
    

Prishtinë, janar 2021 

RAPORTI I PUNËS 
PËR VITIN 2020 

 



 

 

2 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2020 

  

 

Raporti i punës për vitin 2020 

 

Kontakti: 

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) 

Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë” rr. “Qëndresa”, nr.48 
Prishtinë 

Tel. 038/244 257, lok. 105 
Fax.038/244 257, lok. 109 

E-mail: office@kec-ks.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:office@kec-ks.org


 

 

3 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2020 

 

Përmbajtja 
 

Lista e shkurtesave ......................................................................................................................... 4 

HYRJE ............................................................................................................................................. 5 

1. PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË ARSIMIT ............................................................................................ 7 

1.1. Edukimi në fëmijërinë e hershme .................................................................................................. 7 

1.1.1. FACE dhe PEACOCK ................................................................................................................. 7 

1.1.2. Rrjeti K-RAE-EYN ..................................................................................................................... 8 

1.1.3. TV Emisioni “Afër jush” ........................................................................................................... 9 

1.2. Përkrahja e adoleshentëve pas mësimit të rregullt (ASSET) ....................................................... 10 

1.3. Grantet Zhvillimore të Shkollave ................................................................................................. 13 

1.4. Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë (QAINT) ............................ 16 

2. TË DREJTAT E NJERIUT ............................................................................................................... 20 

2.1. Përgatitja e mësuesve të ardhshëm: Edukimi për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut .......... 20 

2.2. Rritja e pjesëmarrjes në edukimin e hershëm dhe arsimin fillor cilësor ..................................... 20 

2.3. Mbështetja teknike për komunat në zbatimin e Planeve të Veprimit për ri-integrim arsimor dhe 
gjithëpërfshirje sociale të fëmijëve të rikthyer, pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe fëmijëve me 
nevoja të veçanta ................................................................................................................................ 22 

2.4. Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme ................ 23 

2.5. Së bashku kundër abuzimit të fëmijës (TACA) ............................................................................. 26 

2.6. Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja (YEEP) ............................................ 28 

2.7. Edukimi për Qytetari Aktive  dhe të Drejtat e Njeriut me të rinj ................................................ 29 

3. RRJETËZIMI DHE PJESËMARRJA NË POLITIKËBËRJE .................................................................... 30 

3.1. Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim – ARISE ............................................................. 30 

4. INFORMIMI DHE PUBLIKIMET ................................................................................................... 33 

5. SHKOLLA JOPUBLIKE "MILENIUMI I TRETË" ............................................................................... 35 

Shtojcë 1: Persona të certifikuar sipas programeve të trajnimit ..................................................... 38 

 



 

 

4 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2020 
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YEEP Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja 
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HYRJE 
Pandemia globale COVID-19 dhe tronditjet në skenën politike vendore ishin dy aspektet dominuese të jetës në 
Kosovë gjatë vitit 2020. Shpallja e Pandemisë COVID-19 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, më 11 mars 2020 
u shoqërua me vendimin e Qeverisë së Kosovës për mbyllje totale të vendit, përfshirë edhe institucionet arsimore. 
Vendime të ngjashme u morën nga autoritetet në vende të tjera të Botës, kështu që 91% të popullacionit të 
nxënësve dhe studentëve nga mbare bota ose 1.5 miliard fëmijë dhe të rinj mbetën jashtë institucioneve arsimore.  

Në kushte të tilla, kur besohej se mbyllja totale është mënyra më e mirë e menaxhimit të pandemisë, alternativa e 
vetme ishte organizimi i mësimit nga distanca, duke shfrytëzuar teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit. 
Shumë shpejt u dëshmua se, jo vetëm Kosova, por shumica e vendeve të Botës, nuk ishin të përgatitura për një 
formë të tillë të mësimit, sidomos jo në nivelin parauniversitar. Zgjidhja u kërkua në formë të transmetimit të njësive 
mësimore të regjistruara përmes televizionit publik, të cilat duhej shoqëruar me komunikim online në mes të 
mësimdhënësve dhe nxënësve. Këtu edhe lindën problemet, sepse përgjegjësia për organizim i mbeti 
mësimdhënësve, të cilëve ishte pothuaj se e pamundur t’u ofrohet çfarëdo ndihme, meqë dalja nga shtëpia ishte e 
lejuar vetëm për furnizime dhe raste emergjente. 

Në fund, u vlerësua se është bërë maksimumi i mundshëm për të organizuar mësimin online sa më mirë, ndërkaq 
rreth 10% e nxënësve nuk morën pjesë në këtë lloj mësimi për shkak të mungesës së pajisjeve teknologjike ose arsye 
të tjera. Gjatë periudhës mars-qershor 2020 procesi mësimor është karakterizuar me çrregullime të shumta, jo 
vetëm për faktin se është organizuar online, por edhe për shkak të kufizimeve të tjera si: orët e shkurtuara, mungesa 
e mbikëqyrjes dhe e mbështetjes profesionale, mungesa e shkathtësive për përdorimin e teknologjisë, etj. Sipas 
Bankës Botërore, çrregullimi i procesit mësimor në këtë periudhë ka rezultuar me humbje mësimore e cila 
vlerësohet në 9 pikë të PISA për nxënësit që kanë ndjekur mësimet online, respektivisht 16 pikë të PISA për nxënësit 
që nuk kanë ndjekur mësimet online1.  

Krahas të gjitha vështirësive të shkaktuara nga pandemia, kishte zhvillime të paparashikueshme politike në vend. 
Vetëm dy javë pas shpalljes së pandemisë, më 25 mars 2020, Qeveria e zgjedhur 50 ditë më parë, u rrëzua me 
mocion mosbesimi, veprim që shkaktoi tensione politike në vend. Në kushte të tilla, jo vetëm që nuk u arrit të bëhet 
ndonjë avancim në fushën e arsimit, por u shfaqën defekte edhe në menaxhimin e pasojave të pandemisë. Kështu, 
Qeveria e re e emëruar më 3 qershor 2020 anuloi testin e arritshmërisë për klasat e nënta, ndërsa testi i maturës u 
shty për muajin gusht, duke shkaktuar çrregullime të reja në sistemin e arsimit. Po ashtu, u humb mundësia që gjatë 
verës së vitit 2020 të organizohet ndonjë formë e mësimit plotësues për nxënësit që kishin mbetur prapa si pasojë 
e çrregullimeve që kishte sjellë pandemia.  

Edhe përgatitjet për vitin e ri shkollor u karakterizuan me vonesë të konsiderueshme dhe nuk sollën ndonjë risi në 
organizimin e mësimit online. Përkundrazi, u preferua që mësimi të organizohej me prezencë, por sipas skenarëve 
të paracaktuar dhe me respektimin e masave mbrojtëse që nënkuptonte devijime nga programi shkollor i 
zakonshëm. Kështu, në shumë shkolla, sidomos ato urbane, numri i nxënësve në klasa u përgjysmua, ndërsa koha e 
qëndrimit në shkollë u shkurtua dukshëm. Në rast të ndonjë infeksioni me COVID-19 në një klasë urdhërohej izolimi 
i të gjithë fëmijëve të asaj klase, ndërsa kalimi në formën online të mësimit mbetet sfidë, pasi shumica e shkollave 

                                                      

1 Një vit shkollor është i barasvlershëm me 40 pikë të PISA 
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nuk janë të përgatitura për një formë te tillë. Pritet që edhe ky vit shkollor të rezultojë me humbje mësimore, 
ndërkohë që nuk ka hapësirë për përmirësime thelbësore në sistemin e arsimit. 

Edhe veprimtaria e KEC u afektua, në masë të madhe, nga pandemia. Kështu në periudhën 16 mars – 31 maj 2020 
kryesisht u punua nga shtëpia, duke ju përshtatur kushteve të reja të punës. Në ditët e para të pandemisë filloi 
adaptimi i programeve të trajnimit për formën online të organizimit, duke vijuar me ndryshime thelbësore në 
mënyrën e komunikimit brenda organizatës dhe me përfituesit. Po ashtu, u bënë ndryshimet e nevojshme në plane 
të zbatimit të projekteve, në mënyrë që të shërbehen sa më mirë përfituesit.  

Edhe në këtë vit, programet e KEC janë profilizuar në katër fusha të ndërlidhura në mes vete: 

1. Përmirësimi i cilësisë së arsimit:  

Këtë vit programit “Edukimi në fëmijërinë e hershme” ju shtua një seri e emisioneve televizive me emrin “Afër jush” 
e që kishte për qëllim adresimin e problematikave të fëmijëve parashkollorë në kushtet e COVID-19. Programi 
“Përkrahja e adoleshentëve pas mësimit të rregullt (ASSET)” hyri në vitin e katërt të zbatimit, duke i përshtatur 
shumicën e aktiviteteve për punë online. Ndërkaq, projekti “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në 
arsimin e lartë (QAINT)” krahas arritjeve domethënëse u ballafaqua edhe me probleme në zbatim.  

2. Të drejtat e njeriut 

Në fushën e të drejtave të njeriut, krahas projekteve ekzistuese filluan edhe dy të reja: “Së bashku kundër abuzimit 
të fëmijës (TACA)” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe “Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të 
reja (YEEP)” në bashkëpunim me SOS Fshatrat e Fëmijëve. Projektet e kësaj kategorie, në masë të madhe, u 
orientuan në tejkalimin e pasojave që shkaktoi pandemia për mirëqenien e fëmijëve nga grupet e margjinalizuara.  

3. Rrjetëzimi dhe pjesëmarrja në politikë bërje 

Në marsin e vitit 2020 filloi zbatimi i projektit “Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim” – ARISE, një nismë 
rajonale e zhvilluar nga një grup i OShC-ve nga 6 vende të Ballkanit Perëndimor dhe Turqia që ka për qëllim 
mbështetjen për shkollat, organizatat me bazë në komunitet dhe hartuesit e politikave në zhvillimin e iniciativave 
dhe politikave që synojnë zvogëlimin e efektit të statusit të ulët ekonomik në arritjet e nxënësve, duke zvogëluar 
pabarazitë në arsim. Ky projekt 4-vjeçar financohet nga Komisioni Evropian përmes programit Civil Society Facility 
and Media Programme 2018-2019 dhe koordinohet nga KEC. 

4. Hulumtimet në fushën e arsimit 

Në vitin 2020, KEC emëroi menaxheren për hulumtime, e cila realizoi një numër të konsiderueshëm të hulumtimeve 
në kuadër të programeve të tjera. Ndërkaq, një projekt i veçantë që u realizua në kuadër të programit të 
hulumtimeve është “Raporti Global i Monitorimit të Arsimit 2020” i UNESCO, ku KEC hartoi raportin për Kosovën. 

Edhe në vitin 2020, KEC vazhdoi t’i kushtonte kujdesin avancimit të sistemit për sigurimin e cilësisë. Nga fillimi i vitit, 
menaxherja për sigurimin e cilësisë filloi t’i ushtronte të gjitha përgjegjësitë dhe e gjithë kjo përpjekje rezultoi me ri-
certifikimin e organizatës për ISO 9001:2015. Po ashtu, janë organizuar edhe trajnime për stafin me fokus në 
shfrytëzimin e platformave online dhe softuerëve të ndërlidhur. 
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1. PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË ARSIMIT 

1.1. Edukimi në fëmijërinë e hershme 

Gjatë vitit në fushën e fëmijërisë së hershme janë realizuar disa projekte si: “ FACE & PEACOCK” mbështetur nga 
Universiteti i Edukimit të Cyrihut (PHZH-IPE), KRAEYN 3- financuar nga OSF-Londër, dhe gjatë pandemisë është 
zhvilluar një cikël i emisioneve televizive “Afër jush” për ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe familjeve për situatën e 
krijuar. 

1.1.1. FACE dhe PEACOCK 

Projekti FACE-PEACOCK është përkrahur nga Universiteti i Edukimit të Cyrihut (Pädagogische Hochschule Zürich-
PHZH) dhe përbëhet prej dy komponentave. Komponenti FACE (Familjet dhe fëmijët në arsim)  është projekt arsimor 
që synon të mbështesë fëmijët nga mjediset e pafavorizuara, për t’i vetëdijesuar për kompetencat e tyre. FACE ju 
ofron nxënësve aktivitete të përshtatshme për moshën që kanë, për të zbuluar se kush janë dhe çfarë janë në gjendje 
të bëjnë, si hap i parë drejt një vet-konceptimi pozitiv. FACE është i dedikuar për fëmijët nga klasa parafillore deri 
në klasën e katërt.  Ndërkaq, komponenti PEACOCK (Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive) 
ndihmon nxënësit të zhvillojnë shkathtësitë për jetë dhe të orientohen për karrierë dhe ka për fokus nxënësit nga 
klasa e pestë deri në klasën e nëntë. Gjatë vitit 2020 më tepër është punuar në komponentin PEACOCK, sidomos në 
krijimin e materialeve dhe moduleve të trajnimit. 
 
FACE – Në shkurt 2020 u zhvilluan monitorimet sipas planit të paraparë në 4 institucione parashkollore dhe 
shkollore. Gjatë monitorimit u vlerësua sa këto institucione në përditshmërinë e tyre përdorin materialet FACE. 
Raporti i monitorimit është ndarë me PHZH. Në tetor është organizuar një trajnim FACE për shkollat serbe ku morën 
pjesë 6 shkolla. Trajnimin e kanë udhëhequr trajnerët e PHZH. 

PEACOCK – Gjatë pjesës së parë të vitit me ndihmën e PHZH është intensifikuar puna në zhvillimin e materialeve të 
mësimdhënësve. Janë organizuar disa punëtori ku morën pjesë përfaqësues të PHZH dhe Fakultetit të Edukimit (FE). 
Në tetor ka përfunduar hartimi i librave për mësimdhënës të klasave 5-9. Librat janë përkthyer në gjuhën shqipe 
dhe formatuar për tu përdorur online. Fakulteti i Edukimit dhe KEC kanë hartuar plane për pilotimin e materialeve 
në shkolla dhe me studentë. Një arritje tjetër e projektit është edhe hartimi i programit të trajnimit online me 8 
module. Këto module janë pilotuar dhe do të vazhdojnë të pilotohen në 3 shkolla. Modulet janë ende në gjuhën 
angleze dhe pas pilotimit nga ana e shkollave do të përkthehen në gjuhën shqipe. Për organizimin e trajnimeve 
online është përzgjedhur platforma Microsoft TEAMS, ku edhe janë vendosur të gjitha materialet, modulet po ashtu 
edhe librat.  

Në tetor 2020 u mbajt trajnimi për trajner për materialet PEACOCK, ku morën pjesë 16 pjesëmarrës nga Fakulteti i 
Edukimit, shkolla fillore dhe trajner të KEC. Trajnerët  do të angazhohen në ofrimin e trajnimeve sipas programit 
“Shkathtësitë për jetë” për mësimdhënës dhe studentë.  
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 1.1.2. Rrjeti K-RAE-EYN 

Qëllimi i rrjetit K-RAE-EYN është të mbështesë qasjen e barabartë në edukimin e fëmijërisë së hershme për fëmijët 
rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 0-10 vjeç, duke u mbështetur në përfshirjen dhe përmirësimin e cilësisë së 
ofrimit të shërbimeve. Rrjeti vazhdon të mbështesë profesionistët dhe para-profesionistët e fëmijërisë së hershme 
të cilët përkrahin fëmijët nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Rrjeti bashkëpunon me më shumë se dhjetë 
OJQ partnere në Kosovë, të gjitha me përvojë të konsiderueshme në ofrimin e shërbimeve për zhvillimin në 
fëmijërinë e hershme për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian.  

Aktivitetet e organizuara gjatë vitit 2020 ishin: 

• Në fillim të vitit së basku me KOMF u finalizua politika rekomanduese për edukimin në fëmijërinë e hershme. 
Pas botimit të politikës rekomanduese, me 27 shkurt u mbajt një konferencë për media  ku u prezantua 
dokumenti. Në këtë konferencë mori pjesë edhe zëvendësministri Xhavit Rexhaj, i cili u zotua në emër të MASH 
që rekomandimet do të merren parasysh.   

• Në mars u mbajt takimi për avokim me të gjitha shtetet REYN në Belgjikë. Në takim u iniciua hartimi i 
infografikëve për fuqinë punëtore në fushën e arsimit nga radhët e komuniteteve për secilin shtet, si dokument 
që do të përdoret për avokim. Kjo infografikë përfundoi gjatë verës dhe u përgatit në gjuhën shqipe dhe angleze 
dhe u prezantua në rrjetet sociale.  

• Me krijimin e situatës së pafavorshme me Pandeminë COVID-19, ku u afektuan më së shumti komunitetet e 
cenueshme, në prillin e vitit 2020 organizatat anëtare të Rrjetit krijuan një task-forcë për të ndihmuar sadopak 
familjet dhe fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Me përkrahjen e REYN dhe PHZH u siguruan 
pako me mjete higjienike dhe mjete edukative për 108 familje në Prizren dhe Plemetin-Obiliq. Iniciativës ju 
bashkua edhe Caritasi Zviceran, duke siguruar edhe 200 pako për fëmijët në Mitrovicë.  

• Si çdo vit gjatë verës janë përkrahur organizatat të cilat  janë pjesë e Rrjetit për të zhvilluar fushatat avokuese 
për regjistrimin e fëmijëve në shkolla dhe kopshte.  

• Filmi “Danielli” që trajton temën e arsimimit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian, i cili u përkrah nga KRAEEYN 
dhe storia e suksesit “Tregimi të Nefit” së bashku me infografikat ishin paraparë që të lansohen në një ngjarje 
avokuese ku do të ftoheshin institucionet, organizatat dhe agjenci të ndryshme. Për shkak të situatës së krijuar 
nga COVID-19 kjo ngjarje nuk u organizua në muajin shtator siç ishte paraparë. Në marrëveshje me organizatorët 
e festivalit “Rolling film festival”, jemi pajtuar që filmi “Danielli” dhe “Tregimi i Nefit” të lansohen në festival që 
do të organizohet në mars 2021, ku ky film do të bëj hapjen e festivalit.  

• Në shkurt 2020 u mbajt trajnimi “Hap pas Hapi” i organizuar së bashku me projektin REF, në Prizren. Në trajnim 
morën pjesë 24 mësimdhënës nga shkolla të ndryshme si dhe anëtarë të rrjetit KRAEEYN.  

• Vizita studime e paraparë për një grup të anëtarëve për muajin maj e që ishte planifikuar të realizohej në Kroaci, 
për shkak të pandemisë nuk u realizua. Po ashtu nuk arritëm të realizojmë edhe takimin rajonal të paraparë për 
fund të muajit prill. 
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Projekti KRAEEYN është paraparë të përfundoj në fund të shtatorit por për shkak se disa aktivitete nuk janë realizuar 
si rezultat i pandemisë, është kërkuar nga donatori të vazhdojmë projektin edhe për disa muaj me disa aktivitete të 
reja, të cilat janë miratuar nga donatori: 

• Sigurimi i 73 tabletëve për fëmijët parashkollor gjatë muajit që do të shpërndahen  gjatë muajit janar 2021.  

• Hartimi i analizës për gjendjen e Fëmijërisë së Hershme tek komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Dy çështje 
kryesore me të cilët merret kjo analizë janë: 1. Regjistrimi dhe vijimi i fëmijëve në klasat parafillore dhe klasat e 
para, dhe 2. Prezenca e forcës punuese nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në nivelin parashkollor dhe 
fillor. Është përcaktuar që kjo analizë të zhvillohet në Fushë Kosovë, Prizren, Ferizaj dhe Obiliq (Plemetina) si 
komunë ku mësimi zhvillohet në dy gjuhë.  

1.1.3. TV Emisioni “Afër jush” 

Emisionet televizive të dala si kërkesë e gjendjes emergjente të krijuar nga pandemia COVID 19, kanë pasur për 
qëllim arritjen e numrit sa më të madh të familjeve dhe fëmijëve të cenueshëm të cilëve ju mungon informata dhe 
këshilla gjatë kohës së izolimit gjatë pandemisë. Emisionet janë transmetuar direkt sipas marrëveshjes me shtëpinë 
mediale Kohavision (KTV), çdo të mërkurë dhe të premte nga ora 16:30-16:55, duke filluar nga data 1 maj deri më 
19 qershor 2020. Përveç në KTV, të 15 emisionet janë transmetuar edhe online në Facebook. Po ashtu janë 
ritransmetuar në TV ”Arta” dhe gjatë fundjavës edhe në KTV. Në secilin emision në studio prezent ishin një apo dy 
mysafirë në cilësinë e ekspertëve, dhe gati në çdo emision janë siguruar edhe mesazhe nga figurat publike. Pjesë 
shumë me rëndësi e çdo emisioni ishin videot me aktivitete të krijuara nga prindërit, edukatorët, mësuesit apo 
tutorët të cilat gjithmonë janë ndërlidhur me temën, ku në formë praktike janë dhënë udhëzimet për aktivitete apo 
këshilla të ndryshme.  Emisionet kanë trajtuar tema relevante për situatën aktuale, si: higjiena e shtuar në kohën e 
pandemisë, lojëra zbavitëse në kushte të shtëpisë, rëndësia e ushqimit të shëndoshë, ofrimi dhe marrja e 
shërbimeve psiko-sociale e pedagogjike në kohë pandemie, rreziku i dhunës kibernetike- Cyberbulling, menaxhimi i 
konflikteve tek fëmijët, etj.  

 

Foto 1. Momente nga emisionet “Afër jush” 
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1.2. Përkrahja e adoleshentëve pas mësimit të rregullt (ASSET) 

Programi ASSET është nismë pesë vjeçare, e dizajnuar për përfitimin e shkollave të mesme në Kosovë dhe nxënësve 
të tyre (klasat 10-12) e cila filloi së zbatuari në qershorin e vitit 2017. Objektivi kryesor i ASSET-it është zhvillimi i 
shkathtësive për punë dhe ndërmarrësi tek të rinjtë, rritja e mundësisë që ata të marrin vendime të informuara për 
karrierën e tyre dhe rritja e qëndrimit të tyre pozitiv drejt së ardhmes. Moto e Programit është “Përgatitja e të rinjve 
të Kosovës për jetë dhe punë në shekullin 21”. Qëllimet dhe aktivitetet e ASSET-it janë në harmoni me Planin 
Strategjik të Arsimit në Kosovë, kornizën e saj kurrikulare dhe kurrikulën bërthamë për shkollat e mesme të larta 
(në veçanti fushën e kurrikulës “Jeta dhe Puna”). 

Gjatë vitit 2020, Programi përfundoi pajisjen dhe funksionalizimin e të gjitha hapësirave krijuese, duke arritur kështu 
numrin e këtyre hapësirave në 16 në shkollat dhe komunat partnere, punoi në hartimin dhe zbatimin e zhvillimit 
profesional të mësimdhënësve, si dhe në aktivitetet jashtëkurrikulare për nxënësit e gjimnazeve partnere. Programi 
shtoi partneritetin në zbatimin e aktiviteteve jashtëkurrikulare me nxënës, duke ofruar kështu edhe aktivitete të 
reja.  

Klubet e nxënësve u funksionalizuan në të gjitha shkollat partnere, përmes të cilëve u mundësua informim dhe 
përfshirje më e gjerë e nxënësve në aktivitetet e Programit. Meqenëse viti 2020 u karakterizua me ndryshimet si 
pasojë e pandemisë COVID-19, Programi i përshtati shumicën e aktiviteteve të tij për zbatim në distancë. Aktivitete 
si projektet shkollore, të vlerësuarit formativ dhe vlerësimi i shkathtësive të buta, u zhvilluan me sukses në mënyrën 
online. Gjithashtu, klubet e nxënësve organizuan sesione të karrierës në mënyrën online, si dhe mundësitë për 
praktikë pune online u ofruan nga organizata të ndryshme.  Më poshtë janë dhënë në formë të përmbledhur 
rezultatet kryesore të Programit. 

Aktiviteti 1:  Zhvillimi i kompetencave për jetë dhe punë 

Mundësimi i mësimit praktik të bazuar në projekte 
• Hapja e 7 qendra të karrierës dhe ndërmarrësisë në Prizren, Pejë, Istog, Rahovec, Suharekë, Obiliq dhe Lipjan 

(të rinovuara, pajisura me teknologji arsimore dhe funksionale për përdorim nga nxënësit); 
• Organizimi i garës “Sfida e Dizajnit” në partneritet me Fondacionin IPKO, në të cilën morën pjesë 22 shkolla 

me 55 projekte në sfidat: krijimi i videos së profesioneve; krijimi i pajisjes për rregullimin e lagështisë së ajrit; 
krijimi i shkopit ndihmës për personat e moshuar; dhe krijimi i një loje tavoline. Punimet më të mira u 
shpërblyen me tri vendet e para në secilën nga këto kategori;  

• Organizimi i 4 llojeve të reja të trajnimeve të shkurtra për nxënës dhe mësimdhënës: krijimi i Wiki-klubeve, 
trajnimi dhe instalimi i stacioneve të motit, Open Street Map dhe trajnimi për Arduino-Elektronikë, në 
bashkëpunim me organizatën FLOSSK; dhe  

• Organizimi i garës për esenë më të mirë, në bashkëpunim me Fondacionin IPKO dhe Fondacionin Kosovar për 
Zhvillimin e Karrierës, në të cilën morën pjesë 213 nxënës nga shkollat e mesme të larta të Kosovës dhe 5 esetë 
më të mira u shpërblyen.  

Ndërtimi i kapacitetit të mësimdhënësve 
• Hartimi i kursit “Zhvillimi dhe vlerësimi i shkathtësive të buta”; 
• Përshtatja e 3 kurseve për zbatim online;  



 

 

11 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2020 

• Certifikimi i 225 mësimdhënësve për mësimin e bazuar në projekte, të cilët i zhvilluan 50 projekte me 
pjesëmarrje të 1218 nxënësve; 

• Certifikimi i 133 mësimdhënës për kursin “Vlerësimi për të Nxënë”;  
• Certifikimi i 25 mësimdhënësve për kursin “Klubet e Teknikëve; 
• Organizimi i kurseve të shkurtra për teknologjinë muzikore dhe makinën qepëse kompjuterike me 36 

mësimdhënës dhe 119 nxënës; 
• Certifikimi i 14 mësimdhënësve si fasilitues shkollorë.   

 

Zhvillimi i mjeteve të vlerësimit 
• Pakoja e vlerësimit të shkathtësive të buta u përdor nga mësimdhënësit e trajnuar në kurset “Mësimdhënia e 

bazuar në Projekte” dhe “Vlerësimi për të Nxënë”, për të vlerësuar shkathtësitë e rreth 3400 nxënësve; 
• Organizimi i studimit afat-mesëm me nxënës mbi opinionin e nxënësve për edukimin dhe të ardhmen, në të 

cilin u anketuan 1309 nxënës nga 2 shkollat partnere të fazës së parë.  
 
 

Aktiviteti 2: Edukimi për karrierë dhe ndërmarrësi 

Zhvillimi dhe zbatimi i kursit të trajnimit në edukimin për karrierë 
• Certifikimi i 9 mësimdhënësve për kursin “Orientimi dhe Këshillimi për Karrierë”.  

Përmirësimi i portalit virtual të karrierës për përdorim në arsimin e përgjithshëm 
• Regjistrimi i 2,776 nxënësve në portalin Busulla, përmes mësimdhënësve të trajnuar nga Programi;  
• Publikimi i 22 materialeve të karrierës (11 video dhe 11 ese të karrierës të realizuara nga nxënësit) në portalin 

Busulla;  
• Krijimi i 7 këndeve të karrierës në shkollat partnere të fazës së tretë. 

Krijimi i ndërmarrjeve të nxënësve 
• Certifikimi i 8 mësimdhënësve për ndërmarrësinë dhe edukimin financiar; dhe 
• Themelimi i ndërmarrjeve me nxënës nga mësimdhënësit e trajnuar, ku morën pjesë 309 nxënës me 18 

ndërmarrje të themeluara.  
 
Aktiviteti 3: Lidhja e shkollave me biznese dhe komunitetin 

Lidhjet shkollë-biznes  
• Themelimi dhe funksionalizimi i klubeve të karrierës nga nxënësit në 7 shkollat partnere të fazës së tretë; 
• Realizimi i 68 marrëveshjeve bashkëpunimi shkollë-biznes; 
• Organizimi i 83 sesioneve informuese me profesionistë nga fusha të ndryshme nga klubet e karrierës. 
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Foto 2. Sesionet informuese të organizuara online nga klubet e karrierës të programit ASSET 
 
 

Adopto një Aset 
• Angazhimi i 438 nxënësve në punë praktike/vullnetare.  

Hartëzimi i komunitetit nga të rinjtë 
• Përfshirja e 219 nxënësve në hulumtimin dhe hartimin e raporteve hulumtuese me temën “Hartëzimi i 

komunitetit nga të rinjtë”, nën mbështetjen e mësimdhënësve.   
 

Aktivitetet tjera: 
• Organizimi i Konferencës së Programit me komunitetin arsimor në Kosovë, me katër sesione të ndryshme 

punuese dhe një sesion plenar në të cilin u prezantuan rekomandimet për sektorin arsimor për sa i përket 
përdorimit të teknologjisë në mësimdhënie, vlerësimit për të nxënë dhe vlerësimit të shkathtësive të buta, 
mësimit praktik të bazuar në projekte, si dhe lidhjes shkollë-biznes; 

• Organizimi i sesioneve mbi fenomenet negative të shkollave ku morën pjesë 91 mësimdhënës, staf menaxhues 
i shkollave dhe prindër, si dhe 284 nxënës.  
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Program shënoi data të rëndësishme me nxënës, si: 

• Ditën ndërkombëtare të rinisë me 12 gusht 2020, duke paraqitur rrëfime suksesi të të rinjve nga shkollat 
partnere;  

• Ditën ndërkombëtare të vajzave (12 tetor 2020) në bashkëpunim me IF dhe organizatat e UN-it në Kosovë. 
Rreth 60 vajza morën pjesë në hulumtimin 1-javor mbi ndikimin e pandemisë në arsim, të gjeturat e të cilit u 
publikuan gjatë ngjarjes.  

• Ngjarje dhe ceremoni të tjera online të ndarjes së mirënjohjeve ndaj nxënësve apo kontribuuesve tjerë. 
 

1.3. Grantet Zhvillimore të Shkollave 

Ky projekt zbatohet nga qershori i vitit 2017 në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (MASh), si pjesë 
e projektit ESIP të financuar nga kredia e marrë nga Banka Botërore. Qëllimi i projektit është promovimi i angazhimit 
qytetar përmes pjesëmarrjes së mësimdhënësve, prindërve dhe komunitetit në planifikimin, zbatimin dhe 
monitorimin e aktiviteteve të shkollës. 

Në kuadër të këtij projekti kërkohet që shkollat përfituese të granteve paraprakisht të hartojnë plane zhvillimore 
dhe projekt-propozime, të cilat janë në harmoni me qëllimin e projektit. Pas aprovimit të planeve zhvillimore dhe 
projekt propozimeve të shkollave nga Këshilli për Aprovimin e Granteve Shkollore (KAGSh), shkollat fitojnë të drejtën 
për të zbatuar projektin përmes financimit nga ana e MASh. Në vitin 2017 në kuadër të projektit të GZhSh janë 
përzgjedhur 160 shkolla përfituese nga mbarë Kosova. Nga shkollat përfituese, 140 prej tyre kanë qenë të 
përzgjedhura në bazë të kritereve të përcaktuara në manualin e GZhSh dhe 20 shkolla të tjera kanë fituar në bazë 
të një gare të organizuar ndërmjet shkollave që kanë qenë përfituese të granteve nga realizimi i projekteve të 
mëparshme. Suksesi i arritur në implementimin e projektit në periudhën qershor 2017- dhjetor 2019 bëri që MASH 
të amandamentojë kontratën me KEC dhe të vazhdojë realizimin e projektit edhe në vitin 2020 me kërkesë që të 
mbështeten edhe 80 shkolla të reja, si dhe të monitorohen shkollat e fazës së parë (2017-2019) që kanë mbetur pa 
u monitoruar. 

Aktivitetet me shkollat e fazës së parë (2017-2019) 

Në janar 2020 janë realizuar 36 vizita monitoruese. Vizitat monitoruese janë realizuar në shkollat përfituese të 
rajonit të Pejës, si dhe të atyre të Komunës së Prizrenit dhe Suharekës, të cilat nuk kishin arritur të monitorohen 
gjatë vitit 2019. Gjatë muajve janar dhe shkurt të gjithë BPT kanë qenë të angazhuar në mbështetjen e 160 shkollave 
përfituese për të hartuar raportet finale të projekteve të tyre. Përkundër angazhimit të BPT-ve, deri në fund të 
muajit shkurt u arrit të përgatiten saktë raportet përfundimtare të 150 shkollave përfituese. Raportet përfundimtare 
të 10 shkollave të fundit, kryesisht të Komunës së Vushtrrisë dhe Lipjanit u përfunduan gjatë muajit mars, përkundër 
vështirësisë që paraqiti fillimi i pandemisë COVID-19. 

Aktivitetet me shkollat e fazës së dytë 

Organizimi i sesioneve informuese në nivel regjional.– Pas publikimit nga ana e MASH të thirrjes për aplikim për 
shkollat e interesuara për të përfituar grante në kuadër të fazës së dytë të projektit të GZhSh, zyrtarët e projektit në 
KEC kanë mbajtur nga 1 sesion informues në secilin nga 7 rajonet kryesore të Kosovës në pjesën e parë të muajit 



 

 

14 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2020 

janar. Në sesionet rajonale morën pjesë 301 përfaqësues të shkollave, të cilët u informuan lidhur me procedurat e 
aplikimit, dokumentet e nevojshme për aplikim, si dhe mënyrën e plotësimit të tyre.  

Ndërtimi i kapaciteteve të shkollave për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve.– Në fillim të muajit shkurt KAGSh 
ka bërë përzgjedhjen e 80 shkollave përfituese të fazës së dytë të projektit të GZhSh. Përkundër këtij fakti, 
nënshkrimi i marrëveshjeve të mirëkuptimit ndërmjet komunave përfituese dhe MASH nuk është bërë deri në fillim 
të muajit qershor. Duke parë se NJKP është duke u vonuar në nënshkrimin e marrëveshjeve të mirëkuptimit me 
komunat përfituese, zyrtarët e projektit në KEC bashkëpunuan përmes platformave online me drejtorët e shkollave 
përfituese për të hartuar planet e prokurimit në bazë të projekt propozimeve të tyre. Angazhimi i shtuar i zyrtarëve 
të projektit në KEC dhe drejtorëve të shkollave bëri që deri më 14 prill të përgatiten dhe dorëzohen në NJKP planet 
e prokurimit të 80 shkollave përfituese. Pasi situata me COVID-19 ishte duke u përkeqësuar çdo ditë e më shumë, 
në periudhën 12 - 27 maj 2020 u organizuan online trajnimet e prokurimit për 80 përfaqësuesit e shkollave 
përfituese të fazës së dytë të projektit.   

Mbështetja e shkollave në prokurimin e mallrave dhe shërbimeve.– Pas nënshkrimit të marrëveshjeve të 
mirëkuptimit ndërmjet komunave përfituese dhe MASH, si dhe transferimit të granteve nga Ministria e Financave 
në komuna në muajin qershor, 6 BPT filluan mbështetjen e shkollave në përgatitjen e pakove të mallrave dhe 
shërbimeve. Përkundër vështirësive që kishin firmat fituese në sigurimin e mallrave dhe shërbimeve për shkak të 
situatës së rënduar me pandeminë COVID-19, angazhimi i shtuar i BPT dhe përfaqësuesve të shkollave bëri që deri 
më 24 dhjetor 2020, të realizohen: 

• 290 pako të mallrave; 
• 154 pako nga 157 pako të aprovuara të mbetjeve për mallra; 
• 7 pako për publikimin e revistave shkollore; 
• 1 pako për digjitalizimin e dokumenteve shkollore;  
• 11 pako për organizimin e trajnimeve online.  

Po ashtu, gjatë kësaj periudhe janë dorëzuar në NJKP edhe 169 pako për organizimin e trajnimeve me prezencë 
fizike të mësimdhënësve në seanca trajnimi, por të cilat kanë mbetur pa status të zgjidhur nga ana e NJKP për shkak 
të situatës me pandeminë COVID-19 dhe kufizimeve që u vendosën nga Qeveria e Kosovës për mos grumbullimin e 
personave në ambiente të mbyllura.  Nga pakot e shkollave kanë mbetur pa u përgatitur 47 pako të vizitave 
studimore (sepse MASH ka pezulluar realizimin e tyre), si dhe 1 pako për organizimin e një kuizi të diturisë dhe 1 
pako për organizim të tryezës së rrumbullakët për shkak të situatës së vështirë me COVID-19. 



 

 

15 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2020 

 

Foto 3. Disa nga pajisjet dhe materialet e ndryshme të blera nga projekti në shkollat përfituese 

 

Mentorimi dhe monitorimi i realizimit të pakove.– Gjatë kohës së përgatitjes së pakove, BPT kanë mentoruar 
përfaqësuesit e shkollave duke iu ofruar atyre këshilla profesionale lidhur me zbatimin e procedurave për 
prokurimin e mallrave dhe shërbimeve. Pas fillimit të realizimit të pakove, BPT kanë bërë monitorimin e 80 shkollave 
përfituese lidhur me zbatimin e pakove të tyre. Rezultatet e monitorimit të pakove janë përpunuar dhe janë 
vendosur në databazën e projektit. Nga rezultatet e përpunuara të monitorimit shihet se të gjitha shkollat kanë 
arritur shkallën mbi 2.50 nga 3 sa ishte maksimumi. Kjo tregon se përkundër vështirësive, të gjitha shkollat kanë 
arritur të realizojnë me sukses pakot e tyre, përveç atyre për organizim të trajnimeve me prezencë fizike të 
mësimdhënësve të cilat ishin pezulluar nga MASH për shkak të situatës me pandeminë COVID-19. Po ashtu, BPT 
kanë vendosur në databazë të projektit edhe raportet 3-mujore të 80 shkollave përfituese. Pas realizimit të pakove 
deri më 24 dhjetor 2020, BPT kanë filluar të mbështesin shkollat në përgatitjen e drafteve të para të raporteve finale 
dhe vendosjen e tyre në databazën e projektit. Finalizimi i raporteve deri në fund të muajit dhjetor ishte i pamundur, 
pasi MASH ka dhënë sinjale se shkollat do të vazhdojnë me realizimin e pakove të mbetura gjatë pjesës së parë të 
vitit 2021.  
 
Më datën 5 dhjetor 2020 ka përfunduar kontrata e KEC me MASH lidhur me mbështetjen e 80 shkollave përfituese 
të fazës së dytë të projektit GZhSh. Përkundër kësaj, KEC ka vazhduar pa kompensim shtesë mbështetjen e shkollave 
deri më 31 dhjetor 2020, ndërsa në janar 2021 është amendamentuar kontrata, deri në qershorin e vitit 2021. 
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1.4. Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë (QAINT) 

Projekti “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë (angl. QAINT)” synon ta bashkërendojë 
sistemin e arsimit të lartë në Kosovë me standardet ndërkombëtare të cilësisë, transparencës, integritetit dhe 
llogaridhënies. Ndikimi afatgjatë i këtij projekti është përmirësimi i cilësisë dhe aftësisë konkurruese të sektorit të 
arsimit të lartë me qëllim që t’i kontribuojë zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të vendit.  

Arritjet kryesore për vitin 2020 janë përmbledhur sipas katër objektivave të Projektit. 

Objektivi 1. Kapaciteti i ngritur i AKA për t’i monitoruar ofruesit e arsimit të lartë dhe këshillimi i  MASh mbi 
rezultatet e vlerësimit të cilësisë, si dhe përmirësimi i kredibilitetit të procesit të akreditimit. 

• Pas përfundimit të analizës së gjendjes në Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA) nga ekspertja e angazhuar 
nga projekti QAINT në mars 2020, sipas rekomandimit që kishte dalë nga kjo analizë, janë angazhuar edhe dy 
eksperte ndërkombëtare për të punuar bashkë me eksperten vendore në zhvillimin e metodologjisë për 
monitorim. Tri ekspertet e kanë përfunduar draftin e metodologjisë së monitorimit në bazë të hulumtimeve të 
dokumentacionit dhe procedurave të ngjashme të aplikuara në sistemet e arsimit të lartë në vende të tjera si 
dhe në bazë të informatave të marra gjatë procesit të intervistimit të realizuar në AKA. Drafti i metodologjisë së 
monitorimit i është dorëzuar AKA në shtator 2020 dhe menjëherë është dashur të dalë në diskutim publik 30 
ditor për komente shtesë para se të finalizohet. Ndonëse dokumenti është pritur shumë mirë dhe është 
vlerësuar pozitivisht nga drejtori dhe stafi administrativ i AKA, ky  proces ka pasur ngecje për shkak të 
mosmarrëveshjeve brenda AKA. 

• Monitorimi i mbledhjeve të KSHC nga ORCA ka vazhduar edhe gjatë këtij viti, përkundër mospajtimeve që kishte 
pasur nga disa anëtarë të KSHC në fillim të këtij viti rreth vazhdimit të monitorimit. Gjatë kësaj periudhe nuk 
janë evidentuar parregullsi në proces apo vendime. Raporti i fundit është publikuar në janar 2020. Raporti i cili 
mbulon monitorimin e realizuar gjatë këtij viti do të publikohet në fillim të vitit 2021. 

 
Objektivi 2. Përmirësimi i transparencës, integritetit dhe llogaridhënies në sektorin e arsimit të lartë.  

• Në shkurt 2020 janë publikuar dy raporte për monitorimin e procesit të emërimeve/ngritjeve akademike të 
realizuara gjatë periudhës qershor - tetor 2019 në Universitetin e Pejës dhe në atë të Prizrenit.  

• Gjatë këtij viti, procesi i emërimeve/ngritjeve akademike është monitoruar në Universitetin e Gjakovës dhe në 
Universitetin e Mitrovicës, përveç monitorimit të vazhdueshëm të këtij procesi në Universitetin e Prishtinës. 
Raporti i plotë, i cili e mbulon monitorimin e realizuar gjatë këtij viti do të publikohet në fillim të vitit 2021. 

• Për sa i përket transparencës së universiteteve publike për nga numri i dokumenteve që i publikojnë në faqet e 
tyre zyrtare të Internetit (27 dokumente të përcaktuara nga ORCA si standard minimal që duhet ta përmbushin 
të gjitha universitetet), 5 nga 7 universitetet publike kanë shënuar rritje gjatë këtij viti. Përjashtim bëjnë vetëm 
Universiteti i Prishtinës, i cili tashmë i publikon të gjitha dokumentet, dhe Universiteti i Prizrenit, i cili i publikon 
23 nga 27 dokumente që nga viti i kaluar. Si rrjedhojë, ka pasur përmirësim edhe në radhitjen e universiteteve 
në Webometrics (Sipas Botimit 2020.2.4, korrik 2020). Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Pejës, Universiteti 
i Gjilanit dhe Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj kanë shënuar përmirësim në radhitjen e tyre 
ndërkombëtare, ndërsa universitetet e tjera kryesisht e kanë ruajtur radhitjen e mëparshme.  
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• Gjatë këtij viti, ORCA po ashtu i ka publikuar dy raporte mbi transparencën financiare të universiteteve publike 
(në janar 2020 dhe tetor 2020), sipas monitorimeve të realizuara në periudhën 2018-2020.  

• Ka vazhduar po ashtu edhe monitorimi i Qendrës Kombëtare për Njohje dhe Informim (NARIC) Kosova, 
përkatësisht i Këshillit Kombëtar për Njohje. Gjatë këtij viti janë publikuar dy raporte, një në shkurt 2020 (për 
monitorimin e realizuar gjatë vitit 2019) dhe një në nëntor 2020 (për monitorimin e realizuar gjatë këtij viti). Për 
shkak të gjendjes së krijuar si pasojë e pandemisë COVID-19, raporti i fundit është publikuar në një konferencë 
për shtyp të organizuar për këtë qëllim që është transmetuar drejtpërdrejt në Facebook.  

 

 
Foto 4. Publikimi i raportit të monitorimit të ENIC / NARIC 

 
• Për t’iu përgjigjur një kërkese të përsëritur nga stafi akademik i universiteteve publike, ekipi i projektit QAINT e 

ka angazhuar një ekspert për ta përpiluar një përmbledhje të materialeve informuese dhe një listë të 
rekomandimeve për tejkalimin e sfidave kryesore me të cilat ata përballen gjatë gjithë procesit të punës së tyre 
kërkimore-hulumtuese me qëllim të avancimit akademik. Janë mbajtur dy punëtori – me stafin akademik të 
Universitetit të Pejës dhe atë të Gjakovës. Punëtoria e tretë që ishte planifikuar të mbahej me stafin e 
Universitetit të Prizrenit nuk është mbajtur për shkak se ata nuk kanë treguar interesim të duhur për të ndarë 
një kohë të përshtatshme për këtë punëtori.   

• Në vazhdimësi të bashkëpunimit të vendosur vitin e kaluar me Universitetin e Prishtinës për krijimin e kushteve 
për zbatimin e sistemit për hapje të të dhënave, projekti QAINT, me ndihmën e dy ekspertëve e ka hartuar një 
draft-rregullore në përputhshmëri me parimet themelore të hapjes së të dhënave për publikun dhe me 
legjislacionin ekzistues vendor. Kjo draft-rregullore më tej do të shqyrtohet nga menaxhmenti i Universitetit të 
Prishtinës dhe do të përbëjë bazën ligjore për zbatimin e një sistemi për hapjen e të dhënave, fillimisht në 
Universitetin e Prishtinës, me mundësi replikimi në universitetet e tjera publike.  

• Konkursi i dytë për grantet studentore, i cili fillimisht ishte planifikuar për mars 2020, por ishte shtyrë për shkak 
të pandemisë, është shpallur në gusht 2020. Megjithëse numri i aplikimeve nuk ka qenë i madh (gjithsej 8 
aplikime prej të cilave janë përzgjedhur 6) dhe përkundër rrethanave kufizuese, numri i studentëve të përfshirë 
në projektet që janë mbështetur përmes granteve i ka tejkaluar pritjet nga viti i kaluar. Janë përfshirë gjithsej 
275 studentë, prej të cilëve 71% kanë qenë femra. Gjithashtu kanë qenë edhe 30 vullnetarë që i kanë 
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mbështetur aktivitetet, prej të cilëve 56% kanë qenë femra. Projektet kanë trajtuar çështje që zakonisht i 
preokupojnë studentët, si mbështetja për përmirësimin e përvojës së tyre të përgjithshme akademike 
(mbështetja për studentët e rinj, vlerësimi i studentëve, mendimi kritik, puna kërkimore-hulumtuese, etj.). 
Ceremonia përmbyllëse e këtij cikli të aplikimit është mbajtur përmes platformës Zoom në dhjetor 2020, me ç 
‘rast janë prezantuar projektet e zbatuara nga organizatat dhe grupet joformale studentore që kanë qenë 
përfituese dhe është përzgjedhur projekti më i mirë i këtij cikli nga ADA.  

 

 
 

Foto 5. Sesioni informues me studentë, si aktivitet i zhvilluar përmes granteve studentore  

Objektivi 3. Përmirësimi i legjislacionit (rregulloreve, procedurave dhe praktikave) lidhur me çështjet akademike 
në arsimin  e lartë. 
• Projekti QAINT e ka mbështetur me ekspertizë hartimin e Planit Strategjik 2020-2024 të Universitetit të Pejës, 

gjë që është mirëpritur dhe është vlerësuar lartë nga përfaqësuesit e Universitetit të Pejës. Plani strategjik është 
miratuar nga Senati në shkurt 2020 dhe ka shënuar përmirësim të dukshëm në përgatitjen e Universitetit të 
Pejës për akreditimin institucional të radhës në krahasim me vitin paraprak kur ky universitet nuk ishte 
akredituar. Ndër të tjera edhe falë punës së bërë në këtë drejtim, Universiteti i Pejës e ka marrë akreditimin 
institucional nga AKA në vitin 2020. Hartimi i Planit Strategjik 2020-2024 të Universitetit të Pejës gjithashtu është 
vlerësuar lartë nga përfaqësuesit e AKA në takimin e Këshillit Drejtues të projektit QAINT, të mbajtur në qershor 
2020.  

• Shqyrtimi i kornizës ligjore që ndërlidhet me çështje të qeverisjes së mirë në arsimin e lartë që ishte hartuar nga 
eksperti i projektit QAINT në shtator 2019 është rishikuar dhe plotësuar sipas Planit Legjislativ të MASH 2020 
për legjislacionin dytësor në arsimin e lartë dhe është dërguar për shqyrtim në MAS në mars 2020. Për shkak të 
situatës politike dhe situatës së krijuar me pandeminë, shqyrtimi i legjislacionit të çfarëdo lloji në MASH ka 
kaluar në plan të dytë, prandaj as ky dokument ende nuk është marrë në shqyrtim.  
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Objektivi 4. Përmirësimi i kapacitetit të stafit të ri akademik (asistentëve/teve të rinj/reja dhe/ose atyre që i kanë 
përfunduar studimet e doktoratës) për të ushtruar mësimdhënie të bazuar në punë hulumtuese. 
• Vonesat e vazhdueshme dhe të përsëritura në MASH i kanë pamundësuar veçanërisht aktivitetet e parapara në 

kuadër të Programit për mbështetjen e mësimdhënies së bazuar në punë hulumtuese për stafin e ri të 
universiteteve publike. Ky program duhet të mbështetet në udhëzimin administrativ, drafti i të cilit është hartuar 
nga eksperti i projektit QAINT në bashkëpunim me grupin punues të MASH dhe e rregullon gjithë rrjedhën e 
programit. Ky draft udhëzim administrativ është dërguar për shqyrtim në MASH në fillim të vitit 2020 dhe, pasi 
tashmë është miratuar nga grupi punues dhe zyra ligjore, duhet të miratohet nga Ministri. Së fundmi, miratimi 
i udhëzimit administrativ është shtyrë për shkak të mospajtimeve në mes të Ministrit dhe ORCAs që kanë 
rrjedhur pas publikimit nga ORCA të dëshmive për plagjiaturat e botuara nga Ministri gjatë punës së tij si 
profesor i Universitetit të Prishtinës. Këto mospajtime kanë ndikuar edhe në ngadalësimin e zbatimit të 
aktiviteteve në AKA. 
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2. TË DREJTAT E NJERIUT 
2.1. Përgatitja e mësuesve të ardhshëm: Edukimi për Demokracinë dhe të Drejtat e 
Njeriut 

Projekti “Përgatitja e mësuesve të ardhshëm: Edukimi për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut" i cili përkrahet nga 
Qeveria e Norvegjisë, përmes The European Wergeland Centre (EWC), ka filluar zbatimin në muajin mars të vitit 
2019. Qëllimi kryesor i projektit është që të përmirësohet cilësia e arsimit për mësuesit e ardhshëm në Shqipëri, 
Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi, përmes partneriteteve rajonale të institucioneve para 
dhe pas shërbimit për mësimdhënësit, duke përfshirë edhe autoritetet kombëtare të arsimit, ku do të zhvillohen 
dhe do të ofrohen module për Qytetarinë dhe të Drejtat e Njeriut për të mbështetur zbatimin e reformave 
demokratike të arsimit në Ballkanin Perëndimor. 

Duke marrë parasysh që projekti është i karakterit regjional dhe zbatohet nga EWC, më poshtë do të paraqesim 
vetëm aktivitetet që janë zhvilluar apo përkrahur nga KEC si partner në këtë projekt gjatë vitit 2020:  

• Është mbajtur takimi i tretë i Komitetit Drejtues të Projektit gjatë muajit shkurt 2020 në Prishtinë. Pra, kësaj 
radhe nikoqir i takimit ka qenë KEC. Në takim kanë marrë pjesë përfaqësuesit nga të gjitha vendet e Ballkanit 
Perëndimor që janë të përfshirë në projekt. Qëllimi i takimit ka qenë prezantimi i rezultateve të projektit dhe 
rishikimi i planit të punës për vitin e dytë të zbatimit. Aktivitetet që ishin paraparë me Universitetet e përfshira 
në projekt, janë rishikuar përsëri në fund të muajit mars 2020, me qëllim të adaptimit të tyre konform 
rrethanave të reja të shkaktuara nga pandemia globale COVID-19;  

• Janë finalizuar Modulet për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut që do të pilotohen në Universitetet e përfshira 
në projekt. KEC ka asistuar Ekipin e Universitetit të Prishtinës – Fakultetin e Edukimit gjatë këtij procesi; 

• Janë zhvilluar 6 webinare për Ekipet e Universiteteve;  

• Është përgatitur dhe përkthyer në të gjitha gjuhët e Ballkanit Perëndimor, Udhëzuesi për Mentorët shkollorë që 
do të përfshihen në projekt; 

• Janë identifikuar shkollat në të cilat do të zhvillojnë praktikën studentët e përfshirë në Modulin e përgatitur; 

• Janë identifikuar mentorët nga shkollat e përzgjedhura, të cilët do të marrin pjesë në trajnimin për mentorë dhe 
do të mentorojnë studentët gjatë kryerjes së praktikës; 

• Është zhvilluar trajnimi për mentorë për grupin e parë të Universiteteve që janë përfshirë në pilotimin e 
Moduleve në semestrin dimëror. KEC ka përkrahur këtë aktivitet duke ofruar asistencë teknike në platformat e 
shfrytëzuara dhe në sigurimin e përkthyesve gjatë sesioneve të trajnimit. 
 

2.2. Rritja e pjesëmarrjes në edukimin e hershëm dhe arsimin fillor cilësor 

Projekti synon shtimin e pjesëmarrjes së fëmijëve rom të moshave 4 deri në 6 vjeç dhe 6 deri në 8 vjeç, në edukimin 
e hershëm dhe në arsimin fillor cilësor. Objektiv i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë rezultatet në 
edukimin e hershëm, si  dhe të nxisë gatishmërinë e fëmijëve përfshirë edhe të riatdhesuarit nga radhët e 
komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali, për regjistrimin në klasën e parë dhe të dytë në lokacionet ku është i shtrirë 
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projekti, gjegjësisht në Prizren. Projekti po ashtu, ka për qëllim të përmirësojë aftësitë e prindërve si dhe të forcojë 
lidhjen ndërmjet prindërve dhe institucioneve arsimore. Projekti përbëhet nga 4 komponentë. 

Komponenti 1. Përmirësimi i qasjes në shërbimet primare të fëmijërisë së hershme 
Adresimi i pengesave dhe i nevojave të përfituesve ka vazhduar edhe këtë vit shkollor nga stafi i projektit. Nevojat 
janë adresuar me kohë edhe gjatë kohës së pandemisë përmes formave të tjera nga distanca. Në kuadër të këtij 
aktiviteti është bërë blerja e librave, të cilat janë shpërndarë tek fëmijët përfitues të projektit 5-6 vjeç në shkollën 
“Lekë Dukagjini”. Gjatë muajit shkurt është bërë edhe sigurimi i transportit për nxënësit që vijojnë mësimin në 
SHFMU “Abdyl Frashëri”, aktivitet që ka ndikuar në vijimin e rregullt të fëmijëve në proces mësimor. Mediatorët 
kanë realizuar së paku 15 vizita në familje në terren për çdo muaj. Takimet me prindërit janë organizuar në forma  
të përshtatshme të komunikimit për të inkurajuar regjistrimin e fëmijëve në nivelin parafillor dhe klasë të parë. Gjatë 
kohës së pandemisë takimet janë modifikuar dhe janë zhvilluar online. Fëmijët  që kanë përfunduar ciklin parafillor 
janë regjistruar në klasën e parë, fëmijët që kanë përfunduar ciklin parashkollor, janë regjistruar në parafillor të 
rregullt të shkollave partnere dhe në këtë drejtim të gjithë fëmijët e identifikuar për vitin 2020-21 janë  përfshirë në 
procesin mësimor. 

Komponenti 2. Përmirësimi i cilësisë në shërbimet e fëmijërisë së hershme 
Biblioteka e lodrave ka vazhduar të shfrytëzohet nga përfituesit çdo ditë gjatë javës, në vitin 2020, ku përveç 
fëmijëve të moshës 4-5, janë përfshirë fëmijët 5-6 vjeç dhe nxënësit e klasës së parë. Biblioteka e lodrave si aktivitet 
ka ndikuar edhe në vijimin e rregullt e fëmijëve në shkollë. Bibliotekat e lodrave  janë ri-freskuar me libra të 
ndryshëm me tinguj, të quajtura si botime artistike, 6 libra për 1 lokacion, gjithsej 12 libra për 2 biblioteka të lodrave. 
Para fillimit të vitit të ri shkollor 2020-21, rrjeti KRAEEYN dhe KEC ka dhuruar donacion prej 158 lodrash për 
Bibliotekat e Lodrave. Vlerësimi Ndërkombëtar i Zhvillimit dhe të Nxënit të hershëm (IDELA) për herë të dytë është 
realizuar në tetor 2020 me fëmijët e grupmoshës 5-8 vjeç si dhe fëmijë të grupmoshës 3-5 vjeç. Janë realizuar gjithsej 
41 vlerësime. Njëkohësisht, janë bërë me sukses 41 vlerësime për prindër. Është mbajtur trajnimi Hap pas Hapi  
niveli fillestar për klasën e parë. Trajnimi është organizuar në bashkëpunim me  rrjetin KRAEEYN.  
 

 
Foto 6. Shpërndarja e pakove me produkte higjienike dhe materiale didaktike 
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Komponenti 3. Rritja e qasjes në arsimin cilësor të shkollës fillore 

Në kuadër të këtij aktiviteti është kryer identifikimi i hershëm i fëmijëve për regjistrim në klasën e parë dhe klasën 
e dytë përmes mediatorëve. Të gjithë fëmijët që e kanë përfunduar klasën e parë kanë kaluar në klasën e dytë, dhe  
fëmijët që përfunduan parafillorin u regjistruan në klasë të parë. Mediatorët kanë asistuar në proces të regjistrimit 
edhe përmes takimeve me zyrtarët komunalë (personeli i administratës), në Komunën e Prizrenit, për regjistrim në 
shkollë. Janë organizuar fushata vetëdijesuese online, duke krijuar broshura me përmbajtje informuese dhe 
udhëzime për masat preventive ndaj pandemisë COVID-19, të cilat janë shpërndarë tek familjet, stafi i shkollave 
partnere dhe bashkëpunëtoret. Broshurat janë postuar edhe në Facebook të KEC. Me udhëheqjen e shkollave 
partnere janë zhvilluar takime të shumta pothuajse në baza mujore, në lidhje me regjistrimin e nxënësve të ciklit 
parashkollor, parafillor, në klasën e parë, si dhe informata tjera lidhur me planet për vitin e tretë të projektit. Në 
takimet me drejtorët, fokus të veçantë i është dhënë që fëmijët të regjistruar të vendosen në klasa të ndryshme në 
mënyrë që mos të kemi segregacion. Janë zhvilluar edhe aktivitete të lira me fëmijët e ciklit parashkollor dhe 
parafillor.  

Komponenti 4. Përmirësimi i aftësive dhe praktikave të prindërimit të Prindërve Rom 
Aktiviteti i klubit të nënave është zhvilluar në baza mujore nga dy  fasilitueset e projektit.  Në plane të veprimet të 
EPRMB-ve, tek shkollat partnere të projektit, kemi shtuar dhe ri-definuar aktivitetet të cilat ndërlidhen me 
aktivitetet e projektit (mbledhja e të dhënave, vijueshmëria dhe regjistrimi i fëmijëve etj.). Stafi i projektit ka takuar 
ekipet dhe kanë shkëmbyer kontaktet e para. Po ashtu, është krijuar rrjeti jo-formal i projektit me ç ‘rast janë 
mbajtur 2 takime të rrjetit për më pak se 3 muaj.   
 

2.3. Mbështetja teknike për komunat në zbatimin e Planeve të Veprimit për ri-integrim 
arsimor dhe gjithëpërfshirje sociale të fëmijëve të rikthyer, pjesëtarëve të 
komuniteteve pakicë dhe fëmijëve me nevoja të veçanta 

Qëllimi i këtij projekti është të forcojë kapacitetet e komunave të synuara për të krijuar një mjedis të përshtatshëm 
për zbatimin e një kornize ligjore drejt ri-integrimit të fëmijëve të riatdhesuar dhe grupeve të cenueshme në sistemin 
arsimor përmes avokimit, koordinimit, përkrahjes, ngritjes së kapaciteteve, monitorimit, vlerësimit, 
përgjegjshmërisë dhe aktivitete mësimore. Projekti financohet nga GiZ dhe zbatohet në periudhën nëntor 2019 - 
janar 2021. Projekti zbatohet në 4 komuna (Gjakovë, Obiliq, Podujevë dhe Shtime) dhe ka dy rezultate: 

Rezultati 1 - "Rritja e kapacitetit të komunave dhe masave efektive të ri integrimit midis mekanizmave komunalë"  

Rezultati 2 - "Komunitetet shkollore kanë aftësi të sigurojnë ri integrimin e fëmijëve të riatdhesuar përmes zbatimit 
të qasjeve gjithëpërfshirëse të shkollës. 

Gjatë periudhës njëvjeçare të zbatimit të projektit, projekti është përfshirë në mënyrë aktive në mbështetjen dhe 
ngritjen e kapaciteteve të komunave të lartcekura në zbatimin e planeve të veprimit për riintegrimin arsimor të 
fëmijëve të rikthyer, komuniteteve etnike jo-shumicë, posaçërisht komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian si dhe 
fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. Si rrjedhojë, të arriturat kryesore të projektit gjatë kësaj periudhe janë:  

• Organizimi i trajnimit për Bashkëpunim Ndërsektorial në katër (4) komunat partnere të projektit;  
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• Organizimi i trajnimit për Ngritjen e Kapaciteteve të Ekipeve për Parandalim dhe Reagim ndaj Braktisjes dhe 
Mosregjistrimit në Shkollë (EPRMB) në katër (4) komunat partnere të projektit;  

• Organizimi i trajnimit për Planin Individual të Arsimit (PIA) për mësimdhënësit nga katër (4) komunat 
partnere të projektit; 

• Organizimi i trajnimit për orët shtesë të gjuhës për nxënësit e riatdhesuar për mësimdhënësit nga katër (4) 
komunat partnere të projektit; 

• Organizimi i katër (4) fushatave vetëdijesuese për rëndësinë e arsimit dhe regjistrimit me kohë;  
• Monitorimi i zbatimit të planeve të veprimit në nivel të komunave;  
• Hartimi i doracakut më praktikat e mira të komunave në zbatimin e planeve të veprimit për riintegrimin 

arsimor dhe gjithëpërfshirjen sociale të fëmijëve të rikthyer, komuniteteve etnike jo-shumicë si dhe 
fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. 

 

2.4. Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme 
në Kosovë 

Projekti “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë” i cili 
përkrahet nga Zyra e UNICEF në Kosovë, ka filluar zbatimin në muajin gusht të vitit 2019 dhe ka përfunduar në 
qershor 2020. Duke marrë parasysh situatën e shkaktuar nga pandemia COVID-19, një pjesë e konsiderueshme e 
mjeteve kanë mbetur të pa shpenzuara, andaj, në qershor 2020 kemi bërë kërkesë për vazhdimin e projektit edhe 
për gjashtë muaj, e cila është aprovuar nga UNICEF. Faza e dytë e projektit ka filluar në shtator 2020 dhe do të zgjatë 
deri në shkurt 2021.  Projekti ka tri rezultate kryesore:  

Rezultati 1: Deri në fund të projektit, mësuesit dhe fëmijët e 40 shkollave në komunat e targetuara do të kenë 
njohuri dhe aftësi për t'u marrë me konfliktet përmes metodologjive të “Zgjidhjes së padhunshme të konflikteve” 
dhe të “Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve”. 

Rezultati 2: Deri në fund të projektit, kapacitetet e zyrtarëve të shkollës forcohen për të monitoruar dhe 
mbështetur fëmijët për të zbatuar metodologjitë  e “Zgjidhjes së padhunshme të konflikteve” dhe të 
“Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve”. 

Rezultati 3: Bashkëpunim i forcuar ndërmjet shkollave dhe autoriteteve lokale për të shkëmbyer praktika të mira 
dhe për të promovuar mjedis të qetë, të prosperuar dhe të qëndrueshëm për të rinjtë.  

Gjatë vitit 2020, janë zhvilluar këto aktivitete:  

• Duke pasur parasysh situatën e pandemisë COVID-19, që nga data 16 mars 2020, të gjitha aktivitetet e projektit 
janë zhvilluar në formatin online. Kjo situatë na detyroi të anulonim aktivitetet që ishin planifikuar. Sidoqoftë, 
nga data 16 mars 2020, është ri-planifikuar dhe ri-menduar vazhdimi i zbatimit të aktiviteteve në bazë të 
rrethanave të reja. Si hap i parë, është zhvilluar një Udhëzim për Trajnerët se si të zhvillojnë trajnimin "Zgjidhja 
e Konflikteve dhe Ndërmjetësimi me bashkëmoshatarëve" në formatin online. Pas finalizimit të Udhëzuesit dhe 
konsultimeve me trajnerë, nga data 30 mars kanë filluar trajnimet online për mësimdhënësit e shkollave 
përfituese. Trajnimi dy-ditor u ri-aranzhua duke u organizuar përmes 6 sesioneve online nga 90 - 120 minuta. 
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Pra, nga data 30 mars 2020, u organizuan 6 trajnime online, përkatësisht 37 sesione online, ku kanë marrë pjesë 
183 mësimdhënës dhe drejtorë të shkollave. 

• Gjatë periudhës janar-mars 2020, janë zhvilluar 4 trajnime në fushën e Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve 
për shkollat e përfshira në projekt. Secila shkollë ka qenë e përfaqësuar në trajnim me 7 pjesëmarrës (5 nxënës 
dhe 2 mësimdhënës). 5 trajnime të tjera sipas programit “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve” janë 
zhvilluar në formatin online gjatë periudhës tetor-nëntor 2020.   

 

 

Foto 7. Trajnimi “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”, i mbajtur në shkurt 2020, në Prishtinë 

• Shkollat e përfshira në projekt, janë vizituar në mënyrë të vazhdueshme për të siguruar mbështetje / mentorim. 
Shumica e vizitave ishin planifikuar të kryheshin gjatë implementimit të Projekteve shkollore, andaj duke marrë 
parasysh situatën e shkaktuar nga COVID-19, në vend të vizitave në shkollë, monitorimi i zbatimit të aktiviteteve 
është bërë përmes konsultimeve online. Si rezultat, dy raporte monitorimi janë hartuar.  

• Organizimi i trajnimit për zyrtarët e shkollës për monitorim dhe mentorim të zbatimit të metodologjive për 
zgjidhjen e padhunshme të konflikteve në shkolla, u mbajt gjatë muajit qershor. 52 drejtorë dhe mësimdhënës 
të shkollave morën pjesë në këtë trajnim që u organizua online përmes ZOOM. Qëllimi i trajnimit ishte të 
informojë zyrtarët e shkollës se si të mentorojnë më tej Grupet e Ndërmjetësimit dhe gjithashtu se si ata mund 
të monitorojnë punën e tyre. Për më tepër, gjatë trajnimit një vëmendje e veçantë ishte për qëndrueshmërinë 
e projektit. Në këtë drejtim, gjatë trajnimit janë propozuar disa ide konkrete se si shkollat mund të përfshijnë 
funksionimin e Grupit të Ndërmjetësimit si aktivitet në planet e tyre.  

• Organizimi i 4 kampeve për shkolla për të finalizuar idenë e projektit për funksionalizimin e Grupeve të 
Ndërmjetësimit në shkolla. Situata e shkaktuar nga pandemia COVID-19, detyroi përshtatjen e këtij aktiviteti 
dhe zhvillimin e tij online. Për këtë qëllim, në fillim të qershorit 2020, është adaptuar programi dhe nga 02-04 
qershor 2020, u organizuan 2 Kampe, njëri me shkollat fillore dhe të mesme të ulëta dhe tjetri me shkollat e 
mesme të larta. Po ashtu, nga data 02-04 dhjetor 2020,  u zhvilluan 2 Kampe të tjera për 20 shkollat e ciklit të 
dytë. Secili kamp ka filluar me një sesion plenar që kishte karakter udhëzues për të paraqitur detyrat dhe 
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aktivitetet e kampit. Pas sesionit të parë, ku secila shkollë mori detyrat, nën mbikëqyrje të mentorëve të 
projektit ata organizuan takime, punëtori, diskutime, me qëllimin kryesor që ishte gjenerimi i një Ideje për 
projekt për të zbatuar Ndërmjetësimin në shkolla e tyre. Gjatë 3 ditëve të kampeve, janë organizuar takime, 
punëtori dhe aktivitete që rezultuan me 40 projekte ide që janë zbatuar në shkolla.   

• Pas gjenerimit të ideve të projekteve, 40 shkolla kanë zbatuar projektet në shkollat e tyre përmes përkrahjes 
financiare nga ana e projektit me grant në vlerë 500 EUR për secilën shkollë. 20 shkolla kanë zbatuar projektet 
e tyre gjatë muajit qershor 2020, ndërsa 20 shkolla të rundit të dytë i kanë zbatuar ato gjatë muajit dhjetor 2020. 
Qëllimi kryesor i këtyre projekteve ishte funksionalizimi i hapësirave/dhomave të ndërmjetësimit që do të 
krijonte mundësi zhvillimit të aktivitetit nga Grupet e Ndërmjetësimit në shkolla.  

 

Foto 8. Puna për funksionalizimin e Klasës/Këndit të Ndërmjetësimit në shkollën “Mehmet Gjevori” në 
Prishtinë 

• Praktikat e mira nga zbatimi i projekteve janë prezantuar në një konferencë virtuale të organizuar në fund të 
muajit qershor 2020. Po ashtu, disa prej praktikave të mira nga të dy rundet e zbatimit të projekteve do të 
përfshihen në një publikim që do të botohet gjatë muajit shkurt 2021, si produkt final i projektit.  

• Me përkrahjen financiare nga ana e UNICEF, të gjitha shkollat e përfshira do të pajisen me laptopë. Në total 92 
laptopë do të shpërndahen në 40 shkollat përfituese të projektit. Varësisht nga numri i nxënësve, shkollat do të 
marrin nga 1 deri në 3 laptopë. Shpërndarja e laptopëve do të bëhet gjatë muajve janar-shkurt 2021. 

• Me qëllim të informimit të publikut për rezultatet e projektit dhe promovimit të punës së shkollave në fushën e 
Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve, projekti ka krijuar një faqe në rrjetin social Facebook, ku në baza 
periodike janë postuar dhe shpërndarë rezultatet e projektit. Nga ana e Zyrtarit për Informim në KEC, është 
hartuar edhe një Plan i komunikimit dhe shpërndarjes të këtyre informatave në faqen në FB. 
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2.5. Së bashku kundër abuzimit të fëmijës (TACA) 

Me financimin nga BE-ja, Qendra për Arsim e Kosovës – KEC dhe Qendra për Studime të Avancuara -FIT kanë filluar 
zbatimin e projektit “Së bashku kundër abuzimit të Fëmijës” që nga muaji shkurt 2020 dhe i cili do të zgjas deri më 
30 janar 2023. Objektivi specifik i projektit është: Të mbroj fëmijët nga të gjitha format e abuzimit, si dhe të 
minimizojë efektet e përvojës së abuzimit duke ngritur kapacitetet individuale dhe institucionale për mbrojtje nga 
abuzimet dhe të viktimave. Ndërsa, punohet në tri komponentë:  

1. Komponenti 1: Përkrahja e autoriteteve dhe shkollave për t'u marrë me të gjitha llojet e rreziqeve që 
lidhen me abuzimin.  

2. Komponenti 2: Edukimi i nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve për të parandaluar abuzimin e 
fëmijëve në shkolla dhe t'i përgjigjen abuzimit në një mënyrë të përshtatshme.  

3. Komponenti 3: Ngritja e vetëdijes përmes aktiviteteve që synojnë rritjen e ndjeshmërisë së njerëzve ndaj 
problemit të abuzimit. 

Komponentat 1 dhe 3 përqendrohen në komunat Vushtrri, Ferizaj dhe Kamenicë, ndërsa komponenta 2 në nivel 
vendi. Pak javë pas fillimit të implementimit, Kosova u përball me pandeminë COVID-19, gjë që imponoi adaptime 
të shumta në strukturën e projektit. Megjithatë, aktivitetet u realizuan me disa modifikime. 

Arritjet kryesore gjatë vitit 2020 janë: 

• Janë themeluar ekipet për parandalim dhe referim të dhunës në komunat dhe shkollat përfituese, si dhe 
janë organizuar trajnime për gjithë anëtarët e tyre; 23 zyrtarë komunalë dhe 431 pjesëmarrës nga shkollat 
përfituese. Po ashtu, është hartuar plani i detajuar për aktivitetet e vitit shkollor 2020/21. 

• Për secilën komunë, me ndihmën e konsulentit të angazhuar, janë hartuar planet e veprimit me aktivitetet 
konkrete që realizohen nga komunat në bashkëpunim me shkollat për të arritur objektivat e projektit. 
Mbështetja për realizimin e planeve të veprimit ofrohet nga bashkëpunëtorët e terrenit. Në bashkëpunim 
me Zyrën e Kryeministrit për Qeverisje të mirë, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, komunat përfituese dhe, 
duke u bazuar në monitorimet nga bashkëpunëtorët e terrenit, do të bëhet monitorimi dhe shpërblimi i 
shkollave që arrijnë kriteret e kërkuara për tu quajtur shkolla mike dhe pa abuzim. Për këtë arsye, në kuadër 
të projektit është finalizuar udhëzuesi i cili përmban këto kritere. 

• Është në proces zhvillimi i kurseve të mësimit elektronik për parandalimin e abuzimit dhe reagimin ndaj 
abuzimit  për nxënësit, mësuesit dhe prindërit. Ekspertët janë përcaktuar për Platformën Moodle për 
realizimin e kurseve online. Platforma www.kec-elearning.org është ende duke u zhvilluar dhe përditësuar 
edhe me anën vizuele për të cilën kujdeset kompania e angazhuar.  
 

http://www.kec-elearning.org/
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Foto 9. Platforma që mundëson regjistrimin dhe ndjekjen e kurseve online 

Për të testuar platformën janë organizuar trajnime me dy grupe mësimdhënësish, një grup të prindërve 
dhe tri grupe të nxënësve. 
 

 
Foto 10. Trajnimi testues me mësimdhënës përmes platformës online 

 
• Janë organizuar fushata sociale për të rritur ndërgjegjësimin e publikut mbi rreziqet që lidhen me abuzimin 

dhe shpërndarjen e informacionit mbi praktikat e mira. Në kuadër të projektit, është shënuar 1 qershori, 
Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve në tri komunat përfituese. Secila komunë, ka zgjedhur formën e organizimit 
të këtij aktiviteti duke u munduar t’i jep më shumë zë të drejtave të fëmijës dhe parandalimit të abuzimit. 
Që nga fillimi i muajit nëntor kur edhe kanë filluar aktivitetet rreth fushatës vetëdijesuese për mbrojtjen e 
fëmijës kundër abuzimit, janë organizuar punëtori të ndryshme, qoftë në kuadër të projektit, por edhe me 
iniciativën e vet shkollave përfituese. 
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2.6. Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja (YEEP) 

Projekti “Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja (YEEP)” është iniciativë dy vjeçare e dizajnuar 
të zhvillojë shkathtësi për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë duke krijuar botëkuptim pozitiv për të ardhmen e 
tyre. Projekti përqendrohet në perspektivat e përmirësuara të punësimit dhe pjesëmarrjen aktive në tregun e punës 
të të rinjve të cenueshëm dhe të pafavorshëm. Projekti YEEP financohet nga The German Federal Ministry for 
Economic Cooperation and Development (BMZ), SOS Children’s Villages Worldwide, Hermann-Gmeiner Fund 
Germany (HGFD) dhe zbatohet në bashkëpunim me Sos Fshatrat e fëmijëve, Kosovë. 

Projekti zhvillohet në komunën e Gjilanit prandaj prej fillimit janë krijuar kontaktet me të gjitha institucionet 
relevante, si: Agjencia për punësim, Komuna e Gjilanit, zyrtarët për zhvillim ekonomik dhe rini, si dhe organizata të 
ndryshme. Pas përzgjedhjes së stafit të projektit, SOS Fshatrat organizuan online trajnimin 3 ditor për 
trajner/mentor dhe gjatë trajnimit janë specifikuar të gjitha detyrat dhe pritshmëritë e trajnerit/mentorit. Po ashtu, 
stafi i projektit me SOS Fshatrat ka mbajtur punëtoritë për “Financa dhe prokurimi” dhe “Politikat për mbrojtjen e 
fëmijëve”.  

Për të formuar grupet e përfituesve nga institucionet relevante dhe nga organizata të ndryshme janë siguruar listat 
e punëkërkuesve. Me rreth 50 kandidatët potencial janë zhvilluar intervistat e para dhe janë plotësuar 
dokumentacionet e projektit dhe në fund janë përzgjedhur 21 kandidatë, të cilët plotësojnë kriteret e parapara siç 
janë mosha, gjinia dhe statusi ekonomik, si përfitues në grupin e parë. Fillimisht janë përgatitur materialet e 
trajnimeve (libra, module, fletë pune), materialet promovuese, si dhe mjetet mbrojtëse kundër COVID-19, të cilat 
janë shpërndarë tek përfituesit e parë. 

Ndërkohë situata e krijuar me pandeminë dhe organizimi i trajnimeve online krijuan nevojën për modifikimin e 
programit të trajnimit, në bashkëpunim me Sos Fshatrat dhe Aflatoun si hartuese e programeve të trajnimit, u 
organizua trajnimi për qasjen online me përfituesit. Për të motivuar pjesëmarrësit, më vonë janë organizuar edhe 
trajnime me prezencë, duke respektuar të gjitha masat mbrojtëse të rekomanduara nga autoritetet relevante.  

 

                    Foto 11. Trajnimi sipas programit “Shkathtësitë bazë jetësore dhe punësueshmëria” 
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2.7. Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut me të rinj 

Në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatën  DVV International – Zyra në Kosovë, gjatë vitit 2020 
kemi zhvilluar dhe zbatuar projektin që ka pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjve dhe mësimdhënësve 
të lëndëve shoqërore për t’u njohur me konceptet e qytetarisë aktive dhe të drejtave të njeriut. Më konkretisht, 
gjatë muajit nëntor-dhjetor 2020, është zhvilluar trajnimi  me tematikën “Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejtat 
të Njeriut”. Për të siguruar mundësi të barabarta për të gjithë të interesuarit, përzgjedhja e pjesëmarrësve është 
bërë përmes Thirrjes së hapur që është publikuar në kanalet zyrtare të komunikimit të KEC. Nga 32 aplikime të 
pranuara, janë përzgjedhur 25 pjesëmarrës të cilët i kanë përmbushur më së miri kriteret e caktuara.  Duhet theksuar 
që grupi ka qenë shumë heterogjen në aspektin e përkatësisë etnike, fetare, gjinore dhe profesionale.  

Për shkak të rrethanave të krijuara nga pandemia COVID-19, programi tre-ditor i trajnimit është adaptuar për tu 
ofruar në formatin online. Si rezultat i këtij adaptimi, programi online ka konsistuar në 7 sesione trajnimi online të 
cilat kanë zgjatur nga 120 min. Projekti ka paraparë që të gjithë pjesëmarrësit të pajisen me një Tablet (pajisje të 
mençur elektronike) që do të krijonte kushte të mjaftueshme që të gjithë pjesëmarrësit të përfshihen në sesionet 
trajnuese.  Për më tepër, pajisja e pjesëmarrësve me Tablet, ka kontribuar në vijueshmërinë e plotë të të gjitha 
sesioneve nga ana e pjesëmarrësve. Pas përfundimit të trajnimit, me datën 23 dhjetor është mbajtur ceremonia e 
certifikimit, ku është bërë shpërndarja e certifikatave për pjesëmarrësit.  

 

 

Foto 12. Ceremonia e certifikimit të pjesëmarrësve në kuadër të trajnimit  
“Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejtat të Njeriut” 
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3. RRJETËZIMI DHE PJESËMARRJA NË POLITIKËBËRJE 

3.1. Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim – ARISE 

Projekti ARISE- Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim, është zhvilluar nga një grup i OShC-ve anëtare të 
NEPC dhe instituteve kërkimore nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia (vende të IPAs) që do të mbështesin shkollat, 
organizatat me bazë në komunitet dhe hartuesit e politikave në zhvillimin e iniciativave dhe politikave që synojnë 
zvogëlimin e efektit të statusit të ulët ekonomik në arritjet e nxënësve, duke zvogëluar pabarazitë në arsim.  

Anëtarët e konsorciumit janë: Qendra për Arsim e Kosovës - KEC (koordinatore e Projektit), Network of Education 
Policy Centers – NEPC nga Kroacia, Sabancı University - Egitim Reformu Girisimi – ERG nga Turqia,  Children Are the 
Future – CAF nga Shqipëria, Centre for Education Policy – CEP nga Serbia, proMENTE social research nga Bosnja dhe 
Hercegovina, Centre for Educational Initiatives Step by Step – CEI SbS nga Bosnja dhe Hercegovina, Foundation for 
Education and Cultural Initiatives “Step by Step” nga Maqedonia e Veriut. Kohëzgjatja e projektit është 4 vite (mars 
2020 – mars 2024). Projekti financohet nga Komisioni Evropian përmes programit Civil Society Facility and Media 
Programme 2018-2019. 

 
Foto 13. Takimi i Komitetit Drejtues të projektit  

Projekti ka filluar zbatimin në muajin mars 2020, pikërisht kur në Kosovë, por, edhe në gjithë botën u shpall gjendja 
e pandemisë globale COVID-19. Për këtë arsye, që në fillim të projektit, jemi ballafaquar me nevojën për adaptimin 
e aktiviteteve që ishin planifikuar, që nënkupton adaptimin e tyre në formatin online. Edhe pse, adaptimi i 
aktiviteteve është bërë brenda planifikimit fillestar duke mos ndryshuar asgjë në aktivitetet e parapara, kjo ka bërë 
që në disa raste të vështirësohet arritja e rezultateve. 

Projekti është i ndarë në  5 komponenta (WP - pako punuese). Për secilën prej tyre, më poshtë janë përshkruar 
aktivitetet e projektit të zhvilluara gjatë vitit 2020. 
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WP1. Analiza dhe hulumtimi i politikave 

1.1. Aktiviteti i parë në kuadër të kësaj komponente ka qenë emërimi i dy hulumtuesve kryesorë, njëri nga  
Centre for Education Policy – CEP nga Serbia  dhe tjetri nga Sabancı University - Egitim Reformu Girisimi 
– ERG nga Turqia, të cilët kanë zhvilluar metodologjinë e hulumtimit që është shfrytëzuar në nivel 
nacional nga partnerët e projektit nga vendet e IPA-s (Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e 
Veriut, Shqipëria, Serbia dhe Turqia).  

1.2. Aktiviteti i dytë ka qenë takimi informues me hulumtuesit nacionalë që janë përzgjedhur nga organizatat 
e vendeve të IPA-s që janë përfshirë në projekt. Përveç takimit inicial të zhvilluar me hulumtuesit, në 
kuadër të këtij aktiviteti janë zhvilluar edhe disa takime të tjera që kanë pasur për qëllim rishikimin dhe 
finalizimin e metodologjisë së hulumtimit dhe instrumenteve përcjellëse. 

1.3. Pas finalizimit të metodologjisë së hulumtimit dhe instrumenteve tjera përcjellëse dhe përkthimit të 
tyre në gjuhët lokale, hulumtuesit nacionalë kanë filluar hulumtimet në vendet përkatëse, që kanë 
përfshirë fusha të ndryshme të intervenimit, më konkretisht fushën e arsimit, mirëqenies, sociale dhe 
shëndetësisë.  

1.4. Procesi i hulumtimeve është zhvilluar përgjatë 6 muajve, ku si rezultat janë draftuar 6 raporte nacionale 
ku është analizuar sistemi i arsimit dhe mundësitë që ofron ky sistem dhe institucionet tjera përgjegjëse 
për qasjen e barabartë të fëmijëve në arsim. Për më tepër, për secilin vend është draftuar një Politikë e 
shkurtër ku janë përmbledhur të gjeturat kryesore dhe rekomandimet.  

WP2. Shpërndarja e politikave dhe avokimi 

2.1. Gjatë muajve të parë të projektit, është zhvilluar Plani i vizibilitetit të projektit. Të gjithë anëtarët e 
konsorciumit kanë dhënë kontributin e tyre në hartimin e këtij Plani duke i pasqyruar në mënyrë mjaft 
të detajuar aktivitetet që do zhvillohen por edhe mënyrën e shpërndarjes së informacionit te palët e 
interesit dhe në përgjithësi tek publiku. Po ashtu, gjatë gjashtëmujorit të parë të projektit janë 
ndërmarrë edhe një mori masash që të sigurohet komunikim më i mirë me palët e interesit dhe publikun 
në përgjithësi, gjithnjë duke i respektuar udhëzimet nga dokumentet e vizibilitetit për projektet e BE-
së. Pra, është dizajnuar logoja e projektit e cila përdoret në gjitha komunikimet zyrtare dhe dokumentet 
e projektit; Është hapur dhe është duke u mirëmbajtur në vazhdimësi faqja e projektit në rrjetin social 
FB dhe në Twitter; është regjistruar domeni dhe hostingu, në të cilën është vendosur ueb-faqja e 
dizajnuar e projektit; është mbajtur një trajnim për stafin e NEPC dhe stafin e KEC nga kompania që ka 
zhvilluar ueb-faqen me qëllim të ngritjes së kapaciteteve për administrim të ueb-faqes. 

2.2. Në kuadër të kësaj komponente është paraparë përzgjedhja e 6 organizatave me bazë në komunitet të 
cilat do të përkrahen përmes granteve me vlerë prej 30,000 EUR, për të zhvilluar aktivitete që kanë për 
qëllim adresimin e çështjeve që lidhen me gjithëpërfshirjen, përkatësisht barazinë e qasjes në arsim për 
të gjithë, duke u fokusuar te fëmijët me SSE të ulët. Secila nga 6 vendet e IPAs ka përzgjedhur një OJQ 
me bazë në komunitet për të qenë partnere në zbatimin e projektit në nivel lokal. Ky proces ka kaluar 
nëpër këta hapa: a) Draftimi i Thirrjes për OJQ-të dhe përkthimi i saj në gjuhët lokale; b) Përcaktimi i 
kornizës së vlerësimit të aplikacioneve duke përfshirë edhe kriteret; c) Publikimi i Thirrjes nga të gjitha 
vendet dhe përcaktimi i afateve; d) Shpërndarja e informatës për Thirrjen përmes kanaleve zyrtare; e) 
Ofrimi i informatave shtesë për OJQ-të e interesuara; f) Sigurimi i procesit korrekt dhe transparent të 
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përzgjedhjes së OJQ-ve përfituese; g) Përzgjedhja e OJQ-ve përfituese dhe hartimi i raportit të vlerësimit 
të aplikacioneve; h) Vendosja e kontaktit me OJQ-të e përzgjedhura; i) Nënshkrimi i Memorandumeve 
të Mirëkuptimit me OJQ-të e përzgjedhur; j) Ofrimi i përkrahjes për OJQ-të e përzgjedhura për të 
zhvilluar idenë e projektit dhe ruajtur karakterin unitar të intervenimit – që nënkupton sinergji të 
aktiviteteve të projektit të OJQ-së me aktivitetet e projektit amë / projektit ARISE; k) Nënshkrimi i 
kontratave me OJQ-të për të filluar zbatimin e projekteve nga janari i vitit 2021. 

WP3. Të mësuarit nga konsorciumi 

3.1. Në kuadër të komponentës së tretë aktiviteti i parë është fokusuar në angazhimin e një eksperti në nivel 
të regjionit për të hartuar një Udhëzues për Trajnim dhe Mentorim për OJQ-të e përzgjedhura. Qëllimi 
i këtij udhëzuesi është që të orientoj partnerët e projektit në përkrahjen që do t’i ofrojnë OJQ-ve të 
përzgjedhura me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të tyre për të qenë një zë i rëndësishëm në adresimin 
e çështjeve që lidhen me pabarazinë në fushën e arsimit. Gjatë periudhës nëntor-dhjetor 2020 është 
draftuar pjesa e parë e Udhëzuesit që kryesisht fokusohet në aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve të 
OJQ-ve në fushën e qeverisjes së brendshme, përkatësisht në fuqizimin e tyre në menaxhim cilësor të 
projekteve, menaxhim financiar cilësor, gjetjen e fondeve etj. Nga viti i ardhshëm, partnerët e 
konsorciumit në bashkëpunim me OJQ-të do të zhvillojnë këto aktivitete me qëllim të ngritjes së 
kapaciteteve të organizatave në bazë të nevojave që ato identifikojnë.  

3.2. Duhet theksuar që në kuadër të kësaj komponente janë paraparë të zhvillohen edhe dy aktivitete për 
anëtarët e konsorciumit dhe OJQ-ve partnere. Pra, është planifikuar një vizitë studimore për anëtarët e 
konsorciumit dhe një shkollë verore për anëtarët e konsorciumit dhe OJQ-të partnere. Megjithatë, duke 
marrë parasysh rrethanat e krijuara për shkak të pandemisë globale COVID-19, këto aktivitete janë 
shtyrë për vitin e dytë të projektit, me shpresën që situata do të jetë më e përshtatshme për t’i zhvilluar 
këto aktivitete ashtu siç janë planifikuar.  

WP4. Intervenimi në shkolla 

Të gjitha aktivitetet në kuadër të kësaj komponente do të fillojnë së zbatuari në vitin e dytë të projektit. Megjithatë, 
gjatë kësaj kohe është adresuar çështja e përzgjedhjes së shkollave. Kjo është bërë me qëllim që të sigurohet sinergji 
me projektet dhe intervenimet lokale që do t’i bëjnë OJQ-të e përzgjedhura. 

WP5. Menaxhimi i projektit 

Komponenta e pestë lidhet drejtpërdrejt me aktivitetet dhe ndërmarrjet që duhet të ndërmerren nga ana e KEC si 
koordinator i projektit për të siguruar zbatim cilësor të projektit. Gjatë 6 mujorit të parë të projektit janë organizuar 
dhe përfunduar të gjitha aspektet administrative në raport me anëtarët e konsorciumit. Janë zhvilluar mjete dhe 
instrumente që do të lehtësojnë raportimin narrativ dhe financiar nga ana e partnerëve. Po ashtu, është zhvilluar 
Korniza e monitorimit që ka për qëllimin monitorimin e zbatimit të projektit. Është themeluar Këshilli Drejtues i 
projektit i cili ka zhvilluar takimin e parë. Në fund të vitit të parë të projektit zhvillohet takimi i dytë për të vlerësuar 
nivelin e zbatueshmërisë së projektit dhe arritjen e rezultateve. Gjithashtu, Këshilli Drejtues i projektit si mekanizëm 
këshillëdhënës, do të ofrojë përkrahje në planifikimin e vitit të dytë të projektit. Komponentët e projektit që u 
paraqitën më lartë udhëhiqen nga partnerët e konsorciumit, megjithatë, për të siguruar qarkullim të informacionit 
dhe komunikim me të gjithë anëtarët e konsorciumit janë zhvilluar takime 2 mujore koordinuese dhe konsultative.  
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4. INFORMIMI DHE PUBLIKIMET 
Menaxhimi i profilit të KEC në Facebook  

Gjatë vitit 2020, faqja e KEC në Facebook ka qenë mjaft aktive. Deri më tani, faqja ka 12,529 ndjekës, prej të cilëve 
10,379 janë ndjekës organik dhe rreth 2,213 janë ndjekës në kuadër të sponzorizimeve. Gjatë tërë vitit, në faqen e 
Facebook, janë pasqyruar rregullisht të gjitha aktivitetet e KEC në kuadër të projekteve dhe programeve të cilat janë 
shoqëruar me fotografi, video dhe informata tjera. Po ashtu, rregullisht kemi komunikuar me ndjekësit tanë rreth 
kërkesave, informatave dhe pyetjeve në lidhje me aktivitetet tona. 

Menaxhimi i ueb-faqes së KEC  

Ueb faqja e KEC është përditësuar gjatë tërë vitit 2020 me publikimin e lajmeve dhe aktiviteteve që janë zhvilluar 
gjatë vitit, përfshirë edhe informatat rreth projekteve që kanë filluar të zbatohen gjatë këtij viti. Po ashtu, në ueb 
faqe tashmë janë vendosur të gjitha publikimet e zhvilluara nga KEC, në kuadër të projekteve të ndryshme aktuale 
dhe në të kaluarën. Gjatë vitit 2020, ueb-faqja e KEC ka pasur rreth 73,951 vizitorë prej të cilëve 86.5% ishin vizitorë 
të ri. Nga vizitorët e faqes, 45.85% janë femra, kurse 54.15% janë meshkuj. Sa i përket moshës, 27.50% janë të 
moshës 18-24 vjeçare, 33.50% të moshës 25-35 vjeçare, 15.50% të moshës 35-44 vjeçare, 12.5% të moshës 45-54 
vjeçare, 5.50% të moshës 55-65 vjeçare dhe 5.50% janë 65+. Gjatë këtij viti ka pasur rreth 561 shkarkime të 
dokumenteve të ndryshme dhe rreth 11,000 vizitorë që kanë vizituar rubrikën “punoni me ne”, përmes së cilës janë 
publikuar thirrje për konsulentë, bashkëpunëtorë apo pozita tjera brenda organizatës. 

Mirëmbajtja e kanalit Youtube të KEC  

Është publikuar videoja e krijuar nga stafi i KEC për 1 Qershor “Dita ndërkombëtare e fëmijëve” si dhe emisionet 
“Afër jush” të zhvilluara në bashkëpunim me televizionin “Kohavision-KTV”. 

Rishikimi i strategjisë për komunikim  

Gjatë këtij viti është rishikuar dokumenti i strategjisë së komunikimit. Strategjia parasheh masa dhe aktivitete të 
ndryshme me qëllim të përmirësimit të komunikimit të jashtëm dhe brendshëm të organizatës. Po ashtu, strategjia 
ka për qëllim që përveç Zyrtarit për Informim, të udhëzojë edhe stafin tjetër të organizatës për të siguruar promovim 
sa më cilësor të punës dhe rezultateve të organizatës. 

Shënjimi i ditëve të njohura ndërkombëtare  

Gjatë këtij viti ditët e veçanta ndërkombëtare janë shënuar përmes aktiviteteve të ndryshme në kuadër të 
projekteve, për të cilat janë përgatitur postime të veçanta të cilat janë publikuar në rrjetin social Facebook. Krijimi i 
videos nga stafi i KEC për 1 Qershorin ka qenë një aktivitet i veçantë dhe i mirëpritur nga audienca. Po ashtu, ka 
pasur pjesëmarrje të stafit në emisione të ndryshme në media, si dhe organizime më të veçanta si për shembull 
organizimi i trajnimit shtatë ditor për shënimin e 10 dhjetorit “Dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut”.  
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Përgatitja dhe shtypja e materialeve  

Gjatë këtij viti janë shtypur materiale informuese dhe promovuese për disa projekte të KEC, përfshirë banera të 
madhësive të ndryshme, fletëpalosje, postera, fletore dhe publikime të ndryshme të projekteve. Po ashtu, u 
përgatiten edhe disa materiale promovuese, përfshirë edhe ato të fundvitit për stafin dhe bashkëpunëtorët. 

Kontakt i vazhdueshëm me mediat lidhur me aktivitetet e KEC   

Ka vazhduar interesimi dhe përkrahja e mediave për aktivitetet e KEC. Edhepse gjatë këtij viti, për shkak të 
pandemisë COVID-19, aktivitetet kryesisht janë organizuar në formë virtuale, përmes platformave të ndryshme apo 
në grupe të vogla të pjesëmarrësve, mbulueshmëria mediale e aktiviteteve ka qenë e kënaqshme. Për më tepër, për 
aktivitete të ndryshme në kuadër të projekteve dhe programeve të KEC, janë përgatitur Komunikata që u janë 
dërguar mediave, të cilat kanë mbështetur këto aktivitete me publikimin e tyre. Po ashtu, stafi i KEC ka qenë pjesë 
e emisioneve në kanale të ndryshme televizive dhe në radio.  
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5. SHKOLLA JOPUBLIKE "MILENIUMI I TRETË" 
Edhe për shkollën “Mileniumi i Tretë” ky vit kalendarik do të shënjohet si viti më i jashtëzakonshëm në historikun e 
saj, sikur edhe për gjithë shkollat anembanë globit, shkaku i Pandemisë  COVID-19 që kaploi botën. Edhe pse 
gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor 2019/20 filloi mbarë, me numër në rritje të nxënësve, për dallim nga e kaluara, 
kënaqësinë e zbehu ndryshimi komplet i qasjes në mësimdhënie e në të nxënë. Që në shkurt u shpallën regjistrimet 
e reja, të cilat u plotësuan në kohë rekorde, me kërkesë në rritje gjithnjë për shtim të klasave.  

Ndërkaq, muaji mars i solli Shkollës një ndër sfidat më të theksuara, me t’u ndërprerë mësimi i rregullt, kur Kosova 
e bota shkoi në mbyllje të tërësishme (Lockdown). Me gjithë faktin që përdorimi i teknologjisë e mësimdhënia 
hulumtuese u praktikuan vite me radhë, një qasje e tillë në distancë ishte brengë më vete. Menaxhmenti i lartë me 
përgjegjësi maksimale organizoi mësimin online, dhe vetëm pas  5 ditësh (11 mars – 16 mars) filloi të funksionojë 
platforma e shkollës (përmes ueb-faqes) me qasje të hapur për të gjithë nxënësit shqipfolës, ku do të publikoheshin 
mësimet/ temat sipas fushave kurrikulare, të ndara në 5 ditët e javës. Kësisoj edhe vazhdoi zhvillimi profesional i 
stafit me trajnime të njëpasnjëshme online, sepse në atë kohë u paraqitën kërkesa urgjente për përdorimin e 
veglave online për mësimdhënie. Nga Google forms e Classroom-i u shtuan video-incizimet e mësimeve dhe takimet 
online në Zoom (njëherë takimet javore e më pas edhe orët) duke plotësuar maksimalisht për tre muaj radhazi 
rezultatet mësimore.  

 

Foto 14. Mësimi online në shkollë 

Kjo periudhë e ngriti imazhin e shkollës edhe më tej duke u bërë model i qasjes së mirëfilltë e mësimit në distancë 
përmes larushisë së aktiviteteve që realizoheshin me planifikim kompetent të këshillit organizues. Po ashtu, 
drejtoresha e shkollës hartoi manualin për vlerësimin e nxënësve në distancë, dhe trajnoi stafin për të. Në të njëjtën 
kohë u realizuan edhe takimet online nga psikologja e shkollës me nxënës që kishin nevojë për motivim dhe 
përkrahje emocionale. U realizua edhe një javë e jashtëzakonshme projektesh me temë për Pandeminë Globale 
COVID-19, Pandemia COVID-19 paralizoi Globin! Toka merr frymë lirisht! Po Ne? Çka pas saj?, në prezantimin e së 
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cilave shkolla shpërbleu grupet më të mira të nxënësve me romane nga libraria “Dukagjini”, të cilat u dhuruan 
përmes postës.  

Në muajin maj, pa përfunduar viti mësimor, menaxhmenti i lartë rifilloi punën në shkollë derisa administrata sipas 
raundeve punonte edhe më parë. Me shtimin e kërkesave për regjistrime u shtua edhe një klasë e parë duke u bërë 
4 syresh. Krahas finalizimit të punëve të fundvitit filloi edhe planifikimi i skenarëve për vitin e ardhshëm shkollor 
duke qenë se situata pandemike po zgjaste pa nda. U caktua një grup punues, që të analizonte çdo detaj të planeve 
vijuese. Ide dhe përkrahje i ofroi vazhdueshëm shkollës edhe vetë themeluesi me ç ‘rast u vendos që të zbatohej 
mësimi i kombinuar i cili nënkuptonte: mësimin në shkollë për klasat 1-5 me 2 ndërrime, dhe mësimin e kombinuar 
për klasat 6-12, ku gjysma e nxënësve do ta vijonin mësimin në shkollë e gjysma do ta ndiqnin mësimin në livestream, 
nga shtëpia. Krahas 4 orëve të rregullta në shkollë, për klasat 6-12 gjuhët e huaja u mbajtën online. Kjo me qëllim 
të kujdesit ndaj masave parandaluese kundrejt Coronavirusit, me vetëm gjysmën e nxënësve në klasë me numër 
prej 12-13 syresh.  

E për përgatitje më të mirë për situatën që po vazhdonte, shkolla gjatë verës punësoi një koordinatore të e-Learning 
dhe një menaxhere për organizimin e ngjarjeve. Të gjitha hapësirat e shkollës u analizuan me kujdes dhe u vendos 
që mësimi të realizohej në objektin e madh për të gjitha klasat, me distancë, sipas rregullave të Institutit të Shëndetit 
Publik dhe Ministrisë së Arsimit, përveç I/1,2,4 të cilat do të mbanin mësim në objektin e vogël. U caktua 
koordinatorja për menaxhimin e COVID-19, bashkë me Task forcën e shkollës, grup i cili në baza javore do të 
analizonte gjendjen e pandemisë në shkollë.  

Gjithashtu u investua shumë në pajisje teknologjike: në të gjitha klasat u instaluan kamera, bluetooth dhe dëgjuese 
për secilin mësimdhënës, si dhe u siguruan “writing pads” për mësimdhënësit e matematikës, me qëllim të avancimit 
të mësimit online. Shkolla nga ky vit do të përdorte pakon e G-Suite for Education për funksionimin e mësimdhënies 
e të nxënit. 

Para fillimit të vitit, u disenjuan 2 trajnime për stafin mësimor, të cilat u realizuan fizikisht dhe online, u siguruan 
maska për të gjithë nxënësit e stafin me logon e shkollës si dhe mburoja fytyre për mësimdhënësit. U caktuan 
rregulla të reja pastrimi e dezinfektimi të të gjitha hapësirave me alkool disa herë gjatë ditës, si dhe në hyrje të 
shkollës u zbatua matja e temperaturës, dezinfektimi i këpucëve e duarve për çdo person. 

Më pas, u krijua një dosje për menaxhimin e rasteve të COVID-19 në shkollë, në të cilin u evidentuan çdo ditë dhe 
mbrëmje të gjitha rastet e trajtuara (të infektuar, të izoluar dhe raste aktive) duke krijuar një databazë të dhënash 
për situatën e nderë të infektimeve. Paskëtaj, Shkolla vendosi, që me qëllim të mbrojtjes sa më të mirë nga 
Coronavirusi të sigurojë pastrues ajri për të gjitha klasat dhe një numër zyrash, të cilat dukej se po sillnin efekt 
pozitiv. Gjatë gjysmëvjetorit u konstatua se në klasa nuk kishte asnjë rast të përhapjes së infeksionit dhe se të gjitha 
rastet vinin nga familjet. 

Me rritjen e kërkesave për zhvillimin e shkathtësive teknologjike të mësimdhënësve doli ideja që të përmirësoheshin 
edhe disa elemente të livestream, si dukshmëria, zëri, lojërat e ndryshme mësimore, etj. kështu që u vendos të 
sigurohen SMART Boards për të gjitha klasat, gjë e cila u konsiderua revolucion teknologjik për mësimdhënien, dhe 
e cila pasoi me trajnimin e gjithë stafit nga koordinatorja për E-Learning.  
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Foto 15. Mësimi i kombinuar në shkollë dhe nga shtëpia, përmes tabelës SMART 

Shkolla ofroi përkrahje të vazhdueshme për përdorimin kreativ të tyre përmes përcjelljes fizike në klasa dhe 
vëzhgimit online të klasës. Kësisoj, nga menaxhmenti i shkollës u hartua protokolli i vëzhgimit të klasave, i cili u 
zbatua për vëzhgimin e 40 mësimdhënësve gjatë muajve nëntor – dhjetor, me role të ndara për 4 vëzhgues kësaj 
here duke vlerësuar: aspektin teknologjik, organizimin e klasës, aspektin planifikues dhe atë metodologjik. Secilit 
mësimdhënës iu dha informatë kthyese individuale me sugjerime përmbajtjesore për përmirësimin e praktikave 
mësimore. Kjo qasje, NDRYSHE nga përdorimi i platformës në “Lockdown” ndikoi pozitivisht në zhvillimin profesional 
të mësimdhënësve duke i siguruar shkollës tregues të matshëm të ngritjes së rezultateve të punës. Këtë vit, nuk u 
zbatua vlerësimi i performancës së mësimdhënësve si shkak i gjendjes jo të zakonshme. Për të njëjtin shkak u 
defunksionalizua edhe kuzhina e shkollës, dhe nxënësit morën ushqimin nga shtëpia. 

Për shkak të kufizimeve në situatë pandemie shumë aktivitete tradicionale të shkollës u zëvendësuan me qasje 
individuale për të ruajtur shëndetin e komunitetit të shkollës. Në kuadër të projektit gjerman “Shkollat Partnere të 
së Ardhmes” (PASCH) nxënësit morën pjesë në 4 punëtori online “Kthim në të kaluarën”, dhe po ashtu u organizua 
konkursi garues i fotografisë për klasat 6-12. 

Të gjithë gjimnazistët e shkollës u pajisën me tabletë për lehtësim të të nxënit, ndërkaq edhe këtë vit shkolla ndau 
4 bursa për nxënësit e klasës së nëntë. 

Shkolla, në prag të festave të fundvitit shpërndau dhurata për të gjithë nxënësit, fëmijët e stafit, për vetë stafin, dhe 
për fëmijët e lagjes. Kurse, klubi i bamirësisë realizoi aksionin humanitar me shpërndarjen e dhuratave nga nxënësit 
për OJQ “Nëna dhe fëmijë të lumtur”. 

Testi i arritshmërisë (klasa IX) u anulua nga ministria e arsimit, ndërkaq rezultati në provimin e maturës, i cili kishte 
gjithsej 100 pikë, ishte me mesatare prej 62.14 pikë. 

Suksesi nominal, në fund të vitit shkollor është 4.99 - cikli fillor, cikli i mesëm i ulët - 4.58, dhe cikli i mesëm i lartë 
është 4.09 e që në total në nivel shkolle është 4.55.  

Në gjysmëvjetorin e parë të vitit shkollor 2020/21 Shkolla kishte gjithsej 654 nxënës ose 3.5% më shumë se në vitin 
shkollor paraprak. Prej tyre,  338 nxënës janë të regjistruar në klasat 1-5, 171 në klasat 6-9 dhe 145 në klasat 10-12. 



 

 

38 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2020 

Shtojcë 1: Persona të certifikuar sipas programeve të trajnimit 

Kodi Emërtimi Numri i orëve Pjesëmarrës Gjithsej orë 

010 Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar – klasa e parë) 40 43 1,720 

050 Standardet e fasilitimit të të nxënit  24 14 336 

070 Ndërmjetësimi në mes të bashkëmoshatarëve 24 239 5,736 

073 Mësimdhënia e bazuar në projekte 24 190 4,560 

074 Ndërmarrësia dhe edukimi financiar 24 8 192 

075 Orientimi dhe këshillimi në karrierë 24 9 216 

076 Vlerësimi për të nxënë 24 133 3,192 

Total 636 15,952 
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