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HYRJE 
Pandemia globale COVID-19 e përcjellë me masa restriktive e ka karakterizuar edhe këtë vit të punës 
së KEC. Varësisht nga kushtet, rrethanat dhe masat që ndërmerreshin nga Qeveria dhe Institucionet 
tjera vartëse, adaptohej edhe organizimi i punës në KEC. Në periudhën janar – korrik 2021, puna në 
KEC është organizuar në zyre, pra, me prani fizike nga i gjithë stafi. Gjatë muajit gusht 2021, për shkak 
të përhapjes së shpejtë të variantit Delta të virusit, Qeveria mori vendim që të gjitha institucionet 
publike dhe private të organizojnë punën vetëm me staf esencial. Si rrjedhojë, gjatë kësaj periudhe 
organizimi i punës në KEC është bërë me prani të stafit esencial, ndërsa të tjerët kanë vazhduar punën 
nga shtëpia. Nga muaji tetor 2021, puna në KEC është organizuar në zyre, pra, me prani fizike nga i 
gjithë stafi. 

Zvogëlimi drastik i rasteve të reja të infektimeve me virusin SARS-CoV-2 (COVID-19) gjatë muajve 
qershor dhe korrik bëri që përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor 2021-2022 të orientoheshin në 
skenarin e rikthimit të të gjithë fëmijëve në shkolla dhe organizimin e mësimit me prani fizike. Nga 
java e dytë e muajit gusht, situata epidemiologjike me COVID-19 shënoi rritje eksponenciale të numrit 
të rasteve nga 3,513 në 23,174 raste brenda dy javëve (11 – 24 gusht 2021), rrjedhimisht edhe rastet 
e vdekjeve të raportuara nga Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) dhe spitalet 
COVID-19 u rrit dukshëm. Po ashtu, u raportua për rritje të të prekurve me virus në grupmosha 0-9 
dhe 10-19 vjeç. Këto rrethana ndikuan që fillimi i vitit të ri shkollor të shtyhej, fillimisht për dy javë 
(deri me 13 shtator), pastaj edhe për dy javë të tjera deri me 27 shtator. Kështu, nga data 27 shtator 
2021, filloi mësimi me prani fizike duke respektuar masat kundër pandemisë dhe kufizimet në numrin 
e nxënësve, në maksimum 20 nxënës për klasë.  Ndërkohë,  MASHTI hartoi edhe planin e kompensimit 
të ditëve të humbura.  

Një rrethanë tjetër e rëndësishme është që pas zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021 dhe formimit të 
Qeverisë me 22 mars 2021, u rritën pritshmëritë për ndryshime pozitive, përkatësisht, prioritetizimin 
e arsimit nga Qeveria e re. Në këtë kontekst, gjatë këtyre muajve është vërejtur një gatishmëri e shtuar 
e qeverisë për bashkëpunim, që mund të përkthehet në një ambient më të përshtatshëm për 
intervenime të përbashkëta drejt përmirësimit të cilësisë së arsimit. 

Edhe pse situata pandemike ishte shumë e paqëndrueshme dhe e paparashikueshme, me ndryshimet 
dhe adaptimet e bëra në plane të zbatimit të projekteve, është mundësuar ruajtja e cilësisë së 
shërbimeve për përfituesit.  
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Edhe në këtë vit, programet e KEC janë profilizuar në katër fusha të ndërlidhura në mes vete: 

1. Përmirësimi i cilësisë së arsimit:  

Në kuadër të programit “Edukimi në fëmijërinë e hershme” përmes projekteve FACE dhe PEACOCK 
janë zhvilluar shumë aktivitete  trajnuese me shkollat përfituese dhe takime koordinuese me 
Fakultetin e Edukimit në Prishtinë dhe atë në Shkup. Programi “Përkrahja e adoleshentëve pas mësimit 
të rregullt (ASSET)” hyri në vitin e pestë të zbatimit, duke i përshtatur shumicën e aktiviteteve për 
ofrim online. Ndërkaq, projekti “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë 
(QAINT)” ka shënuar arritje të mira, duke i zhvilluar disa aktivitete që kanë pasur vonesa në fillim të 
zbatimit të tij.  Ndërsa projekti “Cilësia, llogaridhënia dhe gjithëpërfshirja në arsim 2021" i financuar 
nga Zyra e BE-së në Kosovë në kuadër të Marrëveshjes Kornizë për Partneritet, ka zhvilluar tre 
hulumtime dhe gjashtë diskutime publike.  

2. Të drejtat e njeriut 

Në fushën e të drejtave të njeriut, kanë vazhduar aktivitetet e projektit “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. Po ashtu, projekti “Rritja e 
pjesëmarrjes në edukimin e hershëm dhe arsimin fillor cilësor” i përkrahur nga Roma Education Fund 
ka vazhduar përkrahjen për dy shkollat partnere në komunën e Prizrenit.  

3. Rrjetëzimi dhe pjesëmarrja në politikë bërje 

Projekti “Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim (ARISE)” që financohet nga Komisioni 
Evropian, ka përfunduar vitin e parë të zbatimit duke sjellë si rezultat kryesor gjashtë Raporte 
Kombëtare (Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Serbi, Shqipëri dhe Turqi) në të cilat 
janë përmbledhur politikat që trajtojnë pabarazitë në arsim dhe situatën e fëmijëve me status të ulët 
socio-ekonomik. Mbi të gjeturat e këtyre raporteve hulumtuese janë bazuar intervenimet e projektit, 
veçmas ato që ndërlidhen me politikëbërje.  

4. Hulumtimet në fushën e arsimit 

Gjatë kësaj periudhe në kuadër të projekteve të ndryshme, janë zhvilluar katër hulumtime në fushën 
e arsimit: 1. Raporti krahasues i politikave që trajtojnë pabarazitë në arsim dhe situatën e fëmijëve me 
status të ulët socio-ekonomik (janë krahasuar dhe përmbledhur gjashtë Raportet Nacionale nga 
Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, Shqipëria dhe Turqia) 2. Raporti i 
Monitorimit: Vlerësimi i realizimit të PSAK 2017-2021; 3. Ndikimi i pandemisë Covid-19 në arsimin 
parauniversitar në Kosovë dhe 4. Arsimi i Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë. 

Gjatë vitit 2021, KEC vazhdoi t’i kushtonte kujdesin avancimit të sistemit për sigurimin e cilësisë. Gjatë 
muajit qershor dhe dhjetor janë organizuar takimet me të gjithë menaxherët e projekteve për 
Sigurimin e Cilësisë. Po ashtu, në fillim të muajit korrik 2021 është organizuar Auditimi i Jashtëm 
Mbikëqyrës për ISO 9001:2015, dhe nuk është identifikuar asnjë jokonformitet.  

Në vijim të raportit do të paraqiten zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në projektet që zbaton KEC, 
sipas fushave përkatëse. 
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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) dhe KRAEEYN - financuar nga OSF-
Londër. 

1.1.1. FACE dhe PEACOCK 
Projekti FACE-PEACOCK është përkrahur nga Universiteti i Cyrihut, Fakulteti për përgatitjen e 
mësuesve (Pädagogische Hochschule Zürich- PHZH), Projektet Ndërkombëtare në Arsim (IPE). 
Komponenti FACE (Familjet dhe fëmijët në arsim) është projekt arsimor që synon të mbështesë fëmijët 

nga mjediset e pa favorizuara, për t’i vetëdijesuar për kompetencat e tyre. FACE u 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-koncepti pozitiv. FACE është i dedikuar për fëmijët nga klasa 
parafillore deri në klasën e 5-të ndërsa Komponenti PEACOCK (Paqe përmes bashkëpunimit, 

kompetencave dhe njohurive) ndihmon nxënësit të ndërtojnë zhvillimin personal dhe shkathtësitë për 
jetë, si bazë për orientimin për karrierë dhe ka në fokus nxënësit nga klasa e 5-të deri në klasën e 9-

të.  

Edhe pse gjatë këtij viti pati shumë sfida për shkak të pandemisë, shkollat kanë bërë të pamundurën 

për të vazhduar planin e tyre të zhvillimit të aktiviteteve. Disa herë aktivitetet janë kërkuar të mbahen 
online ose të shtyhen, por mësimdhënësit dhe menaxhmenti kanë qenë shumë të përkushtuar dhe 

kanë gjetur forma të ndryshme për të zhvilluar trajnimet dhe aktivitetet e parapara. Gjatë kohës kur 
nxënësit ndiqnin mësimet online, mësimdhënësit kishin sfidë organizimin në formë të rregullt të 

aktiviteteve për përdorimin e materialeve FACE ose PEACOCK pasi ato kërkojnë interaktivitet.  

 

Foto 1. Aktivitetet e FACE 2 në shkolla 

Të gjitha shkollat gjatë verës punuan në Planet Zhvillimore të Shkollës ku janë integruar elementet e 
Zhvillimit Personal tek fëmijët/nxënësit.  
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Të gjitha institucionet përfituese kanë zhvilluar në mënyrë të pavarur aktivitete me mësimdhënës dhe 

nxënës. Shkollat kanë krijuar komunitet të të nxënit mes mësimdhënësve dhe po zbatojnë aktivitete 
të Zhvillimit Profesional të bazuar në shkollë. Ata takohen rregullisht për të diskutuar dhe planifikuar 

aktivitetet. Gjatë kësaj periudhe shkollat dhe kopshtet janë vizituar disa herë dhe kemi qenë në 
dispozicion kur ata kanë kërkuar mbështetjen tonë. Në fillim të vitit shkollor kemi dërguar materiale 

të ndryshme didaktike për të lehtësuar zhvillimin e aktiviteteve.  

Po ashtu janë organizuar disa punëtori me bazë në shkollë të cilat kanë shërbyer që mësimdhënësit të 

ndanin përvojat e tyre gjatë përdorimit të materialeve për zhvillimin e shkathtësive PEACOCK për 
klasat 5-9 dhe FACE për nivelin parafillor - klasa 4.  

Në nëntor 2021 u mbajt trajnimi me tri shkollat për përdorimin e librave PEACOCK dhe FACE. Ky 

trajnim ishte i pari ku mësimdhënësit nga shkolla të ndryshme patën mundësinë të takohen së bashku 
që kur është shfaqur Pandemia Covid 19. Në këtë trajnim mësimdhënësit po ashtu patën rastin të 

ndajnë aktivitetet që po i zbatojnë në shkollat e tyre përkatëse. 

Në bashkëpunim me projektin e financuar nga REF, gjatë këtij viti u zhvillua trajnimi dyditor FACE 

dedikuar  edukatorëve, mësuesve, tutorëve dhe prindërve në komunën e Prizrenit të cilët mbështesin 
fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egiptian. Gjatë dy ditëve të trajnimit, pjesëmarrësit u 

informuan për organizimin e mësimdhënies me qëllim të zhvillimit të kompetencave të nxënësve. 
Ndërsa në komunën e Kamenicës u organizua një trajnim për mësimdhënësit e shkollave serbe rreth 

përdorimit të materialeve FACE.  

Të gjitha librat PEACOCK për klasat 5-9 janë përkthyer dhe janë përshtatur në gjuhën shqipe. 

Mësimdhënësit po nxiten t’i përdorin ato online bashkë me librat FACE. Po ashtu, të gjitha modulet e  
trajnimit  janë përkthyer në gjuhën shqipe së bashku me video materialet e integruara. 

 

Gjatë vitit u organizuan disa punëtori me përfaqësuesit e Fakultetit të Edukimit: 

• Në prill 2021 u mbajt punëtoria për vendosjen e metodave të integrimit të materialeve 

PEACOCK dhe FACE në programet mësimore. U zgjodhën 6 lëndë në të cilat do të përfshihen 
elemente FACE dhe PEACOCK. Ndërkohë, pas trajnimit, secili profesor ka vazhduar me 

hartimin e planprogramit të lëndëve përkatëse të cilat janë ndarë me përfaqësuesit e PHZH. 

• Punëtoria online me profesorët dhe përfaqësuesit e PHZH-së. Në këtë punëtori profesorët 

prezantuan idetë e tyre për ndryshimet e planprogrameve në lëndë të veçanta. U diskutuan 
forma dhe alternativa të ndryshme të pilotimit të materialeve brenda Fakultetit të Edukimit.  

• Më 20 maj u organizua punëtoria që kishte për qëllim shkëmbimin e përvojave mes 
profesorëve të Fakultetit të Edukimit në Prishtinë dhe atyre në Shkup. Të dy fakultetet ndanë 
përvojat e tyre të para në integrimin e materialeve PEACOCK për zhvillimin personal.  

• Zhvillimi i hulumtimit mbi ndikimin e përdorimit të materialeve të Zhvillimit Personal dhe 
FACE në shkolla.  
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 1.1.2. Rrjeti K-RAE-EYN 
Rrjeti synon të forcojë dhe pozicionojë Iniciativën REYN si një bashkësi ndërkombëtare kohezive, 
inovative, kompetente, me ndikim, dhe pjesëmarrëse e rrjeteve kombëtare të profesionistëve 

dhepara-profesionistëve për të përmbushur nevojat e fëmijëve dhe komuniteteve rom, ashkali dhe 
egjiptian duke avokuar për  politika mbështetëse dhe gjithëpërfshirëse të BE-së dhe duke punuar për 

të siguruar mbështetje cilësore, gjithëpërfshirëse dhe jo-diskriminuese për zhvillimin e fëmijërisë së 
hershme për të gjithë fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian.  

Aktivitetet e organizuara gjatë vitit 2021 ishin: 

• Në fillim të vitit është zhvilluar një takim koordinues me donatorët dhe me shtetet të tjera 
anëtare  të REYN lidhur me fazën e katërt të projektit. Në takim është diskutuar për planin dhe 

zbatimin e aktiviteteve për vitin 2021, marrëveshjet e partneritetit, mini-grantet në kuadër të 
projektit, raportin e përgjithshëm për fëmijët romë në Evropë, etj.  

• 155 tabletë u shpërndanë tek organizatat anëtare të rrjetit KRAEEYN dhe fëmijët e nivelit 
parafillor në komuna të ndryshme përfshirë Fushë Kosovën, Prizrenin, Gjakovën, Suharekën 
dhe Prishtinën.  

Foto 2. Momente nga shpërndarja e tabletëve 

• Në prill janë zhvilluar 2 takime me zyrtaren për informim të REYN, lidhur me shkrimin e një 

storie suksesi të projektit. Tema e artikullit ishte rreth filmit "Daniel" , i cili u lansua në hapje 
të festivalit "Rolling Film Festival" me 21 prill në Prishtinë. Artikulli është shpërndarë nga REYN 

dhe KEC edhe në rrjetet sociale dhe i njëjti është ndarë me anëtarët e tjerë të REYN dhe 
donatorët. 

• Është organizuar  një webinar, ku morën pjesë përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës, 
Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), përfaqësues nga Drejtoria Komunale e Arsimit në 
Gjakovë, përfaqësues nga shkollat publike fillore në Gjakovë dhe Prizren dhe pjesëtarë të tjerë 
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nga shoqëria civile. Webinari kishte për qëllim diskutimin e aspekteve të ndryshme që 

ndërlidhen me arsimimin dhe mirëqenien e komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali. 

• Gjatë muajit gusht, janë dërguar nga donatori, të gjitha instrumentet e nevojshme për 

hulumtim me të gjitha informatat dhe dokumentet përcjellëse për raportim. Hulumtimi është 
zhvilluar me familjet rome, profesionistët, institucionet dhe aktorë të tjerë vendimmarrës dhe 
përgjegjës për arsimimin e komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali.  

• Është botuar analiza lidhur me regjistrimin dhe vijueshmërinë e fëmijëve rom, ashkali dhe 
egjiptian në klasën e parë dhe klasat parafillore si dhe sfidat me të cilat përballen këta fëmijë, 

e cila është vendosur dhe publikuar në ueb faqe dhe Facebook të KEC.  

• Është publikuar storia e suksesit "Bibloteka e Lodrave"  në komunën e Prizrenit nga REYN. 

• Me 6 dhjetor është mbajtur tryezë diskutimi lidhur me nismën avokuese “Punësimi i 
komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali në institucionet arsimore në Kosovë”. Kjo ngjarje 
kishte karakter diskutimi me përfaqësues dhe aktorë përgjegjës dhe vendimmarrës në fushën 

e arsimit dhe punësimit. Tryeza e diskutimit është organizuar në bashkëpunim me projektin 
QAEI, projekt i përkrahur nga Bashkimi Evropian. 

• Është mbajtur takimi koordinues me REYN. Në takim janë krijuar grupe punuese me qëllim të 
krijimit dhe hartimit të udhëzuesve, strukturës së punës dhe formave të tjera të nevojshme 

për aktivitetet që do të zhvillohen nga 11 shtete anëtare të projektit.   

 

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

Më 6 qershor 2017, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me 
USAID-in për zbatimin e Programit për përkrahjen e adoleshentëve pas mësimit të rregullt (ASSET) në 
Kosovë. KEC-i është duke e zbatuar programin ASSET në emër të USAID-it, në partneritet me FHI 360 
dhe Crimson Capital. Në janar 2018, me kërkesën e USAID-it, KEC-i zhvilloi propozimet teknike dhe të 
kostos për shtrirjen e Programit në komuna dhe shkolla tjera. Pas marrëveshjes me USAID-in për 
zgjerimin e fushëveprimit të Programit, modifikimi u nënshkrua më 23 shkurt 2018.  
Programi ASSET është nismë pesë vjeçare, e dizajnuar për përfitimin e shkollave të mesme në Kosovë 
dhe nxënësve të tyre (klasat 10-12). 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 2021, Programi furnizoi shkollat partnere me pajisje shtesë për hapësirat krijuese, realizoi 
kurse të zhvillimit profesional të mësimdhënësve, si dhe aktivitete kurrikulare dhe jashtëkurrikulare 
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për nxënësit e gjimnazeve partnere. Programi po ashtu hartoi tre udhëzues për mësimdhënës me 
shembuj praktik për realizim sa më të suksesshëm të mësimit me nxënës për 1) Mësimdhënien e 
bazuar në projekte (MBP); 2) Vlerësimin për të Nxënë (VpN); dhe 3) Fushën mësimore “Jeta dhe Puna”. 
Mësimdhënësit e trajnuar në MBP dhe ndërmarrësi u përkrahen me këshilla dhe mentorim si dhe 
materiale shtesë në realizimin e aktiviteteve shkollore me nxënës duke zbatuar projekte shkollore dhe 
themeluar ndërmarrje të reja, si dhe duke e zbatuar VpN dhe vlerësimin e shkathtësive të buta të 
nxënësve. Klubet e nxënësve u rifreskuan me anëtarë të ri dhe realizuan aktivitete të shumta sipas 
planeve të tyre vjetore, duke i shërbyer komunitetit të shkollës.  Po ashtu u themeluan apo riaktivizuan 
grupet e sigurisë në shkolla duke ofruar aktivitete sensibilizuese për komunitetin e shkollës rreth 
dukurive negative. Një pjesë e konsiderueshme e punës iu kushtua aktiviteteve për qëndrueshmërinë 
e Programit, duke paraqitur para MASHTI-t dhe partnerëve intervenimet kryesore dhe mundësitë për 
vazhdimin e tyre dhe zgjerimin në shkolla tjera.  
 
Më poshtë janë dhënë informacione statistikore për rezultatet e programit.  
 
AKTIVITETI 1:  ZHVILLIMI I KOMPETENCAVE PËR JETË DHE PUNË 
Mundësimi i mësimit praktik të bazuar në projekte 
• Mirëmbajtja e 16 qendrave të karrierës dhe ndërmarrësisë, duke i pajisur me pajisje shtesë, si 

3D printerë dhe kompjuterë;  
• U Përmbyllja e  garës “Sfida e Dizajnit 2021” në partneritet me Fondacionin IPKO, në të cilën 

morën pjesë 16 shkolla me 35 projekte në sfidat: krijimi i videoje për prezantimin e një koncepti 
shkencor matematikor/teknologjik; krijimi i një loje pinball; krijimi i një gjeneratori elektrik; 
krijimi i një shtëpie të mençur më funksion kontrolli për hapjen/mbylljen e perdeve; ndërtimi i 
një pajisjeje për ushqimin e kafshëve në mënyrë automatike. Tri punimet më të mira në secilën 
kategori u shpërblyen me kupona për blerjen e pajisjeve teknologjike; 

 

 
Foto 3. Ceremonia virtuale e shpalljes së shkollave fituese të garës “Sfida e Dizajnit 2021” 
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• Lansimi i garës “Sfida e dizajnit 2022” me pesë kategori të reja: 1) krijimi i videove të karrierës; 

2) krijimi i pajisjes për matjen e nivelit të zhurmës; 3) krijimi i pajisjes për kursimin e energjisë 
elektrike; 4) krijimi i fermës së mençur për rritjen e bimëve; dhe 5) zgjidhja e një problemi në 
shkollë. Janë ftuar të gjitha shkollat e mesme të larta publike në Kosovë për të marrë pjesë; 

• Organizimi i trajnimeve të shkurtra për nxënës dhe mësimdhënës, si: krijimi i Wiki-klubeve, 
trajnimi dhe instalimi i stacioneve të motit, Open Street Map, trajnimi për Arduino-Elektronikë 
në bashkëpunim me organizatën FLOSSK, si dhe trajnime për teknologji muzikore, video 
produksion dhe për përdorimin e pajisjeve të teknologjisë arsimore; 

• Themelimi i grupeve të sigurisë në shkollat partnere të udhëhequra nga psikologu i shkollës apo 
një mësimdhënës dhe janë organizuar trajnime dhe aktivitete vetëdijësuese me nxënës. 49 
mësimdhënës, staf menaxhues i shkollave dhe prindër, si dhe 324 nxënës morën pjesë në 
sesionet mbi fenomenet negative në shkolla. Po ashtu u dizajnua posteri i këtyre grupeve për ta 
njoftuar komunitetin shkollor për veprimtarinë e tyre.  

 
Ndërtimi i kapacitetit të mësimdhënësve 
• Certifikimi i 598 mësimdhënësve u certifikuan në kursin “Shkathtësitë e buta në kurrikulin 

shkollor”; 
• Certifikimi i 15 mësimdhënësve për mësimin e bazuar në projekte; 
• Zhvillimi i  88 projekteve mësimore me pjesëmarrje të mbi 2000 nxënësve; 
• Certifikimi i 140 mësimdhënës në kursin “Vlerësimi për të Nxënë”; 
• Hartimi i tre udhëzuesve për mësimdhënës me shembuj nga praktikat e mira në shkollat 

partnere;  
• Organizimi i kurseve të shkurtra mbi teknologjinë muzikore me 5 mësimdhënës dhe 39 nxënës; 

 
Përdorimi i mjeteve të vlerësimit 
• Pakoja e vlerësimit të shkathtësive të buta u përdor nga 291 mësimdhënës të trajnuar në kurset 

“Mësimdhënia e bazuar në Projekte” dhe “Vlerësimi për të Nxënë”, për të vlerësuar shkathtësitë 
e nxënësve në klasat ku japin mësim; 

• Organizimi i studimit afat-mesëm me nxënës mbi opinionin e nxënësve për edukimin dhe të 
ardhmen, në të cilin morën pjesë me 1262 nxënës nga 7 shkollat partnere të fazës së dytë;  

• Zhvillimi i hulumtimit për atmosferën e të menduarit kritik, në kuadër të të cilit u vëzhguan 51 
mësimdhënës në 9 shkolla partnere.   

 
AKTIVITETI 2: EDUKIMI PËR KARRIERË DHE NDËRMARRËSI 
Përmirësimi i portalit virtual të karrierës për përdorim në arsimin e përgjithshëm 
• Regjistrimi i 5596 nxënësve në portalin Busulla.COM, përmes mësimdhënësve të trajnuar nga 

Programi; 
• Publikimi i 21 video materiale të karrierës të realizuara nga nxënësit në portalin Busulla;  
• Mbajtja e 1019 takimeve të karrierës nga 16 klubet e karrierës në shkollat partnere. 
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Krijimi i ndërmarrjeve të nxënësve 
• Certifikimi i 3 mësimdhënësve për ndërmarrësinë dhe edukimin financiar;  
• Themelimi i ndërmarrjeve me nxënës nga mësimdhënësit e trajnuar, ku morën pjesë 779 nxënës 

me 14 ndërmarrje të themeluara.  
 
AKTIVITETI 3: LIDHJA E SHKOLLAVE ME BIZNESE DHE KOMUNITETIN 
Lidhjet shkollë-biznes  
• Realizimi i 151 marrëveshjeve të bashkëpunimit shkollë-biznes; 
• Organizimi i 120 sesioneve informuese me profesionistë nga fusha të ndryshme nga klubet e 

karrierës. 
 
Adopto një Aset 
• Angazhimi i 825 nxënësve në punë praktike/vullnetare.  

 
Hartëzimi i komunitetit nga të rinjtë 
• Përfshirja e 388 nxënësve në hulumtimin dhe hartimin e 20 raporteve hulumtuese me temën 

“Hartëzimi i komunitetit nga të rinjtë”, nën mbështetjen e mësimdhënësve.   
 
Aktivitetet tjera: 
Program i shënoi data të rëndësishme me nxënës, si: 
• Muajin Ndërkombëtar të Rinisë në gusht 2021, gjatë të cilit nxënësit zhvilluan aktivitete 

vullnetare dhe realizuan një mural;  
• Ditën ndërkombëtare të vajzave (11-12 tetor 2021) në bashkëpunim me Fondacionin IPKO. 

Rreth 50 vajza dhe djem morën pjesë në punëtoritë për inteligjencë artificiale dhe mësim të 
automatizuar; 

• Java Globale e Ndërmarrësisë 2021, në të cilën morën pjesë 50 nxënës, mësimdhënës dhe 
drejtorë shkollash, të cilët ndanë mendimet e tyre për përmirësimin e nevojave të nxënësve 
rreth edukimit për ndërmarrësi në sistemin shkollor; 

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

1.3. Grantet Zhvillimore të Shkollave 

Ky projekt zbatohet nga qershori i vitit 2017 në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, 
Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), 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. 
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Suksesi i arritur në zbatimin e projektit në periudhën qershor 2017- dhjetor 2019 bëri që MAShTI të 
amandamentojë kontratën me KEC dhe të vazhdojë realizimin e projektit edhe në vitin 2020-2021 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. 

Gjatë kësaj periudhe ka vazhduar mbështetja për 80 shkollat e fazës së dytë dhe monitorimi i shkollave 
të fazës së parë. Përkundër sfidave dhe vështirësive që e kanë përcjellë zbatimin e projektit, kanë 
arritur të kompletohen të gjitha pakot shkollore. Projekti është përmbyllur në korrik 2021.  

 

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.  

Aktivitetet kryesore për vitin 2021 janë përmbledhur më poshtë: 

• Në shkurt 2021, projekti QAINT ka nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi me Agjencinë e 
Kosovës për Akreditim (AKA). Drafti i Metodologjisë së Monitorimit është hartuar vitin e kaluar 
nga dy eksperte ndërkombëtare bashkë me eksperten vendore. Në ndërkohë, Qeveria e Kosovës 
ka nisur hartimin e një draft Ligji të ri për AKA. Si rrjedhojë, drafti i Metodologjisë së Monitorimit 
dhe procedurave pas-akredituese iu nënshtrua disa ndryshimeve nga dokumentet fillestare, me 
qëllim për ta harmonizuar dokumentin me Ligjin për AKA, i cili u miratua nga Qeveria në dhjetor 
2021. Projekti e ka paraprirë dhe ka mbështetur këtë proces duke përfshirë përfaqësues të të 
gjitha palëve relevante të interesit si KSHC, MAShTI, NARIC Kosova dhe IAL-të publike që të 
kontribuojnë me komentet e tyre. Dokumenti i përditësuar i Metodologjisë është publikuar për 
konsultim publik dhe pritet të miratohet në janar të vitit të ardhshëm. 

• Projekti ka mbështetur AKA-në në finalizimin e dy raporteve shumë të rëndësishme për 
Agjencinë, të cilat përmbushin një nga kriteret e kërkuara për riaplikim për anëtarësim nga 
agjencitë e Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe 
Regjistrin Evropian të Sigurimit të Cilësisë (EQAR). Raportet janë si më poshtë: Raporti Vjetor i 
AKA & KSHC për vitin 2020 , dhe Gjendja e Arsimit të Lartë në Kosovë. 
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Foto 4. Prezantimi i raporteve të AKA 

 

• Monitorimi i mbledhjeve të KSHC nga ORCA ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Gjatë kësaj 
periudhe nuk janë evidentuar parregullsi në proces apo vendime. Raporti i fundit është 
publikuar në shkurt 2021. Raporti i cili mbulon monitorimin e realizuar gjatë këtij viti do të 
publikohet në fillim të vitit të ardhshëm. Pas dorëheqjes së 5 anëtarëve të KSC në shkurt 2021, 
në qershor, përmes procedurave transparente u votuan anëtarët e rinj. Megjithatë, tre anëtarë 
ndërkombëtarë dhanë dorëheqjen pas një muaji, duke refuzuar të deklarojnë pasurinë e tyre në 
Agjencinë Kundër Korrupsionit siç parashikohet me ligj. Megjithatë, para se të jepnin 
dorëheqjen, ata e përfunduan me sukses raundin e akreditimeve për studentët e rinj që u 
regjistruan në tetor 2021. Që atëherë, vetëm një anëtar ndërkombëtar është emëruar për të 
lejuar kuorumin për vendimmarrje. Dy të tjerët nuk janë emëruar ende. Vlejnë të theksohen të 
dhënat në vijim:  

o KSHC ka akredituar 125 programe studimi në universitetet publike dhe 79 programe 
studimi të institucioneve private. 

o Tre institucione private kanë humbur akreditimin institucional. 

• Monitorimi i Qendrës Kombëtare për Njohje dhe Informim (NARIC) Kosova ka vazhduar gjatë 
këtij viti për të siguruar transparencë të procesit të vendimmarrjes në lidhje me vlerësimin dhe 
njohjen e diplomave të vendit dhe të huaja. QAINT ka organizuar një punëtori me stafin e NARIC 
Kosova dhe anëtarët e Këshillit Kombëtar të Njohjes për të identifikuar nevojat për përmirësim 
të legjislacionit aktual, nevojën për digjitalizimin e proceseve, ndërkombëtarizimin dhe nevojat 
e tjera të stafit. Si rrjedhojë e punëtorisë, NARIC Kosova ka kërkuar mbështetje në hartimin e 
Udhëzimit të ri Administrativ për punën e NARIC Kosova. Ekspertiza për këtë aktivitet do të fillojë 
në fillim të vitit të ardhshëm. 

• Në mars 2021, pas një iniciative të ndërmarrë nga Universiteti i Gjakovës, ORCA nënshkroi një 
Memorandum Mirëkuptimi me këtë Universitet përmes të cilit iu dha leja për të monitoruar nga 
afër procesin e avancimeve akademike dhe për të ofruar ekspertizë për përmbushjen e kritereve 
për botimet shkencore nga profesorët e këtij institucioni. 
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• Gjatë këtij viti janë publikuar tre raporte për monitorimin e procesit të emërimeve akademike, 
publikimit shkencor dhe justifikimit të titujve akademikë për Universitetin e Mitrovicës,  të 
Gjilanit dhe atë të Prishtinës. Raportet kanë theksuar të gjeturat në vijim: 

o 48% e profesorëve në Universitetin e Mitrovicës  nuk i justifikojnë titujt e tyre 
akademikë. Numri total i publikimeve në Universitetin e Mitrovicës është 256. Nga 71 
profesorë të Universitetit të Mitrovicës, 23 apo 32% nuk kanë asnjë punim të 
publikuar si autor i parë. Mesatarja e punimeve në nivel universiteti është 3.61 
punime për profesor. Nga 71 profesorët e Universitetit të Mitrovicës, 56 apo 78% kanë 
publikuar në revista të dyshimta. Nga 71 profesorë sa ka Universiteti i Mitrovicës, 23 
apo 32% janë pa asnjë punim shkencor. 

o Në Universitetin e Prishtinës  nga viti 2017 deri në vitin 2020 numri i punimeve që 
evidentohen si të vlefshme për avancime akademik është rritur për gati 150%. 191 
profesorë kanë botuar 672 punime në revista të dyshimta. 29% (150 nga 509) e 
profesorëve nuk kanë asnjë punim shkencor të listuar në CV. Nga 509 profesorë në 
Universitetin e Prishtinës, 227 (ose 45%) nuk i arsyetojnë titujt e tyre akademikë. 

o Nga 40 profesorë në Universitetin e Gjilanit , 26 (ose 65%) nuk i arsyetojnë titujt e tyre 
akademikë. 21 profesorë (ose 53%) nuk kanë botuar asnjë punim si autorë të parë. 14 
(ose 35%) kanë botuar punime në revista të dyshimta. Numri i përgjithshëm i 
punimeve të tilla për të gjithë universitetin është 33. 

• Gjatë këtij viti janë publikuar dy raporte të Transparencës dhe Llogaridhënies në Universitete 
Publike: 1. (Mos) Informimi i Publikut  dhe 2. Menaxhimi i Financave . Raportet kanë theksuar 
të gjeturat në vijim: 

o Katër prej universiteteve publike kanë pësuar rënie të transparencës formale apo 
publikimit të dokumenteve dhe informacioneve të nevojshme për publikun, si rezultat 
i ndërrimit të ueb faqeve të tyre apo migrimit të të dhënave. Universiteti i Prizrenit 
dhe i Gjilanit kanë treguar përmirësim në këtë matje të transparencës formale. 
Universitetet më transparente në këtë matje janë Universiteti i Prishtinës dhe 
Universiteti i Gjakovës, ndërkaq Universiteti me më pak transparencë vazhdon të 
mbetet ai i Ferizajt. 

o Ka pasur një rënie të vazhdueshme të kompensimeve shtesë për stafin menaxhues në 
universitetet publike që nga matja e parë në vitin 2019, me një rënie drastike në 
Universitetin e Prishtinës. 

• Partneri i projektit ORCA ka shpërndarë pesë grante për grupet studentore joformale. Projektet 
mbuluan fusha që janë përgjithësisht të një rëndësie të veçantë për studentët, të tilla si 
mbështetja për përmirësimin e përvojave të tyre të përgjithshme akademike dhe në klasë, 
vlerësimin, inkurajimin e të menduarit kritik dhe praktikat kërkimore etj. Disa projekte kanë 
ndërtuar kënde leximi në pesë universitete publike. ORCA ka nisur edhe një fushatë dhurimi për 
libra për universitetet publike dhe deri më tani ka mbledhur mbi 600 libra dhe më shumë do të 
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blihen si pjesë e skemës së granteve studentore. Librat do të shpërndahen në universitetet 
publike deri në fundit të vitit. 

• Është rifunksionalizuar Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës, pasi që ka qenë jofunksional 
prej disa muajsh. Projekti ka mbajtur komunikim me rektoratin dhe është në pritje të miratimit 
të Rregullores për Hapjen e të Dhënave e cila 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.  

• Projekti ka mbështetur AKA-në në hartimin e një Rregulloreje për organizimin e brendshëm dhe 
sistematizimin e vendeve të punës, si dhe hartimin e përshkrimeve të vendeve të punës për këto 
pozita. Ekspertët, në bashkëpunim të ngushtë me stafin e AKA-së kanë hartuar Rregulloren, 
duke marrë parasysh nevojat dhe kontekstin e AKA-së, duke përfshirë Ligjin e ri për AKA. Masat 
e propozuara do të rrisin kapacitetin e AKA-së për të (1) zbatuar metodologjinë për monitorimin 
e institucioneve të arsimit të lartë dhe (2) për të mbajtur bashkëpunimin me MASHTI-n dhe IAL-
të në përcaktimin e kursit më efektiv të veprimit për të përmirësuar cilësinë në arsimin e lartë. 
Dokumenti pritet të vendoset në konsultim publik dhe të marrë miratimin nga MASHTI në fillim 
të vitit të ardhshëm.  

• Universiteti i Pejës ka kërkuar mbështetjen e QAINT në hartimin e Rregullores anti-plagjiaturë. 
Dy ekspertë ndërkombëtarë kanë punuar në draftin e Rregullores dhe kanë zhvilluar dokumente 
udhëzuese praktike për studentët dhe profesorët. Aktualisht po e presim miratimin e 
Rregullores nga menaxhmenti i universitetit.   

• Projekti gjithashtu mbështeti Universitetin e Mitrovicës me një punëtori për ti trajnuar 
profesorët se si të mbrohen nga botuesit e dyshimtë. 

• Janë mbajtur dy punëtori me stafin e Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës, për 
hartimin e manualeve për përmirësimin e cilësisë së provimeve pranuese, për të dy nivelet BA 
dhe MA. Qëllimi i ofrimit të kësaj ekspertize ishte përmirësimi i cilësisë dhe standardeve të 
pranimit të studentëve në profesionin e mësimdhënies. 

 
Foto 5. Tryezë diskutimi mbi integritetin akademik të hyrjes në profesionin e mësimdhënies 
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• Universiteti i Gjakovës ka kërkuar angazhimin e një eksperti vendor për të hartuar një studim 
fizibiliteti mbi qëndrueshmërinë e praktikave aktuale akademike në këtë universitet. Raporti 
është hartuar dhe do të shërbejë si bazë për përmirësimet që do të bëhen në universitet nga 
menaxhmenti. 

• Projekti ka angazhuar një eksperte për të rishikuar dhe përditësuar raportin "Shqyrtimi i 
Kornizës Ligjore për Arsimin e Lartë në Kosovë" për vitin 2021. Përditësimi ishte i nevojshëm në 
mënyrë që ekipi i projektit të mund të identifikojë fushat në legjislacionin e arsimit të lartë ku 
projekti mund të ofrojë mbështetje. 

• Pas një kërkese nga MASHTI, projekti ka angazhuar një eksperte për të kryer një studim 
fizibiliteti për funksionalizimin e Sistemit të Menaxhimit të Arsimit të Lartë (SMIAL), të 
identifikojë problemet teknike dhe t'i japë rekomandime MASHTI-t se si të adresojë problemet 
e identifikuara. Studimi tregon se për shkak të shumë mangësive teknike, SMIAL duhet të 
krijohet si sistem i ri. Drafti përfundimtar  u publikua në dhjetor 2021. 

• QAINT ka ofruar mbështetje teknike për Departamentin e Arsimit të Lartë të MASHTI-t në 
procesin e rishikimit të organizimit të brendshëm të këtij departamenti, me fokus në fushat që 
kanë të bëjnë me integritetin akademik, transparencën, llogaridhënien, hulumtimin dhe 
inovacionin. 

• Projekti ka marrë një kërkesë tjetër nga MASHTI për të ofruar ekspertizë teknike në rishikimin 
dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për ndarjen e bursave dhe hartimin e udhëzimeve për 
administrimin e bursave për studentët në universitetet vendase dhe të huaja. Projekti ka 
rekrutuar ekspertin dhe aktiviteti pritet të përfundojë në fillim të vitit të ardhshëm. 

• Projekti ka mbështetur AKA-në në ofrimin e ekspertizës për mbështetje teknike dhe ‘bug fixing’ 
për platformën e-Akreditimi, në mënyrë që të lehtësojë menaxhimin e proceseve online në 
lidhje me akreditimin e IAL-ve. 

• Pas një kërkese nga AKA, QAINT ka pranuar të ofrojë mbështetje për hartimin e një kornize e 
cila do të klasifikojë fushat e studimit dhe do të përcaktojë përshtatshmërinë e profesorëve për 
të ligjëruar lënde kur IAL-të aplikojnë për akreditim. Projekti ka rekrutuar dy ekspertë dhe 
konsulenca pritet të përfundojë në muajt në vijim. 

• UA për Programin e Mësimdhënies së Bazuar në Hulumtim iu nënshtrua procesit të konsultimit 
publik dhe komentet u adresuan nga grupi i punës i caktuar nga MESTI. Për më tepër, u 
organizuan takime me stafin e Ministrisë për të përshpejtuar procesin. Megjithatë, në dhjetor 
2021, Programi u miratua nga Ministrja në formën e një Vendimi. Realizimi i këtij aktiviteti pritet 
të nisë shumë shpejtë.  

Tregime të suksesit:  

• Institucionet publike të arsimit të lartë gjatë këtij viti kanë treguar nivel më të lartë të 
përgjegjshmërisë dhe transparencës institucionale duke siguruar informatat e kërkuara, duke 
lejuar monitorimin e proceseve përkatëse dhe duke bërë përpjekje për përmirësim. Si 
menanxhmenti dhe stafi i universiteteve publike, ashtu edhe studentët, janë treguar më të 
qasshëm dhe më bashkëpunues, ku ata vet u janë drejtuar përfaqësuesve të projektit QAINT me 
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kërkesa dhe sugjerime për aktivitete që do të mund të realizoheshin në bashkëpunim ose me 
mbështetjen e projektit QAINT. Disa nga të arriturat kryesore të këtij bashkëpunimi kanë qenë 
si në vijim: 

o Të gjitha universitetet publike kanë shënuar përmirësim në radhitjen e universiteteve 
në Webometrics (Sipas Botimit 2021.2.4, korrik 2021).  

o Menaxhmenti i Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës ka deklaruar se pas 
analizimit të testeve pranuese dhe rezultateve, kanë konfirmuar se ka një përmirësim 
të dukshëm në cilësinë e provimeve, në përputhje me udhëzimin e hartuar përmes 
mbështetjes së ofruar nga QAINT. 

o Raporti i Progresit i BE-së i vitit 2021 ishte mjaft pozitiv sa i përket AKA-së, veçanërisht 
në përpjekjet për t'iu bashkuar ENQA-s dhe në përfundimin me sukses të procesit të 
akreditimit. 

o Monitorimi nga ORCA tregon se të gjitha emërimet dhe avancimet akademike në 
Universitetin e Gjakovës, kanë qenë me meritë. Edhe Universiteti i Prishtinës ka kaluar 
nëpër procese të emërimeve akademike, por procesi ende nuk ka përfunduar. Të 
dhënat paraprake tregojnë se të gjitha emërimet në këtë universitet poashtu janë të 
bazuara në merita. 

o Për herë të parë në historinë e tij, Universiteti i Prishtinës renditet si i pari në vend për 
integritet akademik, me 55% të profesorëve që i justifikojnë titujt e tyre akademikë, 
në krahasim me 72% në vitin 2017. 

o Numri i studentëve të përfshirë në aktivitete studentore është rritur ndjeshëm gjatë 
këtij viti dhe një përqindje më e lartë e tyre ishin femra. 

o Unioni i Studentëve Pro Evropianë-USPE ka fituar një grant për zbatimin e projektit 
TechUP, i cili synon të lidhë studentët me ekspertë të fushës së teknologjisë së 
informacionit. Përmes këtij projekti, studentët do të njihen me njerëz të suksesshëm, 
të cilët do të ndajnë përvojat e tyre dhe perspektivat për të ardhmen. 

 

1.5. Cilësia, llogaridhënia, dhe gjithëpërfshirja në arsim 2021 
Programi një-vjeçar Cilësia, Llogaridhënia dhe Gjithëpërfshirja në Arsim është projekt i financuar nga 
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë (EUOK) dhe i vënë në zbatim nga Qendra për Arsim e Kosovës 
(KEC), në kuadër të Marrëveshjes Kornizë për Partneritet (FPA) të nënshkruar mes EUOK dhe KEC. 
Projekti ka nisur më 1 janar 2021 dhe ka përfunduar më 31 dhjetor 2021. Ky program është pjesë 
përbërëse e Strategjisë së KEC-it 2020-2024 dhe, si i tillë, synon të përmirësojë cilësinë dhe 
llogaridhënien përmes përfshirjes në politikëbërje dhe avokim, monitorim të zbatimit të politikave, 
realizim të hulumtimeve në fushën e arsimit, si dhe në organizimin e diskutimeve publike.  
 
Në këtë kuptim, programi është organizuar në dy komponentë: 

I. Hulumtim dhe Monitorim, dhe  
II. Politikëbërje dhe Avokim. 
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Gjatë vitit programor, plani i punës është realizuar dhe aktivitetet janë zhvilluar me ritmin e paraparë, 
pavarësisht nga kushtet dhe kufizimet e pandemisë Covid-19. Në këtë drejtim, janë realizuar tri 
hulumtime në fushën e arsimit, përkatësisht: 1) Vlerësimi i zbatimit të PSAK 2017 – 2021,  2) Ndikimi i 
Pandemisë COVID-19 në Arsimin Parauniversitar në Kosovë dhe 3) Arsimi i Komuniteteve Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian në Kosovë. Këto hulumtime, veçanërisht raporti i vlerësimit të PSAK paraqesin vlerësim 
kritik të zbatimit të reformave në sektorin e arsimit. Në të njëjtën kohë, përveç ofrimit të të dhënave, 
ofrojnë rekomandime të shumta që do të mund të shfrytëzoheshin me rastin e planifikimeve të reja 
në arsim, por edhe si platformë për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. 
 
Janë zhvilluar 6 diskutime publike. Diskutimet kanë qenë në lidhje me temat vijuese: ndikimi i 
pandemisë në arsimin parauniversitar, prezantimi i të gjeturave nga raporti i vlerësimit të PSAK, 
punësimi i komuniteteve në sektorin e arsimit, përfshirja e prindërve në jetën shkollore të nxënësve, 
dhe arsimi i komuniteteve. Për secilin prej tyre është hartuar nga një raport përmbledhës, në formë 
editoriali, i cili më pas është publikuar në Facebook dhe uebfaqen e KEC-it. 
 

 
Foto 6. Momente nga diskutimet publike 

 
Gjatë vitit programor po ashtu janë realizuar të dy iniciativat avokuese të planifikuara: iniciativa 
avokuese për punësimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sektorin e arsimit, dhe iniciativa 
avokuese për përfshirjen efektive të prindërve në jetën shkollore të nxënësve. E para është realizuar 
në bashkëpunim me rrjetin KRAEEYN, dhe e dyta është realizuar në bashkëpunim me projektin ARISE.  
 

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 
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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 2023:  

• Është mbajtur takimi i katërt i Komitetit Drejtues të Projektit gjatë muajit shtator;  

• Janë zhvilluar 3 webinare për Ekipet e Universiteteve;  

• Është organizuar vizita nga përfaqësuesit e EWC ne Kosovë, ku përveç me Universitetin e 
Prishtinës, Fakultetin e Edukimit, është zhvilluar një takim i përbashkët në mes EWC, KEC dhe 
Ambasadës së Norvegjisë në Kosovë për shikuar mundësitë e vazhdimit të projektit për vitet e 
ardhshme.  
 

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

Projekti synon të rris pjesëmarrjen e fëmijëve rom të moshave 4 deri në 6 vjeç dhe 6 deri në 8 vjeç, në 
edukimin e hershëm dhe në arsimin fillor cilësor.  

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë rezultatet në edukimin e hershëm, si  dhe të 
nxisë gatishmërinë e fëmijëve përfshirë edhe të riatdhesuarit nga radhët e komuniteteve rom, 
egjiptian dhe ashkali, për regjistrimin në klasën e parë dhe të dytë në lokacionet ku është i shtrirë 
projekti, gjegjësisht në Prizren. Projekti poashtu, ka për qëllim të përmirësoj aftësitë e prindërve si 
dhe të forcoj lidhjen ndërmjet prindërve dhe institucioneve arsimore. Ngritja e cilësisë së mësimit dhe 
mësimdhënies janë po ashtu objektiva të cilat synohen të arrihen në kuadër të projektit REF 4.  

Komponenti 1: Përmirësimi i qasjes në shërbimet primare të fëmijërisë së hershme 

Gjatë këtij viti, stafi i projektit ka vazhduar të identifikojë dhe adresojë nevojat e përfituesve, përfshirë 
masat e nevojshme mbrojtëse (maska, dezinfektues) dhe materiale të tjera shkollore për vitin shkollor 
2020-2021.  

• Janë dhuruar libra dhe materiale shkollore  për ciklin parafillor dhe fillor në dy shkollat 
përfituese.  

• Janë blerë dhe shpërndarë  100 pako shkollore.  Për shpërndarjen e këtyre pakove u organizua 
një ceremoni simbolike, ku morën pjesë drejtorë shkollash, prindër dhe stafi i projektit.  

• Është siguruar transporti për fëmijët e ciklit parashkollor për periudhën shkurt-maj 2021. 
Sigurimi i transportit ka ndikuar pozitivisht në pjesëmarrjen e rregullt dhe aktive të fëmijëve 
në mësim në të dy shkollat përfituese. 

• Lehtësimi i qasjes, regjistrimit dhe frekuentimit të fëmijëve romë dhe të kthyerve të moshës 
(4-5) në nivelin parashkollor dhe parafillor (të moshës 5-6 vjeç) përmes identifikimit, 
rekrutimit dhe trajnimit të mediatorëve të shkollës. 
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• Janë identifikuar dhe janë përditësuar databazat me të dhënat e përfituesve për vitin 2021-22 
në baza mujore. Nga puna në terren nuk është identifikuar asnjë fëmijë, përfshirë dhe fëmijët 
e riatdhesuar për regjistrim në parashkollor dhe parafillor. 
 

Komponenti 2.Përmirësimi i cilësisë në shërbimet e fëmijërisë së hershme 

• Bibloteka e lodrave ka vazhduar të shfrytëzohet nga përfituesit,  ku përveç fëmijëve të moshës 
4-5, janë përfshirë edhe fëmijët 5-6 vjeç dhe nxënësit e klasës së parë. Tutorët e projektit janë 
angazhuar dhe kanë monitoruar këtë aktivitet. Biblotekat e lodrave janë furnizuar me 358 
lodra të reja  dhe  87 libra në të dy shkollat përfituese.  

 

 
Foto 7. Furnizimi me lodra në “Bibliotekat e Lodrave” 

 
• Vlerësimi i IDELA faza e tretë (endline) është zhvilluar sipas planit. Vlerësimi IDELA është 

zhvilluar me fëmijët e moshës 3-5 vjeç dhe fëmijët e moshës 5-8 vjeç. Nga 34 fëmijë, janë 
vlerësuar 23 për të dy shkollat. Paralelisht me fëmijët është bërë edhe vlerësimi i prindërve.  

• Janë ofruar dhe zhvilluar 3 trajnime gjatë këtij viti si në vijim: 
o Trajnimi dyditor FACE (Zhvillimi i Aftësive për Fëmijë) i mbështetur nga PHZ 

Pädagogische Hochschule Zürich për edukatorët, mësuesit dhe stafin e projektit.  
o Trajnimi "Cilësia në arsimin parashkollor" për të gjithë përfituesit në të gjitha vendet 

ku donatori REF operon me projekte.  
o Trajnimi “Edukimi për drejtësi shoqërore (EDSh)” ku pjesëmarrës ishin drejtorët, 

mësimdhënësit, edukatorët, psikologët dhe pedagogët e shkollave partnere të 
projektit në komunën e Prizrenit, si dhe stafi i projektit. 

 

Komponenti 3. Rritja e qasjes në arsimin cilësor të shkollës fillore 

• 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. Familjet 
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janë informuar dhe janë ndihmuar për përgatitjen e dokumenteve për regjistrimin në shkollë. 
Vizitat e shumta dhe të shpeshta të mediatorëve, kanë bindur familjet për rëndësinë dhe 
regjistrimin e fëmijëve në shkollë. Në lidhje me këtë janë shtypur 2000 broshura dhe 300 
postera të cilat stafi i projektit ua shpërndau familjeve derë më derë, në kampanja 
vetëdijesuese, takime në komunitet etj. 

• Të gjithë fëmijët përfitues të projektit janë sistemuar dhe regjistruar në klasa të rregullta 
shkollore. 

• Nuk kemi identifikuar asnjë fëmijë të ri, përfshirë fëmijët të ri- kthyer në këtë vit shkollor, për 
ciklin parashkollor. 

• Të gjithë fëmijët janë të regjistruar në shkollë dhe kanë përfunduar me sukses arsimin 
parashkollor në vitin shkollor 2020-21.  

• Librat e pushimeve u siguruan për grupmoshën 6-8 vjeç. 
• Janë siguruar 40 paketa me materiale didaktike për klasat I dhe II.  

 

 
Foto 8. Momente nga shpërndarja e pakove shkollore dhe materialeve didaktike 

 
• Me lidershipin e shkollave partnere janë zhvilluar 34 takime në lidhje me regjistrimin e 

nxënësve si dhe informata tjera lidhur me aktivitetet e projektit.  
• Takimet me edukatorët e shkollave synuan shkëmbimin e metodave të punës në bazë të 

skenarëve të MASHT-it, si: udhëzimet për rregullimin e orës dhe klasës dhe masa të tjera që 
lidhen me fillimin e vitit shkollor.  Janë mbajtur 20 takime me edukatorë nga shkollat partnere. 

• Janë zhvilluar 104 takime individuale dhe grupore me mësueset e klasave të para dhe të dyta, 
në lidhje me progresin e fëmijëve dhe për mungesat etj.  
 

Komponenti 4. Përmirësimi i aftësive dhe praktikave të prindërimit të Prindërve Romë 

• Aktiviteti i klubit të nënave është zhvilluar në baza mujore nga  fasilituesja e projektit.  Sesionet 
e prindërve janë zhvilluar në prezencë fizike. Janë zhvilluar në total 49 sesione.  

• Gjatë kësaj kohe është bërë blerja dhe shpërndarja e 100 librave me tregime dhe përralla për 
nënat përfituese. 

• Janë mbajtur 2 takime të rrjetit me  përfaqësues të shkollave dhe është organizuar një tryezë 
diskutimi, në të cilën u prezantuan dy raporte të publikuara nga KEC, lidhur me shkallën e 
braktisjes së shkollës së fëmijëve nga komuniteti rom, egjiptian dhe ashkali. 
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• Takimet në komunitet kanë vazhduar. Në takime kryesisht është diskutuar për rreziqet e 
pandemisë COVID-19 në fushën e arsimit, me fokus të veçantë arsimin parashkollor dhe atë 
parafillor, si dhe ecurinë dhe sfidat e fëmijëve gjatë vitit shkollor 2020-21.  
 

2.3. Së bashku kundër abuzimit të fëmijës (TACA) 

Përmes financimit nga BE-ja, Qendra për Arsim e Kosovës – KEC dhe Qendra për Studime të Avancuara 
-FIT kanë filluar realizimin e projektit “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës” që nga muaji shkurt 2020 
dhe i cili do të zgjas deri më 30 janar 2023. Objektiva specifike e 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 viktimave. Ndërsa, punohet 
në tri komponentë:  

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

lidhen me abuzimin.  

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.  

Komponenti 3: Ngritja e vetëdijes ku përmes aktiviteteve të shumta rrisim ndjeshmërinë e njerëzve 

ndaj problemit. 

 
Arritjet kryesore gjatë vitit 2021 janë: 

Komponenti 1: 

• Hartimi i planit të detajuar për aktivitetet e vitit shkollor 2021/22.  

• Përgatitja e pyetësorit on-line për nxënësit rreth abuzimeve në shkolla në të cilin morën pjesë 
1640 nxënës.  

• Takimet me zyrtarët komunal janë organizuar çdo muaj nga bashkëpunëtorët e terrenit 
ndërsa, çdo tre muaj janë organizuar takimet e përbashkëta me tri komunat të cilat  shërbejnë 
për të vlerësuar nivelin e zbatimit të aktiviteteve të parapara në Planin e Veprimit për 
Implementimin e protokollit për parandalim dhe referim të dhunës.  

• Organizimi i Ceremonive të shpërblimeve për shkollat e ashtuquajtura “Shkolla mike dhe pa 
dhunë” në bashkëpunim me secilën komunë përfituese. Këtë vit, janë ndarë 30 çmime. 
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Foto 9. Momente nga ceremonitë e shpërblimeve të shkollave mike dhe pa dhunë 

 
Komponenti 2 

• Në mars 2021, MASHTI ka lëshuar vendimin për aprovimin e programit themelor ‘Mbrojtja e 
fëmijëve nga abuzimet’ me kohëzgjatje prej 2 vitesh. Përmbajtja e kursit/programit të 
trajnimit përqendrohet në të kuptuarit se çfarë është abuzimi dhe neglizhimi i fëmijëve; 
mbështetja e mësimdhënësve për të kuptuar përgjegjësitë për identifikimin e hershëm të 
abuzimit të fëmijëve (Sistemi i paralajmërimit të hershëm); të kuptuarit e rolit të komunitetit 
shkollor për të parandaluar dhe raportuar abuzimin e fëmijëve; elaborimi i temës së 
parandalimit të abuzimit të fëmijëve dhe pasojave përmes aktiviteteve ekstra kurrikulare.  

 
• Nga muaji mars 2021 kur edhe platforma online është bërë aktive, gjithsej 6, 216 pjesëmarrës 

kanë përfunduar trajnimet online. Nga ta, 1096 prindër, 745 mësimdhënës dhe 4375 nxënës.  
 

Komponenti 3 

• 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, 
më 9 shkurt është shënuar Dita e Internetit të Sigurt, pastaj me 1 qershor, Dita 
Ndërkombëtare e Fëmijëve, në tri komunat përfituese me aktivitete të ndryshme me fëmijë. 
Edhe këtë vit, secila komunë, ka zgjedhur formën e organizimit të këtyre aktiviteteve 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. Po ashtu në tri komunat përfituese janë 
organizuar parada në sheshet e tri qyteteve duke bërë senzibilizim për gjithë popullatën rreth 
ndjeshmërisë që ka kjo temë. 
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2.4. Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja (YEEP) 

Projekti YEEP (Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja) 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 implementohet në 
bashkëpunim me Sos Fshatrat e fëmijëve, Kosovë. 

Të arriturat kryesore gjatë vitit 2021 përfshijnë: 

Trajnimet me të rinjtë   

Përkundër vështirësive të shkaktuara nga pandemia, kemi arritur që ta përmbushim objektivin e 
projektit dhe t’i trajnojmë 61 të rinj me programet e trajnimit “Aftësi bazë jetësore” dhe 
“Punësueshmëri”. Meqenëse grupi i parë me 20 pjesëmarrës ka përfunduar trajnimin në dhjetor të 
vitit 2020, ceremoninë e certifikimit e kemi organizuar në shkurt 2021, ku kemi certifikuar 20 të rinj 
(15F, 5M). Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë Drejtori i drejtorisë së Arsimit m(DKA), Drejtorja e 
drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit(DKRS), Drejtori i drejtorisë për zhvillim ekonomik (DZHE), 
Drejtori i Qendrës për Punë Sociale (QPS),  përfaqësues nga Sos Fshatrat, Qendra e Arsimit Profesional 
(QAP) dhe biznese.  

 

Foto 10. Ceremonia e certifikimit të të rinjve përfitues 

Po ashtu, në fillim të vitit është iniciuar edhe krijimi i grupit të dytë të trajnimit, i cili ka filluar trajnimin 
në prill 2021 dhe ka përfunduar në qershor 2021. Në korrik për këtë grup është organizuar ceremonia 
e certifikimit, ku janë certifikuar 19 të rinj (16F, 3M).  

Grupi i tretë sipas planit ka përfunduar 16 sesionet e trajnimeve me 24 dhjetor. Certifikimi për këtë 
grup parashihet të bëhet në janar 2022.      
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Në çdo ceremoni të certifikimit kemi pasur pjesëmarrje të konsiderueshme nga bizneset lokale, që ka 
rezultuar edhe me krijimin e kontakteve mes të rinjve dhe bizneseve, e po ashtu edhe në angazhimin 
e tyre në praktikë apo në punë.  

Përfituesit e projektit 

Grupi 1 
Tetor–dhjetor 2020 

Grupi 2 
Prill – Qershor 2021 

Grupi 3 
Tetor – Dhjetor 2021 

15 (gra/vajza) 16 (gra/vajza) 18 (gra/vajza) 

5 (djem/burra) 3 (djem/burra) 4 (djem/burra) 

 
Sipas projektit nga 60 përfituesit, 40% janë paraparë të jenë gra, si kategori e cenueshme e cila duhet 
të stimulohet për tu përfshirë në tregun e punës. Deri më tani kemi arritur që në projekt të përfshijmë 
49 gra, apo 80% në total. Përveç trajnimeve në kuadër të manualeve “Shkathtësitë bazë jetësore” dhe 
“Punësueshmëria”, kemi organizuar edhe trajnimin ”E drejta për përfaqësim publik – Avokimi”, për 
një grup përfituesish të projektit. Trajnimi tre ditor është organizuar në tetor 2021. Pjesëmarrësit të 
ndarë në tre grupe, bazuar në çështjet që kanë interes, kanë identifikuar dhe përgatitur planet 
avokuese për tre çështjet e adresuara nga ta si në vijim: 1. Papunësia e të rinjve, 2. Banimi social dhe 
3. Infrastruktura për personat me nevoja të veçanta. 

Bashkëpunimi me institucione/biznese/OJQ 

Duke qenë se kemi nënshkruar MiM me Komunën e Gjilanit në shtator të vitit 2020, e cila na hapi 
dyert për të komunikuar me institucionet e ndryshme, fokusi jonë këtë vit ka qenë në bashkëpunimin 
me biznese dhe organizata. Gjatë këtij viti kemi arritur të nënshkruajmë edhe dy MiM tjera, njëra me 
Meridian Express në gusht 2021 dhe tjetra me OJQ Zëri Rinor-Gjilan në dhjetor 2021.  

Në shtator 2021 së bashku me donatorin kemi organizuar dy tryeza diskutimi paralelisht me temën 
“Zhvillimi i rekomandimeve konkrete të politikave për përmirësimin e situatës për integrim socio-
ekonomik të të rinjve të margjinalizuar”, e cila ka dalë si rezultat i hulumtimit me të njëjtën temë. 
Gjatë kësaj tryeze është bërë prezantimi i raportit dhe prezantimi i rekomandimeve nga hulumtimi i 
përpiluar nga BD Group në partneritet me organizatat qe e zbatojnë projektin YEEP.  

 

Foto 11. Tryezë diskutimi “Zhvillimi i rekomandimeve konkrete të politikave për përmirësimin e 
situatës për integrim socio-ekonomik të të rinjve të margjinalizuar” 
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Përfshirja e të rinjve në tregun e punës 

Deri tani kemi arritur t’i përfshijmë 18 të rinj në tregun e punës, nga të cilët 14 janë angazhuar në punë 
praktike, 1 është vetëpunësuar, 3 janë punësuar ndërsa 6 janë angazhuar në trajnime profesionale. 
Punën praktike me sukses sipas kritereve të projektit kanë arritur ta përfundojnë 6 të rinj. KEC dhe Sos 
Fshatrat kanë arritur që përmes partneritetit me biznese, siç është Meridian Express, apo partneritetit 
me organizata siç janë Kosova CSR dhe Zëri Rinor Gjilan, t’i kyçin të rinjtë në tregun e punës.  

Partneriteti me SOS Fshatin 

• Të rinjtë përfitues të projektit përveç trajnimeve të ndryshme, kanë pasur mundësinë të jenë 
pjesë edhe e seancave me psikologen e projektit e angazhuar nga  Sos fshatrat. Përfituesit e 
projektit nga KEC kanë qenë shumë aktiv në këtë drejtim dhe e kanë shfrytëzuar mundësinë 
për të marrë ndihmë nga psikologja. 

• Gjatë vitit  2021, SOS Fshatrat ka organizuar trajnimin për trajner (ToT) në Prizren, trajnimin 
me temë “Sigurimin e Donacioneve Online” (Digital Fundraising) si dhe në bashkëpunim me 
BD Group janë organizuar trajnime për zhvillim të kapaciteteve të stafit, me temën 
“Menaxhimi i ciklit të projektit”.  

 
 

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

Nga viti 2017, KEC me mbështetjen financiare nga DVV International – Zyra në Kosovë, në baza vjetore 
organizon trajnimin “Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut”.  Ky modul i trajnimit është 
një kombinim i programit Edukimi Multikulturor, Programit për të Drejtat e njeriut dhe Qytetarisë 
Demokratike nga Këshilli i Evropës dhe Programit Edukimi për Drejtësi Shoqërore nga International 
Step by Step Association. 

Qëllimi i trajnimit është që të përgatisë qytetarët e Kosovë, me theks të veçantë të rinjtë, 
mësimdhënësit, përfaqësuesit e Organizatave të Shoqërisë Civile, për të mësuar gjatë gjithë jetës dhe 
për të kontribuar në avancimin e të drejtave të njeriut në Kosovë. Përmes këtij programi, 
pjesëmarrësve iu ofrohen përmbajtje që i bënë të reflektojnë mbi zhvillimin e gjithmbarshëm shoqëror 
dhe në ndryshimet që duhet bërë për të krijuar mundësi të barabarta shkollimi dhe zhvillimi 
profesional për të gjitha shtresat e shoqërisë, përfshirë Arsimimin e të Rriturve.  

Gjatë muajit nëntor-dhjetor 2021, 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 42 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. Trajnimi është zhvilluar në një frymë 
shumë pozitive. Sesionet e trajnimit kanë mbuluar këto tematika kryesore: Të kuptuarit e qytetarisë 
aktive; Paragjykimet dhe stereotipet kulturore; Të Drejtat e Njeriut; Aktivizimi për Qytetari Aktive dhe 
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Të Drejta të Njeriut; Roli i OShC-ve në promovimin e Qytetarisë Aktive dhe Të Drejtave të Njeriut etj. 
Dita e fundit e trajnimit është fokusuar më shumë në përgatitjet e planeve të ardhshme individuale 
për veprimet konkrete që do të ndërmarrin secili pjesëmarrës për të avancuar tutje qytetarinë aktive. 
Gjatë sesionit të fundit të trajnimit, është bërë vlerësimit i trajnimit. Nga të gjeturat e Fletëvlerësimeve 
dhe nga ato që janë thënë gjatë këtij sesioni reflektues mund të konstatojmë që trajnimi ka pasur efekt 
të madh në pajisjen e të gjithëve me informata dhe njohuri të reja për Qytetarinë Aktive dhe Të Drejtat 
e Njeriut, dhe efekti më i madh i trajnimit mbetet tek ndikimi që ka pasur trajnimi tek pjesëmarrësit, 
duke i bërë ata më vetëkritik për veprimet apo mos-veprimet qytetare.  

 

Foto 12. Ceremonia e certifikimit të pjesëmarrësve për trajnimin “Edukimi për Qytetari Aktive dhe të 
Drejtat e Njeriut” 

 

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. Projekti financohet nga Komisioni Evropian përmes 
programit Civil Society Facility and Media Programme 2018-2019. 

Të arriturat kryesore gjatë kësaj periudhe:  

• Është përgatitur Raporti Narrativ dhe Financiar për vitin e parë të zbatimit të projektit, i cili 
është aprovuar  
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• Është mbajtur takimi i Komitetit Drejtues të projektit ku është prezantuar Raporti i punës për 
vitin e parë të projektit dhe Plani i punës për vitin e dytë të projektit; 

• Është hartuar dhe publikuar Raporti krahasues i politikave që trajtojnë pabarazitë në arsim 
dhe situatën e fëmijëve me status të ulët socio-ekonomik (janë krahasuar dhe përmbledhur 
gjashtë Raportet Nacionale nga Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, 
Shqipëria dhe Turqia); 

• Janë zhvilluar dy webinare me qëllim të ndarjes së përvojave nga vendet evropiane (Bullgari 
dhe Slloveni) në adresimin e pabarazive në arsim dhe integrimin e fëmijëve me status të ulët 
socio-ekonomik; 

• Është zhvilluar shkolla verore pesëditore “Bridging Equity Gaps in Education/School”, ku kanë 
marrë pjesë 30 përfaqësues nga organizatat partnere të konzorciumit dhe organizatat 
përfituese me bazë në komunitet; 

• Është hapur Thirrja për shprehje interesi për anëtarë dhe është themeluar Koalicioni 
Kombëtar i palëve të interesit me qëllim të promovimit dhe avokimit në fushën e pabarazive 
në arsim; 

 

 
Foto 13. Momente nga takimi i parë i Koalicionit Kombëtar 

 

• Është hapur Thirrja për shprehje të interesit nga shkollat e pesë vendeve e Ballkanit 
Perëndimor (Bosnje dhe Hercegovina, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Serbi dhe Shqipëria) për të 
qenë pjesë e projektit. 127 shkolla kanë aplikuar, ndërsa 25 (5 nga secili vend) janë 
përzgjedhur në bazë të matricës së unifikuar të vlerësimit.  

• Secili nga 5 anëtarët e konzorciumit që do të punojnë me shkolla, kanë përcaktuar Mentorët 
shkollor, që do të përkrahin shkollat për të planifikuar që brenda Planeve Zhvillimore të 
Shkollës të përfshihen masa dhe veprime konkrete që kanë për qëllim adresimin e nevojave 
të fëmijëve me status të ulët socio-ekonomik.  

• Në muajin nëntor 2021, është mbajtur trajnimi për të gjithë mentorët shkollor (10 në total). 
Trajnimi është ofruar nga partneri i projektit Qendra për Iniciative Arsimore “Hap pas Hapi” 
nga Bosnja dhe Hercegovina.  
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• Partneri tjetër nga Bosnja dhe Hercegovina, ProMente, ka hartuar metodologjinë dhe 
instrumentet e hulumtimit inicial që do të bëhet në shkollat e përzgjedhura. Të njëjtat 
instrumente, janë shfrytëzuar nga Mentorët shkollor gjatë zhvillimit të hulumtimit në shkollat 
partnere.  

  

4. INFORMIMI DHE PUBLIKIMET 
Të arriturat kryesore: 

Menaxhimi i profilit të KEC në Facebook - Gjatë vitit 2021, faqja e KEC në Facebook ka qenë shumë 
aktive. Deri më tani, faqja ka 13, 703 ndjekës aktiv. Në faqen e FB gjatë tërë kohës janë publikuar 
rregullisht të gjitha aktivitetet e KEC të cilat janë zhvilluar përmes projekteve dhe programeve të 
shoqëruara me fotografi, video etj. Po ashtu rregullisht janë përgatitur dhe publikuar informata tjera 
rreth mundësive të angazhimit në KEC, pjesëmarrjes në ngjarje të ndryshme si trajnime, punëtori etj. 
Në të njëjtën kohë stafi i KEC ka komunikuar rregullisht në baza ditore me ndjekësit rreth kërkesave, 
informatave dhe pyetjeve në lidhje me aktivitetet e ndryshme të organizuara. 

Menaxhimi i ueb-faqes së KEC – Gjatë vitit 2021 ka vazhduar përditësimi i ueb-faqes së KEC me lajme, 
informata relevante dhe aktivitete, si dhe janë publikuar informatat rreth projekteve dhe programeve 
që kanë filluar të zbatohen gjatë këtij viti. Po ashtu, në ueb faqe janë vendosur rregullisht publikime 
të ndryshme si raporte, editoriale, hulumtime etj. të zhvilluara nga KEC, në kuadër të projekteve të 
ndryshme. 

Gjatë vitit 2021, ueb-faqja e KEC ka pasur rreth 17,861 përdorues/vizitorë prej të cilëve 81.8% ishin 
vizitorë të ri, ndërsa 18.2% prej tyre vizitorë të vjetër. Nga këta vizitorë 45.85% janë femra, kurse 
54.15% janë meshkuj. Sa i përket moshës, 27.50% janë të moshës 18-24 vjeçare, 33.50% të moshës 
25-35 vjeçare, 15.50% të moshës 35-44 vjeçare, 12.5% të moshës 45-54 vjeçare, 5.50% të moshës 55-
65 vjeçare dhe 5.50% janë 65+.  

Mirëmbajtja e kanalit Youtube të KEC- Gjatë këtij viti është publikuar videoja “Përfshirja e prindërve 
në jetën shkollore të fëmijëve të tyre” e përgatitur përmes projektit “Cilësia, llogaridhënia dhe 
gjithëpërfshirja në arsim 2021 – QAEI” si dhe video animacioni i përgatitur për 1 qershorin, ditën 
ndërkombëtare të fëmijëve nga projekti “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës – TACA”. 

Zhvillim profesional i stafit: Me qëllim të zhvillimit profesional të stafit, është organizuar trajnimi në 
lidhje me përdorimin e platformës online “Moodle”. Në të njëjtën kohë, stafi ka përfunduar trajnimin 
online “Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi” në cilësinë e prindërve me ç ‘rast edhe janë certifikuar. Po 
ashtu, me qëllim të avancimit të njohurive me disa platforma të dizajnit/infografikës dhe mundësisë 
së përdorimit të tyre në të ardhmen, u organizua trajnimi rreth përdorimit të disa platformave si 
Infogram, Canva, Visme, Adobe Spark, Genial. Po ashtu, stafi ka pasur mundësi të marrë pjesë edhe 
në trajnime tjera përmes projekteve të ndryshme në lidhje me temat si “Menaxhimi i projekteve”, 
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“Menaxhimi i stresit”, “Mbledhja digjitale e fondeve”, “Edukimi për qytetari aktive dhe të drejta të 
njeriut” etj. 

Rishikimi i Profilit të KEC: Gjatë këtij viti është rishikuar Profili i KEC, dokument i cili shërben për 
informim dhe promovim të punës së KEC ndër vite dhe i cili përmban informata të shumta në lidhje 
me organizatën, si dhe referenca të ndryshme të punës, përfshirë partnerët dhe donatorët e 
ndryshëm.  

Shënjimi i ditëve të njohura ndërkombëtarisht – Ditët e ndryshme ndërkombëtare të cilat ndërlidhen 
me fushën e veprimtarisë së projekteve janë shënuar dhe të njëjtat janë publikuar në rrjetin social 
Facebook dhe kohë pas kohe në portale online. Një ndër aktivitetet e veçanta ka qenë gjatë muajit 
tetor, ku stafi i KEC iu bashkua fushatës ndërgjegjësuese për parandalimin e kancerit të gjirit. Përmes 
fjongove të qëndisura nga gratë e qendrës “Duart e Shpresës “, stafi ka shprehur përkrahje të gjitha 
gratë e fuqishme të cilat luftojnë me këtë sëmundje. Aktivitet tjetër i rëndësishëm ishte fotografia e 
përbashkët e stafit në formë të shirit blu për të shënjuar 19 nëntorin “Dita ndërkombëtare për 
parandalimin e abuzimit të fëmijës” për të vazhduar me organizmin e trajnimit 3 ditor për shënimin e 
10 dhjetorit “Dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut”. 

Po ashtu, ka pasur ftesa dhe pjesëmarrje të stafit në emisione të ndryshme në mediat vendore.  

Përgatitja dhe shtypja e materialeve- Gjatë vitit janë dizajnuar dhe shtypur materiale të ndryshme 
informuese dhe promovuese për disa projekte të KEC, përfshirë banera, postera, fletore dhe publikime 
të ndryshme të projekteve. Po ashtu, janë përgatitur edhe disa materiale promovuese, përfshirë edhe 
ato të fundvitit për stafin dhe bashkëpunëtorët. 

Gjatë këtij viti është përgatitur një infografikë me shifra dhe fakte rreth aktiviteteve kryesore të 
zhvilluara gjatë vitit 2021 përmes projekteve dhe programeve. E njëjta është shpërndarë në rrjetin 
social FB. 

Kontakt i vazhdueshëm me mediat lidhur me aktivitetet e KEC – Gjatë këtij viti ka pasur interesim 
dhe përkrahje të mediave rreth aktiviteteve të KEC.  Komunikatat e ngjarjeve u janë dërguar 
paraprakisht mediave, të cilat kanë mbështetur këto aktivitete me publikimin e tyre. Po ashtu, stafi i 
KEC ka qenë pjesë e emisioneve, intervistave dhe prononcimeve në kanale të ndryshme televizive dhe 
në radio.  

5. SHKOLLA JOPUBLIKE "MILENIUMI I TRETË" 
Me gjithë vazhdimin e pandemisë së Coronavirusit, shkolla “Mileniumi i Tretë” shënjoi një vit 
kalendarik të jashtëzakonshëm edhe në cilësi e numër të madh të nxënësve duke u përballur 
vazhdueshëm me kërkesa për regjistrim. Për shkollën kjo rritje numrash e sigurimi i cilësisë vetëm sa 
shtoi edhe më shumë përgjegjësitë menaxheriale të të gjitha niveleve, të gatshëm për çdo ndryshim 
të epokës së re covidiane me të gjitha risitë përcjellëse. Që në janarin 2021 u shpallën regjistrimet e 
reja, të cilat u plotësuan në kohë rekorde, me kërkesë në rritje gjithnjë për shtim të klasave, gjë që e 
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detyroi shkollën për akomodimin e të vegjëlve në gjithsej pesë klasë të para, dhe të mini-maturantëve 
në tri klasë të gjashta. 

Tashmë e tërë energjia u fokusua në zhvillimin e plotë të shkathtësive teknologjike të stafit e të 
nxënësve, me përkrahjen e koordinatores së e-learning. Pas arritjes së madhe me sigurimin e pajisjeve 
teknologjike, si kamera, bloetooth e më pas SMART boards, në shkollë u organizuan trajnime të 
vazhdueshme për mësimdhënës, të disenjuara në përputhje me nevojat e identifikuara për platforma 
e programe të ndryshme online. Moodle, si një ndër to, filloi të përdorej nga fillimi i vitit shkollor 2021-
22, e cila është një ndër qëllimet afatmesme të shkollës lidhur me krijimin e përmbajtjeve online të 
kurseve të ndryshme të fushave ndërkurrikulare. 

 

Foto 14. Momente nga trajnimet me stafin e shkollës rreth platformës “Moodle” 

 
Shkolla, po ashtu ndërtoi sistemin e vazhdueshëm për ndjekjen e mësimit nga nxënësit në livestream, 
kur për çfarëdo arsye mungojnë nga shkolla, si edhe organizimin e mësimit nga vetë mësimdhënësit 
nëse për arsye objektive qëndrojnë në shtëpi. 

Mësimi në vitin e ri shkollor filloi online, me një javë përforcuese dhe një javë të mësimit të bazuar në 
projekte, sipas planifikimit, dy javë para shkollave publike, në të cilat u shty shkaku i rritjes së rasteve 
të infektuara me COVID-19. Shumë shpejt u arrit edhe rikthimi i plotë i nxënësve në shkollë, në të trija 
ciklet e shkollimit. Në tremujorin e fundit nuk pati fare raste as të izolimit, dhe as të infektimit të 
nxënësve e të stafit, gjë që mundësoi realizimin e rregullt të planit e të programit mësimor dhe arritjen 
e objektivave të shkollës. 

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. U hartuan manuale të ndryshme për punë, qasje në softuerin e ri të shkollës, i cili u lansua 
në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2021-22, si dhe manuali për trajnimin për Moodle.  

I tërë stafi i shkollës u vaksinua, të shumtën me dy doza, dhe kjo pati ndikim edhe në vijim të rregullt 
të mësimit. Shkolla ndërtoi sistem të menaxhimit të rasteve të covid, të testimeve pcr e rapide dhe të 
vaksinimit të stafit e të nxënësve. Paskëtaj, Shkolla vendosi, që me qëllim të mbrojtjes sa më të mirë 
nga Coronavirusi të sigurojë pastrues ajri edhe për të gjitha klasat shtesë, meqë u arrit edhe ndërtimi 
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i katit nënkulm me gjithsej 4 dhoma të mësimit, të cilat për një kohë të shkurtër zgjidhën problemin e 
mungesës së hapësirave. 

Qasja e monitorimit të orëve dhe vlerësimit të performancës së mësimdhënësve u plotësua në të mirë 
të ngritjes së cilësisë, përmes shumësisë së roleve të Udhëheqjes shpërndarëse. Secila orë u 
monitorua fizikisht në klasë nga drejtoresha, zëvendës drejtoresha e udhëheqësi i departamentit, 
varësisht nga fusha kurrikulare profesionale, nga koordinatorja e e-learning u monitorua online rreth 
përdorimit të TIK, si dhe të gjitha planet u kontrolluan/ vlerësuan nga koordinatori i kurrikulës në 
shkollë, i cili edhe trajnoi tërë stafin e ri mësimor për zbatimin e kurrikulës së re për të ndikuar në 
zhvillimin e praktikës pedagogjike. Kësisoj në gjysmëvjetorin e parë u monitoruan e vlerësuan gjithsej 
31 orë mësimore, ndërkaq VPM iu nënshtruan 7 mësimdhënës. Megjithëse në kushte jo fort të 
zakonshme shkaku i pandemisë, u konsiderua i suksesshëm i tërë procesi i VPM. 

Shumë nxënës kërkuan ndihmë profesionale përkrahëse nga psikologja e shkollës, e cila ftoi tërë stafin 
e shkollës për kujdes edhe emocional kundrejt nxënësve. 

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, por pati edhe aktivitete të 
përbashkëta rekreative e akademike si: krosi vjeshtor, lojëra miqësore me shkolla të tjera, projekte 
individuale e grupore tematike e ndërlëndore, bashkë me klubet e shkollës, të cilat u rifunksionalizuan. 
Në kuadër të projektit gjerman “Shkollat Partnere të së Ardhmes” (PASCH) nxënësit morën pjesë në 
punëtori online si dhe u realizua një teatër & multimedia në teatrin “Oda” i udhëhequr nga 2 ekspertë 
gjermanë. 
 

 
Foto 14. Aktivitete të ndryshme të nxënësve 

 
Kuzhina e shkollës rifilloi punën me ca ndryshime në meny dhe me staf shtesë. Duket që jetë nevoja 
akoma për ngritjen e cilësisë së punës në kuzhinë. 

Të gjithë gjimnazistët e shkollës u pajisën me tabletë për lehtësim të të nxënit, ndërkaq edhe këtë vit 
shkolla ndau 5 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 
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shpërndarjen e dhuratave nga nxënësit për OJQ “Nëna dhe fëmijë të lumtur”, ndërsa për stafin u 
organizua “retreat” në qytetin e Shkodrës. 
 

Të arriturat kryesore 

Nga departamentet e shkollës u shënjuan një varg të arriturash krahas sfidave të jashtëzakonshme 
për organizimin e punës në Pandemi dhe për sigurimin e cilësisë: 

• Viti i 18-të 
• 110 të punësuar – 62 mësimdhënës e mbështetës të mësimdhënies 
• 3 cikle shkollimi - 782 nxënës 
• 33 paralele 
• Mësim me prezencë fizike në Shkollë – (në disa raste edhe online) 
• Role të ndara të mësuesve e ndihmës-mësueseve (7) 
• Psikologja & ndihmës mësueset – përkrahje profesionale 
• Koordinatore për e-Learning, PR – organizatore e ngjarjeve 
• 5 klasa të para 
• Menaxhim i mire i situatës pandemike në shkollë 
• Zbatim i Kurrikulës së re në të gjitha klasat 1-12 
• Hartimi i planeve vjetore, dymujore e ditore 
• Kontrollim i planeve nga Koordinatori i Kurrikulës 
• Zhvillim profesional i stafit mësimor, përmes trajnimeve: 
• Përdorimi i softuerit të ri të Shkollës – SMN 
• Krijimi i kurseve online në Platformën – Moodle 
• Së bashku kundër abuzimit të fëmijës 
• Zbatimi në Praktikë i Kurrikulës së Re të Kosovës (për stafin e ri) 
• Takimi i Këshillit të Prindërve të shkollës; 
• Takimet e përbashkëta dhe individuale me prindër; 
•  Klubet e Shkollës; gara e Robotikës – pikë maksimale 
• Remote schools – organizimi i mësimit online në kushte pandemie 
• Java e Mësimit të Bazuar në Projekte; 
• Prezantime nga Universitete e organizata të ndryshme për maturantët; 
• Classroom, Geogebra, Moodle, Robocompas, Mural, Phet, etj. 
• Aksion humanitar me dhurata për Festat e Fundvitit  
• Ndryshimi i logo-s së shkollës (modernizimi i saj) 
• Ridizajnimi i uebfaqes së shkollës – Brandbook 

 
Testi i arritshmërisë (klasa IX) kishte mesatare 75.5%, ndërkaq rezultati në provimin e maturës, i cili 
kishte gjithsej 100 pikë, ishte me mesatare prej 59.8 %. 
Ndërkaq, në fund të gjysmëvjetorit të parë 2021-22 suksesi nominal ishte: 5.0 - cikli fillor, cikli i mesëm 
i ulët - 4.51, dhe cikli i mesëm i lartë është 4.27 e që në total në nivel shkolle është 4.59. 
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6. INICIATIVA TJERA 
Gjatë vitit 2021, me qëllim të promovimit, avancimit dhe hapjes së mundësive të reja janë zhvilluar 
këto aktivitete:  

1. Gjatë periudhës prill – maj 2021, përmes partneritetit me Zyrën e UNICEF në Kosovë, si 
përgjigje ndaj nevojës së shkollave për pajisje teknologjike, kemi shpërndarë 91 laptopë në 
40 shkolla partnere të KEC nga 10 komuna të Kosovës.  

2. Në maj 2021 është përgatitur aplikacioni për anëtarësim në Asociacionin Evropian për Arsimin 
e të Rriturve (EAEA). EAEA është një organizatë evropiane, qëllimi i së cilës është të rrjetëzojë 
dhe përfaqësojë organizatat evropiane të përfshira drejtpërdrejt në arsimin e të rriturve. E 
njohur fillimisht si Byroja Evropiane e Arsimit për të Rriturit, EAEA u themelua në 1953 nga 
përfaqësues të disa vendeve evropiane.  EAEA promovon arsimin e të rriturve, qasjen dhe 
pjesëmarrjen në arsimin joformal për të gjithë të rriturit, veçanërisht për grupet aktualisht të 
nën-përfaqësuara. Në mbledhjen e Asamblesë së EAEA të mbajtur në fund të muajin qershor 
KEC është pranuar si anëtare me të drejta të plota.  

3. Nga muaji prill janë organizuar tre takime me përfaqësues të Universitetit të IOWAs, me qëllim 
të forcimit të bashkëpunimit. Si rezultat i këtyre takimeve është nënshkruar MoU për 
bashkëpunim afatgjatë me Universitetin e IOWAs në fushën e arsimit të lartë.  

4. Si përgjigje ndaj fenomenit të dhunës në shkolla dhe trajtimit të kësaj tematike në shoqëri, në 
bashkëpunim me KOMF – Koalicionin e OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijës, është hartuar një plan 
për organizimin e tre webinareve të hapura për audiencë, ku është trajtuar kjo tematikë nga 
profesionistë. Webinaret janë organizuar në periudhën tetor-dhjetor 2021. 

 
 
Shtojcë 1: Persona të certifikuar sipas programeve të trajnimit 
 

 

Kodi Emërtimi Numri i orëve Mësimdhënësit e 
trajnuar 

005 Mendimi kritik gjatë leximit dhe shkrimit 120 15 

010 Hap pas hapi Trajnimi fillestar për klasën e parë 40 17 

070 Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve 24 38 

073 Mësimdhënia e bazuar në projekte 24 32 

077 Mbrojtja e Fëmijëve nga abuzimi 8 1,277 

078 Shkathtësitë e buta në kurrikulin shkollor 18 5 

079 Shkathtësitë për zhvillim personal 20 194 

Total 1,578 
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