK-ut (Shtator – Tetor 2019).

97  Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017- 2021. MASHT, korrik 2016. https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-ps
ak-2017-2021_1.pdf

OS2 Menaxhimi i Sistemit Arsimor: Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i 
bazuar në transparencë dhe në llogaridhënie

Indikatorët për matjen e 
arritjes së objektivit

Baza
(2016)95

Arritja
(2019)96

Qëllimi
(2021)97

Sqarim

Përqindja e anëtarëve të 
trajnuar të këshillave dre-
jtues të shkollave 

822 pjesëmarrës 
të trajnuar apo 

gjithsej 272 Shkolla

50% Nuk ka bazë të të 
dhënave

Përqindja e drejtorëve dhe 
zëvendësdrejtorëve të 
trajnuar të shkollave 

490 Drejtorë nga 
Programi BEP dhe 
afro 500 të tjerë 
janë trajnuar nga 

GIZ

a. Të gjithë 
(sepse 
është 
detyrim 
ligjor)

b. Asnjë në 
trajnime të 
avancuara

100% për 
trajnimin bazë; 
dhe 50% për 
trajnimin e 
avancuar

Aktualisht nuk 
ofrohen programe 
trajnimi për 
avancim në Ud-
hëheqje Arsimore

Numri i personelit në DKA 
të trajnuar për udhëheqje 
arsimore  

55 ( nga GIZ, IDEP, 
USAID)

5 70 Në këto vitet e 
fundit nuk është 
organizuar 

Numri i nxënësve në 
shkollat fillore që mësojnë 
në një ndërrim

25.4% (apo 198 
shkolla nga gjithsej 

779 shkolla)3

1/3

Hapësira shkollore për 
kokë nxënësi

3.5 m 31 - Sipërfaq-
ja bruto e shkollave 
është përafërsisht 

1,300,000 m

4 m2

Numri i shkollave të paji-
sura me dollapë individual 
për nxënës

/ 2 (shkolla) / 30% e shkol-
lave

Në disa shkolla, 
prindërit me vet 
iniciativë i kanë 
pajisur klasat me 
dollap individual 
për nxënës

Numri i shkollave që do të 
pajisen me inventar 

/ 80 60 shkolla Është kaluar 
qëllimi

Numri i shkollave që do të 
pajisen me pako sportive 

/ 24 40 shkolla

Numri i institucioneve 
parashkollore që do të 
ndërtohen 

/ 4 18 institucione 
parashkollore

Janë në procedurë 
të kontraktimit 
nga BE për ndër-
tim edhe 6 çerdhe
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OS2 Menaxhimi i Sistemit Arsimor: Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i 
bazuar në transparencë dhe në llogaridhënie

Indikatorët për matjen e 
arritjes së objektivit

Baza
(2016)95

Arritja
(2019)96

Qëllimi
(2021)97

Sqarim

Renovimi i objekteve 
shkollore 

/ 10 250 objekte 
shkollore

Vlerësohet se 
qëllimi i vendosur 
për renovimin e 
250 objekteve 
shkollore ka qenë 
një gabim teknik. 

Ndërtimi i objekteve të 
reja shkollore 

/ 8 25 objekte të 
reja shkollore

Eshtë duke vazh-
duar ndërtimi i 21 
shkollave të tjera

Ndërtimi i objekteve për 
institucionet e arsimit të 
lartë 

/ 3 objekte Ndërtimi i objek-
teve për insti-
tucionet e arsimit 
të lartë menaxho-
hen nga universi-
tet përkatëse.

Trajnimi i personelit me-
naxhues dhe mësimdhënës 
në shkolla për sigurinë dhe 
shëndetin në shkollë 

/ 50%

Numri i shkollave që pajisen 
me pako të ndihmës së parë 

/ 100 Nuk ka raporte

Numri i personelit të 
MASHT të trajnuar për 
planifikim, politikëbërje 
dhe monitorim 

/ 50

Numri i rregulloreve dhe 
procedurave të miratuara 
për komunikim efektiv 

/  5

Numri i rrjeteve të shkol-
lave të themeluara 

/  150

Numri i planeve zhvillimore 
komunale të miratuara 

/  36

Përqindja e shkollave që 
kanë kodin buxhetor dhe 
menaxhojnë buxhetin e tyre 

/ / 100%

Numri i politikave mbi 
menaxhimin e të dhënave 
të SMIA / 2

/ 1 2

Numri i personelit të 
trajnuar për futjen dhe 
shfrytëzimin e të dhënave 
të SMIA

/ 700 perso-
na në nivel 

shkolle
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2.2.11  Përfundimet dhe Rekomandimet –  
Menaxhimi i Sistemit Arsimor

FORCIMI I KAPACITETEVE PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT TË ARSIMIT. Në kuadër të synimit 
për një menaxhim cilësor të bazuar në transparencë dhe llogaridhënie vlerësohet se gjatë tri viteve të zbatimit 
të PSAK-ut, janë shënuar iniciativa, programe trajnimi, punëtori dhe forma të tjera të ngritjes së kapaciteteve 
për menaxhim të arsimit, në nivele të ndryshme. Megjithatë, këto masa janë të pamjaftueshme për të siguruar 
menaxhim efektiv të arsimit. E njëjta nevojë është reflektuar gjatë procesit të ristrukturimit të departamenteve 
dhe divizioneve në MASHT dhe në përpjekjet e komunave për ristrukturimin dhe organizimin e DKA-ve. 
DKA-të ballafaqohen me sfidën e mungesës së stafit që udhëheqë proceset e reformës arsimore në nivel ko-
mune dhe që ofron mbështetje për shkollat, me mungesë të kapaciteteve për të përmbushur rolin e tyre. Në 
këtë kuadër, MASHT duhet të rishikojë udhëheqjen për aktivitetet e PSAK-ut, bazuar në riorganizimin e 
MASHT-it dhe duhet të përkrahë  komunat / DKA-të  për të vendosur një strukturë të qartë organizative në 
përputhje me rolin dhe përgjegjësitë e tyre si dhe të alokojnë/ndajnë më shumë buxhet për komunat. Ngritja 
e kapaciteteve për planifikimin strategjik dhe raportim të bazuar në planifikim është një nevojë tjetër, të cilën 
duhet adresuar në vitet vijuese të zbatimit të PSAK-ut. 

POLITIKAT ARSIMORE PËR DREJTUESIT E SHKOLLËS. Janë  shënuar disa hapa pozitiv  në kri-
jimin e  mekanizmave  për  monitorim  dhe  vlerësim  të performancës  së  drejtorëve  dhe zëvendës-dre-
jtorëve, si miratimi i Ligjit për Inspektoratin e Arsimit, miratimi i UA për standardet e praktikës profesionale 
për drejtor të shkollave, miratimi i UA për përzgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve. Në anën tjetër, 
zbatimi i standardeve profesionale për udhëheqje në arsim në kontekstin e udhëheqësve arsimor në Kosovë, 
vazhdon të sfidohet nga njohja e pamjaftueshme e standardeve të praktikës profesionale për drejtorë të shkol-
lave në Kosovë, mungesa e një institucioni profesional për koordinimin e zhvillimit në karrierë të drejtorëve 
të shkollave, si dhe mungesa e përkushtimit Qeveritar dhe të Komunave për depolitizimin e përzgjedhjes së 
drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të shkollave. Duhet kushtuar vëmendje e posaçme plotësimit të legjisla-
cionit dhe procedurave për  zhvillim profesional të drejtorëve të shkollave para dhe gjatë shërbimit, vlerësimit 
të performancës, formave të motivimit të drejtorëve për kontribut maksimal në zhvillimin e shkollës, si dhe 
krijimit të rrjeteve të bashkëpunimit në mes të drejtorëve të shkollave në nivel lokal dhe qendror.

VENDIMMARRJE E BAZUAR NË TË DHËNA. SMIA është mekanizëm i rëndësisë së veçantë për 
institucionet arsimore në Kosovë. Ndër vite njësia përkatëse në SMIA ka hartuar dhe publikuar raporte të 
rëndësishme për sistemin e arsimit, në mënyrë të veçantë arsimin Parauniversitar. Zhvillimi i sistemeve qen-
drore dhe avancimi i SMIA-s ekzistuese janë komponenta në kuadër të projektit për përmirësimin e sistemit 
të arsimit, me mbështetje nga Banka Botërore. Këto komponentë janë integruar edhe në PSAK, në përpjekje 
që të përgatiten dhe publikohen raporte të rregullta të bazuara në analiza dhe interpretim të të dhënave nga 
SMIA, si dhe të shfrytëzohen këto analiza në politikëbërje. Mirëpo, dështimet në realizimin e aktiviteteve lid-
hur me SMIA të lidhura me projektin për përmirësimin e pjesëmarrjes në arsim, kanë bërë që të dështojnë disa 
aktivitete në PSAK që lidhen me SMIA. Duhet kthyer vëmendjen tek këto aktivitete, si dhe duhet ngritur një 
sistem të mirë zhvilluar të menaxhimit të informacionit në arsim, i cili bazohet në të dhëna personale të nx-
ënësve, integron të dhënat nga softueri për licencimin e mësimdhënësve, integron kartën e raportimit shkollor 
dhe krijon mundësi për të gjeneruar raporte të përditësuara.
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FINANCIMI DHE LEGJISLACIONI I ARSIMIT PARAUNIVERSITAR. Kosova investon në mënyrë 
të krahasueshme me vendet e rajonit në sektorin e arsimit në aspektin e Bruto Produktit Vendor (BPV) dhe 
të shpenzimeve publike. Mirëpo, shpenzimet në arsimin parauniversitar përqendrohen kryesisht në paga e 
mëditje dhe shpenzimet kapitale. Edhe shpenzimet për mallra dhe shërbime, në masë të vogël destinohen për 
projekte të lidhura me cilësinë në arsim, zbatimin e reformës kurrikulare, krijimin e shërbimeve mbështetëse 
për nxënës dhe mësimdhënës, literaturë profesionale, biblioteka shkollore dhe pajisje të TIK-ut. Në anën 
tjetër, legjislacioni në arsimin parauniversitar përshkruhet me mungesë të koherencës, konflikte të shumta  
në mes të legjislacionit primarë dhe atij sekondarë dhe gjithashtu edhe në mes të akteve nënligjore në mes 
vete. Përmbushja e aktivitetit për rishikimin e  formulës së financimit të arsimit parauniversitar për të ofruar 
mundësi të adresimit të specifikave të ndryshme të shkollave në dobi të cilësisë në arsim, është proces i pa-al-
ternativë, prandaj MASHT duhet të kryej të gjitha obligimet që dalin nga ky aktivitet dhe rezultati i pritur 
2.3. Zbatohet një mekanizëm funksional i financimit të arsimit parauniversitar që i kontribuon zhvillimit të 
shkollës. Gjithashtu, MASHT duhet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të rishikuar legjislacionin 
primar në arsimin Parauniversitar dhe në vazhdimësi të rishikojë dhe plotësojë legjislacionin sekondarë, në 
mënyrë që të evitohen paqartësitë ligjore, të sigurohet koherenca brenda legjislacionit, të qartësohet procesi i 
decentralizimit, rolet dhe përgjegjësitë, për të siguruar transparencë, përgjegjësi dhe llogaridhënie nga niveli 
qendror deri në nivel shkolle. Pjesë e rishikimit të legjislacionit të arsimit Parauniversitar, duhet të jetë edhe 
krijimi i mekanizmave mbështetës për shkollat, si dhe fuqizimi i autonomisë së shkollës.

MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SHKOLLORE. Shpenzimet në arsimin Parauniversitar për in-
vestime kapitale, janë zvogëluar vazhdimisht nga viti 2012. Në anën tjetër një numër i konsiderueshëm i shkol-
lave në zona rurale kanë mbetur me numër të vogël të nxënësve në shkolla, për shkak të rënies së natalitetit, 
migrimit jashtë vendit, por edhe për shkak të lëvizjes së popullsisë në zonat urbane brenda Kosovës. Në mung-
esë të një strategjie për menaxhimin e situatës së krijuar, Kosova vazhdon të këtë dy probleme të mëdha, mba-
jtjen e shkollave që kanë mbetur pa nxënës dhe ndërtimin e çerdheve dhe shkollave të reja në zonat urbane, 
për të cilat ka mungesë të buxhetit, por edhe mungesë të lokacioneve publike për ndërtimin e tyre. Në anën 
tjetër, infrastruktura e shkollës me hapësira të përshtatshme për të gjithë nxënësit, është një nga elementet 
themelore që ndikon në rritjen e pjesëmarrjes në arsim dhe në cilësinë e arsimit. Menaxhimi i infrastrukturës 
shkollore nënkupton edhe përdorimin e duhur të kapaciteteve të infrastrukturës ekzistuese. Kjo shtron nevo-
jën që MASHT të hartojë planin e investimit për hapësirat shkollore për një periudhë prej 3 dhe 5 vjeçare, si 
dhe planin për të krijuar mjedise të sigurta në shkolla dhe për  menaxhim cilësor të infrastrukturës ekzistuese. 
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2.3 OS3: Sigurimi i Cilësisë

98   4 shkolla në vitin 2017, 25 shkolla në vitin 2018 dhe 13 shkolla deri në qershor të vitit 2019.

Kuadri rregullativ për sigurimin e cilësisë në shkollë është kompletuar dhe përcakton: (i) rolin e ri të shkollës; 
(ii) pritshmëritë themelore nga çdo shkollë; (iii) mënyrën si menaxhohet zhvillimi i cilësisë; (iv) procedurat 
dhe instrumentet për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave; dhe (v) vendosjen e objektivave për sigurim të 
cilësisë mbi bazën e këtyre të dhënave. 

Siç parashihet me PV të PSAK, procesi i vlerësimit të jashtëm të shkollave ka filluar në vitin 2017 por dinamika 
e realizimit nuk është në nivelin e pritur. Cikli i parë i vlerësimit të jashtëm të të gjitha shkollave është paraparë 
që të përfundoj deri në fund të vitit 2021, ndërsa deri në qershor të vitit 2019 vlerësimi i jashtëm është real-
izuar në 42 shkolla98 (më pak se 4% të institucioneve të arsimit parauniversitar). Rregullorja e Inspektoratit të 
Arsimit e cila (komfor funksionit të ri të këtij institucioni) parasheh caktimin e inspektorëve për vlerësim të 
performancës së shkollës dhe për vlerësim të performancës së mësimdhënësve, nuk është aprovuar ende. Ak-
tualisht të gjithë inspektorët pedagogjikë – profesional mbulojnë edhe vlerësimin e jashtëm të performancës 
së shkollës edhe vlerësimin e performancës së mësimdhënësve. Nëse këtu merret parasysh edhe numri shumë 
i ulët i inspektorëve pedagogjik për të përmbushur funksionet e reja, si dhe pamundësinë e angazhimit të 
ekspertëve të jashtëm për realizimin e vlerësimit të jashtëm të performancës së shkollave (VJPSH), arsyet e 
vonesës në përmbylljen e këtij cikli të vlerësimit janë evidente. 

Sfidat e shpërfaqura nga përvojat e para në procesin e vetëvlerësimit janë gjithashtu tregues se një pjesë e 
madhe e shkollave akoma nuk janë gati për të realizuar këtë proces në bazë të kërkesave dhe pritshmërive të 
përcaktuara, për shkak se ky proces nuk është marrë me seriozitet dhe nuk është trajtuar si prioritet as në nivel 
shkolle, as në nivel të DKA—ve e as në MASHT. 

Në anën tjetër me qëllim të sigurimit të cilësisë, në kuadër të objektivit Strategjik/OS 3: Zhvillimi i një sistemi 
funksional për sigurimin e cilësisë, në përputhje me standardet ndërkombëtare të PSAK 2017 – 2021 janë para-
parë pesë (5) rezultate të pritshme si në vijim:

3.1.     Deri në vitin 2020 janë në funksion mekanizma efektivë për sigurimin e cilësisë në arsimin parauniversitar 
të Kosovës të bazuar në ndarjen e autorizimeve në mes të MASHT, DKA dhe shkollës; 

3.2.   Të gjitha shkollat dhe komunat hartojnë dhe ndërlidhin planet zhvillimore në përputhje me legjislacionin 
në fuqi dhe me strategjinë zhvillimore të arsimit;  

3.3.   Deri në vitin 2020 ndërtohen kapacitete për sigurimin e cilësisë në nivelin qendror, atë komunal dhe në 
nivel shkolle; 

3.4.   Profesionistët, politikëbërësit, prindërit dhe publiku i gjerë kanë informacion të mjaftueshëm për sigurimin 
e cilësisë në arsimin parauniversitar; 

3.5.   Rritet besueshmëria e rezultateve të testeve kombëtare dhe shfrytëzimi i tyre për politikëbërje, krahas rezu-
ltateve të testeve ndërkombëtare.
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2.3.1 Mekanizmat për sigurimin e cilësisë

99   Udhëzimi Administrativ nr. 24/2016 për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar. MASHT (2016).
100  Udhëzimi Administrative nr. 04/2017 për Vlerësimin e Performancës në Institucionet Arsimore. MASHT  (2017).
101  Kuvendi i Republikës së Kosovës. (2018). Ligji  për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës. Ligji nr. 06/L -04. Gazeta zyrtare 

e Republikës së Kosovës / nr. 13 / 10 Gusht 2018, Prishtinë.
102  Procesi i sigurimit të cilësisë në institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë filloi më herët, respektivisht menjëherë 

pas themelimit të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (2011) dhe përgjegjësisë së përcaktuar për autoritetin në sigurimin e cilësisë 
së brendshme dhe të jashtme të AAAP-së. Sigurimi i cilësisë së vlerësimit të IAAP realizohet nga AKK bazuar në Ligjin për Kualifi-
kimet Kombëtare (Neni 18, Sigurimi i cilësisë në arsimin dhe aftësimin profesional, 2013). Hulumtimi “Sigurimi dhe përmirësimi i cilë-
sisë në institucionet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë”, që në fokus kishte ndikimin që ka pasur vetëvlerësimi i brend-
shëm i performancës së institucionit/ shkollës në sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë tregon se institucionet e arsimit dhe aftësimit 
profesional kanë sfida lidhur me procesin e vetëvlerësimit, si të kuptuarit jo të drejtë të procesit të VBSH-së, por edhe rëndësisë së 
tij në përmirësimin dhe avancimin e vazhdueshëm të performancës së shkollës (Zylfiu, 2017). Gjithashtu, gjetjet e studimit tregojnë 
se ka munguar mbështetja e shkollave gjatë procesit të vetëvlerësimit përmes monitorimit dhe mentorimit të procesit, realizimit të 
trajnimeve specifike për zbatimin e vetëvlerësimit, integrimit të gjetjeve në planifikimin e zhvillimit të shkollës etj.

103  Ky proces është mbështetur nga Projekti i Binjakëzimit, i financuar nga BE
104  Përvojat e para në vlerësimin e performancës së shkollës në Kosovë. IPK, 2018. http://ipkmasht.rks-gov.net/ëp-content/up-

loads/2015/11/Raporti-Pervojat-e-para-ne-vleresimin-e-performances-se-shkolles.pdf 
105   Raport vjetor i vlerësimit të planit strategjik të arsimit të Kosovës 2018. Masht, 2019.

Në vitin 2018 është kompletuar kuadri ligjor për sigurimin e cilësisë në institucionet arsimore, përfshirë UA 
24/2016 për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar99, UA 04/2017 për Vlerësimin e Performancës në 
Institucionet Arsimore100 dhe Ligji për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës (Ligji Nr. 06/L -04)101.

UA 24/2016 për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar përcakton mekanizmin dhe procedurat për 
sigurim të cilësisë, personelin përgjegjës dhe detyrat përkatëse, ngarkesën e punës dhe procedurat për planifi-
kim dhe raportim lidhur me aktivitetet për sigurim të cilësisë. 

Sipas Udhëzimit Administrativ 04/2017 për Vlerësimin e Performancës në Institucionet Arsimore, vlerësi-
mi i performancës së shkollës është i detyrueshëm për të gjitha shkollat në Republikën e Kosovës. Sistemi i 
vlerësimit të performancës së shkollës përbëhet nga vlerësimi i brendshëm/vetëvlerësimi, të cilin e realizon 
shkolla përmes mekanizmave të saj, si dhe nga vlerësimi i jashtëm, që me dispozita ligjore është përcaktuar të 
realizohet nga Inspektorati i Arsimit102. 

Po ashtu, siç parasheh plani i veprimit, manuali për menaxhimin e cilësisë është hartuar dhe është publikuar 
në janarin e vitit 2017103. Qëllimi i këtij manuali është mbështetja e shkollave për të ju qasur drejtë sigurimit të 
cilësisë në shkollë, përkatësisht mbështetja e udhëheqësve të shkollave, koordinatorëve të cilësisë në shkolla, 
mësimdhënësve dhe të gjithë akterëve tjerë të përfshirë në përmbushjen e detyrave specifike të lidhura me këtë 
fushë. Po ashtu, në manual janë dhënë udhëzime lidhur me procesin e sigurimit të cilësisë në shkollë, si dhe 
janë përshkruar rolet dhe përgjegjësitë e palëve të ndryshme në shkollë për sigurimin e cilësisë.

Përkundër këtyre zhvillimeve, procesi fillestar i zbatimit të kuadrit rregullativ për sigurim të cilësisë kishte 
sfida të shumta, si në përcaktimin e koordinatorëve të cilësisë, në nivel shkolle dhe komune, ashtu edhe në 
ngritjen e kapaciteteve të tyre. Funksionalizimi i ekipeve në nivel shkolle për vlerësimin e brendshëm të per-
formancës së shkollës si dhe realizimi i vlerësimit të brendshëm (gjatë fazës së pilotimit të këtij procesi) po 
ashtu karakterizohet me sfida të shumta104. 

Procesi i konsolidimit të mekanizmave për sigurim të cilësisë në nivel shkolle nuk është përmbyllur ende. Gjatë 
vitit 2018, numri i Koordinatorëve për Sigurim të Cilësisë në nivel shkolle është dyfishuar, nga 336 shkolla 
në vitin 2017 në 645 shkolla në vitin 2018105. Një ndër sfidat me të cilën përballen koordinatorët e cilësisë në 
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nivel shkolle është koha e kufizuar për përmbushjen e funksionit të tyre si dhe mungesa e përkrahjes nga koor-
dinatori i cilësisë në DKA (për shkak të mbingarkesës së tyre). Në shumicën e rasteve ky komunikim është i 
reduktuar vetëm në përcjelljen e informatave/kërkesave nga MASHT. Një shqetësim tjetër i koordinatorëve 
të cilësisë në shkolla është mungesa e kushteve të punës (zyra dhe pajisjet e nevojshme). Për më shumë, në 
shkollat ku ka filluar vetëvlerësimi, anëtaret e Ekipeve të Vetëvlerësimit (EVV) shpesh nuk i kryejnë obligimet 
e tyre, duke ia lënë këtë barrë koordinatorëve të cilësisë106. Hulumtimi i përvojave të para të shkollave në real-
izimin e vlerësimit të brendshëm në Kosovë i realizuar nga IPK në vitin 2018, vë në pah se realizimi i procesit 
të vlerësimit të brendshëm në shkolla thekson dy nevoja prioritare për ndryshim: e para, përmirësimi i cilësisë 
së informimit të përgjithshëm të akterëve shkollorë për procesin e vetëvlerësimit dhe e dyta, përfshirja e gjerë 
e tyre në proceset që zhvillohen në shkollë . Raporti po ashtu thekson se raportet e vetëvlerësimit i karakteri-
zon anashkalimi i kërkesave, të cilat shumë qartë janë të elaboruara në udhëzuesin për vlerësim të brendshëm 
të shkollës. Kjo qasje pengon avancimin drejt përmirësimit të cilësisë së proceseve të vetëvlerësimit në shkollat 
përkatëse dhe planifikimin e veprimeve për përmirësim në kuadër të planeve zhvillimore të shkollave, res-
pektivisht planeve vjetore të veprimit. Problematikat e shfaqura në realizimin e vetëvlerësimit sipas hapave 
kryesorë, përfshirë edhe  hartimin e raportit përmbledhës të vetëvlerësimit, dëshmojnë që kapacitetet e EVV-
së dhe personave përgjegjës për udhëheqjen e këtij procesi, përfshirë Koordinatorët e Cilësisë, nuk janë në 
nivelin e kërkuar të sfidës për sigurimin e cilësisë së performancës së shkollës. 

MASHT raporton se Koordinatorët e Cilësisë janë emëruar në pjesën më të madhe të komunave107.  UA 
24/2016 nuk përcakton mënyrën e përzgjedhjes së Koordinatorit të Cilësisë në DKA dhe si rrjedhojë, kjo 
pozitë (përkundër rëndësisë që ka) në asnjë rast në nuk është pozitë e veçantë.  Detyrat e Koordinatorit të Cilë-
sisë zakonisht u janë ngarkuar zyrtarëve të arsimit të mesëm fillor/të mesëm të ulët/të lartë. Ngarkesa e madhe 
e zyrtarëve përkatës me detyra administrative dhe funksione të tjera profesionale vështirëson përmbushjen e 
funksionit të tyre si Koordinator të Cilësisë108.

Sa i përket mekanizmit për vlerësimin e jashtëm të shkollës, me Ligjin për Inspektoratin e Arsimit në Repub-
likën e Kosovës (LIGJI Nr. 06/L -04), Inspektorati i Arsimit përbëhet nga Inspektorati Administrativ dhe Ins-
pektorati Pedagogjik. Inspektori pedagogjik është përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe vlerësimin e jashtëm 
në institucionet arsimore të nivelit SNKA 0-4109, përfshirë vlerësimin e performancës së mësimdhënësve, dre-
jtorëve të shkollave dhe vlerësimin e performancës së shkollës. 

Deri në qershor të vitit 2019, vlerësimi i jashtëm i performancës së shkollës është realizuar në 42 shkolla. Kjo 
përbën me pak se 4% të institucioneve edukativo-arsimore, ndërsa me PV të PSAK deri në fund të vitit 2021 
planifikohet që ky proces të përfundoj në të gjitha shkollat. 

Raporti përmbledhës me gjetjet nga shkollat të cilat i janë nënshtruar vlerësimit të jashtëm nuk është përgati-
tur nga Inspektorati i Arsimit në vitin 2018. Me DKA-të janë ndarë raportet e vlerësimit të jashtëm të shkollave 
individuale, për shkak se mbulueshmëria e shkollave në nivel komune ka qenë e vogël për të përgatitur raporte 
përmbledhëse në nivel komune.  Niveli i interesimit të DKA-ve për proceset e vlerësimit të jashtëm të shkol-

106  Po aty.
107  Intervistë me Alush Istogu, Drejtor i DZHAPU-MASHT, 15.10.2019
108  Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë, KEEN, 2018. http://keen-ks.net/site/assets/files/1444/

sfidat_e_zbatimit_te_reformes_kurrikulare_alb-1.pdf 
109  Kuvendi i Republikës së Kosovës. (2018). Ligji  për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës. Ligji nr. 06/L -04. Gazeta zyr-

tare e Republikës së Kosovës / nr. 13 / 10 Gusht 2018, Prishtinë.
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lave, përgjithësisht, është shumë i vogël. Kjo reflektohet përmes mospjesëmarrjes së tyre në takimet informa-
tive që IA i realizon me shkollat para realizimit të vlerësimeve të jashtme, e as në takimet që IA i organizon 
për prezantimin dhe diskutimin e gjetjeve preliminare110. Tek shkollat vërehet një tendencë e shfrytëzimit të 
gjetjeve dhe rekomandimeve nga vlerësimi i jashtëm, në planet zhvillimore. 

110  Intervistë me Prenk Gashi, Inspektor i Arsimit, 30.09.2019
111   UA 23/2016 për Planin Zhvillimor të Shkollës dhe Planin Zhvillimor Komunal të Arsimit. MASHT, 2016.
112  Ky aktivitet është realizuar me mbështetje të projektit CDBE, financuar nga GIZ
113  Në kuadër të projektit ESIP i zbatuar nga MASHT dhe i financuar nga kredia e Bankës Botërore, nën komponenti 1.3 - Grantet për 

Zhvillimin e Shkollave
114  Projekti KEEN i financuar nga Bashkimi Evropian ka ndihmuar hartimin e planeve zhvillimore 5-vjeçare në nëntë komuna të Kosovës: 

Prishtinë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, Gjakovë, Mitrovicë, Pejë, Suharekë dhe Dragash. Ndërkaq, GiZ CDBE ka mbështetur hartimin e 
planeve zhvillimore komunale në Kaçanik, Klinë, Gjilan dhe Fushë-Kosovë. 

115  Zbatimi i planit strategjik për arsimin në Kosovë në vitin 2017, fq. 45. KEEN. Dhjetor, 2017. http://www.keen-ks.net/site/assets/
files/1345/raporti_i_vleresimit_psak_alb-2.pdf 

116  Në komunat Kline, Gjilan, Fushe Kosove dhe Kacanik  ky proces është mbështetur në kuadër të projektit CDBE financuar nga GIZ, 
ndërsa në komunat Prishtinë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, Gjakovë, Mitrovicë, Pejë, Suharekë dhe Dragash ky proces është mbështetur në 
kuadër të projektit KEEN, financuar nga BE. 

2.3.2 Planifikimi zhvillimor i shkollave dhe komunave

Udhëzimi Administrativ 23/2016 për Planin Zhvillimor të Shkollës dhe Planin Zhvillimor Komunal të Arsim-
it111, përcakton formatin, përmbajtjen, strukturën, bartësit, kriteret dhe procedurat për hartimin e planit zh-
villimor të institucioneve të arsimit para-universitar si dhe përgjegjësitë dhe procedurat për hartimin e planit 
zhvillimor komunal. Me këtë UA përcaktohet 31 marsi si afat për hartimin/rishikimin e planeve zhvillimore 
të shkollave.

Ashtu siç është paraparë në planin e veprimit për vitin 2017, udhëzuesi “Plani zhvillimor i shkollës dhe me-
naxhimi i projektit” (Moduli 4) është rishikuar 112. Udhëzuesi i rishikuar është në shfrytëzim nga shkollat për 
hartimin e planeve zhvillimore dhe është në përputhje me UA 23/2016. 

Gjatë vitit 2018 planifikimi zhvillimor është kompletuar në 140 shkolla113, ndërsa të dhënat për vitin 2019 
nuk ka qenë e mundur të sigurohen. Sa i përket monitorimit të zbatimit të PZHSH-ve, në mungesë të një 
dokumenti kornizë që e definon këtë proces dhe rolin e institucioneve përkatëse, nuk është evidentuar ndonjë 
proces sistematik dhe i vazhdueshëm i mbikëqyrjes dhe përkrahjes së shkollave në zbatimin e PZHSH-ve. 
Gjatë periudhës 2017-2018, në kuadër të projektit CDBE të financuar nga GIZ, DKA-të në gjashtë komuna 
(Kaçanik, Klinë, Prizren, Gjilan, Prishtinë dhe Fushë Kosove) janë mbështetur në vlerësimin dhe monitorimin 
e zbatimit të planeve zhvillimore në 116 shkolla. 

Në nivel komune, gjatë vitit 2017 planet zhvillimore janë hartuar në 13 komuna114. Këto plane reflektojnë nev-
ojat zhvillimore të komunave në fushën e arsimit dhe janë në harmoni me PSAK-un115. Harmonizimi i planeve 
komunale me planet shkollore sipas fushave të cilësisë, përmes planifikimit të integruar, ende nuk është një 
praktikë e konsoliduar. Përjashtim bëjnë komunat të cilat kanë përfituar nga përkrahja e ofruar në kuadër të 
projekteve të financuara nga GIZ dhe BE116. Sipas gjetjeve nga vlerësimi i zbatimit të PSAK në vitin 2017, një 
numër shumë i vogël i komunave kanë të fuqizuar qasjen e integruar të planifikimit edhe pse janë të njoftuara 
për një qasje të tillë. Në përgjithësi është vërejtur se bashkëpunimi MASHT – DKA – Shkollë në shumicën e 
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komunave është i mangët117. Situata vazhdon të jetë e tillë edhe në kohën e realizimit të këtij vlerësimi afat-
mesëm. 

Me qëllim të shkëmbimit të praktikave në planifikimin zhvillimor të shkollës dhe komunës, në qershor 2017 
është mbajtur konferenca dy-ditore, me pjesëmarrës të 69 shkollave të para të përfshira në programin për 
vlerësim të performancës së shkollës dhe të palëve tjera të interesit në nivel qendror dhe lokal. Temë kryesore 
e konferencës ishte zbatimi i ciklit për sigurim të cilësisë, me fokus përdorimin e rezultateve të vlerësimit të 
brendshëm/vetëvlerësimit për rishikimin/hartimin e planit zhvillimor të shkollës dhe planit vjetor/planit të 
veprimit118. 

Identifikimi i praktikave të mira në mënyrë të vazhdueshme dhe publikimi i tyre në portalin për sigurimin e 
cilësisë është planifikuar të filloj nga vitit 2017, por nuk ka filluar ende. Ky proces nuk është i mundur pa ven-
dosjen dhe funksionalizimin e një mekanizmi për monitorimin e hartimit dhe zbatimit të planeve zhvillimore. 
Në të njëjtën linjë, zhvillimi i portalit për sigurim të cilësisë i planifikuar për vitin 2017, nuk është realizuar 
ende. 

117  Zbatimi i planit strategjik për arsimin në Kosovë në vitin 2017, fq. 45. KEEN. Dhjetor, 2017. http://www.keen-ks.net/site/assets/
files/1345/raporti_i_vleresimit_psak_alb-2.pdf

118  Konferenca është realizuar me mbështetje të “KulturKontakt Austria” 
119  Trajnimi bazë për vlerësimin e jashtëm të performancës së shkollës për 20 Inspektorë të Arsimit, është ofruar nga IPK, në kuadër 

të Projektit ‘Sigurimi i Cilësisë së Performancës së Shkollës në Kosovë’, financuar nga UNICEF. Në kuadër të kësaj përkrahje është 
hartuar edhe Udhëzuesi për  Vlerësimin e Jashtëm të Performancës së shkollës. Pjesa tjetër e Inspektorëve të Arsimit është përfshirë 
në programin e trajnimit të ofruar nga “KulturKontakt Austria”, po në vitin 2016. 

120  Intervistë me Prenk Gashi, Inspektor i Arsimit, 30.09.2019
121  Trajnimet për vlerësimin e brendshëm të performancës së shkollës janë ofruar nga IPK, në kuadër të Projektit ‘Sigurimi i Cilësisë së 

Performancës së Shkollës në Kosovë’, financuar nga UNICEF; trajnimet me fokus në përdorimin e rezultateve të vlerësimit të brend-
shëm  për përditësimin/hartimin e planit zhvillimor të shkollës dhe planit vjetor/planit të veprimit janë ofruar nga Qendra për Arsim e 
Kosovës (KEC), me mbështetje nga  “KulturKontakt Austria”

122  Punëtoritë janë organizuar nga MASHT me mbështetje nga “KulturKontakt Austria”.

2.3.3 Ndërtimi i kapaciteteve për sigurim të cilësisë

Sa i përket ngritjes së kapacitetit të Inspektoratit të Arsimit, gjatë periudhës 2017-2019 nuk është shënuar 
ndonjë progres. Pas përfundimit të programit të trajnimit për vlerësimin e jashtëm të performancës së shkollës 
në vitin 2016119, nuk ka pasur aktivitete për mbikëqyrjen e cilësisë së vlerësimit të jashtëm të shkollave dhe 
identifikimin e nevojave për ngritjen e kapacitetit të IA120. 

Doracaku për aktivet e shkollave me fokus në zhvillimin e cilësisë është hartuar dhe me mbështetje të projektit 
CDBE të financuar nga GIZ, me ç’rast 100 mësimdhënës nga 10 shkolla nga tri komuna (Gjilan, Prishtinë dhe 
Prizren) janë trajnuar. Të dhëna të tjera lidhur me shfrytëzimin dhe shpërndarjen e Doracakut në nivel vendi 
nuk ka qenë e mundur të sigurohen. 

Ngritja e kapacitetit të shkollave për menaxhim të cilësisë ka filluar që në vitin 2016, menjëherë pas miratimit 
të Kornizës për Sigurim të Cilësisë në Institucionet e Arsimit Parauniversitar në Kosovë. Deri në fund të vitit 
2017, trajnimet për menaxhim të cilësisë janë realizuar në 218 shkolla121, ndërsa gjatë vitit 2018 në 150 shkolla 
të tjera122. Ndërkaq, të dhëna për vitin 2019 nuk ka qenë e mundur të sigurohen. 
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Sa i përket ngritjes së kapacitetit të përfaqësuesve të shkollave për planifikim zhvillimor, gjatë vitit 2017, KEC 
në kuadër të projektit ESIP të financuar nga Banka Botërore, ka ofruar  programin trajnues 3-ditor për har-
timin e Planit Zhvillimor të Shkollës për 280 përfaqësues të shkollave përfituese të Projektit ESIP (2 përfaqë-
sues nga 140 shkolla), ndërsa 20 shkolla konkurruese në këtë projekt kanë vijuar takimet informuese 1-ditore. 
Të njëjtat shkolla janë përkrahur tutje edhe në procesin e hartimit dhe përditësimit të planeve zhvillimore të 
tyre. Megjithatë, këto zhvillime janë larg nga pritshmërive të përcaktuara me PSAK123, prandaj nevojitet an-
gazhim i shtuar dhe rol prijës i MASHT-it për ngritjen e kapacitetit të komunave dhe shkollave për planifikim 
zhvillimor. Në raport me themelimin e Agjencisë për Kurrikulë, Vlerësim dhe Standarde, nuk është raportuar 
asnjë progres.

123   Deri në fund të vitit 2021 caku është që të trajnohen 3000 punonjës të institucioneve edukativo-arsimore dhe DKA-ve.
124   Konferenca u organizua në kuadër të Projektit ‘Sigurimi i Cilësisë së Performancës së Shkollës në Kosovë’, financuar nga UNICEF;
125   Përvojat e para në vlerësimin e performancës së shkollës në Kosovë, fq. 156-157. IPK, 2016.  http://ipkmasht.rks-gov.net/ëp-content/

uploads/2015/11/Raporti-Pervojat-e-para-ne-vleresimin-e-performances-se-shkolles.pdf 

2.3.4 Ngritja e vetëdijes për sigurim të cilësisë

Në qershor të vitit 2018, IPK dhe MASHT organizuan një konferencë në të cilën prezantuan raportin “Për-
vojat e para në vlerësimin e performancës së shkollës në Kosovë”. Konferenca kishte për qëllim të informojë 
palët e interesit lidhur me përvojat e para në vlerësimin e brendshëm të performancës së shkollës në Kosovë, 
ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet politikave, procedurave dhe qasjeve ndaj vlerësimit të performancës së 
shkollës në Kosovë me vendet e BE-së, si dhe të mundësoj një shkëmbim të përvojave ndërmjet përfaqësuesve 
të institucioneve arsimore në Kosovë që kanë rol dhe përgjegjësi në sigurimin e cilësisë në institucionet arsi-
more parauniversitare124.  Megjithatë, mësimet e nxjerra dhe rekomandimet e ofruara në kuadër të studimit 
nuk janë shfrytëzuar gjatë procesit të ngritjes dhe konsolidimit të sistemit për sigurim të cilësisë125. 

Zhvillime të tjera për identifikimin dhe promovimin e sukseseve dhe mësimeve të nxjerra gjatë procesit të 
konsolidimit të sistemit për sigurim të cilësisë nuk janë raportuar. 

2.3.5  Besueshmëria e testeve të jashtme dhe shfrytëzimi i 
rezultateve për politikëbërje

Rezultati i testeve kombëtare që zbatohen në kuadër të sistemit të arsimit në Kosovë mund të shërbejë si 
pasqyrë e nivelit të cilësisë në arsimin parauniversitar, me kusht që rezultati të jetë i besueshëm dhe i bazuar 
në dijen dhe kompetencat e nxënësve. Prandaj, ashtu siç parashihet në Planin e Veprimit të PSAK, në vitin 
2017 është hartuar udhëzuesi i ri për administrimin dhe monitorimin e testeve. Mirëpo, sa i përket ngritjes së 
kapacitetit të administruesve dhe monitoruesve të testeve deri me tani janë realizuar vetëm sesione informimi 
të administruesve që zgjasin rreth 2 orë dhe nuk e kanë karakterin e trajnimit. 

Gjatë vitit 2018, ka filluar hartimi dhe zbatimi i procedurave të reja logjistike dhe masave të sigurisë për të 
përmirësuar administrimin e provimeve dhe për të zvogëluar neglizhencën. Gjatë periudhës së njëjtë është 
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realizuar trajnimi i stafit të DCSV -se dhe bashkëpunëtorëve të tyre, në parimet e analizës dhe raportimit 
statistikor me theks të veçantë në kalibrimin e pyetjeve. Në përpjekje për të përmirësuar procesin e vlerësimit 
të jashtëm të nxënësve, është ofruar edhe mbështetje teknike për zhvillimin e testeve dhe pilotimin e pyetjeve 
për një vlerësim kombëtar në klasën e 12, duke përdorur IRT dhe procedurat gjithëpërfshirëse të raportimit. 
Kjo do të përfshijë analiza klasike dhe IRT, si dhe rekomandime për tu raportuar te politikëbërësit dhe palët 
e tjera të interesit126. 

Aktualisht është duke u pilotuar karta e raportimit për shkolla (school report card) ndërsa zbatimi i plotë i 
softuerit bazuar në IRT për raportimin e testeve kombëtare pritet tek në vitin 2021. 

Organizimi i vlerësimit për shkallë kurrikulare vazhdon të jetë sfidë për DCSV dhe për shkollat, ndërsa qasja 
e aplikuar nuk është në frymën e Kornizës Kurrikulare për Arsimi Parauniversitar në Kosovë.

Sa i përket shfrytëzimit të vlerësimeve ndërkombëtare, pas publikimit të rezultateve të testit PISA për vitin 
2015127, MASHT ka formuar një grup pune me qëllim që t’i analizojë shkaqet e rezultatit të dobët dhe të bëhen 
ndryshimet e nevojshme në sistemin e arsimit128. Ky hap nuk ka dhënë rezultate gjatë vitit 2017 pasi nuk është 
siguruar buxheti për hulumtimet që ka propozuar Grupi i Punës. Ky raport është përgatitur në vitin 2018129 
dhe sjell rekomandime për përmirësimin e gjendjes në sistemin e arsimit, duke vënë theksin në nevojën e 
përmirësimit të shkathtësive të leximit.

MASHT ka mbështetur organizimin e testit ndërkombëtar PISA edhe gjatë vitit 2018.  Kjo përbën herën e dytë 
që nxënësit e Kosovës i nënshtrohen këtij testi ndërkombëtar. Rezultatet përfundimtare do të publikohen në 
dhjetor 2019.  Gjatë periudhës së njëjtë MASHT ka pilotuar testin ndërkombëtar TIMSS me 1200 pjesëmarrës 
të klasës së IV-të.  Testi është zbatuar në tërësi në prill 2019, ndërsa rezultatet priten në vitin 2020.   

Analiza dhe shfrytëzimi i rezultateve të vlerësimeve të jashtme për politikëbërje, në funksion të avancimit të 
cilësisë së arsimit, mbetet një ndër pikat më të dobëta të sistemit për sigurim të cilësisë.  

126  Këto procese janë duke u përkrahur në kuadër të projektit ESIP, i financuar nga kredia e Bankës Botërore
127  Raporti është përgatitur nga DVSM-MASHT, me mbështetje të projektit CDBE, financuar nga GIZ
128  Zbatimi i planit strategjik për arsimin në Kosovë në vitin 2017, fq. 45. KEEN. Dhjetor, 2017. http://www.keen-ks.net/site/assets/

files/1345/raporti_i_vleresimit_psak_alb-2.pdf
129  Raporti është përgatitur me përkrahje të projektit ESIP, financuar nga Banka Botërore
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2.3.6 Matrica e zbatimit të aktiviteteve - Sigurimi i Cilësisë

130  Deri në qershor të vitit 2019, vlerësimi i jashtëm i performancës së shkollës është realizuar në 42 shkolla. Kjo përbën me pak se 4% 
të institucioneve edukativo-arsimore, ndërsa me PV të PSAK deri në fund të vitit 2021 planifikohet që ky proces të përfundoj në të 
gjitha shkollat.

131   Emërimi i KC në 1,100 shkolla 

Objektivi Strategjik OS3: Zhvillimi i një sistemi funksional për sigurimin e 
cilësisë, në përputhje me standardet ndërkombëtare

Rezultati 3.1. Deri në vitin 2020 janë në funksion mekanizma efektivë për sigurimin e cilësisë në 
arsimin parauniversitar në Kosovë të bazuar në ndarjen e kompetencave në mes të MASHT, DKA 
dhe shkollës 

Aktivitetet Koha e 
planifikuar 

Koha e 
realizimit Sqarim

3.1.1 Ngritja e sistemit 
efikas për vlerësimin e 
performancës së shkollës.

2017-2021 2018-

Kuadri ligjor është kompletuar në 
vitin 2018, kur edhe ka filluar realizimi 
i vlerësimeve të jashtme të shkollave 
nga IA. Megjithatë, evidentohen ngecje 
në ngritjen dhe funksionalizimin e 
sistemit si në nivel shkolle ashtu edhe 
në nivel të IA. Realizimi i VJSH nuk 
është në hap me dinamikën e paraparë 
me PV të PSAK130.  

3.1.2 Aplikimi i ciklit të 
menaxhimit të cilësisë në 
arsim.  

2017-2021 2017- 

Manuali për ciklin e menaxhimit të 
cilësisë është hartuar dhe është 
shfrytëzuar për ngritjen e kapacitetit të 
KC në disa shkolla. Mungojnë evidencat 
për aplikimin e tij në nivel vendi. 

3.1.3 Fuqizimi i organeve 
shkollore (aktivet dhe 
këshillat) për të kryer 
funksionin e tyre të SC-së.

2017-2019131 2017-

Emërimi i KC në shkolla ka filluar sipas 
planit dhe është kompletuar  në pjesën 
më të madhe të shkollave. Sa i përket 
fuqizimit të organeve profesionale të 
shkollës për sigurim të cilësisë, nuk 
është evidentuar ndonjë progres. 

3.1.4 Përcaktimi i rolit të 
DKA në SC dhe ngritja e 
strukturave përkatëse për SC 
në DKA.

2017-2021 2017- 

Emërimi i KC ka përfunduar në 
shumicën e komunave. Megjithatë, 
ngarkesa e madhe e zyrtarëve 
përkatës me detyra administrative 
dhe funksione të tjera profesionale 
vështirëson përmbushjen e funksionit 
të tyre si koordinator të cilësisë.
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3.1.5 Funksionimi i 
Inspektoratit në aspektin 
juridik-administrativ dhe 
pedagogjik-profesional.

2017-2018 2018

Ligji për Inspektoratin e Arsimit në 
Republikën e Kosovës është miratuar 
në vitin 2018. Rregullorja e punës së IA 
është hartuar por nuk është miratuar 
ende. Përmbushja e funksioneve 
të IA vështirësohet nga vonesat në 
kompletimin e kuadrit dhe pamundësia 
për angazhimin e bashkëpunëtorëve të 
jashtëm për VJSh dhe VPM.

3.1.6 Shfrytëzimi efektiv i 
të dhënave nga monitorimi 
i arsimit për sigurimin e 
cilësisë në të gjitha nivelet 
dhe në të gjitha gjuhët 
mësimore

2017-2021 - Nuk ka evidenca.

Rezultati 3.2 Të gjitha shkollat dhe komunat hartojnë dhe ndërlidhin planet zhvillimore në 
përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me strategjinë zhvillimore të arsimit

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

3.2.1 Rishikimi i procedurave 
dhe instrumenteve për 
planifikim zhvillimor.

2017 2017

Kuadri rregullativ që përcakton 
procedurat dhe instrumentet për 
planifikim zhvillimor është kompletuar 
me kohë. 

3.2.2 Monitorimi i zbatimit 
të planeve zhvillimore të 
shkollave.

2017-2021 -

Korniza për Monitorimin e Planeve 
Zhvillimore të Shkollave nuk është 
hartuar/miratuar. Si rrjedhojë, 
mekanizmi i monitorimit nuk është 
i qartë. Në MASHT nuk ka zyrtarë 
përgjegjës për mbështetjen, 
koordinimin dhe monitorimin e hartimit 
dhe zbatimit të planeve zhvillimore në 
nivel komune dhe shkolle. 

3.2.3 Harmonizimi i planeve 
komunale me planet shkollore 
sipas fushave të cilësisë, 
përmes planifikimit të 
integruar.

2017-2021 -

Në mungesë të mekanizmit të 
monitorimit, MASHT nuk posedon të 
dhëna lidhur me procesin e planifikimit 
zhvillimor në nivel shkolle dhe komune. 

3.2.4 Nxitja e shkëmbimit të 
praktikave më të mira. 2017-2021 -

Nuk është evidentuar ndonjë proces 
i konsoliduar i identifikimit dhe 
shkëmbimit të përvojave të mira në 
nivel vendi. 
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Rezultati 3.3: Deri në vitin 2020 ndërtohen kapacitete për sigurimin e cilësisë në nivelin qendror, 
atë komunal dhe në nivel shkolle

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

3.3.1 Ngritja e kapaciteteve 
të Inspektoratit për 
përgjegjësitë e reja.  

2017-2019 -

Përveç Udhëzuesit për Vlerësimin e 
Jashtëm të Performancës së Shkollës 
dhe trajnimeve të organizuara në vitin 
2016, gjatë periudhës 2017-2019 nuk 
është shënuar ndonjë progres.

3.3.2 Hartimi i doracakut për 
aktivet e shkollës me fokus të 
qartë në zhvillimin e cilësisë.

2017-2018 2017

Doracaku për aktivet e shkollës është 
hartuar por mungojnë të dhënat lidhur 
me shfrytëzimin dhe shpërndarjen e 
Doracakut në nivel vendi (përveç 10 
shkollave të përfshira në kuadër të 
projektit GIZ CDBE).

3.3.3 Trajnimi i stafit të DKA-
ve, drejtorëve dhe stafit 
përgjegjës të shkollave për 
menaxhimin e cilësisë.  

2017-2019 2017- Procesi ka filluar me kohë por nuk 
është përmbyllur ende. 

3.3.4 Ofrimi i ndihmës nga 
grupet profesionale në nivel 
komunal.

2017-2018 2017-

Grupet profesionale në nivel komune 
për mbështetjen e shkollave në 
sigurimin e cilësisë ende nuk janë 
themeluar në të gjitha komunat. 
Shkollat raportojnë mungesë 
përkrahjeje në këtë drejtim. 

3.3.5 Trajnimi i përfaqësuesve 
të shkollave dhe komunave 
për planifikimin zhvillimor.

2017-2019 2017- Procesi ka filluar me kohë por nuk 
është përmbyllur ende.

3.3.6 Krijohet Agjencia 
për Kurrikulë, Vlerësim 
dhe Standarde (AKVS) në 
përputhje me Ligjin e Arsimit 
Parauniversitar.

2017 - Nuk është evidentuar ndonjë progres 
në këtë drejtim. 

Rezultati 3.4: Profesionistët, politikë-bërësit, prindërit dhe publiku i gjerë kanë informacion të 
mjaftueshëm për sigurimin e cilësisë në arsimin parauniversitar

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim 

3.4.1 Zhvillohet sistemi për 
raportimin e rezultateve të 
testeve kombëtare.

2017-2018 2019

Aktualisht është duke u pilotuar karta 
e raportimit për shkolla (school report 
card) ndërsa zbatimi i plotë i softuerit 
bazuar në IRT për raportimin e testeve 
kombëtare pritet tek në vitin 2021.

3.4.2 Promovimi i sukseseve 
dhe shpërblimi i arritjeve. 2017-2021 - Nuk ka zhvillime në këtë drejtim.
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3.4.3 Informimi i prindërve 
për aspekte të ndryshme të 
kurrikulës dhe sigurimit të 
cilësisë.

2017 -

Edhe pse me PSAK ky aktivitet është 
obligim i MASHT, kjo konsiderohet 
obligim i vet shkollave. Udhëzime të 
veçanta për shkollat lidhur me këtë 
çështje janë përfshirë në ‘Udhëzuesin 
për udhëheqjen e zbatimit të kurrikulës 
në shkollë’132.

3.4.4 Promovimi i debateve 
publike lidhur me cilësinë në 
arsim.

2017-2021 - Nuk ka zhvillime në këtë drejtim.

3.4.5 Krijimi i portalit për 
sigurimin e cilësisë. 2017 - Nuk është zhvilluar ende.

Rezultati 3.5: Rritet besueshmëria e rezultateve të testeve kombëtare dhe shfrytëzimi i tyre për 
politikëbërje, krahas rezultateve të testeve ndërkombëtare

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

3.5.1 Rishikimi i udhëzuesit 
për administrimin dhe 
monitorimin e testeve.

2017 2017 Udhëzuesi është rishikuar. 

3.5.2 Trajnimi i administruesve 
dhe monitoruesve të testeve. 2017-2018 -

Ofrohen vetëm sesione informimi 
për procedurat e administrimit dhe 
monitorimit të testeve.

3.5.3 Sigurohet mbarëvajtja 
dhe transparenca e procesit 
të testimit.

2017-2021 2018-

Hartimi dhe zbatimi i procedurave të 
reja logjistike dhe masave të sigurisë 
për të përmirësuar administrimin 
e provimeve dhe për të zvogëluar 
neglizhencën.

3.5.4 Krijimi i bankës së 
pyetjeve me karakteristika të 
plota të pyetjeve.

2017-2019 2018- Nuk ka përfunduar ende.

3.5.5 Analiza e testeve pas 
përfundimit të tyre. 2017-2021 2019

Aktualisht është duke u pilotuar karta 
e raportimit për shkolla (school report 
card) ndërsa zbatimi i plotë i softuerit 
bazuar në IRT për raportimin e testeve 
kombëtare pritet tek në vitin 2021.

132  Udhëzues për udhëheqjen e zbatimit të kurrikulës në shkollë. IPK, 2016. http://ipkmasht.rks-gov.net/ëp-content/uploads/2017/03/
Udhezuesi-per-zbatim-te-kurrikules1.pdf 
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2.3.7  Progresi në raport me treguesit e përcaktuar

133  Sipas AKK, janë akredituar 2 shkolla profesionale, informatë e dhënë me 13 maj 2016.
134  Sipas AKK, të gjitha shkollat profesionale kanë koordinatorë të cilësisë, informatë e dhënë me 13 maj 2016.
135  Informatë e dhënë  me 15 maj 2016, nga Divizioni i Kurrikulave MASHT.
136  Ky është numri i Ekipeve profesionale për ZHPM, por mungojnë të dhënat nëse këto ekipe kanë përkrahur shkollat në menaxhimin e 

cilësisë .
137  Informatë e dhënë me 13 maj 2016, nga GIZ CDBE.
138  Informatë e dhënë me 13 maj 2016, nga USAID BEP.
139  AKK organizon 2 herë në vit seminare për Sigurim të Cilësisë, për menaxhmentin e shkollave dhe koordinatorët për Sigurim të Cilë-

sisë (informatë e dhënë më 13 maj 2016)
140  Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Sigurimit të Cilësisë në vitin 2016 (kontribut i Projektit të Binjakëzimit).

OS3 Sigurimi i cilësisë: Zhvillimi i një sistemi funksional për sigurimin e cilësisë, në për-
puthje me standardet ndërkombëtare 

Indikatorët për 
matjen e arritjes së 
objektivit

Baza Qëllimi Arritja Sqarim

Përqindja e insti-
tucioneve eduka-
tive-arsimore që 
i janë nënshtru-
ar vlerësimit të 
jashtëm

2 shkolla profesio-
nale133

100%  3.8%

42 institucione 
edukative-arsi-
more

Përqindja e insti-
tucioneve eduka-
tive-arsimore që 
kanë emëruar koor-
dinatorë të cilësisë

69 shkollat profe-
sionale134

100% 50% Mungojnë të dhë-
na të sakta 

Numri i komunave 
që kanë krijuar 
grupe profesio-
nale për ofrimin e 
mbështetjes insti-
tucioneve eduka-
tive-arsimore

0135 36 20136 Të dhënat nga or-
ganizatat që kanë 
mbështetur këtë 
proces në komu-
nat përkatëse

Numri i komunave 
që kanë hartuar 
plane për zhvillimin 
e arsimit

6 komuna kanë 
hartuar plane zhvil-
limore të arsimit137;

22 komuna kanë 
hartuar plane për 
ngritje profesio-
nale138

36 13 Të dhënat nga or-
ganizatat që kanë 
mbështetur këtë 
proces në komu-
nat përkatëse

Numri i punonjësve 
të institucioneve 
edukative-arsimore 
dhe të DKA-ve të 
trajnuar për sig-
urimin e cilësisë  

375 punonjës nga 
shkollat profesio-
nale të përfshirë 
në trajnimin e 
AKK139; 261 të tra-
jnuar nga Projekti i 
Binjakëzimit140

3,300 368 shkolla Të dhënat nga or-
ganizatat që kanë 
mbështetur këtë 
proces në shkollat 
përkatëse
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OS3 Sigurimi i cilësisë: Zhvillimi i një sistemi funksional për sigurimin e cilësisë, në për-
puthje me standardet ndërkombëtare 

Indikatorët për 
matjen e arritjes së 
objektivit

Baza Qëllimi Arritja Sqarim

Numri i klikimeve 
në portalin për sig-
urimin e cilësisë

50,000/vit - Portali nuk është 
zhvilluar

Numri i admin-
istratorëve dhe 
mbikëqyrësve të 
trajnuar

2,000 adminis-
tratorë dhe 600 
mbikqyrës

0 Janë ofruar 
vetëm sesione 
informative për 
procedurat

Numri i pyetjeve/
kërkesave të ven-
dosura në bankën e 
pyetjeve

5000 - Portali nuk është 
zhvilluar

141  Kjo ndërmarrje do t’i kontribuonte edhe përpunimit të mekanizmave dhe instrumenteve të vlerësimit të performancës së shkollës 
duke ndërtuar kapacitetet e nevojshme për qëndrueshmërinë e këtij sistemi dhe duke u ofruar shkollave një pako të verifikuar të 
instrumenteve të nevojshme për vlerësimet e brendshme të cilat ato duhet t’i realizojnë në bazë vjetore.

142  Përvojat e para në vlerësimin e performancës së shkollës në Kosovë, fq. 156-157. IPK, 2016.  http://ipkmasht.rks-gov.net/ëp-content/
uploads/2015/11/Raporti-Pervojat-e-para-ne-vleresimin-e-performances-se-shkolles.pdf

2.3.8 Përfundimet dhe Rekomandimet  - Sigurimi i Cilësisë

DINAMIZIMI I PROCESIT TË VLERËSIMIT TË JASHTËM TË SHKOLLËS gjatë dy viteve të ar-
dhshme është i domosdoshëm, pasi që do t’i kontribuonte evidentimit të gjendjes aktuale të sistemit arsimor 
dhe identifikimit të masave të nevojshme që duhet të ndërmerren nga MASHT-i, nga DKA-të dhe nga shkollat 
për sigurimin e kushteve esenciale për zbatim të kurrikulës së re dhe sigurim të cilësisë141. Mbi këtë bazë do të 
mund të përgatitej një plan operativ për ngritjen e cilësisë përmes zbatimit të të gjitha elementeve të reformës 
kurrikulare, duke siguruar një dinamikë të arsyeshme dhe të bazuar të zbatimit, përkrahjes, mbikëqyrjes dhe 
llogaridhënies.

Nisur nga fakti se vetëvlerësimi si proces është përvojë e re për shkollat në Kosovë, aplikimi i këtij standardi të 
ri në sistemin arsimor kërkon përkrahje, sinergji dhe përkushtim institucional në të gjitha nivelet për ta kthy-
er atë në një proces të përgjegjshëm dhe llogaridhënës, pjesë të kulturës së shkollës, nëpërmjet të cilit shkolla 
ushtron përgjegjësinë e saj për cilësinë e shërbimeve të ofruara për nxënës dhe nxënien e tyre142. Në këtë kon-
tekst, konsolidimi i mekanizmave për sigurim të cilësisë në të gjitha nivelet është i domosdoshëm, përfshirë 
mbikëqyrjen dhe ofrimin e mbështetjes së nevojshme deri në funksionalizimin e plotë.

Procesi i iniciuar i vlerësimit të nxënësve në nivel të shkallëve kurrikulare duhet të rishikohet nën dritën e 
kërkesave të Kornizës  Kurrikulare të APU në Kosovë.
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2.4 OS4: Zhvillimi i Mësimdhënësve

143  Rregullimi i kësaj cështje nuk është paraparë fare me PV të PSAK, prandaj duhet të adresohet me rastin e rishikimit
144  Plani i Veprimit të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017 – 2021.MASHT, korrik 2016. https://masht.rks-gov.net/up-

loads/2017/02/20161006-plani-i-veprimit.pdf
145  UA parasheh që si vlerësues të jashtëm mund të angazhohen mësimdhënësit me gradën ‘mësimdhënës i avancuar’, ndërsa mungesa 

e programeve të trajnimit për përmbushjen e kritereve për ZHPM ka ndikuar që asnjë mësimdhënës të mos jetë licencuar për këtë 
gradë. 

146  Zhvillimi profesional i mësimdhënësve në Kosovë, KEEN, Fq. 39. Prill, 2019. http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1467/zhvillimi_
profesional_i_mesimdhenesve_ne_kosove_alb-1.pdf 

147  Zhvillimi profesional i mësimdhënësve në Kosovë, KEEN, Fq. 39. Prill, 2019. http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1467/zhvillimi_
profesional_i_mesimdhenesve_ne_kosove_alb-1.pdf

Gjatë vitit 2017, MASHT ka hartuar pakon ligjore që në masë të madhe përcakton mbarëvajtjen e procesit të 
zhvillimit profesional të mësimdhënësve. Përkundër që hartimi/rishikimi dhe aprovimi i akteve ligjore dhe 
politikave që rregullojnë zhvillimin profesional të mësimdhënësve vlerësohet të jetë progresi më i theksuar në 
këtë fushë, akoma nuk është arritur që të kompletohet pakoja ligjore siç është planifikuar. Aspektet që ende 
nuk janë rregulluar përfshijnë:

   Fazën e hyrjes në mësimdhënie (UA për Fazën hyrëse në profesion, UA për Provimin shtetëror dhe manualët 
përkatës për zbatimin e këtyre udhëzimeve administrative)143,

   Zhvillimin profesional me bazë në shkollë, si dhe 
   Financimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve.

Dinamika e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve nuk është në hap me planin e veprimit të PSAK. 
Deri në qershor të vitit 2019, rreth 2% e mësimdhënësve i janë nënshtruar VPM (krahasuar me 60% sa ka 
qenë e planifikuar që të realizohet gjatë periudhës 2017-2019, ose nga 20% në vit)144. Disa nga faktorët që kanë 
ndikuar në këtë dinamikë janë si më poshtë:

   Vonesa në miratimin e Ligjit për Inspektoratin e Arsimit, e si rrjedhojë edhe vonesa e nxjerrjes së UA për 
Vlerësimin e performancës së mësimdhënësve ka bërë që ky proces të filloj me një vit e gjysmë vonesë;

   Numri i vogël i inspektorëve të arsimit dhe pamundësia e angazhimit të vlerësuesve të jashtëm145;
   Shpërndarja gjeografike e mësimdhënësve që i plotësojnë kriteret për ri-licencim, respektivisht vlerësim të 

performancës nga IA.

Përkundër faktit se dokumenti i kornizës strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve në karrierë pasqyron 
një plan koherent për zhvillimin e mësimdhënësve dhe ka sjell në plan të parë një numër veprimesh të cilat 
kanë mundur të ndërmerren gjatë periudhës 2017 – 2021, procesi fillestar i zbatimit përshkruhet me vonesa 
dhe sfida të shumta në realizimin e masave për të zbatuar sistemin e licencimit të mësimdhënësve dhe zhvil-
limin profesional të mësimdhënësve. Sfidat kryesore ndërlidhen me mungesën e përcaktimit të programeve 
ekzistuese të trajnimit sipas fazave të karrierës, zhvillimin e fazës hyrëse në profesionin e mësimdhënësit dhe 
rregullimin e zhvillimit profesional me bazë në shkollë146. Kjo vlerësohet të jetë rrjedhojë e mungesës së rolit 
udhëheqës nga MASHT në përmbushjen e rolit që ka në ZHPM, me vonesat në realizimin e aktiviteteve të 
lidhura me komponentin e zhvillimit të mësimdhënësve në projektin ESIP, ristrukturimin e brendshëm në 
MASHT, por edhe me mungesën e vullnetit politik për të zbatuar në plotësi sistemin e licencimit të mësim-
dhënësve147.

Në kuadër të synimit për të ngritur cilësinë e mësimdhënies përmes mundësive për zhvillimit profesional, për-
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katësisht përmbushjes së objektivit strategjik OS4: Ngritja e cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit efektiv dhe 
të qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve janë paraparë katër (4) rezultate të 
pritshme si në vijim: 

4.1.    Ndërtohet sistem i qëndrueshëm i zhvillimit profesional të mësimdhënësve në funksion të realizimit të 
reformës arsimore;

4.2.  Realizohet procesi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve;
4.3.  Funksionalizohet në tërësi sistemi për licencimin e mësimdhënësve; 
4.4.  Sigurohet përgatitja cilësore e mësimdhënësve para shërbimit.

148  UA 3/2017 për Këshillin Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve. MASHT, 2017. http://masht.rks-gov.net/up-
loads/2017/08/3-2017-ua-per-keshillin-shteteror-per-licencim-te-mesimdheneseve.pdf 

149  UA 5/2017 - Sistemi i licencimit dhe zhvillimit në karrierë të mësimdhënësve. MASHT, 2017. http://masht.rks-gov.net/up-
loads/2017/08/sistemimi-i-licencimit-dhe-zhvillimit-te-mesimdhenesve-ne-karriere.pdf 

150  UA 6/2017 - Kriteret dhe procedurat e aprovimit të programeve për zhvillim profesional të mësimdhënësve dhe punonjësve 
arsimorë. MASHT, 2017. http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/6-2017-ua-per-kriteret-dhe-procedurat-e-aprovimit-te-progran-
meve-per-zhvillim-profesional-te-mesimdhnesve-dhe-punonjesve-arsimor-rotated.pdf 

151   Korniza për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve. MASHT, 2017. http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/04/kornize-strategjike.pdf 
152  Katalogu i programeve të akredituara dhe të aprovuara për zhvillim profesional të mësimdhënësve dhe të udhëheqësve të arsimit. 

MASHT,2019.https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/07/katalogu-i-programeve-te-akredituara-dhe-te-aprovuara-per-zhvillim-pro-
fesional-te-mesimdhenesve-dhe-udheheqesve-te-arsimit-edicioni-i-trete-1.pdf 

2.4.1 Sistemi për zhvillimin profesional të mësimdhënësve

Gjatë vitit 2017, MASHT ka hartuar pakon ligjore që në masë të madhe përcakton mbarëvajtjen e procesit 
të zhvillimit profesional të mësimdhënësve. Brenda vitit janë nxjerrë tri udhëzime administrative që lidhen 
drejtpërdrejt me zhvillimin e mësimdhënësve: UA 3/2017 për Këshillin Shtetëror për Licencimin e Mësim-
dhënësve (KSHLM)148, UA 5/2017 - Sistemi i licencimit dhe zhvillimit në karrierë të mësimdhënësve149; UA 
6/2017 - Kriteret dhe procedurat e aprovimit të programeve për zhvillim profesional të mësimdhënësve dhe 
punonjësve arsimorë150.   

Në prillin e vitit 2017 është aprovuar edhe Korniza për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve (ZHPM)151, e cila 
përcakton standardet për profesionin e mësimdhënësit, përfshirë përgatitjen e mësimdhënësve para shërbimit, 
fazën fillestare të ushtrimit të profesionit, dhe zhvillimin në karrierë. Po ashtu, Korniza për ZHPM përcakton kom-
petencat në faza të ndryshme të karrierës dhe shërben si orientim për organizimin e zhvillimit profesional të më-
simdhënësve në këto faza. Profili i kompetencave të mësimdhënësit përbëhet nga 7 standarde, të cilat përcaktojnë se 
çfarë duhet të dijë dhe të bëjë një mësimdhënës. Ndërkaq, standardet përmblidhen në katër grupe: vlerat profesio-
nale, njohuria profesionale dhe të kuptuarit, praktika profesionale dhe mësimdhënia, dhe përkushtimi profesional.

Në fund të vitit 2017, MASHT ka botuar edicionin e dytë të Katalogut të programeve trajnuese ndërsa në 
vitin 2019 ka botuar edicionin e tretë të tij. Edicioni i fundit përfshinë ofertuesit e akredituar dhe programet e 
aprovuara që nga viti 2010 e deri më sot. Në pjesën e parë janë përfshirë programet e organizatave ndërkom-
bëtare dhe vendore të akredituara dhe aprovuara, por që nuk kanë qenë të publikuara në edicionin parë, e as 
në edicionin e dytë. Po ashtu, janë paraqitur programet e aprovuara nga viti 2018-19. Pjesa e dytë e katalogut 
përmban të gjitha të dhënat të cilat i posedon MASHT- nga viti 2010-2019,  me  gjithsej 314 programe, or-
ganizata dhe OJQ të akredituara dhe të ri-akredituara nga MASHT sipas UA 04/2010, apo të aprovuara sipas 
UA 06/2017152.  
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Përkundër faktit se të dyja këto edicione të Katalogut janë përgatitur pas miratimit të dokumentit të Kornizës 
strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve në Kosovë (në të cilën janë  dhënë orientime për programet/
fushat e zhvillimit profesional për secilën fazë të karrierës ku duhet të fokusohen mësimdhënësit dhe ofruesit 
e trajnimeve), akoma nuk është arritur që të përcaktohen programet prioritare që duhet të ofrohen për më-
simdhënës me mbështetje nga MASHT dhe/apo partnerët që mbështesin zhvillimin e arsimit. Po ashtu nuk 
është arritur që të vlerësohen programet sipas kërkesave të zhvillimit profesional nëpër fazat  e zhvillimit në 
karrierë, përkatësisht të klasifikohen programet trajnuese sipas katër llojeve të licencës të përcaktuara me 
sistemin e licencimit të mësimdhënësve153. Kjo situatë ka krijuar sfida dhe probleme në fillimet e vlerësimit të 
performancës së mësimdhënësve dhe për pasojë, procesi i vlerësimit të performancës ka filluar vetëm me më-
simdhënësit që plotësojnë kërkesat e zhvillimit profesional për licencën - Mësimdhënës i karrierës. Paragrafi i 
fundit i edicionit të dytë të katalogut e thotë qartë se përditësimi i këtij katalogu duhet bërë në vazhdimësi dhe 
në përputhje me nevojat dhe kërkesat e mësimdhënësve për programe të cilat rrisin cilësinë e mësimdhënies 
dhe mësimnxënies154. Megjithatë, procesi i identifikimit të nevojave të mësimdhënësve nuk është i mundur pa 
aprovimin e UA për Zhvillimin profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë. 

Sa i përket ndërtimit të mekanizmave në nivel shkolle për identifikimin e nevojave për ZHPM deri në vitin 
2019 nuk ka pasur ndonjë progres, edhe pse ky aktivitet ka qenë i paraparë të realizohet në vitin 2017.  Me 
hyrjen në fuqi të UA nr.06/2017 për Kriteret dhe procedurat e aprovimit të programeve për zhvillimin profe-
sional të mësimdhënësve dhe punonjësve arsimorë, janë rishikuar edhe instrumentet për aplikim dhe vlerë-
sim të programeve dhe të ofertuesve të trajnimeve. Kërkesa lidhur me përshkrimin e përvojës për zhvillimin 
e programit të trajnimit, ndërlidhë edhe aspektet që lidhen me zhvillimin e programit bazuar në nevoja të 
mësimdhënësve. Por, kjo nuk siguron përfshirjen e mësimdhënësve në programe të trajnimit sipas nevojave 
të tyre.  Sipas gjetjeve të hulumtimit mbi Zhvillimin Profesional të Mësimdhënësve në Kosovë të realizuar në 
pjesën e parë të vitit 2019, nga ofertuesit e trajnimeve bëhen analiza të nevojave në bazë të projekteve të tyre155, 
por nuk ka një sistem të menaxhuar mirë në nivel qendror për përgatitjen e programeve trajnuese bazuar në 
nevoja të mësimdhënësve. Ka edhe analiza që tregojnë se përzgjedhja e trajnimit varet në një masë të madhe 
nga perceptimi i zyrtarëve të MASHT-it dhe DKA-ve, si dhe prioriteteve të donatorëve156, por jo në evidenca 
të bazuara nga shkolla. 

Në gjysmën e parë të vitit 2019, me mbështetje të projektit Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve, financuar 
nga BE, është hartuar Korniza për zhvillimin profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë. Ky dokument 
do të pilotohet gjatë periudhës tetor 2019-qershor 2020 në 50 shkolla (10 komuna) dhe pritet të finalizohet dhe 
zyrtarizohet në pjesën e dytë të vitit 2020. Në të njëjtën periudhë është hartuar edhe një Udhëzues për vendos-
jen e mekanizmave për identifikim të nevojave për ZhPMBSh, i cili po ashtu do të pilotohet gjatë periudhës së 
njëjtë (në shkollat dhe komunat e njëjta), me idenë që të finalizohet dhe zyrtarizohet në fund të vitit 2020157. 
Për më shumë, DKA-të në dhjetë komuna janë përkrahur në vendosjen e procedurave për identifikimin e 
Mentorëve për ZhPMBSh, përfshirë caktimin e kritereve (standardeve) për përzgjedhjen e mentorëve. Ky pro-
ces është përfunduar në 50 shkollat e shënjestruara nga Projekti për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve. 

153  Zhvillimi profesional i mësimdhënësve në Kosovë, KEEN, Fq. 43. Prill, 2019. http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1467/zhvillimi_
profesional_i_mesimdhenesve_ne_kosove_alb-1.pdf

154  Po aty. 
155  P.sh. për identifikimin e nevojave të ZHPM, në vitin 2017 në kuadër të projektit CDBE, financuar nga GIZ, janë realizuar dy hulumtime 

për identifikim të nevojave për ZHPM në fushën e matematikës  dhe shkencave, ndërsa në pjesën e parë të vitit 2019 është realizuar 
një hulumtim në kuadër të projektit Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve, financuar nga  BE.

156  Po aty. 
157  Në kuadër të projektit Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve, financuar nga BE.
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Ngritja e kapacitetit të mentorëve të përzgjedhur për ZhPMBSH, përfshirë rolin e tyre në identifikimin e 
nevojave për ZHPM në nivel shkolle, është planifikuar të realizohet gjatë periudhës tetor 2019-shkurt 2020158.

Sa i përket financimit të ZHPM, ende nuk është hartuar një kornizë e cila do të përcaktonte qartë se si do të 
mund të realizohej një financim i qëndrueshëm për ZHPM, i cili do të mundësonte realizimin e procesit të li-
cencimit të mësimdhënësve. UA 15/2013 për Financimin e Zhvillimit Profesional të Mësimdhënëse në Kosovë 
nuk ka gjetur zbatim, përkundër faktit se neni 8 i këtij UA përcakton që MASHT dhe DKA të hartojnë rreg-
ullore dhe udhëzime të veçanta për financimin e ZHPM. Kompleksiteti i koordinimeve brenda institucioneve 
qeveritare ka bërë që hartimi i këtyre rregulloreve të shtyhet. 

MASHT planifikimin e buxhetit e bën në baza vjetore, mirëpo nuk ka një plan të veçantë për financimin e 
zhvillimit profesional të mësimdhënësve që e ndan për ofertuesit e trajnimeve dhe për programet prioritare 
të përcaktuara nga MASHT. I gjithë buxheti planifikohet për zërin buxhetor, përkatësisht nënprogramin Tra-
jnimi i mësuesve, në të cilin përfshihet i tërë sistemi i licencimit të mësimdhënësve. Për më tepër, buxheti i 
planifikuar për ZHPM shfrytëzohet edhe nga Divizionet tjera të MASHT për aktivitete të cilat nuk  ndërlidhen 
me ZHPM. 

Angazhimi i ekipeve të ekspertëve për ZHPM dhe ngritja e kapacitetit të tyre është kompletuar në 20 ko-
muna159. Megjithatë, mungon një platformë dhe përkrahje më e drejtpërdrejtë e MASHT-it në procesin e 
themelimit dhe konsolidimit të këtyre ekipeve, në mënyrë që ato të jenë funksionale dhe të përmbushin rolin 
e tyre për ZHPM në të gjitha komunat. 

Në kuadër të projektit Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve, financuar nga BE, është përgatitur një program 
trajnimi i përbërë nga pesë module (bazuar në një hulumtim të realizuar paraprakisht për identifikim të nev-
ojave për ZHPM), i cili gjatë periudhës tetor 2019-shkurt 2020 do tu ofrohet 1,200 mësimdhënësve të ciklit 
fillor, në bashkëpunim me DKA-të në dhjetë komuna (18,000 orë të ZHPM). Këto programe trajnimi do të 
ofrohen nga ekipet profesionale të DKA-ve përkatëse (pas trajnimit paraprak të tyre), duke i kontribuar kësisoj 
edhe mobilizimit të DKA-ve për mbështetjen e ZHPM (respektivisht aktiviteti 4.1.10 i PSAK). 

Gjatë vitit 2017 janë akredituar 13 programe të zhvillimit profesional, gjatë vitit 2018 janë akredituar 45 pro-
grame dhe 14 organizata jo-qeveritare që mund të zbatojnë module trajnimi, ndërsa në vitin 2019 janë apr-
ovuar 12 programe trajnimi dhe një organizatë160. Në proces shqyrtimi janë edhe 4 programe të tjera. 

158  Në kuadër të projektit Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve, financuar nga BE.
159  Në 11 komuna ky proces është përkrahur nga projekti CDBE, financuar nga GIZ, ndërsa në nëntë prej tyre ky proces është përkrahur 

nga Projekti për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve, financuar nga  BE.
160     Në vitin 2017, përmes programit KEC/ASSET të USAID janë hartuar, pilotuar dhe pastaj akredituar katër programe të cilat 

ndihmojnë zbatimin e KKK, respektivisht KB për gjimnaze, përfshirë: Mësimi i bazur në projekte (mësimi i integruar); Klubet tekni-
ke (të lidhura me TIK); Këshillimi dhe orientimi për karrierë (në bazë të rezultateve të pritura nga fusha Jeta dhe puna); Ndërmar-
rësia dhe edukimi financiar (në bazë të RM të fushës Jeta dhe puna); Vlerësimi për të nxënë (vlerësimi formativ), i kontekstual-
izuar për gjimnazet. 

   Në vitin 2018, projekti CDBE financuar  nga GIZ ka kontribuuar në hartimin e dy programeve të trajnimit, përfshirë një program 
për ngritjen e kapacitetit të Aktiveve Profesionale dhe një program për mësimdhënien e shkencave natyrore. Të dyja programet 
janë zhvilluar bazuar në dy hulumtime të realizuara për identifikimin e nevojave për ZHPM. 

   Ndërsa, në vitin 2019 Projekti për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve, financuar nga BE, ka kontribuuar në hartimin e dy 
programeve të trajnimit, përfshirë një program trajnimi për zbatimin e kurrikulës së re në nivelin fillor (bazuar në nevojat specifike 
për ZHPM të identifikuara në kuadër të hulumtimit të realizuar me mësimdhënës në 50 shkolla) dhe një program trajnimi për 
mentorë me bazë në shkollë për ZHPM.  
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Gjatë periudhës 2017-2019 programe për ZHPM të profileve jo arsimore për arsimin profesional nuk janë 
akredituar duke krijuar një boshllëk për ZHPM në këtë hallkë të rëndësishme të sistemit arsimor. 

Sa i përket mbikëqyrjes dhe vlerësimit të zbatimit të programeve për ZHPM, MASHT në formularin e aplik-
imit për programe të trajnimit për mësimdhënës dhe punëtorë arsimor ka përcaktuar dy kërkesa për ofertuesit 
e programeve të trajnimit që deri diku adresojnë kërkesat për sigurim të cilësisë së programeve të trajnimit: 
(i) Sigurimi i cilësisë së programit të trajnimit; dhe (ii) Shtrirja e programit të trajnimit161. Në kuadër të këtyre 
kërkesave, nga ofertuesit pritet që të përshkruajnë  metodologjinë  e  mentorimit, vlerësimit dhe certifikimit të 
pjesëmarrësve dhe trajnerëve, metodologjinë e monitorimit dhe vlerësimit  të trajnimit162, numrin e grupeve 
që do të trajnohen në fazën e parë, pas miratimit të programit dhe numrit të vijuesve në një grup. Kjo ka bërë 
që vlerësimet për aprovimin e programeve të trajnimeve të bëhen në bazë të këtyre kërkesave. 

Mirëpo, përveç formularëve të aplikimit dhe vlerësimit të aplikacioneve për programet e trajnimit, MASHT 
nuk ka zhvilluar instrumente standarde për monitorim dhe vlerësim të jashtëm të zbatimit të programeve të 
trajnimit. Dhjetëra ofertues ofrojnë programe të trajnimit, ndërsa fare pak monitorohen nga mekanizmat e 
MASHT-it. Monitorimi ndodh me vizita ad hok nga zyrtarët e DZHPM apo nga inspektorët arsimor. 

Sa i përket trajnimeve të ofruara, pas lëshimit të licencave për mësimdhënës të karrierës, baza e të dhënave 
për ZHPM individual të mësimdhënësve nuk është përditësuar. Rrjedhimisht nuk ka një databazë të saktë për 
numrin e orëve të trajnimeve që i kanë realizuar mësimdhënësit pas marrjes së licencës së parë të karrierës, 
pavarësisht se të gjitha certifikatat për trajnimet e mësimdhënësve nënshkruhen nga MASHT. Në mungesë të 
bazës së të dhënave për ZHPM asnjëherë nuk është arritur që të gjenerohen raporte që do të mundësonin një 
planifikim më të mirë për të orientuar përfshirjen e mësimdhënësve në programet e trajnimit dhe për analiza 
të tjera të ndërlidhura me ZHPM163. 

Sipas raportit të vlerësimit të PSAK-ut për vitin 2018, shkalla e përfshirjes së mësimdhënësve në zhvillim 
profesional është rreth 23.3% e numrit të përgjithshëm të mësimdhënësve. Kjo shkallë është në rënie për rreth 
15% krahasuar me vitin 2017. 

Sa i përket programeve për ZHPM, gjatë vitit 2017, 2018 dhe 2019, përqendrimi kryesor i MASHT-it ka 
qenë në trajnimin e mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulës së re dhe për programin e udhëheqjes arsi-
more. Sipas raportit të Divizionit për Zhvillim Profesional në MASHT, numri i mësimdhënësve të përfshirë 
në programin për zbatimin e kurrikulës së re gjatë vitit 2017 ishte 9,300, gjatë vitit 2018 ishte 5,054, ndërsa në 
vitin 2019 është 2,300. Këto shifra përfshijnë të gjithë mësimdhënësit e klasave përgatitore, 1, 6 dhe 10 (me 
përjashtim të shkollave profesionale), bazuar në ciklin e ZHPM për zbatim të kurrikulës së re. Deri në vitin 
2021 planifikohet trajnimi i të gjithë mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulës së re. Përgatitja e portfoliove 
sipas programit të trajnimit (nga viti 2018) ka mundësuar një përgatitje më të mirë në zbatim të kurrikulës 

161   Më gjerësisht shih formularin e publikuar në: https://masht.rks-gov.net/publikimet?page=2
162  Me mbështetje të projektit CDBE, financuar nga GIZ, jane zhvilluar tri instrumente kryesore: 

   Fletëvëzhgimi për trajnim, 
   Fletëvlerësimi i trajnimit si dhe
   Fletëvëzhgimi i orës mësimore.

Përdorimi i këtyre instrumenteve bëhet nga organizatat që i mbështesin financiarisht trajnimet, si formë e monitorimit (dhe doku-
mentimit) të cilësisë së implementimit të trajnimit.

163  Zhvillimi profesional i mësimdhënësve në Kosovë, KEEN, Fq. 47. Prill,2019. http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1467/zhvillimi_
profesional_i_mesimdhenesve_ne_kosove_alb-1.pdf
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në praktikë. Gjithashtu, janë hartuar dosjet fizike dhe elektronike dhe është promovuar një bashkëpunim më 
i afërt ndërmjet shkollave, mësimdhënësve dhe koordinatorëve të fushave. Megjithatë, nga perspektiva e më-
simdhënësve,  cilësia e programit të trajnimit për zbatim të kurrikulës së re ka rënë, krahasuar me trajnimet e 
ofruara gjatë fazës së pilotimit të kurrikulës së re164. 

Gjatë vitit 2018 MASHT ka ofruar edhe një program për zhvillim profesional në udhëheqjen arsimore i cili ka 
filluar së zbatuari në 5 rajone të Kosovës me përfshirjen e 30 mësimdhënësve për rajon. Deri në tetor 2019 për 
udhëheqje janë certifikuar 190 dhe pritet të cerifikohen edhe 160 mësimdhënës.  Në këtë program trajnimi 
kanë marrë pjesë edhe 57 mësimdhënës të komunitetit boshnjak. Në proces të ri-trajnimit janë inkuadruar 
edhe 190 pedagogë të angazhuar në mësimdhënie në fëmijëri të hershme. 

Sa i përket organizimit të trajnimeve në nivel komunal, DKA-të (për shkak të kapaciteteve të kufizuara 
njerëzore dhe financiare) përballen me vështirësi në përmbushjen e rolit të tyre për ZHPM, me theks të veçantë 
në përcaktimin e prioriteteve për ZHPM në nivel komune, sigurimin dhe ndarjen e buxhetit për ZHPM, 
përfshirë edhe buxhetin për shkolla, si dhe menaxhimin e të dhënave për përfshirjen e mësimdhënësve në 
trajnime dhe aktivitete të tjera të ZHP165.

Në lidhje me trajnimet e ofruara nga donatorët, MASHT nuk posedon të dhëna në lidhje me numrin e mësim-
dhënësve të përfshirë. Të dhënat për këtë vlerësim janë marrë përmes kontaktimit të drejtpërdrejtë të ofruesve 
të jashtëm të programeve për ZHPM166. Megjithëse mungojnë të dhënat e plota, mund të konstatohet trendi 
i rënies së ofertës për ZHPM. Nga 457,597 orë për ZHPM në vitin 2017, në 357,590 orë në vitin 2018 dhe 
301,617 në vitin 2019. Një aspekt tjetër shqetësues që kërkon të eksplorohet tutje është edhe fakti se nga njëra 
anë mungon oferta për ZHPM për përmbushjen e kërkesave të parapara me Kornizën Strategjike për Zhvil-
limin e Mësimdhënësve (për licencimin apo avancimin e tyre në karrierë), ndërkaq, nga ana tjetër organizatat 
ofertuese të trajnimeve raportojnë interesim të ulët të mësimdhënësve për pjesëmarrje në programe të ZHP. 

Tabela në vijim përmban programet e ofruara për ZHPM gjatë periudhës 2017-2019, numrin e pjesëmarrësve 
dhe numrin e orëve të realizuara të ZHPM gjatë kësaj periudhe (nga MASHT dhe ofertuesit të cilët kanë ofru-
ar të dhënat për nevoja të këtij vlerësimi).  

164  Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë, KEEN, f.21. Nëntor, 2018. http://www.keen-ks.net/site/
assets/files/1444/sfidat_e_zbatimit_te_reformes_kurrikulare_alb-1.pdf

165  Zhvillimi profesional i mësimdhënësve në Kosovë, KEEN Fq. 60, 61. Prill, 2019. http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1467/zhvil-
limi_profesional_i_mesimdhenesve_ne_kosove_alb-1.pdf 

166  Nga 8 ofertues të kontaktuar, të dhënat janë pranuar nga 4, përfshirë: SBASHK, KEC, GIZ, KCIC.
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Tabela 12. Programet e ofruara për ZHPM gjatë periudhës 2017 - 2019

Nr. Programi  
 

Numri i 
orëve të 

programit

Numri i pjesëmarrësve Numri i orëve të ofruara  
për ZHPM

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Trajnimi për 
kurrikulën e re MASHT 40 9,300   372,000 0 0

2 Trajnimi për 
kurrikulën e re MASHT 48  5,020 2,500 0 240,960 120,000

3 Trajnimi për  
Udhëheqje Arsimore MASHT 147  57 350 0 8,379 51,450

4
Udhëheqja dhe 
planifikimi 
 strategjik

SBASHK 28  510 612 0 14,280 17,136

5 Dialogu social SBASHK 32 204 1,020 850 6,528 32,640 27,200

6 TIK SBASHK 103   256 0 0 26,368

7 Edukimi medial SBASHK 32   272 0 0 8,704

8 Mësimdhënia e 
gjuhës shqipe SBASHK 32   136 0 0 4,352

9
Planifikimi i 
projekteve  
shkollore

KEC 16 278 0 0 4,448 0 0

10 Mendimi Kritik gjatë 
Leximit dhe Shkrimit KEC 120 74 0 0 8,880 0 0

11
Hap pas Hapi  
(Trajnimi fillestar 
3-6)

KEC 40 0 27 0 0 1,080 0

12
Hap pas Hapi  
(Trajnimi avancues -  
klasa e parë)

KEC 40 134 0 60 5,360 0 2,400

13
Edukimi për të 
drejtën shoqërore -  
Aktivitete për të 
rritur dhe fëmijë

KEC 32 138 21 20 4,416 672 640

14 Mësimi problemor KEC 8 0 44 0 0 352 0

15
Standardet e 
fasilitimit të të 
nxënit  
të BEP - Fasilitator

KEC 24 0 0 24 0 0 576
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Nr. Programi  
 

Numri i 
orëve të 

programit

Numri i pjesëmarrësve Numri i orëve të ofruara  
për ZHPM

2017 2018 2019 2017 2018 2019

16
Dhuna ndaj 
bashkëmoshatarëve 
parandalimi dhe 
ndërmjetësimi

KEC 32 0 155 0 0 4,960 0

17
Kosovision Contest  
Trajnimi për 
mësimdhënës

KEC 24 98 0 0 2,352 0 0

18
Kosovision Contest 
- Trajnimi për 
mësimdhënës (Faza 
2)

KEC 36 93 0 0 3,348 0 0

19 Trajnimi i trajnerëve  
për punë me të rritur KEC 24 0 17 0 0 408 0

20

Hap pas hapi 
- Trajnimi për 
kompetencat e 
edukatoreve që 
punojnë me fëmijë 
të moshave 3-6 vjeç

KEC 32 0 22 0 0 704 0

21
Edukimi për 
demokracinë dhe 
për të drejtat e 
njeriut

KEC 60 30 33 27 1,800 1,980 1,620

22 Klubi i teknikëve KEC 24 0 0 24 0 0 576

23 Mësimdhënia e 
bazuar ne projekte KEC 24 0 0 194 0 0 4,656

24 Ndërmarrësia dhe  
edukimi financiar KEC 24 0 0 50 0 0 1,200

25
Orientimi dhe 
këshillimi  
në karrierë

KEC 24 0 0 56 0 0 1,344

26 Kompetencat e  
edukatoreve KEC 32 68   2,176 0 0

27 Vlerësimi për nxënie KEC 24 0 0 18 0 0 432

28 Face 1 KEC 16 0 21 23 0 336 368
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Nr. Programi  
 

Numri i 
orëve të 

programit

Numri i pjesëmarrësve Numri i orëve të ofruara  
për ZHPM

2017 2018 2019 2017 2018 2019

29
Matematika dhe 
mësimdhënia e  
matematikës 1-5

GIZ 50 152 104 21 7,600 5,200 1,050

30
Vlerësimi 
përmbledhës dhe 
hartimi i testit 1-9

GIZ 30 205 185 284 6,150 5,550 8,520

31
Mësimdhënia 
e shkencave të 
natyrës  
për klasat 6-9

GIZ 60 63 124  3,780 7,440 0

32
Mësimdhënia 
e shkencave të 
natyrës 1-5

GIZ 60 115 31  6,900 1,860 0

33
Identifikimi i 
fëmijëve me 
inteligjencë të 
jashtëzakonshme

GIZ 30   86 0 0 2,580

34 Aktivet Profesionale GIZ 42  100  0 4,200 0

35
Matematika dhe 
mësimdhënia e 
matematikes për 
klasën e 5të

GIZ 40 33 16  1,320 640 0

36
Mësimdhënia e 
matematikes me 
fokus në gjeometri 
për klasat 6-9

GIZ 40 19   760 0 0

37 Udhëheqje Arsimore KCIC 147 108 163 95 15,876 23,961 13,965

38 Matematika 1-5 KCIC 56 56 30 0 3,136 1,680 0

39 Shkenca të natyrës 
1-5 KCIC 7 53 0 0 371 0 0

40 Vlerësimi 
përmbledhës KCIC 4 99 77 0 396 308 0

41 Detyrat e kujdestarit  
të klasës KCIC 48 0 0 135 0 0 6,480

Gjithsej  1,732 11,320 7,777 5,743 457,597 357,590 250,167
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Në lidhje me ZHPM me bazë në shkollë, sipas drejtorëve të shkollave, fakti që shkollat nuk e kanë buxhetin e 
ndarë për zhvillim profesional me bazë në shkollë, kufizon mundësitë e tyre për ta ushtruar rolin udhëheqës 
që kanë në këtë fushë. Për më shumë, ata theksojnë që janë sfiduar edhe në organizimin e aktiviteteve për zh-
villim profesional me bazë në shkollë pasi që njohja e këtyre aktiviteteve për nevoja të licencimit dhe avancimit 
në karrierë nuk është e definuar mjaftueshëm. 

Me qëllim të mbështetjes së organizimit të aktiviteteve për ZHPM me bazë në shkollë, në kuadër të projektit 
CDBE, financuar nga GIZ, në tetë komuna (Gjilan, Kaçanik, Fushë Kosovë, Klinë, Prishtinë, Prizren, Shtime, 
Gjakovë dhe Mitrovicë) janë themeluar 21 Komunitete të të Mësuarit së Bashku ku marrin pjesë 102 shkolla. 
Këto komunitete i kontribuojnë zhvillimit profesional të mësimdhënësve përmes identifikimit të sfidave të 
përbashkëta dhe shkëmbimit të përvojave për adresimin e tyre. Iniciativa është pritë shumë mirë nga shkollat 
ndërsa rezultatet e monitorimit të projektit evidentojnë efektet pozitive të këtij rrjetëzimi në punën e shkol-
lave167. Rekomandimet që kanë dalë nga konferenca e organizuar me qëllim të prezantimit të arritjeve dhe 
sfidave në funksionimin e Komuniteteve të të Mësuarit së Bashku (KMB), përfshijnë:

   Nevojën për angazhim të shtuar të DKA-ve  për mbështetjen e  KMB;
   Angazhimin e MASHT për hartimin e kritereve dhe procedurave të qarta për zhvillim profesional të 

mësimdhënësve me bazë në shkollë, përfshirë rrjetet profesionale siç janë KMB;
   Përfshirja e iniciativave për themelimin dhe mbështetjen e KMB në planin vjetor të MASHT për ZHPM168.

Edhe një përmbledhje e përvojave të mira të mësimdhënësve në zbatimin e kurrikulës së re në fushën e 
matematikës dhe shkencave të natyrës në nivelin fillor, është përpiluar në vitin 2016 dhe është shpërndarë në 
vitin 2017, në kuadër të po të njëjtit projekt, për ti kontribuuar ZHPM me bazë në shkollë.

Në këtë aspekt është duke kontribuar edhe programi ASSET, financuar nga USAID, në kuadër të të cilit gjatë 
periudhës 2018-2019 janë përgatitur dhe certifikuar Fasilituesit shkollor në 17 gjimnaze (në 16 komuna të 
ndryshme). Në kuadër të projektit këta fasilitues janë duke funksionuar për ZHPM me bazë në shkollë në dy 
fusha: mësimi i integruar dhe vlerësimi për të nxënë169, duke kontribuuar po ashtu në ndërtimin e kapacitetit 
të shkollave për ZHPM me bazë në shkollë. Në 16 gjimnaze janë krijuar edhe ‘maker space’, të pajisura me 
teknologji arsimore në të cilat mund të zhvillohen aktivitete për ZHPM dhe aktivitete ekstra-kurrikulare me 
nxënës.  Megjithatë, qëndrueshmëria e kësaj iniciative në këto shkolla dhe shtrirja e kësaj përvoje në shkollat 
tjera varet nga përkushtimi komunal për financimin e ZHPM me bazë në shkollë si dhe nga kompletimi i 
kuadrit rregullativ për këtë proces.   

Sa i përket programeve të trajnimit për shkollat profesionale (të profileve joarsimore), gjatë kësaj periudhe  
nuk është raportuar asnjë program i akredituar, respektivisht asnjë kërkesë për akreditim. Si rrjedhojë, edhe 
trajnimet specifike për zbatim të kurrikulave sektoriale dhe kornizave të profileve të AAP mungojnë. Me PV 
të PSAK parashihet që Divizioni për ZHPM-MASHT të nxisë/inkurajojë hartimin e këtyre programeve në 
mënyrë që së paku dy programe trajnimi të akreditohen çdo vit. 

167  Intervistë me Rrezearta Zhinipotoku-Behluli dhe Alberta Alihajdari, Projekti CDBE- GIZ, 2 tetor 2019.
168  Të dhënat me shkrim të ofruara nga Projekti CDBE, financuar nga GIZ, 17.10.2019.
169  Për Mësimin e Integruar – në grupin 1, prej 22 vijuesve të programit të trajnimit janë çertifikuar 16 fasilitues, ndërsa në grupin 2: 18 

janë në proces; për Vlerësimin për të Nxënë – në grupin 1, prej 25 vijuesve të programit të trajnimit janë certifikuar 14 fasilitues, ndër-
sa në grupin 2, 18 janë në proces.
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Procesi i ngritjes së qendrave për zhvillim profesional në nivel komune, vazhdon të mbështetet vetëm nga 
partnerët e MASHT-it. Gjatë periudhës 2017-2018 në kuadër të projektit CDBE, financuar nga GIZ, janë 
themeluar dhe pajisur 11 qendra, në 7 komuna (Gjilan, Fushë Kosovë, Klinë, Kacanik, Prizren, Prishtinë dhe 
Mitrovicë)170.  

Po ashtu, promovimi i bashkëpunimeve rajonale në nivel vendi është mbështetur në kuadër të projektit GIZ 
CDBE, përfshirë:

   Konferenca Nacionale mbi Matematikën, në vitin 2017;
   Konferenca Nacionale ‘Formësimi i ardhmërisë së Kosovës nga mësimdhënësit’, në vitin 2017;
   Konferenca Nacionale për Shkëmbimin e Përvojave Ndërmjet Shkollave, në vitin 2018 dhe
   Konferenca Nacionale mbi Metodat e Vlerësimit të Nxënësve në vitin 2018. 

170  Këto qendra janë ngritur në shkollat “Abaz Ajeti” dhe “Vuk Karagjiq” në Gjilan, “Bajram Curri” në Fushë Kosovë, “Fehmi Agani”në 
Klinë, “Kadri Zeka“ në Kacanik, ‹›Lekë Dukagjini›› dhe ‹›Luigj Gurakuqi›› në Prizren, “Nazim Gafurri” dhe “Emin Duraku” në Prishtinë 
dhe “Branko Radičević” në Mitrovicë. 

171   Korniza për zhvillim profesional të mësimdhënësve. MASHT, 2017. http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/04/kornize-strategjike.pdf 
172   Udhëzimi Administrativ Nr.14-2018-1 për vlerësimin e performancës së mesimdhënësve.  
173   Projekt i financuar nga kredia e Bankës Botërore
174   Intervistë me Imer Preteni, Inspektor i Arsimit, 20.09.2019

2.4.2 Vlerësimi i performancës së mësimdhënësve

Në prillin e vitit 2017 është aprovuar Korniza për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve (ZHPM)171, e cila 
përcakton edhe kompetencat e mësimdhënësve sipas skemës së licencimit.  Ndërsa, në vitin 2018 (një vit më 
vonë se që është planifikuar me PV të PSAK) MASHT nxjerr UA nr. 14/2018 për Vlerësimin e performances 
së mësimdhënësve172. Ky UA rregullon sistemin e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve (përfshirë 
vlerësimin e brendshëm dhe vlerësimin e jashtëm), bartësit e VPM (përfshirë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre), 
procedurat e vlerësimit të performancës së mësimdhënësve, kategorizimin e nivelit të performancës, instru-
mentet për zbatimin e vlerësimit të performancës dhe ndërlidhjen e VPM me sistemin e licencimit të mësim-
dhënësve. 

Ngritja e kapacitetit të Inspektorëve të Arsimit është realizuar gjatë vitit 2017-2018 përmes një programi in-
tensiv të trajnimit për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve (përfshirë komponentin praktike), në 
kuadër të Projektit ESIP173. 

Marrë parasysh ndërrimet e shpeshta të menaxhmentit të shkollave dhe kapacitetit të kufizuar të IA, takimet 
informative për VPM realizohen nga IA me drejtorët dhe mësimdhënësit e shkollave në të cilat planifikohet të 
realizohet VPM. Me këtë rast të gjithë mësimdhënësit e shkollave përkatëse njoftohen me procedurën e VPM 
dhe pajisen me UA për Vlerësimin e performancës së mësimdhnësve, ndërsa mësimdhënësit që do ti nënsh-
trohen vlerësimit të performancës njoftohen në detaje edhe me instrumentet përkatëse për VPM. Ky proces 
realizohet në vazhdimësi, nga viti 2018174. 
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Sa i përket ndërtimit të një programi hyrës për mësimdhënësit, përveç standardeve të hyrjes në profesion 
të cilat përcaktohen me Kornizën strategjike për zhvillim të mësimdhënësve, nuk ka pasur ndonjë progres. 
Zyrtarët për ZHPM në MASHT dhe ekspertë të kësaj fushe e vlerësojnë të nevojshëm rishikimin e UA të per-
sonelit arsimor, hartimin e një UA për Fazën e hyrjes në profesionin e mësimdhënësit si dhe hartimin e një 
UA për Provimin Shtetëror të Mësimdhënësve175. Në mungesë të kuadrit rregullativ, organizimi i procesit të 
mentorimit të  mësimdhënësve të rinj nuk ka filluar ende (edhe pse me PV të PSAK është paraparë që të filloj 
në vitin 2018). 

Sa i përket vlerësimit të performancës së mësimdhënësve, ky proces ka filluar pas hyrjes në fuqi të UA për 
Vlerësimin e performancës së mësimdhënësve, respektivisht nga tetori i vitit 2018176.  Plani i veprimit për 
vlerësim të performancës së mësimdhënësve përgatitet në baza gjashtë mujore dhe përcakton dinamikën e 
realizimit të VPM177. Mbikëqyrja e realizimit të atij plani bëhet nga Drejtori i IA. Deri në qershor të vitit 2019, 
kur janë mbledhur të dhënat për këtë vlerësim, numri total i mësimdhënësve që i janë nënshtruar vlerësimit të 
performancës është 443. Në baza gjashtë-mujore IA përgatit raportin për realizimin e planit të veprimit, përf-
shirë një përmbledhje të gjetjeve kryesore sa i përket cilësisë së performancës së mësimdhënësve dhe nevojave 
të tyre për ZHP, si dhe rekomandimet për MASHT dhe DKA-të. Ky raport i dorëzohet Ministrit të MASHT, 
por nuk ka informacion nëse i njëjti ndahet tutje me Këshillin Shtetëror për Licencim të Mësimdhënësve dhe/
apo me divizionet përkatëse në MASHT me qëllim të shfrytëzimit për politikëbërje dhe caktim të prioriteteve 
për ZHPM178. 

175   Intervistë me Habibe Buzuku, Zyrtare për ZHPM-MASHT, 25.09.2019 dhe me Osman Buleshkaj, Ekspert i ZHPM, 19.09.2019.
176   Edhe pse sipas raporteve për zbatimin e PSAK është raportuar se ky proces ka filluar që në vitin 2017. 
177  Sipas kësaj dinamike, nga një IA pritet që brenda dy jave të realizoj vlerësimin e performancës së tre mësimdhënësve. 
178  Intervistë me Imer Preteni, Inspektor i Arsimit, 20.09.2019.
179  Korniza për zhvillim profesional të mësimdhënësve. MASHT, 2017. http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/04/kornize-strategjike.pdf
180  Intervistë me Alush Istogu, Drejtor DZHAPU-MASHT, 15.10.2019
181   Mbajtja e takimeve me mësimdhënës ka qenë pjesë e planit edhe të KSHLM edhe të Divizionit për ZHPM (2017 dhe 2018).

2.4.3 Sistemi për licencimin e mësimdhënësve

Sistemi i licencimit të mësimdhënësve përbëhet nga tri komponente kryesore, të ndërlidhura në mes vete: 
(i) Licencimi i mësimdhënësve; (ii) Zhvillimi profesional i mësimdhënësve; (iii) Vlerësimi i performancës së 
mësimdhënësve. Këtë sistem e paraqet edhe udhërrëfyesi për zhvillimin në karrierë të mësimdhënësve, i cili 
është përgatitur me përkrahje nga projekti ESIP, në bashkëpunim me Divizionin për ZHPM, Inspektoratin e 
arsimit dhe Këshillin Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve. Udhërrëfyesi është integruar në dokumen-
tin Kornizë strategjike për zhvillimin e mësimdhënësve në Kosovë179.

MASHT raporton të ketë adresuar këtë çështje në draft Rregulloren e hartuar për paga dhe paga shtesë në 
institucionet publike, por ky dokument nuk është miratuar ende në Qeveri180. 

Sa i përket informimit të mësimdhënësve për sistemin e licencimit, në prill të vitit 2017 MASHT ka organizuar 
Konferencën për lansimin e dokumenteve për Sistemin e Licencimit të mësimdhënësve, por nuk ka raporte të 
tjera lidhur me organizimin e takimeve informative me mësimdhënës rreth licencimit181. Përmbushja e plotë 
e këtij aktiviteti nuk reflektohet edhe në përgjigjet e mësimdhënësve të përfshirë në studimin e realizuar në 
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fillim të vitit 2019 mbi Zhvillimin Profesional të Mësimdhënësve në Kosovë182. Rreth 25% e mësimdhënësve të 
përfshirë në këtë studim, shprehen se fare pak ose aspak kanë informacion për kërkesat e ZhP sipas Sistemit të 
Licencimit të mësimdhënësve, rreth 20% janë të informuar vetëm me disa kërkesa, ndërsa rreth 55% tregojnë për 
shkallë të lartë të informimit me kërkesat për ZHPM183. Po ashtu, të dhënat nga ky studim tregojnë se një numri 
relativisht të madh të mësimdhënësve u mungojnë informacionet për programet bazike/themelore të trajnimit 
që duhet t’i ndjekin në kuadër të zhvillimit profesional për sistemin e licencimit të mësimdhënësve, këtë e thonë 
mbi 44% e mësimdhënësve të përfshirë në studim. Akoma më të mangëta janë informacionet për programet 
plotësuese që mund ti ndjekin mësimdhënësit në kuadër të zhvillimit profesional për sistemin e licencimit të më-
simdhënësve dhe për njohje në sistemin e licencimit të orëve të trajnimit nga programet bazike dhe programet 
plotësuese. Mungesa e informimit për programet e zhvillimit profesional të mësimdhënësve, dhe përgjithësisht 
për sistemin e licencimit të mësimdhënësve, përbën një rrezik për devijimin e qëllimeve të vendosjes së këtij 
sistemi. Në mënyrë të veçantë rrezikon përpjekjet për ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm të ZHPM184. 

Përkundër përpjekjeve, nuk është arritur të sigurohen plane të veprimit për procesin e licencimit të mësim-
dhënësve dhe nuk ka asnjë progres sa i përket licencimit të mësimdhënësve sipas sistemit të gradimit të para-
parë me kornizën ligjore. Gjithashtu, akoma nuk ka filluar dhe nuk është bërë asnjë progres së i përket li-
cencimit të mësimdhënësve parauniversitar nga shkollat private. Licencimi i tyre po ashtu parashihet me UA 
për Sistemin e Licencimit të mësimdhënësve.

182  Zhvillimi profesional i mësimdhënësve në Kosovë, KEEN, Fq. 37. Prill, 2019. http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1467/zhvillimi_
profesional_i_mesimdhenesve_ne_kosove_alb-1.pdf 

183  Numri i mësimdhënësve të përfshirë në hulumtim ishte 242.
184  Po aty, fq. 45, 46.
185  Pragu i kalueshmërisë raportohet të ketë qenë 40% në totalin e pikëve, ndërsa në vitin 2019 është kërkuar 40% në secilën lëndë. 

Vitet e fundit mbi 80% e studentëve që regjistrohen në Fakultetin e Edukimit kanë notë mesatare 5.0 në shkollën e mesme.
186  Intervistë me Majlinda Gjelaj, Fakulteti i Edukimit-UP, 18 tetor 2019.

2.4.4 Përgatitja e mësimdhënësve para shërbimit

MASHT me kornizën ligjore, planifikimin strategjik, dokumentet kurrikulare, si dhe me Kornizën strateg-
jike për zhvillimin e mësimdhënësve në karrierë, ka arritur që të sigurojë ndërlidhjen në mes të zhvillimit 
të mësimdhënësve para shërbimit dhe zhvillimit të mësimdhënësve në shërbim. Zbatimi në praktikë i kësaj 
ndërlidhje mbetet sfidë, kryesisht për shkak të mos zbatimit të Ligjit për profesionet e rregulluara, mos zbatim-
it të plotë të sistemit të licencimit të mësimdhënësve, ndërrimeve të shpeshta të normativave për mësimdhënës 
që përcaktojnë kualifikimin e mësimdhënësve për lëndë/fusha kurrikulare në nivelet e arsimit parauniversitar, 
por edhe për shkak të mungesës së standardeve profesionale për fusha lëndore/kurrikulare për përgatitjen e 
mësimdhënësve para shërbimit për nivelet përkatëse të shkollimit.

Sa i përket përcaktimit të standardeve të pranimit të studentëve në fakultete arsimore, PV i PSAK parasheh 
angazhimin e ekipit të ekspertëve për hartimin e standardeve të pranimit të studentëve në fakultetet arsimore, 
por nuk raportohet të jenë angazhuar këto ekipe. Megjithatë, Fakulteti i Edukimi në Universitetin e Prishtinës 
ka vendosur standarde të reja për provimin pranues185.  Ngritja e standardeve të pranimit ka rezultuar me 
sukses më të lartë të studentëve gjatë studimeve. Një gjë e tillë konfirmohet edhe nga shkollat dhe mësuesit 
mentor186.
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Fakulteti i Edukimit (FEdu) poashtu raporton se në mënyrë të vazhdueshme i harmonizon programet me 
politikat e MASHT, edhe pse shpesh herë ndryshimet e shpeshta në politika nga ana e MASHT, vlerësohet të 
kenë shkaktuar destabilizim të programeve në FEdu187. Gatë vitit 2019, FEdu ka rishikuar të gjitha programet 
dhe i ka përgatitur ato për akreditim dhe riakreditim për vitin 2020188.

Sa i përket rritjes së kapaciteteve të FE për hartimin dhe zbatimin e programeve sipas KKK, po ashtu raportohet 
të mos ketë pasur ndonjë aktivitet të veçantë. Megjithatë, FEdu në UP, në mënyrë të pavarur, ka rishikuar të 
gjitha syllabuset dhe programet dhe i ka harmonizuar me qëllim të përgatitjes së studentëve për zbatimin e 
KKK. Vizitat studimore nga stafi i FEdu janë realizuar përmes shfrytëzimit të granteve të Erasmus + ose me 
mbështetje të ndonjë organizate. 

Po ashtu, stafi i FEdu raportohet të ketë realizuar një numër të hulumtimeve lidhur me zbatimin e KKK, met-
odologjive dhe gjithëpërfshirjes189. Lista e publikimeve/ linqeve për tre vitet e fundit pritet të bëhet publike 
gjatë muajit nëntor 2019 në ueb faqen e FEdu. Studime të shumta të ndërlidhura me zbatimin e kurrikulës ose 
çështjeve të tjera metodologjike, janë realizuar edhe nga studentët master, të cilat janë të publikuara në faqen 
e FEdu190.

Fakulteti i Edukimit, çdo vit organizon konferenca, simpoziume dhe takime të tjera shkencore191 që kanë 
rëndësi të veçantë por nuk është realizuar ndonjë ngjarje që bazohet në hulumtimet e realizuara nga FEdu me 
idenë e prezantimit të gjetjeve dhe zgjidhjeve të rekomanduara (siç parashihet me PV të PSAK192). Në vitin 
2018, FEdu me mbështetje të projektit CDBE, financuar nga GIZ ka organizuar dy tryeza me qëllim:

   ofrimin e rekomandimeve për rishikimin e kurrikulës për fëmijërinë e hershme, me pjesëmarrje të 40 ek-
spertëve vendorë nga institucionet parashkollore;

   diskutimin e cilësisë së programeve të Fakultetit të Edukimit nga perspektiva e nevojave dhe kërkesave të 
DKA-ve.

Në kuadër të po të njëjtit projekt, me Universitetin e Gjilanit janë organizuar dy tryeza të rrumbullakëta në 
vitin 2017 dhe 2018  për të diskutuar lidhur me “Qasjen e mësimdhënësve lëndorë në shkollën fillore”. Rezul-

187  Po aty.
188  3 programe të reja ose të ri dizjanuara janë:

   Programi: Edukimi në fëmijërinë e hershme (mosha 0 deri 6 vjec) është program i ri. Janë bashkuar programi për moshën 0-3 
dhe 3-6 në një program të vetëm sipas modelit të Universitetit të Lublanës dhe rekomandimeve të ekspertëve të akreditimit.

   Programi: Master në Shkenca të Edukimit është program i ri që përfshinë 5 specializime: Viti i parë është i përgjithshëm ndërsa në 
vitin e dytë studentët specializohen në: Edukim inkluziv, Këshillim pedagogjik, Mësimdhënie dhe Kurrikulë, Udhëheqje në arsim 
dhe Mësimdhënie në shkolla profesionale. Der në këtë vit, këto kanë qenë programe të vecanta, megjithatë pas një analize ku 
vërehen ngajshmëritë e mëdha midis lëndëve, u vendos te bashkohen në një.

   Mësimdhënia në Gjuhë dhe letërsi shqipe. Program i ri si cili ka qenë 60 ECTS dhe sipas kërkesës së Agjencionit të Akreditimit 
dhe Vendimit te Ministrit për përgatitjen e mësimdhënësve lëndorë është dizajnuar si 120 ECTS.

189  Intervistë me Majlinda Gjelaj, Fakulteti i Edukimit-UP, 18 tetor 2019.
190  https://edukimi.uni-pr.edu/Punimetmaster.aspx. 
191   Disa nga to përfshijnë:

   Scientific Summer Symposium: Extending Education Research at the University of Prishtina’s Faculty of Education, Faculty of 
Education, University of Prishtina, June 11 – June 14, 2018.

   3rd INTERNATIONAL CONFERENCE, Leadership and management in schools and business, Thursday, April 5th 2018, Faculty of 
Education, University of Prishtina, International School for Social and Business Studies, (ISSBS), Slovenia, www.issbs.si 

   KONFERENCA SHKENCORE Arti dhe Shkenca e Mësimdhënies: Një konferencë mbi Pedagogjinë dhe Hulumtimin në Arsim 07 
Mars 2019 Fakulteti i Edukimit Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina

   Gjithëpërfshirja në Arsim për të gjithë fëmijët (MASHT, UNICEF, FEDU)
   INTERNATIONAL CONFERENCE “APPLIED PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL SCIENCES” 1 – 2 November, 2019 Faculty of 
Social Sciences University of Tirana Tirana, Albania and Faculty of Education in University of Prishtina.

192  Plani i Veprimit të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017 – 2021.MASHT, korrik 2016. https://masht.rks-gov.net/up-
loads/2017/02/20161006-plani-i-veprimit.pdf
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tatet e diskutimeve theksojnë nevojën për pilotim paraprak të intervenimeve në sektorin e arsimit dhe prezan-
timin e tyre për aplikim në nivel vendi vetëm në bazë të monitorimit të kujdesshëm të procesit të pilotimit dhe 
adresimit të sfidave të evidentuara. 

193  Po aty.  

2.4.5 Matrica e zbatimit të aktiviteteve - Zhvillimi i mësimdhënësve

Objektivi Strategjik OS4: Ngritja e cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit efektiv 
dhe të qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve

Rezultati 4.1 Ndërtohet sistem i qëndrueshëm i zhvillimit profesional të mësimdhënësve në funk-
sion të realizimit të reformës arsimore

Aktivitetet Koha e plan-
ifikuar193

Koha e 
realizimit Sqarim 

4.1.1 Rishikimi, hartimi dhe aprovimi 
i dokumenteve për ZHPM.

2017 2017-  Pakoja rregullative që mundëson 
mbarëvajtjen e procesit të 
zhvillimit profesional të më-
simdhënësve është në fazë të 
avancuar. Megjithatë, nuk është 
kompletuar ende.    

4.1.2 Ndërtimi i mekanizmave në 
nivel shkolle për identifikim të nev-
ojave për ZHPM.

2017 2019- Përfundimi i këtij aktiviteti pritet 
në fund të vitit 2020 dhe është 
duke u realizuar me mbështetje 
të Projektit për ZHPM, financuar 
nga BE.

4.1.3 Zhvillimi i një kornize naciona-
le për ZHPM të bazuar në nevojat 
dhe prioritet e identifikuara.

2017 2017 Korniza Strategjike për Zhvil-
limin e Mësimdhënësve për-
cakton kompetencat në faza të 
ndryshme të karrierës dhe shër-
ben si orientim për organizimin e 
zhvillimit profesional të mësim-
dhënësve në këto faza, por ende 
nuk shfrytëzohet për identifikim 
të prioriteteve dhe planifikim të 
ZHPM bazuar në nevojat e më-
simdhënësve. 

4.1.4 Hartimi i planit vjetor dhe i 
planit të KASH për financimin e 
ZHPM.

2017-2021 2017- MASHT planifikimin e buxhetit 
e bën në baza vjetore, mirëpo 
nuk ka një plan të veçantë për 
financimin e ZHPM që e ndan për 
ofertuesit e trajnimeve dhe për 
programet prioritare të përcaktu-
ara nga MASHT.
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4.1.5 Angazhimi i ekipeve pro-
fesionale të ekspertëve në nivel 
komune.

2017-2021 2017- Angazhimi i ekipeve të ek-
spertëve për ZHPM dhe ngritja 
e kapacitetit të tyre është kom-
pletuar në 20 komuna194. Meg-
jithatë, mungon një platformë 
dhe përkrahje më e drejtpërdre-
jtë e MASHT-it në procesin e 
themelimit dhe konsolidimit të 
këtyre ekipeve, në mënyrë që ato 
të jenë funksionale dhe të përm-
bushin rolin e tyre për ZHPM në 
të gjitha komunat. 

4.1.6 Nxitja e hartim-
it të programeve trajnuese 
sipas prioriteteve (për KKK, 
metodologji, lëndore, arsim 
gjithëpërfshirës, TIK, mësim i 
integruar, etj.).

2017-2021195 2017-vijon Numri i programeve të akreditu-
ara është më i lartë se që ka qenë 
e planifikuar me PV të PSAK196. 
Këto programe janë zhvilluar 
duke u bazuar në analiza para-
prake të nevojave nga vet organi-
zatat/projektet që i kanë zhvilluar, 
por, mungon roli rregullues dhe 
prijës i MASHT në përcaktimin e 
programeve me prioritet për t’u 
zhvilluar dhe ofruar në funksion 
të zbatimit të reformës kurriku-
lare.  

4.1.7 Nxitja e hartimit të pro-
grameve për ZHPM të profileve 
joarsimore.

2017-2021197 - Nuk ka progres.

4.1.8 Ndërtimi i një mekanizmi të 
financimit të qëndrueshëm për 
ZHPM.

2017 - Nuk ka progres.

4.1.9 Mbikëqyrja dhe vlerësimi i 
zbatimit të programeve për ZHPM.

2017-2021 - Mbikëqyrja dhe vlerësimi bëhet 
nga vet ofertuesit e programeve 
të trajnimit

194  Në 11 komuna ky proces është përkrahur nga projekti CDBE, financuar nga GIZ, ndërsa në nëntë prej tyre ky proces është përkrahur 
nga Projekti për Zhvillim Profesional të Mësimdhënësve, financuar nga  BE.

195  4 programe trajnuese në vit
196  Gjatë vitit 2017 janë akredituar 13 programe të zhvillimit profesional, gjatë vitit 2018 janë akredituar 45 programe dhe 14 organizata 

jo-qeveritare që mund të zbatojnë module trajnimi, ndërsa në vitin 2019 janë aprovuar 12 programe trajnimi dhe një organizatë.
197  2 programe trajnuese në vit
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4.1.10 Organizimi i trajnimeve për 
mësimdhënës në nivel qendror 
dhe komunal

2017-2021 2017- 2019 Përderisa nevoja për ZHPM është 
në rritje me fillimin e zbatimit të 
kurrikulës së re në nivel vendi, 
trendi i ofertës është në rënie198:  
në vitin 2017 shënohet progres 
në nivel 91% në raport me cakun 
e paraparë, në vitin 2019 është 
vetëm rreth 60%. 

4.1.11 Organizimi i aktiviteteve për 
ZHPM në shkollë sipas nevojave 
të shkollës dhe në harmoni me 
kornizën afatgjate për zhvillim 
profesional.

2017-2021 2017-2019 Projektet e ndryshme të finan-
cuara nga partner të MASHT-it 
kanë filluar ta adresojnë këtë 
nevojë199 por mungon roli prijës i 
MASHT dhe përkushtimi i DKA-ve 
për t’i kontribuuar këtij procesi në 
nivelin e duhur. 

4.1.12 Organizimi i trajnimeve për 
zbatimin e kurrikulave bërthamë 
sektoriale dhe kornizave të profile-
ve për AAP.

2017-2021 2017- Shih 4.1.10.

4.1.13 Mbështetja e qendrave për 
ngritje profesionale në nivel ko-
mune.

2017-2021 2017-2018 Procesi i ngritjes së qendrave 
për zhvillim profesional në nivel 
komune, vazhdon të mbështetet 
vetëm nga partnerët e MASHT-
it200. 

4.1.14 Sigurimi i materialeve/ litera-
turës për ZHPM.

2017-2021 2017 Në 7 komuna, në të cilat është 
përkrahur ngritja e këtyre qen-
drave, janë siguruar edhe materi-
alet për funksionimin e tyre. 

4.1.15 Mbështetja e bashkëpun-
imeve në nivel rajonal dhe më 
gjerë.

2017-2021201 2017- Aktivitete të inicuara dhe mbulu-
ara nga donatorë

198  Caku i planifikuar me PV të PPSAK është 500,000 orë të realizuara trajnimi në vit, ndërsa në bazë të të dhënave që janë siguruar 
nga MASHT, GIZ, KEC, SBASHK dhe KCIC gjatë vitit 2017 janë ofruar 457,597 orë të ZHM, gjatë vitit 2018 janë ofruar 357,590 orë 
ndërsa gjatë vitit  2019 (deri në shtator) 301,617 orë të ZHPM.

199  Projekti CDBE, financuar nga GIZ; Projekti ASSET, financuar nga USAID dhe Projekti për ZHPM, financuar nga BE.
200  Gjatë periudhës 2017-2018 në kuadër të projektit CDBE, financuar nga GIZ, janë themeluar dhe pajisur 11 qendra, në 7 komuna
201  Pjesëmarrja e zyrtarëvve të MASHT dhe mësimdhënësve në konferenca rajonale; organizimi i nga një konference kombëtare në vitet 

2017, 2018, 2020 dhe organizimi i shkollës verore për mësimdhënës cdo vit.
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Rezultati 4.2 Realizohet procesi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve

Aktivitetet Koha e plan-
ifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

4.2.1 Finalizimi i dokumenteve për 
vlerësimin e performancës së më-
simdhënësve.

2017 2017- Progres i konsiderueshëm, por 
nuk është kompletuar.

4.2.2 Zhvillimi i licencimit të më-
simdhënësve me bazë në perfor-
mancë dhe skema e promovimit 
që definon kompetencat kyçe për 
secilin lloj të licencës në skemën 
ekzistuese dhe ndërlidhja e tyre 
me sistemin e pagave.

2017 2017

4.2.3 Ngritja e kapaciteteve të ins-
pektorëve dhe të vlerësuesve për 
vlerësim të performancës.

2017 2017-2018

4.2.4 Ngritja e kapaciteteve 
të shkollës (drejtorit, bash-
këpunëtorëve profesional, mësim-
dhënësve) për vlerësim të perfor-
mancës.

2017-2021 Vetëm në shkollat në të cilat real-
izohet VPM.

4.2.5 Ndërtimi i një programi hyrës 
për mësimdhënësit e rinj dhe 
aktivitetet e tjera të planifikuara 
me qëllim të përmirësimit dhe 
institucionalizimit të vlerësimit të 
performancës së mësimdhënësve 
dhe zhvillimit profesional.

2018 - Disa aktivitete janë në proces, por 
nuk janë finalizuar ende.

4.2.6 Hartimi i planit të veprimit 
për vlerësim të performancës.  

2017-2018 2017- Në vijimësi nga IA.

4.2.7 Organizimi i procesit të vlerë-
simit të performancës.

2017 2018- Nuk realizohet sipas dinamikës së 
paraparë.

4.2.8 Mbikëqyrja dhe vlerësimi i 
zbatimit të planit të veprimit për 
vlerësimin e performancës.

2017-2021 2018- Në vijimësi nga IA por nuk ka 
hapa konkret në adresimin e 
sfidave me të cilat përballen IA.

4.2.9 Përdorimi i të dhënave nga 
procesi i vlerësimit të perfor-
mancës për politikë-bërje dhe 
caktim të prioriteteve për ZHPM 
në nivel kombëtar.

2017-2021 - Nuk ka evidenca .
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Rezultati 4.3 Funksionalizohet në tërësi sistemi për licencimin e mësimdhënësve

Aktivitetet Koha e  
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

4.3.1 Hartimi i Planit të veprimit për 
zbatimin e procesit të licencimit.

2017-2021 Nuk ka progres. 

4.3.2 Bashkëpunimi me institucio-
net përgjegjëse për sigurimin e 
mjeteve financiare për procesin e 
licencimit të mësimdhënësve (MF, 
MAP, Kuvendi i Kosovës).

2017-2021 2019 Është adresuar  në draft 
Rregulloren për paga dhe pagat 
shtesë në institucionet publike, 
por nuk është miratuar ende në 
Qeveri.

4.3.3 Informimi i mësimdhënësve 
për sistemin e licencimit.

2017-2021 2018- Vetëm në shkollat në të cilat real-
izohet VPM.

4.3.4 Zbatimi i procesit të gradimit 
dhe harmonizimi me sistemin e 
pagave.

2018-2021202 - Nuk ka progres. 

4.3.5 Organizimi i procesit të 
licencimit për mësimdhënësit 
fillestarë.

2017-2021 - Nuk ka progres. 

4.3.6 Mbikëqyrja dhe vlerësimi i 
zbatimit të Planit të veprimit për 
licencimin e mësimdhënësve.

2018 - Nuk ka progres. 

Rezultati 4.4 Sigurohet përgatitja cilësore e mësimdhënësve para shërbimit

Aktivitetet Koha e  
planifikuar

Koha e 
realizimit

Sqarim

4.4.1 Përcaktimi i standardeve të 
pranimit të studentëve në fakultete 
arsimore (FA).

2017 2017-2019 Në vazhdimësi.

4.4.2 Harmonizimi i programeve të 
FA me politika të MASHT.

2017-2021 2017-2019 Në vazhdimësi, por kërkohet 
vëmendje e shtuar në harmo-
nizimin e programeve me frymën 
e kurrikulës së re.

4.4.3 Rritja e kapaciteteve të FA 
për hartimin dhe zbatimin e pro-
grameve sipas KKK.

2017-2021 2017-2019 Në vazhdimësi.

4.4.4 Organizimi i hulumtimeve 
nga ana e stafit të FA lidhur me 
zbatimin e KKK, metodologjive, 
gjithëpërfshirjes, etj.  

2017-2021203 2017-2019 Lista e publikimeve të realizuara 
tre vitet e fundit pritet të bëhet 
publike në nëntor 2019. Nuk është 
e qartë se përse nuk janë publi-
kuar dhe ndarë ato hulumtime në 
vazhdimësi. 

202   Nga 2000 mësimdhënës në vit
203   2 hulumtime në vit
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2.4.6  Progresi në raport me treguesit e përcaktuar

204   Të dhënat janë marrë nga Divizioni për trajnime në MASHT.
205   Të dhënat janë marrë nga Divizioni për trajnimeve në MASHT.

OS4 Zhvillimi i mësimdhënësve: Ngritja e cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit 
efektiv dhe të qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve

Indikatorët Baza Qëllimi Arritja Sqarim

Përqindja e 
mësimdhënësve 
që marrin pjesë 
në programe 
të zhvillimit 
profesional 

2011—N: 9, 386 
P:41%204;   

2012- N: 13,577 P: 58%; 

2013 – N: 12,124 P: 53%; 

2014 – N: 12,301 P: 54%; 

2015 – N: 9 ,173 P: 39%;

50%/vit 2017- 48%

2018- 33 %

2019- 26%

Mungojnë të 
dhënat e plota. 

Indeksi gjinor i 
mësimdhënësve 
që marrin pjesë 
në programe 
të zhvillimit 
profesional

-

1 Nuk ka të dhëna.

Numri total i 
orëve të realizuara 
të zhvillimit 
profesional

2011: 598,87245; 2012: 
773,088; 2013: 445,871; 
2014: 861,215; 2015: 
691,320205

500,000 orë/
vit

2017-457,597

2018- 357,590

2019- 301,617

Numri i 
mësimdhënësve që 
i janë nënshtruar 
vlerësimit të 
performancës 

147 20%/vit 2018- 1% (216 
mësimdhënës)

2019- 1% (227 
mësimdhënës)

Përqindja e 
mësimdhënësve 
fillestar që i 
ofrohet mbështetja 
e ‘hyrjes në 
profesion’

_

50% Ende nuk ka 
filluar, pasi që 
mungon kuadri 
rregullativ.

Përqindja e 
mësimdhënësve që 
kanë fituar licencë 
të avancuar ose 
kanë përtërirë 
licencën fillestare

_

35% 2018- 1% (216 
mësimdhënës)

2019- 1% (227 
mësimdhënës)

Këta 
mësimdhënës i 
janë nënshtruar 
vetëm procesit të 
ri-licencimit  .
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OS4 Zhvillimi i mësimdhënësve: Ngritja e cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit 
efektiv dhe të qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve

Indikatorët Baza Qëllimi Arritja Sqarim

Indeksi gjinor i 
mësimdhënësve që 
kanë fituar licencë 
të avancuar ose 
kanë përtërirë 
licencën fillestare

_

1 Nuk ka të dhëna, 
deri në fund të 
vitit 2019.

Interesimi i 
kandidatëve për 
profilet arsimore 

2014206: BA: 14.77%; 
Aplikues: 3,467 
Pranuar: 512; 2015207: 
BA: 15.65%; Aplikues: 
2,942 Pranuar: 460; 
MA programet lëndore: 
49%; Aplikues: 820; 
Pranuar 400.

20% Interesimi është 
rritur dukshëm: 
në nivelin 
BA, arrin një 
konkurrencë prej 
10 aplikimeve për 
një vend. 

Në programet 
Master deri ne 5 
aplikime për një 
vend.

Mesatarja e 
rezultateve të 
maturës dhe e 
provimit pranues 
në programet 
që përgatisin 
mësimdhënës

_ _

Vitet e fundit 
janë mbi 80% 
e studentëve 
që kanë notë 
mesatare në 
shkollën e mesme 
5.0 ndërsa të 
tjerët janë aty 
afër.

Kohëzgjatja e 
studimeve (“Shkalla 
e mbijetesës”) 
e studentëve 
në programet 
arsimore, niveli 
baçelor

31.7% (F: 32.5%)208; 
2011/12: 2,339 (F: 
1,820) të regjistruar në 
vitin e parë; 2014/15: 
742 (F: 592) të 
diplomuar

40% Nuk ka të dhëna 
nga FEdu.

206   Të dhënat nga Fakulteti i Edukimit, 18 maj 2016
207   Të dhënat nga Fakulteti i Edukimit, 18 maj 2016
208   Të dhënat nga Universiteti i Prishtinës, gusht 2015
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2.4.7 Përfundimet dhe Rekomandimet – Zhvillimi i Mësimdhënësve

PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË INFORMATAVE PËR ZHVILLIM PROFE-
SIONAL TË MËSIMDHËNËSVE. Një masë e tillë është paraparë edhe ne Planin Strategjik të Arsimit 
2011-2016 me qëllim që t’i kontribuoj (i) njoftimit të mësimdhënësve me sistemin e licencimit, (ii) përcjelljes 
së përparimit të mësimdhënësve drejt plotësimit të kërkesave për licencim, (iii) përfitimit të informacionit 
për zhvillimin e politikave lidhur me vendimet për aftësimin e mësimdhënësve, dhe (iv) të kuptuarit e profilit 
individual të mësimdhënësve dhe të identifikimit të nevojave prioritare për zhvillim profesional. 

RRITJA E SHKALLËS SË PËRFSHIRJES SË MËSIMDHËNËSVE DHE CILËSISË SË PRO-
GRAMEVE PËR ZHPM. PSAK parasheh që MASHT, në bashkëpunim me DKA-të dhe partnerët zhvil-
limorë, të sigurojë minimumin e orëve për zhvillim profesional për të gjithë mësimdhënësit (duke përfshirë 
mësimdhënësit që mbajnë mësim në gjuhët e komuniteteve), për të mundësuar përtëritjen e licencës apo 
avancimin në një nivel më të lartë të sistemit të gradimit. Nga ana tjetër, zhvillimi profesional duhet të me-
naxhohet nën një kornizë më të gjerë qendrore, e cila lidh zhvillimin profesional me reformën kurrikulare 
dhe rezultatet e arritjes së nxënësve, performancës së mësimdhënësve dhe vlerësimit të jashtëm të shkollave. 
Krahas ngritjes së buxhetit për ZHPM (në nivel qendror dhe komunal) veprime të shpejta kërkohen nga 
MASHT edhe për vlerësimin dhe klasifikimin e programeve trajnuese sipas llojeve të licencave, sigurimin 
e programeve të përshtatshme për profilin e mësimdhënësve si dhe për adresimin e mangësive në ZHPM të 
arsimit dhe aftësimit profesional. 

Në këtë kontekst, zhvillimi i kornizës afatgjate për ZHPM në nivel qendror, siç parashihet me PSAK, do t’i 
kontribuonte përcaktimit dhe koordinimit të kontributeve nga burimet e MASHT (përfshirë IPK, FE), nga 
burimet e partnerëve zhvillimorë, dhe kontributet e shoqërisë civile. Kjo kornizë do të duhej përdorur edhe 
si pikë e rëndësishme referimi në procesin e akreditimit të programeve të reja dhe ri-akreditimit të atyre 
ekzistuese. 

RREGULLIMI I PROCESIT TË ZHPM ME BAZË NË SHKOLLË. MASHT duhet të përcaktoj format 
e realizimit dhe monitorimit të ZHPM me bazë në shkollë si dhe modalitetet e njohjes së aktiviteteve të ZHPM 
me bazë në shkollë për nevoja të licencimit dhe avancimit  në karrierë. Mbështetja e shkollave në instalimin e 
kulturës së ZHPM me bazë në shkollë, bazuar në përvojat e pilotuara, është poashtu e nevojshme. 

RISHIKIMI I PËRSHKRIMIT TË DETYRAVE TË PUNËS SË MËSIMDHËNËSIT. Përshkrimi i de-
tyrave të punës së mësimdhënësit në kontratat e tyre të punës duhet të reflektoj kërkesat e reja të kurrikulës për 
angazhim më të madh të mësimdhënësve përtej procesit mësimor (rritje të bashkëpunimit kolegial, pjesëmar-
rjen në aktivitete të ZHP me bazë në shkollë, organizimin e mësimit plotësues dhe shtues, aktiviteteve eks-
tra-kurrikulare, etj.). Norma e punës duhet të përcaktoj numrin e orëve për këto angazhime, ndërsa ndarja e 
përgjegjësive duhet të bëhet në nivel shkolle (në bazë vjetore), komfor afiniteteve dhe mundësive të mësim-
dhënësve individual, duke balancuar angazhimin e të gjithë mësimdhënësve. Ky përshkrim i hollësishëm i de-
tyrave dhe përgjegjësive vjetore për secilin mësimdhënës do të mund të shërbente edhe si referencë kryesore 
për vlerësimin e vazhdueshëm të performancës dhe identifikimin e nevojave për zhvillim profesional.  
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PËRDORIMI I TË DHËNAVE NGA PROCESI I VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS SË MË-
SIMDHËNËSVE PËR POLITIKË-BËRJE DHE CAKTIM TË PRIORITETEVE PËR ZHPM NË 
NIVEL KOMBËTAR.  MASHT duhet t’i kushtojë kujdes analizimit të të dhënave që dalin nga procesi i 
vlerësimit. Një gjë e tillë do të ndihmonte MASHT në hartimin e politikave dhe në përcaktimin e programeve 
prioritare për ZHPM. Prandaj, sfidat që pengojnë vlerësimin e performancës së mësimdhënësve sipas dina-
mikës së paraparë duhen analizuar dhe adresuar. 

KOMPLETIMI I KUADRIT RREGULLATIV PËR FAZËN E HYRJES NË PROFESIONIN E MË-
SIMDHËNËSIT.  Këtu përfshihen UA për Fazën hyrëse në profesion,  UA për Provimin shtetëror dhe man-
ualët përkatës për zbatimin e këtyre udhëzimeve administrative.

PËRFSHIRJE MË E MADHE E FAKULTETEVE ARSIMORE NË MBËSHTETJEN E ZBATIMIT 
TË REFORMËS KURRIKULARE. Fakultetet arsimore, krahas angazhimit të shtuar në ngritjen e cilësisë 
së përgatitjes së mësimdhënësve para shërbimit në frymën e kurrikulës së re, nevojitet të jenë më proaktive 
në mbikëqyrjen e zbatimit të elementeve të reformës dhe ofrimin e rekomandimeve për adresimin e sfidave.
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MËSIMDHËNIA 
DHE TË NXËNIT
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2.5 OS5: Mësimdhënia dhe të nxënit

209  Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë, KEEN, 2018, f.5. Nëntor, 2018. http://keen-ks.net/site/
assets/files/1444/sfidat_e_zbatimit_te_reformes_kurrikulare_alb-1.pdf 

210  Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë, KEEN, 2018, f.5. Nëntor, 2018. http://keen-ks.net/site/
assets/files/1444/sfidat_e_zbatimit_te_reformes_kurrikulare_alb-1.pdf 

Në vitin shkollor 2017/18 filloi zbatimi i Kurrikulës së re të Kosovës, të bazuar në kompetenca, në të gjitha klasat 
0, 1, 6 dhe 10.  Përkundër që përgatitjet për këtë proces kanë filluar më herët, vendimi formal për shtrirjen e  kur-
rikulës së re në klasat 0, 1, 6 dhe 10 në të gjitha shkollat e Kosovës është marrë vetëm një muaj para fillimit të vitit 
të ri shkollor, pa u bërë të njohura rezultatet e pilotimit disavjeçar dhe pa u bërë ndryshime në tekstet shkollore.

Gjatë viteve të fundit është shënuar progres i konsiderueshëm në kompletimin e kuadrit rregullativ, por mbetet 
që gjithë kuadri ligjor e rregullativ të kompletohet dhe harmonizohet plotësisht si dhe të konsolidohen dhe 
funksionalizohen të gjithë mekanizmat përkatës për zbatim. Sfidat kryesore në zbatimin e reformës kurriku-
lare, të identifikuara në një studim të realizuar në fund të vitit 2018209, përfshijnë:

   Qasja e fragmentuar dhe jokoherente e zbatimit të elementeve të reformës;
   Mos konsolidimi i mekanizmit të mbikëqyrjes, përkrahjes dhe llogaridhënies në procesin e zbatimit të 

kurrikulës;
   Orientimi dhe përkrahja e pamjaftueshme e mësimdhënësve dhe shkollave në planifikimin dhe realizimin 

e proceseve mësimore bazuar në parimet e Kornizës Kurrikulare;
   Mos përcaktimi i kërkesave standarde të progresit të nxënies, qasjes dhe kritereve të vlerësimit të kompeten-

cave të caktuara për shkallë kurrikulare;
   Përgatitja, mbikëqyrja dhe përkrahja e pamjaftueshme e mësimdhënësve dhe kuadrit udhëheqës dhe pro-

fesional për zbatimin e kurrikulës; 
   Cilësia e dobët e menaxhimit arsimor të shkollave;
   Angazhimi i pamjaftueshëm i Drejtorive Komunale për Arsim (DKA-ve) në procesin e zbatimit të kurri-

kulës;
   Mungesa e konsolidimit të mekanizmave për sigurim të cilësisë;
   Shfrytëzimi i pamjaftueshëm i autonomisë së shkollave për zbatimin e kurrikulës, në përputhje me kushtet 

specifike të kuadrit mësimor, nevojat e nxënësve, infrastrukturën e shkollës dhe specifikat e lokalitetit në të 
cilin vepron shkolla. 

Po ashtu, pas fillimit të zbatimit të kurrikulës së re në mbarë vendin, përkundër mungesës së teksteve të reja, 
shkollat nuk kanë pranuar asnjë udhëzues të veçantë se si duhet ti qasen shfrytëzimit të teksteve aktuale 
komfor frymës së re të kurrikulës. Orientimet e ofruara në kurrikulat bërthamë janë shumë të përgjithshme, 
me theks në mundësinë e shfrytëzimit të teksteve dhe materialeve alternative, por nuk iu ndihmojnë mësim-
dhënësve që të ri-pozicionohen në raport me tekstet shkollore. Situata është e ngjashme edhe në kurrikulat 
lëndore/programet mësimore të përgatitura për klasën përgatitore, klasën e parë, të dytë, të gjashtë, të shtatë, 
të dhjetë dhe të njëmbëdhjetë. Përveç kësaj, as në kuadër të programeve të trajnimit të mësimdhënësve për 
zbatimin e kurrikulës së re, kësaj çështjeje nuk i është kushtuar vëmendja e duhur210.

Sa i përket procesit të hartimit të teksteve të reja shkollore, përveç vonesës në fillimin e këtij procesi, nga 
analiza e kuadrit ligjor dhe mekanizmave institucional për hartimin, vlerësimin, miratimin dhe botimin e 
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teksteve shkollore rezulton se implikimet e parimeve të Kornizës Kurrikulare në dokumentet përkatëse nuk 
janë reflektuar mjaftueshëm211. 

Me qëllim të përmirësimit të të nxënit përmes mësimdhënies cilësore, përkatësisht përmbushjes së objektivit 
strategjik OS5: Avancimi i të nxënit përmes mësimdhënies cilësore, duke zbatuar kurrikulën e bazuar në kompe-
tenca dhe duke shfrytëzuar resurse mësimore të cilësisë së lartë janë paraparë tri rezultate të pritshme si në vijim: 

5.1.   Kurrikula e bazuar në kompetenca zbatohet në të gjitha shkollat dhe nivelet e arsimit parauniversitar në 
Kosovë; 

5.2.  Hartohen tekste shkollore dhe materiale të tjera mësimore për të gjitha klasat dhe të gjitha lëndët; 
5.3.   Të gjitha shkollat janë të pajisura me mjete të TIK-ut dhe mjete të tjera të konkretizimit të nevojshme për 

zbatim të suksesshëm të kurrikulës së re.

211   Po aty. 
212  http://masht.rks-gov.net/arsimi-parauniversitar 
213  Intervistë me Feime Llapashtica-Lipscomb, Udhëheqëse për planprograme, MASHT, 23.09.2019.
214  Udhëzues për udhëheqjen e zbatimit të kurrikulës në shkollë. IPK, 2016. http://ipkmasht.rks-gov.net/ëp-content/uploads/2017/03/

Udhezuesi-per-zbatim-te-kurrikules1.pdf 

2.5.1 Zbatimi i Kurrikulës së Re

Siç parashihet me planin e veprimit, programet për klasat 0, 1, 6 dhe 10 janë miratuar nga MASHT në gusht 
2017 dhe kanë filluar të zbatohen nga shtatori 2017 në të gjitha shkollat212, kur edhe ka filluar zbatimi i plotë i 
kurrikulës së re. Në vitin 2017 ka vazhduar hartimi i programeve për klasat 2, 7 dhe 11, ndërsa në vitin 2018 ka 
përfunduar hartimi i programeve për klasat 3, 8 dhe 12. Gjatë vitit 2019 programet për klasat 4 dhe 9 janë në pilo-
tim, për tu finalizuar në bazë të informatave kthyese nga shkollat, ndërsa procesi i hartimit të programeve të reja 
për klasën e 5-të pritet të përfundoj në vitin 2020 (në mënyrë që të jenë të gatshme për vitin shkollor 2021/2022).   

Udhëzuesit për zbatim të kurrikulës për shtatë fushat mësimore të cilët u botuan në tetor 2016, janë rishikuar 
gjatë vitit 2017, ashtu siç ishte paraparë në planin e veprimit.  Lidhur me programet e trajnimeve dhe trajnimet 
e ofruara për mësimdhënës gjatë kësaj periudhe,  të dhënat janë përfshirë në kuadër të objektivit strategjik 4- 
Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve. Ndërsa me qëllim të ngritjes së kapacitetit të DKA-ve, në vitin 2017 
janë organizuar 7 takime rajonale me drejtorë të shkollave, DKA dhe përfaqësues tjerë te arsimit, lidhur me 
informimin për kurrikulën e re. 

Sa i përket informimit të prindërve për aspekte të ndryshme të kurrikulës dhe sigurimit të cilësisë, Divizioni 
për Programe dhe Tekste Shkollore nuk ka realizuar ndonjë aktivitet të veçantë213, përkundër që kjo masë 
është paraparë të filloj zbatimin që në vitin 2017.  Informimi i prindërve mbi implikimet e kurrikulës së re në 
procesin e mësimdhënies dhe të nxënit, si dhe në punën e përgjithshme të shkollës, konsiderohet si obligim 
i vet shkollave. Udhëzime të veçanta për shkollat në lidhje me këtë çështje janë përfshirë në ‘Udhëzuesin për 
udhëheqjen e zbatimit të kurrikulës në shkollë’214. Megjithatë kjo nuk e liron MASHT-in dhe/apo DKA-të nga 
obligimi për inicimin e debateve publike mbi cilësinë në arsim dhe fushatave për informimin e prindërve mbi 
arsyeshmërinë e reformës kurrikulare dhe për implikimet e këtij procesi në performancën e shkollave, për 
pritshmëritë nga ky proces, rolin e prindërve si dhe rolin e të gjitha palëve tjera që duhet t’i kontribuojnë zbati-
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mit të suksesshëm të kurrikulës së re.  Monitorimi i zbatimit të kurrikulës së re nga shkolla, komuna, MASHT 
mbetet pjesa më e ndjeshme e procesit të zbatimit të reformës kurrikulare. Në MASHT mungon adresa në 
lidhje me këtë proces, ndërsa në nivel të DKA-ve kapaciteti është shumë i kufizuar dhe pa përgatitjen e nev-
ojshme profesionale për të kontribuuar në këtë proces. Siç parashihet me  PV të PSAK, Instituti Pedagogjik i 
Kosovës gjatë vitit 2019 ka realizuar një hulumtim mbi procesin e zbatimit të kurrikulës së re dhe raporti pritet 
të publikohet në nëntor të vitit 2019. Gjetjet nga ky vlerësim duhen përdorur për të rishikuar procesin dhe për 
ti adresuar sfidat e evidentuara. 

Sa i përket organizimit të vlerësimit për shkallët kurrikulare, siç është raportuar në kuadër të Objektivit Strate-
gjik 3-Sigurimi i Cilësisë, ky proces vazhdon të jetë sfidë për DCSV dhe për shkollat, ndërsa qasja e aplikuar 
nuk është në frymën e Kornizës  Kurrikulare për Arsimin Parauniversitar në Kosovë.

215  Përkundër mungesës së teksteve të reja, mbështetja e shkollave/mësimdhënësve për shfrytëzimin e teksteve aktuale konform 
frymës së re të kurrikulës ka qenë e pamjaftueshme. Divizioni për kurrikula dhe tekste shkollore në MASHT ka pasur një tentativë 
për hartimin e udhëzimeve për përdorimin e teksteve të vjetra sipas kurrikulës së re, por përmbajtja e tyre nuk i plotëson kërkesat 
dhe nevojat e mesimdhënësve për një orientim më të qartë se si t’i qasen shfrytëzimit të teksteve aktuale konform frymës së re të 
kurrikulës. Për më tepër shih raportin: Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë, KEEN (2019) 

http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1466/cilesia_e_teksteve_shkollore_ne_kosove_alb-1.pdf 
216  Vendimi nr 251 për emërimin e Këshillit të ekspertëve për programe dhe tekste shkollore (https://masht.rks-gov.net/up-

loads/2018/04/vendim-refnr-251-01b-dt-090218-per-emerimin-e-keptsh-251.pdf) , pika 2.6 dhe 2.7

2.5.2 Hartimi i teksteve shkollore dhe materialeve tjera mësimore

Sipas planit të veprimit, tekstet e reja shkollore për klasat 0, 1, 6 dhe 10 do të duhej të ishin të gatshme për vitin 
shkollor 2017/2018 (kur edhe ka filluar zbatimi i kurrikulës së re në këto klasë), për të vazhduar procesin në 
mënyrë graduale deri në kompletimin e pakos së teksteve për arsimin parauniversitar215. 

Megjithatë, Vendimi 251/01B për emërimin e Këshillit të Ekspertëve për Programe dhe Tekste shkollore 
(KEPTSH) 216 është nxjerrë nga MASHT në vitin 2018, pasuar me hartimin e Rregullores së KEPTSH dhe 
përgatitjen e planit dinamik të këtij organi. Si rrjedhojë, gjithë procesi i hartimit të teksteve të reja shkollore 
është vonuar:

   tekstet shkollore për klasën përgatitore dhe klasat 1, 2, 6, 7, 10 dhe 11 janë botuar dhe kanë hyrë në përdorim 
në vitin shkollor 2019/2020, dy vite pas fillimit të zbatimit të kurrikulës së re në klasat 0, 1, 6 dhe 10, ndërsa 
një vit pas fillimit të zbatimit të kurrikulës së re në klasat 2, 7 dhe 11. 

   cikli i tretë i zbatimit të kurrikulës së re (klasat 3, 8, 12) ka filluar zbatimin e kurrikulës së re në vitin 
2019/2021 pa tekste të reja shkollore. Përgatitja e tyre është në proces dhe do të jenë të gatshme për vitin 
shkollor 2020/2021, respektivisht një vit pas fillimit të zbatimit të kurrikulës së re në këto klasë. 

Ky cikël i vonesës përcillet edhe në klasën e 5, në të cilën zbatimi i kurrikulës së re fillon në vitin shkollor 
2020/2021, ndërsa tekstet pritet të jenë të gatshme për vitin shkollor 2021/2022.

Parregullsi të caktuara janë konstatuar edhe në procesin e hartimit dhe miratimit të teksteve të reja shkollore. 
Përkundër faktit se në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive të KEPTSH parashihet edhe (a) mbështetja e 
programit të trajnimit për autorët e teksteve shkollore dhe shtëpitë botuese, si dhe (b) krijimi i mekanizmave 



121

2017 - 2021

për mbledhjen e vazhdueshme të të dhënave nga shkollat/komunat lidhur me cilësinë e teksteve shkollore, 
këto masa nuk janë paraparë fare në kuadër të planit dinamik të KEPTSH-it për përgatitjen e teksteve të reja. 
Një aspekt tjetër i rëndësishëm që nuk parashihet fare me planin dinamik të KEPTSH-it është edhe testimi i 
teksteve shkollore, pas vlerësimit të recensentëve dhe rekomandimit për përdorim. Marrë parasysh cilësinë 
e teksteve aktuale dhe përvojën jo të mirë në zhvillimin e deritanishëm të teksteve shkollore, këto masa kanë 
rëndësi të veçantë dhe nuk është dashur të anashkalohen.  Ato janë hallka të domosdoshme të procesit të 
zhvillimit dhe miratimit të teksteve. Po ashtu, procesi i përzgjedhjes së teksteve shkollore nga shkollat, para 
porosisë së botimit, nuk parashihet fare në planin dinamik të KEPTSH-it217. 

217  Pas ankesave eventuale nga botuesit, tekstet e miratuara përpunohen, shtypen dhe janë të gatshme për tu shpërndarë në shkolla; 
për më tepër në lidhje me përgatitjet për hartimin e teksteve të reja shkollore shih raportin: Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë, 
KEEN (2019) http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1466/cilesia_e_teksteve_shkollore_ne_kosove_alb-1.pdf 

218  Planifikimi sipas PV ishte të sigurohen gjatë vitit 2017: 1000 TV smart, 2200 laptopë; 2018: 2000 TV smart, 2200 laptop; 2019: 
2000 TV smart, 2200 laptop; 2020:2000 TV smart, 2200 laptop; 2021: 2000 TV smart, 2200 laptop). Me PV është paraparë edhe 
furnizimi i 5,000 klasave me TV smart (deri në fund të vitit 2019).

219  160 shkolla përfituese të projektit ESIP, financuar nga Banka Boterore, kanë pranuar pajisje të ndryshem të teknologjisë dhe mjete 
të tjera didaktike; 23 shkollave përfituese të projektit “Më mëso mua” janë pajisur me 5-10 Smart TV për realizimin e mësimdhënies 
digjitale  ndërsa për 9 shkolla përfituese të projektit “Më mëso mua”është instaluar LAN dhe është bërë parapagimi 2 vjetor i inter-
netit për 2 shkolla, 1 shkollë në Shtime dhe 1 shkollë në Drenas.

    Përmes programit ASSET i cili zbatohet nga KEC dhe financohet nga USAID, janë pajisur hapësirat krijuese në 16 gjimnaze, përfshirë: 
3D printer, CNC laser, CNC router, 2 x TV, 4 x tableta, pocket lab, digital microscope, soldering station, camera digitale, hand tools, 
makina qepëse me programim, pajisje muzikore, etj. te cilat shfrytëzohen në kuadër të mësimit të bazuar në projekte.

220  Me mbështetje të GIZ në kuadër të projektit CDBE.

2.5.3 Pajisja e shkollave me teknologji arsimore 

Politika e investimeve infrastrukturore në Kosovë është përqendruar kryesisht në ndërtim të objekteve shkol-
lore. Sidoqoftë, Kosova ngec në të gjitha parametrat e infrastrukturës së brendshme dhe mjeteve të konkret-
izimit. Në bazë të survejimit të udhëheqësve të shkollave në Kosovë nga OECD këto ngecje vazhdojnë të nd-
ikojnë negativisht në procesin e mësimnxënies. Shumica e shkollave të Kosovës nuk ofrojnë pajisjet adekuate 
për mësim përfshirë këtu bibliotekat, laboratorët, kompjuterët dhe tekstet mësimore. Qasja në internet është e 
siguruar në masë të gjerë por aplikimi për procese mësimore është i ulët. Në këtë kuptim, në raport me PSAK, 
furnizimi i shkollave me kompjuterë dhe me infrastrukturë të TIK-ut dhe mjeteve të tjera të nevojshme ka 
ngecur mbrapa planifikimit218. Edhe pse ka pasur disa investime nga organizatat partnere219, në kuadër të 
MASHT nuk ka pasur ndonjë mobilizim serioz në këtë drejtim dhe mungojnë informatat e sakta. 

Sa i përket trajnimit të anëtarëve të klubeve të shkollave, gjatë vitit 2019, 20 shkolla (në 7 komuna) janë përkra-
hur për themelimin e klubeve mediale përfshirë pajisjen e këtyre klubeve me pako të pajisjeve të nevojshme 
(laptopë, kamera, tripode, regjistrues zëri, printerë, projektorë, ekrane)220. 

Ndërsa në raport me promovimin e shfrytëzimit të pajisjeve personale të TIK-ut (nxënësit dhe mësimdhënësit)  
dhe lidhjes së marrëveshjeve në mes të MASHT dhe kompanive të interesuara për ofrimin e kushteve të vo-
litshme të pagesës së laptopëve, nuk raportohet të ketë pasur ndonjë iniciativë. Edhe për përcaktimin e pakos 
minimale të pajisjeve dhe mjeteve mësimore për zbatimin e kurrikulës së re dhe furnizimin e shkollave me 
mjete konkretizimi të nevojshme për zbatimin e kurrikulës së re (në bazë të kësaj pakoje) nuk ka pasur ndonjë 
iniciativë nga MASHT apo DKA-të. 
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2.5.4 Matrica e zbatimit të aktiviteteve - Mësimdhënia dhe të nxënit

Objektivi Strategjik OS5: Avancimi i të nxënit përmes mësimdhënies cilësore, duke 
zbatuar kurrikulën e bazuar në kompetenca dhe duke shfrytëzuar resurse mësimore 
të cilësisë së lartë

Rezultati 5.1 Kurrikula e bazuar në kompetenca zbatohet në të gjitha shkollat dhe nivelet e 
arsimit parauniversitar në Kosovë

Aktivitetet Koha e  
planifikuar 

Koha e 
realizimit Sqarim

5.1.1 Zhvillimi i kurrikulave dhe 
planprogrameve sipas klasës dhe 
lëndës.

2017-2020 2017-vijon Sipas dinamikës së paraparë 
me PV.

5.1.2 Hartimi i programeve të trajnimit 
dhe materialeve trajnuese përcjellëse.

2017 2017-vijon

5.1.3 Trajnimi i mësimdhënësve nga 
të gjitha shkollat për zbatimin e 
kurrikulës së re

2017-2021 2017-vijon Sipas dinamikës së paraparë 
me PV.

5.1.4 Trajnime për drejtorë, zyrtarë 
komunalë të arsimit dhe inspektorë 
për zbatimin e kurrikulës së re

2017-2019 2017 Fokusi i trajnimeve të realizuara 
në vitin 2017 ishte tek DKA-të 
dhe Drejtorët e shkollave, por 
jo edhe te IA.

Në vitin 2018 dhe 2019 nuk ka 
pasur ndonjë aktivitet.

5.1.5 Informimi i prindërve me 
procesin e zbatimit të kurrikulës së 
re dhe konsultimet e vazhdueshme 
me ta

2017 - Nuk ka iniciativë nga MASHT.

5.1.6 Monitorimi sistematik i zbatimit 
të kurrikulës së re nga niveli i 
shkollës, i komunës dhe niveli 
qendror

2017-2021 - Nuk ka të dhëna.

5.1.7 Rishikimi i vazhdueshëm i 
kurrikulës së re.

2019 2019- vijon Raporti i IPK-së pritet në nën-
tor 2019.

5.1.8 Organizimi i vlerësimit për 
shkallët kurrikulare.

2018-2021 2019 Me sfida të shumta.
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Rezultati 5.2 Hartohen tekste shkollore dhe materiale të tjera mësimore për të gjitha klasat dhe 
të gjitha lëndët

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

5.2.1 Përcaktimi i procesit të hartimit 
të teksteve të reja shkollore

2017 2018 Proces i filluar me vonesë, 
në vitin 2018, duke ndikuar 
në vonesën e  tërë ciklit 
të  përgatitjes së teksteve 
shkollore.

5.2.2 Përgatitja e teksteve shkollore 
për të gjitha lëndët dhe për të gjitha 
klasat në arsimin e përgjithshëm

2017-2021 2018-vijon Proces i filluar me vonesë. 

5.2.3 Trajnimi i mësimdhënësve 
për zhvillimin dhe shfrytëzimin e 
materialeve elektronike

2017-2021221 Nuk ka të dhëna.

Rezultati 5.3 Të gjitha shkollat janë të pajisura me mjete të TIK-ut dhe mjete të tjera të 
konkretizimit të nevojshme për zbatim të suksesshëm të kurrikulës së re

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Koha e 
realizimit Sqarim

5.3.1 Sigurimi i qasjes në Internet me 
brez të gjerë për të gjitha shkollat

2017-2021 2017- Është siguruar në pjesën më 
të madhe të shkollave, por 
përdorim i limituar për procese 
mësimore.

5.3.2 Furnizimi i shkollave me 
kompjuterë dhe me infrastrukturë 
të TIK-ut dhe mjeteve të tjera të 
nevojshme.

2017-2021222 2017- Kontribut modest në kuadër të 
projekteve të financuara nga 
donatorë, por jo në hap me 
dinamikën e paraparë.

5.3.3 Hartimi i planeve për 
mirëmbajtjen dhe përditësimin e 
pajisjeve të TIK-ut.

2017-2021 2017- Gjatë vitit 2019, 20 shkolla (në 
7 komuna) janë përkrahur për 
themelimin e klubeve mediale 
përfshirë pajisjen e këtyre 
klubeve me pako të pajisjeve të 
nevojshme223.

5.3.4 Promovimi i shfrytëzimit të 
pajisjeve personale të TIK-ut.

2017-2018 - Nuk ka progres.

5.3.5 Subvencionimi i laptopëve për 
mësimdhënës.

2017 - Nuk ka progres.

5.3.6 Furnizimi i shkollave me mjete 
konkretizimi të nevojshme për 
zbatimin e kurrikulës së re.

2017-2021 - Nuk ka progres.

221   2000 mësimdhënës cdo vit.
222   2000 TV smart dhe 2200 kompjuterë cdo vit.
223   Në kuadër të projektit ASSET, financuar nga USAID.
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2.5.5 Progresi në raport me treguesit e përcaktuar

224   Informatë nga IPK e dhënë me datë 13 maj 2016.
225   Raporti i vlerësimit të PSAK 2011-2016, f. 109.
226   Po aty, f. 108.
227   Po aty f.8, 18, 107, 108.

OS5 Mësimdhënia dhe të nxënit: Avancimi i të nxënit përmes mësimdhënies cilësore, 
duke zbatuar kurrikulën e bazuar në kompetenca dhe duke shfrytëzuar resurse 
mësimore të cilësisë së lartë

Indikatorët Baza Qëllimi Arritja Sqarim

Numri i drejtorëve, 
zëvendësdrejtorëve, 
zyrtarëve komunalë 
të arsimit dhe 
inspektorëve të 
trajnuar për zbatimin 
e kurrikulës së re

Të gjithë drejtorët 
dhe zëvendës-
drejtorët e 
shkollave pilot 
(rreth 120), 
rreth 30 zyrtarë 
komunale, 17 
inspektorë të 
arsimit224

1,500 Në vitin 2017: 7 
takime rajonale 
me drejtorë të 
shkollave, DKA 
dhe përfaqësues 
tjerë te arsimit, 
lidhur me 
informimin për 
kurrikulën e re

Trajnime të 
veçanta për 
inspektorët e 
arsimit nuk janë 
ofruar.

Ulja e përqindjes 
së 15-vjeçarëve 
që nuk tregojnë 
performancë të 
kënaqshme në lexim, 
matematikë dhe 
shkenca

-

Mungojnë të 
dhënat

Rezultatet e 
testit PISA 
2018 nuk janë 
publikuar ende.

Numri i 
mësimdhënësve të 
trajnuar për zhvillimin 
dhe shfrytëzimin 
e materialeve 
elektronike

1,800 (viti 2014)225 10,000 Mungojnë të 
dhënat

Përqindja e shkollave 
që kanë qasje me 
brez të gjerë në 
Internet

37.9% (2014); 
413 nga 1,096 
shkolla226

90% E lartë- por 
mungojnë të 
dhëna të sakta

Shfrytëzimi 
për procese 
mësimore i ulët.

Raporti kompjuter-
nxënës

1:46 (2014)227 1:30 Mungojnë të 
dhënat

Sipas të 
dhënave të 
OECD për 
vitin 2018, 14% 
e nxënësve 
kanë qasje në 
kompjuter .
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2.5.6 Përfundimet dhe Rekomandimet – Mësimdhënia dhe të nxënit

228  Raporti mbi Sfidat e zbatimit të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë, botuar në vitin 2018, konstaton se në 
Kurrikulat Bërthamë (e si rrjedhojë edhe në përvojën e shkollave në zbatimin e kurrikulës) vërehet një abstrahim i fushave kurriku-
lare dhe shkallëve kurrikulare. Kjo është e dukshme si në aspektet e planifikimit të proceseve mësimore, ashtu edhe në vlerësimin 
e performancës së nxënësve. Për më tepër shih: Lindita Boshtrakaj (autore), Ema Rraci, Kushtrim Bajrami (2018).  Sfidat e zbatimit 
të reformës kurrikulare në arsimin paraunversitar në Kosovë, KEEN, 2018 http://keen-ks.net/site/assets/files/1444/sfidat_e_zbatim-
it_te_reformes_kurrikulare_alb-1.pdf 

229  Përfshirë:
   KEEN (2019). Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë 
   YIHR (2017). Gjuha diskriminuese në tekstet shkollore- Analizë e teksteve shkollore të nivelit të mesëm të lartë;
   BIRN (2013). Problemet dhe të metat e teksteve shkollore-Analizë e teksteve shkollore të Kosovës të ciklit të shkollës së mesme 
të ulët (klasët VI, VII, VIII, IX)- rishqyrtim i çështjeve të ngritura në studimin e vitit 2010;

   BIRN (2010). Problemet dhe të metat e teksteve shkollore-Analizë e teksteve shkollore të Kosovës të ciklit të shkollës së mesme 
të ulët (klasët VI, VII, VIII, IX);

Konsolidimi institucional për përmbushjen e të gjitha funksioneve që ndërlidhen me zbatimin, mbikëqyrjen 
dhe llogaridhënien në raport me zbatimin e reformës kurrikulare duhet të adresohet me prioritet në të gjitha 
nivelet.  

KURRIKULAT BËRTHAMË DUHET TË OFROJNË GJITHË PLATFORMËN E NEVOJSHME 
PËR ZBATIMIN E PARIMEVE THEMELORE TË PËRCAKTUARA ME KORNIZËN KURRI-
KULARE.  Si të tilla, ato duhet të përcaktojnë jo vetëm pritshmëritë në raport me arritjet konkrete dhe të 
matshme të nxënësve me rastin e përfundimit të një shkalle kurrikulare, por, njëkohësisht duhet të përcak-
tojnë edhe pritshmëri dhe orientime të qarta në raport me planifikimin, realizimin dhe vlerësimin e të gjitha 
proceseve edukativo-mësimore (jo vetëm procesit mësimor) për çdo shkallë të kurrikulës duke vendosur 
kornizën e përgjithshme të funksionimit të shkollave. Një qasje e tillë do të inkurajonte energjinë inovative të 
mësimdhënësve dhe shkollave dhe do të mundësonte validimin e iniciativave të mira me bazë në shkollë. Në 
këtë mënyrë do të arrihej një kombinim i balancuar i kontrollit të cilësisë bazuar në pritshmëri të qarta me 
fleksibilitetin për aplikimin e zgjidhjeve të ndryshme pedagogjike në nivel të shkollës për zhvillimin e kom-
petencave228.

INICIMI I NJË STUDIMI PËR MUNDËSINË E OFRIMIT TË MËSIMIT MODULAR. Zgjatja e orëve 
mësimore në 60-90 minuta është praktikë mjaft e përhapur në vendet e OECD-së. Kjo vjen në saje të gjetjeve 
shkencore që favorizojnë një qasje të tillë në kontekst të mësimit interaktiv dhe zhvillimit të kompetencave 
prandaj një analizë e mundësive të aplikimit të mësimit modular do të përcaktonte qasjen potenciale që do të 
mund të aplikohej në Kosovë. Zgjatja e orëve mësimore apo mësimi modular mund të shmangin edhe proble-
met ergonomike dhe shëndetësore që burojnë nga çantat e rënda të nxënësve.  

RISHIKIMI I STANDARDEVE DHE TREGUESVE PËR VLERËSIMIN E TEKSTEVE SHKOL-
LORE.  Bazuar në shqetësimet e evidentuara të mësimdhënësve, në raportet që trajtojnë tekstet shkollore229, 
por edhe në reagimet e para të shkollave ndaj teksteve të reja, standardet dhe treguesit për vlerësimin e tek-
steve shkollore do të duhej të rishikohen duke siguruar që aspekte të caktuara të cilësisë së teksteve shkollore 
të kenë vëmendjen e duhur.  
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PËRGATITJA E UDHËZUESVE PËRKATËS PËR BOTUESIT/AUTORËT E TEKSTEVE 
SHKOLLORE mbi implikimet e parimeve të Kornizës kurrikulare në tekstet shkollore dhe planifikimi i 
programeve të trajnimit për ta janë të domosdoshme.  

KUADRI INSTITUCIONAL DHE LIGJOR PËR HARTIMIN, VLERËSIMIN, MIRATIMIN DHE 
BOTIMIN E TEKSTEVE SHKOLLORE DUHET TË PLOTËSOHET DHE HARMONIZOHET në 
mënyrë që të jetë në funksion të ngritjes së cilësisë të teksteve shkollore230.

KOORDINIMI NDËRMJET MASHT-IT, DKA-VE, SHKOLLAVE DHE SHTËPIVE BOTUESE 
DUHET TË FUQIZOHET duke siguruar që burimet ekzistuese financiare të shfrytëzohen në mënyrë efek-
tive dhe efiqente për përmirësimin e dizajnit, prodhimit dhe shpërndarjes së teksteve shkollore dhe materia-
leve tjera mësimore.

Kosova duhet poashtu të shqyrtoj mundësinë e adaptimit të teksteve ndërkombëtare. Në kuadër të pakos sw 
teksteve mësimore vëmendje të posaçme duhet përkushtuar edhe Teksteve Udhëzuese për Mësimdhënësit. Në 
krahasim me vendet e tjera të OECD-së, Kosova zbaton një politikë tejet konservative në tekste mësimore. 
Librat kryesisht përcaktohen nga niveli qendror dhe mësimdhënësit dhe shkollat përceptojnë që nuk është 
në domenin e kompetencave të tyre të angazhohen në këtë drejtim. Në shumicën e vendeve të OECD,  
mësimdhënësit, shkollat dhe këshilli i shkollës angazhohen aktivisht për të kontribuar në përzgjedhjen e 
teksteve mësimore dhe ofrimin e teksteve alternative231.

Angazhim i shtuar nevojitet edhe në pajisjen e shkollave me mjete të TIK-ut dhe mjete të tjera të konkretizim-
it, të nevojshme për zbatim të suksesshëm të kurrikulës së re, sic parashihet me PSAK. Prandaj, përcaktimi i 
pakos standarde të mjeteve të TIK-ut dhe mjeteve tjera të konkretizimit të nevojshme për zbatimin efektiv të 
kurrikulës në shkollë duhet trajtuar me prioritet.  

230  Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë, KEEN, 2019, fq. 28. Prill, 2019. http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1466/cilesia_e_tek-
steve_shkollore_ne_kosove_alb-1.pdf 

231  Raport vjetor i vlerësimit 2018 i Planit Strategjik të Arsimit të Kosovës 2017-2021, Vlerësimi i realizimit vjetor të Planit Strategjik të 
Arsimit të Kosovës 2017-2021 dhe objektivave strategjike, fq 117. MASHT, 2019. 
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ARSIMI DHE AFTËSIMI 
PROFESIONAL DHE 

ARSIMI PËR TË RRITUR
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2.6 OS6: Arsimi dhe Aftësimi Profesional dhe Arsimi për të Rritur

Arsimi dhe aftësimi profesional dhe arsimi për të rritur është objektivi strategjik i gjashtë në PSAK me syn-
imin për harmonizimin e arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës në vend dhe më gjerë 
si dhe krijimin e një sistemi të hapur të arsimit për të rriturit. Për këtë objektiv strategjik janë paraparë 9 rezu-
ltate të synuara, 43 masa strategjike, si dhe treguesit e suksesit që shërbejnë për monitorimin e zbatimit të tyre. 
Aktivitetet për zbatimin e këtyre masave janë përmbledhur në një plan të veprimit dhe po ashtu është lloga-
ritur buxheti për zbatim, i cili për fushën e arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimit për të rriturit arrinë 
shumën e përgjithshme prej €6,772,946 Euro apo vetëm 3.9% të buxhetit të përgjithshëm të PSAK 2017‐2021. 

Prioriteti kryesor në këtë fushë është përmirësimi i ndërlidhjes së programeve shkollore me nevojat e tregut 
të punës, zhvillimi e një kurrikule bërthamë të veçantë të AAP-së e harmonizuar me KKK-në, sigurimi siste-
matik i mësimit praktik dhe praktikës profesionale të cilësisë së lartë, sigurimi i qëndrueshmërisë së Qendrave 
të Kompetencës dhe zhvillimi i mëtejmë i tyre dhe krijimi i një sistemi efikas dhe cilësor të arsimit për të rritur. 

Rezultatet e synuara në objektivin strategjik për arsimin dhe aftësimin profesional dhe arsimin e të rrit-
urve janë si në vijim:

6.1.  Të gjitha profilet profesionale që ofrohen në shkollat e AAP-së janë të harmonizuara me nevojat e tregut të 
punës;

6.2.  Është rritur për 30% regjistrimi i nxënësve në drejtimet deficitare dhe për 20% numri i femrave në drejtimet 
teknike;

6.3.  Janë zhvilluar materialet mësimore të së paku dy lëndëve të ngushta profesionale për të gjitha profilet prior-
itare; 

6.4.  Kurrikulat e AAP-së dhe arsimit për të rriturit janë të harmonizuara me Kornizën e Kurrikulës për arsim 
parauniversitar dhe me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve; 

6.5.  Të gjithë nxënësit e shkollave profesionale realizojnë mësimin praktik në shkollë dhe praktikën profesionale 
jashtë shkollës në përputhje me programin mësimor;

6.6. Këshillimi dhe orientimi në karrierë është funksional në sistemin e shkollimit për nxënësit dhe të rriturit;
6.7.  Institucionet e arsimit profesional dhe ofruesit e arsimimit të të rriturve kanë autonomi të plotë financiare 

dhe menaxhuese;
6.8. Ekzistojnë kapacitete njerëzore dhe infrastrukturore për menaxhimin e arsimimit për të rriturit;
6.9. Është rritur oferta e shkollimit në nivelin 5 të kualifikimeve.

2.6.1 Trendet e regjistrimit në arsimin profesional 

Interesimi i të rinjve për shkollat e arsimit profesional është rritur viteve të fundit. Statistikat e vitit 2018/2019 
tregojnë se 84,249 nxënës janë të regjistruar në nivelin e mesëm të lartë, nga të cilët 43,803 nxënës janë të 
regjistruar në shkollat e arsimit profesional, krahasuar me 40,446 nxënës të regjistruar në gjimnaze. Sipas të 
dhënave statistikore të MASHT, 52% e nxënësve në arsimin e mesëm të lartë vijojnë mësimin në njërën nga 
122 profilet dhe 68 shkollat e mesme profesionale dhe Qendrave të Kompetencës. Të ndara sipas gjinisë, të 
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dhënat tregojnë se krahasuar me vajzat, djemtë kanë më shumë prirje të regjistrohen në shkollat e arsimit 
profesional. Në këtë mënyrë, statistikat e arsimit në vitin 2018/19 tregojnë se 25,887 djem janë regjistruar në 
shkollat e AAP krahasuar me 17,916 vajza. Indeksi i paritetit gjinor në vitin shkollor 2018/19 është 0.69 që 
paraqet një rritje të lehtë në raport me gjendjen fillestare të përcaktuar në PSAK. Shumica e shkollave profe-
sionale menaxhohen nga autoritetet komunale përkatëse, ndërsa numri i mësimdhënësve në shkollat e arsimit 
profesional është 3,154, prej të cilëve 1,287 janë femra. 

Përkundër që të dhënat e fundit tregojnë një rritje të numrit të regjistrimeve në shkollat e arsimit profesional 
dhe e pozicionojnë Kosovën afër mesatares së vendeve të zhvilluara të BE-së, shkollat profesionale vazhdojnë 
që përgjithësisht të mbesin si zgjedhje e dytë, veçanërisht për nxënësit që nuk kanë mundur të regjistrohen në 
gjimnaze. Regjistrimi në shkollat profesionale nuk ka ndonjë kriter specifik për pranim, dhe kjo ndikon që të 
tërheqë nxënësit me arritshmëri të ulët ose nxënësit që nuk mund të regjistrohen në gjimnaze. 

Për më shumë, ndryshimet e fundit në regjistrimin e nxënësve në arsimin profesional mund t’i atribuohen 
faktorëve të jashtëm, respektivisht mundësisë për migrim pas liberalizimit të vizave në tregjet e punës në 
vendet evropiane që kërkojnë fuqi punëtore me aftësi teknike. Nga Grafiku 3 dhe 4 vërehet se viteve të fundit 
është baraspeshuar shkalla e orientimit të nxënësve në shkolla të mësme të larta profesionale dhe gjimnazeve. 

Grafiku 3. Numri i nxënësve në arsimin e mesëm të lartë 2015-2018

Arsim profesional Gjimnaze

42600

41306

2015/16

45462

40985

2016/17

46205

40608

2017/18

43803

40446

2018/19

Burimi: MASHT, Statistikat e Arsimit 2018/19
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Grafiku 4. Përqindja e nxënësve në arsimin e mesëm të lartë sipas komunave 2018/19

32.267.8

37.562.5

38.161.9

39.460.6

39.360.7

40.259.8

40.659.4

40.759.3

42.857.2

44.255.8

44.455.6

45.754.3

37.562.5

46.753.3

51.748.3

52.847.2

54.545.5

48.151.9

55.944.1

62.437.6

62.437.6

62.437.6

64.036.0

66.034.0

76.723.3

100.0

92.08.0

100.0

100.0

100.0

48.052.0

Arsim profesional Gjimnaze

Burimi: MASHT, Statistikat e Arsimit 2018/19

Skenderaj

Pejë

Mitrovicë

Podujevë

Vushtrri

Gllogoc

Obiliq

Gjakovë

Suharekë

Gjilan

Ferizaj

Klinë

Dragash

Prizren

Prishtinë

Shtime

Kaçanik

Fushë. Kosovë

Kamenicë

Istog

Viti

Deçan

Lipjan

Malishevë

Rahovec

Novobërd

Shtërpc

Hani i Elezit

Junik

Malishevë

Gjithsej



131

2017 - 2021

2.6.2 Harmonizimi i profileve me nevojat e tregut të punës

Në kuadër të rezultatit është paraparë përmirësimi i sistemit të informatave të tregut të punës për të analizuar 
dhe përmirësuar mekanizmat për identifikimin dhe parashikimin e nevojave për shkathtësi dhe planifikim në 
sistemin e AAP-së, rishikimi i profileve që ofrohen në shkollat e AAP-së dhe përshtatja me nevojat e tregut, 
zhvillimi i standardeve të profesioneve të ofruara, analiza e nevojave në nivel qendror dhe lokal për plotësimin 
e kushteve për ofrimin e profileve nga lista e rishikuar dhe ngritja e kapaciteteve të shkollave të AAP-së për 
përgatitjen e raportit të vetëvlerësimit dhe procedurave për akreditim. 

Nga Grafiku 5 dhe 6 vërehet se profilet më të kërkuara për nxënësit janë në fushën e inxhinierisë, prodhimit 
dhe ndërtimtarisë me 14,534 nxënës (23.3% vajza) dhe fushën e biznesit, administrimit dhe drejtësisë me 
12,381 nxënës (46.5% vajza). Në këto dy fusha mësimet i vijojnë rreth 61.4% të nxënësve të regjistruar në ar-
simin profesional dhe 51.1% e të gjitha vajzave të regjistruara në shkolla profesionale. 

Profile tjera të kërkuara janë në fushën e shëndetit dhe mirëqenies me 8,022 nxënës (68.5% vajza), si dhe në 
fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit me 4,772 nxënës (29.1% vajza). Në këto dy fusha 
mësimet i vijojnë rreth 29.2% e të gjithë nxënësve të regjistruar në arsimin profesional dhe 38.4% e të gjitha 
vajzave të regjistruara në shkolla profesionale. 

Në profilet në fushën e bujqësisë, pylltarisë, peshkimit dhe veterinarisë janë 1,541 nxënës (34.8% vajza), në 
profilet në fushën e arteve dhe drejtimeve humanistike janë 1,448 nxënës (68,5% vajza) dhe në profilet në fus-
hën e shërbimeve janë 1,087 nxënës (29,3% vajza). Në këto tri fusha mësimet i vijojnë rreth 9.3% të nxënësve 
të regjistruar në arsimin profesional dhe 10.5% e të gjitha vajzave të regjistruara në shkolla profesionale.

Grafiku 5. Orientimi i nxënësve në arsimin e mesëm të lartë sipas fushave të studimit ISCED 2018/19
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Ndër vite, numri i nxënësve të regjistruar në AAP është rritur dhe më shumë të rinj po regjistrohen në shkollat 
e arsimit profesional se sa në gjimnaze. Nga analiza e orientimit të nxënësve në bazë të profileve/fushave të 
studimit vërehet se fushat e preferuara të studimit janë inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari, duke vazhduar 
me biznes, administrim dhe drejtësi, si dhe në tendencë në rritje e orientimit në fushat e shëndetësisë dhe 
mirëqenies. Orientimi i përgjithshëm i nxënësve në fushat e bujqësisë, pylltarisë, peshkimit dhe veterinarisë 
dhe në fushën e shërbimeve është tejet i ulët. 

Grafiku 6. Përqindja e nxënësve të AAP sipas fushave të studimit (ISCED) 2015 - 2018
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Në fund të vitit 2018, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me Programin e Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim (UNDP), dhe përkrahur nga Projekti për Punësimin e të Rinjve (EYE), ka përgatitur 
dhe lansuar Sistemin Informativ të Tregut të Punës, i cili ka për qëllim që të sigurojë informacione lidhur me 
punësimin dhe karrierën për studentët, të papunët, punëkërkuesit, prindërit, si dhe këshilltarët për karrierë 
duke mbledhur një sërë të dhënash nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (rreth regjistrimit të popullsisë, An-
keta e Fuqisë Punëtore), nga MASHT (statistikat e arsimit), MPMS (të papunësuarit e regjistruar, përfituesit 
e asistencës sociale, vendet e lira të punës etj), nga Administrata Tatimore (shifrat zyrtare të punësimit), MTI 
(regjistri i bizneseve) në një platformë të përbashkët që do të ofrojë informacione të përditësuara mbi trendin 
dhe tendencat në tregun e punës në Kosovë. Përveç kësaj, në këtë sistem është shtuar edhe moduli i informat-
ave të karrierës i cili siguron informata mbi sektorin ekonomik dhe trendet e profesioneve; informata lidhur 
me kërkesat e shkathtësive dhe përmbajtjes profesionale; informata mbi mundësitë për të mësuar (ofertat 
për arsim dhe trajnime profesionale); informata për ekonominë formale aktuale dhe vendet e punës, vendet 
e lira të punës dhe kushtet e punës; si dhe informata mbi mundësitë e tjera të punësimit si vetëpunësimi dhe 
ndërmarrësia.

Po ashtu është lansuar platforma e MASHT për orientim profesional “Busulla.com”, e cila përmban informa-
cione mbi tregun e punës, përfshirë arsimin, vendet e lira të punës, e ngjashëm. Ndër të tjera, kjo platformë 
ofron mundësi që në mënyrë digjitale të realizohen anketa mbi analizën dhe nevojën për trajnime, si dhe 
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analiza mbi nevojën e shkathtësive dhe njohurive. Bizneset përmes metodës shumë lehtë të përdorueshme do 
të kenë mundësi për të paraqitur zbraztësirat e shkathtësive të punonjësve të tyre.

Një prej sfidave të sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional është mospërputhshmëria në mes të përmbajtjes 
së kurrikulës dhe nevojave të tregut që rezulton në shpërputhje midis aftësive të kërkuara dhe atyre të ofruara 
në një ekonomi të tregut. Ekziston një shqetësim i përgjithshëm që shkollat profesionale ofrojnë profile që nuk 
përputhen me nevojat e tregut të punës.232 Në këtë drejtim, me qëllim të përshtatjes së ofrimit të trajnimeve 
dhe aftësive sipas kërkesës së tregut të punës, me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë dhe agjencive 
zhvillimore, në vitin 2017 ishte ndërmarrë iniciativa nga projekti ALLED, për zhvillimin e metodologjisë për 
zhvillimin e një profili të sektorit dhe për kategorizim të profileve të ofruara në kuadër të arsimit profesional 
sipas ISCED-F.233 

Metodologjia për zhvillimin e profileve të sektorit është një instrument që jep informata për tregun e punës 
- strukturën e kërkesës dhe furnizimin me shkathtësi në mjedis kombëtar dhe po ashtu është një instrument 
që promovon zhvillimin e standardeve të profesionit dhe kualifikimin bazuar në nevojat e tregut të punës. 
Sidoqoftë, për shkak të mungesës së burimeve njerëzore në një nga institucionet e mundshme përgjegjëse 
(MASHT ose MPMS), nuk kishte përcjellje apo qëndrueshmëri të këtij aktiviteti.234

Gjatë vitit 2017 janë ndërrmarrë disa hapa në rishikim dhe hartim të disa profileve. Me mbështetje të projektit 
ALLED është bërë rishikimi dhe hartimi i pesë (5) profileve të Nivelit 3 dhe 4 nga lëmi i bujqësisë dhe inx-
hinierisë mekanike. Në vitin 2018 janë hulumtuar disa profile të tjera si: përpunimi i ushqimit dhe paketimit, 
kontraktimi i shërbimeve jashtë vendit për teknologji informative dhe qendra të mbështetjes së konsuma-
torëve, përpunimi i metalit, tekstilit, turizmit dhe drurit. Në vitin 2019, grupet punuese të MASHT për zhvil-
limin e kurrikulave me bazë modulare kanë hartuar draft kurrikulat bërthamë si dhe kanë bërë përshkrimin 
e moduleve për klasën e 10-të për shkollat profesionale në këto profile: metalpunues, instalues i ujësjellësit 
dhe kanalizimit, instalues i ngrohjes dhe klimatizimit, automekanik, përpunues i metaleve, përfitues i meta-
leve, përpunim i drurit, instalues elektrik, ndërtimtari, arkitekturë, banka, financa dhe sigurime, kontabilitet, 
tatime dhe auditim, si dhe marketing. Me fillimin e vitit shkollor 2019/2020 ka filluar edhe pilotimi i këtyre 
kurrikulave në 20 shkolla profesionale.

Në një analizë të përgatitur së fundi nga projekti ALLED 2, janë nxjerrë të dhëna shqetësuese që tregojnë për 
mospërputhjen ndërmjet shkathtësive të fituara në shkollat e AAP-së dhe shkathtësive që kërkohen në tregun 
e punës. Sipas kësaj analize, 92 nga 122 profilet e ofruara në shkollat profesionale nuk bazohen në standardet 
e profesionit që nënkupton që më shumë se 77% e profileve të ofruara të AAP-së nuk bazohen në nevojat e 
tregut të punës. Të gjeturat, tregojnë që potencialisht, vetëm 8,640 ose 20% e nxënësve të AAP-së mund të 
përfitojnë nga 28 standarde të profesionit të aprovuara në nivel kombëtar. Përkundër faktit që aktualisht janë 
28 standarde të profesionit të aprovuara nga Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të 
Rritur, jo të gjitha programet mësimore të AAP-së përditësohen ose janë të përgatitura bazuar në standardet 
ekzistuese. Numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin profilet në shkollat profesionale dhe që nuk janë të 

232  Vlerësim i tregut për sistemin e tregut të aftësive AAP – Perspektiva e punës së të rinjve, EYE, prill 2016. http://helvetas-ks.org/eye/
file/repository/AAP_Market_Assessment_FINAL_eng1.pdf 

233  Metodologjia për zhvillimin e një profili të sektorit. ALLED. http://www.alledkosovo.com/publications/alled-2016/Methodology-man-
ual.pdf 

234  ALLED2, EIPP, 2019. Gjendja aktuale në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë: Publikim i projektit “Harmonizimi i Arsimit 
dhe i Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës 2. http://alled.eu/wp-content/uploads/2019/12/Vocational-Edu-AL-Final-Print.pdf 
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harmonizuara me standardet e profesionit është 34.011.235 Zhvillimi i standardeve të profesionit është finan-
cuar kryesisht nga donatorët. Bazuar në të dhënat e mësipërme, është thelbësore për cilësinë e AAP-së që të 
zhvillohen standarde të profesionit që do t’i harmonizojnë dhe përditësojnë programet mësimore të AAP-së 
dhe profileve të ofruara për nxënësit e AAP-së.

Grafiku 7 paraqet numrin e nxënësve të arsimit profesional në komuna sipas fushave në vitin 2018/19. Në rast 
se analizohet orientimi i nxënësve të arsimit të mesëm profesional në nivelin rajonal dhe komunal mund të 
vërehen shpërputhje ndërmjet potencialit ekonomik rajonal dhe orientimit të nxënësve në shkollat profesio-
nale. Rajoni i Prizrenit dhe Gjakovës me potencial të zhvillimit të industrisë ushqimore, tekstilit, artizanateve, 
turizmit, blegtorisë dhe kulturës ka numër shumë të ulët të nxënësve të orientuar në profilet e fushave të 
bujqësisë dhe shërbimeve. Shumica e nxënësëve në këto dy rajone janë të orientuar në profilet e fushave të 
shëndetësisë dhe mirëqenies, biznesit, administrimit dhe drejtësisë, si dhe inxhinierisë, prodhimit dhe ndër-
timtarisë. Në anën tjetër, rajoni i Mitrovicës me potencial të zhvillimit të industrisë dhe bujqësisë, ka shumicën 
e nxënësëve të orientuar në profilet fushave të shëndetësisë dhe mirëqenies dhe biznesit, administrimit dhe 
drejtësisë. Prishtina, Ferizaji dhe Prizreni janë qendra me potencial të zhvillimit të industrisë së shërbimeve, 
mirëpo, numri i nxënësve në arsimin profesional në këto komuna, të orientuar në profilet e kësaj fushe është 
nën 3.7% të numrit të përgjithshëm. Dragashi dhe Istogu si komuna me potencial në zhvillim të bujqësisë, nuk 
kanë pothuajse asnjë nxënës duke ndjekur shkollimin në profilet e bujqësisë, ndërsa mbizotërojnë nxënësit në 
profilet në fushat e inxhinierisë, shëndetësisë dhe biznesit dhe drejtësisë.

235  ALLED2, EIPP, 2019. Gjendja aktuale në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë: Publikim i projektit “Harmonizimi i Arsimit 
dhe i Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës 2. http://alled.eu/wp-content/uploads/2019/12/Vocational-Edu-AL-Final-Print.pdf
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Grafiku 7. Numri i nxënesve të arsimit profesional në komuna sipas fushave ISCED 2018/19
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Siç tregojnë të dhënat, tri fushat që 80% e nxënësve i marrin në konsideratë janë: biznesi, administrimi dhe dre-
jtësia; inxhinieria, prodhimtaria dhe ndërtimtaria; si dhe shëndetësia dhe mirëqeniea. Ka mospërputhshmëri 
në regjistrim në të tri këto fusha në shtatë rajonet e Kosovës. Për shembull, në rajonin e Gjakovës, regjistrimi 
i nxënësve është jashtëzakonisht i lartë në fushën e afarizmit/biznesit, administratës dhe drejtësisë, derisa reg-
jistrim i ulët vërehet në inxhinieri, prodhimtari dhe ndërtimtari. Ndërsa, në rajonin e Prishtinës, i cili karak-
terizohet me sektorin më të zhvilluar shëndetësor, vetëm pak më shumë se 10% e nxënësve të AAP ndjekin 
profile të shëndetësisë dhe mirëqenies, krahasuar me rajonin e Prizrenit, ku më shumë se 25% janë të regjis-
truar në këto profile. Meqë nuk ka ndonjë analizë të thellë lidhur me nevojat për ofrimin e profileve, është e 
vështirë që të dëshmohet ndikimi i dallimit në regjistrim në mundësinë e të diplomuarve për punë. Megjithatë, 
dallimet në regjistrim nuk mund t’i atribuohen trendëve në ekonomitë lokale, një fakt ky që mbështet praninë 
e shpërputhjes së aftësive në tregun e punës. Grafikët 8, 9 dhe 10 paraqesin përqindjen e nxënësve të regjis-
truar në profilet në tri fushat më të kërkuara të studimit në arsimin profesional sipas rajoneve të Kosovës.236

Grafiku 8.  Përqindja e nxënesve të regjistruar në profilet në fushën e biznesit, administrimit dhe drejtësisë 
sipas rajoneve të Kosovës 2014 - 2018

Gjakova 55.48% 52.20% 49.25% 44.74% 42.78%

Gjilani 25.79% 25.33% 15.07% 25.63% 26.53%

Ferizaji 42.08% 39.55% 40.48% 39.57% 37.38%

Prizreni 30.44% 30.00% 26.64% 25.64% 24.10%

Peja 19.86% 19.74% 17.44% 14.27% 12.73%

Mitrovica 24.80% 23.40% 20.94% 21.17% 20.51%

Prishtina 32.74% 33.31% 34.12% 33.84% 32.15%

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Burimi: Procesi i Torinos 2018-2020 Kosovë

 

236  Procesi i Torinos 2018-2020 Kosovë.
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Grafiku 9.  Përqindja e nxënesve të regjistruar në profilet në fushën e inxhinierisë, prodhimtarisë dhe 
ndërtimtarisë sipas rajoneve të Kosovës 2014 - 2018

Gjakova 13.47% 12.72% 15.25% 14.00% 14.75%

Gjilani 32.61% 33.94% 39.62% 33.82% 33.95%

Ferizaji 23.23% 24.27% 26.81% 25.66% 26.80%

Prizreni 31.75% 31.59% 31.48% 30.75% 30.30%

Peja 42.74% 41.86% 42.56% 43.39% 44.69%

Mitrovica 41.26% 40.81% 42.27% 40.71% 41.97%

Prishtina 32.63% 33.47% 35.30% 34.63% 34.50%

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Burimi: Procesi i Torinos 2018-2020 Kosovë

Grafiku 10. Përqindja e nxënesve të regjistruar në profilet në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sipas 
rajoneve të Kosovës 2014 - 2018

Gjakova 13.47% 12.72% 15.25% 14.00% 14.75%

Gjilani 19.90% 21.33% 23.54% 21.05% 20.74%

Ferizaji 16.52% 16.58% 15.07% 14.02% 17.82%

Prizreni 20.73% 21.21% 23.53% 24.95% 26.00%

Peja 10.80% 11.65% 13.52% 15.91% 17.15%

Mitrovica 12.04% 14.79% 17.19% 17.87% 19.11%

Prishtina 7.91% 6.99% 5.97% 6.34% 10.05%

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Burimi: Procesi i Torinos 2018-2020 Kosovë

Raporti i studimit bazë për arsimin dhe aftësimin profesional në Kosovë i përgatitur nga projekti YES i fi-
nancuar nga GIZ, ka gjetur se rreth 83% e të gjitha shkollave profesionale përgatisin një raport vjetor të 
vetëvlerësimit dhe e dorëzojnë atë tek Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK). Pothuajse 88% të shkollave 
profesionale, kanë një koordinator të cilësisë, por në shumë raste, koordinatori i cilësisë ka kohë shumë të 
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kufizuar për të përmbushur këtë detyrë, pasi që koordinatori ka ende normë mësimore prej më shumë se 50%. 
Raportet e vetëvlerësimit dhe planet e përmirësimit ndjekin një shabllon të përshkruar nga AKK dhe shumica 
e shkollave profesionale, nuk i japin shumë rëndësi raportit të vetëvlerësimit ose planit të përmirësimit, pasi 
që, nuk ka mekanizëm të harmonizuar të komenteve kthyese nga AKK dhe ajo rrallë viziton shkollat pro-
fesionale, përveç atyre institucioneve që ofrojnë arsim dhe aftësim profesional të akredituar ose që janë në 
procesin e akreditimit. Shkollat profesionale nën menaxhimin e DKA-ve dhe AAAPARr-së dhe nuk janë të 
akredituara.237

Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur (KAAPARr), i cili ishte themeluar me 
qëllim që të shërbejë si organ këshillimor për politikat e arsimit dhe aftësimit profesional dhe ndër tjera me 
përgegjësi për standardet e profesionit në nivel kombëtar nuk është funksional për më shumë se dy mandate 
dhe procesi i koordinimit të zhvillimit dhe aprovimit të standardeve profesionale është ekzekutuar nga depar-
tamenti i AAP-së në MASHT. Për më shumë, Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional parasheh që funk-
sionimi i këtij Këshilli të rregullohet me akt nënligjor të nxjerrë nga MASHT, ndërsa ky akt nënligjor ende nuk 
është hartuar/aprovuar nga MASHT.238

237  GIZ, Raporti i studimit bazë – Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Kosovë. https://yesforkosovo.org/wp-content/uploads/2019/07/
GIZ_Layout_Report_AL.pdf 

238  ALLED2, EIPP, 2019. Gjendja aktuale në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë: Publikim i projektit “Harmonizimi i Arsimit 
dhe i Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës 2. http://alled.eu/wp-content/uploads/2019/12/Vocational-Edu-AL-Final-Print.pdf

2.6.3  Orientimi në drejtimet deficitare dhe pjesëmarrja e vajzave në 
drejtimet teknike 

Në kuadër të rezultatit është paraparë organizimi i fushatave dhe prezentimeve të rregullta në shkollat e arsim-
it profesional nga industria për nxënësit e klasave 8 dhe 9, krijimi i një strukture stimuluese nga qeveria dhe 
bizneset për mbështetjen e shkollimit në drejtimet deficitare dhe për vajzat në drejtimet teknike dhe realizimi 
i emisioneve televizive dhe shkrimeve me rrëfime të suksesshme të femrave në profesionet teknike.

Në vitin 2018/19, numri më i madh i nxënësve në arsimin profesional janë të orientuar në profilet infermieri 
e përgjithshme, informatikë, kontabilist, asistent juridik, bankier dhe automekanik. Profilet me tendencë të 
rritjes së interesimit të nxënësve në krahasim me vitin 2016/17 janë infermieria e përgjithshme, instalues i 
ngrohjes dhe klimatizimit, farmacist, teknik i dhëmbëve dhe instalues elektrik. Grafiku 11 paraqet 20 profilet 
më të preferuara të AAP në periudhën 2016 – 2018. 



139

2017 - 2021

Grafiku 11. Numri i nxënësve në 20 profilet më të preferuara në AAP 2016 -2018
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Në vitin 2018/19 në profilet deficitare ndjekin shkollimin 20,204 nxënës apo 46.12% e numrit të përgjith-
shëm të nxënësve në AAP. PSAK nuk e ka përcaktuar cilat janë drejtimet deficitare, mirëpo në këtë vlerësim 
janë përfshirë profilet: energjetikë, informatikë, makina elektrike, telekomunikacion, riparim i pajisjeve të 
zyrës, elektronikë industriale, elektronikë konsumuese, mekatronikë, instalues elektrik, komunikacion heku-
rudhor, komunikacion rrugor, asistent i hotelerisë, asistent i restorantit, gjellëbërës, asistent turistik, përfitues 
i metaleve, përpunues i metaleve, gjeolog, xehtar, teknologjia e reciklimit, teknologjia e gomës dhe plastikës, 
teknologjia e materialit ndërtimor, mekanik i makinave, saldator, instalues i ngrohjes dhe klimatizimit, oper-
ator i prodhimit, vegëltar, metalpunues, automekanik, instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit, gjeodezi, ndër-
timtari, teknologji ushqimore, hortikulturë, konfeksioner, rrobaqepës, lavërtari dhe perimtari (perimkulturë), 
pemëtari dhe vreshtari, blegtori, veterinari, mbrojtja e bimëve, përpunimi i drurit, zdrukthëtar, fermer, për-
punim i mishit, përpunimi i pemëve dhe perimeve, kuzhinier, agrobiznes, ndërtimtari e ulët, ndërtimtari 
e lartë, energjia, klima dhe mjedisi, teknik i informatikës, hotelieria dhe shërbimet e turizmit, shërbimet e 
teknologjisë informative, teknik dentar, teknik i farmacisë, udhëheqës i udhëtimeve dhe grupeve turistike, 
fizioterapeut, dirigjimi kompjuterik i makinave, trafik rrugor, transport rrugor dhe dizajner softuerik. 

Rreth 41% për qind e nxënësve në arsim profesional janë vajza. Kjo shkallë e pjesëmarrjes në vitin 2018/19 
është rritur në krahasim me vitin 2016/17 kur ishin evidentuar rreth 40% për qind vajzave në arsimin profe-
sional.  

Grafiku 12. Numri i nxënësve të AAP sipas gjinisë 2018/19
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Nga analiza gjinore e orientimit në arsim profesional vërehet tendenca e orientimit të vajzave në profilet në 
fushat e shëndetësisë dhe mirëqenie dhe biznesit, administrimit dhe drejtësisë. Djemtë kanë tendencë të ori-
entimit në profilet në fushat e inxhinierisë, prodhimtarisë dhe ndërtimtarisë. 

Grafiku 13. Përqindja e nxënësve të AAP sipas gjinisë dhe fushave ISCED 2018/19

Gjithsej

Arte dhe humanistikë

Shëndeti dhe mirëqenia

Shërbime

Tjera

Biznesi, administrimi dhe drejtësia

Bujqësi, pylltari, peshkim dhe veterinari

Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

59.1 40.9

31.5 68.5

31.5 68.5

70.7 29.3

88.9 11.1

53.5 46.5

65.2 34.8

70.9 29.1

76.7 23.3

Meshkuj Femra

Burimi: Të dhënat e siguruara nga MASHT, SMIA 2018/19

Në vitin 2018/19 në profilet teknike (profilet në fushat e inxhinierisë, prodhimtarisë dhe ndërtimtarisë) nd-
jekin shkollimin rreth 3,391 vajza që krahasuar me numrin e përgjithshëm të nxënësve në këto profile shkalla 
e orientimit të vajzave në drejtimet teknike rezulton 23.3%. Indeksi i paritetit gjinor në drejtimet teknike është 
0.30.
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Grafiku 14. Përqindja e nxënësve vajza në AAP dhe në profilet teknike 2018/19
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Burimi: Të dhënat e siguruara nga MASHT, SMIA 2018/19

Gjatë periudhës 2017-2019 janë organizuar në baza vjetore panairi i punës dhe arsimit dhe aftësimit profes-
sional në bashkëpunim me MPMS-në, ndërsa në nivel të shkollave janë organizuar ditët e dyerve të hapura 
dhe panairi i firmave ushtrimore. Këto aktivitete janë planifikuar si fushata promovuese për promovimin e 
arsimit profesional dhe shkollave profesionale. Megjithatë, ende nuk është ndërmarr asnjë nismë për krijuar 
fondin e përbashkët nga qeveria dhe industria për mbështetjen e shkollimit të nxënësve në drejtimet deficitare 
dhe të vajzave në drejtimet teknike.

2.6.4 Kurrikulat dhe materialet mësimore në AAP

Në kuadër të këtij rezultati janë paraparë aktivitete si: zhvillimi i kurrikulës bërthamë për arsimin profesional, 
trajnimi i zhvilluesve të kurrikulit në AAP për kurrikula modulare, zhvillimi i testeve të provimit përfun-
dimtar të profesioneve të caktura të ofruara në arsim profesional dhe rishikimi i udhëzimit administrativ për 
provimin përfundimtar të profesionit. 

Harmonizimi i kurrikulave të AAP dhe arsimit për të rriturit me Kornizën e Kurrikulës për arsim parauniver-
sitar dhe me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve është një masë me rëndësi e PSAK. Korniza e kurrikulës 
për arsim parauniversitar është ombrellë e gjithë arsimit parauniversitar në Kosovë, në kuptim të përcaktimit 
të kompetencave që duhet arritur. Harmonizimi në mes të Kornizës Kurrikulare dhe Kornizës Kombëtare të 
Kualifikimeve është bërë në kohën kur është hartuar, prandaj nuk ka ndonjë konflikt në mes të këtyre dy do-
kumenteve. Këtë konflikt mund ta shkaktojë shumë lehtë Kurrikula Bërthamë e arsimit profesional, në rast se 
nuk i reflekton kërkesat e Kornizës Kurrikulare. 
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Përkundër faktit që Kurrikula e re e AAP-së ka qenë në mesin e objektivave kryesore për disa vite me radhë, 
ende mungon kurrikula e AAP-së. Puna në dokumentin e Kurrikulës bërthamë të Arsimit Profesional ka 
filluar prej vitit 2017 nga një grup punues, i përbërë nga përfaqësues të MASHT dhe përfaqësues të shkollave 
profesionale dhe ende nuk ka përfunduar. Zhvillimi dhe aprovimi i kurrikulës bërthamë në arsimin profesion-
al do të duhej të përfshinte edhe rishikimin e kurrikulës bërthamë të profileve në të gjitha fushat e studimit. 
Profilet e arsimit profesional do të duhej të rishikohen në atë mënyrë që të përfshijnë kompetencat e profesion-
it në kurrikulë mësimore, staf mësimdhënës dhe infrastrukturë. Vonesat në hartimin/aprovimin e Kurrikulës 
Bërthamë të AAP-së ndikojnë në mospërshtatshmërinë e programeve të AAP-së me nevojat e tregut të punës, 
gjë që pengon më tej punësimin e nxënësve që ndjekin arsimin dhe aftësimin profesional.

Po ashtu nuk është rishikuar Udhëzimi Administrativ për Provimin Përfundimtar të Profesionit dhe nuk ka 
pasur përpjekje për zhvillim të testeve përfundimtare të profesioneve të caktuara. 

Në kuadër të rezultatit janë paraparë edhe mbedhja e modeleve të mira të materialeve mësimore ekzistuese të 
përgatitura nga mësimdhënësit e profileve të ndryshme, ngritja e kapacitetit të mësimdhënësve për zhvillim të 
materialeve mësimore të cilat mbulojnë së paku dy lëndë profesionale nga secili sektor ekonomik, zhvillimi i 
materialeve mësimore për së paku dy lëndë profesional për sektor ekonomik, zhvillimi i materialeve mësimore 
nga fushat e përgjithëshme dhe trajnimi i mësimdhënësve për shfrytëzim të platformave elektronike. 

Një nga problemet e ngritura vazhdimisht në sistemin e përformancës së AAP-së, janë materialet mësimore 
të cilat nuk janë të cilësisë së duhur dhe që mungojnë në pothuajse shumicën e profileve. Gjatë viteve 2017/18 
janë hartuar materiale mësimore për disa profile si fizioterapi, mekatronikë, teknologji ushqimore, bujqësi, 
metalpunues dhe mjekësi. Në vitin 2019, po ashtu janë hartuar materiale të tjera mësimore për module pro-
fesionale. Është hartuar udhëzuesi për hartimin e materialeve mësimore dhe janë trajnuar trajnerët për të 
punuar me mësimdhënësit tjerë në zhvillim dhe hartim të materialeve mësimore. Gjatë vitit 2018 janë hartuar 
udhëzuesit për metodat e mësimdhënies në shkollat e mesme profesionale, udhëzuesi për trajnime pedagog-
jike të mësimdhënësve, materiali mësimor për profilin zhvillimi i ndërrmarrësisë, materiali mësimor për pro-
filin instalues i ngrohjes, materiali mësimor për profilin dizajn mode, udhëzuesi për analizë të shkollave pro-
fesionale për hartimin e planeve zhvillimore të shkollave dhe materiali mësimor për profilin konstruksione. 

Ka raste kur mësimdhënësit marrin materiale nga burime të ndryshme dhe i përshtatin për nevojat e tyre. Në 
qendrat e kompetencës, situata qëndron më mirë, pasi profilet janë zhvilluar me përkrahjen e donatorëve, dhe, në 
këtë rast, janë zhvilluar edhe materiale mësimore. Megjithatë, edhe në këto raste ato materiale nuk janë rishikuar 
dhe përditësuar. Për më tepër, cilësia e mësimdhënies konsiderohet pengesë e madhe në shumicën e shkollave të 
arsimit profesional. Metodat e mësimdhënies dhe të nxënit janë teorike me qasje të kufizuar në mësim praktik 
në shkolla. Ashtu siç është e rregulluar tani, pjesa teorike e kurrikulës është e bazuar në lëndë, me mësime që 
zhvillohen në klasë dhe aftësim praktik që zhvillohet në punëtori të shkollave. Shkollave profesionale i mungojnë 
materialet për mësimdhënie dhe të nxënit, gjë që pengon ofrimin e mësimdhënies cilësore dhe efektive. 

MASHT ka trajnuar një numër të mësimdhënësve për shfrytëzim të platformave të ndryshme elektronike në 
bashkëpunim me partnerët zhvillimor. Mësimdhënësit janë njoftuar me potencialet e platformave të Micro-
soft, E-Edukimi, E-Matura dhe Busulla.239

239   MASHT, 2018. Raport Vjetor i Vlerësimit të PSAK. 
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Nga të dhënat e grumbulluara deri në vitin 2019 kuptohet se ka ngecje në realizimin e disa proceseve të AAP-
së: grupet punuese për përzgjedhjen e materialeve ekzistuese për secilin sektor ekonomik ende nuk janë for-
muar, si dhe nuk janë themeluar grupet e autorëve për tekste të materialeve të lëndëve profesionale. 

2.6.5 Puna praktike dhe praktika profesionale

Në kuadër të këtij rezultati janë paraparë zhvillimi i instrumenteve për stimulimin e kompanive për pranimin 
e nxënësve në praktikë, zhvillimi i rregullores për mbrojtje të shëndetit të nxënësve gjatë praktikës, trajnimi i 
personelit të zyrave për bashkëpunim me ekonominë, pajisja e punëtorive të 15 shkollave profesionale, nën-
shkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me kompanitë për praktikën e nxënësve dhe zbatimi i tyre dhe 
hartimi i akteve nënligjore që përcaktojnë kriteret për themelimin e parteritetit publiko-privat në fushën e 
arsimit profesional.

Koncepti i arsimit dhe aftësimit profesional është i ndërtuar mbi mësimin praktik në shkollë dhe praktikën 
profesionale në ndërmarrje. Mësimi praktik në shkollë dhe praktika profesionale jashtë shkollës mbetet njëra 
nga temat e diskutuara gjatë, por që nuk ka rezultate të kënaqshme. Në vitet e fundit vërehet se ka një përmirë-
sim të pjesëmarrjes së nxënësve në praktikë profesionale dhe se ka një përmirësim të raporteve shkollë-ndër-
marrje, mirëpo ende ka shumë probleme në këtë drejtim. Si rezultat i mos-realizimit të praktikës profesionale, 
nxënësit nuk arrijnë të përgatitën për tregun e punës dhe të zhvillojnë shkathtësitë e tyre praktike për punë. 

Gjatë periudhës 2017-2019 ka qenë e paraparë të mbahen punëtori me qëllim të ndërtimit të platformës së 
bashkëpunimit shkollë-ndërmarrje, por ato nuk janë realizuar. Mirëpo, janë mbajtur shumë trajnime infor-
muese për shkollat e AAP lidhur me instrumentet e dala nga platforma Busulla.com. Për më shumë, janë zh-
villuar programet trajnuese për mësimdhënësit për këshillim në karrierë dhe janë bërë intervenime në qendrat 
e reja të karrierës në Kaçanik, Ferizaj, Gjakovë, Viti, Vushtrri, Prishtinë, Prizren dhe Pejë dhe janë përfshirë 
rreth 40 ndërmarrje dhe rreth 100 nxënës  në shkollat profesionale ku është duke pilotuar të mësuarit në ven-
din e punës (work-based learning).

Për mbështetjen e realizimit të praktikës profesionale për nxënësit e arsimit profesional në vitin shkollor 
2018/19 është ndarë buxhet shtesë në vlerë rreth 1 milion EUR. Buxheti shtesë i paraparë për shkolla profesio-
nale është planifikuar për trajnimin dhe certifikimin e instruktorëve të praktikës profesionale në shkollë dhe 
ndërmarrje, sigurimin aksidental gjatë realizimit të praktikës profesionale në ndërmarrje, mjetet mbrojtëse, 
blerjen e lëndës së parë për realizimin e praktikës profesionale në punëtoritë e shkollave profesionale.

Në vitin 2019 është hartuar Udhëzimi administrativ për mësimin në vendin e punës, i cili rregullon mënyrën 
e organizimit, zbatimit dhe vlerësimit të nxënësve/kandidatëve gjatë realizimit të mësimit në vendin e punës, 
por i njëjti ende nuk është aprovuar. Po ashtu, ende nuk është aprovuar rregullorja për mbrojtjen dhe ruajtjen 
e shëndetit të nxënësve gjatë mësimit praktik në shkollë dhe në vendin e punës. Kjo rregullore është hartuar 
në vitin 2019 dhe aktualisht është në procedurë të aprovimit.

Aktivitete të tjera të realizuara janë hartimi i programit për tri kualifikime: Instruktor në vendin e punës (nive-
li 3 i KKK), Instruktor për arsim dhe aftësim profesional dhe arsim për të rritur - Master trajner (niveli 5 i 
KKK) dhe Trajner në Kompani (niveli i 4 KKK). MASHT në bashkëpunim me GIZ/YES ka realizuar trajnimin 
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dhe certifikimin e 197 personave, përfshirë 138 ndërmarrje për komponentën e “Trajnimit në Kompani”. Këtu 
janë trajnuar instruktorë të shkollave dhe përfaqësues të ndërmarrjeve e që qëllim primar i të cilëve është 
zbatimi i pjesës praktike në ndërmarrje, përmes të cilës synohet maksimizimi i arritjes së shkathtësive nga nx-
ënësit. Përveç kësaj, janë trajnuar edhe 140 nxënës të shkollave të mesme profesionale për “shkathtësi të buta” 
të cilat konsiderohen ndër shkathtësitë horizontale të munguara tek të diplomuarit e shkollave profesionale.  
Si dhe në vazhdimësi të këtyre trajnimeve, 60 nxënës e kanë përfunduar programin e praktikës tre-mujore në 
ndërmarrjet e shitjes me pakicë.

Disa aktivitete që janë paraparë në planin e veprimit e që mund të ndikojnë në një funksionim më të mirë të 
shkollave profesionale nuk janë realizuar gjatë periudhës 2017-2019. Deri më tani nuk ka asnjë instrument të 
zhvilluar për stimulimin e ndërmarrjeve për pranimin e nxënësve në praktikë. Po ashtu, nuk bëhet transporti 
i nxënësve dhe instruktorëve që udhëtojnë për të kryer punën praktike nëpër ndërmarrje, me përjashtim të 
disa komunave të cilat iu kanë mbuluar këto shpenzime. Aktivitete tjera të cilat nuk janë realizuar janë: pagesa 
e institucionalizuar e sigurimit për nxënësit, themelimi i tri punëtorive të shkollave të profileve të ndryshme 
profesionale dhe hartimi i dokumentit me kriteret për themelimin e partneriteteve publike-private në fushën 
e arsimit. 

Gjatë periudhës 2017 - 2019 janë nënshkruar një numër i madh i marrëveshjeve të bashkëpunimit me ndër-
marrje për pranimin e nxënësve në praktikë profesionale, mirëpo nuk ka ndonjë evidencë të saktë të këtyre 
marrëveshjeve dhe as raportim të saktë për shkallën e zbatimit të tyre në praktikë. Marrëveshjet e bashkëpun-
imit në mes ndërmarrjeve dhe shkollave profesionale janë të shkruara në mënyrë të përgjithshme dhe shpre-
hin gatishmërinë e partnerëve për të bashkëpunuar deri në një masë të caktuar. Megjithatë, nuk përmenden 
detyrimet që duhet t’i përmbush ndërmarrja për zhvillim të aftësive të bazuara në kompetenca dhe nuk janë 
adresuar obligimet e nxënësve gjatë praktikës.240 

Shkollat profesionale kryesisht kanë kabinete dhe punëtori për numër specifik të profileve arsimore. Punëtoritë 
nuk përdoren plotësisht dhe në disa raste ato nuk furnizohen rregullisht me lëndë të parë të nevojshme për 
mësim praktik. Shkollat profesionale ankohen se DKA-të nuk i furnizojnë me lëndë të parë sipas nevojave të 
tyre. Në rast se ato furnizohen, zakonisht furnizimi është i pjesshëm dhe me vonesa deri në gjashtë muaj.241

Gjendjen komplekse të praktikës profesionale e vërtetojnë edhe shkollat profesionale. Udhëheqësit e shkollave 
profesionale tregojnë se praktika profesionale jashtë shkollës realizohet duke u bazuar vetëm në iniciativat 
e shkollës, duke shfrytëzuar edhe lidhjet private, dhe se gjithmonë mungon përkrahja institucionale. Kom-
panitë nuk pranojnë numër të madh të nxënësve, kështu që shkollat janë të detyruara të dërgojnë nxënësit e 
ndarë në grupe të vogla. Udhëheqësit e shkollave profesionale bashkëpunimi me ndërmarrjet në realizimin e 
praktikës profesionale ndryshon sipas profileve të cilat i ofron shkolla. Për profilet të cilat janë më të kërkuara 
në treg bashkëpunimi i shkollave me ndërmarrje është më i mirë, ndërkaq për profilet më pak të kërkuara 
mungon bashkëpunimi ose është shumë i dobët. Po ashtu, nga bisedat me përfaqësues të shkollave profesio-
nale vërehet se profilet e ndryshme kanë karakteristika dhe sfida të ndryshme dhe se nuk ka një politikë unike 
që do të mund të zbatohej për nxitjen e ndërmarrjeve në sektor të ndryshëm për bashkëpunim me shkollat 
profesionale, përkatësisht në realizimin e praktikës profesionale të nxënësve. 

240  ALLED2, EIPP, 2019. Gjendja aktuale në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë: Publikim i projektit “Harmonizimi i Arsimit 
dhe i Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës 2. http://alled.eu/wp-content/uploads/2019/12/Vocational-Edu-AL-Final-Print.pdf

241   Po aty. 
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Në masë të madhe praktika profesionale organizohet në formë të sistemit bllok dhe kjo vetëm për klasën e 
12-të ndërsa për klasat 10 dhe 11 realizohet vetëm mësimi praktik në shkollë dhe kjo ndodhë për disa arsyeje, 
ndër to më kryesoret: mungesa e hapësirës së mjaftueshme në shkollë për realizimin e mësimit, kursimi i ma-
terialeve shpenzuese në punëtoritë e shkollës dhe insistimi i ndërmarjeve që nxënësit ta realizojnë praktikën 
në këtë formë për shkak të organizimit të procesit të punës së tyre. Cilësia e praktikës profesionale në biznese 
dallon sipas profileve. Në drejtimin e makinerisë dhe elektroteknikës një numër mjaft i madh i nxënësve e 
realizojnë praktikën profesionale në ndërmarrje dhe ju ofrohet mundësia që të përfshihen drejtpërdrejt në 
proceset e punës.

Ndarja e buxhetit për shkollat profesionale nuk merr parasysh nevojat e veçanta të profileve që ofrohen nga 
shkolla të ndryshme, prandaj disa nga shkollat e AAP-së shpenzojnë shumë për materialet që do të përdoren 
për mësimin praktik. Kur buxheti nuk mjafton për ofrimin e materialeve të nevojshme, nxënësit mbeten pa 
mundësi për të praktikuar pjesën teorike në punëtoritë e shkollave.

2.6.6 Këshillimi dhe orientimi në karrierë

Në kuadër të rezultatit janë paraparë trajnimi i mësimdhënësve për zhvillim të kurrikulave të këshillimit dhe 
orietimit në karrierë, zhvillimi i standardit dhe kualifikimit të profesionit të këshilltarit të karrierës, zhvillimi 
i kurrikulit për edukim dhe këshillim në karrierë për shkollat profesionale, zhvillimi i programit trajnues 
për mësimdhënësit e këshillimit dhe orientimit në karrierë dhe trajnimi dhe certifikimi i mësimdhënëve 
të këshillimit dhe orientimit në karrierë, caktimi i këshilltarëve të karrierës në shkolla dhe zhvillimi i me-
kanizmave për përcjelljen e të diplomuarve në shkollat e arsimit profesional. 

Këshillimi dhe orientimi në karrierë është një shërbim i domosdoshëm për një sistem funksional të AAP-
së. Këshillimi dhe orientimi në karrierë mbetet sfidë dhe shërbimet e ofruara janë ende të kufizuara në disa 
komuna. Në disa komuna ekzistojnë qendrat e këshillimit dhe orientimit në karrierë në nivel komunal apo 
zyrat e këshillimit dhe orientimit në karrierë janë të vendosura brenda shkollave. Këto janë arritur kryesisht 
nga iniciativat e projekteve të ndryshme, e jo si rezultat i një plani gjithëpërfshirës. Në këtë aspekt shumë më 
keq qëndron arsimi për të rritur, ku mungesa e këshillimit dhe orientimit në karrierë, nuk ndihmon të rriturit 
me rastin e marrjes së vendimit për vazhdimin e shkollimit të ndërprerë ose rikualifikimit në përputhje me 
nevojat e tregut të punës.

Në vitin 2017 është zhvilluar dhe verifikuar Standardi i profesionit për Këshilltar të Karrierës dhe i njëjti është 
aprovuar nga AKK. MASHT ka ndërtuar platformën elektronike për orientim profesional, edukim dhe këshil-
lim në karrierë Busulla.com. Përmes platformës nxënësit mund të informohen rreth mundësisë së shkollimit 
dhe punësimit në Kosovë, testet IVAP (interesat, vlerat, aftësitë, preferencat), profesionet dhe materialet pro-
mocionale, kërkesat e profesioneve, validim të shkathtësive dhe këshillim virtual. Në përgjithësi, platforma 
synon të përmirësoj vendimmarrjen e nxënësve në përcaktim të karrierës dhe profesionit. Në këtë drejtim janë 
trajnuar mbi 700 mësimdhënës të TIK-ut për përdorim të platformës. Në kuadër të platformës janë përgatitur 
8 module të trajnimit për këshillim dhe orientim në karrierë, është zhvilluar softueri për analizën e tregut të 
punës në nivel kombëtar dhe lokal dhe janë publikuar shpalljet për rreth 1200 vende të punës dhe praktikës 
profesionale. Platforma ka arritur rreth 28,000 përdorues në nivel vendi. 
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Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET i financuar nga USAID ka mbështetur 
gjimnazin “Xhevdet Doda” në Prishtinë, gjimnazin “Hajdar Dushi” në Gjakovë, gjimnazin “Xhavit Ahmeti” 
në Gjilan, “Gimnazija” në Kamenicë, dhe gjimnazin “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj, për themelimin e Qen-
drave për Karrierë dhe Ndërmarrësi. Për më shumë, GIZ dhe ASSET/USAID kanë mbështetur disa shkolla 
për themelimin e Klubeve të Karrierës të cilat synojnë të krijojnë aktivitete të vazhdueshme për orientim në 
karrierë dhe promovim të ndërrmarrësisë. Projekti EYE dhe Solidar Suisse ka mbështetur themelimin e katër 
qendrave të orientimit në karrierë në Kaçanik, Gjakovë, Ferizaj dhe Pejë, të cilat kanë pilotuar konceptin e “të 
mësuarit në vendin e punës”. 

MASHT është mbështetur nga ETF për hartimin e instrumenteve për zhvillimin e sistemit të gjurmimit për 
arsim dhe aftësim profesional për të marrë informata kthyese nga të diplomuarit e arsimit profesional. Ky 
sistem ka për qëllim të mbledhë të dhëna mbi gjendjen e të diplomuarve, destinacionit, punësimin dhe infor-
mata kthyese mbi reformat potenciale në profilet e studimit. Aktualisht këto instrumente janë duke u pilotuar 
në 20 shkolla dhe nga viti 2020 planifikohet të shtrihen në të gjitha shkollat profesionale.  

Nuk është shënuar ndonjë progres në caktim të këshilltarëve për këshillim dhe orientim në karrierë. 

242   MASHT, 2018. Raport Vjetor i Vlerësimit të PSAK.

2.6.7 Financimi i arsimit dhe aftësimit profesional 

Në kuadër të rezultatit janë paraparë këto aktivitete: rishikimi i rregullores për gjenerimin dhe shfrytëzimin e 
të hyrave vetanake në shkollë, trajnimi i stafit të shkollave profesionale për hartim të projekteve që gjenerojnë 
të hyra, rishikimi i programeve të institucioneve të AAP që ofrojnë arsimim për të rritur, rritja e pjesëmarrjes 
së nxënësve nga komunat tjera në Qendrat e Kompetences dhe rishikimi i formulës së financimit të insti-
tucioneve të arsimit profesional. 

Financimi i arsimit profesional në Kosovë në kuadër të buxhetit të përgjithshëm për arsim nuk ka shënuar 
ndonjë rritje të ndjeshme në vitet e fundit. Rritja e shpenzimeve në arsim profesional i është përkushtuar 
pothuajse në tërësi shpenzimeve në rroga të mësimdhënësve dhe për të financuar rritjen e pagave në sektor. 
Investimet qeveritare në kategori tjera të shpenzimeve të arsimit profesional si në investime kapitale, mallra 
dhe shërbime dhe shpenzime tjera rrjedhëse kanë rënë gradualisht.242 
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Tabela 13. Shpenzimet publike për arsimin dhe aftësimin profesional

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Shpenzimet për AAP (në milionë €) 22.364 25.241 25.833 25.692

Shpenzimet për AAP si % e shpenzimeve 
për arsim 8.5% 9.6% 9.6% 9.6%

Shpenzimet për AAP si % e shpenzimeve 
qeveritare 1.4% 1.6% 1.5% 1.4%

Pagat si % e shpenzimeve për AAP 89.3% 95.4% 95.2% 95.7%

Shpenzimet kapitale si % e shpenzimeve 
për AAP 4.6% 0.0% 0.0% 0.0%

Shpenzimet për nxënës në AAP (në €) 526.9 587.4 560.5 557.4

Burimi: MASHT, Raporti vjetor i vlerësimit 2018

Formula aktuale e financimit të arsimit profesional është e përgjithësuar sipas orientimit për kokë nxënësi dhe 
pa ndonjë diferencim të shpenzimeve sipas kërkesave specifike të profileve. 

Nga të dhënat e mbledhura kuptohet se ekziston një rregullore për planifikimin dhe shpenzimin e të hyrave 
vetanake të realizuara nga institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimit për të rritur, mirëpo në 
aspektin praktik, institucionet e tilla kanë pasur vështirësi në menaxhimin e të hyrave vetanake. 

Gjatë vitit 2018 janë ndërrmarrë disa aktivitete për ngritjen e kapaciteteve financiare dhe menaxhuese në 
shkollat partnere të AAAPARr-së, si: trajnimi i stafit të shkollave partnere për menaxhimin e financave dhe 
qasje në SIMFK, planifikim të buxhetit sipas nevojave të profileve të shkollave, hartimin e planeve zhvillimore 
dhe granteve shkollore, rekrutimin e statit të mësimdhënësve për pjesëmarrje në komisione dhe zhvillimin e 
materialeve mësimore nga mësimdhënësit e profileve përkatëse. 

Një numër i shkollave publike të arsimit profesional gjenerojnë të hyra vetanake, duke shkuar deri në disa mi-
jëra (5,000-6,000) euro, duke e plotësuar në mënyrë efektive buxhetin e shkollave profesionale, në kategorinë e 
pagave dhe në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve. Nxënësit që regjistrohen në arsimin për të rritur, pagua-
jnë përafërsisht 130 euro në vit. Po ashtu, një numër i shkollave profesionale, që ofrojnë programe bujqësore, 
gjenerojnë të ardhura nga shitja e produkteve bujqësore.243

243  ALLED2, EIPP, 2019. Gjendja aktuale në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë: Publikim i projektit “Harmonizimi i Arsimit 
dhe i Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës 2. http://alled.eu/wp-content/uploads/2019/12/Vocational-Edu-AL-Final-Print.pdf
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Në vitin shkollor 2018/19 numri i përgjithshëm i nxënësve në shkollat partnere të AAAPARr-së është 4,623 
nxënës, dhe krahasuar me vitin parprak është zvogëluar për 100 nxënës. Për më shumë në vitin 2018/19, 
numri i nxënësve të regjistruar në shkollat partnere të AAAPARr-së është zvogëluar për 219 nxënës krahasuar 
me vitin paraprak. Indeksi i paritetit gjinor në shkollat partnere të AAAPARr-së në vitin 2018/19 është 0.46. 
Oferta arsimore në kuadër të Qendrave të Kompetencës është e përafërt me shkollat profesionale komunale 
dhe kjo ndikon në mungesë të interesimit të nxënësve përtej perimetrit komunal. 

Grafiku 15. Krahasimi i regjistrimit të nxënësve në shkollat partnere të AAAPARr-së 2016 -2018
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Burimi: AAAPARr244

Në shkollën “Shtjefën Gjeçovi” në Prishtinë, profilet me më së shumti numër të nxënësve në të tri vitet shkol-
lore janë profilet: konfeksioner, automekanik dhe instalues i ngrohjes dhe klimatizimit. 77% e nxënësëve që 
kanë kryer shkollimin në vitin shkollor 2017/2018 në këtë shkollë janë punësuar pas përfundimit të shkollim-
it. Mbi 65% e tyre janë punësuar në profesion në profilet metalpunues, automekanik, konfeksioner, rrobaqepës 
dhe instalues i ngrohjes dhe klimatizimit. Në shkollën “11 Marsi” në Prizren profilet me më së shumti numër 
të nxënësve në të tri vitet shkollore janë profilet: instalues i ngrohjes dhe klimatizimit, automekanik dhe dizajn 

244  AAAPARr. Të dhëna për shkollat dhe punësimi pas shkollimit tënxënësve në shkollat partnere të AAAPARr-së. Statistika krahasuese 
të viteve shkollore 2016/2017, 2017/2018 dhe 2018/2019. 
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i tekstilit dhe veshjeve (dizajn i modes). 39% e nxënësëve që kanë kryer shkollimin në vitin shkollor 2017/2018 
në këtë shkollë janë punësuar pas përfundimit të shkollimit. Rreth 65% e tyre janë punësuar në profesion në 
profilet metalpunues, automekanik, instalues elektrik dhe instalues i ngrohjes dhe klimatizimit. 

Në Qendën e Kompetencës në Prizren profilet me më së shumti numër të nxënësve në të tri vitet shkollore janë 
profilet: shërbimet ndaj konsumatorit dhe shitjes, nëpunës i industrisë, asistent në menaxhimin e ngjarjeve, 
nëpunës i zhvillimit të burimeve njerëzore, udhëheqës në grupe turistike, asistent në zyre informimi. 27% e 
nxënësëve që kanë kryer shkollimin në vitin shkollor 2017/2018 në këtë shkollë janë punësuar pas përfundim-
it të shkollimit. Rreth 57% e tyre janë punësuar në profesion. Në Qendën e Kompetencës në Ferizaj profilet me 
më së shumti numër të nxënësve në të tri vitet shkollore janë profilet: teknik detar, teknik i farmacisë, teknik i 
optikës, asistent i kujdesit social dhe shëndetësor. 34% e nxënësëve që kanë kryer shkollimin në vitin shkollor 
2017/2018 në këtë shkollë janë punësuar pas përfundimit të shkollimit. Rreth 75% e tyre janë punësuar në 
profesion.

Në Qendën e Kompetencës në Skenderaj profilet me më së shumti numër të nxënësve në të tri vitet shkollore 
janë profilet: instalues i ngrohjes, ventilimi/kondicionimi i ajrit, instalues i ujit, sanitarive dhe sistemeve të en-
ergjisë, arkitekturë, dizajn i tekstilit dhe veshjeve, muratorë dhe pllakashtrues. 75% e nxënësëve që kanë kryer 
shkollimin në vitin shkollor 2017/2018 në këtë shkollë janë punësuar pas përfundimit të shkollimit. Rreth 39% 
e tyre janë punësuar në profesion. Në Qendën e Kompetencës në Malishevë profilet me më së shumti numër 
të nxënësve në të tri vitet shkollore janë profilet: administratë dhe shërbime të zyrës, shitje dhe marketing, 
banka dhe financa. 35% e nxënësëve që kanë kryer shkollimin në vitin shkollor 2017/2018 në këtë shkollë janë 
punësuar pas përfundimit të shkollimit. Rreth 55% e tyre janë punësuar në profesion.

2.6.8 Arsimi i të rriturve

Në kuadër të rezultatit është paraparë mbledhja, përpunimi dhe mirëmbajtja e të dhënave mbi arsimimin e 
të rriturve në SMIA, aftësimi i stafit të nivelit qendror, komunal dhe shkollor për arsimim të të rriturve dhe 
mbështetja e personelit shkollor për zbatim të prioriteteve. 

Arsimi dhe aftësimi për të rritur nënkupton tërë arsimin dhe aftësimin e ofruar për të rriturit dhe/ose për të 
rinjtë, të cilët kanë të drejtë të ndjekin programet e mësimit të hartuara për të rriturit.

SMIA ka filluar të mbledhë dhe të raportojë të dhëna edhe për arsimimin e të rriturve që mundëson përcjelljen 
e gjendjes në këtë sektor. Kështu, gjatë vitit shkollor 2018/19 në arsimin e mesëm profesional kanë qenë të 
përfshirë 1,912 të rritur, prej të cilëve 636 femra. Indeksi i paritetit gjinor në arsimin për të rritur është 0.5. Për 
fat të keq, nuk ka të dhëna për përfshirjen e të rriturve në forma të ndryshme të arsimit joformal. Mbledhja e të 
dhënave mbi arsimin e të rriturve dhe arsimin gjatë gjithë jetës ende mbetet një nga sfidat kryesore. Kapaciteti 
për të mbledhur dhe përpunuar zhvillimet në sektorin jo-publik është i kufizuar. Po ashtu, mungojnë standar-
det e profesionit dhe një kurrikulë për ofrimin e arsimit për të rritur. 
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Grafiku 16. Vijues në arsimin dhe aftësimin për të rritur 2015 - 2018
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Burimi: Statistikat e Arsimit, MASHT

2.6.9 Oferta e shkollimit në nivelin 5 të kualifikimeve

Në kuadër të këtij rezultati është paraparë realizimi i një studimi mbi nevojat për kualifikimet e nivelit post-se-
kondar jo-terciar dhe zhvillimi dhe ofrimi i programeve të reja të kualifikimit të nivelit 5 në Qendrat e Kom-
petencës. 

Në kuadër të rritjes së ofertës së shkollimit në nivelin 5 të kualifikimeve të dhënat e mbledhura tregojnë se 
ende nuk është realizuar studimi i paraparë në planin e veprimit të PSAK-ut, lidhur me nevojat e ofrimit të 
kualifikimeve në nivelin 5. Në anën tjetër, ashtu sikur është paraparë, janë zhvilluar disa programe të nivelit 5, 
mirëpo jo nga shkollat publike profesionale, por nga ofrues tjerë publik joformal dhe ofrues privat të AAP-së. 
Dy programe janë zhvilluar në bashkëpunim me Pearson nga një projekt i financuar nga LuxDev ku në Qen-
dra e Kompetencës në Ferizaj ka filluar programin e nivelit 5 për asistent për fëmijë me nevoja të veçanta dhe 
në Qendrën e Kompetencës në Prizren, ku, nga viti 2017 ka filluar programi për këshilltar karriere. 

Sipas të dhënave nga AKK, në periudhën 2016-2019 janë 11 institucione të cilat kanë kaluar procesin e valdim-
it të 23 kualifikimeve në nivelin 5 dhe akreditimit të insitucioneve për ofrimin e tyre. 
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2.6.10  Matrica e zbatimit të aktiviteteve -  
AAP dhe Arsimi për të Rritur

Objektivi Strategjik OS6: Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me  
kërkesat e tregut të punës në vend dhe më gjerë dhe krijimi i një sistemi të hapur të 
arsimit për të rriturit.

Rezultati 6.1 Të gjitha profilet profesionale që ofrohen në shkollat e AAP janë të harmonizuara 
me nevojat e tregut të punës

Aktivitetet Koha e 
planifikuar 

Sqarim

6.1.1. Përmirësimi i sistemit 
të informatave të tregut të 
punës për të analizuar dhe 
përmirësuar mekanizmat 
për identifikimin dhe para-
shikimin e nevojave për 
shkathtësi dhe planifikim 
në sistemin e AAP-së dhe 
ARr-së

2017 - 2021 Në fund të vitit 2018, Ministria e Punës dhe Mirëqenies 
Sociale në bashkëpunim me Programin e Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim (UNDP), dhe përkrahur nga Pro-
jekti për Punësimin e të Rinjve (EYE), ka përgatitur dhe 
lansuar Sistemin Informativ të Tregut të Punës. 
Po ashtu është lansuar platforma e MASHT për orientim 
profesional “Busulla.com”, e cila përmban informacione 
mbi tregun e punës, përfshirë arsimin, vendet e lira të 
punës, e ngjashëm.

6.1.2. Rishikimi i profileve 
që ofrohen në shkollat e 
AAP-së dhe përshtatja me 
nevojat e tregut

2017 - 2019 / 

6.1.3. Zhvillimi i standar-
deve të profesioneve të 
ofruara

2017 - 2021 Aktualisht janë 28 standarde të profesionit të aprovuara 
nga Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Ar-
sim për të Rritur.

6.1.4. Analiza e nevojave 
në nivel qendror dhe lokal 
për plotësimin e kushteve 
për ofrimin e profileve nga 
lista e rishikuar

2017 Në rast se analizohet orientimi i nxënësve të arsimit të 
mesëm profesional në nivelin rajonal dhe komunal mund 
të vërehen shpërputhje ndërmjet potencialit ekonomik 
rajonal dhe orientimit të nxënësve në shkollat profesio-
nale. 

Nuk ka ndonjë analizë të thellë lidhur me nevojat në 
nivel qendror dhe lokal për plotësimin e kushteve për 
ofrimin e profileve. 

6.1.5. Ngritja e kapac-
iteteve të shkollave të 
AAP-së për përgatitjen e 
raportit të vetëvlerësim-
it dhe procedurave për 
akreditim

2017 - 2021 Rreth 83% e të gjitha shkollave profesionale përgatisin 
një raport vjetor të vetëvlerësimit dhe e dorëzojnë atë 
tek Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK).
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Rezultati 6.2 Është rritur për 30% numri i nxënësve në drejtimet deficitare dhe numri i femrave 
në drejtimet teknike

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Sqarim

6.2.1. Organizimi i fush-
atave vetëdijesuese dhe 
prezantimeve të rregullta 
në shkollat e AAP-së nga 
industria për nxënësit e 
klasave 8 dhe 9

2017 - 2021 Gjatë periudhës 2017-2019 janë organizuar në baza 
vjetore panairi i punës dhe arsimit dhe aftësimit profes-
sional në bashkëpunim me MPMS-në, ndërsa në nivel të 
shkollave janë organizuar ditët e dyerve të hapura dhe 
panairi i firmave ushtrimore. Këto aktivitete janë plani-
fikuar si fushata promovuese për promovimin e arsimit 
profesional dhe shkollave profesionale.

6.2.2. Krijimi i një strukture 
stimuluese (fondi të për-
bashkët) nga qeveria dhe 
bizneset, për mbështetjen 
e shkollimit në drejtimet 
deficitare dhe për femrat 
në drejtimet teknike

2017 - 2021 Ende nuk është ndërmarr asnjë nismë për krijuar fondin 
e përbashkët nga qeveria dhe industria për mbështetjen 
e shkollimit të nxënësve në drejtimet deficitare dhe të 
vajzave në drejtimet teknike.

6.2.3. Realizimi i emision-
eve televizive, dhe shkri-
meve me rrëfimeve të 
suksesshme të femrave në 
profesionet teknike

2017 - 2021 / 

Rezultati 6.3 Janë zhvilluar materialet mësimore të së paku dy lëndëve të ngushta profesionale 
për të gjitha profilet prioritare

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Sqarim

6.3.1. Mbledhja e modeleve 
të mira të materialeve 
mësimore ekzistuese të 
përgatitura nga mësim-
dhënësit e profileve të 
ndryshme

2017 - 2019 Ka raste kur mësimdhënësit marrin materiale nga burime 
të ndryshme dhe i përshtatin për nevojat e tyre.

6.3.2. Trajnimi i mësim-
dhënësve për shfrytëzimin 
e platformave elektronike

2017 - 2021 MASHT ka trajnuar një numër të mësimdhënësv për 
shfrytëzim të platformave të ndryshme elektronike në 
bashkëpunim me partnerët zhvillimor. Mësimdhënësit 
janë njoftuar me potencialet e platformave të Microsoft, 
E-Edukimi, E-Matura dhe Busulla

6.3.3. Ngritja e kapacitetit 
të mësimdhënësve për 
zhvillim të materialeve 
mësimore të cilat mbulo-
jnë së paku dy lëndë pro-
fesionale nga secili sektor 
ekonomik

2017 - 2018 Grupet punuese për përzgjedhjen e materialeve 
ekzistuese për secilin sektor ekonomik ende nuk janë 
formuar
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6.3.4. Zhvillimi i materia-
leve mësimore për së paku 
dy lëndë profesionale të 
përzgjedhura nga secili 
sektor ekonomik që ofro-
het në shkollat e AAP

2017 - 2021 Nuk janë themeluar grupet e autorëve për tekste të ma-
terialeve të lëndëve profesionale

6.3.5. Ngritja e kapacite-
tit të mësimdhënësve të 
lëndëve të përgjithshme 
në AAP për zhvillimin e 
materialeve mësimore të 
aplikuara në profesion

2017 - 2019 /

6.3.6. Zhvillimi i materia-
leve mësimore nga fushat/
lëndët mësimore e përg-
jithshme të aplikuara në 
profesion

2017 - 2020 Gjatë viteve 2017/18 janë hartuar materiale mësimrë për 
disa profile si fizioterapi, mekatronikë, teknologji ushqi-
more, bujqësi, metalpunues dhe mjekësi. Në vitin 2019, 
po ashtu janë hartuar materiale të tjera mësimore për 
module profesionale. Është hartuar udhëzuesi për har-
timin e materialeve mësimore dhe janë trajnuar trajnerët 
për të punuar me mësimdhënësit tjerë në zhvillim dhe 
hartim të mateialeve mësimore. Gjatë vitit 2018 janë har-
tuar udhëzuesit për metodat e mësimdhënies në shkollat 
e mesme profesionale, udhëzuesi për trajnime pedagog-
jike të mësimdhënësve, materiali mësimor për profilin 
zhvillimi i ndërrmarrësisë, materiali mësimor për profilin 
instalues i ngrohjes, materiali mësimor për profilin dizajn 
mode, udhëzuesi për analizë të shkollave profesionale 
për hartimin e planeve zhvillimore të shkollave dhe ma-
teriali mësimor për profilin konstruksione.

Rezultati 6.4 Kurrikulat e AAP dhe arsimit për të rriturit janë të harmonizuara me Kornizën e Kur-
rikulës për arsim parauniversitar dhe me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve

Aktivitetet Koha e  
planifikuar

Sqarim

6.4.1. Trajnimi i zhvilluesve 
të kurrikulit në AAP për 
kurrikula modulare

2017 - 2018 /

6.4.2. Zhvillimi i Kurrikulës 
Bërthamë për AAP

2017 - 2018 Përkundër faktit që Kurrikula e re e AAP-së ka qenë në 
mesin e objektivave kryesore për disa vite me radhë, 
ende mungon kurrikula e AAP-së.

6.4.3. Zhvillimi i testeve të 
provimit përfundimtar të 
profesioneve të ofruara në 
AAP

2017 - 2021 Nuk ka pasur përpjekje për zhvillim të testeve përfun-
dimtare të profesioneve të caktuara.

6.4.4. Rishikimi i udhëzimit 
administrativ për provimin 
përfundimtar të profe-
sionit

2017 - 2021 Po ashtu nuk është rishikuar Udhëzimi Administrativ për 
Provimin Përfundimtar të Profesionit.
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Rezultati 6.5. Të gjithë nxënësit e shkollave profesionale realizojnë mësimin praktik në shkollë, dhe 
një praktikë profesionale jashtë shkollës në përputhje me programin mësimor

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Sqarim

6.5.1. Zhvillimi i instru-
menteve për stimulimin e 
kompanive për pranimin e 
nxënësve në praktikë

2017 - 2021 Nuk ka asnjë instrument të zhvilluar për për stimulimin 
e ndërmarrjeve për pranimin e nxënësve në praktikë

6.5.2. Zhvillimi i rregullores 
për mbrojtjen e shëndetit të 
nxënësve gjatë praktikës

2017 - 2021 Nuk është aprovuar rregullorja për mbrojtjen dhe 
ruajtjen e shëndetit të nxënësve gjatë mësimit praktik 
në shkollë dhe në vendin e punës. Kjo rregullore është 
hartuar në vitin 2019 dhe aktualisht është në proce-
durë të aprovimit.

6.5.3. Trajnimi i personelit të 
zyrave për bashkëpunim me 
ekonominë

2017 - 2018 Deri më tani nuk ka asnjë instrument të zhvilluar për 
për stimulimin e ndërmarrjeve për pranimin e nx-
ënësve në praktikë.

6.5.4. Pajisja e punëtorive të 
15 shkollave profesionale

2017 - 2021 Nuk janë realizuar. 

6.5.5. Nënshkrimi i mar-
rëveshjeve të bashkëpunimit 
me kompanitë për praktikën 
e nxënësve dhe zbatimi i 
tyre

2017 Gjatë periudhës 2017 - 2019 janë nënshkruar një numër 
i madh i marrëveshjeve të bashkëpunimit me ndërmar-
rje për pranimin e nxënësve në praktikë profesionale, 
mirëpo nuk ka ndonjë evidencë të saktë të këtyre 
marrëveshjeve dhe as raportim të saktë për shkallën e 
zbatimit të tyre në praktikë.

6.5.6. Hartimi i akteve nënlig-
jore që përcaktojnë kriteret 
për themelimin e partnerite-
tit publiko-privat (PPP) në 
fushën e arsimit

2017 Nuk janë realizuar.

Rezultati 6.6. Këshillimi dhe orientimi në karrierë është funksional në sistemin e shkollimit për nx-
ënësit dhe të rriturit

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Sqarim

6.6.1. Trajnimi i mësim-
dhënësve të AAP për zh-
villimin e kurrikulave të 
këshillimit dhe orientimit në 
karrierë për të rinjtë dhe të 
rriturit

2017 /

6.6.2. Zhvillimi i standardit 
dhe kualifikimit të profesion-
it të këshilltarit të karrierës

2017 Në vitin 2017 është zhvilluar dhe verifikuar Standardi i 
profesionit për Këshilltar të Karrierës dhe  njëjti është 
aprovuar nga AKK.

6.6.3. Zhvillimi i kurrikulit 
për edukim dhe këshillim në 
karrierë për shkollat profe-
sionale

2017 /
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6.6.4. Zhvillimi i programit 
trajnues për mësimdhënësit 
e këshillimit dhe orientimit 
në karrierë

2018 MASHT ka ndërtuar platformën elektronike për ori-
entim profesional, edukim dhe këshillim në karrierë 
Busulla.com. Në këtë drejtim janë trajnuar mbi 700 
mësimdhënës të TIK-ut për përdorim të platformës. 
Në kuadër të platformës janë përgatitur 8 module të 
trajnimit për këshillim dhe orientim në karrierë, është 
zhvilluar softueri për analizën e tregut të punës në niv-
el kombëtar dhe lokal dhe janë publikuar shpalljet për 
rreth 1200 vende të punës dhe praktikes profesionale. 
Platforma ka arritur rreth 28,000 përdorues në nivel 
vendi.

6.6.5. Trajnimi dhe certifikimi 
i mësimdhënësve të këshil-
limit dhe orientim në karrierë 
për të rinjtë dhe të rriturit

2018 - 2021 /

6.6.6. Caktimi i këshilltarëve 
të karrierës në shkolla

2018 - 2021 Nuk është shënuar ndonjë progres në caktim të 
këshilltarëve për këshillim dhe orientim në karrierë.

6.6.7. Zhvillimi i me-
kanizmave për përcjelljen e 
të diplomuarve në shkollat e 
AAP

2018 - 2019 MASHT është mbështetur nga ETF për hartimin e 
instrumenteve për zhvillimin e sistemit të gjurmimit 
për arsim dhe aftësim profesional për të marrë infor-
mata kthyese nga të diplomuarit e arsimit profesional. 
Aktualisht këto instrumente janë duke u pilotuar në 20 
shkolla dhe nga viti 2020 planifikohet të shtrihen në të 
gjitha shkollat profesionale.  

Rezultati 6.7 Institucionet e AP dhe ofruesit e arsimimit të të rriturve kanë autonomi të plotë 
financiare dhe menaxhuese

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Sqarim

6.7.1. Rishikimi i rreg-
ullores për gjenerimin dhe 
shfrytëzimin e të hyrave 
vetanake në shkollë

2017 - 2018 Ekziston një rregullore për planifikimin dhe shpen-
zimin e të hyrave vetanake të realizuara nga institucio-
net e arsimit dhe aftësimin profesional dhe arsimi për 
të rritur.

6.7.2. Trajnimi i stafit të insti-
tucioneve të AP për hartim 
të projekteve që gjenerojnë 
të hyra

2018 - 2020 Gjatë vitit 2018 janë ndërrmarrë disa aktivitete për 
ngritjen e kapaciteteve financiare dhe menaxhuese në 
shkollat partnere të AAAPARr-së, si: trajnimi i stafit të 
shkollave partnere për menaxhimin e financave dhe 
qasje në SIMFK, planifikim të buxhetit sipas nevojave 
të profileve të shkollave, hartimin e planeve zhvillimore 
dhe granteve shkollore, rekrutimin e statit të mësim-
dhënësve për pjesëmarrje në komisione dhe zhvillimin 
e materialeve mësimore nga mësimdhënësit e profile-
ve përkatëse.

6.7.3. Rishikimi i programeve 
të institucioneve të AAP që 
ofrojnë arsimim për të rritur

2017 - 2018 /
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6.7.4. Rritja e pjesëmarrjes së 
nxënësve nga komunat tjera 
në Qendrat e Kompetencës

2017 Në vitin shkollor 2018/19 numri i përgjithshëm i nx-
ënësve në shkollat partnere të AAAPARr-së është 
4,623 nxënës, dhe krahasuar me vitin parprak është 
zvogëluar për 100 nxënës. Për më shumë në vitin 
2018/19, numri i nxënësve të regjistruar në shkollat 
partnere të AAAPARr-së është zvogëluar për 219 nx-
ënës krahasuar me vitin paraprak.

6.7.5. Rishikimi i formulës së 
financimit të institucioneve 
të AAP-së

2018 Nuk është realizuar. 

Rezultati 6.8 Ekzistojnë kapacitete njerëzore dhe infrastrukturore për menaxhimin e arsimimit për 
të rriturit

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Sqarim

6.8.1. Mbledhja, përpun-
imi dhe mirëmbajtja e të 
dhënave mbi arsimimin e të 
rriturve në SMIA

2017 - 2019 SMIA ka filluar të mbledhë dhe të raportojë të dhëna 
edhe për arsimimin e të rriturve që mundëson përcjell-
jen e gjendjes në këtë sektor. Në vitin shkollor 2018/19 
në arsimin e mesëm profesional kanë qenë të përfshirë 
1,912 të rritur, prej të cilëve 636 femra.

6.8.2. Ofrimi i mundësive të 
aftësimit për stafin menax-
hues në nivelin qendror, lokal 
dhe shkollor

2017 - 2021 /

6.8.3. Trajnimi i personelit 
shkollor për zbatim të Arr

2017 - 2021 /

Rezultati 6.9. Është rritur oferta e shkollimit në nivelin 5 të kualifikimeve

Aktivitetet Koha e 
planifikuar

Sqarim

6.9.1. Identifikimi i nevojave 
për kualifikime të nivelit 5

2017 - 2018 Nuk është realizuar studimi i paraparë në planin e vep-
rimit të PSAK-ut, lidhur me nevojat e ofrimit të kualifi-
kimeve në nivelin 5.

6.9.2. Zhvillimi i programeve 
të reja për arritjen e kualifi-
kimeve në nivelin 5 post-se-
kondar sipas KKK-së

2017 - 2021 Janë zhvilluar disa programe të nivelit 5, mirëpo jo nga 
shkollat publike profesionale, por nga ofrues tjerë pub-
lik joformal dhe ofrues privat të AAP-së. 

6.9.3. Ofrimi i programeve të 
reja të nivelit 5 post-sekon-
dar në IAAP, veçanërisht në 
Qendrat e Kompetencës

2017 - 2019 Dy programe janë zhvilluar në bashkëpunim me Pear-
son nga një projekt i financuar nga LuxDev ku në Qen-
dra e Kompetencës në Ferizaj ka filluar programin e 
nivelit 5 për asistent për fëmijë me nevoja të veçanta 
dhe në Qendrën e Kompetencës në Prizren, ku, nga viti 
2017 ka filluar programi për këshilltar karriere.
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2.6.11  Progresi në raport me treguesit e përcaktuar

OS6 AAP dhe Arsimi për të Rritur: Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional 
me kërkesat e tregut të punës në vend dhe më gjerë dhe krijimi i një sistemi të hapur 
të arsimit për të rriturit.

Indikatorët Baza Qëllimi Arritja

Përqindja e profileve 
të arsimit profesional 
për të cilat ekzistojnë 
standarde të apr-
ovuara të profesionit 

Nga 140 profile 
në shkolla; prej 
tyre së paku 
28 profesione i 
kanë standardet 
e aprovuara ; në 
AKK kanë dëshmi 
se 40 standarde 
janë të aprovuara  
(por prej tyre janë 
vetëm 28 të shkol-
lave AAP)

100% 92 nga 122 profilet e ofruara në 
shkollat profesionale nuk bazo-
hen në standardet e profesionit që 
nënkupton që më shumë se 77% 
e profileve të ofruara të AAP-së 
nuk bazohen në nevojat e tregut 
të punës. Të gjeturat, tregojnë që 
potencialisht, vetëm 8,640 ose 
20% e nxënësve të AAP-së mund 
të përfitojnë nga 28 standarde të 
profesionit të aprovuara në nivel 
kombëtar.

Indeksi i pariteti 
gjinor në arsimin 
profesional

0.63 ; (M: 25,758, 
F: 16182)

0.7 0.69

Indeksi i paritetit 
gjinor në drejtime 
teknike

0.25 0.40 0.30

Rritja e numrit të nx-
ënësve në drejtimet 
deficitare

37.8% 50% Në vitin 2018/19 në profilet deficita-
re ndjekin shkollimin 20,204 nxënës 
apo 46.12% e numrit të përgjith-
shëm të nxënësve në AAP.

Mesatarja e numrit 
të përgjithshëm të 
orëve të mësimit 
praktik dhe të prak-
tikës profesionale 
për nxënës

/ 170 orë/vit Nuk ka të dhëna

Përqindja e nxënësve 
që përfiton nga 
këshillimi në karrierë

10% 30%/vit Nuk ka të dhëna

Mobiliteti mësimor 
në arsimin dhe aftë-
simin fillestar profe-
sional

/ 1% Nuk ka të dhëna

Numri i përgjithshëm 
i orëve në programet 
e arsimit për të rritur

/ 200,000  orë/vit Nuk ka të dhëna
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OS6 AAP dhe Arsimi për të Rritur: Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional 
me kërkesat e tregut të punës në vend dhe më gjerë dhe krijimi i një sistemi të hapur 
të arsimit për të rriturit.

Indikatorët Baza Qëllimi Arritja

Indeksi i pariteti 
gjinor në arsimin për 
të rritur

/ 1 0.5

Përqindja e të rrit-
urve që marrin pjesë 
në programe të 
mësimit gjatë gjithë 
jetës (Të dhënat 
duhet të sigurohen 
nga Anketa e Tregut 
të Punës

/ / /

2.6.12 Përfundimet dhe Rekomandimet – AAP dhe Arsimi për të Rritur

   Interesimi i të rinjve për shkollat e arsimit profesional është rritur në vitet e fundit. Rreth 52% e nxënësve 
në arsimin e mesëm të lartë zgjedhin profilet e arsimit profesional. Megjithatë, lidhja e arsimit profesional 
me tregun e punës mbetet një sfidë, dhe mekanizmat e sigurimit të cilësisë mbesin të pazhvilluara. Shkollat 
profesionale vazhdojnë që përgjithësisht të mbesin si zgjedhje e dytë, veçanërisht për nxënësit që nuk kanë 
mundur të regjistrohen në gjimnaze. 92 nga 122 profilet e ofruara në shkollat profesionale nuk bazohen në 
standardet e profesionit që nënkupton që më shumë se 77% e profileve të ofruara të AAP-së nuk bazohen 
në nevojat e tregut të punës. Kurrikula e AAP-së duhet të hartohet për të siguruar se profilet e ofruara janë 
në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe për të inkurajuar të nxënit e bazuar në module. 

   Profilet më të kërkuara për nxënësit janë në fushën e inxhinierisë, prodhimit dhe ndërtimtarisë dhe fushën 
e biznesit, administrimit dhe drejtësisë. Në këto dy fusha mësimet i vijojnë rreth 61.4% të nxënësve të regjis-
truar në arsimin profesional dhe 51.1% e të gjitha vajzave të regjistruara në shkolla profesionale. Orientimi i 
përgjithshëm i nxënësve në fushat e bujqësisë, pylltarisë, peshkimit dhe veterinarisë dhe në fushën e shërbi-
meve është tejet i ulët. Në rast se analizohet orientimi i nxënësve të arsimit të mesëm profesional në nivelin 
rajonal dhe komunal mund të vërehen shpërputhje ndërmjet potencialit ekonomik rajonal dhe orientimit 
të nxënësve në shkollat profesionale

   Rreth 41% për qind e nxënësve në arsim profesional janë vajza. Nga analiza gjinore e orientimit në arsim 
profesional vërehet tendenca e orientimit të vajzave në profilet në fushat e shëndetësisë dhe mirëqenie dhe 
biznesit, administrimit dhe drejtësisë. Djemtë kanë tendencë të të orientimit në profilet në fushat e inxhin-
ierisë, prodhimtarisë dhe ndërtimtarisë. Në vitin 2018/19 në profilet teknike (profilet në fushat e inxhin-
ierisë, prodhimtarisë dhe ndërtimtarisë) ndjekin shkollimin rreth 3,391 vajza që krahasuar me numrin e 
përgjithshëm të nxënësve në këto profile shkalla e orientimit të vajzave në drejtimet teknike rezulton 23.3%. 
Indeksi i paritetit gjinor në drejtimet teknike është 0.30.
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   Një nga problemet e ngritura vazhdimisht në sistemin e përformancës së AAP-së, janë materialet mësimore 
të cilat nuk janë të cilësisë së duhur dhe që mungojnë në pothuajse shumicën e profileve. 

   Përkundër faktit që Kurrikula e re e AAP-së ka qenë në mesin e objektivave kryesore për disa vite me radhë, 
ende mungon kurrikula e AAP-së. Puna në dokumentin e Kurrikulës bërthamë të Arsimit Profesional ka 
filluar prej vitit 2017 nga një grupi punues, i përbërë nga përfaqësues të MASHT dhe përfaqësues të shkol-
lave profesionale dhe ende nuk ka përfunduar.

   Mësimi praktik në shkollë dhe praktika profesionale jashtë shkollës mbetet njëra nga temat e diskutuara 
gjatë, por që nuk ka rezultate të kënaqshme. Gjatë vitit 2016 dhe 2017 janë nënshkruar numër i madh i mar-
rëveshjeve të bashkëpunimit me kompanitë për dërgimin e nxënësve në praktikë profesionale, mirëpo nuk 
ka ndonjë evidencë të saktë të këtyre marrëveshjeve e as raportim të saktë për shkallën e zbatimit të tyre në 
praktikë. Informatat nga terreni flasin për probleme serioze në realizimin e praktikës profesionale dhe për 
mbështetjen e këtij aspekti të zhvillimit të nxënësve në nisma që burojnë drejtpërdrejtë nga shkolla.

   Këshillimi dhe orientimi në karrierë mbetet sfidë dhe shërbimet e ofruara janë ende të kufizuara në disa 
komuna. Në disa komuna ekzistojnë qendrat e këshillimit dhe orientimit në karrierë në nivel komunal apo 
zyrat e këshillimit dhe orientimit në karrierë janë të vendosura brenda shkollave. Këto janë arritur kryesisht 
nga iniciativat e projekteve të ndryshme, e jo si rezultat i një plani gjithëpërfshirës. MASHT ka ndërtuar 
platformën elektronike për orientim profesional, edukim dhe këshillim në karrierë Busulla.com. Nuk është 
shënuar ndonjë progres në caktim të këshilltarëve për këshillim dhe orientim në karrierë. 

   Sektori i arsimit dhe aftësimit professional nuk ka mbështetje financiare. Asistenca më e madhe financiare 
është dhënë nga donatorët. Financimi i arsimit profesional në Kosovë në kuadër të buxhetit të përgjithshëm 
për arsim nuk ka shënuar ndonjë rritje të ndjeshme në vitet e fundit. Formula aktuale e financimit të arsimit 
profesional është e përgjithësuar sipas orientimit për kokë nxënësi dhe pa ndonjë diferencim të shpenzi-
meve sipas kërkesave specifike të profileve. Shkollat profesionale gëzojnë një shkallë të kufizuar të autono-
misë kur bëhet fjalë për menaxhimin e fondeve dhe burimeve njerëzore, të cilat janë shumë të centralizuara.

   SMIA ka filluar të mbledhë dhe të raportojë të dhëna edhe për arsimimin e të rriturve që mundëson përcjell-
jen e gjendjes në këtë sektor. Kështu, gjatë vitit shkollor 2018/19 në arsimin e mesëm profesional kanë qenë 
të përfshirë 1,912 të rritur, prej të cilëve 636 femra. Indeksi i paritetit gjinor në arsimin për të rritur është 
0.5. Për fat të keq, nuk ka të dhëna për përfshirjen e të rriturve në forma të ndryshme të arsimit joformal.

Disa nga rekomandimet kryesore nga ky monitorim janë si më poshtë:

   Profilet në shkollat profesionale duhet të rishikohen në vazhdimësi për të siguruar se janë në përputhje 
me kërkesat e tregut të punës dhe për të inkurajuar të nxënit e bazuar në module. Për më shumë, duhet 
të funksionalizohet shërbimi i orientimit dhe këshillimit të karrierës në shkollë, në nivel komunal dhe në 
nivel kombëtar, duke ofruar informata mbi kërkesat e tregut të punës. Zhvillimi dhe aprovimi i kurrikulës 
bërthamë në arsimin profesional do të duhej të përfshinte edhe rishikimin e kurrikulës bërthamë të profile-
ve në të gjitha fushat e studimit. Profilet e arsimit profesional do të duhej të rishikohen në atë mënyrë që të 
përfshijnë kompetencat e profesionit në kurrikulë mësimore, staf mësimdhënës dhe infrastrukturë.
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   Zhvillimi i materialeve mësimore, si dhe pajisja e punëtorive të shkollave profesionale për të mundësuar 
zbatimin e kurrikulave të AAP dhe mësimin praktik me bazë në shkollë, janë ende sfida, prandaj duhet 
gjetur forma dhe mundësi të bashkëpunimit me biznese për realizimin e mësimit praktik në vendin e punës.

   Krijimi i fondit të përbashkët nga qeveria dhe industria për mbështetjen e shkollimit të nxënësve në drej-
timet deficitare dhe të vajzave në drejtimet teknike.

   Shërbimet e këshillimit dhe orientimit në karrierë duhet të vendosen në gjitha institucionet arsimore, duke 
filluar nga një fazë shumë e hershme (p.sh. gjatë shkollës së mesme të ulët).

   Të zhvillohet dhe aprovohet formula e financimit të arsimit profesional e diferencuar sipas fushave dhe 
profileve. 

   Çështje të tjera të cilat kanë nevojë për vëmendje në AAP përfshijnë ngritjen e kapaciteteve të stafit 
mësimdhënës, sigurimin e bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe ndërmarrjeve, zhvillimin e standardeve 
të profesionit, zhvillimin e kurrikulës bërthamë për AAP-në, korniza për profilet profesionale, modularizimi 
i kurrikulave ekzistuese të AAP-së dhe zhvillimi i kurrikulës së re modulare të bazuar në kompetenca sipas 
standardeve profesionale, cilësia e mësimit praktik dhe trajnimi në shkollat profesionale dhe mbështetja për 
mësimdhënësit e AAP-së nga programet e zhvillimit profesional.
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ARSIMI I LARTË
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2.7 OS7: Arsimi i Lartë

Një nga shtatë objektivat strategjik të PSAK është edhe arsimi i lartë me synimin për përmirësimin e cilësisë 
dhe konkurrencës së arsimit të lartë përmes promovimit të përsosmërisë në mësimdhënie, kërkimeve shken-
core, krijimtarisë artistike, inovacionit dhe ndërkombëtarizimit. Për objektivin strategjik për arsimin e lartë 
janë përcaktuar 11 rezultate të synuara, 47 masa strategjike, si dhe treguesit e suksesit që shërbejnë për moni-
torimin e zbatimit të tyre. Aktivitetet për zbatimin e këtyre masave janë përmbledhur në një plan veprimi dhe 
po ashtu është llogaritur buxheti për zbatim, i cili për fushën e arsimit të lartë arrinë shumën e përgjithshme 
prej €22,232,500 Euro.

Prioriteti kryesor në këtë fushë është përmirësimi i cilësisë në institucionet e arsimit të lartë, duke përfshirë 
përshtatjen e programeve të studimit me kërkesat e tregut të punës, nxitjen e hulumtimit shkencor, si dhe 
ofrimin e mbështetjes për zhvillim akademik për institucionet e arsimit të lartë. Po ashtu, vëmendje i kush-
tohet cilësisë së mësimdhënies dhe nevojës për të rritur numrin dhe mobilitetin e personelit akademik dhe 
të studentëve, si dhe rritjes së pjesëmarrjes në programe ndërkombëtare të arsimit të lartë dhe të hulumtimit 
shkencor. 

Rezultatet e synuara në objektivin strategjik për arsimin e lartë janë si në vijim:

7.1. Raporti staf akademik - student në IAL është të paktën 1:40;
7.2. Mekanizmat për zhvillim profesional të stafit akademik në IAL janë plotësisht funksional;
7.3. Mekanizmat për sigurimin e cilësisë në arsim të lartë janë plotësisht funksional;
7.4. Avancohet infrastruktura dhe teknologjia për mësimdhënie, punë kërkimore-shkencore dhe artistike;
7.5.  Deri në vitin 2019, Sistemi për menaxhimin e informatave në arsim të lartë (SMIAL) është plotësisht funk-

sional;
7.6.  Programet e studimit janë në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe shërbimet për orientim dhe këshil-

lim në karrierë janë funksionale në IAL;
7.7.  Numri i publikimeve shkencore në revista të indeksuara ndërkombëtare i stafit akademik rritet për 25% në 

çdo vit;
7.8. Deri në vitin 2018 është rishikuar dhe kompletuar infrastruktura ligjore për arsim të lartë;
7.9. Deri në vitin 2020 fillon zbatimi i formulës së financimit të arsimit të lartë në bazë të performancës;
7.10. Rritet mobiliteti i stafit akademik dhe studentëve të IAL;
7.11. Rritet pjesëmarrja në programet ndërkombëtare për arsim të lartë dhe kërkime shkencore.

Në vitin 2019, sistemi i arsimit të lartë në Kosovë përbëhet nga 31 institucione të akredituara të arsimit të lartë, 
prej të cilave 9 institucione publike dhe 22 institucione private. Këtij numri duhet shtuar edhe Universitetin e 
Mitrovicës së Veriut, i cili ofron programe në gjuhën serbe, por vazhdon të zhvillojë veprimtarinë në kuadër të 
sistemit arsimor të Serbisë. Me këtë numër të institucioneve të arsimit të lartë Kosova vazhdon të mbetet një 
ndër vendet me numrin më të madh të institucioneve të arsimit të lartë për 1 milion banorë. Grafiku 17 jep 
krahasimin me disa shtete të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. 
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Grafiku 17. Numri i institucioneve të arsimit të lartë për 1 milionë banorë
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Burimi: Të dhënat nga Eurostat dhe Agjencia e Kosovës për Akreditim

Në dy vitet e fundit numri i studentëve në arsimin e lartë është në rënie. Në vitin akademik 2018/19, në 
institucionet e akredituara të arsimit të lartë në Kosovë vijonin studimet 104,513 studentë, prej të cilave 56.7%  
femra (Tabela 14). Në kuadër të këtij numri nuk është llogaritur komuniteti studentor në Universitetin e Mi-
trovicës Veriore. 
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Tabela 14. Studentët në institucionet e akredituara të arsimit të lartë në vitin akademik 2018/19

Institucioni

Baçelor Master Gjithsej

Gj Gj Gj

Universiteti i Prishtinës 33,018 19,160 6,682 4,005 39,700 23,165

Universiteti i Prizrenit 5,379 3,703 259 126 5,638 3,829

Universiteti i Pejës 10,479 4,248 2,498 1419 12,977 5,667

Universiteti i Mitrovicës 2,676 1,606 212 98 2,888 1,704

Universiteti i Gjilanit 2,831 1,896 157 70 2,988 1,966

Universiteti i Gjakovës 2,419 1,854   2,419 1,854

Universiteti i Shkencave  
të Aplikuara Ferizaj 1,328 709 28 11 1,356 720

Fakulteti i Studimeve Islame 313 113 15 5 328 118

Akademia për siguri publike 230 20 / / 230 20

Institucionet publike 58,673 33,309 9,851 5,734 68,524 39,043

Kolegjet private 32,366 18,246 3,623 2,054 35,989 20,300

Gjithsej 91,039 51,555 13,474 7,788 104,513 59,343

Burimi: Statistikat e Arsimit 2018/19, MASHT

Zvogëlimi i numrit të studentëve në dy vitet e fundit vërehet qartë nga Grafiku 18, dhe kjo rënie është më e 
madhe tek institucionet private të arsimit të lartë në Kosovë. Këtu duhet marrë parasysh po ashtu faktin se 
Agjencia e Kosovës për Akreditim, nga viti 2017 në vendimet e saj për akreditim të programeve të studimit ka 
përcaktuar edhe numrin e studentëve që mund të regjistrohen në ato programe. 
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Grafiku 18. Studentët në institucionet e arsimit të lartë në shtatë vitet e fundit
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Burimi: Statistikat e arsimit 2015/16, 2016/17, 2017/18 dhe 2018/19, MASHT

Këto të dhëna, japin vlera të reja të treguesve të pjesëmarrjes në arsimin e lartë që janë paraqitur në tabelën 15. 
Treguesi i parë është modifikuar në përputhje me Kornizën e treguesve të arsimit të publikuar nga MASHT245 
në vitin 2017 dhe paraqet regjistrimin e përgjithshëm të studentëve në arsimin e lartë, pavarësisht nga mosha, 
e shprehur si përqindje e popullsisë të moshës 18-22 vjeç246. Për shkak të ndryshimit është llogaritur vlera 
e treguesit për vitin 2014/15 (gjendja fillestare), vlera e tij për vitin 2016/17 si dhe vlera për vitin 2018/19. 
Ndërkaq, treguesi i dytë, numri i studentëve në 100,000 banorë, po ashtu, bën pjesë në kornizën e treguesve të 
arsimit dhe është përdorur edhe më herët në formë të njëjtë.

Ndryshimi i vlerës së dy treguesëve të lartpërmendur, në raport me gjendjen në vitin akademik 2018/19 është 
relativisht i vogël, përkundër që ndryshimi në raport me gjendjen në vitin akademik 2016/17 ishte mjaft i 
madh, për të paktën dy arsye. Arsyeja e parë ishte rritja e numrit të studentëve për rreth 10,000 persona nga 
viti akademik 2014/15 në vitin 2015/16. Ndërkaq, arsyeja e dytë qëndron tek ndryshimet në vlerësimin e pop-
ullsisë. Parashikimi i ri i popullsisë i publikuar nga ASK247 vlerëson se popullsia e përgjithshme e Kosovës dhe 
ajo e moshës 18-22 vjeç është më e vogël se që tregon vlerësimi i mëhershëm248.   

245  Korniza e treguesve të arsimit në Kosovë, MASHT, tetor 2017.
246  Në PSAK kjo grupmoshë ka qenë 20-24 vjeç në përputhje me treguesin e Eurostat.
247  Parashikimi i popullsisë së Kosovës 2017-2021, ASK, dhjetor 2017.
248  Parashikimi i popullsisë së Kosovës 2011-2061, ASK, dhjetor 2013.
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Bazuar në të dhënat e fundit të vitit akademik 2018/19 rreth 66.1% bruto e studentëve të grupmoshave 18-22 
vjeç ndjekin arsimin e lartë në Kosovë. Shkalla e përfshirjes mund të jetë edhe më e lartë në rast se llogariten 
edhe studentet e Universitetit të Mitrovicës Veriore.249 Me këtë shkallë bruto të përfshirjes në arsimin e lartë, 
Kosova renditet më lartë se disa vende tjera të rajonit për nga shkalla e përfshirjes bruto të studentëve, si 
Shqipëri, Bosnja dhe Hercegovina dhe Maqedonia, ndërsa mbetet mbrapa Sllovenisë, Serbisë, Kroacisë, Turq-
isë dhe shteteve tjera të Bashkimit Evropian. 

Tabela 15. Treguesit e pjesëmarrjes në arsimin e lartë

Treguesi

Gjendja 
fillestare 
2014/15

Gjendja 
2016/17

Gjendja 
2018/19 Komente

Shkalla bruto e regjistrim-
it (numri i studentëve si 
përqindje e popullsisë të 
moshës 18-22 vjeç)

68.10% 84.23% 66.1%

Në vitin akademik 
2018/19 janë 104,513 stu-
dentë. Ndërkaq, popullsia 
e Kosovës e moshës 18-
22 në vitin 2018 vlerëso-
het në 158,168 banorë.

Numri i studentëve në 
100,000 banorë 6,669 7,471 5,824

Në vitin akademik 
2018/19 janë 104,513 stu-
dentë. Ndërkaq, popullsia 
e Kosovës në vitin 2019 
vlerësohet në 1,794,432 
banorë.

Indeksi i paritetit gjinor  
në arsimin e lartë 1.01 1.09 1.76

Për më shumë, Grafiku 19 jep krahasimin me disa shtete evropiane. Në vitin akademik 2018/19, Kosova ka 
5,824 studentë për 100.000 banorë dhe shifra aktuale e renditë Kosovën në mesin e vendeve rajonale me num-
rin më të madh të studentëve për 100.000 banorë. 

249  Të dhënat mbi shkallën e përfshirjes në arsimin e lartë bazohen në numrin zyrtar të studenteve sipas MASHT (2018/19). Kjo shifër 
nuk përfshin të dhënat e Universitetit të Mitrovices Veriore (UMV). Përderisa nuk është përditësuar numri i saktë i studentëve në 
UMV dhe përshtatur baza statistikore e popullësisë për të përfshirë edhe komunitetin serb është vështirë të supozohet me saktësi 
sa është shkalla bruto e përfshirjes.  
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Grafiku 19. Shkalla bruto e regjistrimit në arsimin e lartë
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Burimi: UN Data - http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142

Nga tabelat 14 dhe 15 vërehet se pjesëmarrja e femrës në arsimin e lartë vazhdon të jetë në nivel të kënaqshëm. 
Femrat përbëjnë 56.9% të studentëve në sektorin publik dhe 56.4% të studentëve në sektorin privat. Indeksi i 
paritetit gjinor në arsimin e lartë në Kosovë është 1.76. 

Gjatë vitit 2017/18 kanë diplomuar rreth 10,063 studentë në nivelin baçelor në programe të ndryshme të 
studimit. Sektori privat kontribon me rreth 23% të të diplomuarve. Në grafikun 20 është paraqitur numri i stu-
dentëve të diplomuar në studimet baçelor në vitet 2014/15 – 2017/18. Të dhënat tregojnë se femrat i përgjigjen 
më mirë obligimeve të tyre sesa meshkujt, ku 64% e të diplomuarëve në vitin akademik 2017/18 janë femra. 
Shkalla e diplomimit me kohë e studentëve kosovarë nuk është e kënaqshme.
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Grafiku 20. Numri i studentëve të diplomuar në studimet baçelor 2014/15-2017/18
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Burimi: Statistikat e arsimit 2015/16, 2016/17, 2017/18 dhe 2018/19, MASHT

2.7.1 Stafi akademik dhe studentët
Në kuadër të rezultatit parashihet që raporti staf akademik-student të jetë të paktën 1:40 apo rreth 40 studentë 
për 1 profesor. Në bazë të të dhënave të numrit të studentëve në vitin 2018/19 dhe numrit të stafit akademik 
të raportuar në MASHT/SMIAL (2018) dhe në  uebfaqet e institucioneve publike të arsimit të lartë, rezulton 
që proporcioni staf-student është larg cakut të synuar në pothuajse të gjitha institucionet publike të arsimit të 
lartë në Kosovë.  

Sipas të dhënave nga institucionet e arsimit të lartë, në institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë janë 
në marrëdhënie të rregullt pune 1,247 anëtarë të personelit akademik. Ndërkaq, në institucionet private janë 
në marrëdhënie të rregullt pune gjithsej 1,995 anëtarë të personelit akademik, ndërsa nuk ka informacion të 
saktë për numrin e stafit të angazhuar. 
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Grafiku 21. Stafi akademik në marrëdhënie të rregullt pune në IAL në Kosovë
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Burimi: Statistikat e arsimit 2018/19 - MASHT, numri i stafit akademik (MASHT/SMIAL, 2018)  dhe webfaqet e institucioneve 
publike të arsimit të lartë)

Siç shihet nga grafiku 21, institucionet publike të arsimit të lartë vazhdojnë të kenë numër të pamjaftueshëm të 
personelit akademik të rregullt. Përpjesëtimi “mësimdhënës-student” në institucionet publike është 1:55 ku në 
situatë mjaft të keqe janë universitetet në Prizren, Pejë, Gjilan dhe Gjakovë, ndërkohë që gjendja në Universi-
tetin e Prishtinës mbetet në nivelin e disa viteve të fundit 1:46. Ky raport profesor-studentë në Universitetin e 
Prishtinës është tejet i lartë, krahasuar me universitetet në vendet e rajonit. Në Shqipëri ajo është 1:24, në Sërbi 
1:23, në Maqedoni 1:17, kurse në Kroaci 1:9250. Kështu, UP-ja është larg çdo standardi të dëshiruar sa i takon 
numrit të studentëve për profesor. 

250  Dukagjin Pupovci dhe Gersi Gashi. Reformimi i Universitetit të Prishtinës - mision i mundur?, Instituti Demokraci për Zhvillim, 2015. 
http://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2015/11/D4D_PI_07_SHQ_Web.pdf 
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Ndërkaq, në situatë më të mirë ndodhet Universiteti i Mitrovicës dhe Universiteti i Shkencave të Aplikuara në 
Ferizaj. Grafiku 22 tregon rapotin staf akademik – student në institucionet e arsimit të lartë, duke llogaritur 
numrin e studentëve në vitin akademik 2018/19 dhe numrin e stafit akademik të rregullt të institucioneve të 
arsimit të lartë.    

Grafiku 22. Raporti profesor-student në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë
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Burimi: Statistikat e arsimit 2018/19 - MASHT, numri i stafit akademik (MASHT/SMIAL, 2018)  dhe webfaqet e institucioneve 
publike të arsimit të lartë)

Ky përpjesëtim përmirësohet deri në një masë kur llogariten edhe stafi akademik i angazhuar me honorar, edhe 
pse nuk duhet anashkaluar faktin se një pjesë e mirë e tyre mund të jenë personat e njëjtë, që punojnë në disa 
institucione të arsimit të lartë njëkohësisht. Ky raport profesorë-studentë mund të përmirësohet duke zvogëluar 
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edhe më tutje numrin e studentëve dhe duke rritur numrin e stafit akademik, duke përshtatur numrin e stu-
dentëve sipas kërkesave të tregut, si dhe duke ua ndërprerë të drejtën e studimeve atyre që i tejzgjasin ato. 

Numri i pamjaftueshëm i personelit akademik të kualifikuar ndikon drejtpërdrejtë në cilësinë e arsimit të 
lartë. Kështu, një hulumtim i realizuar nga “Perportr” raporton për numër të madh të temave të diplomës që 
mbikëqyren nga disa profesorë të Universitetit të Prishtinës që mbajnë mësim në programet ku përpjesëtimi 
“profesor-student” është i pavolitshëm.251 Sipas këtij hulumtimi, një profesoreshë që mban edhe post të lartë 
menaxhues në UP ka mentoruar 148 tema të diplomës për 2 vite e gjysmë ose mesatarisht 60 brenda një viti. 
Pa dyshim se situatat e tilla mund të çojnë mesazhe të gabueshme tek studentët, të cilët mund të kërkojnë 
“rrugë alternative” për përgatitjen e diplomave, pa përjashtuar plagjiaturën dhe mashtrimin. Rreziku tjetër 
që bartë numri i pamjaftueshëm i personelit akademik të kualifikuar janë grupet e mëdha të studentëve, ku 
mësimdhënësi nuk arrin t’i kushtojë kujdesin e duhur nevojave individuale të studentëve, ndërkohë që procesi 
i vlerësimit të njohurive është sipërfaqësor.252

Universiteti i Prishtinës (UP) është bartësi kryesor i arsimit të lartë në Republikën e Kosovës. Kjo vërtetohet nga 
numri më i madh i studentëve dhe të diplomuarve, por edhe me faktin që UP është institucioni arsimor i ranguar 
më së larti në platformat matëse. Shtojmë këtu edhe faktin që shumica e mësimdhënësve në të gjitha nivelet ar-
simore në vend vijnë prej UP-së, rëndësia e tij bëhet kruciale për cilësinë e arsimit në vend. Në një hulumtim të 
realizuar për stafin akademik të UP-së nga organizata Admovere në vitin 2018, konstatohet se nga 840 pjesëtarët 
e stafit akademik me CV të pubikuara në uebfaqen e UP-së, 257 (31%) janë të angazhuar të paktën edhe në një 
institucion tjetër të arsimit të lartë publik ose privat. Prej tyre 141 janë të angazhuar edhe në institucione private, 
85 në publike, 29 janë në private e publike, kurse 48 (5.71%) janë të angazhuar në tri institucione të tjera arsimore. 
Vlerësohet që angazhimet e tjera jashtë UP-së ndikojnë negativisht në mbarëvajtjen e procesit mësimor.253

Në anën tjetër, organizata ORCA në vitin 2019 ka hulumtuar të ardhurat personale të stafit akademik dhe me-
naxherial në universitetet publike të Kosovës. Pjesëtarët e stafit akademik të universiteteve publike në Kosovë 
paguhen shumë më shumë se profesorët e shteteve fqinje. Profesorët e Shqipërisë paguhen nga 600 (ligjërues) 
deri në 1000 euro (profesor i rregullt), ndërkohë që profesorët e Maqedonisë paguhen nga 400 deri në 600 
euro. Pagat bazë për profesorët e universiteteve publike në Kosovë janë nga 772 (asistent) deri në 1429 euro 
(profesor i rregullt). Këtyre ju shtohen edhe shtesa tjera për funksione të ndryshme dhe detyra shtesë, duke 
arritur paga mujore deri në 3500 euro. Në total, 170 profesorë me pozita menaxheriale në universitetet publike 
të Kosovës paguhen 313,354 euro në muaj, nga të cilat mbi 124 mijë euro janë shtesa (40% e të ardhurave mu-
jore).254 Po ashtu, i njëjti hulumtim gjen se rektorët e universiteteve publike paguhen mesatarisht 2517 euro në 
muaj, nga të cilat mesatarisht 1171 euro janë shtesa. Prorektorët e universiteteve publike paguhen mesatarisht 
2301 euro në muaj. Dekanët e universiteteve publike paguhen mesatarisht 2202 euro në muaj.255

Degradimi i vazhdueshëm i integritetit akademik është manifestuar në forma të ndryshme të pandershmërisë 
akademike, duke përfshirë plagjiaturën dhe mashtrimin, si dhe promovimin e pabazuar në merita dhe madje 

251   Pazari me tema të diplomës, Buletin Preportr, 2017. http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Pazari-me-tema-te-diplomes-224  
252  KEEN, 2017. Raport i vlerësimit të zbatimit të Planit Strategjik për arsimin në Kosovë në vitin 2017. http://www.keen-ks.net/site/as-

sets/files/1345/raporti_i_vleresimit_psak_alb-2.pdf   
253  Admovere, 2018. Stafi akademik i UP-së: studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa staf-studentë. http://ad-

movere.org/wp-content/uploads/2018/11/admovere_plagjiaturaUP_ALB_web-2.pdf  
254  ORCA, 2019. “Borgjezia” e Akademisë – Hulumtim i të ardhurave personale të stafit akademik menaxherial në universitetet publike 

të Kosovës. http://orca-ks.org/wp-content/uploads/2019/11/Borgjezia-e-Akademis%C3%AB.pdf 
255  Po aty.  
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edhe mashtrues, në gradat më të larta akademike. Për shkak të presionit publik, autoritetet dhe institucionet 
publike të arsimit të lartë kanë ndërmarrë disa hapa për të përmirësuar transparencën, integritetin dhe përg-
jegjshmërinë në sektorin e arsimit të lartë. Në fillim të vitit 2018, MASHT nxori akte nënligjore që përcaktonin 
platforma dhe revista të cilat konsiderohen të pranueshme për botimet e përdorura në procesin e promovimit 
akademik, ndërsa Universiteti i Prishtinës hartoi një rregullore për emërimet akademike. 

Përkundër faktit që në PSAK parashihet zhvillimi i 10 programeve të reja të doktoratës në fusha të ndryshme 
të studimit me qëllim të krijimit të kuadrit në institucionet publike të arsimit të lartë, nga viti 2017 nuk është 
zhvilluar asnjë program i nivelit të doktoratës. Aktualisht, vetëm Universiteti i Prishtinës ofron programe 
të doktoratës, si në vijim: Banka, Financa dhe Kontabilitet (9 studentë); Menaxhment dhe Informatikë (4 
studentë); Marketing (2 studentë); Ekonomiks (në gjuhën angleze) (2 studentë); E Drejta Ndërkombëtare; E 
Drejta Penale; E Drejta Civile dhe Pronësore; E Drejta Financiare; E Drejta Kushtetuese dhe Administrative; 
Biologji e Organizmave dhe Ekologji (5 studentë); Kimi (2 studentë);  Edukim (3 studentë); Mjekësi Klinike 
(10 studentë); Stomatologji (10 studentë); Biomjekësi Eksperimentale (3 studentë); Shëndeti Publik (3 stu-
dentë); Mjekësi Paraklinike (5 studentë); Gjuhësi (4 studentë); Letërsi (5 studentë); Histori (1 student). 

Po ashtu, përkundër faktit që në PSAK parashihet çdo vit mbështetja e 20 studentëve me bursa për studime 
të doktoratës për të plotësuar nevojat e institucioneve publike të arsimit të lartë për krijimin e kuadrove në 
drejtime deficitare/strategjike, nga viti 2017 është ofruar vetë një numër i kufizuar i bursave për këtë qëllim. 
Në periudhën 2017-18 projekti HERAS ka mbështetur 9 pjesëtarë të stafit akademik të institucioneve publike 
për studime të doktoratës dhe post-doktoratës, ndërsa MASHT ka mbështetur  4 kandidatë për studime të 
doktoratës dhe në bashkëpunim me partnerë zhvillimor ndërkombëtar ka mbështetur 4 studentë për studime 
të doktoratës në Hungari, 1 në Japoni dhe 2 në Greqi. 

PSAK parashihte edhe zhvillimin e mekanizmve për pranim të studentëve nga ana e institucioneve të arsimit 
të lartë duke marrë për bazë kapacitetet kadrovike të tyre. Përkundër faktit që institucionet publike të arsimit 
të lartë në Kosovë nuk kanë rekrutuar/caktuar zyrtarë përgjegjës pëlanifikim dhe analizë të pranimit të stu-
dentëve, Agjencia e Kosovës për Akreditim, nga viti akademik 2016/17 ka filluar praktikën e përcaktimit të 
numrit të studentëve që mund të regjistrohen në vendimet e saj për akreditim të programeve të studimit. 

2.7.2 Zhvillimi profesional i stafit akademik

Në kuadër të rezultatit parashihen disa aktivitete për funksionalizimin e mekanizmave për zhvillim profe-
sional të stafit akademik në institucionet e arsimit të lartë. Aktivitetet kryesore ndërlidhen me themelimin 
dhe funksionalizimin e zyrave për përsosmëri të mësimdhënies, vlerësimin e nevojave të stafit akademik për 
zhvillim profesional, hartimin e planit për zhvillim profesional të stafit akademik dhe zhvillimin e mekanizmit 
për monitorim dhe vlerësim të punës së stafit akademik. 

Aktualisht, vetëm Universiteti i Prishtinës ka të themeluar dhe funksionalizuar Zyrën për Përsosmëri të Më-
simdhënies, e cila ka të zhvilluar strategjinë e saj zhvillimore. Asnjë nga institucionet tjera publike të arsimit 
të lartë në Kosovës nuk i kanë themeluar/funksionalizuar zyret e tilla për t’i ofruar stafit akademik shërbime 
të zhvillimit akademik, përkatësisht programe të ndryshme të trajnimit lidhur me metodologjitë e reja të më-
simdhënies dhe të kërkimit shkencor. 
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Aktivitetet e tjera që ndërlidhen me vlerësimin e nevojave të stafit akademik për zhvillim profesional, har-
timin e planeve për zhvillim profesional të stafit akademik dhe zhvillimin e mekanizmave për monitorim dhe 
vlerësim të punës së stafit akademik nuk janë realizuar pothuajse nga asnjë institucion publik i arsimit të lartë 
në Kosovë.  

2.7.3 Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë

Në katër vitet e fundit, Agjencia e Kosovës për Akreditim ka demonstruar një qëndrim më të rreptë në pro-
cesin e akreditimit, duke rezultuar në uljen e numrit të programeve të studimit në arsimin e lartë (shih tabelën 
16). Gjatë vitit akademik 2018/2019 janë akredituar dhe ri-akredituar 366 programe të studimit të të gjitha 
niveleve. Shumica e programeve të studimit janë të nivelit baçelor dhe master. Numri i programeve të dok-
toratës është krahasimisht i vogël (19 programe). Numri i përgjithshëm i programeve të akredituara ka rënë 
nga 357 programe në vitin 2017 në 293 programe në vitin 2019. Pjesa më e madhe e programeve të studimit të 
akredituara janë në sektorin publik (173), ndërsa sektori privat ka 120 programe të akredituara. 

Tabela 16. Programet e akredituara nga Agjencia e Kosovës për Akreditim

Viti akademik Baçelor Master Doktoratë Integruara Niveli 5 Gjithsej

2010/11 196 113 1 / / 310

2011/12 212 129 12 / / 353

2012/13 240 154 25 / / 419

2013/14 270 181 26 / / 477

2014/15 262 180 26 / / 468

2017/18 221 109 19 7 1 357

2018/19 226 113 19 7 1 366

2019 154 113 19 6 1 293

Burimi: Informatë nga AKA, http://akreditimi-ks.org/docs/Downloads/Accreditation/kshc20092019/kshc20092019.pdf

Bordi i AKA-së është shkarkuar në shtator të vitit 2017 nga Ministri i MASHT, pas kërkesës së Kryeministrit 
të Kosovës, me një arsyetim se ky institucion është përgjegjës për situatën në arsimin e lartë, duke rezultuar në 
përjashtimin e AKA-së nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë (EQAR), si pasojë e cenimit të pavarësisë 
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së institucionit dhe presionit politik ndaj këtij institucioni të pavarur. Pas përjashtimit nga EQAR, AKA po 
ashtu vendoset anëtare nën vëzhgim nga Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë 
(ENQA) duke organizuar kështu vlerësim të parakohshëm me qëllim të vërtetimit se sa AKA përmbush stan-
dardet për sigurimin e cilësië. Ky proces përfundoj në tetor të vitit 2019 me mos vazhdimin e anëtarësisë së 
AKA-së në ENQA për shkak të dështimit për të përmbushur substancialisht standardet e ESG-ve. 256

MASHT i nxitur nga presioni i  organizatave të shoqërisë civile ka nxjerrë një udhëzim administrativ që për-
cakton kriteret dhe procedurat për emërimin e bordit të AKA-së. Qasja e re e përzgjedhjes së bordit të AKA-së 
është vlerësuar si më transparente dhe rezultoi me një përbërje të re të bordit të AKA-së, të zgjedhur për herë 
të parë nga Kuvendi i Kosovës. 

Në korrik të vitit 2018, përbërja e re e bordit të AKA-së, vendosi për tërheqjen e akreditimit për 83 programeve 
të studimit të institucioneve të arsimit të lartë (19 programe të institucioneve publike dhe 64 programe të in-
stitucioneve private) të cilat nuk i plotësonin kriteret për akreditim. Në fillim të vitit 2019, bordi i AKA-së ka 
shqyrtuar edhe mbulueshmërinë e programeve valide me staf akademik dhe pas verifkikmit të stafit akademik 
për këto programe studimi, vendosi për tërheqjen e akreditimit për 84 programe të studimit të institucioneve 
të arsimit të lartë (48 programe të institucioneve publike dhe 36 programe të institucioneve private). Këto ven-
dime nxitën kundërshtime dhe përplasje të ashpëra me institucionet e arsimit të lartë, të cilat u ankuan që nuk 
ishin të informuara për procedurën e vendimmarrjes së bordit të AKA-së dhe nuk ishin kontaktuar nga AKA 
për të iu dhënë mundësia që të përmirësonin listat e stafit akademik. Pas një kohe, bordi i AKA-së kishte lejuar 
ristrukturimin e stafit akademik, e cila i mundësoi disa institucioneve kthimin e akreditimit të programeve të 
caktuara. Megjithatë, kriteret e vendimmarrjes së bordit të AKA-së ende nuk janë bërë publike. 

Në korrik 2019, bordi i AKA-së, vendosi që të mos akreditoj tri universitete publike dhe disa institucione 
private të arsimit të lartë. Aktualisht, akreditim valid institucional kanë 6 institucone publike, përkatësisht 4 
Universitete dhe 2 Fakultete: Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”, 
Universiteti i Gjilanit “Kadri Zeka”, Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, Fakulteti i Sigurisë Pub-
likë dhe Fakulteti i Studimeve Islame. 

Akreditim të velfshëm për vitin 2019 nuk kanë tri universitetet publike: Universiteti i Pejës “Haxhi Zeka”, 
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” dhe Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”. Megjithatë, sipas Ligjit për 
Arsimin e Lartë në Kosovë, nëse një bartës i licencuar i arsimit të lartë nuk arrin të fitojë akreditimin apo 
riakreditimin institucional, kjo do të rezultojë me një organizim tjetër të akreditimit jo më vonë se pas një viti. 
Nëse dështon për herë të dytë në marrjen e akreditimit, atëherë i hiqet licenca. Rrjedhimisht, këto tri univer-
sitete do të vazhdojnë me vitin e dytë dhe të tretë të studimeve me studentë aktual mirëpo nuk do të kenë të 
drejtë të regjistrojnë studentë të rinj në vitin e ri akademik 2019/20. 

Në sektorin privat, aktualisht akreditim valid institucional kanë 16 institucione private të arsimit të lartë, si në 
vijim: Kolegji AUK, Kolegji Dardania, Kolegji Dukagjini, Kolegji ESLG, Akademia Evolucion, Kolegji Arbëri, 
Kolegji Ndërkombëtarë i Biznesit në Mitrovicë, Kolegji ISPE, Kolegji Heimerer, Kolegji Pjeter Budi, Kolegji 
Rezonanca, Kolegji Riinvest, Kolegji AAB, Kolegji UBT, Kolegji Universi, Kolegji Universum. Akreditim të 

256  ENQA Agency Review, 2019. Kosovo Accreditation Agency (KAA) https://enqa.eu/wp-content/uploads/2019/10/KAA-external-re-
view-report.pdf
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vlefshëm për vitin 2019 nuk kanë 7 institucione private të arsimit të lartë si në vijim: Kolegji Biznesi, Kolegji 
FAMA, Kolegji Globus, Kolegji Iliria, Kolegji Juridica, Kolegji Tempulli, Kosovo Art Academy. 

Kolegji FAMA, Kolegji Iliria, Kolegji Tempulli si dhe Kosovo Art Academy kanë pasur raport negativ të ek-
spertëve ndërkombëtarë të akreditimit në procesin e vlerësimit institucional, ndërsa Kolegji Biznesi, Kolegji 
Juridica dhe Kolegji Globus nuk kanë aplikuar për ripërtrirje të akreditimit institucional. Dispozitat e Ligjit 
për Arsimin e Lartë në Kosovë vlejnë edhe në këtë rast, përkatësisht të njejtit kanë të drejtë ligjore t’i nënsht-
rohen procesit të vlerësimit brenda një viti, nëse edhe për herë të dytë dështojnë të marrin akreditimin insti-
tucional atëherë procedohet me tërheqje të licëncës. Deri atëherë, këto institucione kanë të drejtë të vazhdojnë 
me studentët e tyre aktual.

Në kuadër të rezultatit parashihen edhe aktivitete për zhvillimin dhe zgjerimin e kapaciteteve njerëzore dhe 
financiare të AKA për t’i zbatuar standardet ESG (Udhëzimet Standarde Evropiane) mbi sigurimin e cilësisë. 
AKA aktualisht numëron 5 punëtorë dhe një ushtrues detyre të drejtorit të AKA-së. Për dallim nga viti 2017 
numri i punëtorëve në AKA nuk është rritur por është zvogëluar. Deri në fund të vitit 2017, AKA numëronte 7 
punëtorë, mirëpo 4 nga ta kishin dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre. Për katër pozitat e lira ishte zhvilluar pro-
cedurë e rekrutimit megjithatë AKA ka arritur të pranojë vetëm 2 persona staf shtesë. Mungesa e kapaciteteve 
njerëzore të AKA-së e pamundëson atë që të realizojë misionin dhe prioritetet strategjike të saj. 

Karakteri i vizitave studimore të realizuara nga stafi i AKA-së për ngritje të kapaciteve, ka më tepër qëllim 
njohjen me trendet dhe praktikat evropiane për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. Zyrtarët e AKA-së kanë 
marrë pjesë në trajnime/ seminare/ punëtori të organizuara nga ENQA apo agjenci tjera për trendet e fundit 
në sigurimin e cilësisë. Po ashtu ata kanë marrë pjesë në shumë nga forumet evropiane të sigurimit të cilësisë 
të cilat janë obligative për agjencitë anëtare të ENQA. Megjithatë, nuk janë realizuar vizita studimore në ag-
jencitë e sigurimit të cilësisë në Evropë të cilat sapo e kanë kaluar procesin e vlerësimit nga ENQA me qëllim 
të marrjes së informatave për proceset e vlerësimit. I gjithë stafi deri më tani ka ndjekur 8-10 vizita të tilla. 
Në kuadër të PSAK 2017-2021 parashihet zgjerimi i kapaciteteve financiare mirëpo buxheti i AKA-së është 
zvogëluar vazhdimisht nga viti 2016.

AKA ka hartuar dhe miratuar standardet e reja të saj bazuar në standardet dhe udhëzuesit evropian ESG 2015. 
AKA, po ashtu ka funksionalizuar platformën elektronike “E-Akreditimi”, përmes së cilës tashmë shumë nga 
proceset që lidhen me vlerësimin dhe akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë, siç janë deklarimi i stafit 
akademik të angazhuar në institucione realizohet përmes mënyrës elektronike. Aplikimi për akreditim ende 
nuk është funksionalizuar. Kjo platformë po ashtu do t’i mundësojë stafit akademik, studentëve, grupeve të 
interesit dhe opinionit publik, marrjen e informatave të sakta lidhur me procesin e akreditimit, duke rritur 
kështu maksimalisht transparencën dhe llogaridhënien e AKA-së. 

Gjatë dy viteve të fundit është rishikuar disa herë Udhëzimi Administrativ mbi akreditimin e institucioneve të 
arsimit të lartë. Ndryshimi i shpeshtë i UA për akreditim, veçanërisht sa i përket afateve kohore për dorëzimin e 
aplikacioneve dhe deklarimit të stafit akademik, ka krijuar pasiguri në mesin e institucioneve të arsimit të lartë. 

Përkundër entuziazmit dhe përkushtimit të AKA-së për zbatimin e kërkesave që burojnë nga procesi i akred-
itimit, ajo ende nuk ka zhvilluar mekanizmat e duhur për të monitoruar punën e institucioneve të arsimit të 
lartë. Në Planin Strategjik të AKA-së 2019-2023, monitorimi cilësohet si një nga dobësitë e Agjencisë, ndërsa 
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mosrealizimi i këtij aspekti të punës së saj i atribuohet mungesës së stafit. Forma e vetme e monitorimit që, 
për momentin, ndërmerr AKA, është verifikimi në distancë i stafit akademik të institucioneve të arsimit të 
lartë që, në disa raste, ka rezultuar me suspendim dhe tërheqje të akreditimit. Në këtë drejtim, AKA duhet të 
hartoj dokumentin e metodologjisë për monitorimin e cilësisë në institucionet e arsimit të lartë në përputhje 
me Standardet dhe Udhëzimet Evropiane për Sigurimin e Cilësisë për të siguruar një proces monitorimi të 
efektshëm dhe efektiv. Procesi i akreditimit vazhdon të mbetet mjeti kryesor për vendosjen e standardeve të 
cilësisë në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë. Megjithatë, procesi i akreditimit në kontekstin e Kosovës është 
keqkuptuar, duke u kufizuar vetëm në zbatimin formal të rregullave dhe procedurave të akreditimit dhe jo 
në përdorimin e tyre si një udhërrëfyes se si palët e ndryshme mund të kontribuojnë në sigurimin e cilësisë. 

Sistemi jofunksional i brendshëm për sigurimin e cilësisë është një prej pikave më të dobëta të institucioneve 
publike të arsimit të lartë në Kosovë që reflektohet edhe në cilësinë e mësimdhënies. Institucionet publike 
nuk i kanë të funksionalizuara zyrat për sigurimin e cilësisë, kanë kapacitete të kufizuara të stafit që merret 
me aspekte të sigurimit të cilësisë, nuk kanë udhëzues për sigurim të cilësisë, vetëvlerësimet realizohen vetëm 
për qëllim të akreditimit dhe jo për qëllim të përmirësimit të brendshëm të institucionit dhe instrumentet e 
sigurimit të cilësisë kufizohen vetem në vlerësimin e stafit akademik nga studentët. 

Për më shumë, proceset e vetëvlerësimit asnjëherë nuk bëhen publike dhe transparente për palët e treta dhe 
komunitetin akademik. Këto institucione kanë mungesë të madhe të stafit akademik, të kapaciteteve hu-
lumtuese dhe shkencore, mungesë të autonomisë financiare dhe kufizime të tjera buxhetore, mangësi të ndër-
kombëtarizimit dhe shkëmbimit të studentëve apo stafit akademik, megjithëse përpjekje janë bërë dhe hapa 
konkretë kanë filluar të merren me qëllim të zhvillimit të këtyre komponentëve. Po ashtu, këto institucione 
ende sfidohen nga ndikimet politike për sa i përket përzgjedhjes së rektorëve, përzgjedhjes së stafit akademik 
dhe strukturave të tjera udhëheqëse brenda universiteteve. 

Sfidë evidente është harmonizimi i kritereve për sigurim të brendshëm të cilësisë me kriteret për sigurim të 
jashtëm të cilësisë. Janë të shpeshta rastet kur plan programet e fakulteteve të universiteteve publike janë të 
ngjashme me njëra tjetrën dhe shkalla e dyfishimit të këtyre programeve të jetë mbi masën 60%. Në rastet e 
tilla, dyfishimet e kurrikulave nuk lejojnë studentët të profilizohen dhe të arrijnë rezultatet e të nxënit ashtu 
siç studentët regjistrohen në studimet e tyre. Këto raste sidomos në fakultetet e mëdha ndodhin për arsye të 
dhënies së orëve të njëjta të shumë profesorëve me qëllim të akomodimit të atyre në lëndët mësimore, pa mar-
rë parasysh se sa ndikon kjo në arritjen e rezultateve të të nxënit të studentëve. 

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka dhënë një numër të vërejtjeve gjatë vlerësimit të jashtëm të 
këtyre fakulteteve, me rekomandimin e qartë që programet e studimit të shkrihen me qëllim që studentët të 
profilizohen dhe të marrin njohuri të specializuara për fushat përkatëse. Sipas ekspertëve ndërkombëtarë të 
akreditimit, ekziston një diskrepancë e madhe ne mes të emrave të programeve të studimit dhe rezultateve të 
të nxënit të programeve, dhe se kjo shkakton keqinformim të madh tek studentët, universitetet, tregut të punës 
dhe shoqërisë.  

Po ashtu, në kuadër të PSAK parashihet themelimi i Zyrave për Sigurim të Cilësisë në të gjitha institucionet 
publike të arsimit të lartë dhe trajnimi i njësive për sigurim të cilësisë në arsimin e lartë. Pothuajse të gjitha 
institucionet publike të arsimit të lartë kanë themeluar Zyrat për Sigurim të Cilësisë. Aktivitetet për ngritjen e 
kapaciteteve të njësive për sigurim të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë kanë qenë shumë të kufizuara. 
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Projekti HERAS ka mbështetur trajnimin e kordinatorëve për zhvillim akademik të institucioneve të arsimit 
të lartë dhe ka organizuar punëtori mbi procedurat e vlerësimit të programeve dhe mësimdhënies. 

Mungesa e kapaciteteve të AKA-së si dhe problemet me të cilat AKA është ballafaquar gjatë dy viteve të fundit 
kanë ndikuar që AKA të mos realizojë analizën e thellë të sistemit siç ishte planifikuar në PSAK për peridhën 
2017/18. Në anën tjetër, po ashtu nuk është punuar në hartimin e aktit nënligjor për përcaktimin e kritereve 
për rankimin e programeve dhe institucioneve sipas Kornizës Multidimensionale Evropiane. 

Rangimi i vetëm ndërkombëtar që përfshin institucionet e arsimit të lartë në Kosovë është Webometrics që 
realizohet nga një institut kërkimor në Spanjë. Webometrics mat madhësinë dhe prezencën në web të insti-
tucioneve të arsimit të lartë dhe ka një korrelacion mjaft të mirë me rangimet tjera ndërkombëtare në rastin 
e institucioneve më prestigjioze të arsimit të lartë në botë. Edicioni i Webometrics i vitit 2019 e ka vendosur 
Universitetin e Prishtinës në pozitën e 2776-të në botë. Një krahasim i rangimit të Universitetit të Prishtinës 
me universitetet e kryeqyteteve tjera të Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Universitetit të Tiranës, tregon 
se pozicioni i tanishëm i arsimit të lartë në Kosovë lë shumë për të dëshiruar (Grafiku 23).

Grafiku 23. Rankimi Webometrics i universiteteve të rajonit

Universiteti i Ljubjanës

Universiteti i Beogradit

Universiteti i Zagrebit

Universiteti i Shkupit

Universiteti i Sarajevës

Universiteti i  Malit të Zi

Universiteti i Prishtinës

Universiteti i EJL

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Universiteti i Tiranës

Universiteti Politikenik i Tiranës

1669

307

464

619

1569

2078

2776

3881

4868

4735

5935

Burimi: www.webometrics.info, Rankimi dhjetor 2019.
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Ndërsa nga krahasim i rangimit të institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë, vërehet se Universiteti i Prisht-
inës gjendet në pozitën më të mirë në nivel vendi (Grafiku 24). 

Grafiku 24. Rankimi Webometrics i institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë
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Burimi: www.webometrics.info, Rankimi dhjetor 2019

MASHT ende nuk ka themeluar Agjencinë Shtetërore për Provime Shtetërore, i cili do të duhej të ishte insti-
tucioni kryesor për zbatimin e Ligjit për Profesionet e Rregulluara në Kosovë të aprovuar në fund të vitit 2016. 
Legjislacioni sekondar për funksionim të Agjencisë mbetet ende larg përfundimit. 

2.7.4 Infrastruktura për mësimdhënie dhe punë kërkimore shkencore

Në kuadër të rezultatit 7.4. janë paraparë aktivitete që kanë për qëllim ofrimin e mbështetjes institucionale për 
zhvillim të infrastrukturës kërkimore-shkencore, vlerësimin e nevojave të infrastrukturës për mësim dhe punë 
kërkimore shkencore dhe hartimin e planeve për mirëmbajtje dhe përditësimin e pajisjeve të laboratorëve. 
Sfidat kryesore për punë kërkimore-shkencore në Kosovë lidhen me burimet njerëzore, infrastrukturën dhe 
pajisjet jofunksionale. Institucionet e arsimit të lartë përballen me mungesën e hapësirave fizike, si dhe pa-
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jisjeve dhe instrumenteve laboratorike. Mungesa e infrastrukturës adekuate për punë kërkimore paraqet një 
sfidë dhe mangësi edhe për pjesëmarrjen në programin “Horizon 2020”, meqenëse ndërtimi i konzorciumeve 
të bashkëpunimit merr për bazë edhe kushtet për punë kërkimore në institucionet e arsimit të lartë. Përveç 
kësaj, institucionet e arsimit të lartë nuk kanë strategji adekuate për kërkim shkencor, ndërsa kanë fonde të 
kufizuara dhe kapacitete të dobëta për t’u angazhuar në projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar. 

Këshilli Kombëtar i Shkencës (KKSH) ishte themeluar në vitin 2007 dhe ishte funksional deri në vitin 2011, 
me ç‘rast përkundër mangësive me të cilat përballej, arriti të hartojë Programin Kombëtar të Shkencës dhe 
standardet për punën shkencore në Kosovë. Këshilli përbëhej prej 15 anëtarëve dhe ishte përgjegjës për zh-
villimin e Programit Kombëtar të Shkencës, për vlerësimin në mënyrë krahasuese të gjendjes së veprimtarisë 
kërkimore-shkencore, pozitën dhe zhvillimin e saj në nivel qendror dhe ndërkombëtar, si dhe për propozimin 
e masave që synojnë avancimin e veprimtarisë kërkimore-shkencore. Megjithatë, pas vitit 2011, Kuvendi i 
Kosovës nuk arriti asnjëherë të sigurojë konsensusin për të emëruar anëtarët e KKSH-së. Kësisoj, periudha 
2007 deri 2011 ishte mandati i vetëm i konstituimit të KKSH-së dhe aktualisht Kosova nuk e ka funksional 
KKSH-në dhe i mungon zbatimi i një programi të përditësuar për shkencë. Pamundësia e Kuvendit të Kosovës 
për të siguruar votat e shumicës dhe për të mundësuar emërimin e KKSH-së përbën një shembull tipik ku 
preferencat politike individuale dëmtojnë përfitimet sociale. 

Këshilli Kombëtar i Shkencës duhet të jetë organi përgjegjës për zhvillimin e makro-politikave dhe planeve të 
veprimit, duke identifikuar përparësitë shkencore dhe mundësitë financiare, që synojnë krijimin e kushteve 
për investime në infrastrukturë, fuqizimin e pjesëmarrjes në projekte kërkimore ndërkombëtare dhe zhvillim-
in e një edukimi programor sistematik për hulumtuesit shkencor.

Në periudhën 2017-18 janë shënuar investime të kufizuara kapitale për infrastrukturën e mësimdhënies dhe 
kërkimit shkencor. Projektet kryesore ndërlidhen me ndërtimin e objekteve të disa fakulteteve dhe zgjerimin 
e kampuseve të universiteteve publike. Planifikimet e MASHT për të pajisur 5 institucione me laboratorë të 
rinj për mësim dhe punë kërkimore-shkencore kanë dështuar për shkak të kufizimeve buxhetore. Po ashtu, 
nuk është ndërrmarrë ndonjë iniciativë për të hartuar planet për mirëmbajtjen dhe përditësimin e pajisjeve të 
laboratorëve kërkimor-shkencor.

Një hulumtim i realizuar nga organizata Admovere në vitin 2017 gjen se në Universitetin e Prishtinës një 
numër i konsiderueshëm i fakulteteve nuk kanë biblioteka, ndërsa edhe ato që kanë, i kanë dobët të fur-
nizuara. Në shumicën e fakulteteve të UP-së, së bashku me bibliotekat e fakulteteve janë edhe sallat e leximit 
dhe gjendja nuk është më e mirë as në to: numri i ulëseve nëpër biblioteka dhe salla të leximit është shumë i 
kufizuar dhe orari i punës është shumë i shkurtër. Bibliotekat e fakulteteve të UP-së nuk janë të furnizuara me 
literaturë bashkëkohore: nuk ka literature adekuate për drejtimet specifike të fakulteteve përkatëse dhe nuk 
ka qasje në databaza ndërkombëtare shkencore.  Asnjë nga bibliotekat e fakulteteve të UP-së nuk kanë komp-
juterë, printer, skaner e as fotokopjues, madje disa prej tyre nuk kanë as internet.257

257  Admovere, 2018. Universiteti i Prishtinës: raportet e akreditimit, bibliotekat dhe revistat. http://admovere.org/wp-content/up-
loads/2018/12/admovere_raporti_dhjetor2018_ALB.pdf
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2.7.5 Sistemi i menaxhimit të informatave në arsimin e lartë

Në periudhën 2015-2017 është zhvilluar Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsimin e Lartë (SMIAL), 
i cili bën të mundur gjenerimin e të dhënave të nevojshme për analizën e gjendjes në këtë sektor dhe vendim-
marrje të informuar. Ky hap paraqet përmirësim në raport me gjendjen paraprake, gjë që shihet edhe nga dy 
përmbledhjet e fundit të statistikave të arsimit, të cilat sjellin të dhëna të përdorshme për numrin e studentëve 
dhe stafit akademik në arsimin e lartë. 

Gjatë vitit 2017/18 është rishikuar dy herë Udhëzimi Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Sistemit 
të Menaxhimit të Informatave në Arsimin e Lartë. SMIAL është pilotuar në 2017 në disa institucione të arsimit 
të lartë dhe është funksionalizuar tërësisht në vitin 2018. MASHT ka organizuar trajnime dhe ka hartuar ud-
hëzues për stafin e institucioneve të arsimit të lartë për futjen e të dhënave në system. Megjithatë, SMIAL ka 
mungesë të mbështetjes së vazhdueshme teknike për të adresuar pengesat në futje të të dhënave dhe ende nuk 
ka filluar publikimi i të dhënave të plota në përputhje me konceptin e SMIAL. 

MASHT ende nuk i ka zhvilluar treguesit kombëtar të arsimit të lartë, përkundër që ky aktivitet parashihej të 
përfundonte në vitin 2018.

2.7.6 Ndërlidhja me tregun e punës

Një mangësi strukturore e arsimit të lartë në Kosovë është zhvillimi i programeve të studimit të cilat nuk 
reflektojnë nevojat reale të tregut të punës. Njëkohësisht, këtyre programeve u mungon edhe ndërdisipli-
nariteti, pjesa e mësimit praktik, si dhe ndërlidhja me kërkimin shkencor. Mospërputhja e nevojave të tregut 
të punës me njohuritë e fituara në arsimin e lartë është identifikuar si një prej pengesave kryesore për rritjen e 
punësimit dhe zhvillimin ekonomik në vend. Tabela 17 jep një pasqyrë të programeve të akredituara në vitin 
2019  sipas fushave të studimit të përcaktuara nga Eurostat. Nga tabela vërehet se rreth 60% të programeve 
studimore janë nga fusha e edukimit, arteve dhe shkencave humane, shkencave shoqërore dhe shërbimeve. Së 
fundi, AKA ka filluar të kërkoj nga institucionet e arsimit të lartë që në procesin e akreditimit të konsultohen 
me industrinë dhe se industria tani më është pjesë e vizitave të ekspertëve të akreditimit. 
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95+5+R
95+5+R

75+25+R
74+26+R
88+12+R
88+12+R

88+12+R

Tabela 17. Programet e akredituara në vitin akademik 2018/19 sipas fushave të studimit

Fushat e studimit Sektori 
publik 

Sektori 
privat Total Total (%)

Edukimi 15 0 15 5.1%

Shkencat humane dhe artet 45 28 73 25%

Shkencat shoqërore, biznesi dhe drejtësia 31 47 78 26.7%

Shkencat e natyrës, matematika dhe kompjuterika 28 9 37 12.7%

Inxhinieria, prodhimtaria dhe ndërtimi 24 13 37 12.7%

Bujqësia dhe veterina 11 4 15 5.1%

Shërbime 6 3 9 3%

Shëndeti dhe Mirëqenia 12 16 28 9.6%

Gjithsej 172 120 292

Burimi: Agjencia e Kosovës për Akreditim258

Grafikët 25 dhe 26 paraqesin studentët e regjistruar në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë në vitin 
2018 sipas fushave të ESAC. Numri më i madh i studentëve dhe programeve arsimore janë në kategorinë e 
shkencave shoqërore dhe studimit të së drejtës. Në vitin 2018, është shënuar një rritje e theksuar e numrit të 
studentëve në fushat mjekësore kryesisht në sektorin privat.259

258   http://akreditimi-ks.org/docs/Downloads/Accreditation/kshc20092019/kshc20092019.pdf
259   MASHT, Raport Vjetor i Vlerësimit të PSAK për vitin 2018, Mars 2019.
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Grafiku 25. Studentët e regjistruar në vitin 2018 sipas fushave të ESAC
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Burimi: MASHT, 2018

Në bazë të të dhënave të MASHT/SMIAL 2018, numri më i madh i studentëve të regjistruar për herë të parë 
ishte në fushën e biznesit (6775 studentë), mjekësisë (4483 studentë), drejtësisë (3727 studentë), shkenca sho-
qërore (2533 studentë), informatikë/matematikë (2363 studentë), dhe inxhinieri (1950 studentë). Orientimi 
i studentëve në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë ende mbetet i ulët.260 Shkalla e orientimit të 
studentëve në fushat e studimit në shkenca shoqërore, humane, biznes dhe juridik është shumë e lartë në 
krahasim me dinamikën e tregut. Kjo qon në rritjen e numrit të studentëve me kualifikim terciar të papunë.

260   MASHT, Raport Vjetor i Vlerësimit të PSAK për vitin 2018, Mars 2019.



185

2017 - 2021

Grafiku 26: Orientimi i studentëve të regjistruar në vitin 2018 sipas fushave të ESAC dhe institucioneve
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Burimi: MASHT, 2018

Puna praktike vazhdon të jetë pikë e dobët e programeve studimore në institucionet e arsimit të lartë në 
Kosovë. Një formë e shpërfaqjes së kësaj dobësie është mosinformimi i studentëve për punën praktike si pjesë 
e programit mësimor. Dobësia tjetër ka të bëj me shkallën dhe cilësinë e realizimit të punës praktike. Puna 
praktike gjatë studimeve është e mangët ose nuk realizohet fare. Puna praktike mungon edhe në ato fusha ku 
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shpenzimet për organizimin e saj do të ishin relativisht të ulëta, siç janë shkencat shoqërore dhe humane. Si 
arsye kryesore për mungesën e punës praktike shihet shpërputhja e madhe në mes të numrit të studentëve dhe 
të stafit akademik, e cila e bën të pamundur organizimin efektiv të punës praktike. Arsyeje tjetër është edhe 
mungesa e interesimit tek stafi akademik. 

Në disa fakultete të UP ekzistojnë borde industriale të cilat kanë për qëllim të adresojnë probleme të kësaj 
natyre nga aspekti përmbajtësor, ndërsa mekanizma konsultativë ekzistojnë edhe në disa institucione të tjera 
të arsimit të lartë.

Në kuadër të PSAK janë paraparë disa aktivitete që ndërlidhen me themelimin e bordeve industriale dhe re-
alizimin e studimeve të mirëfillta mbi ndërlidhjen e arsimit dhe tregut të punës. Pothuajse në të gjitha njësitë 
akademike të institucioneve publike të arsimit të lartë ekzistojnë bordet industriale. Nga 18 borde industriale, 
10 nga to janë në Universitetin e Prishtinës, 1 në Universitetin e Ferizajt, 2 në Universitetin e Gjakovës, 3 në 
Universitetin e Pejës, 1  në Universitetin e Mitrovicës dhe 1 në Universitetin e Gjilanit. Po ashtu, të gjitha 
njësitë akademike të Universitetit të Pejës i kanë të themeluara dhe funksional trupat këshillëdhënës.

Përkundër që PSAK parashihte që në periudhën 2017-2019 të ndahen grante për mbështetjen e së paku 30 
iniciativave të partneriteteve ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe bizneseve, deri më sot nuk është 
ndarë grant i tillë. Po ashtu, nuk është realizuar studimi mbi ndërlidhjen e programeve arsimore me tregun e 
punës dhe nuk ka pasur fare përpjekje për të krijuar një sistem që shqyrton dhe drejton studentët drejt fushave 
me kërkesë të lartë në ekonomi. 

Aktualisht, 9 programe profesionale kanë akreditim valid nga AKA, si në vijim: 
   Menaxhment Industrial, BA profesional, 180 ECTS, USHAF
   Dizajni dhe Konstruksionet e Produkteve nga Druri, BA Profesional, 180 ECTS, USHAF
   Eficenca e Energjisë, MA profesional, 60 ECTS, UP
   Mësimdhënie në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Master profesional, 60 ECTS, UP
   Siguri Kibernetike, BA profesional, 180 ECTS, Kolegji AAB
   Menaxhimi i Mjedisit dhe Bujqësisë, BA profesional, 210 ECTS, IBCM 
   Shitje dhe Marketing Ndërkombëtarë, BA profesional, 210 ECTS, IBCM 
   Menaxhim i Shërbimeve Publike, BA profesional, 210 ECTS, IBCM 
   Psikologji Vlerësimi dhe Intervenimi, MA Profesional, 120 ECTS, Kolegji Heimerer

Ndërsa një program i nivelit V:
   Inxhineri e Energjisë dhe Menaxhment, Niveli V, 120 ECTS, Kolegji UBT
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2.7.7 Publikimet shkencore

261  MASHT, 2018. Udhëzimi Administrativ Nr: 01/2018. https://bit.ly/2yO6n0L 
262  ORCA, 2008. Integriteti Akademik, Publikimi Shkencor dhe Menaxhimi i Universitetit të Prishtinës. http://orca-ks.org/wp-content/

uploads/2018/10/Raporti-perfundimtar_Shqip_Web.pdf 
263  CPC, 2019.  “Dialog mes të shurdhërve” Mbi integritetin akademik në Universitetin e Prishtinës http://www.cpc-ks.org/wp-content/

uploads/2019/02/CPC_DialogMesTe-Shurdherve_4Print.pdf
264  Admovere, 2018. Stafi akademik i UP-së: studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa staf-studentë. http://ad-

movere.org/wp-content/uploads/2018/11/admovere_plagjiaturaUP_ALB_web-2.pdf  
265  Admovere, 2017. Gjendja në UP, Profesorët bahen kishe po ligjërojnë e studentat kishe po studiojnë. http://admovere.org/wp-con-

tent/uploads/2017/11/GJENDJA-NE%CC%88-UP-profesore%CC%88t-bahen-kishe-po-ligje%CC%88rojne%CC%88-studentat-ba-
hen-kishe-po-studiojne%CC%88.docx.pdf   

Përkundër që puna kërkimore-shkencore është aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të arsimit të lartë ajo nuk është 
nuk është pjesë e programeve të studimit dhe nuk është e integruar në aktivitetet e institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë. Mësimdhënia përbën aktivitetin kryesor të stafit akademik, ndërsa puna kërkimore zhvillohet 
në baza ad-hoc, pa ndonjë platformë diskutimi për kërkimin shkencor. Numri i publikimeve shkencore në 
revista të indeksuara ndërkombëtare të stafit të institucioneve të arsimit të lartë mbetet jashtëzakonisht i vogël. 
Për më shumë, stafi akademik ka mungesë të theksuar të integritetit dhe rastet e plagjiaturave janë të shumta.

Me qëllim që stafi akademik të publikojë në revista shkencore kredibile, MASHT-i ka nxjerrë Udhëzimin 
Administrativ (MASHT) Nr. 01/2018 për parimet e njohjes së platformave dhe revistave ndërkombëtare. Pun-
imet e publikuara duhet të indeksohen në një nga bazat e të dhënave në vijim: Web of Science, Scopus, EBSCO 
host, WorldCat apo Directory of Open Access Journals.261

Një hulumtim i realizuar nga organizata ORCA në vitin 2018, gjen se në periudhën 1980-2018, profesorët e 
UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista me koeficient në të cilat profesorët e UP-së mund të jenë në 
radhë të ndryshme të autorësisë, nga to 1253 janë në cilësinë e autorit të parë ose korrespondent. Sipas këtij 
hulumtimi, 55% e profesorëve të Universitetit të Prishtinës kanë së paku një punim të publikuar në revistë 
shkencore me koeficient. Ndërkohë që 208 profesorët tjerë nuk e kanë asnjë punim shkencor të publikuar në 
revistë shkencore me koeficient. Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, i 
pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë 
me 184, Fakulteti Ekonomik me 98, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Fakultetet 
e shkencave ekzakte kanë shumë më shumë punime të publikuara nga profesorët e tyre në revista shken-
core, në krahasim me fakultetet e shkencave sociale dhe humanistike. Sidoqoftë, nga 1735 punimet shkencore 
të botuara nga profesorë të UP-së, kjo organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta dhe mashtruese.262 Përkundër që publikimi në revista të tilla e dëmton kredibilitetin dhe imazhin 
e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë 
masë disiplinore kundrejt personelit akademik. 263

Organizata Admovere në një hulumtim të realizuar në vitin 2018 lidhur me gjendjen në Universitetin e Prisht-
inës, vlerëson se qasja e promovimit akademik përmes verifikimit të kritereve teknike është shfrytëzuar për 
qëllime manipuluese duke mundësuar që të prezantohen publikime shkencore të ndryshme, mashtrime, plag-
jiatura dhe falsifikime të rezultateve shkencore duke dëmtuar rëndë integritetin akademik.264 Sipas kësaj orga-
nizate,  shumë shpesh, punimet e diplomave janë plagjiatura të punimeve të paraqitura në vitet e mëparshme, 
e ka raste edhe kur shkruhen kundrejt një pagese të caktuar nga individë që ofrojnë këso shërbimesh përmes 
rrjeteve sociale dhe shpalljeve që afishohen madje edhe nëpër hapësirat e UP-së.265
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Institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë nuk kanë fonde për kërkime shkencore dhe nuk mbështesin 
financiarisht pjesëtarët e tyre në publikime nëpër revistat shkencore. Në anën tjetër, mungojnë informata pub-
like për shpenzimet e realizuara në kuadër të fondit të shkencës nga MASHT. Nuk ka dëshmi të bazuara në një 
mekanizëm llogaridhënieje për të monitoruar shpenzimet buxhetore, duke përfshirë, hulumtuesit shkencor 
dhe fushat e tyre shkencore përkatëse, si dhe kontributet e pritshme shkencore dhe praktike të projekteve hu-
lumtuese të financuara. Mjetet e Fondit të Shkencës ndahen përmes 10 skemave kryesore të financimit. Tabela 
e mëposhtme është përgatitur në bazë të dhënave statistikore të MASHT-it dhe paraqet informatat për skemat 
financiare dhe buxhetin e ndarë për to. 

Tabela 18: Fondi për Shkencë, alokimet buxhetore sipas skemave (2011-2018)

Skema e 
financimit

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Publikime 
akademike dhe 
shkencore

100,000€ 100,000€ 100,000€ 85,000€ 79,000€ 79,000€ 79,000€ 79,000€ 300,000€

Projekte të vog-
la shkencore 233,965€ 80,000€ 81,970€ 93,524€ 150,000€ 150,000€ 150,000€ 150,000€ 117,000€

Shkëmbime 
afatshkurtra 12,000€ 15,000€ 22,000€ 40,000€ 50,000€ 50,000€ 50,000€ 50,000€ 200,000€

Bursa për dok-
toratë 0 100,000€ 95,000€ 100,000€ 40,000€ 40,000€ 40,000€ 40,000€ 200,000€

Cmime për 
studiuesit 5,000€ 7,500€ 7,500€ 5,500€ 12,000€ 12,000€ 12,000€ 12,000€ 25,000€

Pajisje  
laboratorike / / / 50,000€ 50,000€ 50,000€ 50,000€ 50,000€ 200,000€

Skema e 
kuponëve 
(vaucerëve) të 
inovacionit

/ / / / 15,000€ 15,000€ 15,000€ 15,000€ /

Bursa për stu-
dime pas-dok-
toratës

/ / / / / / / / 100,000€

Bursa për stu-
dime master / / / / / / / / 100,000€

Mbështetja për 
aplikim në pro-
jekte ndërkom-
bëtare

/ / / / / / / / 10,000 €

Gjithsej 350,965€ 302,500€ 306,470€ 375,024€ 396,000€ 396,000€ 396,000€ 396,000€ 1,252,000€

Burimi: MASHT, Raporti për veprimtarinë e Departamentit të Shkencës dhe Teknologjisë në MASHT
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2.7.8 Legjislacioni për arsimin e lartë

266  KEEN, 2017. Raport i vlerësimit të zbatimit të Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017. https://keen-ks.net/site/assets/
files/1345/raporti_i_vleresimit_psak_alb-2.pdf 

267  https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/1-2017-ua-per-publikime-dhe-botime-shkencore-rotated.pdf 
268 https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/2-2017-ua-per-vlersimin-e-programeve-studimore-te-bartesve-privat-te-a.pdf 
269  https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/12/ua-masht-14-2017-per-ndarjen-e-bursave.pdf 
270  https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/01/ua-nr-01-2018-parimet-e-njohjes-se-platoformave-dhe-revistave-nderkombetare-me-

recension.pdf 
271  https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/05/ua-7-2018-per-plotesimin-dhe-precizimin-e-ua-parimet-e-njohjes-per-revistat-nder-

kombetare_1.pdf 

Projektligji i ri për arsimin e lartë është aprovuar nga Qeveria e Kosovës në tetorin e vitit 2015, por nuk ka 
arritur të aprovohet nga Kuvendi i Kosovës për shkak të mospajtimit të deputetëve të komunitetit serb dhe 
mungesës së mbështetjes në Komisionin Parlamentar për Arsim.266 Qeveria e Kosovës e dalë nga zgjedhjet e 
qershorit të vitit 2017, po ashtu ka punuar në rishikimin e këtij projektligji dhe sërish nuk ka arritur ta dërgoj 
për shqyrtim dhe aprovim në Kuvendin e Kosovës. 

Ligji për profesionet e rregulluara i aprovuar në fund të vitit 2016 ende nuk ka filluar të zbatohet, edhe pse 3 
muaj pas hyrjes së tij në fuqi është dashur të nxirren aktet nënligjore për zbatimin e ligjit dhe të funksional-
izohen organet e reja që parashihen me këtë ligj. Sa i përket akteve nënligjore (udhëzimeve administrative), në 
periudhën 2017-2019 janë aprovuar 13 syresh që rregullojnë fushën e arsimit të lartë. Disa nga këto udhëzime 
administrative kanë të bëjnë me harmonizimin e udhëzimeve të mëhershme me Ligjin e ri, ndërsa disa të tjera 
rregullojnë çështje aktuale të arsimit të lartë. 

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.01/2017267 për publikimet dhe botimet shkencore në revistat me 
faktorë ndikimi, ka për qëllim që të rregulloj dhe qartësojë procedurat e aplikimit për mbulimin e shpenzi-
meve për publikime shkencore në revista të indeksuara në Web of Science dhe Scopus me faktor ndikimi (im-
pact factor) pozitiv në të gjitha fushat e kërkimit-shkencor që promovojnë dhe avancojnë arritjet shkencore 
në Kosovë. MASHT mbulon shpenzimet e publikimeve për revista shkencore të indeksuara në dy platformat 
e lartcekura deri në 80% të shpenzimeve të publikimeve.  

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.02/2017268 për vlefshmërinë e programeve studimore të bartësve 
privat të arsimit të lartë përcakton kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojnë bartësit privat të arsimit të lartë 
për sigurimin e vlefshmërisë së programeve studimore që kanë qenë të akredituara dhe licencuara para hyrjes 
në fuqi të Ligjit nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Kosovë, dhe trajtimit të barabartë të diplomave, gradave 
dhe kualifikimeve të tyre, me programet e njëjta të ofruara nga institucionet publike, programet studimore të 
të cilave shpien në kualifikim për mësimdhënës. 

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.14/2017269 për ndarjen e bursve përcakton kushtet, kriteret dhe 
procedurat për ofrimin e bursave për mbështetjen e studentëve në institucionet publike të arsimit të lartë nga 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. 

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.01/2018270 dhe PLOTËSIM UDHËZIMI ADMINISTRATIV 
07/2018271 për parimet e njohjes së platformave dhe revistave ndërkombëtare me recension përcakton 
platformat e databazave indeksuese të revistave shkencore të cilat barasvlerësohen me koeficient të caktuar. 
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UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.06/2018272 për kriteret dhe procedurat e emërimit të anëtarëve të 
Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për Akreditim, në përputhje me dispozitat e Ligjit për 
Arsimin e Lartë përcakton përbërjen dhe mandatin e anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe kriteret 
për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit. 

RREGULLORJA E AKA-SË PËR PUNËN E KËSHILLIT SHTETËROR TË CILËSISË (KSHC)273 
përcakton funksionimin, përbërjen, vendimmarrjen, detyrat dhe mënyrën e punës të Këshillit Shtetëror të 
Cilësisë. KSHC përcaktohet si organ politikë-bërës dhe vendimmarrës i AKA-së që përcakton objektivat krye-
sore dhe afatet kohore të procesit të vlerësimit të IAL-ve, miraton Standardet, Procedurat, Kriteret dhe Vlerë-
simit të IAL-ve nga AKA, harton dhe aprovon Statutin e AKA-së dhe rregulloreve të tjera të nevojshme për 
funksionimin e AKA-së, aprovon listën e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit, shqyrton kërkesat e IAL-
ve për akreditim/riakreditim institucional dhe të programeve të studimit.  

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.12/2018274 për parimet dhe procedurat e njohjes së diplomave, gradave 
dhe kualifikimeve të shkollave të larta profesionale dhe universitare të fituara jashtë Republikës së Kosovës 
përcakton parimet dhe përgjegjësitë që duhet zbatuar për procedurën e njohjes dhe barasvlerës së diplomave 
dhe gradave të fituara në institucionet e akredituara dhe të pranuara të arsimit të lartë jashtë Republikës së 
Kosovës, sipas Ligjit për Arsimin e Lartë në Kosovë. Ky akt nënligjor detyron të gjithë kandidatët që kanë 
qëllim punësimi në Kosovës dhe që kanë për fituar diplomat profesional dhe ato universitare jashtë vendit të 
ju nënshtrohen procedurave të njohjes/barasvlerës së tyre në Qendrën për Njohje dhe Informim Akademik 
– NARIC në MASHT. Vlerësimi për njohjen e studimeve dhe kualifikimeve bazohet në kohëzgjatjen e 
programeve të studimeve, titujt e fituar, nivelet e studimit, numrit të kredive (ECTS), periudhën e mobilitetit/
transferit dhe në vendimet e akreditimit dhe licencimit të programeve dhe institucioneve. 

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.13/2018275 për Sistemin e Menaxhimit të Infomatave në Arsimin e 
Lartë (SMIAL) ka për qëllim themelimin dhe funksionalizimin e SMIAL.

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 15/2018276, PLOTËSIM UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 
02/2019277, PLOTËSIM UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 08/2019278 dhe PLOTËSIM UDHËZIMI 
ADMINISTRATIV NR. 13/2019279 për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e 
Kosovës, përcaktojnë kompetencat e Agjencisë së Kosovës për Akreditim, kërkesat dhe procedurat për 
akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre të studimit në Kosovë. Po ashtu, AKA 
ka përgjegjësi për monitorimin dhe kontrollin e cilësisë në institucionet e akredituara të arsimit të lartë. 

272  https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/05/ua-nrmasht-06-2018-per-kriteret-dhe-procd-e-emerimit-te-anetareve-te-kshcaka-x.pdf 
273  https://drive.google.com/file/d/0B7etG3bh-SBVVkt4T2J5bmZuOTdYVFN4bFZmMnFwakx3Z0tR/view 
274  https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/09/ua-nr-12-2018-parimet-dhe-procedurat-e-njohjese-se-diplamave-gradave-dhe-kualifiki-

meve-te-shkollave-te-lart-profesionale-dhe-universitare-te-fituar-jashte-republikese-se-kosoves-x.pdf 
275  https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/10/ilovepdf-merged_1.pdf 
276  https://masht.rks-gov.net/uploads/2018/10/ilovepdf-merged.pdf 
277  https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/03/ua-masht-02-2019-per-plotesimin-dhe-ndryshimin-e-neneparagrafit-534-te-535-al.pdf 
278  https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/05/ua-masht-08-2019-per-ndryshim-dhe-plotesim-te-ua-nr-15-18.pdf 
279  https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/07/4dd5f6a7-x.pdf 
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2.7.9 Financimi i arsimit të lartë

280  Dukagjin Pupovci dhe Gersi Gashi. Reformimi i Universitetit të Prishtinës - mision i mundur?, Instituti Demokraci për Zhvillim, 2015. 
http://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2015/11/D4D_PI_07_SHQ_Web.pdf 

281  Ministria e Financave. Ligji nr. 06/l -133 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2019.  
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/4CEFBA4C-4397-4901-AB93-2AA37F43A9F7.pdf 

Kosova ende nuk e ka të zhvilluar një metodologji për financimin e institucioneve të arsimit të lartë që nxitë 
efektivitetin dhe llogaridhënien, përkundër faktit që korniza ligjore e arsimit të lartë përcakton zhvillimin e 
mekanizmave efektive për financim të bazuar në performancë.

Kosova ka pagesën më të ulët për semestër në rajon, me 25 euro për semestër ose 50 Euro në vit (përjashto: 
studentët e vitit të parë, kategoritë e dala nga lufta, familjet me asistencë sociale, dhe ata me dy ose më shumë 
studentë të liruar nga pagesa). Studentët në Kroaci paguajnë 270-1300 euro në vit (në varësi nga fusha e studi-
meve); ata në Serbi paguajnë 1000-5000 euro në vit; studentët në Maqedoninë e Veriut paguajnë 200-400 euro 
në vit; dhe studentët në Shqipëri paguajnë 160-330 euro në vit.280

Në anën tjetër, institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë shumë pak i shfrytëzojnë mundësitë për 
krijimin e mjeteve vetanake. Sigurimi i të hyrave vetanake është një aspekt me rëndësi i funksionimit të një 
universiteti. Universitetet publike duhet ta shfrytëzojnë shumëllojshmëri të burimeve financiare, që sigurojnë 
stabilitet dhe standard më të lartë. Burimet shtesë të fituara do të mund të përdoreshin për rritjen e të ardhurave 
të stafit të dalluar, përmirësimin e infrastrukturës së teknologjisë informative, rritjen e kapaciteteve infrastruk-
turore dhe mirëmbajtjen e tyre. Pjesa dërrmuese e shpenzimeve në arsimin e lartë i dedikohen Universitetit 
të Prishtinës (65.5%). Gjashtë institucionet tjera të arsimit të lartë universitar publik përbëjnë 34.5% për qind 
të shpenzimeve në arsim të lartë. Buxheti i përgjithshëm i ndarë për institucionet publike të arsimit të lartë në 
Kosovë në vitin 2019 është 53 milion EUR.281 Universiteti i Prishtinës vazhdon të jetë kategori e veçantë bux-
hetore ndërsa universitetet tjera publike janë si nën-programe financiare të arsimit të lartë të MASHT.

Grafiku 27: Financimi i institucioneve publike të arsimit të lartë 2019

Universiteti i Pejës

Universiteti i Prishtinës

Universiteti i Mitrovicës

Universiteti i Prizrenit

Universiteti i Gjilanit

Universiteti i Gjakovës

Universiteti i Ferizajit

€34,785,502

€ 3,628,197

€ 4,788,969

€ 2,826,772

€ 2,363,982

€ 2,460,046

€ 2,247,227

Burimi: Ministria e Financave, 2019
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Shpenzimet mesatare për kokë studenti në vitin 2019 nxjerrin në pah vështirësi të theksuara nga universi-
tetet publike për të ofruar studime cilësore. Universiteti i Pejes dhe Universiteti i Prizrenit regjistrojnë shumë 
student krahasuar me shkallën e financimit. Kjo mund të kufizoj mundësinë e rekrutimit të stafit akademik. 
Mesatarja e shpenzimeve për kokë studenti në universitetet publike është 781 EUR. 

Grafiku 28: Shpenzimet vjetore për student (Euro) në institucionet publike të arsimit të lartë 2019

Universiteti i Prishtinës

Universiteti i Prizrenit

Universiteti i Pejes

Universiteti i  Mitrovicës

Universiteti i  Gjilanit

Universiteti i  Gjakovës

Universiteti i Ferizajit

Institucionet publike

€ 791

€ 876

€ 279

€ 1,658

€ 501

€ 1,061

€ 1,657

€ 781

Burimi: Ministria e Financave, 2019 dhe Statistikat e Arsimit 2018/19, MASHT

Ligji për Arsimin e Lartë parasheh ndërtimin e mekanizmave efektivë për financim transparent që nxitë lloga-
ridhënien. Ky financim bëhet mbi bazën e planeve strategjike tri vjeçare që negociohen në mes të institucione-
ve të arsimit të lartë dhe MASHT. Për fat të keq, nuk ka pasur lëvizje drejt zbatimit të normave të këtij ligji, por 
ka vazhduar financimi i arsimit të lartë në bazë të shumave buxhetore fikse dhe kërkesave të institucioneve të 
arsimit të lartë. Në këtë drejtim, MASHT duhet të hartoj një akt nënligjor për përcaktimin e standardeve dhe 
procesit të hartimit të Planeve Strategjike Zhvillimore të institucioneve publike të arsimit të lartë në Kosovë. 
Planet strategjike duhet të përgatiten për një periudhë minimale tre vjeçare, dhe të hartohen në bashkëpunim 
të ngushtë me komunitetin akademik të institucionit, si dhe palët e jashtme dhe sektorin privat. Po ashtu, 
planet strategjike duhet të reflektojnë proceset buxhetore vjetore dhe afatgjate të institucionit. Zbatimi i plane-
ve strategjike të institucionit duhet të monitorohet në caqe afatshkurta dhe afatmesme dhe rezultatet e arritura 
duhet të vlerësohen. Planet strategjike sigurojnë transparencë dhe llogaridhënie për autoritetet shtetërore dhe 
për shoqërinë, si dhe qartësi të synimeve për partnerët zhvillimor dhe donatorët potencial për të mbështetur 
iniciativat zhvillimore të institucioneve të arsimit të lartë. Me anë të këtyre planeve, institucionet mund të 
zhvillohen në mënyrë sistematike dhe të strukturuar, duke shmangur improvizimet dhe veprimet e paplanifi-
kuara. Aktualisht, të gjitha universitet publike kanë të zhvilluara dhe aprovuara planet e tyre strategjike.
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Financimi i qëndrueshëm i arsimit të lartë është qenësor për funksionimin normal dhe zhvillimin e insti-
tucioneve të arsimit të lartë. Financimi i institucioneve të arsimit të lartë duhet të bëhet në bazë të perfor-
mancës së tyre. Marrëveshja e performancës është instrument që rregullon marrëdhënien ndërmjet shtetit 
dhe institucionit autonom të arsimit të lartë, në veçanti të financimit, sipas modelit të bazuar në rezultatet 
e synuara të performancës. Marrëveshja e performancës përcakton objektivat zhvillimore të institucionit të 
arsimit të lartë për një periudhë të caktuar kohore dhe paraqet mekanizëm të rëndësishëm për qeverinë për 
përmirësimin e cilësisë së sistemit të arsimit të lartë. 

282   http://erasmuspluskosovo.org/en/erasmus/projects/
283   http://erasmuspluskosovo.org/en/erasmus/projects/

2.7.10 Mobiliteti i stafit akademik

Në kuadër të këtij rezultati parashihet promovimi i mobilitetit të stafit akademik dhe studentëve në rajon, 
vendet e BE-së dhe vende tjera me sistem të avancuar arsimor. Për të arritur rezultatin janë paraparë dy akti-
vitete kryesore: pjesëmarrja në programet rajonale dhe ndërkombëtare të mobilitetit akademik dhe zbatimi i 
programeve të përbashkëta të studimit me institucione ndërkombëtare të arsimit të lartë. 

Kosova merr pjesë në skema të mobilitetit akademik siç janë: CEEPUS, Erasmus Mundus dhe përfiton 
mbështetje nga forma të ndryshme të përkrahjes bilaterale dhe multilaterale në arsimin e lartë. Mundësitë e 
mobilitetit për stafin dhe studentët janë të shumta, përkundër që mosnjohja e mjaftueshme e gjuhës angleze 
nga stafi dhe studentët kufizon mundësitë për shfrytëzimin e këtyre skemave. 

Në programin Erasmus+, Kosova e ka zgjeruar pjesëmarrjen në skema të tjera të reja nga viti 2017 me mar-
rëveshjen e nënshkruar me Komisionin Evropian. Kjo marrëveshje është e detyrueshme në aspektin financiar 
dhe Kosova obligohet për pagesën vjetore prej 50,000 EUR. Në programin Erasmus + Kosova merr pjesë në 
veprimet e “Key 1 – Shkëmbimet dhe programet e diplomave të përbashkëta) dhe në veprimet “Key 2 – në ve-
primin për ngritjen e kapaciteteve në arsimin e lartë).  Kështu, 1934 pjesëtarë të stafit akademik dhe studentë 
nga Kosova kanë përfituar bursa mobiliteti nga programi Erasmus+ gjatë periudhës 2017-2019, përderisa 
Kosova ka qenë nikoqire në 1027 mobilitete.282  

Tabela 19. Mobilitet e studentëve dhe stafit akademik në Erasmus+ (KA1) 2017-2019

KA1: International Credit Mobility 2017 2018 2019 Gjithsej

Shkëmbimet pranuese (incoming) 512 517 905 1934

Shkëmbimet dërguese (outgoing) 260 267 500 1027

Gjithsej 772 784 1405 2961

Burimi: Erasmus+ Kosova283
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Po ashtu, studentët kosovarë mund të përfitojnë bursë studimi nga programi për master të përbashkët në dy 
apo më shumë universitete evropiane. Në periudhën 2017-2019 bursa të tilla të studimit kanë përfituar 12 
studentë kosovarë.284 

Kosova po ashtu nga viti 2008 merr pjesë në Programin e Evropës Qendrore për Shkëmbime në Studimet Uni-
versitare (CEEPUS), i cili mbështet partneritetin e bashkëpunimit ndërmjet universiteteve të Evropës Qen-
drore dhe Juglinore dhe nxit bashkëpunimin ndëruniversitar përmes shkëmbimit të stafit akademik, studi-
uesëve dhe studentëve. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat për numrin e përfituesëve (student 
dhe staf akademik) në programin CEEPUS në periudhën 2008-2019.

Tabela 20. Numri i përfituesëve nga skema e shkëmbimit të programit CEEPUS-it 2008-2019

CEEPUS Studentë Staf akademik Gjithsej

Shkëmbimet pranuese (incoming) 19 129 148

Shkëmbimet dërguese (outgoing) 201 67 268

Gjithsej 220 196 416

Burimi: MASHT, 2019

Në vitin 2018, në bashkëpunim me Qeverinë Hungareze janë dhënë 50 bursa studimi për studime universitare, 
master dhe doktoratë. Në kuadër të programit US Fullbright janë mbështetur 14 studentë dhe po ashtu janë 
përkrahur 2 studentë për studime në Japoni. Sipas Marrëveshjes me Universitetin e Sheffield-it (City College) 
62 studentë kosovarë janë përfitues të bursave për studime (30 bachelor, 25 master, 15 MBA për punonjësit e 
sektorit publik dhe 2 bursa për studime të doktoratës).

Në synimin për zbatimin e programeve të përbashkëta të studimit me institucione ndërkombëtare të arsimit 
të lartë nuk është shënuar asnjë arritje. Aktualisht vetëm programi i doktoratës së Fakultetit të Edukimit të 
Universitetit të Prishtinës ofrohet në bashkëpunim të ngushtë me Universitetin e Ljublanës, megjithatë nuk 
është program i përbashkët në kuptim të diplomës së përbashkët. Një program tjetër i përbashkët në nivel ven-
di është programi i përbashkët i ofruar nga Universitueti i Gjilanit, Universiteti i Prizrenit dhe Universiteti i 
Pejës me titull Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike i akredituar nga AKA në vitin 2017 për periudhën 
3 vjecare 2017 -2020.  

284   Po aty. 
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2.7.11 Pjesëmarrja në programe ndërkombëtare

285   HERAS, 2019. Koncept dokumenti “Hartëzimi i Sistemit të Kërkimit dhe Inovacionit në Kosovë”.  
286  Po aty. 

Kosova merr pjesë me një numër mjaft të vogël të projekteve në programin e BE-së për  financimin e kërkimeve 
dhe inovacionit “Horizon 2020”. Në periudhën 2014-2019, janë rreth 72 aplikime nga Kosova, prej të cilave 
66 kanë qenë aplikime të pranueshme. Në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Përendimor, pjesëmarrja e 
Kosovës në këtë program mbetet mjaft e ulët. Pjesëmarrja e ulët deri në një masë mund t’i atribuohet pjesër-
isht faktit që Kosova merr pjesë si vend me statusin “partner i bashkëpunimit ndërkombëtar”, e që nuk është 
rasti me vendet e tjera të Ballkanit Përendimor. Përveç kësaj, kapacitetet e pamjafueshme për kërkime shken-
core dhe për rrjetëzim ndërkombëtar janë faktorë tjerë që ndikojnë në nivelin e ulët të pjesëmarrjes.285

Numri i vogël i aplikimeve në programin “Horizon 2020” është paraqitur qartë në tabelën e mëposhtme, 
përmes krahasimit ndërmjet Kosovës dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Kosova ka aplikimet më 
të ulëta në rajon (67), si dhe aplikimet më të ulëta të mbështetura (11). Kosova është shumë larg Serbisë, e cila 
është një vend udhëheqës në rajon me 2,464 aplikime, prej të cilave 203 aplikime të mbështetura. Në tabelën 
më poshtë janë dhënë informata mbi numrin e aplikuesëve dhe kontributin e kërkuar nga BE-ja nga vendet e 
Ballkanit Prendimor.

Tabela 21. Aplikimet në programin Horizon 2020 në periudhën 2014-2019

Vendi Aplikime të 
pranuara

Aplikime në 
shqyrtim

Kontributi i kërkuar 
nga BE-ja (EUR) Aplikime

Serbia 2214 244 733,787,674 EUR 2828

Maqedonia e Veriut 517 58 144,904,555 EUR 626

Mali i Zi 176 22 46,162,769 EUR 208

Kosova 66 12 7,830,807 EUR 72

Bosnja dhe Heregovina 343 46 81,046,225 EUR 445

Shqipëria 270 24 69,671,042 EUR 335

Burimi: Projekti HERAS, 2019

Sipas aplikimeve të përzgjedhura për mbështetje sipas prioritetit tematik, projektet më të mëdha (25) janë në 
kuadër të shtyllës “Evropa në një botë në ndryshim - shoqëritë gjithëpërfshirëse, inovative dhe reflektuese”. 
Ndërsa, shkalla më e lartë e projekteve të suksesshme është në kuadër të shtyllave “Shëndetësia, ndryshimet 
demografike dhe mirëqenia” dhe “Masat klimatike, mjedisi, efiçienca e burimeve dhe lëndët e para”. Në ta-
belën më poshtë janë dhënë informata mbi aplikimet e suksesshme dhe të pasuksesshme sipas prioriteteve 
tematike.286  
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Tabela 22. Aplikimet në programin Horizon 2020 në periudhën 2014-2019 sipas prioriteteve tematike

Prioriteti tematik

Propozime të 
pranueshme të 
pasuksesshme

Propozime 
në shqyrtim

Propozime të 
suksesshme (%)

Hapësira 0 1 100%

Shëndeti, ndryshimi demografik dhe mirëqenia 3 3 50%

Veprimi për klimën, mjedisi, efikasiteti i 
burimeve dhe lëndët e para 2 2 50%

Shoqëritë e sigurta – Mbrojtja e lirisë dhe 
sigurisë së Evropës dhe qytetarëve të saj 3 2 40%

Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit 4 1 20%

Veprimet Marie-Sklodowska-Curie 10 1 10%

Evropa në një botë që ndryshon – Shoqëritë 
inkluzive, inovatie dhe refkeltuese 25 2 7%

Infrastrukurat e kërkimit 2 0 0%

Shkenca me dhe për shoqërinë 2 0 0%

Siguria e ushqimit, bujqësia dhe pylltaria e 
qëndrueshme, kërkimet detare dhe të marinës 
dhe të ujërave të brendshëm dhe bio-ekonomia

1 0 0%

Energji e sigurt, e pastër dhe efikase 1 0 0%

Transport i mencur, i gjelbër dhe I integruar 1 0 0%

Burimi: Horizon 2020 Dashboard 287

287  https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/a879124b-bfc3-493f-93a9-
34f0e7fba124/state/analysis 
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Gjatë analizës së kontributeve të kërkuara sipas llojit të organizatës, vërehet që aplikimet nga Kosova janë 
kryesisht nga OJQ-të, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, apo nga individë/grupe hulumtuesish. Deri më sot, 
asnjë institucion i arsimit të lartë në Kosovë nuk ka fituar grant në kuadër të programit “Horizon 2020”. Duket 
që problemi kryesor qëndron tek mungesa e interesimit nga ana e institucioneve të arsimit të lartë dhe stafit të 
tyre akademik. Mosgatishmëria e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë për të aplikuar në thirrje të tilla 
ndërkombëtare kërkimore lidhet drejtpërdrejt me kulturën kërkimore institucionale, e cila nuk i jep mundësi 
iniciativave të tilla për financimin e kërkimit shkencor.

Në Asocacionin COST, ku Kosova nga viti 2018 ka statusin e vendit të afërt fqinj, sipas të dhënave janë 12 
veprime të COST-it në të cilat marrin pjesë studiues nga Kosova. 

Komisioni Evropian ka organizuar sesione informative për 90 persona në lidhje me mundësitë e ofruara në 
kuadër të programit. Projekti HERAS ka mbështetur trajnimin e Pikave të Kontaktit mbi pjesëmarrjen dhe 
mundësitë e programit. 

Mbështetja nga ana e MASHT për aplikim në programe evropiane (Horizon 2020) ka munguar. Grantet e 
parapara për institucionet e arsimit të lartë për të mbuluar kostot e aplikimit nuk janë ofruar në periudhën 
2018-2019. Po ashtu, nuk është ofruar mbështetje për institucionet publike të arsimit të lartë për themelimin 
e njësive për përgatitjen dhe koordinimin e projekteve. Sidoqoftë, në Universitetin e Prishtinës është themel-
uar njësia për projekte kërkimore me ndihmen e Arizona State University. Rreth 22 profesor nga Fakulte-
ti i Edukimit i Universitetit të Prishtinës janë mbështetur nga Universiteti i Indiana për të hulumtime dhe 
kërkime shkencore.288

288   MASHT, Raport Vjetor i Vlerësimit të PSAK për vitin 2018, Mars 2019.
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2.7.12 Matrica e zbatimit të aktiviteteve - Arsimi i Lartë

Objektivi Strategjik OS7: Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të lartë 
përmes nxitjes së përsosmërisë në mësimdhënie, kërkimit shkencor, krijimtarisë artis-
tike, inovacionit dhe ndërkombëtarizimit.

Rezultati 7.1 Raporti staf akademik - student në IAL është të paktën 1:40

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.1.1. Zhvillimi i 
programeve të reja 
të studimeve të 
doktoratës

2017 Nga viti 2017 nuk është zhvilluar asnjë program i nivelit të dok-
toratës.

7.1.2. Mbështetja e 
studentëve në stu-
dimet e doktoratës 
në institucionet 
ndërkombëtare të 
arsimit të lartë

2017 – 2021 Nga viti 2017 është ofruar vetë një numër i kufizuar i bursave 
për këtë qëllim. Në periudhën 2017-2018 projekti HERAS ka 
mbështetur 9 pjesëtarë të stafit akademik të institucioneve 
publike për studime të doktoratës dhe post-doktoratës, ndërsa 
MASHT ka mbështetur  4 kandidatë për studime të doktoratës 
dhe në bashkëpunim me partnerë zhvillimor ndërkombëtar ka 
mbështetur 4 studentë për studime të doktoratës në Hungari, 1 
në Japoni dhe 2 në Greqi.

7.1.3. Zhvillimi i 
mekanizmave 
për planifikim të 
pranimit të stu-
dentëve në IAL

2017 - 2018 IAL nuk kanë rekrutuar/caktuar zyrtarë përgjegjës pëlanifikim dhe 
analizë të pranimit të studentëve. 
Agjencia e Kosovës për Akreditim, nga viti akademik 2016/17 ka fil-
luar praktikën e përcaktimit të numrit të studentëve që mund të reg-
jistrohen në vendimet e saj për akreditim të programeve të studimit.

Rezultati 7.2 Mekanizmat për zhvillim profesional të stafit akademik në IAL janë plotësisht funk-
sionalë

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.2.1. Themelimi 
dhe funksionalizimi 
i zyrave për për-
sosmëri të mësim-
dhënies

2017 – 2018 Vetëm Universiteti i Prishtinës ka të themeluar dhe funksional-
izuar Zyrën për Përsosmëri të Mësimdhënies, e cila ka të zhvil-
luar strategjinë e saj zhvillimore. Asnjë nga institucionet tjera 
publike të arsimit të lartë në Kosovës nuk i kanë themeluar/funk-
sionalizuar zyret e tilla.

7.2.2. Vlerësimi i 
nevojave të stafit 
akademik për zhvil-
lim profesional

2017 – 2021 Nuk është realizuar.

7.2.3. Hartimi i 
planit për zhvillim 
profesional të stafit 
akademik

2017 - 2018 Nuk është realizuar.

7.2.4. Zhvillimi i 
mekanizmit për 
monitorimin dhe 
vlerësimin e punës 
së stafit akademik

2017 - 2018 Nuk është realizuar.
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Rezultati 7.3 Mekanizmat për sigurimin e cilësisë në arsim të lartë janë plotësisht funksionalë

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.3.1. Zhvillimi dhe 
zgjerimi i kapac-
iteteve njerëzore 
dhe financiare 
të AKA-së për t’i 
zbatuar standar-
det dhe udhëzimet 
evropiane për 
sigurimin e cilësisë 
në Hapësirën Evro-
piane të Arsimit të 
Lartë

2017 - 2019 AKA aktualisht numëron 5 punëtorë dhe një ushtrues detyre të 
drejtorit të AKA-së. Për dallim nga viti 2017 numri i punëtorëve 
në AKA nuk është rritur por është zvogëluar. Deri në fund të vitit 
2017, AKA numëronte 7 punëtorë, mirëpo 4 nga ta kishin dhënë 
dorëheqje nga pozitat e tyre. Për katër pozitat e lira ishte zhvil-
luar procedurë e rekrutimit megjithatë AKA ka arritur të pranojë 
vetëm 2 persona staf shtesë. 

Karakteri i vizitave studimore të realizuara nga stafi i AKA-së për 
ngritje të kapaciteve, ka më tepër qëllim njohjen me trendet dhe 
praktikat evropiane për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë.

Në kuadër të PSAK 2017-2021 parashihet zgjerimi i kapaciteteve 
financiare mirëpo buxheti i AKA-së është zvogëluar vazhdimisht 
nga viti 2016.

7.3.2. Zhvillimi dhe 
zgjerimi i kapac-
iteteve njerëzore 
të Qendrës Kom-
bëtare për Njohje 
dhe Informim Aka-
demik - NARIC

2017 - 2019 Nuk ka të dhëna. 

7.3.3. Mbështetja e 
IAL në zbatimin e 
politikave për sig-
urimin të cilësisë

2017 – 2021 AKA ka hartuar dhe miratuar standardet e reja të saj bazuar në 
standardet dhe udhëzuesit evropian ESG 2015. AKA, po ashtu ka 
funksionalizuar platformën elektronike “E-Akreditimi”, përmes së 
cilët tashmë shumë nga proceset që lidhen me vlerësimin dhe 
akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë, siç janë deklar-
imi i stafit akademik të angazhuar në institucione dhe aplikimi 
për akreditim, do të realizohet përmes mënyrës elektronike. Kjo 
platformë po ashtu do t’i mundësojë stafit akademik, studentëve, 
grupeve të interesit dhe opinionit publik, marrjen e informatave 
të sakta lidhur me procesin e akreditimit, duke rritur kështu mak-
simalisht transparencën dhe llogaridhënien e AKA-së.

7.3.4. Plotësimi i 
akreditimit me një 
proces të rankimit 
të programeve dhe 
institucioneve sipas 
Kornizës Multidimen-
sionale Evropiane

2017 - 2019 Nuk është realizuar.

7.3.5. Themelimi 
dhe funksional-
izimi i Agjencisë 
për Standarde dhe 
Vlerësim për Profe-
sionet e Rregulluara

2017 - 2018 Nuk është realizuar.
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Rezultati 7.4. Avancohet infrastruktura dhe teknologjia për mësimdhënie, punë kërkimore-shken-
core dhe artistike

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.4.1. Vlerësimi i 
nevojave të in-
frastrukturës për 
mësim dhe punë 
kërkimore-shken-
core

2017 Nuk është realizuar.

7.4.2. Mbështetje 
institucionale për 
zhvillim të infra-
strukturës kërki-
more-shkencore

2018 - 2019 Planifikimet e MASHT për të pajisur 5 institucione me laboratorë 
të rinj për mësim dhe punë kërkimore-shkencore kanë dështuar 
për shkak të kufizimeve buxhetore.

7.4.3. Hartimi i 
planeve për mirëm-
bajtjen dhe përditë-
simin e pajisjeve të 
laboratorëve.

2018 - 
2020

Nuk është ndërrmarrë ndonjë iniciativë për të hartuar planet për 
mirëmbajtjen dhe përditësimin e pajisjeve të laboratorëve kërki-
mor-shkencor.

Rezultati 7.5. Deri në vitin 2019 Sistemi për menaxhimin e informatave në arsim të lartë (SMIAL) 
është plotësisht funksional

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.5.1. Zhvillimi i 
SMIAL me mundësi 
të mbledhjes dhe 
përpunimit të infor-
matave relevante 
në nivel të IAL

2017 - 
2021

Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsimin e Lartë (SMI-
AL) është zhvilluar dhe mundëson gjenerimin e të dhënave të 
ndryshme në arsimin e lartë. 

7.5.2. Hartimi i 
udhëzuesve dhe 
aftësimi i stafit 
për mbledhjen 
dhe analizën e të 
dhënave

2017 Gjatë vitit 2017/18 është rishikuar dy herë Udhëzimi Administrativ 
për ndryshimin dhe plotësimin e Sistemit të Menaxhimit të Infor-
matave në Arsimin e Lartë. 

MASHT ka organizuar trajnime dhe ka hartuar udhëzues për sta-
fin e institucioneve të arsimit të lartë për futjen e të dhënave në 
system.

7.5.3. Zhvillimi i 
tregueseve kom-
bëtarë të arsimit të 
lartë

2018 MASHT ende nuk i ka zhvilluar treguesit kombëtar të arsimit të 
lartë. 
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Rezultati 7.6. Programet e studimit janë në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe shërbi-
met për orientim dhe këshillim në karrierë janë funksionale në IAL

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.6.1. Themelimi 
dhe funksionalizimi 
i këshillave indus-
triale

2017 Në disa fakultete të UP ekzistojnë borde industriale të cilat kanë 
për qëllim të adresojnë probleme të kësaj natyre nga aspekti 
përmbajtësor, ndërsa mekanizma konsultativë ekzistojnë edhe 
në disa institucione të tjera të arsimit të lartë.

Pothuajse në të gjitha njësitë akademike të institucioneve pub-
like të arsimit të lartë ekzistojnë bordet industriale. Nga 18 
borde industriale, 10 nga to janë në Universitetin e Prishtinës, 
1 në Universitetin e Ferizajt, 2 në Universitetin e Gjakovës, 3 në 
Universitetin e Pejës, 1  në Universitetin e Mitrovicës dhe 1 në 
Universitetin e Gjilanit. Po ashtu, të gjitha njësitë akademike të 
Universitetit të Pejës i kanë të themeluara dhe funksional trupat 
këshillëdhënës. 

7.6.2. Inkurajimi i 
partneriteteve me 
biznese.

2017 - 2021 Përkundër që PSAK parashihte që në periudhën 2017-2019 të 
ndahen grante për mbështetjen e së paku 30 iniciativave të part-
neriteteve ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe bizne-
seve, deri më sot nuk është ndarë grant i tillë.

7.6.3. Realizimi i një 
studimi të mirëfill-
të për ndërlidhjen 
e programeve të 
arsimit të lartë me 
tregun e punës, i 
cili duhet shërbejë 
si bazë për planin 
për profilizimin e 
universiteteve pub-
like, bazuar në po-
tencialin zhvillimor 
të vendit dhe rajon-
eve të ndryshme në 
Kosovë

2017 Nuk është realizuar.

7.6.4. Rishikimi 
i programeve 
ekzistuese të stu-
dimit

2017 Ka pasur rishikime të vazhdueshme të programeve të studimit 
në institucionet e arsimit të lartë. 

7.6.5. Mbështetja 
e programeve të 
reja në shkencat 
e aplikuara dhe 
programeve profe-
sionale në përputh-
je me kërkesat e 
tregut të punës

2018 - 
2020

Aktualisht janë 9 programe profesionale që kanë akreditim valid 
nga AKA dhe një program i nivelit V. 
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7.6.6. Ofrimi i shër-
bimeve profesio-
nale për biznese

2017 Nuk është realizuar.

7.6.7. Krijimi i 
sistemit për anal-
izën e tregut të 
punës në nivel 
nacional, rajonal 
dhe lokal

2019 - 2021 Nuk është realizuar.

7.6.8. Themelimi 
dhe funksionalizimi 
i mekanizimit për 
zhvillim të karrierës 
në IAL

2018 - 2019 Vetëm Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti i Pejës kanë funk-
sional zyrat për zhvillim të karrierës. 

7.6.9. Zhvillimi i 
standardeve të 
profesionit në ar-
sim të lartë

2017 Nuk janë zhvilluar standardet e profesionit në arsim të lartë.

Rezultati 7.7. Numri i publikimeve shkencore në revista të indeksuara ndërkombëtare i stafit aka-
demik rritet për 25% në çdo vit

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.7.1. Analiza e 
aktiviteteve hu-
lumtuese të stafit 
akademik

2017 Nuk është realizuar.

7.7.2. Zhvillimi i 
planeve të veprim-
it për veprimtari 
kërkimore shken-
core

2017 - 2018 Vetëm Universiteti i Prishtinës ka Strategji për punë kërkimore 
shkencore. 

7.7.3. Themelimi 
dhe funksional-
izimi i këshillave të 
etikës në IAL

2017 - 2018 Pothuajse të gjitha IAL publike kanë të themeluara dhe funksio-
nale Këshillat e Etikës dhe po ashtu kanë aprovuar rregulloret 
për funksionimin e tyre. Megjithatë, janë të rralla apo fare rastet 
e ndonjë masë disiplinore kundrejt personelit akademik. 

7.7.4. Mbështetja e 
publikimit të puni-
meve shkencore në 
revista të indeksu-
ara dhe prezantimi 
i rezultateve në 
konferenca ndër-
kombëtare

2017 - 2021 MASHT-i ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ (MASHT) Nr. 
01/2018 për parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare. 

Institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë nuk kanë 
fonde për kërkime shkencore dhe nuk mbështesin financiarisht 
pjesëtarët e tyre në publikime nëpër revistat shkencore. 

Në anën tjetër, mungojnë informata publike për shpenzimet 
e realizuara në kuadër të fondit të shkencës nga MASHT. Nuk 
ka dëshmi të bazuara në një mekanizëm llogaridhënieje për të 
monitoruar shpenzimet buxhetore, duke përfshirë, hulumtuesit 
shkencor dhe fushat e tyre shkencore përkatëse, si dhe kontribu-
tet e pritshme shkencore dhe praktike të projekteve hulumtuese 
të financuara.



203

2017 - 2021

7.7.5. Sigurimi i 
qasjes në bib-
lioteka elektronike 
dhe inkurajimi për 
shfrytëzimin e tyre

2018 - 2021 Nuk ka të dhëna.

7.7.6. Krijimi i reg-
jistrit kombëtar 
i hulumtuesve 
shkencor

2017 Nuk është realizuar.

Rezultati 7.8. Deri në vitin 2018 është rishikuar dhe kompletuar infrastruktura ligjore për arsim të 
lartë

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.8.1. Rishikimi dhe 
hartimi i akteve 
nënligjore në për-
puthje me legjisla-
cionin e ri

2017 Projektligji i ri për arsimin e lartë nuk ka arritur të aprovohet. Sa i 
përket akteve nënligjore (udhëzimeve administrative), në periu-
dhën 2017-2019 janë aprovuar 13 syresh që rregullojnë fushën e 
arsimit të lartë.

7.8.2. Harmonizimi 
i statuteve dhe 
akteve tjera nën-
ligjore të IAL me 
legjislacionin e ri

2017 - 2018 Projektligji i ri për arsimin e lartë nuk ka arritur të aprovohet.

7.8.3. Zhvillimi i 
kornizës ligjore për 
SMIAL

2017 Është haruar dhe aprovuar Udhëzimi Administrativ për 
funksionimin e Sistemit për Menaxhimin e Informatave në 
Arsimin e Lartë (SMIAL). 

Rezultati 7.9. Deri në vitin 2020 fillon zbatimi i formulës së financimit të arsimit të lartë në bazë 
të performancës

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.9.1. Hartimi i aktit 
nënligjor për for-
mulën e financimit 
të arsimit të lartë

2017 Nuk është realizuar.

7.9.2. Zhvillimi 
i treguesve të 
ndjeshëm gjinor të 
performancës në 
arsimin e lartë

2017 Nuk është realizuar.

7.9.3. Zhvillimi i 
planeve strategjike 
të zhvillimit të IAL

2017 - 2018 Aktualisht, të gjitha universitet publike kanë të zhvilluara dhe 
aprovuara planet e tyre strategjike. 
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7.9.4. Zhvillimi i 
kornizës për moni-
torim dhe vlerësim 
të marrëveshjeve të 
performancës

2017 - 2019 Nuk është realizuar.

7.9.5. Zhvillimi i 
masave të veçanta 
pozitive dhe i pro-
grameve përgatitore 
për regjistrimin dhe 
mbajtjen e stu-
dentëve në IAL nga 
radhët e kategorive 
të cenueshme sociale 
dhe komunitetet e 
nën përfaqësuara

2017 - 2021 Nuk është realizuar.

Rezultati 7.10. Rritet mobiliteti i stafit akademik dhe studentëve të IAL

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.10.1. Zbatimi i 
programeve të për-
bashkëta të studim-
it me institucione 
ndërkombëtare të 
arsimit të lartë

2018 - 2021 Aktualisht vetëm programi i doktoratës së Fakultetit të Edukimit 
të Universitetit të Prishtinës ofrohet në bashkëpunim të ngushtë 
me Universitetin e Ljublanës, megjithatë nuk është program i 
përbashkët në kuptim të diplomës së përbashkët.

7.10.2. Pjesëmarrja 
në programet rajo-
nale dhe ndërkom-
bëtare të mobilite-
tit akademik

2017 - 2021 Kosova merr pjesë në skema të mobilitetit akademik siç janë: 
CEEPUS, Erasmus Mundus dhe përfiton mbështetje nga forma të 
ndryshme të përkrahjes bilaterale dhe multilaterale në arsimin e lartë. 
1934 pjesëtarë të stafit akademik dhe studentë nga Kosova kanë 
përfituar bursa mobiliteti nga programi Erasmus+ gjatë periudhës 
2017-2019, përderisa Kosova ka qenë nikoqire në 1027 mobilitete.     
Po ashtu, studentët kosovarë mund të përfitojnë bursë studimi 
nga programi për master të përbashkët në dy apo më shumë 
universitete evropiane. Në periudhën 2017-2019 bursa të tilla të 
studimit kanë përfituar 12 studentë kosovarë.  
Kosova po ashtu nga viti 2008 merr pjesë në Programin e 
Evropës Qendrore për Shkëmbime në Studimet Universitare 
(CEEPUS), i cili mbështet partneritetin e bashkëpunimit ndërm-
jet universiteteve të Evropës Qendrore dhe Juglinore dhe nxit 
bashkëpunimin ndëruniversitar përmes shkëmbimit të stafit 
akademik, studiuesëve dhe studentëve. Në periudhën 2008-2019, 
Kosova ka ndarë/përfituar 416 shkëmbime të stafit akademik dhe 
studentëve. 
Në vitin 2018, në bashkëpunim me Qeverinë Hungareze janë 
dhënë 50 bursa studimi për studime universitare, master dhe 
doktoratë. Në kuadër të programit US Fullbright janë mbështetur 
14 studentë dhe po ashtu janë përkrahur 2 studentë për studime 
në Japoni. Sipas Marrëveshjes me Universitetin e Sheffield-it (City 
College) 62 studentë kosovarë janë përfitues të bursave për stu-
dime (30 bachelor, 25 master, 15 MBA për punonjësit e sektorit 
publik dhe 2 bursa për studime të doktoratës).
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Rezultati 7.11. Rritet pjesëmarrja në programet ndërkombëtare për arsim të lartë dhe kërkime 
shkencore

Aktivitetet
Koha e 
planifikuar Sqarim

7.11.1. Krijimi dhe 
funksionalizimi i 
mekanizmave insti-
tucional për zhvil-
limin dhe koordin-
imin e projekteve

2018 - 2021 Nuk është ofruar mbështetje për institucionet publike të arsimit 
të lartë për themelimin e njësive për përgatitjen dhe koordin-
imin e projekteve. Sidoqoftë, në Universitetin e Prishtinës është 
themeluar njësia për projekte kërkimore me ndihmen e Arizo-
na State University. Rreth 22 profesor nga Fakulteti i Edukimit 
i Universitetit të Prishtinës janë mbështetur nga Universiteti i 
Indiana për të hulumtime dhe kërkime shkencore.

7.11.2. Ndërtimi i 
kapaciteteve të IAL 
për menaxhim të 
projekteve bazuar 
në vlerësim

2017 - 2021 Nuk është realizuar.

7.11.3. Mbështetja 
për aplikim në pro-
grame evropiane 
për arsim të lartë 
dhe kërkim shken-
cor

2017 - 2021 Grantet e parapara për institucionet e arsimit të lartë për të mb-
uluar kostot e aplikimit nuk janë ofruar në periudhën 2018-2019. 

Kosova merr pjesë me një numër mjaft të vogël të projekteve në 
programin e BE-së për  financimin e kërkimeve dhe inovacionit 
“Horizon 2020”. Në periudhën 2014-2019, janë rreth 72 aplik-
ime nga Kosova, prej të cilave 66 kanë qenë aplikime të pran-
ueshme. Në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Përendimor, 
pjesëmarrja e Kosovës në këtë program mbetet mjaft e ulët.

7.11.4. Promovimi i 
programeve evro-
piane për arsim të 
lartë dhe kërkim 
shkencor

2017 - 2021 Mbështetja nga ana e MASHT për aplikim në programe ev-
ropiane (Horizon 2020) ka munguar. Komisioni Evropian ka 
organizuar sesione informativ për 90 persona në lidhje me 
mundësitë e ofruara në kuadër të programit. Projekti HERAS 
ka mbështetur trajnimin e Pikave të Kontaktit mbi pjesëmarrjen 
dhe mundësitë e programit.
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2.7.13  Progresi në raport me treguesit e përcaktuar

OS7 Arsimi i Lartë: Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të lartë përmes nxitjes së 
përsosmërisë në mësimdhënie, kërkimit shkencor, krijimtarisë artistike, inovacionit dhe ndërkom-
bëtarizimit.

Indikatorët Baza Qëllimi Arritja Sqarim

Numri i studentëve 
për 100,000 
banorë

6,669 / 5,824 Në vitin akademik 2018/19 janë 
104,513 studentë. Ndërkaq, popullsia 
e Kosovës në vitin 2019 vlerësohet 
në 1,794,432 banorë.

Shkalla bruto e 
regjistrimit

69.1%.; Në 
vitin akademik 
2014/15 numri 
i përgjithshëm 
i studentëve 
ishte 120,378 
studentë

/ 66.1% Në vitin akademik 2018/19 janë 
104,513 studentë. Ndërkaq, popullsia 
e Kosovës e moshës 18-22 në vitin 
2018 vlerësohet në 158,168 banorë.

Përqindja e per-
sonave të moshës 
30-34 vjeç me 
arsimim të lartë

10.4%; Personat 
e moshës 30-
34 që kanë për-
funduar arsimin 
e lartë: 13,605;  
Popullsia e 
moshës 30-34: 
130,542

20% / /

Indeksi i pariteti 
gjinor në arsimin e 
lartë

1.01 (2014/15) 1 1.76 Femrat përbëjnë 56.9% të stu-
dentëve në sektorin publik dhe 
56.4% të studentëve në sektorin 
privat.

Shkalla e “mbi-
jetesës”

43.29%; 10,657 
studentë të 
diplomuar në 
nivelin Baçelor 
në IAL në vitin 
akademik 
2014/2015); 
24,617 studentë 
të regjistruar 
për herë të 
parë në nivelin 
Baçelor në IAL 
në vitin akade-
mik 2011/2012)

60% / Gjatë vitit 2017/18 kanë diplomuar 
rreth 10,063 studentë në nivelin 
baçelor në programe të ndryshme 
të studimit. Sektori privat kontribon 
me rreth 23% të të diplomuarve. 

Të dhënat tregojnë se femrat i përg-
jigjen më mirë obligimeve të tyre 
sesa meshkujt, ku 64% e të diplo-
muarëve në vitin akademik 2017/18 
janë femra. Shkalla e diplomimit me 
kohë e studentëve kosovarë nuk 
është e kënaqshme.
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OS7 Arsimi i Lartë: Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të lartë përmes nxitjes së 
përsosmërisë në mësimdhënie, kërkimit shkencor, krijimtarisë artistike, inovacionit dhe ndërkom-
bëtarizimit.

Indikatorët Baza Qëllimi Arritja Sqarim

Përpjesëtimi profe-
sor-student

Raporti: 1:47; 
Në IAL publike: 
1:67; Në IAL 
private dhe jop-
ublike: 1:29

1:40 Në nivel 
vendi: 
1:32

Në insti-
tucionet 
publike: 
1:55

Në insti-
tucionet 
private: 
1:18

Sipas të dhënave nga institucionet 
e arsimit të lartë, në institucionet 
publike të arsimit të lartë në Kosovë 
janë në marrëdhënie të rregullt 
pune 1,247 anëtarë të personelit 
akademik. Ndërkaq, në institucio-
net private janë në marrëdhënie të 
rregullt pune gjithsej 1,995 anëtarë 
të personelit akademik, ndërsa nuk 
ka informacion të saktë për numrin 
e stafit të angazhuar.

Rritja e numrit të 
punimeve në revis-
ta të indeksuara në 
Scopus dhe Web of 
Science

826 (2003-
2013)

25%/vit / Numri i publikimeve shkencore në 
revista të indeksuara ndërkom-
bëtare të stafit të institucioneve të 
arsimit të lartë mbetet jashtëzakon-
isht i vogël.

Në periudhën 1980-2018, profesorët 
e UP-së kanë botuar 1735 punime 
nëpër revista me koeficient në të 
cilat profesorët e UP-së mund të 
jenë në radhë të ndryshme të au-
torësisë, nga to 1253 janë në cilësinë 
e autorit të parë ose korrespondent. 

Numri i studentëve 
të regjistruar në 
programet e dok-
toratës në vend

254 (2013/14) 50/vit 68 Aktualisht, vetëm Universiteti i 
Prishtinës ofron programe të dok-
toratës. 

Numri i studentëve 
që përfitojnë bursa 
për vijimin e studi-
meve të doktoratës 
jashtë vendit

113 20 /vit / Nga viti 2017 është ofruar vetë një 
numër i kufizuar i bursave për këtë 
qëllim. Në periudhën 2017-18 projek-
ti HERAS ka mbështetur 9 pjesëtarë 
të stafit akademik të institucioneve 
publike për studime të doktoratës 
dhe post-doktoratës, ndërsa MASHT 
ka mbështetur  4 kandidatë për 
studime të doktoratës dhe në bash-
këpunim me partnerë zhvillimor 
ndërkombëtar ka mbështetur 4 stu-
dentë për studime të doktoratës në 
Hungari, 1 në Japoni dhe 2 në Greqi.
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OS7 Arsimi i Lartë: Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të lartë përmes nxitjes së 
përsosmërisë në mësimdhënie, kërkimit shkencor, krijimtarisë artistike, inovacionit dhe ndërkom-
bëtarizimit.

Indikatorët Baza Qëllimi Arritja Sqarim

Numri total i orëve 
të realizuara të zh-
villimit profesional

1944 10,000 
orë/vit

/ Nuk ka të dhëna.

Numri i studentëve 
në programet e 
nivelit EQF 5

112 (F 59 dhe M 
53)

1000/vit / Vetëm një program i nivelit V: Inx-
hineri e Energjisë dhe Menaxhment, 
Niveli V, 120 ECTS, Kolegji UBT

Numri i muajve të 
mobilitetit për staf-
in akademik

250 60 muaj/
vit

/ 1934 pjesëtarë të stafit akademik 
dhe studentë nga Kosova kanë 
përfituar bursa mobiliteti nga pro-
grami Erasmus+ gjatë periudhës 
2017-2019, përderisa Kosova ka 
qenë nikoqire në 1027 mobilitete. 

Numri i muajve 
të mobilitetit për 
studentë 

304 60 muaj/
vit

/ 1934 pjesëtarë të stafit akademik 
dhe studentë nga Kosova kanë 
përfituar bursa mobiliteti nga pro-
grami Erasmus+ gjatë periudhës 
2017-2019, përderisa Kosova ka 
qenë nikoqire në 1027 mobilitete.

Mobiliteti mësimor 
në arsimin e lartë

/ / / /

Përqindja e pro-
grameve studimore 
që zhvillohen në 
gjuhën angleze

0.97% 5% / Nuk ka të dhëna.

2.7.14 Përfundimet dhe Rekomandimet – Arsimi i Lartë
   Kosova ka 17 institucione të arsimit të lartë për 1 mil. Banorë dhe me këtë shifër vazhdon të mbetet ndër 

vendet me numrin më të madh të institucioneve për 1 mil. banorë. Në dy vitet e fundit numri i studentëve 
në arsimin e lartë është në rënie dhe kjo rënie është më e madhe tek institucionet private të arsimit të lartë 
në Kosovë. Shkalla bruto e regjistrimit në arsimin e lartë është 66.1% që e radhitë Kosovën më lartë se disa 
vende tjera të rajonit. Numri i studentëve në 100,000 banorë është 5,824. Indeksi i paritetit gjinor në arsimin 
e lartë në Kosovë është 1.76. Gjatë vitit 2017/18 kanë diplomuar rreth 10,063 studentë në nivelin baçelor 
në programe të ndryshme të studimit. Sektori privat kontribon me rreth 23% të të diplomuarve. Shkalla e 
diplomimit me kohë e studentëve kosovarë nuk është e kënaqshme.

   Numri i stafit akademik të kualifikuar në institucionet e arsimit të lartë është i pamjaftueshëm – derisa 
përpjestimi “staf akademik-student” në nivel vendi është 1:32, në sektorin publik mbetet akoma më i pa-
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volitshëm – 1:55. Në situatë mjaft të keqe janë universitetet në Prizren, Pejë, Gjilan dhe Gjakovë, ndërkohë 
që gjendja në Universitetin e Prishtinës mbetet në nivelin e disa viteve të fundit 1:46.  Vetëm Universiteti 
i Prishtinës ka të themeluar dhe funksionalizuar Zyrën për Përsosmëri të Mësimdhënies. Asnjë nga insti-
tucionet tjera publike të arsimit të lartë në Kosovës nuk i kanë themeluar/funksionalizuar zyret e tilla për t’i 
ofruar stafit akademik shërbime të zhvillimit akademik.

   Megjithëse ka përmirësime në zbatimin e kritereve për zgjedhjen e stafit akademik, nuk ka pasur veprime 
konkrete për adresimin e shkeljeve flagrante të integritetit akademik nga ana e ndonjë institucioni të arsimit 
të lartë në Kosovë. 

   Si rezultat i përpjekjeve të AKA për zbatimin e kritereve të akreditimit, numri i përgjithshëm i programeve 
të akredituara ka rënë nga 357 programe në vitin 2017 në 293 programe në vitin 2019. Pjesa më e madhe e 
programeve të studimit të akredituara janë në sektorin publik (173), ndërsa sektori privat ka 120 programe 
të akredituara. AKA është përjashtuar nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë (EQAR), si pasojë e 
cenimit të pavarësisë së institucionit dhe presionit politik ndaj këtij institucioni të pavarur. Në tetor të vitit 
2019 nuk i është vazhduar anëtarësia në ENQA për shkak të dështimit për të përmbushur substancialisht 
standardet e ESG-ve. Për dallim nga viti 2017 numri i punëtorëve në AKA është zvogëluar. Buxheti i AKA-
së është zvogëluar vazhdimisht nga viti 2016. 

   Institucionet e arsimit të lartë në Kosovë vazhdojnë të ngecin prapa institucioneve të rajonit në rankimet 
ndërkombëtare. Edicioni i Webometrics i vitit 2019 e klasifikon Universitetin e Prishtinës në vendin e 
2,776-të, ndërkaq të gjitha institucionet tjera të arsimit të lartë në Kosovë rangohen më poshtë. UP mbetet 
larg universiteteve të tjera publike nga kryeqytetet e vendeve të Ballkanit, me përjashtim të universiteteve 
nga Tirana.

   Sfidat kryesore për punë kërkimore-shkencore në Kosovë lidhen me burimet njerëzore, infrastrukturën 
dhe pajisjet jofunksionale. Institucionet e arsimit të lartë përballen me mungesën e hapësirave fizike, si dhe 
pajisjeve dhe instrumenteve laboratorike. Planifikimet e MASHT për të pajisur 5 institucione me laboratorë 
të rinj për mësim dhe punë kërkimore-shkencore kanë dështuar për shkak të kufizimeve buxhetore. 

   Nga viti 2011, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur asnjëherë të sigurojë konsensusin për të emëruar anëtarët 
e Këshillit Kombëtar të Shkencës. Aktualisht, Kosova nuk e ka funksional KKSH-në i mungon zbatimi i një 
programi të përditësuar për shkencë. 

   Vazhdon të ketë shpërputhje në mes të ofertës së programeve të arsimit të lartë dhe kërkesave të tregut të 
punës, si në aspektin përmbajtësor dhe cilësor, ashtu edhe në aspektin e orientimit të studentëve në ato 
fusha të studimit ku ka më shumë nevojë për kuadro. Rreth 60% të programeve studimore janë nga fusha 
e edukimit, arteve dhe shkencave humane, shkencave shoqërore dhe shërbimeve. Numri më i madh i stu-
dentëve dhe programeve arsimore janë në kategorinë e  shkencave shoqërore dhe studimit të së drejtës. Gjatë 
vitit 2018, është shënuar një rritje e theksuar e numrit të studentëve në fushat mjekësore kryesisht në sektorin 
privat. Orientimi i studentëve në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë ende mbetet i ulët. 

   Numri i publikimeve shkencore në revista të indeksuara ndërkombëtare të stafit të institucioneve të arsimit të 
lartë mbetet jashtëzakonisht i vogël. Stafi akademik ka mungesë të theksuar të integritetit dhe rastet e plagjiatu-
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rave janë të shumta. Në periudhën 1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista me 
koeficient. 

   Projektiligji i arsimit të lartë akoma nuk është aprovuar. Nuk ka pasur lëvizje drejt zbatimit të normave 
ligjore për financim të institucioneve të arsimit të lartë në bazë të performancës. Ligji për profesionet e 
rregulluara i aprovuar në fund të vitit 2016 ende nuk ka filluar të zbatohet. 

   Kosova merr pjesë me një numër mjaft të vogël të projekteve në programin e BE-së për  financimin e kërki-
meve dhe inovacionit “Horizon 2020”. Mbështetja nga ana e MASHT për aplikim në programe evropiane 
(Horizon 2020) ka munguar. Nuk është ofruar mbështetje për institucionet publike të arsimit të lartë për 
themelimin e njësive për përgatitjen dhe koordinimin e projekteve.

Disa nga rekomandimet kryesore nga ky monitorim janë si më poshtë:

   Raporti profesorë-studentë në institucionet publike të arsimit të lartë duhet të përmirësohet duke zvogëluar 
edhe më tutje numrin e studentëve dhe duke rritur numrin e stafit akademik, duke përshtatur numrin e 
studentëve sipas kërkesave të tregut, si dhe duke ua ndërprerë të drejtën e studimeve atyre që i tejzgjasin ato. 

   Institucionet e akredituara për të ofruar studime të nivelit të doktoratës, duhet të synojnë të rrisin bash-
këpunimin ndërkombëtar dhe të promovojnë programe të përbashkëta studimi në nivelin e doktoratës. 

   Institucionet publike të arsimit të lartë duhet të gjejnë mënyra për ndihmuar personelin e vet akademik të 
përmirësojë perfomancën e mësimdhënies duke i ofruar trajnime, këshilla, shkëmbime ndërkombëtare, 
dhe burime adekuate për mësimdhënie. Qendrat për Përsosmëri në Mësimdhënie duhet të themelohen 
dhe funksionalizohen duke zhvilluar programe trajnimi për përmirësimin e mësimdhënies në mënyrë që 
të plotësohen nevojat e personelit.

   Institucionet publike të arsimit të lartë duhet të rishikojnë procedurat për zhvillimin e programeve të reja 
akademike dhe përditësimin e atyre ekzistuese, për të siguruar cilësinë dhe krahasueshmërinë e tyre, si dhe 
për të përfshirë punëdhënësit që të bëhet ndërlidhje me nevojat e tanishme dhe të ardhshme të tregut të 
punës. Pas zhvillimit të procedurave dhe standardeve, të gjitha programet e studimeve duhet të rishikohen 
dhe ato që nuk do të jetë e mundur të mbahen, për çfarëdo arsye, duhet të shuhen gradualisht. 

   Me qëllim të rikthimit të statusit të humbur në mekanizma ndërkombëtar si EQAR dhe ENQA, AKA duhet 
të dëshmojë pavarësinë në vendimmarrje, si dhe të zbatojë procese transparente dhe të jetë e hapur për 
llogaridhënie para publikut.

   AKA duhet të hartoj dokumentin e metodologjisë për monitorimin e cilësisë në institucionet e arsimit të 
lartë në përputhje me Standardet dhe Udhëzimet Evropiane për Sigurimin e Cilësisë për të siguruar një 
proces monitorimi të efektshëm dhe efektiv.

   Ndërtimi i mekanizmave të brendshëm për sigurimin e cilësisë mbetet detyrë me rëndësi e institucioneve 
të arsimit të lartë.
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   Njësitë akademike të universiteteve rekomandohet që të themelojnë qendra apo institute të ndryshme pro-
fesionale dhe kërkimore, të cilat do të shërbenin si forum për bashkërendimin e veprimtarive kërkimore 
të anëtarëve të personelit akademik të institucionit, si dhe do të kujdeseshin për aplikime për fonde ose 
konsulencë profesionale në fushat përkatëse të ekspertizës.  Ngjashëm, universitetet do të duhej të ndanin 
fonde të veçanta për fushën e kërkimeve shkencore dhe përmirësimin e infrastrukturës së tyre laboratorike. 

   Institucionet publike të arsimit të lartë duhet të zhvillojnë politika të qarta për avancimin akademik, duke 
përcaktuar revistat e pranueshme për gradim. Gjithashtu, ato duhet të krijojë të gjitha kushtet që Komisio-
net e Etikës të funksionojë në mënyrë transparente dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbro-
jtur integritetin akademik.

   Universitetet dhe institucionet e tjera arsimore duhet të krijojnë dhe nxisin bashkëpunime që kanë për qël-
lim një mobilitet më të madh të studentëve dhe stafit akademik. 

   Prioritetizimi i kërkimit shkencor, inovacionit dhe zhvillimit, duke rritur investimet në shkencë dhe kërkim 
shkencor, si dhe emërimi i Këshillit Kombëtar të Shkencës dhe hartimi i Programit Kombëtar të Shkencës.

   Rritja e transparencës së shpenzimeve të Fondit të MASHT për Shkencë për financimin e kërkimit dhe 
shkencës dhe raportimi i rregullt për projektet e mbështetura nga MASHT. 

   Në periudhën vijuese duhet t’i kushtohet kujdes mbledhjes, analizës dhe publikimit të të dhënave në inter-
vale të rregullta nga SMIAL. 

   Kuvendi i Kosovës duhet të aprovojë Projektligjin për Arsimin e Lartë dhe po ashtu duhet të përgatitet 
korniza ligjore dhe institucionale për zbatimin e Ligjit për Profesionet e Rregulluara. 

   MASHT duhet të hartoj një akt nënligjor për përcaktimin e standardeve dhe procesit të hartimit të Planeve 
Strategjike Zhvillimore të institucioneve publike të arsimit të lartë në Kosovë. Planet strategjike duhet të 
përgatiten për një periudhë minimale tre vjeçare, dhe të hartohen në bashkëpunim të ngushtë me komu-
nitetin akademik të institucionit, si dhe palët e jashtme dhe sektorin privat.

   Universitetet publike duhet ta shfrytëzojnë shumëllojshmëri të burimeve financiare, që sigurojnë stabilitet 
dhe standard më të lartë. Burimet shtesë të fituara do të mund të përdoreshin për rritjen e të ardhurave të 
stafit të dalluar, përmirësimin e infrastrukturës së teknologjisë informative, rritjen e kapaciteteve infras-
trukturore dhe mirëmbajtjen e tyre.

   Meqenëse zbatimi i objektivit të arsimit të lartë të PSAK-ut nuk varet vetëm nga MASHT, do të duhej që 
institucionet e arsimit të lartë t’i hartojnë planet e tyre aksionale për zbatimin e PSAK dhe të raportojnë për 
progresin në MASHT.
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