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ABSTRAKT

Përpjekjet për reformimin e sistemit arsimor në Kosovë kanë filluar menjëherë pas luftës më 1999, me 
vendosjen e administratës së Kombeve të Bashkuara (UNMIK).

Vitet e para pas 1999-ës ndonëse ishin të një periudhe emergjente për rehabilitimin e përiudhës së luftës 
dhe dhjetëvjeçarit të okupimit klasik para saj, shënuan edhe disa hapa të mëdhenj në ndryshimet e 
politikave arsimore në vend.

Ndryshimet filluan me hartimin e Kornizës së re Kurrikulare të Kosovës më vitin 2001 e cila 
ndryshoi sistemin arsimor parauniversitar në kohëzgjatje, strukturë, qasje pedagogjike, por edhe në 
vetë përmbajtjen e lëndëve. Këto ndryshime u zbatuan pa një periudhë përgatitore për mësuesit dhe 
nxënësit, pra pa pilotim, duke shkaktuar kështu vështirësi të mëdha në mbarëvajtjen e procesit mësimor, 
performancën e mësuesve dhe sidomos në arritshmërinë  e nxënësve.

Akoma pa u bërë zbatimi i plotë i këtyre ndryshimeve në sistemin arsimor në Kosovë, Ministria e 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) miratoi Kornizën e re Kurrikulare (2011) duke bërë 
kështu ndryshime të njëpasnjëshme të cilat nuk e kanë ndihmuar procesin.

Gjithashtu këto ndryshime meqë kishin për synim segmente të caktuara, dhe jo tërë sistemin arsimor, 
shkaktuan vështirësi në segmentet e tjera të cilat mbetën të pandryshuara duke e bërë edhe me të vështirë 
integrimin e elementeve të veçantë në tërë sistemit, dhe duke kufizuar mundësitë që këto ndryshime të 
pjesshme të sjellin rezultate të pritshme pozitive.

Ky punim, i cili ka karakter hulumtues, është në kuadër të studimeve  të doktoratës. Hulumtimi është 
realizuar me 11 komuna të Kosovës, ku janë përfshirë mësues, nxënës dhe prindër të shkollave të 
ndryshme. 

Fjalë themelore: Politika arsimore, kurrikulum, reforma, metodologji, mësimdhënie.



ABSTRACT

The attempts for reforming education system in Kosovo start right after the war in 1999 when the UN 
adminstration (UNMIK) was setled.

The first years after 1999, despite the fact that were of an emergent period for the rehabilitation of war 
period and a decade of classic ocupation before the war, made some major steps forward with regard to 
educational changes in the country.

Changes started with the design of Kosovo Curriculum Framework in 2001 which changed the pre-
university education in school year days, structure, pedagogocal approach and in the content for 
teachers, students, without piloting, by creating then some major abstacles for the normal on-going of 
educational process, teachers performance and especially students achievements. 

The results of those changes were not yet fully implemented in educational system in Kosovo, but the 
Minsitry of education, Science and Technology (MASHT) adopted the new Curriculum Framework 
(2011) by making thus changes one-by-one which have not helped the process.

In the meantime, those changes which aimed at some targeted segments, and not all the education 
system, created seriuous difficulties by making more difficult the integration of specific elements in 
the entire system, by limiting the possibilities that those partial changes to produce positive expected 
results.

This disertation, which is of a research nature, is made in the framework of doctoral studies. The research 
is carried out with 11 municipalities in Kosovo, where are involved teachers, students and parents of 
various schools. 

Key words: Educational policy, curriculum, reforms, methodology, teaching.
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1

STRUKTURA E PUNIMIT

Këtë hulumtim e kam strukturuar duke e ndjekur  një kronologji dhe lidhshmëri të 

ngjarjeve, veprimeve dhe vendimeve.

Në kapitullin e parë është bërë përshkrimi i situatës së sistemit të arsimit parauniversitar 

në Kosovë që nga paslufta, periudhë në të cilën fillon një etapë e re në sistemin arsimor 

në vend. Për ta përshkruar më mirë, si dhe për ta bërë më lehtë të kuptueshme gjendjen 

e arsimit dhe ndryshimet që kanë ndodhur në vitet e ndryshme të këtij dhjetëvjeçari,  

ky kapitull është ndarë në tri faza, të cilat shënojnë karakteristika të ndryshme të 

zhvillimit të arsimit në Kosovë dhe ndryshimet që kanë ndodhur në sistemin e arsimit 

në secilën fazë veҫ e veҫ.

Faza e parë është Sistemi arsimor në Kosovë gjatë  viteve 2000-2003, ku paraqiten 

edhe vështirësitë e zbatimit të reformave me fillimin e klasave të nënta në Kosovë, si 

dhe implikimet që ndodhin me shkollën e mesme të lartë.

Faza e dytë e prezantuar në këtë punim përfshin Sistemi arsimor në Kosovë gjatë viteve 

2003-2008, dhe faza e tretë është: Sistemi arsimor në Kosovë gjatë viteve 2008-2012.

Në këtë kapitull po ashtu bëhet edhe parashtrimi i problemit, që është temë e trajtimit 

të këtij hulumtimi si dhe shpjegohet nevoja dhe qëllimi për këtë hulumtim dhe rëndësia 

e tij për  shtetin e Kosovës. Në kuadër të kësaj pjese paraqiten edhe pyetjet hulumtuese  

dhe hipotezat mbi të cilën është mbështetur studimi.Kapitulli përfundon me pjesën 

teorike, duke shpjeguar çfarë është kurrikulumi, pse është i rëndësishëm  dhe kujt i 

dedikohet ky dokument. 

Pjesa teorike vazhdon në kapitullin e dytë me shqyrtimin e literaturës që ndërlidhet 

me temën e studimit, si dhe duke trajtuar e shqyrtuar shkurtazi historitë e reformave 

në arsim, në vende të ndryshme siç janë Amerika, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, 

Polonia, Republika Çeke, Finlanda, Hong Kongu, Singapori, Tajvani dhe Korea e 

Jugut, nëpërmjet krahasimit të tyre.

Analiza e këtyre përvojave të reformimit të sistemeve të arsimit në vende të ndryshme, 

kryesisht janë bazuar në raporte që kanë një përqasje dhe  besueshmëri të lartë, në 
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punime shkencore dhe literaturë bashkëkohore të botuara nga botuesit më prestigjiozë 

në shkencat e edukimit  dhe të referuara nga studiues eminentë bashkëkohor të fushës 

së studimit të politikave arsimore. Kjo është bërë me qëllim që studimi i temës të 

shihet në kontekstin e ndryshimeve  të sistemeve të arsimit në vende dhe kontinente 

të ndryshme, si  dhe prirjeve aktuale globale në fushën e arsimit. Përvojat e vendeve 

të lartëpërmendura janë krahasuar me përvojat e zbatuara në Kosovë, me qëllim që të 

krahasohen edhe  mënyrat  se ҫfarë  u kanë paraprirë ndryshimeve në sistemin arsimor.

Punimi vazhdon me trajtimin e aspektit metodologjik të  hulumtimit në kapitullin e 

tretë. Janë paraqitur metodat se si është organizuar ky hulumtim, çfarë instrumente 

matëse janë përdorur gjatë realizimit të tij si dhe është përshkruar qartë struktura dhe 

përmbajtja e këtyre instrumenteve matëse, duke e sqaruar çdo seksion të tij. 

Gjithashtu në këtë kapitull është prezantuar besueshmëria dhe vlefshmëria e 

instrumenteve matëse, gjë që e dëshmon se ky hulumtim është përgatitur, realizuar 

dhe përpunuar duke e respektuar  kriteret  shkencore. Përzgjedhja e popullatës dhe 

metodat e përzgjedhjes së saj janë pjesë e këtij kapitulli, duke dhënë informacione të 

hollësishme për përcaktimin e saj si dhe përzgjedhjen e kampionit të prezantuar në 

këtë hulumtim. 

Pjesë e këtij kapitulli është edhe ajo përmes së cilës është prezantuar mënyra e 

mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave hulumtuese, duke prezantuar me përpikëri 

mbarëvajtjen e gjithë këtij procesi shumë të rëndësishëm të këtij disertacioni. Mënyra 

se si janë analizuar të dhënat e hulumtimit, është trajtuar duke prezantuar metodat e 

përpunimit të rezultateve,  më qëllim që punimit t’i shtohet rëndësia, besueshmëria dhe 

vlefshmëria.

Natyrisht, e tërë puna rreth këtij hulumtimi është bërë duke mos e anashkaluar edhe 

konsideratën etike që kam ndjekur gjatë këtyre viteve të studimit. Konsiderata etike ka 

qenë njëra ndër pikat e rëndësisë së veçantë, e cila më ka ndihmuar që ky hulumtim të 

trajtohet me integritet dhe profesionalizëm akademik.

Në kapitullin e katërt janë paraqitur gjetjet e hulumtimit i cili është bërë me mësues, 

nxënës, prindër duke përfshirë edhe hulumtimin që e kam realizuar përmes pyetësorëve 

dhe fokus grupeve me mësues në shkolla të ndryshme të Kosovës, përfshirë këtu zonat 

urbane dhe rurale. Përfshirja e fokus grupeve ka bërë që të kemi të dhëna sasiore dhe 



3

cilësore në kuadër të hulumtinit duke kontribuar në këtë mënyrë dhe më shumë në 

saktësinë e gjetjeve si dhe plotësimit të tërë pyetjeve hulumtuese dhe hipotezave të 

këtij disertacioni.

Pas paraqitjeve të gjetjeve të hulumtimit,  në kapitullin e pestë paraqitet interpretimi 

i gjetjeve, duke prezantuar interpretimin dhe analizën e të dhënave hulumtuese, për 

secilën pyetje të hulumtimit dhe hipotezë të ngritur në veçanti. 

Paraqitja e analizës së të dhënave dhe interpretimi i tyre përmbyllet me pjesën e fundit të 

punimit, kapitulli i gjashtë ku përmblidhen përfundimet, diskutimet dhe rekomandimet 

në lidhje me temën e punimit, pyetjet hulumtuese, hipotezat e ngritura dhe çështjeve 

të tjera të ndërlidhura që dalin nga interpretimi dhe analiza e gjetjeve të hulumtimit.

Përfundimet e dala nga ky hulumtim, do të jenë të rëndësishme për  tërë spektrin e 

përfshirë në fushën e arsimit, institucionet si: MASHT, UP, shkollat etj, por edhe te të 

gjithë pjesëmarrësit tjerë në arsim,  përfshirë edhe aktorët, të cilët trajtojnë politikat 

arsimore në Republikën e Kosovës. Duke qenë së ky është një punim me pretendime 

serioze dhe tema është trajtuar në një qasje shumë dimesionale, natyrshëm vijnë 

rekomandimet nga gjetjet e këtij hulumtimi nëpërmjet të cilave synohen ndryshimet 

dhe përmirësimet që mund të bëhen për të  çuar më tej reformat në sistemin e arsimit 

në Kosovë dhe për të shtuar cilësinë dhe rezultatet  e tij. Këto rekomandime, besojmë 

se do t’u shërbejnë të gjitha institucioneve të cilat merren me zhvillimin e politikave 

arsimore dhe me zbatimin e tyre në faza ndryshme. 

Në fund të këtij kapitulli janë të prezantuara edhe diskutimet e disa çështjeve më të 

veçanta dhe më të spikatura të këtij hulumtimi, të cilat i konsideroj të vlefshme për t’i 

theksuar.
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KAPITULLI 1

HYRJE

1.1  PËRSHKRIMI I SITUATËS

1.1.1 Sistemi arsimor në Kosovë gjatë viteve 2000-2003

Me përfundimin e luftës, shoqëria kosovare u gjend në rrethana të emergjencës 

së jashtëzakonshme dhe nevojave për rimëkëmbje. Kosova gjatë kësaj periudhe 

udhëhiqej nga Administrata e Kombeve të Bashkuara, Misioni në Kosovë (UNMIK). 

Kjo administratë ndërkombëtare, e cila ishte vendosur në Kosovë me anë të vendimit 

të Këshillit të Sigurimit të OKB (Rezoluta 1244), administronte tërë jetën publike, 

politike dhe shoqërore në Kosovë. Në kuadër të përgjegjësive administrative UNMIK-u 

krijoi  Departamentin e Arsimit dhe Shkencës, i cili përbëhej nga përfaqësues vendorë 

dhe ndërkombëtarë, që ishte autoriteti më i lartë për çështjet e sistemit arsimor në vend 

(UNMIK, 2000). Departamenti i Arsimit dhe Shkencës, i Administratës së UNMIK 

(DASh), kishte parashikuar një strategji për zhvillimin e  arsimit në Kosovë të cilën e 

kishte ndarë në tri faza: faza e përkohshme,. faza e tranzicionit dhe faza  e integrimit  

(Daxner, 2001).

Këto tre faza ishin në përputhje me vlerësimet e gjendjes reale të sistemit të edukimit në 

vend, duke i dhënë prioritet rindërtimit të shkollave dhe infrastrukturës së shkatërruar 

fizike, sigurimit të mbarëvajtjes së mësimit dhe të stabilizimit të sistemit arsimor, si dhe 

të integrimit të sistemit brenda vendit dhe integrimit të tij në rrjedhat ndërkombëtare. 

Kjo mund të dukej si diçka e lehtë për t’u bërë, por në realitet  secila nga këto faza 

kërkonte një angazhim të madh të të gjitha palëve pjesëmarrëse, kishte kosto të lartë 

financiare dhe kërkonte kohë.

Përderisa rindërtimi dhe përshtatja e objekteve, ku do të zhvillohej procesi mësimor 

kërkonte thjesht mjete financiare dhe ishte urgjencë e viteve të para të pasluftës, sfida 

kryesore mbetej  me përgatitjen profesionale të mësuesve si dhe me ndryshimin e 

kurrikulave në përputhje me zhvillimet bashkëkohore. Kjo ishte domosdoshmëri, 

meqë gati një dhjetëvjeçar, sistemi arsimor në Kosovë ishte  zhvilluar në kushte aspak 
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të përshtatshme për mësimdhënie. Edhe pse nevojitej ndryshim  në sistemin e  arsimit, 

mënyra se si ishte planifikuar të realizohet ky proces ishte shumë i shpejtë dhe solli  

sfida të mëdha në zbatimin e tij.

Lynn Davies, eksperte britanike e arsimit ndërkombëtar,  në Raportin për Arsimin në   

Kosovë të përgatitur për Këshillin Britanik (material i papublikuar), vlerëson se në 

Kosovën e pasluftës duhet të bëhen përmirësime të dukshme në arsim, duke filluar nga 

mësimdhënia e cila duhet të jetë më aktive dhe më  reflektive, duke krijuar një kulturë 

hulumtuese në arsim  (Davies, 1999 )

Sipas saj, stilet e mësimdhënies/nxënies dhe të pedagogjisë janë të vjetëruara, 

kurrikulat e centralizuara, si dhe shihet qartë mungesa e mundësive dhe burimeve për 

të prodhuar materiale me cilësi të lartë. Ajo sugjeron disa hapa që duhet të ndërmerren 

për të përmirësuar këtë gjendje: 

“Dërgimin e mësueseve nga Kosova në vende të tjera  për të vëzhguar shkolla dhe 

mënyra  të ndryshme të përgatitjes fillestare dhe  në shërbim, organizimin e punëtorive 

në Kosovë për mësues, binjakëzimi dhe bashkëpunimi mes institucioneve vendore 

dhe ndërkombëtare,  trajnimin e mësuesve në programet mësimore dhe në përgatitjen 

e teksteve, në mënyrë që ata të mund të marrin pjesë në prodhimin dhe vlerësimin e 

teksteve, etj” (Davies, 1999 ).

Davies i konsideron si pjesë të rëndësishme për reformën arsimore, edhe udhëheqësit 

dhe administratën e institucioneve arsimore, e cila rekomandon të investohet në 

zhvillimin e tyre profesional në fushën e menaxhimit. Sipas saj, strategjitë për zhvillim 

mund të përfshijnë: “Ekipet kryesore të menaxherëve në nivele të ndryshme të sistemit 

arsimor të marrin përvoja ndërkombëtare, menaxhimin lokal të shkollave, procesin e 

vetëvlerësimit të shkollave dhe menaxhimin e klasës, seminare për administratorët e 

arsimit nga konsulentët e jashtëm, inkurajimin e rrjetëzimit të drejtorëve të shkollave 

për të ndarë idetë dhe përvojat,  trajnim specifik për kujdestarët e klasëve dhe drejtorëve, 

duke përfshirë punën në bazat e të dhënave dhe financat, etj.” (Davies, 1999).

Me qëllim të koordinimit të politikave dhe aktiviteteve si dhe menaxhimit të 

burimeve për të arritur qëllimet e paracaktuara,  UNMIK-u emëroi disa nga agjencitë  

ndërkombëtare të pranishme në Kosovë, si agjenci udhëheqëse në fushat e ndryshme 

të sistemit arsimor: UNICEF, e cila ishte përgjegjëse për zhvillimin e kurrikulave dhe 
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zhvillimin e edukimit parashkollor;  KEDP, e cila ishte përgjegjëse për trajnimin e 

mësuesve; FIDA, e cila ishte përgjegjëse për edukimin special; dhe GTZ, e cila ishte 

përgjegjëse për arsimin profesional  ( Pupovci D. Hyseni H. Salihaj J, 2001).

Si rezultat i kësaj ndarje në vitin 2000, Agjencia Kanadeze për Zhvillim Ndërkombëtar 

(CIDA), së bashku me UNMIK-un, identifikojnë nevojat e zhvillimit të mësuesve 

në kuadër të procesit të reformës së sistemit arsimor. CIDA zhvilloi një projekt për 

zhvillimin profesional të mësuesve i cili u realizua për një periudhë tetëvjeçare.  

Projektit kanadez (KEDP) parashihte të arrinte zhvillimin profesional të mësuesve 

duke e bërë aftësimin dhe zhvillimin e mësuesve nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve, 

për udhëheqësit kryesorë në fushën e arsimit, forcimi i kuadrit vendor në zhvillimin e 

mësuesve aktivë (në shërbim) duke përgatitur trajnerë vendorë dhe duke i inkurajuar 

për një përfshirje aktive në zhvillimin profesional. Mbështetjen e përgatitjes së 

mësuesve të ardhshëm (para shërbimit), dhe të institucioneve arsimore, që të arrijnë 

standardet europiane, zhvillimin e vetëdijesimit për bashkëpunim midis mësuesve në 

nivel rajonal dhe më gjerë, sigurimin që zhvillimi i mësuesve të jetë  gjithëpërfshirës, 

pavarësisht nga gjinia, etnia apo mosha (Anderson G. Humick B., 2007 ).

Kjo periudhë shënon etapën e parë të investimit më serioz në zhvillimin profesional 

të mësuesve. Këto trajnime ishin të dedikuara për mësuesit në shërbim, dhe ishin në 

përputhje me fazën e përkohshme siç e kishte identifikuar edhe UNMIK-u. Natyrisht, 

nuk mjafton vetëm investimi në zhvillimin profesional të mësuesve që janë në shërbim. 

Nevoja ishte që të punohej edhe me reformimin e sistemit të përgatitjes së mësuesve. 

Për këtë qëllim MASHT-i më ndihmën e KEDP dhe të Universitetit të Prishtinës, 

themeluan  Fakultetin e Edukimit, si institucion i Arsimit të Lartë për përgatitjen e 

mësuesve të ardhshëm. Në kuadër të  Fakultetit të Edukimit, filloi ngritja e kapaciteteve 

profesionale për përgatitjen e mësuesve  dhe trajnimin e atyre në shërbim. 

Në këtë periudhë kontribut të konsiderueshëm në këtë drejtim, dhe jo vetëm, ishte 

dhënë edhe nga  Komisioni i Përbashkët i Arsimit (Joint Commission of Education 

– JCCE) një grup këshillëdhënës i cili ishte krijuar për të përvijuar një sistem të ri të 

arsimit në Kosovë (Developing the Education System in Kosovo- DESK). Ky ekip i 

formuar nga UNMIK, ishte i përbërë nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar  (KEC, 

2001). Komisioni i Përbashkët i Arsimit ndihmoi edhe  në përgatitjen e Kornizës së 
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re të Kurrikulës në Kosovë, e cila u nxorr në diskutim publik më 2001.  Ndonëse 

përgatitja dhe hartimi i kurrikulës është bërë nën ombrellën e DASh, punën praktike të 

organizimit dhe përgatitjes e udhëhiqte zyra e UNICEF-it në Kosovë. 

Në Kornizën Kurrikulare 2001 ishte  parashikuar ndryshimi i strukturës së sistemit arsimor 

5+4+3. Ky model i strukturës së re e zëvendësoi modelin e vjetër 4+4+4, duke e ndryshuar  

periudhën e detyrueshme të shkollimit në 9 vjet nga  8, në përputhje me strukturën e 

shkollimit europian (DASh, 2001).

Struktura 5+4+3 e shkollimit përkufizon nivelet formale të shkollimit. Mosha e 

detyrueshme për fillimin e shkollimit, sipas kësaj strukture është 6 vjeç në vend të 7 sa 

ishte më herët. Shkollimi fillor zgjatë 5 vjet, shkolla e mesme (e ulët) zgjat 4 vjet dhe 

shkolla e mesme e lartë zgjat 3 vjet në vend të 4 sa ishte më herët dhe do të përfshijë 

drejtime të ndryshme të gjimnazeve, shkolla të mesme të përgjithshme dhe shkolla 

profesionale  (MAShT, 2001). Ky ishte një hap i madh i ndryshimit dhe për të realizuar 

këtë, do të duhej që fillimisht të investohej në zhvillimin profesional të mësuesve. 

Ky ndryshim i strukturës së edukimit formal filloi me gjeneratën e parë të klasës së 

nëntë (viti shkollor 2002/03), të cilët përkundër kohëzgjatjes së planifikuar 3-vjeҫare 

të shkollës së mesme të lartë (kl.12), patën edhe një vit shtesë, klasën e 13-të, edhe pse 

nuk ishte e parashikuar në Kurrikulën e vitit 2001. Klasa e 13-të filloi në vitin shkollor 

2006-07, me anë të një udhëzimi administrativ nga MASHT, për zbatimin e planit dhe 

programit për klasën e 13. Pra, klasa e 13-të u fillua pa një vendim të qartë nga ana e 

MASHT-it, por vetëm me udhëzimin administrativ për zbatimin e planit dhe programit 

për klasën e 13-të.
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Tab. 1  (IPVQ, 2004 )

Kjo strukturë ishte e bazuar në bazë të Planit Strategjik të hartuar nga DASh (2001), e 

cila kishte për qëllim unifikimin e sistemit të arsimit, sigurimi i hapësirës së nevojshme 

shkollore, sigurimi i arsimit për të gjithë, arritja e rezultateve të pranueshme të të nxënit 

në të gjitha nivelet e shkollimit në përputhje me standardet ndërkombëtare, inkurajimi 

i prindërve dhe i shoqërisë në përgjithësi në mbështetje të arsimit, informimi i publikut 

për rezultatet dhe vështirësitë në sistemin e arsimit (IPVQ, 2004).

Korniza e re Kurrikulare e vitit 2001, ishte e përqendruar në përgatitjen e nxënësve 

në aspektin përmbajtësor të njohurive, si dhe shkathtësive e aftësive që duhen të 

zhvillohen nëpërmjet arsimit formal. Në këtë mënyrë kjo kornizë kurrikulare ofronte 

një baraspeshë midis përftimit apo ndërtimit të njohurive në njërën anë dhe zhvillimit 

të shkathtësive në anën tjetër, duke sjellë ndryshim nga qasja e mëparshme, kur 

mësimdhënia ishte e orientuar vetëm në përmbajtje dhe informacion.

Kjo Kornizë, edhe pse nuk pati një miratim zyrtar, filloi të zbatohet në të gjitha shkollat 

e Kosovës deri më sot, me përjashtim të shkollave ,të cilat janë pjesë e projektit pilot 

të zbatimit të Kornizës së re Kurrikulare të Kosovës, 2011.

Përgjegjësitë e DASH përfunduan me formimin e MASHT-it  në vitin 2002 dhe pjesa 
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më e madhe e grupeve të punës dhe të ekspertëve që ishin në kuadër te DASH-it, 

kaluan në strukturën e re të MASHT-it. 

MASHT filloi me nxjerrjen e dokumenteve ligjore të parashikuara me Kornizën e re të 

Kurrikulës të Kosovës (2001)  të nevojshme për ndryshimet e filluara, përfshirë këtu 

edhe ligjin për arsimin fillor dhe të mesëm të cilat krijuan bazën ligjore për fillimin e 

ndryshimeve në strukturën dhe sistemin e arsimit në vend ((MAShT, 2011). Mënyra se 

si u filluan këto ndryshime me aq ngut dhe pa planifikimin e duhur, ndonëse mund të 

konsiderohen si vendime qëllim-mira dhe në favor të fillimit të reformave të arsimit në 

vend,  sollën vështirësi dhe probleme në procesin arsimor,  pasi i zuri të papërgatitur të 

gjithë mësuesit dhe nxënësit e atij brezi. 

Mungesa e para përgatitjeve që do të pasonin nëpërmjet ndryshimeve në sistemin 

e arsimit do të ishin njëra nga vështirësitë kryesore në zbatimin e reformave të 

parashikuara. Vendimet e ndërmarra nga MASHT-i në Gusht 2002 do të zbatoheshin 

gjatë po atij viti i shkollor, i cili do fillonte në më pak se një muaj. Vendimet ishin 

mjaft të guximshme, si psh., futja e klasës së 9-të, për të cilën nuk ishin bërë asnjë 

lloj përgatitjeje, as sa i përket mësuesve as për tekstet shkollore, madje as në nivel 

informimi dhe orientimi. Tejkalimi i saj ishte menduar të bëhej nëpërmjet organizimit 

të një trajnimi intensiv pesëditor të të gjithë mësuesve (secili mësues ishte pjesë e 

trajnimit njëditor), të cilët do të angazhoheshin në procesin e mësimdhënies. Ky 

trajnim duke qenë i shkurtër në kohëzgjatje, dhe informues në përmbajtje, si dhe duke 

pasur parasysh që viti shkollor do fillonte pas një jave, ishte vetëm një përpjekje  për të 

informuar mësuesit,  por jo edhe ndonjë kontribut domethënës në përgatitjen e tyre për 

sfidën që do i priste dhe vështirësitë që do të hasnin me ndryshimet e reja.

Përfundimisht fillimi i vitit shkollor për klasët e nënta nuk ishte i mbarë. Filloi një 

vit shkollor, pa tekstet dhe literaturën e duhur, pa përgatitjen e mësuesve si dhe pa 

përgatitjen e nxënësve me sfidat që i prisnin. Mësuesit nuk e kishin të qartë se çfarë 

duhej të trajtonin në lëndët e tyre në klasën e nëntë, prandaj sipas tyre trajtonin tema 

të njëjta të cilat i kishin trajtuar edhe në klasën e tetë. Kjo për nxënësit mund të 

konsiderohej një ripërsëritje e mësimeve, por kurrsesi mësim më i zgjeruar në lëndët 

përkatëse apo përvetësim i njohurive të reja.

Prej vitit 1999-2000, organizata të ndryshme ndërkombëtare arritën të botojnë një 
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numër të librave shkollorë (rreth 130 tituj të ndryshëm), të cilat prapë se prapë  nuk i 

mbulonin të gjitha nevojat që kishin shkollat për libra. Gjithsej ishin botuar 517.542 

libra (mesatarisht 2 libra për nxënës)  (Hyseni H. Salihaj J. Pupovci D. Shatri B. 

Bylykbashi F. Hoxha Q., 2002).

Deri në vitin 2002 në shkollat e Kosovës, sidomos të arsimit të mesëm, me përjashtim 

të librave të formimit bazë, të rëndësisë së veçantë kombëtare, të gjitha lëndët e tjera 

kanë qenë të organizuara me plan program të ish-Jugosllavisë (para viteve të 90-ta). 

Prandaj ky ndryshim u shfrytëzua nga udhëheqësit e asaj kohe për të hequr dorë nga 

planet dhe programet e vjetra dhe filloi hartimi i plan programeve të reja, në përputhje 

me kontekstin vendor, historik dhe kulturor.

Bazuar në një raport të përgatitur nga MASHT dhe mbështetur nga UNICEF,  zyra 

në Kosovë, për treguesit dhe të dhënat statistikore për vitet 2004/05, 05/06, 06/07, 

fazë kjo kur filluan reformat në arsimin kosovar, respektivisht periudhën kur hyri në 

sistem edhe klasa e nëntë, quhet fazë emergjente. Krahas përpjekjeve të mëdha për 

akomodimin e të gjithë nxënësve në objekte shkollore, gjatë kësaj faze ishin bërë 

edhe përgatitjet për fillimin e reformave rrënjësore në sistemin e arsimit në Kosovë, 

kryesisht në hartimin, miratimin, zbatimin e ligjeve dhe dokumenteve të ndryshme 

(MAShT, 2008).

Megjithatë, puna në shkolla ishte shumë më ndryshe se sa paraqitej në raporte. Nga 

intervistat me mësues është paraqitur qartë se gjendja në shkolla, në këtë periudhë, ka 

qenë shqetësuese dhe sipas tyre kjo fazë konsiderohej si fazë “eksperimentale”, gjë 

që ka ndikuar dukshëm në uljen e cilësisë në arsim.  Ky  qëndrim mbështetet edhe 

nga raporti i OECD, përmes së cilit paraqitet gjendja e arsimit në Kosovë gjatë kësaj 

periudhe. Ndryshimi në sistemin e arsimit në këtë periudhë, nënkuptonte “ndryshim 

të vërtetë” sepse ishte ndryshimi i parë pas 25 viteve. Ndonëse ky lloj ndryshimi 

kërkon më tepër kohë, prirja e DASh-it dhe përfaqësuesve lokalë, ishte modernizimi 

i kurrikulës në afat të shkurtër kohor. Ndryshimi nga qasja e vjetër e mbështetur në 

përmbajtje, në qasjen e re të bazuar në rezultate, kërkonte shumë kohë dhe gjithashtu, 

gjatë këtij procesi, ekzistonte rreziku i përsëritjes së gabimeve të së kaluarës  (OECD, 

2002). 
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1.1.2. Vështirësitë e zbatimit të ndryshimeve me fillimin e klasëve të nënta, në 
Kosovë

Periudha e reformimit të sistemit arsimor në Kosovë ka qenë mjaft sfiduese në 

dhjetëvjeçarin e fundit, gjë e cila vërehet lehtë bazuar në të dhënat e paraqitura më 

lart. Ngjarjet e vrullshme politike të asaj periudhe, diktuan dhe përshpejtuan shumë 

nga proceset të cilat u bënë strumbullar i një numri të konsiderueshëm problemesh, 

ndikimi i të cilave ndjehet edhe në ditët e sotme. 

Vendimi për reformim e sistemit arsimor gjithsesi ishte me vend, sidomos për faktin 

që Kosova është përpjekur të jetë pjesë e shteteve europiane, jo vetëm në aspektin 

gjeografik, por edhe në aspektin zhvillimor të saj. Synimi për të çuar një hap para 

arsimimin e shoqërisë, tregon përkushtim dhe vlera të larta shtetformuese. Shoqëria, 

e cila bën përpjekje të ecë drejt zhvillimit të arsimit, paraqet anën e saj të fortë për të 

sjellë zhvillim dhe mirëqenie. Prandaj edhe Kosova ishte në rrugën e duhur të zhvillimit 

të saj dhe e gatshme për të qenë pjesë e hapësirës europiane edhe në fushën e arsimit. 

Ideja për reformim, i ka dhënë Kosovës një drejtim të ri për zhvillim dhe duke qenë se 

synimi i saj ishte për zhvillim në fushën e arsimit,  si e tillë ishte mjaft shpresëdhënës 

dhe premtues për shoqërinë kosovare. Hartimi i Kornizës së Kurrikulit të ri të Kosovës 

2001 (KKK)  përmes së cilës synohej që sistemi i arsimit në Kosovë të përputhej 

me rrjedhën europiane dhe ndërkombëtare në arsim, nuk ishte koherente me rrethanat 

që kishte kaluar Kosova, si dhe gjendjen emergjente në të cilën ndodhej në ato vite 

(Beka, 2014). Vendet e tjera  në mënyrë të vazhdueshme kishin planifikuar dhe zbatuar 

reformat, përderisa vendi ynë ndodhej në fazën e mbijetesës së arsimit. Ky është 

një dallim i madh dhe plotësisht i pakrahasueshëm, për ta ndjekur si shembull për 

reformim. Reformat e arsimit, sipas njohjes sime, në asnjë vend të zhvilluar nuk janë 

përballur me vështirësitë që ishin në Kosovë. 

Sistemi i ynë arsimor është dashur të merret me mbijetesën, rimëkëmbjen, përgatitjen 

e planeve dhe programeve, përgatitjen dhe zhvillimin profesional të mësuesve, 

përgatitjen e literaturës dhe zbatimin e reformave. Reformimi i sistemit arsimor të 

Kosovës ishte një fushë shumë e gjerë për ta përballuar, pothuajse e paarritshme. 

Prandaj vendimi për të filluar me një reformë kaq madhore, u mor në një periudhë 

shumë të shkurtër, që sipas raportit të MASHT-it, quhet periudhë emergjente, derisa 



12

Kuvendi sapo kishte miratuar ligjet për arsimin fillor dhe të mesëm. Ky ishte një hap i 

ngutshëm për periudhën e asaj kohe. 

Në anën tjetër dualizmi në vendimmarrje, nëpërmjet bashkëqeverisjes ndërkombëtare 

dhe vendore, zyrtarët e të cilave jo gjithmonë i shihnin dhe i vlerësonin rrethanat dhe 

faktorët në mënyrë të njëjtë, e vështirësonin procesin e reformimit të arsimit. Ky ishte 

një fakt që u raportua edhe në raportin e OECD për Kosovës. Sipas këtij raporti, kishte 

mungesë të kapaciteteve profesionale, mungesë të vizionit strategjik, për reformën 

kurrikulare edhe brenda personelit të UNMIK-DASh. Gjithashtu, ekzistonte edhe  

mungesa e koordinimit mes agjencive udhëheqëse të edukimit dhe UNMIK-DASh 

(OECD, 2002). 

Fakti se arsimi kosovar kishte kaluar një periudhë të vështirë prej një dhjetëvjeçari, 

gjatë viteve 1990/99 (periudha e mbijetesës së arsimit), e bënte të vështirë zbatimin 

e menjëhershëm të reformave. Këtu duhet të përmendet gjithashtu edhe fakti që 

infrastruktura shkollore, ishte e shkatërruar gjatë periudhës së luftës dhe në shumë 

shkolla të Kosovës, arsimi zhvillohej në mjedise jo të përshtatshme. 

Shkëputja e mësuesve nga zhvillimi i tyre i vazhdueshëm profesional, për shkak të 

rrethanave të asaj kohe, paraqeste vështirësi në rifillimin e ecjes së tyre sipas kërkesave 

të reformës. Prtishmëritë tepër të larta për reformimin e sistemit arsimor, në këto 

rrethana, nuk rezultuan të përshtatshme, për ndryshim kaq të madh e të menjëhershëm 

në këtë fushë. Ky akt, jo vetëm që solli pështjellim te shoqëria kosovare, me theks 

të veçantë te mësuesit, udhëheqësit e shkollave, nxënësit dhe prindërit, por krijoi 

vështirësi të jashtëzakonshme në punën e tyre. Gjeneratat e para, të cilat ishin pjesë 

të këtij procesi, kanë qenë të detyruar të bëjnë diçka që nuk e kishin njohur më parë, 

nuk e kishin kuptuar akoma dhe nuk e kishin idenë se cili ishte roli i tyre në këtë 

proces. Mungesa e informacioneve, planifikimit, literaturës, etj.,  mund ta shpinte 

këtë gjeneratë të tërë, në një horizont me të panjohura dhe mungesa e përvojës së 

duhur për të ndikonte jo për mirë. Ideja që t’i përkasësh pavullnetshëm një procesi 

eksperimental, të krijon ndjenjën e inferioritetit dhe të mos respektit, e cila më pas të 

privon nga dëshira për të qenë pro-aktiv dhe për të kontribuar drejt synimit madhor, 

për ndryshim në të mirën e të gjithë shoqërisë. 

Interesat politike, dhe ambiciet individuale të vendimmarrësve, qoftë ndërkombëtarë 
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apo vendorë, kur lidhen drejtpërdrejt me fushën e arsimit, mund të çrregullojnë tërë 

procesin e reformave. Shpeshherë këto mund të kthejnë mbrapsh ecurinë e tyre dhe të 

dobësojnë cilësinë e zbatimit dhe të arritjes së rezultateve të dëshiruara. 

Filozofitë e reformimit të edukimit në shtete të zhvilluara (Fullan, 2010) janë realizuar 

në harmoni me reformimin e aspekteve të tjera politike, ekonomike dhe të tërë 

shoqërisë. Kjo gjë nuk ka ndodhur në Kosovë, si pasojë e administrimit ndërkombëtar 

dhe përgjegjësive të kufizuara të institucioneve udhëheqëse vendore në fushat e tjera 

të shoqërisë, deri në shpalljen e pavarësisë në vitin 2008. 

Çdo proces i ndryshimit, sidomos në fushën e arsimit, paraprakisht kërkon një analizë 

dhe vlerësim të gjendjes aktuale dhe në përputhje me vizionin për zhvillim mund 

të përgatitet dhe të organizohet mirë. Meqenëse procesi i reformave është çdo herë 

proces shumë i vështirë për t’u pranuar nga shoqëria, fillimisht është dashur të zbatohet 

pilotimi i këtyre reformave në disa shkolla, i cili do t’u jepte mundësi MASHT-it dhe 

aktorëve të tjerë që të përshtatin sa më shumë mënyrën se si do të fillohet me klasat e 

nënta në të gjitha shkollat vendit. Kjo do t’u mundësonte atyre gjithashtu edhe evitimin 

e problemeve të cilat mund ta stopojnë mbarëvajtjen e realizimit të reformës në vend. 

Faza e pilotimit do të mund të shërbente, gjithashtu, si periudhë përgatitore, qoftë në 

hartimin e planeve dhe programeve apo edhe teksteve shkollore. Prandaj, zbatimi i 

reformave të menjëhershme me fillimin e klasave të nënta, në tërë shkollat e Kosovës, 

ka qenë një veprim i ngutshëm, i paplanifikuar mirë dhe në mospërputhje me zhvillimet 

politike, ekonomike e shoqërore në vend.  Reformat e tilla sipas OECD, konsiderohen 

si “Reforma pa vizion”. Ky lloj reformimi shfaqet veçanërisht në sistemet tranzitore, 

siç ishte edhe Kosova (OECD, 2002).

Këtë mënyrë të reformimit të arsimit, Fullan e vendos në grupin e presioneve negative, 

siç e quan ai “sensi i verbër për ndryshime urgjente”, e cila nga nevoja për të ndryshuar 

shpejt, veprimet i realizojnë duke vrapuar nga takimi në takim, duke prodhuar 

dokumente voluminoze, duke lëvizur shpejt në rreth vicioz, pa një orientim të caktuar, 

gjë që i pengon njerëzit në shfrytëzimin e mundësive kryesore dhe në adresimin e 

problemeve themelore  (Fullan, 2010).
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1.1.3. Sistemi arsimor në Kosovë gjatë viteve 2003-2008

Procesi i arsimimit në Kosovë gjatë viteve 2003-2008, në fillim u karakterizua me 

hartimin e planeve dhe programeve për klasën e parë dhe klasën e gjashtë.  Ndonëse 

kishte filluar zbatimi i kurrikulës se re (2001), shkollat akoma punonin me planet dhe 

programet të sistemit të vjetër. Në gusht të vitit 2003, u hartua plani dhe programi 

për klasën e parë me qëllim: vazhdimin e ndërtimit të vlerave shpirtërore të nxënësit 

dhe konsolidimin e njohurive, ngritjen, orientimin e prirjeve dhe të shkathtësive në 

ndërtimin e së ardhmes së tyre,  inkurajimin e nxënësve për të marrë iniciativë e veprim 

të pavarur në rrethin familjar e më gjerë, duke respektuar rregullat themelore të sjelljes 

në grup  (MAShT, 2003).

Përmes këtij plani dhe programi, vëmendje e veçantë i është kushtuar kultivimit të 

qëndrimit pozitiv ndaj të nxënit si dhe mënyrës së vlerësimit të arritjeve të nxënësit 

të mbështetura në objektiva. Gjithashtu përmes këtij dokumenti është trajtuar edhe 

mënyra dhe organizimi i mësimit, duke e orientuar mësuesin a mësuesen në zbatimin 

e strategjive ndërvepruese të mësimdhënies. Burimet, të cilat do të ishin në shërbim të 

mësuesve dhe nxënësve, nuk ishin vetëm ato shkollore, por mësuesve iu dha mundësia 

që të shfrytëzojnë materiale të tjera shtesë të përshtatshme për temat dhe nivelin e 

nxënësve. Këto burime përfshijnë libra, informacion nga interneti, doracak apo 

udhëzues dhe të tjera të ngjashme.

Përveç planit dhe programit për klasën e parë, Ministria e Arsimit, në gusht të 

2003, hartoi edhe planet dhe programet për klasën e gjashtë. Kjo ndodhi si rezultat 

i ristrukturimit të arsimit (MASHT, 2003).  Që të dy planet dhe programet filluan 

të zbatohen  në vitin shkollor 2003/04. Gjatë vitit 2004 puna e MASHT-it rezultoi 

me hartimin e një numri të planprogrameve dhe akteve te tjera si psh., themelimi i 

Agjencisë për Akreditim në Kosovë (AAK) në përputhje me ligjet dhe të synimeve 

strategjike të zhvillimit të arsimit (MAShT, 2004).

Ideja origjinale e qasjes së re ishte të zëvëndësojë kurrikulën e cila ishte veçanërisht 

enciklopedike, përmbajtje njohurish dhe e përqendruar në informacion dhe të ndajë 

përgjegjësinë për zhvillimin e kurrikulës midis qeverisë dhe shkollave. Sidoqoftë, 

Korniza e Përgjithshme Kurrikulare nuk u miratua asnjëherë zyrtarisht, përderisa një 

rishikim i bërë më 2005 sugjeronte se “zhvillimi i kurrikulës lëndore ishtë një punë e 
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ngutshme (e bërë me ngut)”, “trajnimi i mësimdhënësve posaçërisht për kurrikulumin 

(për dallim të trajnimit për metodologjinë e re) duket se ka qenë shumë e shkurtër”, 

dhe se “kurrikulumi i ri është ende i mbingarkuar” (Peffers et al. 2005).

Në vitin 2005, MASHT, ndërmori hapa të tjera sa i përket ndryshimeve në sistemin 

arsimor të vendit, duke themeluar  Këshillin e Ekspertëve për Arsimin Parauniversitar 

(KEAP). Ky këshill,  përbëhej prej ekspertëve vendorë, njohës të zhvillimeve arsimore, 

përfaqësues të grupeve të ndryshme të shoqërisë dhe të grupeve të interesuara për 

zhvillimin e arsimit dhe nga konsulentë ndërkombëtarë. Përgjegjësia e KEAP, ishte 

adresimi i çështjeve që lidhen me reformimin e arsimit parauniversitar në Kosovë. 

Përgjegjësia e tyre ishte  koordinimi i punës së gjithëmbarshme në hartimin, në 

zbatimin dhe në monitorimin e Strategjisë për Arsimin Parauniversitar për periudhën 

2007-2017. Gjithashtu KEAP kishte në përgjegjësinë e vet detyrën të analizonte 

gjendjen e arsimit parauniversitar në Kosovë, të jepte rekomandime për aspekte të 

ndryshme të reformimit të arsimit, të diskutonte dhe propozonte masat për zbatimin e 

projekteve dhe të veprimtarive për reformimin e arsimit, të diskutonte akte nënligjore 

dhe projektligje që përgatiteshin për t’u dërguar në Kuvend dhe në Qeveri, të vlerësonte 

përputhshmërinë e tyre me politikat arsimore reformuese të arsimit si dhe të shqyrtonte 

dhe diskutonte arritjen e treguesve arsimorë, në krahasueshmëri me ato të vendeve të 

zhvilluara  (MAShT, 2005 a).

Po në vitin 2005 MASHT themeloi edhe Këshillin e Ekspertëve për Planprograme dhe 

Tekste Shkollore. Ky këshill kishte dy funksione parësore: vlerësimin dhe rivlerësimin 

e planeve e të programeve dhe të teksteve shkollore, në mënyrë që të jepte mendimin 

e vet se planet e programet mësimore dhe tekstet shkollore i plotësonin standardet për 

zbatimin e Programit Arsimor të Kosovës. Gjithashtu, përgjegjësia e tyre ishte që të 

përkujdeseshin për çdo vit shkollor që edukimi parashkollor,  fillor, i mesëm i ulët dhe i 

mesëm i lartë, të kenë tekste të përshtatshme për secilën lëndë sipas Programit Arsimor 

të Kosovës (MAShT, 2005 b) Ndonëse ky ishte qëllimi i këtij këshilli, shkollat në vend 

akoma përballeshin me tekste të cilët nuk përputheshin me qëllimet, objektivat dhe 

rezultatet e pritshme, të parashikuara me Kornizën Kurrikulare.

Në po të njëjtin vit, për herë të parë MASHT-i nxorri një dokument shumë të rëndësishëm 

(UA), përmes të cilit përcaktohen standardet e programeve për përgatitjen fillestare të 

mësuesve të ardhshëm, në përputhje me standardet ndërkombëtare (MAShT, 2005 c). 
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Për fat të keq, këto standarde nuk u zbatuan ndonjëherë në praktikë.

Viti 2006 ishte vit që MASHT kishte në fokus nivelin e edukimit parashkollor. Gjatë 

këtij viti u miratua Ligji për Arsimin Parashkollor që kishte për qëllim krijimin e bazës 

ligjore për rregullimin, përparimin dhe përmirësimin e arsimit parashkollor  (MAShT, 

2006). Pavarësisht nxjerrjes së këtij ligji, niveli parashkollor i arsimimit edhe sot 

vazhdon të jetë sfidë për vendin tonë, duke përfshirë mungesat në infrastrukturë dhe 

përfshirjen e numrit më të madh të fëmijëve në këtë proces.

Përveҫ Ligjit ishin hartuar edhe dy Udhëzime Administrative. Njëri udhëzim kishte të 

bënte me zbatimin e standardeve të përgjithshme të parashkollor (3-6 vjeç) në Kosovë 

dhe tjetri kishte të bënte me Zbatimin e Kurrikulës për arsimin parashkollor (3-6 vjeç), 

të dy këto dokumente të hartuara në vitin 2004, në përputhje me zbatimin e Kornizës 

së Kurrikulit të ri të Kosovës të vitit 2001. Në kuadër të ndërtimit të infrastrukturës 

ligjore, janë nxjerrë edhe udhëzime administrative, për rregullimin e inspektimit, 

monitorimit dhe vlerësimit të arsimimit në nivel parashkollor.

Në këtë fazë ishte duke u hartuar Strategjia e Arsimit Parauniversitar në Kosovë, 

2007-2017,  e cila përcaktonte vizionin arsimor për Kosovën, misionin dhe objektivat 

strategjikë të sistemit dhe të institucioneve arsimore. Gjithashtu, u bë planifikimi i 

masave konkrete për jetësimin e këtyre objektivave  nga viti 2007 deri në vitin 2017 

(MAShT, 2007 a). Sipas Strategjisë, vizioni për shoqërinë kosovare dhe për sistemin 

arsimor pas periudhës 10-vjeçare ishte “Kosova-shoqëri e dijes, e integruar në rrjedha  

europiane, me mundësi të barabarta për zhvillim personal të të gjithë individëve, të 

cilët i kontribuojnë zhvillimit të qëndrueshëm, ekonomik dhe shoqëror” (MAShT, 

2007).  Ndërsa misioni ishte “Ndërtimi i një sistemi arsimor gjithëpërfshirës, që 

siguron kushte për formim cilësor të të gjithë individëve duke kultivuar shprehi të të 

nxënit gjatë gjithë jetës dhe vlera të qytetarisë demokratike”  (MAShT, 2007).

Në këtë dokument ishin shtatë objektiva të përcaktuara, përmes të cilave synohej 

të arrihej realizimi i vizionit dhe misionit të parashikuar për zhvillimin e sistemit të 

arsimit në vend: qeverisje, udhëheqje dhe menaxhim cilësor e efikas në sistemin e 

arsimit; sistem funksional për sigurimin e cilësisë së të nxënit, i bazuar në standarde 

të krahasueshme me vendet e zhvilluara, gjithëpërfshirje,  barazi dhe respektim 

i diversitetit në arsim, përgatitja dhe zhvillimi profesional i mësuesve, mjedisi 
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fizik i përshtatshëm dhe  i shëndetshëm për mësimdhënie dhe të nxënë, lidhje e 

qëndrueshme e arsimit me zhvillimet globale, ekonomike dhe shoqërore, përmirësimi 

i gjendjes materiale të arsimit (MAShT, 2007). Ky dokument synonte transformimin 

nga gjendja  e tanishme në arsim, në përmbushjen e vizionit të strategjisë, për një 

sistem të integruar në sistemin europian të edukimit. Ndër hapat që ishte planifikuar 

të ndërrmerrej ishte heqja e mësimit me turne në shkollë duke i zvogëluar në dy, 

shtatëfishimi i përfshirjes së fëmijëve 0-5 në institucione parashkollore, përfshirja e 

mbi 90% e fëmijëve të grupmoshës 5-6 vjeç në arsimin parafillor dhe deri në vitin 

2017,  planifikimi i përfshirjes së të gjithë mësuesve aktivë në programet e akredituara 

për zhvillim profesional. Ky dokument u publikua në mars të vitit 2007, ashtu edhe siç 

ishte parashikuar nga MASHT. 

Përveç plotësimit të kuadrit ligjor, gjatë periudhës 2003-2008, në fushën e arsimit 

është vazhduar trajnimin e mësuesve. Vetëm nëpërmjet programeve të KEDP-së deri 

në vitin 2006 janë trajnuar rreth 11.000 mësues (Anderson G. Humick B., 2007). 

Përveç KEDP-së, me trajnimin e mësuesve janë marrë edhe organizata të tjera lokale 

dhe ndërkombëtare.  Një shembull i mëvonshëm është KEC, organizatë lokale e cila 

zhvilloi pjesën më të madhe të programit nëpërmjet sistemit të vet  ofrimit (trajnimeve) 

sesa nëpërmjet instituteve të përvitshme verore të organizuara nga KEDP. Si organizata 

më aktive lokale e përqendruar në trajnimin e mësimdhënësve, KEC mori mbështetje 

nga KEDP dhe mori pjesë në shumë aktivitete të organizuara nga kjo e fundit. Ky 

bashkëpunim u kurorëzua me transferimin e një pjese të programeve dhe burimeve të 

KEDP te KEC-it, në verën e vitit 2007, meqenëse projekti kandez përfundoi (Pupovci, 

2009).

1.1.4.  Sistemi arsimor në Kosovë gjatë viteve 2008-2012

Në shkurt të 2008,  Kosova shpalli pavarësinë e saj dhe gjatë këtij viti filluan 

plotësimet e ligjeve të shtetit të ri. Në këtë kontekst edhe MASHT,  filloi aktivitetet për 

përputhshmërinë e rregulloreve të UNMIK-ut, me ligjet përkatëse për fushën e arsimit. 

Në mars të 2008-ës, MASHT, nxorri një Udhëzim Administrativ për përfshirjen 

e fëmijëve në institucione parashkollore. Ky udhëzim kishte për qëllim të sigurojë 

mundësinë e përfshirjes së fëmijëve të grup-moshave të ndryshme në arsimin 

parashkollor nga mosha 6 muajshe deri në 6 vjeç   (MAShT, 2008 a). 
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Në qershor të po këtij viti Kuvendi i Kosovës, miratoi Ligjin për Arsimin në Komunat 

e vendit, i cili kishte për qëllim të rregullonte organizimin e institucioneve publike dhe 

ofrimin e arsimit publik në nivelet arsimore parashkollore, fillore, të mesëm të ulët, të 

mesëm të lartë, në komunat e Republikës së Kosovës  (RKS, 2008).

Ky ligj përcakton kompetencat dhe përgjegjësitë e komunave në fushën e arsimit 

në vend. Ndonëse MASHT-it i njihen kompetencat e përgjithshme të zhvillimit të 

politikave arsimore, legjislacionit, strategjive dhe kurrikulave, komunave iu jepet 

një llojshmëri e përgjegjësive dhe kompetencave, sidomos përsa i përket arsimit 

parauniversitar. Sipas këtij ligji, komunat janë përgjegjëse për: ndërtimin e objekteve 

shkollore, regjistrimin dhe pranimin e nxënësve, punësimin e mësuesve dhe personelit 

tjetër arsimor, trajtimet e edukatoreve dhe personelit tjetër profesional, mbikëqyrjen e 

procesit arsimor, përgatitjen, miratimin dhe zbatimin e rregullores së punës për shkolla 

(RKS, 2008). Megjithatë akoma ekziston një mungesë koordinimi në mes të nivelit 

qendror (MASHT) dhe nivelit lokal (DKA).

Në vitin 2008 Kuvendi i Republikës së Kosovës e miratoi  Ligjin për provimin 

përfundimtar dhe për provimin e maturës. Qëllimi i këtij ligji ishte që të rregullojë 

mënyrën e organizimit, përmbajtjen, kushtet, kriteret dhe procedurat e provimit 

përfundimtar dhe provimit të Maturës Shtetërore  (MAShT, 2008 b). Po në këtë vit 

MASHT,  hartoi Aneksin e parë të  Udhëzimit Administrativ, për organizimin dhe 

vlerësimin e provimit përfundimtar dhe të maturës për shkollat e mesme të larta 

profesionale, qëllimi i së cilës ishte përcaktimi i kategorisë së nxënësve që do t’i 

nënshtrohen provimit të maturës. Sipas këtij aneksi të UA-së,  vetëm nxënësit të cilët 

dalin në tregun e punës i nënshtrohen provimit të praktikës profesionale  (MAShT, 

2008 c). 

Viti 2008 ishte pilotimi i provimit shtetëror të maturës, ndërsa vitet në vijim, këtij 

provimi i nënshtrohen të gjithë nxënësit të cilët përfundojnë shkollën e mesme të lartë 

përfshirë edhe nxënësit e shkollave profesionale. Testet e provimit të maturës, akoma 

mbeten teste të pastandardizuara dhe të pakrahasuara me testet e provimit të maturës 

së shteteve në rajon dhe më gjerë.

Një hap i rëndësishëm që u ndërmor po në vitin 2008 është miratimi Ligjit për 

Kualifikimet Kombëtare. Ky ligj kishte për qëllim krijimin e Sistemit Kombëtar të 
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Kualifikimeve, që bazohet në Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), të 

rregulluara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK). Objektivat e AKK janë: 

të përmirësojë njohjen e kualifikimeve në të gjitha nivelet e arsimit dhe aftësimit 

formal dhe joformal, të sigurojë se kualifikimet përmbushin nevojat e tregut të punës, 

ekonomisë dhe shoqërisë, të rregullojë kualifikimet, vlerësimin dhe çertifikimin në bazë 

të cilësisë dhe standardeve, të përmirësojë qasjen në vlerësim dhe njohjen e mësimit 

paraprak, të bëjë sistemin e kualifikimeve fleksibël dhe transparent, të përmirësojë 

mundësitë për përmirësim dhe transferimin për të gjithë. AKK zhvillon politikat dhe 

strategjitë për krijimin dhe zbatimin e Sistemit Kombëtar të Kualifikimeve  (Kuvendi i 

Republikës së Kosovës, 2008). Deri në vitin 2010, u hartuan një numër i konsiderueshëm 

i Udhëzimeve Administrative, që kishin për qëllim zbatimin e planeve dhe programeve 

të arsimit profesional të profileve të ndryshme.

Në vitin 2011, u miratua edhe Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011-2016 (PSAK), 

i cili u aprovua  me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës, më 25 gusht 2011. 

Plani strategjik ka tre qëllime: të përkrahë, të bashkërendojë, të rregullojë dhe të 

promovojë arsimim cilësor për të gjithë qytetarët, të orientojë të gjithë nënsektorët 

në aktivitetet e tyre të rregullta afatmesme, në planifikimin vjetor dhe në hartimin e 

realizimin e buxhetit, të sigurojë një bazë për bashkërenditjen dhe bashkëpunimin me 

agjencitë qeveritare, me partnerët zhvillimorë dhe me palët e tjera kryesore në sektorin 

e arsimit, për të përcaktuar shtrirjen dhe për të përdorur investimet dhe planifikimin 

afatgjatë në sektorin e arsimit të përfshira në suaza të një kornize unike të planifikimit 

dhe të një fondi për financim (MAShT, 2011 a). Ky plan është i ndarë në tetë fusha 

programore, që përfshijnë nga arsimi parashkollor deri tek arsimi gjatë gjithë jetës 

(arsimi i të rriturve). Gjithashtu, fushë e veçantë është zhvillimi profesional i mësuesve, 

teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK) si dhe ndërtimi i kapaciteteve në 

fushën e arsimit.

PSAK 2011-2016, duke qenë se bazohet në Strategjinë për Zhvillimin e Arsimit të lartë 

në Kosovë 2005-2015, si dhe në Strategjinë për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar 

në Kosovë 2007-2017, është një përpjekje serioze për të ndërlidhur të gjitha segmentet 

e arsimit në një dokument. Gjithashtu në hartimin e PSAK, është marrë për bazë edhe 

korniza afatmesme e shpenzimeve, duke përfshirë në të edhe koston financiare të kësaj 

strategjie. PSAK gjithashtu paraqet përpjekjen më serioze për një qasje tërë sektoriale 
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në fushën e arsimit, duke adresuar kështu problemin e ndërhyrjeve të pjesëshme apo të 

copëzuara, të cilat më tepër se dobi krijonin vështirësi dhe mospërputhje në nivele të 

ndryshme të arsimit dhe në shtrirjen gjeografike. Ky plan strategjik synon koordinimin 

dhe bashkëpunimin më të mirë midis institucioneve qeveritare dhe partnerëve, për 

të përmirësuar zhvillimin e cilësisë në fushën e arsimit. Plani Strategjik e mbështet 

KKK 2011 dhe identifikon nevojën për zhvillim profesional të mësuesve për zbatimin 

e Kornizës së re Kurrikulare. Sipas PSAK-së, KKK 2011, do të kërkojë një “Tip të ri 

të mësuesit dhe të trajnerit”, të cilët duhet të përvetësojnë shkathtësi të reja, në harmoni 

me zhvillimet teknologjike dhe idetë bashkëkohore të mësimdhënies (MAShT, 2011 

a).

Viti 2011, solli një ndryshim shumë të madh në sistemin e arsimit në Kosovë. Në 

këtë vit doli një  vendim nga MASHT, përmes të cilit u bë miratimi i Kornizës së 

Kurrikulës së Arsimit Parauniversitar të Republikës së Kosovës,  e cila hyri në fuqi më 

29 gusht 2011. Qëllimi i këtij vendimi është miratimi i KKK 2011,  si dhe shfuqizimi i 

dokumenteve të këtij lloji të hartuara apo të miratuara më parë (MAShT, 2011 b).

Korniza e Kurrikulës së Kosovës – 2011, e bazuar në kompetenca, synon t’i ndihmojë 

nxënësit të përgatiten për jetë dhe punë. Këto kompetenca synohen të arrihen nëpërmjet 

rezultateve të të nxënit.  Kompetencat, të cilat i ka përcaktuar ky dokument, që i ka 

konsideruar të domosdoshme për zhvillimin e njohurive dhe shkathtësive të nxënësve 

janë: kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit, kompetenca e të menduarit, 

kompetenca e të mësuarit, kompetenca për jetë, për punë dhe për mjedis, kompetenca 

personale, kompetenca qytetare  (MAShT, 2011 b).

Këto kompetenca ngërthejnë në vetë përmbledhjen e dijeve, shkathtësive dhe shprehive 

të integruara të cilat mund të zbatohen dhe të transferohen te nxënësit në mënyrë që të 

jenë ndihmë për t’u përballur më lehtë me sfidat e kohës. Kompetencat e parashikuara 

me Kornizën e Kurrikulës rrjedhin nga qëllimet e përgjithshme të arsimit parauniversitar 

dhe përcaktojnë rezultatet kryesore të të nxënit, të cilat duhet t’i arrijnë nxënësit në 

mënyrë progresive dhe të qëndrueshme, gjatë sistemit të arsimit parauniversitar. 

Nëpërmjet tyre është parashikuar që nxënësit të aftësohen dhe përgatiten për të qenë të 

gatshëm për pjesëmarrje aktive në zhvillim e përgjithshëm shoqëror (MAShT, 2011 b).

Sipas KKK 2011, shkollat do të kenë autonomi më të madhe në hartimin e planit dhe 
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programit në bazë shkolle, për zbatimin me sukses të kurrikulës. Kjo nënkupton se 

duhet një lëvizshmëri dhe përgatitje e lartë profesionale e udhëheqësve të shkollave 

dhe personelit të mësuesve.

Pavarësisht se KKK 2011, si dokument është një përpjekje mjaft cilësore për reformimin 

e sistemit të arsimit në Kosovë, hartimi i tij nuk është bazuar në vlerësimin e kurrikulës 

2001, gjë që e rrezikon suksesshmërinë e këtij dokumenti gjatë zbatimit të tij në 

shkolla. Duke qenë se prioritetet e Kurrikulës 2001, nuk ishin plotësisht të realizuara 

sipas parashikimeve, për shkak të vështirësive në zbatimit e tyre dhe mos plotësimet 

me burimet e nevojshme (infrastruktura fizike, tekste, pajisjet, etj.), për zbatimin e 

saj në praktikë, do të ishte më e lehtë të bëhej një mobilizim shtesë që kjo kurrikul të 

realizohej plotësisht sesa të krijohej KKK 2011. Konsiderojmë se vështirësitë që do 

të dalin me  zbatimin e KKK 2011 do të jenë shumëfish më të mëdha, me kosto më të 

lartë dhe më të papërballueshme për sistemin e arsimit dhe shoqërisë në përgjithësi.

Niveli i arsimit parashkollor, u pasurua me një dokument tjetër të rëndësishëm, gjë që 

e ktheu vëmendjen e institucioneve, për rolin dhe rëndësinë që ka arsimi parashkollor, 

në rritjen e cilësisë së tërë sistemit arsimor në Kosovë. 

Në tetor të vitit 2011, u miratua dokumenti i Standardeve e Zhvillimit dhe të Nxënit në 

Fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç. Ky dokument, i cili ndërlidh standardet me kompetencat 

e parashikuara nga Korniza e Kurrikulës,  parashikon pesë fusha të zhvillimit, ngjashëm 

me fushat e kornizës së kurrikulës,  në të cilat  duhet të orientohet rritja dhe zhvillimi 

i fëmijëve 0-6 vjeç (MAShT, 2011 c).

Në vitin 2012, MASHT, nxorri një Udhëzim Administrativ për krijimin e Qendrave 

të Kompetencës në Kosovë (QK) duke themeluar kështu qendrat e kompetencës, si 

institucione të reja, arsim dhe aftësim profesional fillestar dhe të mëtejshëm në sistemin 

e Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP) të Kosovës.

Në tetor të vitit 2012, MASHT, miratoi edhe Udhëzimin Administrativ për themelimin 

dhe funksionimin e Këshillit të Prindërve të Kosovës (KPK), nëpërmjet të cilit 

përcaktohet mënyra e bashkëpunimit të prindërve me institucionet arsimore dhe format 

e pjesëmarrjes së prindërve në çështjet e arsimit në nivel shkolle, komune ose shteti. 

Zhvillimi profesional i mësuesve në shërbim, sipas raportit ”Vlerësimi i arsimit bazë/
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Arsimi parauniversitar në Kosovë” (Assessment of Basic Education/Pre- University 

Education in Kosovo-USAID-Kosovo), është një nga përparësitë dhe deri në vitin 

2009 janë trajnuar (rikualifikuar) 800 mësues. Kjo ishte faza pilotuese dhe synimi i 

MASHT-it, është që deri në vitin 2015 të rikualifikojë të gjithë mësuesit nën moshën 

50-55 vjeçare. Në kuadër të përgatitjes dhe zhvillimit profesional të mësuesve në 

Kosovë janë ofruar trajnime në fusha të ndryshme nga organizata dhe institucione të 

tjera të cilat po i paraqesim në tabelë: 

Ofruesi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MASHT 4584 6300 7143 12743

KEC 1497 1380 1321 330

KEDP 11700

GTZ 903 1399 1263 84 600

Kosvet 754

Sëisscontact 171 204 170 192 626

FSDEK 4 740

KulturKontakt 30 30 76 500 500

Komisioni Evropian 2400

USAID 6411

Gjithsej 2601 14713 12908 1022 7010 10643 19154

Tab 2. (MAShT, 2014)

1.2. PARASHTRIMI I PROBLEMIT

Deri në fund të viteve të 90-ta, në Kosovë ekzistonin sisteme paralele të arsimit. 

Politikës së atëhershme të Serbisë, për të ndërhyrë në arsimin e gjuhës shqipe, 

shqiptarët iu përgjigjën duke zhvilluar atë që zakonisht njihen “Institucione paralele”, 

që funksionuan të pavarura nga shërbimet publike të mbizotëruara nga serbët (Bacevic, 

2014).

Me vendosjen e administratës së UNMIK, filloi procesi i rimëkëmbjes së Sistemit 

Arsimor të Kosovës. Gjatë kësaj periudhe u mor vendim për të filluar zbatimin e 

reformave të reja në tërë shkollat e Kosovës. Ndryshime u bënë në shkolla fillore 

(kl 1-8), duke e shtuar për herë të parë klasën e nëntë, edhe pse nuk ishin aspak të 

përgatitur, qoftë me kurrikula apo edhe kompetenca profesionale. Mësuesit e ciklit 

të ulët u autorizuan të vazhdojnë punën me nxënësit deri në klasat e pesta, u fut në 
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zbatim Sistemi i Bolonjës në arsimin e lartë, pa ndonjë qartësi rreth natyrës së politikës 

gjithpërfshirëse të saj në nivel europian,  e shumë gjëra të tjera, të cilat ndikuan jo për 

mirë dhe që jo vetëm ndërprenë rimëkëmbjen, por edhe humbën edhe atë pak cilësi që 

kishte. 

MASHT nuk bëri hapin e duhur për të përgatitur dhe hartuar politika të cilat do të 

nxjerrin në pah gjendjen reale dhe të gjitha projektet ndërkombëtare t’i përqendrojë në 

rritjen e cilësisë, duke filluar nga ajo shkallë në të cilën ndodhej dhe gradualisht duke 

e implementuar reformimin në mënyrë tërësore. 

Në këtë rast, pjesë e reformimit do të duhej të ishin ngritja profesionale e personelit 

në përputhshmëri me kurrikulat shkollore e deri te përgatitja e studentëve për tregun e 

punës. Gjithë kjo punë do të duhej të bëhej pas një analize të thellë dhe të detajuar si 

dhe harmonizimit të niveleve arsimore, duke filluar që nga mosha parashkollore e deri 

në atë universitare. Bashkëpunimi i ngushtë i këtyre faktorëve kryesorë të sistemit të 

arsimit do të ishte rezultat i politikave të duhura që do të mbronin sistemin arsimor nga 

goditjet e rënda, e që për fat të keq nuk është bërë siç duhet, dhe, si rezultat i saj, del 

se reformat në arsim të sjellin ndryshim të pjesshëm apo edhe të dështojnë tërësisht në 

realizimin e qëllimit të tyre.

1.3. NEVOJA PËR KËTË HULUMTIM

Në dhjetëvjeçarin e fundit janë bërë një sërë ndryshimesh në sistemin e arsimit në 

Kosovë, duke përfshirë këtu edhe reformat në kurrikul dhe kornizën ligjore. Me qëllim 

të shikimit më nga afër të këtyre ndërhyrjeve në sistemin arsimor si dhe të analizës së 

ndikimeve dhe efekteve të tyre në zhvillimin e arsimit, është e nevojshme të bëhet një 

studim tërësor i këtij procesi.

Ky punim merret pikërisht më këtë ҫështje: Studimin e sistemit të arsimit parauniversitar 

duke filluar me ndryshimet në kurrikul në vitin 2001, plotësimin e kuadrit ligjor në 

përputhje me këto ndryshime, përfshirjen e të gjithë pjesëmarrësve në këtë proces, 

sfidat dhe pengesat e zbatimit si dhe dobitë apo mangësitë e këtyre ndryshimeve. 

Hulumtimi synon që të paraqesë një tablo të plotë të tërë këtij procesi.
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1.4. QËLLIMI I HULUMTIMIT

Qëllimi i këtij hulumtimi është të vlerësojë zbatimin e ndryshimeve në sistemin arsimor 

parauniversitar në Kosovë, efektet e tyre në zhvillimin profesional të mësuesve, 

shkallën e arritjeve të nxënësve si dhe rolin e prindërve në këtë proces.

Gjithashtu, ky hulumtim ka për qëllim t’u japë përgjigje disa çështjeve të rëndësishme 

që kanë të bëjnë me ndryshimet reformuese në arsim:

•	 Reformat në arsim sollën ndryshim të pjesshëm apo e reformim tërësor të 

sistemit?

•	 Si duhet të konceptohet ndryshimi i kurrikulumit, si pjesë e reformës dhe kur mund 

të bëhet ai?

•	 Ku duhet të bazohet MASHT, kur harton kurrikulumin?

•	 Si duhet të organizohet përmirësimi i vazhdueshëm i kapaciteteve të mësuesve 

para dhe gjatë procesit të zbatimit të reformave në arsim?

1.5. RËNDËSIA E HULUMTIMIT

Rëndësia e këtij hulumtimi qëndron në faktin se do të parashtrojë argumente dhe të 

ofrojë rekomandime te vlefshme për të kuptuarit e kontekstit në nivel shtetëror të 

reformave arsimore, për qëndrimin e tyre përballë prirjeve europiane dhe më gjerë. 

Gjithashtu, do të rekomandohen hapat konkretë për zbatimin e reformave në sistemin 

arsimor.

Duke e parë rolin kryesor të MASHT në gjithë këtë proces, ky hulumtim nxjerr në pah 

pozitën e tij ndaj institucioneve, organizatave qeveritare dhe joqeveritare, akademikëve 

etj, të cilët janë të përfshirë në procese të tilla reformuese. Roli i zbatueshmërisë 

së reformave të pjesshme dhe atyre tërësore, do të analizohen thellësisht, duke u 

përqendruar në ndikimin e tyre në zhvillimin e cilësisë së arritjeve të nxënësve në 

procesin e arsimimit.
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Pyetjet hulumtuese:

1. Si kanë ndikuar ndryshimet në sistemin arsimor në Kosovë në hartimin e 

politikave për arsimin parauniversitar?

2. Ku është bazuar hartimi dhe zbatueshmëria e Kornizës Kurrikulare të Kosovës 

(KKK) 2001?

3. Si filloi zbatimi i klasës së nëntënë arsimin e mesëm të ulët?

4. Cila ishte përgatitja profesionale e mësuesve përpara se të fillohet me zbatimin 

e KKK në shkollat e Kosovës?

5. Cilat ishin metodat e mësimdhënies që u zbatuan në kuadër të ndryshimeve në 

sistemin arsimor?

6. Cili ishte ndryshimi në zhvillimin e arritjeve të nxënësve?

7. Sa ishte e përshtatshme literatura profesionale dhe tekstet shkollore me KKK 

2001?

8. Në ç’masë ishte bashkëpunimi i institucioneve shkollore dhe familjeve?

Duke u bazuar në formulimet dhe pyetjet e lartpërmendura, hipotezat për këtë studim 

janë:

H1: Reformat e pjesshme nuk sjellin rezultat në ngritjen e cilësisë në arsim.

H2: Reformat në shkallë të gjerë dhe tërësore janë të suksesshme dhe ndikojnë në 

rritjen e cilësisë në arsim.

H3: Reformat janë të dëmshme nëse nuk bëhet pilotimi i tyre. 

H4: Sistemi i arsimit dështon, nëse të gjitha hallkat e sistemit nuk janë të harmonizuara 

midis tyre.
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1.6. PËRKUFIZIMI I TERMAVE TEORIKË 

Kurrikulumi1

Ekzistojnë përkufizime të ndryshme për termin  kurrikulum. Fillimisht është shfrytëzuar 

rrënja e fjalës latine, që do të thotë “pistë garash”. Koncepti kurrikulum është përdorur 

herët nga mendimtarë të ndryshëm, siç është Platoni dhe Aristoteli, për të përshkruar 

lëndët klasike. Interpretimi i fjalës kurrikulum, u zgjerua në shekullin njëzetë, kur në 

të u përfshinë edhe lëndë të tjera,  përveç atyre klasike (Marsh, 2014).

Përkufizimi që japin Tyler dhe Hilda Taba, përfaqëson një pikëpamje lineare të 

kurrikulumit. Sipas tyre kurrikulumi përkufizohet si një plan për veprim ose një 

dokument i shkruar, që përfshin strategjitë për arritjen e objektivave ose të qëllimeve 

të dëshiruara (Allan C. Orstein & Francis P. Hunkins, 2003).

Pjesa më e madhe e bihejvioristëve, disa përfaqësues të metodës menaxheriale dhe 

mbrojtësit e sotëm të metodës së sistemeve e pranojnë këtë përkufizim. Psh., J. Galen 

Seilor e përkufizon kurrikulën “Si një plan për sigurimin e disa mundësive të të nxënit 

për njërëzit që do të arsimohen”. Davit Pratt shkruan se “kurrikula është një tërësi e 

organizuar pikësynimesh për arsimimin dhe / ose formimin zyrtar” (Allan C. Orstein 

& Francis P. Hunkins, 2003).

John Uaills dhe Joseph Bond e shohin “kurrikulën si plan për të nxënit, ku objektivat 

përcaktojnë se çfarë lloj të nxëni është i rëndësishëm” (Allan C. Orstein & Francis P. 

Hunkins, 2003).

Megjithatë, kurrikula mund të përkufizohet gjerësisht-si fusha që trajton përvojat e 

nxënësit. Kjo pikëpamje quan pjesë të kurrikulës çdo gjë brenda shkollës, madje edhe 

jashtë saj (për sa kohë që planifikohet). Ajo i ka rrënjët në përkufizimin që i bën Djui 

përvojës dhe arsimimit, si dhe në pikëpamjen e dijetarëve Kasuell dhe Kembëll në vitet 

1930, se kurrikula përfaqëson “te gjitha përvojat që fëmijët përfitojnë nën udhëzimin e 

mësuesve”. (Allan C. Orstein & Francis P. Hunkins, 2003). 

Specialistët humanistë të kurrikulës dhe ata të kurrikulës së shkollës së arsimit bazë i 

përmbahen këtij përkufizimi.  Në vite ky përkufizim është interpretuar më gjerësisht 

nga autorët e teksteve shkollore. Shepërd dhe Ragan pohojnë se, “kurrikula përbëhet 

nga përvojat e vazhdueshme të fëmijëve nën orientimin e shkollës”.  Ajo përfaqëson 
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“një mjedis të veçantë, që i ndihmon fëmijët të arrijnë vetë-realizimin nëpërmjet 

pjesëmarrjes aktive brenda shkollës” (Allan C. Orstein & Francis P. Hunkins, 2003). 

Eisner vë në dukje se kurrikula “është një program që shkolla u ofron nxënësve të 

saj”. Ajo përmban një “tërësi të paraplanifikuar pengesash arsimore për t’u kapërcyer” 

dhe “një llojshmëri e gjerë përvojash që përfiton fëmija brenda shkollës”. Së fundi, 

Has argumenton se “kurrikula përfshin të gjitha përvojat që përfitojnë individët nga 

një program arsimor...që është planifikuar në lidhje me ...teorinë dhe kërkimin ose me 

praktikën e shkuar e të sotme profesionale” (Allan C. Orstein & Francis P. Hunkins, 

2003).

Të tre përkufizimet e tjera ndodhen midis këtyre dy përkufizimeve të përgjithshme, 

pothuajse të skajshme. Kurrikula mund të vlerësohet si një sistem për trajtimin e 

njerëzve dhe të proceseve, ose për organizimin e personelit dhe të procedurave për 

zbatimin e këtij sistemi. Sistemi mund të jetë linear ose jolinear.  Sistemi linear buron 

nga një pikëpamje e thjeshtë sipas së cilës një proces ose mekanizëm synon arritjen e 

qëllimit të dëshiruar. Nga ana tjetër, sistemi jolinear e lejon specialistin e kurrikulës të 

ketë hapësirë veprimi dhe të ndërhyjë në pika të ndryshme të modelit, të kapërcejë disa 

pjesë ose elemente përbërëse, të përmbysë rregullin dhe të punojë me më shumë se një 

element njëkohësisht. Shumë specialistë të kurrikulës menaxheriale dhe të sistemeve 

mbështeten në këtë përkufizim (Allan C. Orstein & Francis P. Hunkins, 2003).

Në ditët e sotme termi kurrikulum përdoret për të gjitha lëndët e detyrueshme apo me 

zgjedhje që zhvillohen në institucionet arsimore.

Në periudha të ndryshme, janë dhënë përkufizime të ndryshme për kurrikulumin, 

por në të shumtën e rasteve këto përkufizime përqëndrohen vetëm në disa aspektet të 

caktuara të mendimeve të hershme për kurrikulumin, duke shpërfillur të tjerat (Marsh, 

2014). Pavarësisht nga fakti që ndonjë prej përkufizimeve mund të jetë jo i plotë, disa 

përkufizime të caktuara të termit mund të ofrojnë ide për elementet e theksuara dhe 

karakteristikat e përbashkëta brenda idesë së përgjithshme të kurrikulumit (Marsh, 

2014). Për shembull, disa përkufizime për të cilat i ka prezantuar Marsh (Marsh, 2014), 

për kurrikulumin janë:

Kurrikulum janë lëndët “e përhershme”, që mishërojnë njohuritë themelore siç janë 

gramatika, leximi, logjika, retorika, matematika dhe librat më të mëdhenj të botës 
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perëndimore që mishërojnë në mënyrën më të mirë njohuritë themelore. Problematika 

që nxjerr ky përkufizim është se lë të kuptohet se kurrikulumi është i kufizuar vetëm 

në disa lëndë shkollore. 

Përkufizimi i dytë, “Me kurrikulum kuptojmë ato  lëndë që janë më të dobishme për 

të jetuar në shoqërinë moderne”. Lëndët të cilat përfshihen sipas këtij përkufizimi 

zgjidhen në përputhje me cështjet dhe problemet kryesore të ditëve të sotme brenda 

shoqërisë, por vetë përkufizimi nuk e pengon secilin nxënës që të bëjë zgjedhjet e veta 

për lëndët, që i mendon se janë më të dobishme. Problemet që nxjerr ky përkufizim 

është se lë të kuptohet se çka është bashkëkohore ka më shumë vlerë se ajo që ka 

ekzistuar për shumë kohë. Ky përkufizim nxit shkollat dhe nxënësit të përshtaten me 

shoqërinë ekzistuese, në vend që të përpiqen të bëjnë përmirësime. 

Përkufizimi i tretë, “Kurrikulum janë të gjitha gjërat e planifikuara për t’u mësuar, 

për të cilat është përgjegjëse shkolla”. Sipas këtij përkufizimi “Të nxënit e planifikuar”, 

mund të përbëhen nga dokumente që përcaktojnë përmbajtjen, dokumente të rezultateve 

të mësimit, apo thjesht ide të përgjithshme të mësuesve se çfarë duhet të dinë nxënësit. 

Problemet e këtij përkufizimi qëndrojnë në atë se duket sikur ky përkufizim bazohet te 

premisa, që ajo që studiohet automatikisht, edhe mësohet.

Përkufizimi i katërt, “Kurrikulum është tërsia e përvojave  të të nxënit, me qëllim që 

nxënësit të përfitojnë aftësitë dhe njohuritë e përgjithshme në mjedise të ndryshme ku 

mësohet”. Theksi këtu bie më shumë tek të nxënit se sa tek mësimdhënia, veçanërisht 

te fitimi i aftësive, shprehive dhe njohurive në mjedise të tjera përveç shkollës. 

Parakushti i  kësaj qasjeje është se të gjitha mjediset mund të drejtojnë në marrjen e 

njohurive të përgjithshme. Problemi që nxjerr ky  përkufizim është se të drejton në një 

qasje të ngushtë teknike funksionale ndaj kurrikulumit dhe kërkon identifikimin e një 

numri të madh rezultatesh dhe nivele shumë të larta specifikimi.

Përkufizimi i pestë, “Kurrikulum është ajo çka nxënësit ndërtojnë nga puna me 

kompjuterin dhe rrjetet e ndryshme të tij”. Ky përkufizim i përket kohërave të sotme 

e cila bazohet në faktin se kompjuterët gjinden kudo, shtëpi, shkollë, zyrë etj dhe 

nxënësit që i përceptojnë këto si pjesë e ambientit, po ecin përpara me hapa gjigandë. 

Ideja e kësaj qëndron në faktin se teknologjia ka krijuar një kulturë, që nxit të nxënit 

gjithnjë e më aktiv, duke qenë se kanë burim të pashtershëm të informacionit, përmes 
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së cilës mund të krijojnë edhe ide personale. Gjithashtu krijon mundësi për të qenë 

pjesë e grupeve të ndryshme dhe komunikim të shpejtë me të tjerët. Vështirësitë që  

paraqet ky përkufizim është se pavarësisht se kjo qasje jep mundësi të shpejta për 

informacion, shkollat përsëri do të qëndrojnë rezistente ndaj këtij fenomeni.

Përkufizimi i gjashtë, “Kurrikulum është vënia në diskutim e autoritetit dhe kërkimi 

i pikënisjeve komplekse për situatat njerëzore”. Ky përkufizim është në përputhje me 

qasjen e lashtë të Sokratit “se jeta e pashqyrtuar nuk ja vlen të jetohet”. Megjithatë ai 

mund të nxisë gjithashtu një refuzim të tepruar të asaj që ekziston, duke e bërë atë një 

përkufizim modernist. Vështirësitë që nxjerr ky përkufizim është se postmodernizmi, 

i reduktuar thjesht në procesin e vënies në dyshim, mund të mos ndihmojë për të 

identifikuar në praktikë se si duhet ta kalojnë nxënësit kohën dhe si t’i shpenzojnë 

energjitë e tyre (Marsh, 2014).
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KAPITULLI 2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1. QASJE  KRAHASUESE TË REFORMAVE NË SISTEMIN ARSIMOR

Ndryshimet në arsim janë procese të cilat kanë filluar të ndodhin kohë më parë. Përpjekja 

për të sjellë reforma të reja në arsim kryesisht në fillim të shek XX, ishin të udhëhequra 

nga zbulimet e shumta të kohës qoftë nga pedagogë, psikologë apo filozofë siç ishin: 

Piaget, Froebel, Montesori, Pestalozzi, Vygotski, prej nga është orientuar edhe sistemi 

i reformimit në arsim, në bazë të zbulimeve të tyre, por jo vetëm. 

Për dallim nga kjo periudhë, sot reformat në arsim karakterizohen më shumë nga idetë 

globale të reformimit. Këto ide kanë të bëjnë me aspektin institucional dhe sistemik, të 

dedikuar më tepër për politikëbërësit dhe vendimmarrësit në fushën e arsimit. Këto ide 

kanë të bëjnë me ndryshimin e arsimit në shkallë të gjerë, në nivel vendi dhe në tërë 

sistemin, veçanërisht në raport me vizionin e reformës ekonomike (Hargreaves, 2010).

Prirjet bashkëkohore të reformave në sistemin e arsimit ndodhen në prioritetet e 

politikanëve, por edhe në agjendat kombëtare politike si dhe në qendër të vëmendjes së 

medieve. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të këtyre individëve për të arritur majat 

e suksesshme të reformave në arsim, akoma mbetet sfidë për të kuptuar thelbin se si 

duhet të jetësohen këto ndryshime (Hargreaves A., 2005).

Në lidhje me sfidat e aplikimit për ndryshim në sistemin e arsimit, Hargreaves 

thekson se ekzistojnë disa arsye pse ndryshimet në arsim janë të vështira:  Arsyeja për 

ndryshim, nuk është konceptuar siҫ duhet dhe nuk është e demonstruar qartë, nuk është 

e dukshme cilët janë përfituesit dhe si do të përfitojnë;  Nuk është theksuar se ҫfarë do 

të arrijnë ndryshimi sidomos te nxënësit dhe studentët; Ndryshimi është shumë i gjerë 

dhe ambicioz, kështu që mësuesit duhet të punojnë në shumë fronte, ose është shumë 

i kufizuar dhe specifik dhe ndryshimet reale janë pak të dukshme; Ndryshimi është 

shumë i shpejtë për njerëzit që të ballafaqohen me të, apo shumë i ngadalshëm,  gjë 

që ata e humbin durimin dhe kërkojnë diҫka tjetër; Ndryshimi nuk e ka mbështetjen 

e mjaftueshme apo mbështetja largohet pas fazës fillestare; Nuk ka një përkushtim 

afatgjatë që t’iu ndihmojë njerëzve të tejkalojnë fazat e brengosjes, zhgënjimit e 
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dëshpërimit dhe tejkalimin e vështirësive të pashmangshme (Hargreaves A. , 2005).

Fullan, në librin e tij Forcat e ndryshimit, ndryshimin në arsim e cilëson si udhëtim drejt 

një të panjohure të plotë ose të pjesshme (Fullan, 2002). Sipas tij çdo njeri është agjent 

ndryshimi sepse vetëm kur individët ndërmarrin veprime për të ndryshuar mjedisin 

e tyre mund të kenë ndonjë mundësi për arritjen e një ndryshimi të thellë (Fullan, 

2002). .Prandaj reforma në arsim është proces në të cilën jo ҫdo herë realizohet me 

lehtësi. Secili shtet, i cili zbaton reforma arsimore, ndeshet me vështirësi të natyrave 

të ndryshme. Varësisht nga vendi dhe qasja për reformim, paraqiten edhe sfidat e 

realizimit të këtij procesi. 

Amerika e Veriut, kryesisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndonëse janë ndër vendet 

që iniciojnë shumë ndryshime, për zhvillimin e mëtejshëm dhe rritjen ekonomike të 

vendit, kanë hasur vështirësi të shumta në reformimin e sistemit arsimor. Kohë pas 

kohe i tërë ky proces është studiuar nga ekspertë të ndryshëm të arsimit, shkencës dhe 

ekonomisë. Shumë prej tyre edhe kanë publikuar libra e artikuj shkencorë lidhur  me 

idetë, apo rezultatet e tyre nga vëzhgimet dhe hulumtimet që kanë bërë për procesin. 

Michael Fullan është njëri nga njohësit më të mirë dhe kontribuesit për menaxhimin 

e ndryshimeve dhe ndëmarrjen e reformave arsimore.  Ai ka publikuar mjaft libra e 

artikuj, me tematikë të larmishme në lidhje me ndryshimet dhe reformimin e sistemeve 

arsimore. 

Më 1960 SHBA ka qenë renditur në vendin e parë në botë për sa i përket numrit të të 

rriturve me kualifikim me arsim të lartë, 87%. Më vonë, në vitin 1990, zbritën ishin 

në vendin e 13 dhe kjo ishtë një rënie sa i përket cilësisë së arsimimit në vend.  Në 

përpjekje të rritjes së cilësisë së arsimit në vend, SHBA-të në vitin 1995 ishte e para  

në  renditjen e arsimit të lartë dhe shpenzonin më shumë para për studentë se vendet e 

tjera. Ndonëse investimi i SHBA-ve në arsim rritej vazhdimisht, megjithatë qëndronin 

pas Austrisë dhe 12  shteteve të tjera që e kishin tejkaluar cilësinë në arsim në krahasim 

me SHBA. Këta ishin disa faktorë të cilët i shtynë shumë hulumtues të merreshin me 

studimin e kësaj dukurie (Fullan, 2010 a).

Që nga vitet ‘60-të, SHBA-të kishin zbatuar një varg reformash në sistemin e tyre të 

arsimit. Rreth viteve ‘80-të konstatohet se arsimi kishte rënie, prandaj në vitin 1983, 

konstatuan se kombi amerikan ndodhej në rrezikshmëri të lartë në arsim. Prandaj filluan 
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me reformën e re që e quajtën “Nation at Risk“ (Kombi në rrezik) (Fullan, 2010 a)..

Përpjekjet për të rritur shkallën e arsimimit bënë që SHBA-të të zbatojnë reforma 

të ndryshme duke kulminuar me reformën e 2002  ”No Child Left Behind“  (Asnjë 

fëmijë të mos mbetet pas). Sipas Fullan (Fullan, 2010 a). Gjatë kësaj periudhe përveҫ 

se kishin rritur përpjekjet për ndryshim, gjithashtu ishin rritur dukshëm edhe fondet, 

të cilat pothuajse ishin katërfishuar.  E shikuar më 2007 shpenzimi nga 1960 deri më 

2005 është rritur nga $2.606 në  $ 9,910 për nxënës   (Hanushek,E.,& Lindseth,A., 

2009).

Presidenti George W. Bush (i biri) inicioi fillimin e reformës „No Child Left Behind“,  

të miratuar nga Kongresi më 2002 duke premtuar që të gjithë nxënësit pa dallim race, 

ngjyre apo besimi fetar,  të arrijnë rezultate të kënaqshme  në arsim, gjithashtu  në 

përpjekje të gjithë kësaj ishte edhe vendimi që ҫdo klasë të kishte mësues të kualifikuar.  

Ndonëse investimi ishte i madh dhe përpjekja për reformimin e shkollave ishte  e 

jashtëzakonshme, prapë se prapë nuk u arrit një gjë e tillë. Studiuesi M. Fullan, në 

librin e tij “All Systems Go - The Change Imperative for Whole System Reform“, këtë 

dështim e arsyeton me disa faktorë, të cilët nuk i ndihmuan reformës në arsim. Sipas 

tij arsyet e dështimit të reformave arsimore në SHBA ishin: Qëllimet  të paarritshme, 

numri i madh i qëllimeve dhe testeve  korresponduese që zbatonin, standardet jo të 

përshtatshme të vlerësimit të arritjeve të nxënësve, afatet e shkurtëra të realizimit të 

standardeve si dhe mosrealizimi i duhur i tyre pasonte me ndëshkime të larta. Për më 

tepër, nëse raporti vjetor i progresit të shkollës nuk kishte paraqitur arritjet e pritshme, 

ajo shkollë ndëshkohej ashpër (Fullan, 2010 a). 

Për dallim nga reformat në kohën e G. Bushit (i biri), Fullani, qasjen e presidentit 

Obama për reformim të sistemit të arsimit e paraqet  më të  përshtatshme dhe arsyeshme. 

Ndonëse sipas Fullanit është shumë herët për të dhënë ndonjë vlerësim rreth reformave 

të periudhës së Obamës, edhe pse qasja e tij ka filluar të dëshmohet e suksesshme. 

Rreth sistemit të reformimit, M. Fullan po ashtu në librin e tij  “All Systems Go - The 

Change Imperative for Whole System Reform“, e paraqet qartë domosdoshmërinë e 

ndryshimit tërësor  të sistemit të arsimit nëpërmjet përshkrimit të “Gjashtë ideve të 

mëdha për reformin e tërë sistemit”. Këto ide të cilat Fullani i konsideron tejet të 

rëndësishme ishin:
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1. Të gjithë fëmijët mund të mësojnë

2. Numër i vogël i prioriteteve

3. Udhëheqje e përkushtuar

4. Mobiliteti i përbashkët

5. Strategjitë qartësisht të përcaktuara

6. Të gjitha do të thotë të gjitha (Fulan, 2010 a). 

Ideja e parë e sipas Fullanit nënkupton se të gjithë fëmijët kanë mundësinë të arrijnë 

rezultate të mira në arsimimin e tyre. Sipas Fullanit nuk mund të konsiderojmë 

dështimin për shkak të kapaciteteve intelektuale të fëmijëve, por për shkak të sistemit 

të arsimimit që mund të jetë i papërshtatshëm për të rritur nivelin e rezultateve arritjeve 

të fëmijëve. 

Shpesh herë dështimi i reformave në arsim ndodh për shkak të numrit të madh të 

prioriteteve, të cilat janë të përcaktuara nga shtetet e caktuara për zhvillimin e sistemit 

të tyre të arsimit, siç ishte rasti edhe me reformën “No child left behind”, në SHBA. 

Për këtë arsye Fullani paraqet numrin e vogël të prioriteteve, si ide të dytë shumë të 

rëndësishme në zhvillimin e duhur të reformave arsimore në vend. 

Udhëheqja e përkushtuar, në realizimin e prioriteteve të përcaktuara është faktor shumë 

i rëndësishëm në arritjen e rezultateve të duhura, mirëpo përveç kësaj sipas Fullan, do 

të duhej edhe lëvizshmëri e përbashkët e të gjithë aktorëve, në mënyrë që rezultatet 

të jenë sa më komplete. Lëvizshmëri e përbashkët nënkupton funksionimin e të gjitha 

hallkave të sistemit arsimor në vend dhe njëkohësisht reformimi tërësor.

Një ndër faktorët shumë të rëndësishëm, që gjithashtu bënë pjesë në grupin e ideve 

të mëdha për reformim të M. Fullan ka të bëjë edhe me përzgjedhjen e strategjive të 

zbatimit të reformave arsimore. Përcaktimi i prioriteteve, nënkupton edhe përcaktimin 

e strategjive përmes së cilave do të duhej realizimi i këtyre prioriteteve. Saktësia e 

përzgjedhjes së tyre nënkupton realizim më të lehtë të ndryshimeve në arsim.

Dhe ideja e fundit madhore e Fullanit për reformimin nënkupton “Të gjitha”, kjo 

mbështet idenë e reformimit tërësor të  sistemit të edukimit (Fullan, 2010 a).
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Ndryshimet e pjesshme në reformat e sistemit arsimor, deri më tani janë dëshmuar jo të 

suksesshme në përmirësimin e rezultateve të arritjeve. Ideja e reformimit të tërësishëm 

nënkupton analizën e stërholluar të gjendjes, përcaktimin e prioriteteve të vendit për 

arsimin, që nënkupton ndryshime në secilin nivel të arsimit. 

Suksesi i reformimit tërësor është dëshmuar edhe me rritjen e rezultateve të arritjeve,  

në sistemin e arsimit në Mbretërinë e Bashkuar,  në kohën e udhëheqjes së kryeministrit 

Tony Blair dhe Michael Barber - drejtor i reformave të arsimit. Arritja e njohurive dhe 

shprehive të nxënësve në shkrim, lexim dhe matematikë gjatë periudhës 1997-2001  

është rritur nga 62% në 75%, sipas rezultateve në matjen e njohurive të fëmijëve 11 

vjeҫarë (Fulan, 2010 a). 

Të njëjtin model të reformimit tërësor  e  ndoqi edhe distrikti i Ontarios në Kanada. 

Kryeministri i Ontarios Dalton McGuinty, ndoqi strategjinë e reformimit  të tërë 

sistemit të arsimit që nga viti 2003. Në shkollat fillore arritjet në shkrim dhe lexim 

u rritën me 13%, në shkollat e mesme kalueshmëria e provimit në gjuhë u rrit nga 

65% në 81%, ndërsa kalueshmëria në maturë pësoi ngritje nga 68% në 77%. Si pjesë 

e reformimit të tërë sistemit, në Ontario u fut edhe edukimi i hershëm i fëmijëve, 

ku ishte i detyruar qëndrimi gjithëditor në institucionet parashkollore, që nga mosha 

4-vjeҫare (Fulan, 2010 a). 

Në sistemin e arsimit në Ontario gjithashtu vlen të theksohet edhe programi i 

ashtuquajtur High Skills Major (HSM, Shkathtësitë kryesore), program i cili sipas 

Fullanit ishte mjaft radikal dhe shumë i suksesshëm në të njëjtën kohë. Nëpërmjet këtij 

programi janë krijuar specializime të reja për nxënësit të cilët nuk ishin të kënaqur me 

programet ekzistuese.  Ideja e HSM është kombinimi i punës intelektuale dhe praktike 

në forma të ndryshme për të gjithë nxënësit.  Programet HSM i kanë lejuar shkollat 

dhe distriktet të bashkëpunojnë me tregun e punës, me qëllim të krijimit të kurseve 

të ndryshme që do të ndihmonin ngritjen profesionale dhe zhvillimin e karrierës së 

tyre drejt punësimit. Në këtë rast u dizajnuan HSM, për miniera, bujqësi, turizëm, 

prodhim, etj. Ky program filloi në vitin 2006/07 me 600 studentë dhe pas 4 vitete ka 

arritur numrin në 20. 000 studentë të përfshirë në 740 programe të ndryshme  (Fullan, 

2010 a). 

Fokusi tjetër i reformimit  të tërë sistemit  në Ontario ishte edhe programi “Student 
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Success Teacher (SST)”. Ky program kishte për qëllim përcjelljen e suksesit të 

nxënësve nga mësuesit, ku secila shkollë kishte të punësuar nga një mësues të tillë që 

merrej vetëm me përcjelljen e suksesit të nxënësve. Këta mësues kanë komunikuar 

vazhdimisht me prindërit e fëmijëve si dhe me mësuesit të lëndëve të tjera, ku fëmija 

kishte vështirësi.  Ky bashkëpunim ndihmoi që të rritet suksesi i nxënësve në shkolla, 

nga  68% në 77% (Fullan, 2010 a).

Për dallim prej shembujve të lartpërmendur, siҫ ishte sistemi i arsimit në Amerikë, 

Kanada dhe Angli, sistemi i reformimit të arsimit në Europë, paraqitet pak më 

ndryshe. Në Europën qendrore, sidomos në vendet ish komuniste, sistemi i arsimit 

ishte i përshtatur me politikat e asaj periudhe kohore. Polonia ishte ndër shtetet e para 

që e filloi sistemin e reformimit të arsimit që prej vitit 1989, duke i bërë  pjesë  të 

ndryshimeve politike dhe ekonomike të vendit. 

Sipas raportit të OECD  (OECD, 2010),  gjatë periudhës komuniste arsimi në Poloni ka 

qenë e përqendruar në përgatitjen e të rinjve për tregun e punës, ku rol të rëndësishëm 

kanë luajtur shkollat profesionale. Prej 20% të të rinjve në Poloni, të cilët e kanë arritur 

përfundimin e shkollimit fillor,  kanë pasur mundësi të shkollohen në gjimnaze dhe 

me përfundimin e gjimnazit, nxënësit u janë nënshtruar provimit të maturës, përmes të 

cilit nxënësve u është përcaktuar vazhdimi ose jo në universitet.  Pjesa tjetër e të rinjve 

kanë vazhduar shkollimin e tyre në shkolla profesionale dhe teknike. 

Në vitin 1993 të gjitha shkollat profesionale janë shndërruar në lice/gjimnaze, me 

mundësi hyrje në provim të maturës, pas përfundimit të liceut. Kjo u ka mundësuar të 

rinjve mundësi për të vazhduar shkollimin e lartë apo punësimin pas përfundimit të 

liceut (OECD, 2010).

Në vitin 1999 reforma e administratës shtetërore, ka përfshirë edhe reforma në 

sistemin e arsimit, që nënkupton ndryshime thelbësore në sistemin e menaxhimit 

dhe të mbikëqyrjes. Nivele të ndryshme të qeverisjes  ishin përgjegjëse për nivele 

të ndryshme të edukimit, që nënkupton decentralizimin e përgjegjësive nga niveli 

shtetëror, në atë rajonal dhe lokal. Gjithashtu, organet e administrimit dhe menaxhimit 

ishin të ndara nga organet e mbikëqyrjes pedagogjike (IBE-UNSCO-A, 2012).

Komunat ishin përgjegjëse për themelimin, administrimin dhe menaxhimin e 

institucioneve parashkollore, përfshirë edhe institucionet për edukim special, shkollat 
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fillore dhe shkollat e mesme të ulëta (gjimnazet). Distriktet, ishin përgjegjëse për 

shkollat fillore të arsimit special dhe gjimnazet, shkollave përveç gjimnazit, shkollave 

të artit dhe njesitë për organizimin e aktiviteteve shtesë të arsimimit të vazhdueshëm,  

si dhe qendrave të shërbimit për udhëzim psiko-pedagogjik. Ndërsa provincat/

krahinat, ishin përgjegjëse për themelimin, administrimin dhe menaxhimin e qendrave 

për trajnimin e mësuesve (Teacher Training Centre), trajnimet në shërbim për mësues, 

biblioteka mësimore si dhe shkolla ose institucione të tjera arsimore të rëndësisë 

rajonale   (UNESCO-IBE, 2010/11).

Në Janar të vitit 1999 është marrë vendim nga Ministria e Arsimit të Polonisë të 

realizohen tre objektiva të përcaktuara nga ky dikaster për reformën e arsimit; Rritja 

e kualifikimeve të arsimit të mesëm dhe të lartë te shoqëria, sigurimi i mundësive të 

barabarta për arsim dhe përmirësimi i cilësisë së arsimit. Realizimi i këtyre objektivave 

ka përfshirë ndryshimin e strukturës së sistemit të arsimit nga 8+3 ose 8+2, në strukturën 

6+3+3 (OECD, 2010 a).

Një ndër hapat që është ndërrmarrë në sistemin e reformimit ishte edhe hartimi i 

kurrikulave për shkollat e mesme të ulëta, ku në këtë dokument janë përcaktuar 

pritshmëri të larta për cilësinë e mësimdhënies, me qëllim të ndalohet mënyra e 

mësimdhënies tradicionale nga ana e mësuesve. Po të njejtën kohë janë hartuar edhe 

standardet e kurrikulës në nivelin kombëtar, por zhvillimi i kurrikulës është bërë 

në nivel lokal, që nënkupton se ka qenë i decentralizuar. Kjo ka orientuar mësuesit 

në tre dimensione të arsimimit; Kërkimin e dijeve të reja, zhvillimin e shkathtësive 

bashkëkohore dhe formësimi i pikëpamjeve për arsimim (OECD, 2010 a).

Kjo nismë u realizua me shpresë që të fillojë ndryshimi i filozofisë së arsimimit në 

shkolla. Gjithashtu struktura e re ka krijuar sistem të llogaridhënies dhe monitorimit 

të arritjeve të rezultateve në procesin e arsimimit, përmes të cilit janë organizuar 

vlerësime të jashtme dhe provim i maturës për të gjithë.

Sipas OECD, PISA e vitieve 2000 dhe 2003 ka shënuar ndarjen mes sistemit të vjetër 

dhe atij bashkëkohor të arsimit në Poloni (OECD, 2010 a). Në vitin 2000 rezultati 

mesatar i nxënësve të Polonisë ishte më i ulët se mesatarja e përcaktuar nga PISA (nga 

500 pikë nxënësit arritën në 479 pikë).

Në vitin 2003, kjo mesatare është rritur me 18 pikë më shumë nga 479 pikë nxënësit 
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kanë arritur në 497 pikë, që do të thotë se ishin vetëm 3 pikë nën mesataren e përcaktuar 

nga PISA.

Në vitin 2006, arritjet e nxënësve në PISA kanë qenë  më të larta. Ata kishin arritur në 

534 pikë, që do të thotë kishin arritur 34 pikë mbi mesataren (OECD, 2010 a).

Tab 3

World Data on Education. 7th edition, 2010/11  
Poland: structure of the education system (after the implementation of the education reform) Source: 

Website of the Ministry of National Education, July 2007.  
Compiled by UNESCO-IBE (http://www.ibe.unesco.org/) (IBE-UNESCO, 2012)

Në bazë të të gjitha këtyre të dhënave  është e rëndësishme të theksohet se në kuadër 

të sistemit të reformimit të arsimit në Poloni, është bërë decentralizimi i përgjegjësive, 

administrimit,  menaxhimit dhe mbikëqyrjes së tërë procesit arsimor, gjë që e lehtëson 

mjaft mbarëvajtjen e tij. Kjo natyrisht ndikon në rritjen e rezultateve të njohurive në 

shkollat e Polonisë si dhe tregon rëndësinë e autonomisë së shkollave në përcaktimin 
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e kurrikulave të detajuara, duke i përshtatur ato me nevojat e nxënësve si dhe kushtet 

specifike lokale.

Sipas Prucha dhe Walterova (Prucha And Walterova 1992), Republika Çeke, gjithashtu 

është ndër vendet ish komuniste, që ka kaluar nëpër ndryshimet në reformimin e sistemit 

arsimor. Për dallim nga vendet tjera, Republika Çeke, me rënien e komunizmit, në 

fund të vitit 1989, karakterizohej me sistemin e reformave në arsim me qëllim kryesor 

që të eliminohej sistemi totalitar komunist (Eleoussa P. & Cerna M., 2003).

Sipas Kalous (Kalous, 1997) rënia e sistemit komunist gjatë “Revolucionit të 

kadifenjtë”, u pasua me konsensusin e menjëhershëm kombëtar që ndryshimi pas 

40 viteve të regjimit komunist ishte i nevojshëm. Kjo periudhë që zgjati 2-3 vite, u 

karakterizua me eufori, pritshmëri të mëdha dhe një përkushtim të palëkundur, për 

ndryshim në sistemin e arsimit. (Eleousssa P. & Cerna M., 2003 b) 

Ndryshimet në sistemin arsimor në Çeki filluan me heqjen e doktrinës marksiste, 

nga kurrikula e të gjitha niveleve të arsimit. Kjo shkaktoi një mungesë të materialeve 

udhëzuese për lëndët siç ishin: historia, shkencat shoqërore dhe edukatë qytetare. 

Gjithashtu u iniciua decentralizimi i sistemit shkollor, duke ju dhënë më shumë 

përgjegjësi mësuesve, drejtorëve dhe autoriteteve lokale; institucioneve të arsimit të 

lartë iu dha autonomi dhe pavarësi politike. Veprimi tjetër ishte mënjanimi i gjuhës 

ruse, si gjuhë e detyruar e huaj, gjë që rezultoi me gjuhën angleze si gjuhë e parë e huaj, 

sipas përzgjedhjes nga ana e nxënësve. Si dhe hapi tjetër ishte formimi i legjislacionit 

të ri i cili lejoi krijimin e shkollave private dhe fetare. Kjo solli  ndryshim,  nga sistemi 

i bazuar në nevoja, në sistem normativ, të financimit të shkollave,  në të cilën paraja e 

ndiqte studentin/nxënësin. Duke qenë se nxënësit apo studentët ishin të lirë të zgjedhin 

shkollën që do të ndiqnin, shkollat u bënë shumë konkurruese duke zhvilluar kurrikula 

alternative dhe programe unike, që të tërhiqnin sa më shumë nxënës/studentë (Polyzoi 

E. & Cerna M., 2003)

Përderisa këto ndryshime fillestare legjislative, zunë vend shumë shpejt, zbatimi i 

ndryshimeve më sistematike, më strukturore, më kurrikulare dhe më administrative, në 

sistemin ҫek të arsimit, paraqiti një sfidë më të madhe për vendin (Polyzoi E. & Cerna 

M., 2003). Sipas Kalous (Kalous, 1997), ndonëse ekzistonte vullneti për ndryshime 

të shpejta, mungonte konsensusi në lidhje me drejtimin që duhej të ndiqej sa i përket 
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ndryshimeve në fushën e arsimit. Përderisa një grup ishin në favor të lejimit që tregu i 

lirë të përcaktonte drejtimin e ndryshimeve në arsim, grupi tjetër përkrahte ndryshime 

më të ngadalshme dhe më të kujdesshme, në mënyrë që të mund të zhvillohej vizioni 

për ndryshimet në arsim (Polyzoi E. & Cerna M, 2003).

Ndër sfidat më të mëdha të asaj kohe, për reformimin e arsimit, u identifikua ndryshimi 

i botëkuptimeve komuniste te mësuesit. Sipas Kalous, i cili ishte drejtor i Institutit 

për Zhvillim të Edukimit, në Universitetin Charles në Pragë, performanca e mësuesve 

ndërlidhej me shprehitë e trashëguara nga e kaluara komuniste, që përcaktonte veprimet, 

vetëm në bazë të udhëzimeve të detajuara “nga lart”, siç ishte krijimi i kurrikulave, 

përcaktimi i planeve dhe programeve si dhe zbatimi i detajuar i tyre gjatë procesit 

të mësimdhënies dhe nxënies, e cila ishte e bazuar kryekëput në metodat e vjetra të 

procesit mësimor, me mësuesin në qendër. 

Kalous (Kalous, 1997) gjithashtu thekson se në vitin 1995, në kuadër të amendimit të 

ligjit për arsimin (Education Act), Parlamenti lejoi ekzistencën e mundësive alternative 

për kurrikulën kombëtare. Ministria  Çeke e arsimit, gjithashtu lejoi shkollat që të 

propozojnë kurrikula alternative (eksperimentale), të cilat duhej të miratoheshin nga 

Ministria  (Polyzoi E. & Cerna M., 2003).

Në vitin 2009, arritjet e nxënësve deri në moshën 15 vjeҫare ishin nën mesataren e 

PISA. Kjo rënie kishte filluar që nga viti 2000 dhe gjatë gjithë këtyre viteve rezultatet e 

arritjeve te nxënësve në lexim, matematikë dhe shkencë, kanë qenë në rënie. Gjithashtu 

numri i nxënësve që regjistroheshin në arsimin e lartë ishte nën mesataren e OECD-së 

(OECD, 2013).

Në Republikën Çeke, shkollat udhëhiqen nga drejtorë të cilët kanë kryer trajnime 

bazë për udhëheqje si dhe për aspektin pedagogjik gjatë punës së tyre, përfshirë edhe 

organizimin e trajnimeve për mësues si dhe bonuse shtesë në pagat e tyre. Në vitin 

2006 është hartuar projekti “Metodika”, e cila kishte për bazë mbështjen praktike dhe 

teorike të punës së mësuesve”. Ky ishte një sistem i të dhënave (Database), përmes të 

cilit përcillej zhvillimi profesional i mësuesve (OECD, 2013).

Megjithatë mësimdhënia nuk është ndër profesionet e dëshirueshme, për shkak të 

pagave të ulëta dhe kjo është pengesë për të rekrutuar mësues të rinj. Mësuesve përveҫ 

shkollimit bazë për profesionin, u ofrohen edhe trajnime të cilët i ndihmojnë ata që 
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të kenë performancë sa më të mirë në punën e tyre. Përpjekjet për të rritur cilësinë 

në arsim nga Ministria e Arsimit mundësuan që shkollat të gëzojnë autonomi të lartë 

në planet dhe programet e tyre. Gjithashtu pjesë e politikave të arsimit, për rritjen e 

cilësisë së arsimit të reformuar ishte fuqizimi i arsimit parashkollor dhe atij profesional. 

Në sistemin e ri të edukimit u hartua edhe “Plani Afatgjatë për Arsimin dhe Zhvillimin 

dhe Sistemin Arsimor 2011-2015”,  në kuadër të së cilës hyn edhe edukimi i hershëm 

i fëmijëve që nga mosha 4-vjeçare. Sot Çekia ka rreth 85% të fëmijëve 4-vjeçarë dhe 

91% të moshës 5-vjeçare të përfshirë në arsimin e parashkollor, e cila për moshën e 

fëmijëve 5-vjeҫarë  ofrohet falas. Kjo përqindje është mbi mesataren e përcaktuar nga 

OECD-ja. Gjithashtu rritja e vijueshmërisë së nxënësve në shkollën e mesme është 

94%, e cila përsëri qëndron mbi mesataren e përcaktuar nga OECD, ku shumica e 

këtyre nxënësve vazhdojnë në shkollat profesionale. Për dallim nga vijueshmëria e 

lartë në arsimin parashkollor dhe atë të mesëm, mesatarja e nxënësve të cilët vijonë 

në arsimin e lartë sillet rreth 25%, që është shumë më e ulët nga mesatarja e OECD. 

Megjithatë kjo është në rritje krahasuar me vitin 1995, kur pjesëmarrja e të rinjve në 

arsimin e lartë ishte vetëm 13% (OECD, 2013).

Në kuadër të “Planit Afatgjatë për Arsimin dhe Zhvillimin dhe Sistemin Arsimor 

2011-2015”, Ministria e Arsimit ka përcaktuar si një nga prioritetet për mbështetje 

të mësuesve dhe të personelit pedagogjik përmes rritjes së rrogave për mësuesit e 

rinj. Sistemi i ri i karrierës së mësuesit u nda  në katër grupe: 1.  Mësues fillestar, 2. 

Mësues, 3. Mësues i testuar (njohja e nivelit të lartë të kompetëncës profesionale), dhe 

4. Mësues i ritestuar (licencimi i kompetencave të mësimdhënies nga udhëheqësit e 

shkollës) (OECD, 2013). 

Sipas raportit të OECD-së, së fundmi, në vitin 2012, është amanduar Ligji i Arsimit, 

me ndryshimin në emërimin e emërimit dhe shkarkimin e drejtorëve të shkollave, duke 

prezantuar mandatin 6-vjeçar (OECD, 2013). 

Tërë këto zhvillime monitorohen nga Ministria e Arsimit dhe agjencive kombëtare: 

Inspektorati  shkollave çeke që realizon vlerësimet e jashtme dhe llogaridhënien në 

të gjitha nivelet e arsimit dhe Qendra për Vlerësim dhe Arritje në Arsim, e cila bën 

vlerësimin e jashtëm të nxënësve. Rajonet, komunat dhe shkollat gëzojnë autonomi të 

zbatojnë vlerësimet e tyre (OECD, 2013).
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a)  (OECD, 2013)

Lidhur me reformat në arsim, janë bërë studime të ndryshme të cilat kanë nxjerrë 

faktorët që ndikojnë në rritjen e cilësisë në arsim. Një ndër raportet e rëndësishme 

është edhe ai i McKinsey, përmes të cilit u prezantuan karakteristikat e sistemeve më 

të mira të arsimit, siç janë Finlanda, Hong Kongu, Singapori, Tajvani, Kanadaja dhe 

Koreja e Jugut.

Sipas këtij raporti janë katër faktorë, të cilët ndikojnë në suksesin e arsimit: 1. 

Përfshirja e personave me kualifikime të larta në profesionin e mësuesit, 2. Fokusimi 

në strategjitë që zhvillojnë praktika udhëzuese, gjatë punës së vazhdueshme të 

mësuesve, 3. Kultivimi, përzgjedhja dhe zhvillimi i udhëheqësve model, 4. Vlerësimi 

i vazhdueshëm dhe mbështetja në të dhënat mbi suksesin e nxënësve dhe shkollave 

që në hapat e parë në mënyrë që të adresohen më lehtë vështirësitë e zbatimit të 

Tab 4
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reformave (Fullan, 2009). Ky raport paraqet në mënyrë të hollësishme karakteristikat 

e reformave të sistemit të arsimit të cilat janë zbatuar në vendet e përmendura më 

lart. Kështu psh., strategjitë e reformave në Singapor janë shumë të harmonizuara, 

ndërsa sistemi i reformimit të arsimit në Finlandë është organik, që do të thotë janë 

sisteme inovative dhe fleksibël, shumë më pak hirarkik dhe kryesisht konsiderohet se 

ka shtrirje horizontale (Fullan, 2009). 

Po të njëjtën gjë e konfirmon edhe Hargreaves në analizën e tij për sistemin e arsimit 

të Finlandës, analizë kjo e bërë për OECD-në. Sipas kësaj analize, edhe Hargreaves 

mendon se janë katër karakteristika të cilat e kanë ndihmuar sistemin e arsimit të 

Finlandës të jetë ndër më të zhvilluarit. Ato janë: “Mësimdhënie shumë cilësore”, 

“Kushte mbështetëse për punë”, “Besueshmëri profesionale” dhe “Arsimi është 

frymëzim për vizionin shtetëror” (Fullan, 2009)

Krahasuar me mënyrën e reformimit të arsimit të shteteve të lartpërmendura, me theks 

të veçantë të atyre europiane, ku në shembujt e tyre shohim qasje më gjithëpërfshirëse 

të reformimit në arsim, duke filluar nga fuqizimi i arsimit parashkollor, atij 

profesional, hartimit të kurrikulave të të gjitha niveleve të arsimit si dhe decentralizimi 

i përgjegjësive dhe llogaridhënies, Kosova që nga viti 2001, ku edhe filloi procesin e 

reformimit të sistemit të arsimit, tërë aktivitetet e saj reformuese i ka patur ndryshime 

të pjesshme. Ndonëse në vitin 2001, DASH, kishte hartuar kornizën e kurrikulit të ri 

të Kosovës (2001), ku ishin parashikuar struktura dhe programe të reja, nuk u arrit 

jetësimi i qëllimeve për të reformuar tërë sistemin e arsimit, duke filluar nga niveli i 

arsimit parashkollor e deri tek ai i mesëm, me theks të veҫantë shkollat profesionale. 

Ndryshimet e pjesshme ndikuan negativisht në mospërputhjen midis ndryshimeve 

të niveleve të caktuara,  që ishin në proces të reformimit, me programet e niveleve 

ekzistuese të cilat nuk ishin pjesë e reformave. Shpesh herë këto ndryshime të niveleve 

arsimore, jo vetëm që nuk janë përshtatur midis tyre, por ato edhe kanë qenë në 

kontraditë me njëri-tjetrin, qoftë me planin dhe programin e tyre, tekstet shkollore, 

përgatitjen profesionale të mësuesve, infrastrukturën shkollore apo edhe procesin 

centralizues të mbështetjes, mbikëqyrjes dhe llogaridhënies. 

Nënvlerësimi i rëndësisë së arsimit parashkollor, i cili është hallka e parë e sistemit 

të arsimit të institucionalizuar paraqet vështirësi serioze dhe ndikon në mënyrën e 
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reformimit të sistemit të arsimit në vend. Fullani e cilëson arsimin parashkollor si 
çelës që nuk duhet të neglizhohet, për shkak të rëndësisë që ka në reformimin e plotë 

të sistemit arsimor (Fullan, 2009).

Pra, që të kemi  ndryshime cilësore të sistemit të arsimit është e nevojshme edhe 

fuqizimi  i shkollave profesionale si dhe tejkalimi i  mospërputhjeve të planeve 

dhe programeve midis të niveleve të arsimit. Duke qenë se në këtë aspekt ka pasur 

zbrazëtira në Kosovë, kjo ka ndikuar në shkëputjet e hallkave të reformave tërësore 

të sistemit arsimor, vështirësitë e të cilave janë ndjerë dukshëm, sidomos kur bëhej 

kalimi i nxënësve të Kosovës, nga niveli parauniversitar në atë të arsimit të lartë. 

Gjithashtu edhe me aplikimin e reformave shumë të shpeshta, brenda një dhjetëvjeçari, 

në shtimin e klasave, ndryshimi i kornizave kurrikulare pa bërë vlerësimin e programeve 

paraprake dhe nxjerrjen e rezultateve konkrete të arritjeve të deritanishme apo edhe 

pilotimin e programeve të reja, ka sjellë më shumë çrregullime se sa reformim të 

mirëfilltë të sistemit të arsimit.

Mungesa e vizionit të shtetit ku janë të përcaktuara qartë pritshmëritë, të cilat janë të 

arritshme, ka shkaktuar kaos jo vetëm në shkolla por edhe në mënyrat e realizimit të 

pjesëve të reformave në përgjithësi. Për pasojë, procesi i reformimit udhëhiqet nga fondet 

dhe projektet e bashkësisë ndërkombëtare (BE, USA, etj) të cilat shpesh herë bien ndesh 

me njëra tjetrën. Në vend që këto projekte të organizatave të ndryshme ndërkombëtare,  të 

orientohen nga MASHT, duke iu përshtatur kërkesave e nevojave për reformim të edukim 

në vend, këto organizata dalin me kërkesa dhe vizione  të tyre për reformim dhe shkollat 

hyjnë në procesin e reformave duke ndjekur qëllimin e projekteve, e jo të MASHT-it.

Së fundmi, edhe mësuesit kalojnë nëpër trajnime për zhvillim profesional, të cilët janë 

shumë të shpeshta, të pakoordinuara mirë dhe shpesh herë këto trajnime janë në kundërshtim 

me njëri tjetrin. Megjithatë, mësuesit e kanë për detyrë të kalojnë nëpër këto trajnime, të 

cilët u krijojnë më tepër hutim, se sa ndihmë në ngritjen e cilësisë së performancës së tyre

Reformimi i tërë sistemit të arsimit, nënkupton shtrirjen në të gjitha hallkat e sistemit 

në vend. Në rastin tonë kjo do të thotë se reformimi i tërë sistemit të arsimit duhet të 

bëhet në të gjitha nivelet dhe duke përfshirë të gjithë segmentet e këtij sistemi (shkollat, 

DKA, MASHT). Fullani këtë lloj të reformimit të tërë sistemit e quan reformim tre 

nivelesh (Fullan, 2010)
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KAPITULLI 3

METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

3.1. METODA E HULUMTIMIT

Ky lloj hulumtimi zbatohet për herë të parë në Kosovë, për këtë arsye hulumtuesja e 

ka konsideruar se është e domosdoshme përdorimi i metodave të kombinuara (sasiore 

dhe cilësore), të cilat janë zbatuar në studime të ndryshme në botë dhe janë cilësuar 

si metoda më të përshtatshme për konstatimin sa më real të gjendjes gjatë studimit 

të dukurive të ndryshme. Të dhënat të cilat janë nxjerrë përmes zbatimit të metodës 

sasiore dhe cilësore kanë plotësuar opinionin e mësuesve të cilët kanë qenë pjesë e 

studimit sasior. 

3.2 INSTRUMENTET E HULUMTIMIT

Në këtë punim janë përfshirë mësues, nxënës, prindër si dhe udhëhëqës të arsimit në 

kuadër të administrimit të UNMIK. 

Për këtë arsye në funksion të mbledhjes së informacionit, janë hartuar 4 lloje të 

ndryshme të pyetësorëve, përmes së cilëve janë nxjerrë të dhëna që prezantohen në 

këtë hulumtim. 

1. Pyetësori për mësues, përmes së cilit është matur përceptimi i mësuesve lidhur 

me fillimin e ndryshimeve në sistemin arsimor, bartës të së cilës ishin vetë ata. 

Pyetësori për mësues përmban 3 seksione. 

Seksioni A, i cili përmban sqarime për respondentin a respondenten, se cili 

është qëllimi i hulumtimit, cila është rëndësia e pjesëmarrjes së tyre në këtë 

hulumtim, kush është duke e realizuar hulumtimin, kujt do t’i shërbejnë 

rezultatet e dala nga ky hulumtim, garancia  e konfidencialitetit, udhëzimet se 

si duhet të plotësohet pyetësori, si dhe kontaktet e hulumtueses, në rast nevoje. 

Gjithashtu në këtë pjesë është hapësira ku respondenti vë firmën, si dëshmi se 

pjesëmarrja e tij a e saj në hulumtim është në bazë të vullnetit të lirë dhe pa 



45

presion. 

Seksioni B, përmban të dhëna të cilat kanë të bëjnë me informacione 

demografike rreth respondentit a respondentes,

Seksioni C, i cili përmban pyetje të cilat lidhen me perceptimin e respondentit 

a respondentes rreth ndryshimeve që kanë ndodhur në sistemin e arsimit. 

Gjithashtu këtu përfshihen edhe perceptimet e tyre rreth përgatitjes së tyre 

profesionale për të filluar procesin e mësimdhënies me reforma të reja, 

ndryshimi i kurrikulës dhe përshtatshmëria me nivelin e arsimimit të nxënësve, 

si dhe literatura e cila u shërbente për zhvillimin e procesit të mësimdhënies 

dhe nxënies.

Ky pyetësor është hartuar sipas shallës së Likertit, me gjithsej 5 mundësi përzgjedhëse. 

Pyetjet janë formuluar në formë të pohimeve, gjë që e ndihmon respondentin a 

respondenten, për të dhënë përgjigje sa më të përafërt më perceptimin real të tyre.

2. Pyetësori për nxënës, përmes së cilit është matur perceptimi i nxënësve  rreth 

mënyrës se si ata nxënë gjatë shkollimit të tyre në shkolla. Përfshirë edhe 

sukseset, sfidat dhe vështirësitë gjatë këtij procesi. Ky pyetësor është i përbërë 

nga 3 seksione.

Seksioni A, përfshin sqarime për nxënësit se si duhet ta plotësojnë pyetësorin 

si dhe garancinë për konfidencialitetin e tyre

Seksioni B, përmban informacione demografike të respondentit (nxënësit)

Seksioni C, përmban pyetje që masin perceptimin e nxënësve rreth mënyrës së 

arsimimit, sukseset, sfidat dhe vështirësitë që hasin gjatë procesit të nxënies.

Ky pyetësor përmban variacione të ndryshme të pyetjeve, siҫ janë pyetje me përgjigje 

me zgjedhje,  pyetje të hapura, pyetje me përzgjedhje etj.

3. Pyetësori për prindër, përmes së cilit është matur perceptimi i prindërve  rreth 
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mënyrës se si arsimohen fëmijët e tyre në shkolla. Gjithashtu përmes këtij 

pyetësori paraqitet perceptimi i tyre rreth bashkëpunimit me shkolla, përfshirë 

edhe sukseset, sfidat dhe vështirësitë e fëmijëve të tyre që hasin  gjatë shkollimit. 

Ky pyetësor është i përbërë nga 3 seksione.

Seksioni A, i cili përmban sqarime për respondentin a respondenten, se cili 

është qëllimi i hulumtimit, cila është rëndësia e pjesëmarrjes së tyre në këtë 

hulumtim, kush është duke e realizuar hulumtimin, kujt do t’i shërbejnë 

rezultatet e dala nga ky hulumtim, garancia  e konfidencialitetit, udhëzimet se 

si duhet të plotësohet pyetësori, si dhe kontaktet e hulumtueses, në rast nevoje. 

Gjithashtu në këtë pjesë është hapësira ku respondenti vë firmën, si dëshmi se 

pjesëmarrja e tij a e saj në hulumtim është në bazë të vullnetit të lirë dhe pa 

presion.

Seksioni B, përmban informacione demografike të respondentit (prindërve). 

Sektori C, i cili përmban pyetje që matin perceptimin e prindërve  rreth 

mënyrës së arsimimit të fëmijëve të tyre në shkollë. Gjithashtu është matur 

perceptimi i prindërve rreth ndryshimit të sistemit të arsimimit, sfidat që ata 

pësuan, perceptimi i tyre rreth përgatitjes profesionale të mësuesit a mësueses 

së fëmijëve të tyre, nxënies, etj.

Ky pyetësor është përmban variacione të ndryshme të pyetjeve, siç janë pyetje me 

përgjigje me zgjedhje,  pyetje të hapura, pyetje me përzgjedhje etj.

4. Pyetësori për udhëheqës, i cili është hartuar për të marrë opinionet e udhëheqësve 

të sistemit të arsimit, gjatë viteve 2000/2003. Ky pyetësor përbëhet nga 2 

seksione.

Seksioni A, i cili përmban sqarime për respondentin a respondenten, se cili është 

qëllimi i hulumtimit, cila është rëndësia e pjesëmarrjes së tij në këtë hulumtim, 

kush është duke e realizuar hulumtimin, kujt do t’i shërbejnë rezultatet e dala 

nga ky hulumtim, kush është udhëheqësi i hulumtueses në studimet doktorate, 

si dhe kontaktet e hulumtueses dhe të udhëheqësit. 
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Seksioni B, përbëhet nga pyetje, kryesisht të hapura, të cilat i mundësuan 

hulumtueses që të mbledh sa më shumë informacion për qëndrimin e 

respondentit, rreth  vendimeve të marra për fillimin e zbatimit të ndryshimeve 

në sistemin e arsimit në Kosovë.

5. Intervista me mësues (përmes fokus grupeve), e cila referon detaje praktike nga 

eksperiencat e punës së tyre në shkollë mbi ndryshimet që filluan në sistemin 

e arsimit, përgatitjen e tyre për këtë proces të ri, përballja e tyre me zbatimin 

e kurrikulës së re, metodologjia e mësimdhënies si dhe librat shkollorë të 

cilat kanë qenë në shërbim të tyre dhe të nxënësve.  Biseda me mësues është 

regjistruar dhe transkriptuar, në përputhje me kodin etik për hulumtues.

3.3 BESUESHMËRIA E PYETËSORËVE

Besueshmëria e pyetësorëve është ndër faktorët më të rëndësishëm të hulumtimit. 

Pyetësorët e mësuesve, nxënësve dhe prindërve  e përmbajnë nivelin e besueshmërisë. 

Si mjet për të vërtetuar besueshmërinë e pyetësorëve është përdorur Cronbah’s Alpha. 

Kjo analizë  përcakton qëndrueshmërinë e brendshme ose mesataren e korrelacionit të 

njësive në instrumentet matëse-pyetësorëve, për të matur besueshmërinë e tyre.

Matja e besueshmërisë së pyetësorëve është vërtetuar përmes Cronbach’s Alpha=.929 

për pyetësorët e mësuesve si dhe Cronbach’s Alpha=.660 për pyetësorët e prindërve. 

Vlerat e Alpha  tregojnë se të dhënat në këta pyetësorë janë të besueshme dhe 

konsistente.  Prandaj rezultatet e nxjerra nga ky hulumtim, përmes këtyre pyetësorëve, 

mund të përdoren me besueshmëri për të përshkruar fenomenin që është hulumtuar. 

Sa i përket fokus grupeve, gjithsej kanë qenë dy fokus grupe me nga 7 pjesëmarrës. 

Intervista me fokus grupet janë të inçizuara dhe të transkriptuara.

3.4  POPULLATA E HULUMTIMIT

Duke qenë se në këtë punim është hulumtuar gjendja e arsimit parauniversitar në 
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Kosovë dhe ndryshimet të cilat ndodhën në këtë sistem gjatë viteve 2000, popullata e këtij 

hulumtimi janë kosovarë. Hulumtimi është realizuar në njëmbëdhjetë komuna (Prishtinë, 

Prizren, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, Gjilan, Ferizaj, Malishevë, Istog, Lipjan dhe Vushtrri).

3.5. KAMPIONI

Kampioni i këtij hulumtimi është përzgjedhur në bazë të probabilitetit. Duke qenë se 

ky hulumtim ka pasur për qëllim matjen e ndryshimeve  (reformave) në arsim, numri 

i kampionit të përzgjedhur ka qenë i madh. Metoda e përzgjedhjes së kampionit, në 

bazë të probabilitetit, është konsideruar si më i përshtatshmi për këtë studim, pasi që 

kanë qenë të pranueshme afatet kohore të realizimit të hulumtimit si dhe kostot për 

realizimin e këtij hulumtimi kanë qenë më të arsyeshme. Kampioni i përzgjedhur për 

këtë hulumtim: janë përzgjedhur nga njëmbëdhjetë komuna, duke përfshirë të gjitha 

qytetet e mëdha si dhe disa nga fshatrat e këtyre komunave. Kampioni ka përfshirë 

kryesisht mësues, nxënës dhe prindër. Ky hulumtim ka përfshirë gjithsej 1257 

respodentë, prej të cilëve 1243 kanë qenë pjesë e intervistave me pyetësorë dhe 14 

kanë qenë pjesë e dy fokus grupeve. 

Fokus grupi i parë dhe i dytë gjithsej kishte 14 respodentë.  Secili pjesëmarrës është 

i koduar me numër (nga 1 deri në 7). Mësuesit e fokus grupeve ishin nga vende të 

ndryshme (Shtime, Mitrovicë, Fshati Zhabar-komuna e Mitrovicës, Fushë Kosovë,  

Komoran, Prishtinë, Drenas, Sllatinë, Malishevë).

3.6. GRUMBULLIMI DHE ADMINISTRIMI I TË DHËNAVE

Mbledhja e të dhënave është realizuar me lejen e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë (MASHT) gjatë vitit 2012/2013. Hulumtimi  zgjati rreth  4 muaj. Të 

dhënat e hulumtimit sasior u përpunuan përmes programit SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Pyetësorët për mësues dhe nxënës u administruan nga vetë 

hulumtuesja në 20 shkolla nëntëvjeçare dhe të mesme të lartë, ndërsa pyetësorët e 

prindërve iu dhanë nxënësve, përmes së cilëve u dorëzuan te prindërit dhe përsëri 

u sollën në shkollë nga vetë nxënësit dhe iu dorëzuan mësuesve. Prindërit ishin të 

gatshëm që të jepnin mendimin e tyre në pyetësor, megjithatë vështirësi u vërejtën në 

fshatra për plotësimin e testit nga prindërit dhe kthimin e pyetësorit në shkollë (përmes 
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nxënësit). Një numër i pyetësorëve nga fshatrat nuk u kthyen. Rastet e tilla në qytete 

ishin në numër më të vogël.       

Sa i përket organizimit të intervistave me fokus grupet,  kanë qenë të udhëhequra 

nga hulumtuesja si dhe një ndihmëse për mbajtjen e shënimeve. Intervista me fokus 

grupet është e incizuar dhe e transkriptuar, duke ruajtur origjinalitetin e mënyrave të 

komunikimit të mësuesve.

3.7 ANALIZA E TË DHËNAVE

Analiza e të dhënave  të hulumtimit është realizuar përmes programit SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Për përpunimin e të dhënave janë përdorur lloje të 

ndryshme të analizave siç janë: Analiza faktoriale, Krostabulimet dhe Korrelacion. 

Analiza faktoriale është zbatuar për të testuar ndërvarësinë brenda numrit të madh të 

variablave dhe përmes tyre është bërë identifikimi i faktorëve të përbashkët.

Krostabulimet. Kjo analizë është zbatuar në përpunimin e të dhënave statistikore të 

këtij hulumtimi, me qëllim të krahasimit të raportit mes dy variablave 

Korrelacioni. Kjo analizë është zbatuar me qëllim që të bëhet matja e forcës së 

ndërlidhjes mes dy variablave.

Transkriptimi i intervistës, është zbatuar nga vetë hulumtuesja duke e ruajtur origjinalitetin 

e plotë të bashkëbisedimeve të mësuesve. Kjo intervistë është realizuar për të krahasuar 

qëndrimet e mësuesve të cilët kanë shprehur opinionet e tyre përmes pyetësorëve si dhe 

opinionet e fokus grupeve të cilat i kanë shprehur përmes intervistave gjysmë të strukturuara.

3.8. KONSIDERATAT ETIKE

I gjithë hulumtimi është realizuar duke pasur parasysh parimet etike dhe profesionale. 

Këto parime janë respektuar me përpikëri të lartë, duke i bërë pjësëmarrësit  të jenë pjesë 

e këtij hulumtimi me vullnet të plotë, pa i detyruar dhe duke respektuar dëshirën e tyre 

për të vazhduar apo edhe për t’u tërhequr nga hulumtimi. Duke mbrojtur anonimatin e 

tyre në këtë hulumtim dhe duke i larguar ata nga çfarëdo lloj presioni eventual, qoftë 

nga pjesëmarrësit e tjerë apo edhe nga mbikqyrësit e tyre.
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KAPITULLI 4

 REZULTATET E HULUMTIMIT

PREZANTIMI I GJETJEVE

Në këtë kapitull do të prezantohen rezultatet e hulumtimit të realizuara në nivel të 

Kosovës. Si  fillim do të prezantohen informacionet e përgjithshme të pjesëmarrësve në 

këtë hulumtim, më pas vazhdon me pikëpamjet e mësuesve, të nxënësve dhe prindërve 

për ndryshimet të cilat janë zbatuar në sistemin e arsimit në Kosovë, duke u fokusuar 

në ndryshimet e para të zbatuara në sistemin e arsimit në vend. 

4.1   NDRYSHIMET E PJESSHME APO REFORMIM TËRËSOR I 
SISTEMIT TË ARSIMIT NË KOSOVË

4.1.1  Të dhënat demografike të respondentëve

Në këtë studim kanë qenë të përfshirë N=304 mësues, të shkollave fillore (kl 1-5), të 

mesme të ulët (kl 6-9) dhe të mesme të lartë (kl 10-13),  të përfshirë ishin edhe N=661 

nxënës,  prej tyre N=442 nxënës të nivelit fillor dhe të mesëm të ulët dhe N=219 

nxënës të nivelit të shkollës së mesme të lartë,  të përfshirë ishin edhe N=278 prindër. 

Mësuesit (N=304), sikurse mund të shihet në grafikun 1, janë nga komuna të ndryshme të 

Kosovës. Ky hulumtim ka pasur shtrirje në gjithsej në 11 komuna. me qëllim që të kemi 

një pasqyrë sa më të qartë për ndryshimet që kanë ndodhur në sistemin e arsimit (graf. 1).

                                                                 

Grafiku 1



51

Mësuesit (N=304), kanë qenë të përfshirë në nivele të ndryshme të klasave. Në grafikun 

nr. 2, mund të shohim se përqindja më e madhe e mësuesve u përkasin shkollave 

nëntëvjeçare (N=66.1%) dhe pjesa tjetër ishin mësues të shkollave të mesme të larta 

(kl. 10-13) (N=33.9%) (graf. 2).

   

                                                               

Grafiku 2

N=60.5% e mësuesit ishin të gjinisë femërore dhe N=39.5% ishin të gjinisë mashkullore 

(graf. 3). Grupmoshat e mësuesve ishin të ndryshme. N=17.4%, i përkisnin grup moshës 

21-30 vjeç, N=21.4%, i përkisnin grupmoshave 31-40 vjeç, N=31.2% i përkisnin grup 

moshave 41-50 vjeç, N=24% i përkisnin grupmoshave 51-60 vjeç dhe N=5.9%, i 

përkisnin moshës mbi 60 vjeç (graf. 4)

                      Grafiku 3                                                     Grafiku 4

Mësuesit e përfshirë në këtë hulumtim kishin nivele të ndryshme të shkollimit.  

N=42.8% ishin mësues që kishin të përfunduar nivelin universitar, por të profileve të 
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ndryshme dhe jo të atyre për mësimdhënie. N=30.3% e mësuesve, kishin të përfunduar 

vetëm shkollën e lartë (dyvjeçare) dhe nuk kishin kualifikime të cilat kërkohen t’i 

kenë mësuesit e përfshirë në procesin e mësimdhënies. N=18.8% e mësuesve kishin 

të përfunduar Fakultetin e Edukimit (institucion i vetëm, i akredituar, për përgatitjen e 

mësuesve, prej kl 1-12/1). 

N=4.6% të mësuesve kishin të përfunduar fakultetin pedagogjik (profesion ky që 

merret me këshillime pedagogjike dhe jo me mësimdhënie), si dhe kishte mësues që 

kualifikim të e shkollës së mesme. Përqindja e këtyre mësuesve nuk ishte e madhe 

N=3.6%, megjithatë është shqetësuese se në procesin e mësimdhënies akoma ka 

mësues të pakualifikuar për profesionin e mësuesit a mësueses (graf. 5)

Mësuesit gjithashtu i përkisnin përvojave të ndryshme që ishin të përfshirë në këtë 

profesion. Duke filluar nga përvoja me kohëzgjatje 1-vjeçare deri mbi 15- vjeçare 

(graf. 6).

 
                                               

                   

      

                      Grafiku 5                                                      Grafiku 6

Sa i përket nxënësve (N=661), pjesëmarrës në këtë hulumtim i përkisnin niveleve të 

ndryshme të shkollimit. N=15.1%, ishin nxënës që u përkisnin ciklit fillor (kl 1-5), 

N=51.7% e nxënësve i përkisnin klasave 6-9 dhe N=33.1% e nxënësve i përkisnin 

nivelit të lartë të mesëm (kl 10-12/13) (graf.  7). Përqindja e nxënësve prej N=55.7%, i 

përkisnin gjinisë femërore dhe N=44.3%, të gjinisë mashkullore (graf.  8).
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                    Grafiku 7                                                 Grafiku 8

Prindërit e përfshirë në këtë hulumtim ishin kryesisht ata të nxënësve të përfshirë në 

hulumtim.  Numri i prindërve ishte N=278 (graf. 9 dhe graf 10).

               Grafiku 9                                                        Grafiku 10

Të përfshirë në këtë hulumtim ishin N=36.3% e prindërve që e kishin fëmijën e 

tyre në nivelin fillor (kl 1-5),  N=37.4% e prindërve që fëmijët i kishin në kl 6-9 

dhe N=26.3% e prindërve i kishin fëmijët në kl 10-13 (graf. 11). Prindërit ishin të 

profesioneve të ndryshme siç janë punënjës arsimi, shërbyes civil, fermer, tregtar, 

zejtar, etj. (graf. 12).
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               Grafiku 11                                                    Grafiku 12

N=48.6% e prindërve i përkisnin gjinisë femërore dhe N=51.4% i përkisnin gjinisë 

mashkullore (graf 13). Mosha e prindërve ishte e ndryshme. N=7.2% e prindërve i 

përkisnin grupmoshave 25-30 vjeҫ, N=41.4% i përkisnin grupmoshave 31-40 vjeҫ, 

N=41.4% i përkisnin grupmoshave 41-50 vjeҫ dhe N=10.1% i përkisnin grupmoshave 

51-60 vjeҫ (graf. 14).

          
                     Grafiku 13                                                    Grafiku 14

4.1.2 Ndryshimet në sistemin e arsimit nga këndëveshtrimet e mësuesve

Në tab 4.1.2.1 është paraqitur një analizë krostabulimi rreth përgatitjes së mësuesve  

për fillimin e ndryshimeve në sistemin arsimor. Në këtë tabelë janë krahasuar 

qëndrimet e mësuesve nga qytetet dhe nga fshatrat. Sa i përket mësuesve nga qyteti 

dhe fshati vërehet dallim rreth përgatitjes së tyre, për të filluar ndryshimet e reja të 



55

sistemit arsimor. Ky dallim është statistikisht i rëndësishëm, ku sipas mësuesve nga 

fshati konsiderojnë se ishin më të përgatitur 21.7% në dallim me ata nga qyteti 10.6%. 

Mësuesit ishin të përgatitur për të filluar mësimdhënien me ndryshimet e reja të sistemit të 
edukimit * Qytet_fshat

 Qytet_fshat
Total

 Qytet Fshat
Pajtohem plotësisht 1.1% 1.9% 1.4%
Pajtohem 10.6% 21.7% 14.7%
Nuk pajtohem 58.1% 60.4% 58.9%
Aspak nuk pajtohem 19.6% 5.7% 14.4%
Nuk e di 10.6% 10.4% 10.5%
 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 14.825a  : p= 0.005

Tab 4.1.2.1

Në Tab 4.1.2.2 ëahtë analizuar përgatitja e mësuesve për fillimin e ndryshimeve në 

sistemin arsimor duke e krahasuar me përvojën e tyre të punës. Vërehet një dallim i 

rëndësishëm te mësuesit me përvojë më të madhe ndaj atyre mësuesve me përvojë më 

të vogël të punës. Sipas statistikave, mësuesit me përvojë më të madhe dekalarojnë 

se ishin më pak të përgatitur për ndryshimet e reja, respodentët me përvojë 10-15 vjet 

77.4% ndërsa ata me mbi 15 vjet 69.2%.

Mësuesit ishin të përgatitur për të filluar mësimdhënien me ndryshimet e reja të sistemit të 
edukimit * 

Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:
Total

 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 5.9%    1.6%

Pajtohem 30.8% 33.3% 18.5% 5.7% 7.5% 14.5%

Nuk pajtohem 15.4% 9.8% 64.8% 77.4% 69.2% 57.6%

Aspak nuk pajtohem  2.0% 11.1% 17.0% 22.6% 15.1%

Nuk e di 38.5% 49.0% 5.6%  .8% 11.2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 186.377a : p=0.000

Tab 4.1.2.2
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Në Tab 4.1.2.3 vërehet se shumica e mësuesve deklarojnë se nuk ishin të njoftuar me 

kohë për ndryshimet e reja në sistemin e arsimit, 49.7% prej tyre nuk pajtohen se ishin 

të njoftuar ndërsa 12.8% e mësuesve janë deklaruar se aspak nuk pajtohen me këtë 

qëndrim. Dallim thelbësor  dhe i rëndësishëm vërehet edhe te mosha e mësuesve ku 

ata të moshës më të vjetër 41-50 vjeç deklarojnë se nuk ishin të njoftuar me kohë për 

ndryshimet e reja që do të ndodhnin në sistemin e arsimit.

Ne ishim njoftuar me kohë për ndryshimet e reja ne sistemin e edukimit * Mosha:

 Mosha:
Total

 21-30 31-40 41-50 51-60 Mbi 60 
vjeç

Pajtohem plotësisht 7.8%  1.1%   1.6%

Pajtohem 21.6% 31.3% 24.5% 13.7% 36.8% 23.7%

Nuk pajtohem 17.6% 46.3% 58.5% 63.0% 52.6% 49.7%

Aspak nuk pajtohem  10.4% 14.9% 21.9% 10.5% 12.8%

Nuk e di 52.9% 11.9% 1.1% 1.4%  12.2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 136.200a : p=0.000

Tab 4.1.2.3

Në tab 4.1.2.4, Vërehet një dallim i rëndësishëm dhe thelbësor ndërmjet mësuesit me 

përvojë të gjatë në punë si dhe ata me përvojë të shkurtër. Shumica e mësuesve me 

përvojë të gjatë me mbi 50% deklarojnë nuk pajtohen me qëndrimin se ata ishin të 

trajnuar mjaftueshëm për sfidat e reja që i prisnin me reformat.

Ne ishim trajnuar mjaftueshëm për sfidat e reja që po na prisnin me reformat e reja 
* Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:
Total

 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 5.9%    1.6%

Pajtohem 15.4% 33.3% 37.0% 17.0% 19.5% 24.3%

Nuk pajtohem 7.7% 7.8% 51.9% 67.9% 59.4% 48.7%

Aspak nuk pajtohem  2.0% 7.4% 15.1% 21.1% 13.5%

Nuk e di 61.5% 51.0% 3.7%   11.8%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 193.939a p=0.000

Tab 4.1.2.4
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Në tab 4.1.2.5, Dallim tjetër i rëndësishëm janë qëndrimet e mësuesve nga qytetet dhe 

ata nga fshati, në lidhje me përgatitjen e tyre përmes trajnimeve, për të filluar vitin 

shkollor me ndryshime të reja. Sipas të dhënave vërehet se mësuesit nga fshatrat me 

17.9% pajtohen se trajnimet që u mbajtën përpara se të fillojnë ndryshimet në sistemin 

e arsimit, u ndihmuan mjaftueshëm, përkundër mendimeve të mësuesve nga qytetet të 

cilët mbi 50% u shprehën se trajnimet që i mbajtën nuk i ndihmuan ata, për të filluar 

me sistem të ri të mësimdhënies.

Trajnimet që u mbajtën, na ndihmuan mjaftueshëm për të filluar vitin shkollor me sistem të 
ri të mësimdhënies. * Qytet_fshat

 Qytet_fshat
Total

 Qytet Fshat

Pajtohem plotësisht 1.1% 1.9% 1.4%

Pajtohem 7.3% 17.9% 11.2%

Nuk pajtohem 48.6% 52.8% 50.2%

Aspak nuk pajtohem 32.4% 17.0% 26.7%

Nuk e di 10.6% 10.4% 10.5%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 13.199a : p=0.000

Tab 4.1.2.5

Në tab 4.1.2.6, Sipas të dhënave vërehet se mësuesit me përvojë të gjatë pune, nuk 

pajtohen se e kishin të qartë se çfarë ndryshimesh do të realizoheshin në vitin e ri 

shkollor 2002/03.

Ne e kishim të qartë se çfarë ndryshimesh do të realizoheshin në vitin e ri shkollor 2002/03 
* Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:
Total

 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 5.9%    1.6%

Pajtohem 15.4% 33.3% 18.5% 7.5% 9.8% 15.1%

Nuk pajtohem 7.7% 9.8% 63.0% 67.9% 67.7% 54.6%

Aspak nuk pajtohem   14.8% 24.5% 22.6% 16.8%

Nuk e di 61.5% 51.0% 3.7%   11.8%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 204.642a : p=0.000

Tab 4.1.2.6
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Në tab 4.1.2.7 Siç duket edhe nga të dhënat respondentët nga fshati e kishin më të lehtë 

fillimin e klasave të 9-ta. Rreth 20.8% e tyre deklarojnë se pajtohen me këtë deklaratë 

për dallim nga mësuesit të shkollave të qytetit të cilët vetëm 10.6% deklarojnë ta kenë 

pasur të lehtë.

Fillimi i klasave të 9-ta ishte proces i lehtë për mësuesit * Qytet_fshat

 Qytet_fshat
Total

 Qytet Fshat

Pajtohem plotësisht 8.4% 3.8% 6.7%

Pajtohem 10.6% 20.8% 14.4%

Nuk pajtohem 18.4% 38.7% 26.0%

Aspak nuk pajtohem 54.2% 26.4% 43.9%

Nuk e di 8.4% 10.4% 9.1%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 29.386a : p=0.000

Tab 4.1.2.7

Në tab 4.1.2.8, vërehet dallim i rëndësishëm ndërmjet mësuesve me përvojë më të 

gjatë në punë ndaj mësuesve me përvojën të shkurtër. Sipas të dhënave mësuesit me 

përvojë të shkurtër konsiderojnë se fillimi i klasave të 9-ta ishte proces i lehtë për ta, 

kjo ishte më shumë paraqitje e supozimeve të tyre, pasi që ata nuk ishin në proces të 

punës gjatë periudhës 2002/03.  Ndërsa mësuesit me përvojë më të gjatë të cilët ishin 

bartës të këtyre ndryshimeve mbi 50% e tyre deklaruan se fillimi i klasëve të nënta 

ishte proces shumë i vështirë.

Fillimi i klasave të 9-ta ishte proces i lehtë për mësuesit 
* Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:
Total

 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 17.6% 9.3% 3.8% 1.5% 6.6%

Pajtohem 23.1% 41.2% 11.1% 11.3% 6.8% 14.8%

Nuk pajtohem  3.9% 20.4% 39.6% 33.1% 25.7%

Aspak nuk pajtohem 7.7% 3.9% 55.6% 43.4% 57.1% 43.4%

Nuk e di 53.8% 33.3% 3.7% 1.9% 1.5% 9.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 169.909a : p=0.000

Tab 4.1.2.8



59

Në tab 4.1.2.9, Mbi 50% e mësuesve me përvojë të gjatë pune nuk pajtohen se filluan 

vitin shkollor me programe të përshtatshme me kurrikulën 2001.

Ne filluam vitin shkollor, me plane dhe programe të përshtatshme me kurrikulën 2001

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:
Total

 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 7.8%    2.0%

Pajtohem 15.4% 35.3% 20.4% 9.4% 14.3% 18.1%

Nuk pajtohem 7.7% 7.8% 57.4% 62.3% 58.6% 48.4%

Aspak nuk pajtohem  2.0% 18.5% 26.4% 27.1% 20.1%

Nuk e di 61.5% 47.1% 3.7% 1.9%  11.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 186.983a : p=0.000

Tab 4.1.2.9

Në tab 4.1.2.10, paraqiten qëndrimet e mësuesve për literaturën (tekstet shkollore), të 

cilat do të duhej të ishin në shërbim të mbarvajtjes së procesit të mësimdhënies dhe 

nxënies. Mësuesit më me përvojë punë janë deklaruar se nuk kishin literaturën e duhur 

për lëndët e parashikuara.

Ne kishim literaturën (tekstet) e duhur shkollore për lëndët e parashikuara. * Përvoja e 
punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:
Total

 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 
vjet

10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 7.8%    2.0%

Pajtohem 15.4% 35.3% 48.1% 32.1% 27.8% 32.9%

Nuk pajtohem  11.8% 35.2% 45.3% 48.1% 37.2%

Aspak nuk pajtohem 7.7% 2.0% 13.0% 22.6% 24.1% 17.4%

Nuk e di 61.5% 43.1% 3.7%   10.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 168.766a : p=0.000

Tab 4.1.2.10

Në tab 4.1.2.11, vërehet një mospajtim mes mësuesve që kanë mbi 5 vite përvojë pune 

në raport me mësuesit që janë me më pak përvojë. Mësuesit me përvojë të gjatë në 

punë aspak nuk pajtohen se tekstet shkollore që do të duhej t’i shfrytëzonin nxënësit 

ishin në përputhje me objektivat e pritshme sipas kurrikulës 2001. 
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Tekstet shkollore ishin në përputhje të plotë me objektivat e pritura sipas kurrikulës 2001 * 
Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:
Total

 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 10-15 vjet Mbi 15 vjet
Pajtohem plotësisht 15.4% 7.8%    2.0%
Pajtohem 15.4% 31.4% 9.3% 3.8% 2.3% 9.2%
Nuk pajtohem  7.8% 27.8% 41.5% 36.8% 29.6%
Aspak nuk pajtohem 7.7% 17.6% 61.1% 54.7% 60.9% 50.3%
Nuk e di 61.5% 35.3% 1.9%   8.9%
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 198.954a : p=0.000

Tab 4.1.2.11

Në tab 4.1.2.12, paraqiten qëndrimet e mësuesve rreth qartësisë së kurrikulumit si dhe 

zbatueshmërisë së saj në procesin e mësimdhënies. Nga rezultatet e prezantuara në këtë 

tabelë vërehen se vështirësi më të mëdha në të kuptuarit dhe zbatimin e kurrikulumit, 

kishin hasur mësuesit të cilët kishin përvojë pune 10-15 vite, duke mos i anashkaluar edhe 

mësuesit me përvojë punë 5-10 vjeçare dhe atyre që kishin mbi 15 vite përvojë pune. 

Kurrikula ishte e qartë dhe lehtë e zbatueshme për ne. 
* Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:
Total

 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 9.8%    2.3%

Pajtohem 30.8% 49.0% 27.8% 15.1% 12.8% 22.7%

Nuk pajtohem  5.9% 57.4% 66.0% 64.7% 51.0%

Aspak nuk pajtohem  2.0% 13.0% 18.9% 22.6% 15.8%

Nuk e di 53.8% 33.3% 1.9%   8.2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 188.608a : p=0.000

Tab 4.1.2.12

Në tab 4.1.2.13, të gjithë respodentët që kishin mbi 5 vite përvojë punë paraqesin 

mospajtim me deklaratës, se ata e dinin qartë se çfarë do të zhvillohet në kuadër të 

lëndëve që do i mbanin në vitin shkollor 2002/03.
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Ne e dinim qartë se çfarë do të zhvillohej në kuadër të lëndëve që do t’i mbanim * Përvoja e 
punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:
Total

 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 7.8%   .8% 2.3%

Pajtohem 15.4% 37.3% 37.0% 22.6% 21.1% 26.6%

Nuk pajtohem 7.7% 5.9% 44.4% 54.7% 51.9% 41.4%

Aspak nuk pajtohem  3.9% 16.7% 22.6% 26.3% 19.1%

Nuk e di 61.5% 45.1% 1.9%   10.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 178.429a : p=0.000

Tab 4.1.2.13

Në tab 4.1.2.14 vërehet opinioni i mësuesve  rreth ndryshimeve që ndodhën në 

sistemin arsimor 2001/03.  Shihet qartë se edhe mësuesit nga shkollat e qyteteve edhe 

të shkollave në fshatra  nuk pajtohen se ndryshimet që ndodhën në sistemin arsimor 

ishin tërësore dhe përfshinin çdo nivel të sistemit arsimor. 

Ndryshimet që ndodhën gjatë vitit 2002/03, në sistemin e edukimit, ishin të tërësishme dhe 
përfshinë çdo nivel (klasë) të arsimit parauniversitar * Qytet_fshat

 Qytet_fshat
Total

 Qytet Fshat

Pajtohem plotësisht 1.1% 1.9% 1.4%

Pajtohem 8.4% 16.0% 11.2%

Nuk pajtohem 38.0% 48.1% 41.8%

Aspak nuk pajtohem 41.9% 17.0% 32.6%

Nuk e di 10.6% 17.0% 13.0%

  100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 20.139a : p=o.ooo

Tab 4.1.2.14
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4.1.3 Bashkëpunimi me prindër

Në tab 4.1.3.1, vërehet se shumica e mësuesve deklarohen se kanë bashkëpunim të mirë 

me prindërit e nxënësve. Sipas të dhënave vërehet se rreth 70.1% e mësuesve të gjinisë 

femërore pajtohen se kanë bashkëpunim të mirë me prindërit, për dallim me përqindjen më 

të ulët të mësuesve e gjinisë mashkullore  që me këtë qëndrim janë përgjigjur rreth 41.4%.

Ne kemi bashkëpunim të mirë me prindërit  e nxënësve * Gjinia:

 Gjinia:
Total

 Femër Mashkull

Pajtohem plotësisht 28.7% 8.1% 20.4%

Pajtohem 41.4% 33.3% 38.2%

Nuk pajtohem 28.2% 55.3% 39.1%

Aspak nuk pajtohem 1.7% 2.4% 2.0%

Nuk e di  .8% .3%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 31.943a : p=0.000

Tab 4.1.3.1

Në tab 4.1.3.2, është bërë analizë krahasuese lidhur me bashkëpunimin mësues prindër 

në fshatra dhe në qytete. Vërehet qartë se bashkëpunimi më i madh ekziston midis 

mësuesve dhe prindërve në qytete. Rreth 74.35% e mësuesve të shkollave në qytete 

deklarohen se kanë bashkëpunim të mirë me prindërit. Ndërsa kjo përqindje është 

dukshëm më e ulët në qëndrimet e mësuesve të shkollave të fshatrave. Rreth 31.1% e 

mësuesve në fshatra kanë deklaruar se kanë bashkëpunim të mirë me prindërit. 

Ne kemi bashkëpunim të mirë me prindërit  e nxënësve * Qytet_fshat

 Qytet_fshat
Total

 Qytet Fshat

Pajtohem plotësisht 33.0% 1.9% 21.4%

Pajtohem 41.3% 29.2% 36.8%

Nuk pajtohem 24.0% 65.1% 39.3%

Aspak nuk pajtohem 1.7% 2.8% 2.1%

Nuk e di  .9% .4%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 63.367a : p=0.000

Tab 4.1.3.2
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4.1.4  Nxënësit përballë ndryshimeve, sfidat që ata i hasin gjatë procesit të nxënies 
në shkolla

Në tab 4.1.4.1, janë paraqitur qëndrimet e nxënësve për lëndët në të cilat hasin më 

shumë vështirësi. Vërehet dallim i madh midis nxënësve të shkollave nëntëvjeçare 

ndaj nxënësve të shkollave të mesme të larta.  Lënda e matematikës për të dyja nivelet 

konsiderohet se është lëndë më e vështirë. Për nxënësit e nivelit nëntëvjeçar lëndë 

tjetër e vështirë është kimia dhe historia. Ndërsa te nxënësit e nivelit të mesëm të lartë 

lëndë të vështira krahas lëndës së matematikës është lënda e fizikës dhe lënda e kimisë. 

Në cilën lëndë keni më së shumti vështirësi?

 Niveli i shkollës:
Total

 Niveli nëntëvjeçar Niveli i mesëm

Matematikë 24.1% 44.8% 31.0%

Gjuhë shqipe 3.6% 3.3% 3.5%

Histori 12.6% 2.8% 9.3%

Gjeografi 5.5% 2.8% 4.6%

Kimi 18.4% 8.8% 15.2%

Fizikë 10.7% 9.4% 10.3%

Biologji 1.6% 5.5% 2.9%

Informatikë 3.3% 3.3% 3.3%

Edukatë Qytetare 3.6%  2.4%

Njeriu dhe natyra 3.6%  2.4%

Muzikë 2.5% 1.1% 2.0%

Art figurativ 3.6% .6% 2.6%

Edukatë fizike .8% 1.1% .9%

Punë dore .5%  .4%

Gjuhë angleze 5.8% 6.1% 5.9%

Astronomi  .6% .2%

Gjuhë frënge  .6% .2%

Praktikë profesionale  5.5% 1.8%

Gjuhë gjermane  3.3% 1.1%

Filozofi  .6% .2%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 102.509a : p=0.000

Tab 4.1.4.1
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Në tab 4.1.4.2, janë paraqitur arsyetimet e nxënësve për vështirësitë që po i hasin 

në lëndët e caktuara. Nga të dhënat statistikore vërehet se vështirësinë më të madhe, 

nxënësit e të dyja niveleve të shkollimit e kanë meqë nuk e kuptojnë mësuesin. Arsyetim 

tjetër për nxënësit e shkollave nëntëvjeçare është se tekstet që ata i përdorin në shkolla 

janë të pakuptueshme si dhe ngarkohen shumë me detyra nga ana e mësuesve. Ndërsa 

nxënësit e shkollave të mesme të larta përveç këtij arsyetimi shtojnë se mësuesit nuk 

janë të qartë gjatë mësimit  dhe i ngarkojnë me mësime.

Arsyetimi

 Niveli i shkollës:
Total

 
Niveli nëntëv-

jeçar Niveli i mesëm

Ngarkesë nga ana e profesorëve 17.6% 18.2% 17.8%

Profesori nuk është i qartë 15.4% 19.3% 16.7%

Teksti është i pakuptueshëm 19.0% 7.7% 15.3%

Të mësuarit përmendesh 6.6% 1.7% 5.0%

Vlerësimi i profesorit është jo i 
drejtë 5.0% 7.7% 5.9%

Nuk më pëlqen lënda 2.5% 4.4% 3.1%

Nuk e kuptoj profesorin 19.6% 24.9% 21.3%

Mungojnë laboratorët 6.3% 8.3% 7.0%

Tjetër 1.7% 2.8% 2.0%

Nuk kam talent 4.4% 1.1% 3.3%

Mësuesi u kushton vëmendje 
vetëm nxënësve të shkëlqyeshëm  1.7% .6%

Mësuesi është i ashpër 1.9% 2.2% 2.0%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 33.231a : p=0.000

Tab 4.1.4.2

4.1.5 Opinioni i prindërve lidhur me cilësinë në procesin e shkollimit të fëmijëve të tyre

Në tab 4.1.5.1, është paraqitur krostabulimi duke krahasuar opinionet e prindërve të 

komunave  të ndryshme.   Dallim i rëndësishëm vërehet në komunën e Gjilanit, ku 

50% e prindërve nga kjo komunë deklarojnë se mësuesit janë shumë të përgatitur në 

aspektin profesional. Për dallim nga prindërit e komunës së Lipjanit të cilët vetëm 

5.6% e kanë këtë qëndrim.
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Sa janë të përgatitur profesionalisht mësuesit që mësojnë fëmijët tuaj?

 Emri i komunës:
Total

 Prishtinë Prizren Pejë Gjakovë Mitrovicë Gjilan Ferizaj Malishevë Istog Lipjan Vushtrri

Shumë 46.2% 39.1% 11.4% 32.1% 37.5% 50.0% 18.2% 22.2% 33.3% 5.6% 38.5% 29.5%

Mesatarisht 53.8% 56.5% 74.3% 56.6% 54.2% 45.0% 72.7% 72.2% 60.0% 72.2% 61.5% 61.9%

Pak   5.7% 3.8% 8.3%  6.1% 5.6%    3.2%

Aspak   2.9%       5.6%  .7%

Nuk e di  4.3% 5.7% 7.5%  5.0% 3.0%  6.7% 16.7%  4.7%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 47.942a : p=0.182

Tab 4.1.5.1

Në tab 4.1.5.2, Është bërë krahasimi i opinioneve të prindërve nga komuna të ndryshme, 

rreth shkollimit të fëmijëve të tyre. Prindërit e komunës së Gjakovës janë ata që më së 

shumti pajtohem më këtë deklaratë, rreth 83% janë deklaruar se shkollimi i fëmijëve 

të tyre është në nivelin e duhur. Ndërsa më të pakënaqur janë prindërit e komunës së 

Pejës, në të cilën rreth 34.3% e tyre mendojnë se arsimimi i fëmijëve të tyre nuk është 

në nivelin e duhur.

Mendoni se arsimimi i fëmijëve tuaj është në nivelin e duhur.

 Emri i komunës:

Total Prishtinë Prizren Pejë Gjakovë Mitrovicë Gjilan Ferizaj Malishevë Istog Lipjan Vushtrri

Po 73.1% 73.9% 45.7% 83.0% 70.8% 85.0% 72.7% 72.2% 80.0% 77.8% 84.6% 73.4%

Jo 15.4% 8.7% 34.3% 7.5% 16.7% 10.0% 9.1% 11.1% 13.3% 11.1%  13.3%

Nuk jam 
i/e sigurt 11.5% 17.4% 20.0% 9.4% 12.5% 5.0% 18.2% 16.7% 6.7% 5.6% 15.4% 12.9%

Nuk e di          5.6%  .4%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 40.923a : p=0.088

Tab 4.1.5.2
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KAPITULLI 5

DISKUTIMI

 
 Mësuesit janë në zemër të procesit të edukimit”

OECD 1989

INTERPRETIMI I GJETJEVE

Në këtë kapitull paraqiten gjetjet kryesore të studimit të ndërthurura me analizën e 

literaturës, teoritë dhe studimet mbi fushën e studimit.

5.1 MËSUESIT SI PJESË E  NDRYSHIMEVE NË ARSIM 

Ndryshimi në arsim për çdo vend në botë është proces i vështirë dhe kërkon kohë, 

vëmendje dhe angazhim maksimal për të filluar ciklin e lëvizjeve të reja. Faktor kryesor  

në mbarëvajtjen e ndryshimeve në sistemin e arsimit luan mënyra e planifikimit dhe 

përcaktimi  strategjisë së zbatimit. Sipas Fullanit (Fullan 1991) “Dështimi për të 

kuptuar se si njerëzit i përjetojnë ndryshimet, për dallim me mënyrën se si ato ishin 

të planifikuara të ndodhnin,  është thelbi i mungesës së suksesit në reformat sociale”   

(James Nolan Jr. & Denise G. Meiste, 2000).

Një gjë e tillë ishte evidente edhe te procesi i ndryshimit në sistemin arsimor në 

Kosovë. Mos informimi në kohën e duhur i mësuesve për procesin nëpër të cilën ata 

do të kalonin, ishte ndër faktorët thelbësorë që e penguan realizimin e suksesshëm të 

reformave arsimore në vend. Individët të cilët e iniciuan këtë ndryshim, nuk e kishin 

të qartë se mungesa e informimit dhe përgatitjes së mësuesve për këtë proces, do të ulë 

dinamikën dhe cilësinë e realizimit të ndryshimeve të parashikuara.

Këtë qasje e mbështesin edhe Bogdan dhe Bikler (1992) të cilët mendojnë se “Njerëzit 

që përpiqen të bëjnë ndryshime në arsim, qoftë në nivel klase apo në tërë sistemin, 

rrallë herë e kuptojnë se çfarë mendojnë pjesëmarrësit e këtyre ndryshimeve për këtë 

proces. Për pasojë ata nuk janë në gjendje të parashikojnë saktë se si do të ragojnë 

pjesëmarrësit ndaj lëvizjeve të reja ndaj procesit të arsimit. Meqë janë njerëzit ata që 



67

do jetojnë me ndryshimin, koncepti i tyre për ndryshimet është kryesor që ky proces të 

funksionojë” (James Nolan Jr. & Denise G. Meister, 2000).

Kjo qasje mbështetet edhe nga të dhënat e hulumtimit me mësimdhënës. Vërehet 

se shumica e mësuesve nuk ishin njoftuar me kohë se do të ndodhnin ndryshime në 

sistemin e arsimit.  Rreth 62.5% e mësuesve ishin deklaruar se nuk kishin qenë të 

njoftuar dhe se kjo kishte shkaktuar pështjellim te mësuesit, pasi ata nuk e dinin se si 

t’i qaseshin këtyre ndryshimeve.

 Në total 72.7% e mësuesve deklaruan se nuk ishin të përgatitur për të filluar zbatimin 

e ndryshimeve me nxënësit e tyre. Rreth 77.7%  e mësuesve nga qyteti nuk kishin qenë 

të përgatitur për ndryshimet e reja. Ngjashëm me deklaratat e mësuesve nga shkollat e 

qyteteve, edhe mësuesit nga shkollat e fshatrave, rreth 66.1% deklaruan se nuk ishin të 

përgatitur për këto ndryshime.

Sa më e madhe të jetë rëndësia e arsimit si një tërësi, aq më i madh është prioriteti 

që duhet t’ju jepet mësuesve përgjegjës për edukimin (Day, 2002). Gjithashtu, Day 

(2002), mendon se “mësuesit nuk mund të zhvillohen në mënyrë pasive. Është shumë 

e rëndësishme që ata të jenë drejtëpërdrejt të përfshirë në vendimmarrje në lidhje me 

drejtimin dhe proceset e zhvillimit të tyre të vazhdueshëm: (Day, 2002 ).

Mësuesit në Kosovë nuk ishin të përfshirë në planifikimin për ndryshime të reja në 

arsim. Atyre u mungonte edhe përgatitja profesionale (trajnimet), për të pasur më të 

lehtë zbatimin e risive të reja në klasë. Nga numri i përgjithshëm i respondentëve 

mësues, rreth  62.2%  kishin deklaruar se nuk ishin të trajnuar mjaftueshëm për të qenë 

më të përgatitur përpara procesit të ndryshimeve që po ndodhnin. 

 

Trajnimet që u mbajtën në atë periudhë, nuk i ndihmuan mjaftueshëm mësuesit, për 

të pasur më të lehtë fillimin e vitit të ri shkollor. Këtë mendim e ndajnë rreth 76.9% 

e mësuesve. Qëndrime të ngjashme kishte edhe në intervista me grupet e fokusit me 

mësues. 
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Mësuesit, nuk kanë arritur të perceptojnë lëvizjet që po ndodhnin në sistemin e arsimit.  

Deklaratat e mësuesve tregojnë se ata janë ndjerë të frikësuar, pikërisht për shkak të 

mungesës së informacionit dhe përgatitjeve profesionale, të cilat u kishin munguar. 

Kjo e vështirësoi në masë të madhe mbarëvajtjen e ndryshimit pozitiv në klasë, shkollë 

dhe tërë sistemin e arsimit.

Zhvillimi i suksesshëm i shkollës është i varur nga zhvillimi i suksesshëm i mësuesve 

(Day, 2002).

Fillimi i klasave të nënta, ishte hap i madh që po ndodhte për herë të parë në sistemin 

e arsimit.  Rreth 69.1% e mësuesve të cilët ishin përfshirë në mësimdhënie me klasat e 

nënta, deklaruan se nuk ishte një proces i lehtë për ta. 

Mësuesit filluan zbatimin e ndryshimeve në arsim, në mungesë të planeve dhe 

programeve për lëndët përkatëse, që ishin përgatitur në përputhje me kurrikulumin e 

ri 2001.  Rreth 68.5% e mësuesve deklaruan këtë duke e mohuar se ata kishin planet 

dhe programet përmes së cilave do të punonin me nxënës, në përputhje me objektivat 

e kurrikulumit të vitit 2001.

Përveç mungesës së planeve dhe programeve, mësuesit kishin filluar punën e tyre 

edhe në mungesë të librave shkollor (tekstet shkollore). Rreth 54.6% e mësuesve 

deklaruan se nuk kishin literaturën e duhur shkollore për lëndët e parashikuara me 

“. ... unë kam filluar në shkollën Rilindja në Dritan, ku për herë të parë kam 

filluar me klasën e pestë.  Unë e kam pasur klasën e dytë në të vërtet kishte per-

funduar me klasën e dytë dhe ishte dashur me marr klasën time (klasën e tretë). 

Në atë kohë,  me plan-programe,  me të gjitha i kisha përgatitur. Kur kam ardh 

në Shtator , drejtori me ka thënë se prej ministrisë kam marrë njoftimin se unë 

tani duhet me marr klasën e pestë sepse mësuesi që e ka pas klasën e katërtë,  ka 

qenë me shkollim normal… unë totalisht isha i papërgatitur, as nuk kam marr 

pjesë në trajnime as nuk kisha informacion,  drejt e në klasën e pestë, as plan e 

as kurgjo nuk kam pas…”

Mësuesi 4 (fokus grupi 2)
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kurrikulumin e ri 2001. Rreth 79.9% e mësuesve deklaruan se tekstet shkollore që 

ata i zotëronin nuk ishin në përputhje me objektivat e parashikuara me kurrikulumin 

2001. 

Mësuesit u deklaruan se vështirësi për ta ishte edhe qartësia dhe zbatueshmëria e lehtë 

e kurrikulumit 2001. Rreth 66.8%  e tyre deklaruan se kurrikulumi nuk ishte i qartë dhe 

lehtë i zbatueshëm për ta.

Rreth 60.5% e tyre  nuk e dinin qartë se çfarë do të zhvillohej në kuadër të lëndëve që 

do t’i mbanin.

Pikërisht për këto arsye rreth 74.4% e mësuesve deklaruan se ndryshimet që ndodhën 

në sistemin e arsimit 2002/03, nuk ishin të tërësishme dhe nuk e  përfshinë çdo nivel 

të arsimit parauniversitar.

Përderisa mësuesit që ishin pjesë e këtij hulumtimi u ballafaquam me vështirësi të mëdha 

për të jetësuar ndryshimet e reja në punën e tyre të mësimdhënies, aspekti teorik na orienton 

në qasjen e planifikimit dhe mbështetjes së vazhdueshme për mësuesit. Sipas Day (2002), 

planifikimi dhe mbështetja e zhvillimit gjatë tërë karrierës profesionale është përgjegjësi e 

përbashkët e mësuesve, shkollave dhe qeverisë (Day, 2002).

Day gjithashtu thekson se zhvillimi i vazhdueshëm profesional i mësuesve është i 

domosdoshëm me qëllim që të jenë në hap me ndryshimet dhe të rishikojnë e ripërtrijnë 

shkathtësitë, dijet dhe vizionin e tyre për mësimdhënie të mirë (Day, 2002).

“…ne e dimë që p.sh. librat e leximit nuk kanë ardhë në fillim të vitit por vetëm 

dy javë para përfundimit të vitit dhe dihet kush është fajtor për këtë. Mirëpo 

edhe trajnimet nuk kanë qenë profesionale, ne mundemi me thanë të kundërtën 

por nuk kanë qenë.  Trajnerët kanë qenë njerëz që e kanë lexuar literaturë dhe 

trajnimi yne ka qenë vetëm formalitet. Deri tash ka qenë kështu,  shpresoj që 

tani e tutje do te rregullohet,  jo vetëm në letër por edhe në praktikë sepse ka 

dallime nga jeta  praktike dhe ajo që po prezantohet në  dokumente e cila del se 

është perfekte…”

Mësuesi 7 (focus grupi 2)
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5.2   NXËNËSIT PËRBALLË NDRYSHIMEVE, SFIDAT QË ATA I HASIN 

GJATË PROCESIT TË NXËNIES NË SHKOLLA

Mësuesit janë aseti më i vlefshëm i shkollave. Ata qëndrojnë në krye të ndërtimit të 

dijes, shkathtësive dhe vlerave. Mësuesit do të jenë në gjendje të plotësojnë qëllimin 

e tyre arsimor vetëm nëse janë mirë të përgatitur për profesionin dhe janë në gjendje 

që të përmirësohen dhe zhvillohen nëpërmjet mësimdhënies së vazhdueshme cilësore. 

Mbështetja për mirëqenien dhe zhvillimin profesional të mësuesve është pjesë integrale 

dhe thelbësore e përpjekjeve për të rritur standardet e mësimdhënies, nxënies dhe 

arritjet (Day, 2002)

Profesionalizmi i mësuesve është thelbësor për cilësinë e mësimdhënies dhe nxënies 

në klasë Hargreaves (1995) “Mësimdhënia e mirë nuk është çështje e të qenit efiçent, 

të zhvillosh kompetencat, të zotërosh teknikat dhe të kesh dijet e duhura. Mësimdhënia 

e mirë përfshin gjithashtu edhe punën emocionale. Ajo është e mbushur me kënaqësi, 

pasion, krijimtari, sfidë dhe gëzim (Day, 2002)

Mungesa e zhvillimit profesional të vazhdueshëm të mësuesve krijon vështirësi 

edhe në zhvillimin e dijeve tek nxënësit. Kjo dëshmohet edhe nga rezultatet e këtij 

hulumtimi ku u vunë në dukje sfidat që nxënësit hasin gjatë procesit të nxënies. Fokusi 

i hulumtimit me nxënës ishte kryesisht se në cilat lëndë nxënësit përballeshin me 

vështirësi. Deklaratat e nxënësve sado që ishin të shumta në numër, kishin elemente të 

përbashkëta, në lidhje me lëndët që i konsideronin më të vështira për t’u mësuar. 

Ajo çfarë u vu në dukje ishte se edhe nxënësit e shkollave nëntëvjeçare edhe ata të 

shkollave të mesme të larta vështirësitë më të mëdha i hasnin në lëndën e matematikës. 

Përqindja e nxënësve e nivelit nëntëvjeçar ishte rreth 24.1%, të cilët u deklaruan se 

lënda e matematikës ishte më e vështirë për ta. Lënda e dytë më e vështirë për këtë 

nivel del të jetë lënda e kimisë me rreth 18.4% të nxënësve që e kishin të vështirë 

këtë lëndë, ndërsa lënda e tretë më e vështirë për nivelin nëntëvjeçar ishte lënda e  

historisë, të cilën rreth 12.6% e nxënësve të këtij niveli e konsideronin të vështirë këtë 

lëndë. Nga opinionet e nxënësve  të shkollës së mesme të lartë u konfirmua se 44.8% e 

nxënësve kishin vështirësi me lëndën e matematikës. Rreth 9.4% e nxënësve lëndën e 

fizikës e konsideronin si të dytën për nga vështirësia dhe lënda e tretë më e vështirë për 

ta ishte lënda e kimisë, me ç’rast rreth 8.8%  e nxënësve e kishin këtë qëndrim. Lëndët 
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të tjera për të dyja nivelet radhiteshin me përqindje më të vogël. 

Lidhur me vështirësitë që nxënësit i hasnin në këto lëndë ata dhanë arsyetime të 

ndryshme, të cilat sipas tyre e bënin lëndën shumë të vështirë për t’u kuptuar dhe për 

t’u mësuar. Ndër arsyetimet me përqindje më të lartë tek nxënësit e niveli nëntëvjeçar 

ishte se nxënësit nuk e kuptonin mësuesin. Rreth 19.6% e nxënësve të këtij niveli i 

arsyetonin  vështirësitë e tyre për lëndën, duke e adresuar çështjen te mësuesit. Rreth 

19.0% e nxënësve arsyetuan për vështirësitë që kishin në lëndët e caktuara, kishin të 

bënin me tekstet mësimore. Sipas tyre tekstet janë të papërshtatshme dhe përmbajtja 

nuk është e qartë sa duhet. Arsyetimi i tretë me përqindje më të lartë, rreth 17.6% ka të 

bëjë me mbingarkesën e lëndës nga ana e mësuesit.

Gjithashtu edhe nxënësit e nivelit të lartë rreth 24.9% arsyetohen se vështirësitë i hasin 

kryesisht për faktin se nuk e kuptojnë mësuesin. Rreth 19.3% mendojnë se mësuesit 

nuk janë të qartë gjatë mësimdhënies dhe pikërisht për shkak të paqartësisë, nuk arrijnë 

të kuptojnë sa duhet njohuritë e lëndëve të caktuara. Ngjashëm me nxënësit e nivelit 

nëntëvjeçar, edhe ata të nivelit të mesëm të lartë rreth 18.2% arsyetohen se janë të 

mbingarkuar me lëndën nga ana e mësuesve. 

Arsyetimet e nxënësve të shkollave të ndryshme,  nëntëvjeçare dhe atyre të mesme të 

larta, e adresojnë problemin mungesës së qasjes profesionale të mësuesve gjatë punës 

së tyre. 

Profesionalizmi i mësuesve është thelbësor për cilësinë e mësimdhënies dhe nxënies 

në klasë. Janë zhvilluar shumë e debate mes shkencëtarëve të fushës së edukimit, për 

rolin e metodologjive dhe strategjive të mësimdhënies në përpjekjet për të zhvilluar 

reformat arsimore kudo në botë Një numër i konsiderueshëm i hulumtuesve mbështesin 

idenë se strategjitë mësimore luajnë rol të rëndësishëm në procesin e të nxënit dhe 

arritjeve të nxënësve (Beka, 2013).

Pra, përveç rëndësisë së përmbajtjes dhe vlefshmërisë, rëndësi ka se si u prezantohet 

kjo përmbajtje nxënësve, në mënyrë që ata të kenë sa më të qartë dhe më të kuptueshme 

përmbajtjen mësimore. 
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5.3 QËNDRIMET E PRINDËRVE LIDHUR ME  CILËSINË NË PROCESIN E 
SHKOLLIMIT TË FËMIJËVE TË TYRE

Jo çdo herë vlerësohet qëndrimi i prindërve ndaj vlerësimit të punës së mësuesve, 

me arsyetimin se prindërit të cilët nuk e njohin fushën e mësimdhënies, nuk dinë të 

vlerësojnë nëse mësuesit po bëjnë punën e duhur me fëmijët e tyre. Këtë bindje e kanë 

edhe një numër i madh i prindërve të cilët kanë frikë të japin qëndrimet e tyre pikërisht 

për faktin se ata mund edhe të mos e njohin punën e mësuesve të fëmijëve të tyre. 

Kjo gjë mbështetet edhe nga rezultatet e hulumtimit me prindër, të cilët janë treguar 

tolerantë ndaj punës së mësuesve. Rreth 61.9% e prindërve të njëmbëdhjetë komunave 

të Kosovës janë shprehur se mësuesit e fëmijëve të tyre janë mesatarisht të përgatitur 

në aspektin profesional. Rreth 29.5% e tyre mendojnë se mësuesit e fëmijëve të tyre 

janë shumë të përgatitur. Përqindja e prindërve që mendojnë të kundërtën është i 

vogël. Por ajo që vlen të theksohet është se rreth 4.7% e prindërve nuk e dinë nëse 

mësuesit e fëmijëve të tyre janë apo jo të përgatitur për punën e tyre. Në përgjithësi 

prindërit mendojnë se arsimimi i fëmijëve të tyre është në nivelin e duhur. Rreth 

73.4% e konfirmojnë këtë qëndrim, ndërsa përqindja e prindërve të cilët e mendojnë 

të kundërtën është 13.3%. Përsëri vihet në dukje kategoria e prindërve të cilët nuk 

janë të sigurt nëse arsimimi i fëmijëve të tyre është në nivelin e duhur. Rreth 12.9% e 

prindërve kanë dhënë këtë qëndrim.

Nga sa u trajtua më lart, kuptohet se bashkëpunimi i mësuesve dhe prindërve do të 

duhej të ishte më i madh dhe jo vetëm për çështje teknike apo nevoja, por bashkëpunim 

më i ngushtë në të gjitha aspektet tjera, veçanërisht në lidhje me punën e vazhdueshme 

të mësuesve me fëmijët e tyre. Ky lloj bashkëpunimi do t’i ndihmonte dhe orientonte 

prindërit për t’i ndihmuar fëmijët gjatë procesit të nxënies dhe në zhvillimin e 

vazhdueshëm të karrierës së ardhshme të tyre. Gjithashtu prindërit do të kenë më 

shumë informacione rreth metodave të punës të cilat do të ndikonin pozitivisht në 

arritjet e nxënësve.

Edhe pse prindërit konsiderojnë se sjellja e nxënësve dhe kontakti i tyre me mësues 

është më i rëndësishëm dhe më me ndikim për arsimimin e fëmijëve, të tjerët e shohin 

përfshirjen e prindërve si një mënyrë e domosdoshme për të ndikuar në arsimimin e 

fëmijëve (Baum, 2003).
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Sipas Henderson & Berla (1994) të cilat mbështeten në gjetjet e hulumtimeve  që 

dëshmojnë se përfshirja e prindërve në procesin e arsimimit kontribuon në arritjet 

e nxënësve. Gjithashtu Henderson & Berla përmbledhin hulumtimin e tyre duke u 

shprehur se “Përcaktuesi më i saktë i suksesit të nxënësve në shkollë nuk është gjendja 

e tyre ekonomike apo statusi i tyre social, por shkalla në të cilin familja e nxënësit 

është në gjendje të krijojë një mjedis familjar që inkurajon nxënien, shpreh pritshmëri 

të lartë (por jo pritshmëri jorealiste) për suksesin e fëmijëve të tyre, përfshihet në 

arsimimin e fëmijëve në shkollë dhe në komunitet ( Howell, 2003).
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KAPITULLI 6

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Ky studim i cili është realizuar me qëllim që të konstatojë qasjen e autoriteteve për 

reformimin e sistemit të arsimit në Kosovë, nxorri në pah një numër të konsiderueshëm të 

gjetjeve, përmes të cilave synohet të përmirësojë në të ardhmen praktikat e ndryshimeve 

në tërë sistemin e arsimit në vend. Nga analizat krahasuese dhe hulumtimet në teren, është 

vërejtur se pavarësisht qëllimit të mirë për ndryshime në sistemin e arsimit, me qëllim 

të rritjes së cilësisë në arsim dhe më gjerë, ekzistojnë një mori gjërash të cilat duhet të 

shqyrtohen me kujdes, nga ana e politikëbërësve në fushën e arsimit, me qëllim të arritjes 

së një reforme cilësore, konstruktive dhe dobiprurëse, që do të ndihmonte në zhvillimin 

cilësor të sistemit arsimor, e kështu do të kontribuonte në zhvillimin tërësor të vendit. 

Nga krahasimi i reformave të vendeve të ndryshme konstatohet që edhe pse shtetet janë të 

zhvilluara dhe kanë buxhet të lartë financiar, përsëri janë të kujdesshëm në përcaktimin 

e prioriteteve kur bëhet fjalë për ndryshimin e sistemit të arsimit. Prioritetet të cilat i 

kanë caktuar, për shembull, në politikat arsimore në Kanada, ishin në numër të vogël 

dhe ishin të përshtatura me nevojat ekonomike të vendit, nivelin profesional të kuadrit, 

nivelin e nxënësve si dhe ishin të orientuara drejt vizionit shtetëror për zhvillim, duke 

synuar ngritje në cilësinë e arsimimit, zhvillimit profesional të mësuesve si dhe  rritjen 

e qëndrueshme ekonomike. 

Kosova, në kontekstin e përcaktimit të prioriteteve, është treguar shumë ambicioze 

duke synuar kalimin nga një nivel i ulët në nivelin më të lartë të arsimit. Prioritetet 

të cilat ishin përcaktuar në Strategjinë për Arsimin Parauniversitar në Kosovë 2007-

2017, ndonëse ishin qëllim-mira, rrethanat në të cilat  ndodhet sistemi i arsimit në 

vend duke pasur parasysh zhvillimin profesional të kuadrit, buxhetin e ulët, mungesën 

e infrastrukturës si dhe duke pasur ekonomi të pazhvilluar, nuk mundet të priten të 

realizohen në një periudhë shumë të shkurtër. Prioritetet për ndryshime në tërë sistemin 

arsimor duhet të jenë në përputhshmëri me gjendjen reale në vend, me synimin që të 

investohet në përforcimin e sektorëve që do të jenë bartës të ndryshimeve.
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6.1. GJETJET KRYESORE TË STUDIMIT

•	 Reformat e pjesshme nuk sjellin rezultat në ngritjen e cilësisë në arsim.

Reformat  të cilat janë zbatuar në Kosovë nuk kanë qenë tërësore por kanë qenë 

ndryshime të pjesshme të cilat i kanë lënë anash shumë faktorë të rëndësisë së lartë, 

duke filluar nga njoftimi dhe përgatitja profesionale e mësuesve e cila është bërë shumë 

vonë (një javë para se të fillojë zbatimi i ndryshimeve në shkolla). Këtë mund ta vërejmë 

edhe në përqindjen e lartë të mësimdhënësve  (73.3%), të cilët pohuan se nuk ishin 

të përgatitur për fillimin e ndryshimeve të reja. Kjo është përqindje shumë e lartë, që 

pasqyron se mësimdhënësit ishin lënë anash përkundrejt ndryshimeve që zbatoheshin 

në sistemin e arsimit në Kosovë. Prezantimi i kurrikulumit të ri dhe mënyrës se si 

duhet të punohet me të, ishte shumë i paqartë dhe i vështirë për t’u zbatuar nga ana 

e mësuesve. Kjo u vërejt në qëndrimet e mësimdhënësve, të cilët rreth 66.8%  nuk 

ishin të qartë rreth përmbajtjes së kurrikulumit dhe zbatueshmërisë së tij në praktikë.  

Trajnimi i mësuesve për qasje të reja të mësimdhënies dhe nxënies kishte filluar të 

bëhej vetëm në vitet pasuese, dhe kjo shkaktoi probleme serioze te mësuesit për shkak 

se nuk i qaseshin procesit të mësimdhënies dhe nxënies me metoda bashkëkohore, 

të përcaktuara në KK2001. Kjo u paraqit edhe në qëndrimin e mësimdhënësve, të 

cilët rreth 62.2% pohuan se nuk ishin ishin trajnuar mjaftueshëm për të filluar me 

ndryshimet e reja në mësimdhënie.

Mungesa e planeve dhe programeve në fillim të vitit të ri shkollor, krijoi panik te 

mësuesit dhe në mungesë të këtyre planeve dhe programeve për klasat përkatëse, 

mësuesit shfrytëzuan plane dhe programe të viteve të mëhershme, të cilat i kishin 

zbatuar derisa procesi i mësimdhënies dhe nxënies konsiderohej tradicional. Këtë 

e konfirmuan rreth rreth 68.5% e mësimdhënësve. Gjithashtu informacioni në këto 

tekste nuk ishte në përputhshmëri me KK2001, qëndrim të cilin e pohuan rreth 54.6% 

e mësimdhënësve.

Mospërputhja e kurrikulumit dhe planeve dhe programeve e çoi situatën në shkolla në 

gjendje kaotike dhe ripërsëritje të mësimeve të cilat ishin zhvilluar në klasat paraprake. 

Gjithashtu mungesa e teksteve shkollore, të cilat do të duhej të ishin të shpërndara 

në shkolla që në ditën e parë, i çorientoi mësuesit, për temat të cilat do t’i zhvillonin 

gjatë procesit të mësimdhënies. Shumë mësues e filluan punën me klasë të 5-ta dhe të 
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9-ta, pa pasur asnjë informacion se çfarë lloj mësimdhënie do të zhvillonin për këto klasë. 

Prandaj kjo ishte një periudhë e vështirë për mësimdhënësit, të cilët rreth 69.9% e tyre e 

konsideronin si periudhë shumë të vështirë fillimin e klasave të 5-ta dhe klasave të 9-ta.

Pavarësisht se arsimi parashkollor ishte cilësuar si ndër prioritetet, ky nivel u la anash 

dhe akoma edhe sot nuk është i zbatueshëm për të gjithë fëmijët, pavarësisht se është 

marrë vendim që ky nivel i arsimit është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët në Kosovë. 

Gjithashtu mungesa e cilësisë në shkolla profesionale, ka vështirësuar gjendjen në 

arsim, pasi që në masë të gjerë nxënësit mundohen t’i largohen këtyre shkollave. 

Kjo për faktin se cilësia në këto shkolla është e ulët dhe se punësimi i të rinjve pas 

përfundimit të shkollave profesionale është jashtë mase shumë i ulët.

Infrastruktura shkollore, lë akoma për të dëshiruar sepse edhe sot shkollat vazhdojnë  

të punojnë me nga dy apo tre turne. 

Mungesa e bashkëpunimit mes qeverisjes qendrore (MASHT) dhe asaj lokale (DKA), 

paralizon shumë shpesh mbarëvajtjen e procesit mësimor në shkolla dhe ndikon 

drejtëpërdrejt jo për mirë në cilësinë e saj.

Dhe në fund, buxheti i pamjaftueshëm, është faktor tjetër që ndikon në kufizimet e 

arritjes së qëllimit për rritjen e cilësisë në arsim. 

•	 Reformat në shkallë të gjerë dhe tërësore janë të suksesshme dhe ndikojnë në 

rritjen e cilësisë në arsim.

Nga hulumtimi është dëshmuar se reformat në sistemin e arsimit në Kosovë ishin të 

pjesshme. Pikërisht për këtë arsye u dëshmuan të jenë ndryshime shumë të vështira dhe 

jo të suksesshme dhe akoma edhe sot nuk është dëshmuar rritja e cilësisë në procesin 

e arsimimit. Përfshirja e mësuesve që në planifikimin e ndryshimeve nënkupton 

angazhim të plotë nga ana e tyre dhe përpjekje maksimale për të qenë në gjendje të 

zbatojnë në përpikëri çdo lloj ndryshimi. Shqyrtimi i planeve dhe programeve për 

secilin nivel të arsimit, duke filluar nga niveli parashkollor e deri tek ai universitar 

dhe përputhja e harmonizimi i tyre, do të ndikonte drejtëpërdrejt në rritjen e suksesit 

të arritjeve të nxënësve. 
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Harmonizimi i programeve për ngritjen profesionale të mësuesve do të ndikonte 

pozitivisht në krijimin e perceptimeve të mësuesve për ndryshimet në sistemin 

e arsimit. Krijimi i një mekanizmi të mirëfilltë për vlerësimin në përputhje me 

standardet e arsimit në vendet e zhvilluara, për tërë sistemit duke përfshirë zhvillimin 

e vazhdueshëm profesional e mësuesve, zbatueshmërinë e planeve dhe programeve, 

metodat e mësimdhënies dhe nxënies, metodat e vlerësimit, metodat hulumtuese, 

zhvillimi i kompetencave etj, do të ndihmonte që ndryshimet të jenë të vazhdueshme 

dhe cilësore.

Mungesa e mekanizmave për vlerësim të vazhdueshëm, e pamundëson konstatimin 

nëse ndryshimet ishin në përputhje me planin strategjik si dhe identifikimin e nevojave 

të duhura për mbarëvajtjen e ngritjes së cilësisë.

•	 Reformat janë të dëmshme nëse nuk bëhet pilotimi i tyre.

Nga rezultatet e hulumtimit dhe analizave qoftë të dokumentacionit apo edhe rezultateve 

statistikore, është vërtetuar se kurrikulumi i vitit 2001, nuk është pilotuar, por  është 

zbatuar në të gjitha shkollat e vendit në periudhë të njejtë, pavarësisht nëse është bërë 

informimi dhe përgatitja e personelit të shkollave ose jo. 

Pilotimi i ndryshimeve do të mundësonte përgatitjen më efektive të mësuesve dhe 

personelit administrativ. Pilotimi do të duhej të realizohej në disa faza, përmes të cilit 

do të krijohej mundësia e përfshirjes në mënyrë graduale të shkollave si dhe krijimit të 

mundësive për ndryshimet eventuale të mënyrës së zbatimit në përputhje me gjendjen 

reale në shkolla.

Faza e pilotimit zbatohet për të shmangur vështirësitë e paraqitura, të cilat nuk 

parashikohen më herët. Ky proces paraqet një lloj vlerësimi për mënyrën e perceptimit 

të ndryshimeve nga ana e mësuesve dhe aktorëve të tjerë të cilët janë bartës të 

ndryshimeve. Gjithashtu kjo fazë do të ndihmonte për të përgatitur edhe literaturën e 

nevojshme, në përputhje me objektivat dhe rezultatet e pritshme të kornizës kurrikulare. 

Një faktor tjetër që është shumë i rëndësishëm për pilotimin e ndryshimeve në sistemin 

e arsimit është menaxhimi më i lehtë i buxhetit financiar. Buxheti mund të ndryshojë, 

pavarësisht parashikimeve në fillim. Kjo fazë u jep kohë të mjaftueshme njerëzve të 
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kuptojnë rëndësinë për ndryshime, të përpiqen në zhvillimin e tyre profesional, të 

bashkëpunojnë me të tjerët për të arritur qëllimin e caktuar, të krijojnë qëndrueshmëri 

në hapat e ndryshimit. Ndryshimet eventuale, janë lehtë për t’u zbatuar dhe përshtatur 

nevojave dhe kapaciteteve në shkolla dhe më gjerë.

Për dallim nga KK 2001, KKK 2011 është në fazën e pilotimit, dhe deri tani është 

përfunduar faza e parë me rreth 32 shkolla dhe në fazën e dytë pritet të rritet numri 

i shkollave në 82 të cilat do të përfshihen në pilotim. Kjo periudhë do të ndihmojë 

mësuesit që të përshtaten me format e reja të punës dhe orientimit të tyre për zhvillim 

të vazhdueshëm profesional.

Megjithatë, këto dy dokumente bazë për sistemin e arsimit në vend, për nga përmbajtja, 

qasja e punës dhe rezultatet e pritura dallojnë shumë midis tyre. Prandaj rreziku 

parashihet të jetë në mënyrën se si ky ndryshim perceptohet nga mësuesit dhe sa e 

ndryshme do të jetë puna e tyre në krahasim me punën që e kanë realizuar deri më tani.

Ajo çfarë duhet për theksuar është se deri më sot të gjithë mësuesit janë të trajnuar për 

të punuar sipas KK 2001, dhe pavarësisht se trajnimet kanë përfunduar tani, mësuesit 

do të duhej të trajnohen përsëri për zbatimin e KKK 2011. Kjo gjë  e vështirëson 

situatën në tërë nivelin parauniversitar.

•	 Sistemi i arsimit dështon, nëse të gjitha hallkat e sistemit nuk janë të harmonizuara 

midis tyre.

Bazuar nga aspekti teorik, përmes të cilit autorë të ndryshëm paraqesin qartë 

domosdoshmërinë e reformimit tërësor të sistemit të arsimit, edhe nga rezultatet e 

hulumtimit u paraqitën qartë vështirësitë të cilat janë paraqitur përmes ndryshimeve të 

pjesshme, pasojat e së cilës po barten në tërë sistemi e arsimit në Kosovë. 

Rëndësia e reformimit tërësor është në harmonizimin e planeve dhe programeve për 

çdo nivel, duke filluar nga niveli parashkollor e deri tek ai universitar, duke i përfshirë 

të gjitha shkollat pa përjashtim. 

Harmonizimi i sistemit të arsimit mund të konsiderohet i realizueshëm, nëse përcaktohen 

qartë vizioni,  strategjia e arsimit,  nevoja e tregut të punës dhe zhvillimit ekonomik. 
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Politikat arsimore duhet të jenë në bashkërenditje të plotë përkrah vizionit shtetëror,  

strategjisë së arsimit, identifikimit të nevojave të tregut të punës dhe orientimi i të 

rinjve në profesionet që ndërlidhen me zhvillimin ekonomik të vendit. Nuk mjafton që 

vetëm segmente të ndryshme të sistemit arsimor, t’ju përshtaten këtyre kërkesave dhe 

nevojave, por nevojitet që tërë hallkat e sistemit arsimor të jenë të përfshira në planet 

e zhvillimit ekonomik dhe përparimit të shoqërisë në përgjithësi.

6.2. REKOMANDIME

Analizat teorike dhe funksioni i saj në praktikë, vazhdojnë të mbeten çështje me 

prioritet për studiuesit e politikave arsimore. Për të arritur reforma të duhura në sistemin 

arsimor në vend nevojitet angazhim maksimal jo vetëm i politikëbërësve, por edhe e 

mësuesve, personelit udhëheqës të shkollave, institucionet e ndryshme të cilat merren 

me promovimin dhe zhvillimin e arsimimit, prindërve si dhe shoqërisë në përgjithësi.

6.2.1 Rekomandimet për institucionet vendim-marrëse për politikat arsimore

Institucionet e politikëbërjes arsimore duhet që çdo vendim për ndryshim të koordinojnë 

dhe planifikojnë nga të gjithë pjesëmarrësit në vendim-marrje. 

6.2.1.1  MASHT

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë  të  bëjë vlerësimin e vazhdueshëm të 

gjendjes në të cilën ndodhet sistemi i arsimit në vend. Krahas nevojave që shfaqen, 

të planifikojë strategji për ndryshime të reja  tërësore të sistemit arsimor. Hartimi i 

strategjisë për arsimin të jetë qartësisht i përcaktuar. MASHT-i gjithashtu të përcaktojë 

numër të vogël të prioriteteve të cilat dëshironë t’i arrijnë, duke ju shmangur revolucionit 

për të bërë ndryshime rrënjësore dhe duke e shtyrë përpara procesin për përmbushjen e 

nevojave të nxjerra nga vlerësimet e vazhdueshme. Vendimi për ndryshime të shpeshta 

është i gabuar, prandaj MASHT duhet të bëjë kujdes në këto vendime, në mënyrë 

që ndryshimet të jenë të pranueshme dhe  lehtësisht të zbatueshme. Në mënyrë të 

vazhdueshme MASHT duhet të vlerësojë  kapacitetet profesionale të mësuesve, të 

ofrojë mundësi të vazhdueshme të zhvillimit profesional të tyre dhe me kohëzgjatje të 

përshtatshme për të dyja palët. Të bëjë pilotimin e çdo ndryshimi në politikat arsimore 
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para se të vihet në zbatim në tërë vendin. Të parashikojë kohë të mjaftueshme për 

përgatitje, në të gjitha aspektet,  para se të fillojnë të zbatohen ndryshimet në shkolla. 

Të vlerësojë mbarëvajtjen e zbatueshmërisë së kurrikulumit. Një gjë shumë të 

rëndësishme që duhet të ndërmarrë MASHT është të ofrojë mbështetje profesionale 

për DKA-të,  në përfshirjen e tyre për hartimin dhe zbatimin e mirëfilltë të politikave 

si dhe në llogaridhënien dhe mbikqyrjen e institucioneve parashkollore dhe shkollave, 

publike apo private. 

Të harmonizojë planet dhe programet në të gjitha nivelet (nga niveli parashkollor deri 

tek ai universitar), duke e orientuar arsimin drejt zhvillimit ekonomik të vendit. Të 

koordinojë projektet e organizatave të ndryshme qeveritare dhe joqeveritare, duke 

i orientuar ato në drejtim të nevojave të identifikuara nga MASHT dhe asesi t’ju 

përshtaten programeve të këtyre organizatave, vetëm e vetëm për të zhvilluar projekte 

me to. Të kujdeset që të krijojë ndryshime në bazë të nevojave që ka dhe të mënjanojë 

ndjekjen e programeve a kurrikulave nga shtetet e zhvilluara, sepse zbatimi i këtyre 

programeve janë pamundësisht të realizueshme, për shkak të shumë faktorëve siç janë: 

niveli profesional i mësuesve, menaxhimi i ndryshimeve si dhe buxheti financiar, i 

cili është i pakrahasueshëm me atë që ka Kosova.  Të zbatojë me përpikmëri  kriteret 

e vlerësimit dhe të respektojë autonominë e institucioneve (DKA, Universitete etj). 

Të aplikojë decentralizim të përgjegjësive, duke mënjanuar çdo lloj paqartësi në 

marrjen e përgjegjësive. Të punojë në kthimin e dinjitetit të shkollave profesionale 

dhe të sigurojë për të gjithë nxënësit dhe të rinjtë, cilësi në arsim. Vendim-marrja për 

ndryshime mundësisht të ndjekë vizionin e vendit për arsimimin dhe jo vizione të 

njëanshme politike.

6.2.1.2 Drejtoria Komunale e Arsimit-DKA

Drejtoritë Komunale të Arsimit të tregohen të gatshme dhe këmbëngulëse në 

bashkëpunim të mirëfilltë me MASHT-in dhe shkollat.  Në bashkëpunim të ngushtë 

me MASHT, të koordinojë hartimin e politikave arsimore dhe të propozojë ndryshimet 

apo përshtatjet e nevojshme. DKA gjithashtu duhet të sigurohet që ka kapacitete 

profesionale të mjaftueshme, për zbatimin e politikave arsimore. 

Të ofrojnë mbështetje profesionale për drejtorët si dhe  dhe mësuesit, duke përdorur 
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lloje të ndryshme të vlerësimit, për qëllime të përmirësimit dhe jo të ndëshkimit. 

Politikat e tyre të jenë në përputhje të plotë me politikat të institucionit qendror. Të 

jenë të hapur për të bashkëpunuar me prindërit dhe komunitetin. Të publikojnë raportet 

e vlerësimit, të cilët mund të jenë transparente për gjithë shoqërinë.

6.2.1.3 Fakulteti i Edukimit- FEdu

Fakulteti i Edukimit të koordinojë së bashku me MASHT-in profilet e studimit për 

trajnimin e mësuesve, në përputhje me kompetencat e përcaktuara me kurrikulum. 

Të sigurojë se programet dhe syllabuset e lëndëve janë në përputhje me synimet 

profesionale për mësuesit e ardhshëm. Të ndihmojë MASHT-in me ndihmë profesionale 

dhe ekspertizë në hartimin e kurrikulumit dhe politikave arsimore. Përmes Institutit 

për Zhvillim Profesional dhe Hulumtime Shkencore të Fakultetit të Edukimit, të 

ofrojë ndihmë për zhvillim të vazhdueshëm profesional të mësimdhësëve nëpërmjet 

trajnimeve gjatë shërbimit si dhe të zhvillojë hulumtime e studime në fushën e arsimit. 

6.2.1.4 Organizatat qeveritare dhe jo qeveritare

Instituti i Pedagogjik i Kosovës (IPK) të përmirësojë cilësinë e hulumtimeve dhe 

të publikojë raporte të punës së tyre në sistemin arsimor të Kosovës. Të merret me 

hulumtime dhe studime të vazhdueshme për ecuritë në sistemin arsimor duke ofruar të 

dhëna aktuale mbi gjendjen në arsim.

Organizatat ndërkombëtare apo vendore të bashkërendojnë veprimet e veta me planin 

e veprimit të MASHT-it për politikat arsimore, si dhe të ofrojnë ndihmë profesionale 

dhe mbështetje sipas kërkesave dhe nevojave të MASHT

6.2.2 Shkollat,  mësuesit dhe nxënësit

Në shkolla, udhëheqësit dhe mësuesit,  të luajnë rol aktiv në politikat arsimore duke 

ofruar ide, nisma dhe jo vetëm duke qenë bartës të ndryshimeve. Të propozojnë 

ndryshimet dhe përshtatjet në lidhje me zbatimin më të lehtë të ndryshimeve në arsim. 

Të jenë në kërkim të vazhdueshëm për zhvillim profesional. Të lobojnë mundësitë për 

zgjerimin e dijeve rreth strategjive të mësimdhënies. T’i zbatojnë në praktikë kërkesat 

për zhvillim profesional për organizimin e procesit të mësimdhënies dhe nxënies. 
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6.2.3 Prindërit dhe komunitetin

Prindërit dhe komuniteti të kenë rol aktiv në zhvillimet e ndryshimeve në arsim. Të 

ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së nxënies së dijes të fëmijëve. Të bashkëpunojnë 

me mësuesit për rritjen e cilësisë së arsimimit të fëmijëve të tyre. Të jenë të gatshëm të 

ofrojnë ekspertizën e tyre në shkollë dhe më gjerë.
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SHTOJCA 1

KUADRI LIGJOR/RREGULLATOR

Ky kapitull paraqet kuadrin ligjor nëpërmjet të cilit rregullohet e tërë fushë veprimtaria 

edukative dhe arsimore në Republikën e Kosovës. Gjatë periudhës së Administrimit 

Ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara (UNMIK), kuadri ligjor përbëhej nga të 

ashtuquajturat rregullore të UNMIK-ut, kjo meqë UNMIK-u si një administratë e 

përkohshme ndërkombëtare nuk aprovonte ligje (në këtë periudhë Kosova akoma nuk 

ishte e pavarësuar), por vetëm rregullore të cilat kishin fuqi juridike sikurse ligjet.

Rregullore, e UNMIK, për krijimin e Departamentit të Arsimit sdhe Shkencës, UNMIK/

REG/2000/11. Kjo rregullore është aprovuar me 03. 03. 2000 dhe kishte për qëllim 

themelimin i Departamentit të Arsimit dhe Shkencës  (E barasvlershme me Ministrinë 

e Arsimit dhe Shkencës). DASh-it iu dha përgjegjësia për menaxhimin e tërësishëm 

të ҫështjeve që kanë të bëjnë me edukimin dhe shkencën në Kosovë. Kjo rregullore  

shfuqizonte ҫfarëdo lloj autoriteti tjetër, në lidhje më fushën e arsimit (UNMIK, 2000).

Ligji për arsim fillor dhe të mesëm 2002/2,ka hyrë në fuqi me datë 31. 10. 2002, si 

rregullore e UNMIK me nr 2002/19.  Ky ligj është plotësuar në vitin 2011 dhe është 

quajtur Ligji për arsimin parauniversitar nr. 04/L-032,  botuar në gazetën zyrtare të 

RKS nr 17 më 16. 09. 2011, duke u dekretuar nga presidenti nr 2L-017-2011, datë 

09.08. 2011. 

Qëllimi i këtij ligji është që të rregulloj edukimin, arsimin dhe aftësimin parauniversitar, 

nga niveli 0  deri në 4 ISCED-it, duke përfshirë arsimin dhe aftësimin e fëmijëve dhe 

të rriturve që marrin kualifikime në këto nivele (MASHT, 2011).

Udhëzim Administrativ, Themelimi i Agjensisë së Akreditimit të Kosovës (AAK) 

nr. 11/2004, ky udhëzim hyri në fuqi në vitin 2004. Me këtë Udhëzim Administrativ 

bëhet përcaktimi i procedurave themelore për: themelimin, srukturën, statusin, detyrat, 

përgjegjësitë dhe mënyra e themelimit të AAK-së.

Qëllimi i këtij Udhëzimi ishte të që ushtroj veprimtari të pavarur profesionale jo-

fitimprurëse e cila në Institucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë do të garantoj cilësinë 

e punës arsimore dhe kërkimore-shkencore. Me qëllim që të vlerësojë dhe akreditojë 
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cilësinë e veprimtarisë arsimore e shkencore, shërbimeve profesionale të Institucioneve 

të Arsimit të Lartë në Kosovë duke garantuar cilësinë e mësimdhënies në të gjitha 

Institucionet publike dhe private të Arsimit të Lartë (MASHT, 2004).

Udhëzim Administrativ, Themelimi i Këshillit të Ekspertëve për Arsimin Parauniversitar 

(KEAP), nr. 44/05. Ky udhëzim ka hyrë në fuqi në vitin 2005

Qëllimi i këtij udhëzimi është adresimi i çështjeve që lidhen me reformimin e arsimit 

parauniversitar në Kosovë (MASHT, 2005 a).

1. Udhëzim Administrativ, Standardet e programeve për përgatitjen e mësuesve 

gjatë studimeve, nr. 16/2005. Ky udhëzim hyri në fuqi në vitin 2005. 

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është që të përcaktojë kriteret për 

sigurimin e cilësisë së përgatitjes së mësuesve të Kosovës në mënyrë që shkollat 

dhe nxënësit të arrijnë qëllimet e arsimit të përgjithshëm. Të sigurojë që mësuesit 

të cilët diplomojnë në institucionet e akredituara për përgatitjen e mësuesve, të 

jenë të gatshëm të arrijnë standardet që parashihen me udhëzimin administrativ 

të MASHT-it – Standardet e Praktikës Profesionale. Të sigurojë që mësuesit e 

përgatitur në Institucionet e Kosovës të plotësojnë kushtet për licencim sipas 

kërkesave të Udhëzimit për Licencimin e Mësuesve dhe Administratorëve të 

nxjerrë nga MASHT-i  (MASHT, 2005 c).

Udhëzim Administrativ, Këshilli i Ekspertëve për Planprograme dhe Tekste 

Shkollore, nr. 15/2005. Ky udhëzim ka hyrë në fuqi në vitin 2005. 

Qëllimi i këtij udhëzimi është të formojë këshillin e ekspertëve, të cilët kanë dy 

funksione primare: vlerësimin dhe rivlerësimin e planeve e të programeve dhe të 

teksteve shkollore, në mënyrë që të japë mendimin e vet nëse planet e programet 

mësimore dhe tekste shkollore i plotësojnë standardet për zbatimin e Programit 

Arsimor të Kosovës (MASHT, 2005 b).

Udhëzim Administrativ, Zbatimi i planit dhe programit për klasën e trembëdhjetë 

nr. 5/2006, ky udhëzim ka hyrë në fuqi me datë 20. 01.2006

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është zbatimi i planit dhe programit 

mësimor për klasën e trembëdhjetë, si rezultat i ristrukturimit të sistemit të 
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arsimit fillor dhe të mesëm  (MASHT, 2006).

Ligji për edukim parashkollor 02/L-52, 19. 01. 2006, ka hyrë në fuqi 2006/11 më 

datë 06. 03. 2006 nga UNMIK. 

Qëllimi i këtij ligji është vënia e bazës ligjore për rregullimin, përparimin dhe 

përmirësimin e edukimit parashkollor  (MASHT, 2006).

2. Udhëzim Administrativ, Zbatimi i planit dhe programit për klasën e 

trembëdhjetë të lëndëve të përgjithshme për shkollat profesionale, nr. 37/2006, 

ka hyrë në fuqi më datë 31. 07. 2006.

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është zbatimi i planit dhe programit 

mësimor për klasën e trembëdhjetë të lëndëve të përgjithshme për shkollat 

profesionale, si rezultat i ristrukturimit të sistemit të arsimit fillor dhe të mesëm  

(MASHT, 2006).

3. Udhëzimi Administrativ,  Zbatimi i Standardeve të përgjithshme të edukimit dhe 

arsimit parashkollor (3-6 vjeç) në Kosovë nr. MASHT 12 / 2006. Ky udhëzim 

hyri në fuqi në vitin 2006. Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është zbatimi 

i Standardeve të përgjithshme të edukimit dhe arsimit parashkollor (3-6 vjeç) në 

Kosovë, si rezultat i ristrukturimit të sistemit të arsimit  (MASHT, 2006).

4. Udhëzimi Administrativ Zbatimi i kurrikulës për edukim parashkollor (3-6 vjec) 

MASHT 13/2006, datë 25. 04. 2006.

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është zbatimi i kurrikulës për edukim 

parashkollor (3-6 vjec), si rezultat i ristrukturimit të sistemit të arsimit  (MASHT, 

2006).

Ligji për botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës shkollore dhe 

të dokumentacionit pedagogjik 02/L-67 më datë 29. 06. 2006 është miratuar nga 

Kuvendi i Kosovës, ka hyrë në fuqi si rregullore e UNMIK 2006/45, më datë 18. 08. 

2006.

Qëllimi i këtij ligji është krijimi i infrastrukturës ligjore pёr zhvillimin e 

veprimtarisë sё botimit të teksteve shkollore, mjeteve mësimore, literaturёs 

shkollore dhe tё dokumentacionit pedagogjik  (MASHT, 2006).
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Strategjita për zhvillimin e arsimit parauniversitar 2007/2017, është aprovuar 

nga ministri i MASHT  në mars të 2007.

Ky dokument përcakton objektivat strategjike duke i ndarë në tre aspekte: 

Përmirësimin e cilësisë së arsimit, 

Përmirësimin e efikasitetit të funksionimit të Arsimit Parauniversitar, 

Sigurimin e një pjesëmarrjeje më të madhe në arsim të të gjitha grupeve të 

shoqërisë kosovare-gjithëpërfshirja  (MASHT, 2007 a).

5. Udhëzim Administrativ, Përfshirja e fëmijëve në institucione parashkollore 

nr.6/2008 

Qëllimi i këtij UA është të sigurojë mundësinë e përfshirjes së fëmijëve të grup-

moshave të ndryshme në edukimin parashkollor (MASHT, 2008 a).

6. Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr. 03/L-068, e miratuar 

nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, më 14. 06. 2008.

Qëllimi i këtij ligji është të rregullojë organizimin e institucioneve arsimore 

publike dhe ofrimin e arsimit publik në nivelet arsimore parashkollore, fillore, 

të mesme të ulët, të mesme të lartë në komunat e Republikës së Kosovës  (RKS 

K. i 2008 a).

7. Ligji për provimin përfundimtar dhe për provimin e maturës Nr. 03/L-018, datë 06. 

11. 2008., me dekret nga presidenti DL-060-2008, datë 27. 11. 2008.

Qëllimi i këtij ligji është që të rregullojë mënyrën e organizimit, përmbajtjen, 

kushtet, kriteret dhe procedurat e provimit përfundimtar dhe provimit të Maturës 

Shtetërore  (MASHT, 2008 b).

8. ANEXI-I i Udhëzimit Administrativ nr. 8/2007, Për organizimin dhe vlerësimin e 

provimit përfundimtar dhe të maturës për shkollat e mesme të larta profesionale,  

nr.7/2008

Qëllimi i së cilës ishte përcaktimi i kategorisë së nxënësve që do t’i nënshtrohen 

provimit të maturës. Sipas këtij aneksi të UA-së,  vetëm nxënësit të cilët dalin në 

tregun e punës i nënshtrohen provimit të praktikës profesionale  (MASHT, 2008 c).
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Ligjit për Kualifikimet Kombëtare, nr. 03/L-060

Qëllimi i këtij ligji është krijimi i Sistemit Kombëtar të Kualifikimeve, që bazohet në 

Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), të rregulluara nga Autoriteti Kombëtar 

i Kualifikimeve (AKK)  (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2008).

Ligji për arsimin dhe aftësimin profesional 02/L-42, 23. 02. 2006 (nga kuvendi i 

Kosovës), ka hyr në fuqi si rregullore e UNMIK 2006/24 me datë 25. 04. 2006. (ky 

ligj është plotësuar me të njëjtin emër 04/L-138, datë 12. 03. 2013, është dekretuar 

DL-006-2013 me datë 18. 03. 2013.

Qëllimi i këtij ligji është të rregullojë sistemin e arsimit dhe aftësimit profesional në 

përputhje me  nevojat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Republikës së Kosovës, 

përfshirë ndryshimet ekonomike dhe teknologjike, kërkesat e tregut të punës dhe 

nevojat e individëve drejt ekonomisë së tregut, duke shfrytëzuar në mënyrë optimale 

burimet financiare, njerëzore dhe të infrastrukturës (MASHT, 2013).

Plani strategjik i Arsimit në Kosovë 2011/2016, është miratuar nga qeveria RKS  me 

vendim nr 07/34 me datë 25. 08. 2011.

Ky dokument  ka tre qëllime:

1. Të përkrahë, të bashkërendisë, të rregullojë dhe të promovojë arsimim cilësor për 

të gjithë qytetarët,

2. Të orientojë të gjithë nënsektorët në aktivitetet e tyre të rregullta afatmesme, në 

planifikimin vjetor dhe në hartimin e realizimin e buxhetit, 

3. Të sigurojë një bazë për bashkërenditjen dhe negocimin me agjencitë qeveritare, 

me partnerët zhvillimor dhe me palët e tjera kryesore në sektorin e arsimit, për të 

përcaktuar shtrirjen dhe për të përdorur investimet dhe planifikimin afatgjatë në 

sektorin e arsimit të përfshira në suaza të një kornize unike të planifikimit dhe të 

një fondi për financim  (MASHT, 2011 a).

Vendim- Aprovimi i Kornizës së Kurrikulës së Arsimit Parauniversitar të Republikës 

së Kosovës, nr. 2621018, e cila hyri në fuqi me 29 gusht 2011.

Qëllimi i këtij vendimi është miratimi i Kornizës së Kurrikulës së Arsimit Parauniversitar 

të Republikës së Kosovës si dhe shfuqizimi i dokumenteve të këtij lloji të hartuara apo 

të miratuara më parë (MASHT, 2011 c).
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Udhëzim Administrativ, Qendrat e Kompetencës në Kosovë (QA), nr. 05/2012, ky 

udhëzim hyri në fuqi me datë 02 Maj 2012.

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të rregullojë qëndrimet, strukturën dhe 

funksionet e Qendrave të Kompetencës (QK), brenda sistemit kosovar të Arsimit dhe 

Aftësimit Profesional (AAP) dhe integrimin e tyre në kontekstin e AAP evropian 

(MASHT, 2012 a).

Udhëzim Administrativ, Themelimi dhe funksionimi i këshillit të prindërve të Kosovës 

(KPK), nr. 28/2012, i miratuar më 31. 10. 2012.

Qëllimi i këtij udhëzimi është për të rregulluar, vendin, rolin, detyrat, mënyrën e 

themelimit dhe funksionimin e Këshillit të Prindërve të Kosovës (KPK) dhe të Këshillit 

të Prindërve të Shkollës (KPSh)  (MASHT, 2012 b).
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SHTOJCA 2

PYETËSOR PËR MËSUESIT

PYETËSOR

Reformimi i sistemit arsimor në Kosovë, ishte dhe vazhdon të jetë një çështje mjaft 

komplekse për gjithë shoqërinë kosovare. Hartimi i kurrikulave shkollore, duke filluar 

nga viti 2000, ishte një sfidë për të gjithë që ishin të kyçur drejtëpërdrejtë në mësimdhënie. 

Ndryshimet e shpeshta të kurrikulave çdo herë janë përcjellë me një mori vështirësish. 

Akoma hamendësohemi nëse ndryshimi i tyre solli reformimin e duhur në sistemin tonë 

arsimor. Prandaj përmes këtij pyetësori i cili do t’u shpërndahet  mësuesve të shkollave 

fillore, të mesme të ulët dhe të mesme të lartë në qytete të ndryshme të Kosovës, do të 

kemi mundësinë të paraqesim një pasqyrë reale të asaj çfarë ndodhi me reformimin e 

shkollave tona, si dhe  nëse një hap i tillë ishtë vendim i duhur. 

Duke ju parë si faktorë shumë të rëndësishëm në sistemin e reformimit të arsimit në 

vendin tonë, konsideroj se përgjigjet që  do t’i jepni do të jenë të sinqerta dhe do të 

më mundësojnë që të kam të dhëna të sakta rreth ndryshimeve që kanë ndodhur në 

sistemin arsimor të vendit tonë,. 

Konfidencialiteti: Të gjitha përgjigjet tuaja, në këtë hulumtim, do të trajtohen në 

mënyrë konfidenciale, duke u siguruar anonimiteti i plotë i atyre që përgjigjen.

Rreth hulumtimit: 

•	 Koha e parashikuar për t’u përgjigjur këtij pyetësori  është 10-15 min.

•	 Pyetësori është përpiluar sipas metodës (shkallë) së Likerit.

•	 Hulumtimi zhvillohet për të nxjerrjen e të dhënave, për punimin e doktoratës.

•	 Udhëzimet rreth opsioneve të përgjigjeve janë me shkronja të pjerrëta.

•	 Pyetjet janë të thjeshta dhe përmbajnë disa opsione të përgjigjeve. Përgjigjen 

që e mendoni si të saktë duhet ta qarkoni ose të vendosni një X.

•	 Duke e nënshkruar këtë pyetësor, ju pranoni të jeni pjesë e bashkëpunimit për 

këtë hulumtim, konkludimet dhe rekomandimet e të cilit do t’u jepen edhe juve, 

pasi që ato të publikohen në punimin përfundimtar të doktoratës.
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•	 Në rast të ndonjë sqarimi shtesë apo rekomandimi, ju lutem më kontaktoni në 

e-mail adresën arlinda.beka@gmail.com apo në numër të tel 044 136 574.

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj!

Respondenti:

      _________________

Pyetjet e përgjithshme

1. Emri i Institucionit ku punoni________________________________

(Qarkoni opsionin që ju përgjigjet)

2. Profesioni 

 a). Mësues/e

 b)  Udhëheqës

 c)  Tjetër _________________ (qarkoni opsionin që ju përgjigjet)

1. Gjinia:   a) Femër, b) Mashkull (qarkoni opsionin që ju përgjigjet)

2. Mosha: 

•	 21-30

•	 31-40

•	 41-50

•	 51-60

•	 Mbi 60 vjeç   (qarkoni opsionin që ju përgjigjet)

3. Shkollimin që keni përfunduar:

•	 Fakulteti i edukimit

•	 Fakulteti i pedagogjisë
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•	 Fakulteti_____________ ( plotëso fakultetin që ke përfunduar )

•	 Shkolla e lartë 

•	 Shkolla e mesme

4. Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

•	 0-1 vjet

•	 2-5 vjet

•	 5-10 vjet

•	 10-15 vjet

•	 Mbi 15 vjet   (qarkoni opsionin që ju përgjigjet)

         

Pajtohem 
plotësisht

Pajto-
hem

Nuk paj-
tohem

Aspak 
nuk paj-
tohem

Nuk e 
di

1 Ndryshimet në sistemin e 
edukimit të vitit 2002/03, ishin të 
nevojshme për vendin tonë.

2 Sistemi i ri i shkollimit 5+4+3, 
ishte më i përshtatshëm se sa ai i 
vjetri 4+4+4

3 Mësuesit ishin të përgatitur për 
të filluar mësimdhënien me 
ndryshimet e reja të sistemit të 
edukimit

4 Ne ishim njoftuar me kohë për 
ndryshimet e reja ne sistemin e 
edukimit

5 Ne ishim trajnuar mjaftueshëm 
për sfidat e reja që po na prisnin 
me reformat e reja

6 Trajnimet që u mbajtën, na 
ndihmuan mjaftueshëm për të fil-
luar vitin shkollor me sistem të ri 
të mësimdhënies.

7 Ne e kishim të qartë se çfarë 
ndryshimesh do të realizoheshin 
në vitin e ri shkollor 2002/03

8 Fillimi i klasave të 9-ta ishte pro-
ces i lehtë për mësuesit

9 Ne filluam vitin shkollor, me 
plane dhe programe të për-
shtatshme me kurrikulën 2001

10 Mësimdhënia organizohej me 
metodologji bashkëkohore 
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11 Ne kishim literaturën (tekstet) 
e duhur shkollore për lëndët e 
parashikuara.

12 Tekstet shkollore ishin në për-
puthje të plotë me objektivat e 
pritura sipas kurrikulës 2001

13 Kurrikula ishte e qartë dhe lehtë e 
zbatueshme për ne.

14 Ne e dinim qartë se çfarë do të 
zhvillohej në kuadër të lëndëve 
që do t’i mbanim

15 Ne kemi mbajtur trajnime të 
shumta profesionale  edhe pas 
vitit shkollor 2002/03

16 Trajnimet ishin shumë fryt-
dhënëse për zhvillimin tonë pro-
fesional

17 Ndryshimet që ndodhën gjatë 
vitit 2002/03, në sistemin e 
edukimit ishin të pjesshme.

18 Ndryshimet që ndodhën gjatë 
vitit 2002/03, në sistemin e 
edukimit, ishin të tërësishme dhe 
përfshinë çdo nivel (klasë) të ar-
simit parauniversitar

19 Vendimi për Kornizën e re Kur-
rikulare të Kosovës (KKK)2011 
ishte i drejtë dhe në kohë të duhur

20 Ne ishim të gatshëm të kemi 
një Kornizë të re Kurrikulare 
(2011)  për të filluar përsëri 
me ndryshime në procesin e 
mësimdhënies.

21 KKK2011, është dokument i për-
shtatshëm për vendin tonë 

22 KKK2011 është lehtë i zbat-
ueshëm në kontekstin tonë të 
sistemit të edukimit.

23 Ne kemi bashkëpunim të mirë 
me prindërit  e nxënësve

24 Prindërit janë aktiv në përmirë-
simin e procesit të mësimdhënies 
dhe arritshmërisë së nxënësve

        

                                                 



102

SHTOJCA 3

PYETËSOR PËR NXËNËSIT

Reformimi i sistemit arsimor në Kosovë, ishte dhe vazhdon të jetë një çështje mjaft 

komplekse për gjithë shoqërinë kosovare. Ky pyetësor do t’u shpërndahet nxënësve 

të cilët janë në procesin e shkollimit në shkolla fillore, të mesme të ulët dhe të mesme 

të lartë në qytete të ndryshme të Kosovës, Ju do të keni mundësinë të paraqisni  

pasqyrën reale të asaj çfarë është arritur në reformimin e këtij sistemi, duke qenë se ju 

konsideroheni faktor kryesor dhe të domosdoshëm të këtij procesi.. 

Konfidencialiteti: Të gjitha përgjigjet e juaja, në këtë hulumtim, do të trajtohen në 

mënyrë konfidenciale duke u siguruar anonimiteti i plotë i atyre që përgjigjen.

Rreth hulumtimit: 

•	 Koha e parashikuar për t’u përgjigjur këtij pyetësori është 10-15 min.

•	 Hulumtimi zhvillohet për të nxjerrë të dhëna, për punimin e doktoratës

•	 Udhëzimet rreth opsioneve të përgjigjeve janë me shkronja të pjerrëta.

•	 Pyetjet janë të thjeshta dhe përmbajnë disa opcione të përgjigjeve. Përgjigjen 

që e mendoni si të saktë duhet ta qarkoni.

•	 Në rast të ndonjë sqarimi shtesë apo rekomandimi, ju lutem më kontaktoni në 

e-mail adresën arlinda.beka@gmail.com apo në numër të tel 044 136 574.

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj!
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Pyetje të përgjithshme:

1. Emri i Institucionit ku shkolloheni ________________________________

2. Në cilën klasë jeni:

a) 1-5

b) 6-9

c) 10-13 (qarkoni opsionin që ju përgjigjet)

3. Gjinia:  

 a) Femër,  b) Mashkull  (qarkoni opsionin që ju përgjigjet)

4. Mendoni se shkollimi i juaj është në nivelin e duhur. (shënoni me √ opsionin 

e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Po Jo Nuk jam i/e sigurt Nuk e di

5. Mendoni se ju si nxënës jeni të stërngarkuar me mësimet që i bëni në shkollë? 

(shënoni me √ opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Po Jo Nuk jam i/e sigurt Nuk e di

6. Mendoni se sistemi arsimor i ndarë ne 5+4+3 është i duhuri për ju? ((shënoni 

me √  opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Po Jo Nuk jam i/e sigurt Nuk e di

7. Në cilën lëndë keni më së shumti vështirësi? Arsyetoni pse. (shënoni lëndët që 

keni më shumë vështirësi dhe arsyetoni pse ju shfaqen këto vështirësi)
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Lëndët Arsyetimin

8. Sa jeni aktiv gjatë një ore mësimore? (shënoni me √ opsionin e përgjigjes që 

ju e konsideroni të saktë)

Shumë Mesatarisht Pak Aspak

9. Sa janë përmbajtjet e teksteve shkollore të përshtatshme dhe të kuptueshme për 

ju?  (shënoni me √ opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Shumë Mesatarisht Pak Aspak Nuk e di

10. Si ju vlerësojnë mësuesit gjatë një viti shkollor? (qarkoni opsionin e përgjigjes 

që ju e konsideroni të saktë)

a). Në mënyrë të vazhdueshme

b). Secili aktivitet vlerësohet me pikë të caktuara

c). Vlerësohemi vetem atëherë kur pyetemi verbalisht

d). Tjetër ____________________________________
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11. Jeni të kënaqur me zhvillimin e nivelit tuaj të njohurive që i merrni gjatë 

shkollimit?

Shumë Mesatarisht Pak Aspak Nuk e di

12. Sa bashkëpunojnë prindërit e juaj me mësuesin/sen e juaj?  (shënoni me √  

opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Shumë Mesatarisht Pak Aspak

 

13. Ҫfarë do të kishit ndryshuar në procesin e shkollimit tuaj? (shënoni me √ 

opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Shumë Mesatarisht Pak Aspak
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SHTOJCA 4

PYETËSOR PËR PRINDËRIT

Reformimi i sistemit arsimor në Kosovë, ishte dhe vazhdon të jetë një çështje mjaft 

komplekse për gjithë shoqërinë kosovare. Përmes këtij pyetësori i cili do t’u shpërndahet 

prindërve të cilët kanë fëmijët në procesin e shkollimit në  shkolla fillore, të mesme të 

ulët dhe të mesme të lartë në qytete të ndryshme të Kosovës, do të kemi mundësinë të 

paraqesim një pasqyrë reale të asaj çfarë është arritur në reformimin e këtij sistemi, 

duke i bërë prindërit partnerë të domosdoshëm në arsimimin e fëmijëve. 

Duke ju parë si faktorë shumë të rëndësishëm  në sistemin e reformimit të arsimit në 

vendin tonë, konsideroj se përgjigjet që ju do t’i jepni do të jenë të sinqerta dhe do të 

më mundësojnë që të kam të dhëna të sakta rreth përfshirjes suaj si prindër në hartimin 

e kurrikulave shkollore, bashkëpunimin më mësuesit si dhe për konstatimet e juaja 

nëse fëmijët tuaj janë në rrugën e drejtë të shkollimit efikas.

Konfidencialiteti: Të gjitha përgjigjet e juaja, në këtë hulumtim, do të trajtohen në 

mënyrë konfidenciale duke u siguruar anonimiteti i plotë i atyre që përgjigjen.

Rreth hulumtimit: 

•	 Koha e parashikuar për t’u përgjigjur këtij pyetësori është 10-15 min.

•	 Hulumtimi zhvillohet për të nxjerrë të dhëna, për punimin e doktoratës

•	 Udhëzimet rreth opsioneve të përgjigjeve janë me shkronja të pjerrëta.

•	 Pyetjet janë të thjeshta dhe përmbajnë disa opcione të përgjigjeve. Përgjigjen 

që e mendoni si të saktë duhet ta qarkoni.

•	 Duke e nënshkruar këtë pyetësor, ju pranoni të jeni pjesë e bashkëpunimit për 

këtë hulumtim, konkludimet dhe rekomandimet e të cilit do t’u jepen edhe juve, 

pasi që ato të publikohen në punimin përfundimtar të doktoratës.

•	 Në rast të ndonjë sqarimi shtesë apo rekomandimi, ju lutem më kontaktoni në 

e-mail adresën arlinda.beka@gmail.com apo në numër të tel 044 136 574.

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj!

Respondenti:

__________________
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Pyetje të përgjithshme:

1. Emri i Institucionit ku fëmija juaj arsimohet 

________________________________

2. Në cilën klasë e keni fëmijën:

d) 1-5

e) 6-9

f) 10-13 (qarkoni opcionin që ju përgjigjet)

3. Profesioni i juaj:

___________________________  (plotëso cili është profesioni juaj) 

4. Gjinia:  

 a) Femër,  b) Mashkull  (qarkoni opsionin që ju përgjigjet)

5. Mosha e juaj: 

a. 25-30

b. 31-40

c. 41-50

d. 51-60

e. Mbi 60 vjeç   (qarkoni opsionin që ju përgjigje

6. Mendoni se arsimimi i fëmijëve tuaj është në nivelin e duhur. (shënoni me √ 

opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Po Jo Nuk jam i/e sigurt Nuk e di

7. Mendoni se fëmiu juaj është i stërngarkuar me mësimet që i merr në shkollë? 

(shënoni me √ opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)
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Po Jo Nuk jam i/e sigurt Nuk e di

8. Mendoni se sistemi arsimor i ndarë ne 5+4+3 është i duhuri për fëmijën tuaj? 

(shënoni me √  opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Po Jo Nuk jam i/e sigurt Nuk e di

9. Sa janë të përgatitur profesionalisht mësuesit që mësojnë fëmijët tuaj? (shënoni 

me √ opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Shumë Mesatarisht Pak Aspak Nuk e di

10. Në çfarë mënyre mësuesit e fëmijës suaj mbajnë orën mësimore? (shënoni me 

√ opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Interaktive Tradicionale Nuk e di

11. Sa janë përmbajtjet e teksteve shkollore të përshtatshme për fëmijën tuaj? 

(shënoni me √ opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Shumë Mesatarisht Pak Aspak Nuk e di

12. Sa keni qenë ju si prindër të përfshirë në fazën e hartimit të kurrikulave 

shkollore? (shënoni me √  opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të saktë)

Shumë Mesatarisht Pak Aspak
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13. Sa do të ishit të gatshëm të bashkëpunoni me MASHT, nese ju kërkohet, në 

hartimin e Kurrikulave shkollore? . (shënoni me √ opsionin e përgjigjes që ju 

e konsideroni të saktë)

Shumë Mesatarisht Pak Aspak

 

14. Sa jeni të përfshirë ju si prindër në aktivitetet arsimore që mbahen në shkollë 

dhe jashtë saj?  (shënoni me √ opsionin e përgjigjes që ju e konsideroni të 

saktë)

Shumë Mesatarisht Pak Aspak

 

15. Ndonjë koment shtesë:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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SHTOJCA 5

PYETËSOR

për udhëheqësit politikë të arsimit

Pyetjet për Michael Daksnerin (ish- drejtor i Departamentit të arsimit nën administratën 

e UNMIK-ut gjatë viteve 2000-2003.

Reformat në sistemin arsimor filluan në kohën kur ju ishit drejtor i departamentit të 

arsimit nën administratën e UNMIK-ut. Nuk mund të flitet për sistemin e reformuar të 

arsimit pa u përmendur ju, pasi që ju ishit personi kryesor që dhatë dritën e gjelbër për 

aplikimin e sistemit të reformuar duke e jetësuar sistemin 5+4+3. Ky hulumtim është 

pjesë e punimit të doktoratës, të dhënat e së cilës synojnë të ndikojnë drejtëpërdrejt në 

ngritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë. Përgjigjet e juaja luajnë rol fundamental në 

dhënien e rekomandimeve për reformimin e mëtejshëm të këtij procesi. Nën mbikqyrjen 

e profesorit mentor Prof. Dr. Bardhyl Musai, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti 

i Tiranës, përgjigjet e juaja do të analizohen me shumë kujdes dhe do të japin rezultate 

të një rëndësie të veçantë. 

Ky hulumtim është përkrahur edhe nga vetë profesor Musai dhe departamenti ku unë 

po e bëj doktoraturën. 

Për më shumë informacione, të cilat mund të jenë në interesin tuaj, mund të më 

kontaktoni në email arlinda.beka@gmail.com, arlinda.beka@uni-pr.edu, apo në 

numrin e tel +377 44 136 574. 

Gjithashtu nëse është në interesin tuaj, mund ta kontaktoni edhe profesorin mentor 

Prof. Dr. Bardhyl Musai në këtë email adresë: bardhylmusai@gmail.com, 

Ju falenderoj për gatishmërinë tuaj për bashkëpunim!
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1. Mbi cfarë plani e bazuat ndryshimin e sistemit arsimor në 5+4+3. Tregoni nëse 

keni ndjekur shembull të ndonjë shteti tjetër, të ngjashëm, si në Kosovë?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Pse nuk e aplikuat pilotimin e sistemit 5+4+3, por morët vendim ta implementoni 

menjëherë në të gjitha shkollat në Kosovë?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Pse nuk u trajnuan mësuesit përpara se të aplikohen reformat në sistemin 

arsimor në Kosovë?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Në kohën kur filloi sistemi 5+4+3, nuk ishin të gatshme tekstet, dhe mësuesit 

nuk ishin në dijeni se cfarë do të bënin në klasët e nënta. A mendoni se kjo e ka 

dëmtuar sistemin arsimor në Kosovë?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. Si e kishit planifikuar që mësuesit të mbanin mësimin, kur ata nuk ishin të 

trajnuar dhe nuk posedonin tekste të duhura për lëndët e reja?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Si mund ta përshkruani reformimin në sistemin arsimor të Kosovës?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Mendoni se tani në sistemin arsimor të Kosovës është ngritur cilësia e 

mësimdhënies dhe nxënies?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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8. Nëse do të kishit pasur mundësinë që të aplikoni reformimin e sistemit arsimor 

në ndonjë shtet tjetër, cfarë do të kishit ndryshuar, në krahasim me atë cfarë 

është bërë në Kosovë?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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SHTOJCA 7

TABELAT NGA HULUMTIMI

Analizat Faktoriale për mësues

Në tabelën e paraqitur vërehet se kemi në total 4 faktorë kryesorë që e përbëjnë variancën 

në nivel të 75.5%% totale, kjo tregon fuqinë e tërësishme të katër faktorëve.

Total Variance Explained

Compo-
nent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings

Rotation Sums of Squared 
Loadings

Total % of 
Variance

Cumu-
lative 

%
Total

% of 
Vari-
ance

Cumu-
lative 

%
Total % of 

Variance
Cumula-
tive %

1 9.725 44.204 44.204 9.725 44.204 44.204 8.301 37.731 37.731

2 3.502 15.919 60.122 3.502 15.919 60.122 3.904 17.744 55.476

3 2.293 10.422 70.544 2.293 10.422 70.544 2.769 12.587 68.063

 4 1.100 5.001 75.545 1.100 5.001 75.545 1.646 7.482 75.545

5 .983 4.470 80.016

6 .729 3.312 83.327

7 .642 2.920 86.247

8 .468 2.127 88.374

9 .361 1.640 90.014

10 .344 1.565 91.579

11 .317 1.442 93.022

12 .278 1.266 94.287

13 .242 1.098 95.385

14 .222 1.008 96.393

15 .199 .906 97.299

16 .165 .750 98.050

17 .134 .610 98.659

18 .104 .471 99.131

19 .095 .430 99.561

 20 .038 .172 99.732

21 .034 .154 99.886

22 .025 .114 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Në këtë tabelë janë të paraqitura cilat variablat kanë forcë/përputhshmëri ndërmjet 
veti që e përbëjnë faktorët

Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3 4

Mësuesit ishin të përgatitur për të filluar mësimdhënien me 

ndryshimet e reja të sistemit të edukimit
.844 .104 -.010 .207

Ne ishim njoftuar me kohë për ndryshimet e reja ne sistemin e 

edukimit
.839 .046 -.015 .270

Ne ishim trajnuar mjaftueshëm për sfidat e reja që po na 

prisnin me reformat e reja
.849 .009 .035 .276

Trajnimet që u mbajtën, na ndihmuan mjaftueshëm për të 

filluar vitin shkollor me sistem të ri të mësimdhënies.
.884 .140 .027 .098

Ne e kishim të qartë se çfarë ndryshimesh do të realizoheshin 

në vitin e ri shkollor 2002/03
.903 .072 .041 .176

Fillimi i klasave të 9-ta ishte proces i lehtë për mësuesit .612 .222 .217 -.104

Ne filluam vitin shkollor, me plane dhe programe të për-

shtatshme me kurrikulën 2001
.857 .063 .109 .121

Mësimdhënia organizohej me metodologji bashkëkohore .741 .171 .294 .065

Ne kishim literaturën (tekstet) e duhur shkollore për lëndët e 

parashikuara.
.837 -.047 .228 .189

Tekstet shkollore ishin në përputhje të plotë me objektivat e 

pritura sipas kurrikulës 2001
.757 .127 .144 .019

Kurrikula ishte e qartë dhe lehtë e zbatueshme për ne. .728 .159 .350 .051

Ne e dinim qartë se çfarë do të zhvillohej në kuadër të lëndëve 

që do t’i mbanim
.801 .097 .147 .181

Ne kemi mbajtur trajnime të shumta profesionale  edhe pas 

vitit shkollor 2002/03
.285 -.050 .530 .522

Trajnimet ishin shumë frytdhënëse për zhvillimin tonë profe-

sional
.273 .127 .670 .154

Ndryshimet që ndodhën gjatë vitit 2002/03, në sistemin e 

edukimit ishin të pjesshme.
.247 -.083 .065 .853

Ndryshimet që ndodhën gjatë vitit 2002/03, në sistemin e 

edukimit, ishin të tërësishme dhe përfshinë çdo nivel (klasë) të 

arsimit parauniversitar

.422 .350 -.032 .532

Vendimi për Kornizën e re Kurrikulare të Kosovës (KKK)2011 

ishte i drejtë dhe në kohë të duhur
.145 .934 .067 .046
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Ne ishim të gatshëm të kemi një Kornizë të re Kurrikulare 

(2011)  për të filluar përsëri me ndryshime në procesin e 

mësimdhënies.

.124 .947 .068 .030

KKK2011, është dokument i përshtatshëm për vendin tonë .094 .955 .032 -.027

KKK2011 është lehtë i zbatueshëm në kontekstin tonë të 

sistemit të edukimit.
.105 .949 .035 -.018

Ne kemi bashkëpunim të mirë me prindërit  e nxënësve .083 .028 .910 -.026

Prindërit janë aktiv në përmirësimin e procesit të mësim-

dhënies dhe arritshmërisë së nxënësve
.072 .031 .911 -.019

Analiza Faktoriale të nxënësve

Në tabelën e paraqitur vërejmë se në total kemi 4 faktorë kryesor që e përbëjnë 

variancën në nivel të 51.9%% totale, kjo tregon fuqinë e tërësishme e katër faktorëve.

Total Variance Explained

Com-

ponent

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared Load-

ings

Total
% of 

Variance

Cumu-

lative 

%

Total
% of 

Variance

Cumula-

tive %
Total

% of 

Variance

Cumulative 

%

1 2.154 19.586 19.586 2.154 19.586 19.586 1.960 17.820 17.820

2 1.316 11.962 31.548 1.316 11.962 31.548 1.319 11.995 29.815

3 1.148 10.439 41.987 1.148 10.439 41.987 1.280 11.632 41.448

4 1.097 9.971 51.958 1.097 9.971 51.958 1.156 10.510 51.958

5 .961 8.735 60.692

6 .862 7.837 68.530

7 .791 7.188 75.718

8 .737 6.704 82.422

9 .708 6.440 88.862

10 .644 5.856 94.718

11 .581 5.282 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Në këtë tabelë janë të paraqitur cilat variablat tregojnë forcën ndërmjet veti që e 

përbëjnë faktorët. 

Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3 4

Mendoni se shkollimi i juaj është në nivelin e 
duhur.

.271 .587 .024 -.347

Mendoni se ju si nxënës jeni të stërngarkuar me 
mësimet që i bëni në shkollë?

.073 -.710 -.041 -.132

Mendoni se sistemi arsimor i ndarë ne 5+4+3 
është i duhuri për ju?

.413 -.300 .007 .507

Në cilën lëndë keni më së shumti vështirësi? .012 .049 .796 -.053

Arsyetimi .036 -.029 .774 .132

Sa jeni aktiv gjatë një ore mësimore .391 .395 -.097 .200

Sa janë përmbajtjet e teksteve shkollore të për-
shtatshme dhe të kuptueshme për ju?

.580 .374 .000 -.001

Si ju vlerësojnë mësuesit gjatë një viti shkollor? .542 -.027 -.065 .076

Jeni të kënaqur me zhvillimin e nivelit  tuaj të 
njohurive që i merrni gjatë shkollimit?

.705 .200 .076 -.024

Sa bashkëpunojnë prindërit e juaj me mësuesin/
sen e juaj?

.645 -.114 .127 -.197

Cfarë do të kishit ndryshuar në procesin e shkol-
limit tuaj?

-.116 .170 .091 .810

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax ëith Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Analiza Faktoriale e prindërve

Sipas tabelës së paraqitur vërehet se kemi në përgjithësi 2 faktorë kryesorë që e përbëjnë 

variancën në nivel të 41.3% totale, kjo tregon fuqinë e tërësishme të të dy faktorëve.
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Total Variance Explained

Com-

ponent

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

Total
% of 

Variance

Cumula-

tive %
Total

% of 

Variance

Cumula-

tive %
Total

% of 

Variance

Cumula-

tive %

1 2.622 29.134 29.134 2.622 29.134 29.134 2.450 27.222 27.222

2 1.100 12.224 41.358 1.100 12.224 41.358 1.272 14.136 41.358

3 .953 10.594 51.952

4 .930 10.338 62.291

5 .890 9.893 72.184

6 .828 9.199 81.383

7 .688 7.648 89.031

8 .533 5.921 94.952

9 .454 5.048 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Në këtë tabelë janë të paraqitur cilat variabla  kanë forcë/përputhshmëri ndërmjet tyre 

që e përbëjnë faktorët. Siç vërehet në faktorin 1 janë shumica e variablave.

Rotated Component Matrixa

Component

1 2

Mendoni se arsimimi i fëmijëve tuaj është në nivelin e duhur. .279 .525

Mendoni se fëmija  juaj është i stërngarkuar me mësimet që i merr 
në shkollë?

.247 -.802

Mendoni se sistemi arsimor i ndarë ne 5+4+3 është i duhuri për fëmijën tuaj? .324 .314

Sa janë të përgatitur profesionalisht mësuesit që mësojnë fëmijët tuaj .587 .323

Në cfarë mënyre mësuesit e fëmijës suaj mbajnë orën mësimore .611 .104

Sa janë përmbajtjet e teksteve shkollore të përshtatshme për fëmijën tuaj .637 .250

Sa keni qenë ju si prindër të përfshirë në fazën e hartimit të kurri-
kulave shkollore

.661 -.026

Sa do të ishit të gatshëm të bashkëpunoni me MASHT, nese ju 
kërkohet,  në hartimin e Kurrikulave shkollore

.390 .262

Sa jeni të përfshirë ju si prindër në aktivitetet arsimore që mbahen 
në shkollë dhe jashtë saj

.703 -.093

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax ëith Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.
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Krostabulimet e mësimdhënësve

Mësuesit ishin të përgatitur për të filluar mësimdhënien me ndryshimet e reja të sistemit të edukimit * 
Mosha:

 Mosha:
Total

 21-30 31-40 41-50 51-60 Mbi 60 vjeç

Pajtohem plotësisht 7.8%         0% 1.1%   1.6%

Pajtohem 23.5% 23.9% 11.7% 4.1% 10.5% 14.5%

Nuk pajtohem 17.6% 56.7% 66.0% 71.2% 73.7% 57.6%

Aspak nuk pajtohem  10.4% 20.2% 23.3% 15.8% 15.1%

Nuk e di 51.0% 9.0% 1.1% 1.4%  11.2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square149.374a p=.000

Ne ishim njoftuar me kohë për ndryshimet e reja në sistemin e edukimit 
* Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:
Total

 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 10-15 vjet Mbi 15 vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 5.9%    1.6%

Pajtohem 15.4% 33.3% 37.0% 17.0% 18.0% 23.7%

Nuk pajtohem 15.4% 7.8% 51.9% 66.0% 61.7% 49.7%

Aspak nuk pajtohem  2.0% 5.6% 17.0% 19.5% 12.8%

Nuk e di 53.8% 51.0% 5.6%  .8% 12.2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square179.761a p=.000

Ne ishim trajnuar mjaftueshëm për sfidat e reja që po na prisnin me reformat e reja * Mosha:

 Mosha:
Total

 21-30 31-40 41-50 51-60 Mbi 60 vjeç

Pajtohem plotësisht 7.8%  1.1%   1.6%

Pajtohem 23.5% 28.4% 25.5% 23.3% 10.5% 24.3%

Nuk pajtohem 17.6% 50.7% 54.3% 53.4% 78.9% 48.7%

Aspak nuk pajtohem  7.5% 18.1% 23.3% 10.5% 13.5%

Nuk e di 51.0% 13.4% 1.1%   11.8%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 133.124a  p=.000
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Trajnimet që u mbajtën, na ndihmuan mjaftueshëm për të filluar vitin shkollor me sistem të 
ri të mësimdhënies. * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 7.8%  1.1%   1.6%

Pajtohem 21.6% 14.9% 9.6% 2.7% 5.3% 10.9%

Nuk pajtohem 17.6% 43.3% 56.4% 60.3% 57.9% 48.0%

Aspak nuk pajtohem 2.0% 28.4% 31.9% 37.0% 36.8% 27.6%

Nuk e di 51.0% 13.4% 1.1%   11.8%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 142.325a  p=.000

Ne e kishim të qartë se çfarë ndryshimesh do të realizoheshin në vitin e ri shkollor 2002/03 * 
Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 7.8%  1.1%   1.6%

Pajtohem 23.5% 19.4% 13.8% 5.5% 21.1% 15.1%

Nuk pajtohem 17.6% 50.7% 64.9% 67.1% 68.4% 54.6%

Aspak nuk pajtohem  16.4% 19.1% 27.4% 10.5% 16.8%

Nuk e di 51.0% 13.4% 1.1%   11.8%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 140.924a  p=.000

Fillimi i klasave të 9-ta ishte proces i lehtë për mësuesit * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 17.6% 10.4% 4.3%   6.6%

Pajtohem 29.4% 16.4% 12.8% 2.7% 26.3% 14.8%

Nuk pajtohem 5.9% 29.9% 25.5% 37.0% 21.1% 25.7%

Aspak nuk pajtohem 7.8% 35.8% 55.3% 57.5% 52.6% 43.4%

Nuk e di 39.2% 7.5% 2.1% 2.7%  9.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 127.191a  p=.000
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Ne filluam vitin shkollor, me plane dhe programe të përshtatshme me kurrikulën 2001 * 
Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 9.8%  1.1%   2.0%

Pajtohem 23.5% 19.4% 18.1% 11.0% 26.3% 18.1%

Nuk pajtohem 17.6% 49.3% 56.4% 57.5% 52.6% 48.4%

Aspak nuk pajtohem  17.9% 23.4% 31.5% 21.1% 20.1%

Nuk e di 49.0% 13.4% 1.1%   11.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 133.307a   p=.000

Mësimdhënia organizohej me metodologji bashkëkohore  * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 11.8%  1.1%   2.3%

Pajtohem 27.5% 32.8% 20.2% 9.6% 15.8% 21.4%

Nuk pajtohem 17.6% 50.7% 63.8% 67.1% 73.7% 54.6%

Aspak nuk pajtohem 2.0% 9.0% 10.6% 23.3% 5.3% 11.5%

Nuk e di 41.2% 7.5% 4.3%  5.3% 10.2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  125.521a  p=.000

Mësimdhënia organizohej me metodologji bashkëkohore  * Përvoja e punës në institucionin 
ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 9.8%    2.3%

Pajtohem 30.8% 45.1% 25.9% 11.3% 13.5% 21.4%

Nuk pajtohem 7.7% 9.8% 57.4% 71.7% 68.4% 54.6%

Aspak nuk pajtohem   13.0% 15.1% 15.0% 11.5%

Nuk e di 46.2% 35.3% 3.7% 1.9% 3.0% 10.2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  150.053a   p=.000
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Ne kishim literaturën (tekstet) e duhur shkollore për lëndët e parashikuara. * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 9.8%  1.1%   2.0%

Pajtohem 23.5% 46.3% 33.0% 27.4% 31.6% 32.9%

Nuk pajtohem 15.7% 32.8% 41.5% 47.9% 47.4% 37.2%

Aspak nuk pajtohem 3.9% 10.4% 23.4% 24.7% 21.1% 17.4%

Nuk e di 47.1% 10.4% 1.1%   10.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 128.823a   p=.000

Tekstet shkollore ishin në përputhje të plotë me objektivat e pritura sipas kurrikulës 2001 * 
Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 9.8%  1.1%   2.0%

Pajtohem 17.6% 16.4% 6.4% 1.4% 5.3% 9.2%

Nuk pajtohem 11.8% 32.8% 33.0% 32.9% 36.8% 29.6%

Aspak nuk pajtohem 17.6% 44.8% 58.5% 65.8% 57.9% 50.3%

Nuk e di 43.1% 6.0% 1.1%   8.9%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  138.598a   p=.000

Kurrikula ishte e qartë dhe lehtë e zbatueshme për ne.

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 11.8%  1.1%   2.3%

Pajtohem 29.4% 37.3% 20.2% 9.6% 15.8% 22.7%

Nuk pajtohem 13.7% 49.3% 63.8% 63.0% 47.4% 51.0%

Aspak nuk pajtohem 3.9% 9.0% 13.8% 27.4% 36.8% 15.8%

Nuk e di 41.2% 4.5% 1.1%   8.2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  156.940a   p=.000
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Ne e dinim qartë se çfarë do të zhvillohej në kuadër të lëndëve që do t’i mbanim * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 9.8%  2.1%   2.3%

Pajtohem 29.4% 34.3% 24.5% 19.2% 31.6% 26.6%

Nuk pajtohem 13.7% 38.8% 51.1% 52.1% 36.8% 41.4%

Aspak nuk pajtohem 2.0% 14.9% 21.3% 28.8% 31.6% 19.1%

Nuk e di 45.1% 11.9% 1.1%   10.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  122.920a   p=.000

Ne kemi mbajtur trajnime të shumta profesionale  edhe pas vitit shkollor 2002/03 * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 23.5% 26.9% 21.3% 17.8% 10.5% 21.4%

Pajtohem 39.2% 55.2% 61.7% 58.9% 47.4% 54.9%

Nuk pajtohem 7.8% 14.9% 14.9% 13.7% 31.6% 14.5%

Aspak nuk pajtohem  1.5% 1.1% 9.6% 10.5% 3.6%

Nuk e di 29.4% 1.5% 1.1%   5.6%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  87.888a   p=.000

Ne kemi mbajtur trajnime të shumta profesionale  edhe pas vitit shkollor 2002/03 * 
Qytet_fshat

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Pajtohem plotësisht 30.2% 9.4% 22.5%

Pajtohem 55.3% 59.4% 56.8%

Nuk pajtohem 7.3% 21.7% 12.6%

Aspak nuk pajtohem 5.0% .9% 3.5%

Nuk e di 2.2% 8.5% 4.6%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 32.805a   p=.000
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Ne kemi mbajtur trajnime të shumta profesionale  edhe pas vitit shkollor 2002/03 * Përvoja e 
punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 30.8% 31.4% 16.7% 18.9% 19.5% 21.4%

Pajtohem 15.4% 45.1% 68.5% 56.6% 56.4% 54.9%

Nuk pajtohem 7.7% 3.9% 11.1% 24.5% 16.5% 14.5%

Aspak nuk pajtohem   1.9%  7.5% 3.6%

Nuk e di 46.2% 19.6% 1.9%   5.6%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  97.395a   p=.000

Trajnimet ishin shumë frytdhënëse për zhvillimin tonë profesional * Gjinia:

 Gjinia:

Total Femer
Mash-
kull

Pajtohem plotësisht 26.5% 8.1% 19.1%

Pajtohem 26.0% 24.4% 25.3%

Nuk pajtohem 28.7% 39.8% 33.2%

Aspak nuk pajtohem 12.7% 23.6% 17.1%

Nuk e di 6.1% 4.1% 5.3%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 21.394a   p=.000

Trajnimet ishin shumë frytdhënëse për zhvillimin tonë profesional * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 25.5% 19.4% 19.1% 15.1% 15.8% 19.1%

Pajtohem 35.3% 43.3% 23.4% 9.6% 5.3% 25.3%

Nuk pajtohem 13.7% 29.9% 39.4% 35.6% 57.9% 33.2%

Aspak nuk pajtohem 2.0% 6.0% 14.9% 39.7% 21.1% 17.1%

Nuk e di 23.5% 1.5% 3.2%   5.3%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  107.113a    p=.000
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Trajnimet ishin shumë frytdhënëse për zhvillimin tonë profesional * Qytet_fshat

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Pajtohem plotësisht 30.2% 2.8% 20.0%

Pajtohem 20.1% 34.0% 25.3%

Nuk pajtohem 27.9% 41.5% 33.0%

Aspak nuk pajtohem 19.0% 14.2% 17.2%

Nuk e di 2.8% 7.5% 4.6%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  37.860a   p=.000

Trajnimet ishin shumë frytdhënëse për zhvillimin tonë profesional * Përvoja e punës në insti-
tucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 30.8% 31.4% 16.7% 13.2% 16.5% 19.1%

Pajtohem 23.1% 45.1% 29.6% 30.2% 14.3% 25.3%

Nuk pajtohem 7.7% 7.8% 40.7% 41.5% 39.1% 33.2%

Aspak nuk pajtohem   11.1% 13.2% 29.3% 17.1%

Nuk e di 38.5% 15.7% 1.9% 1.9% .8% 5.3%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square   106.958a   p=.000

Ndryshimet që ndodhën gjatë vitit 2002/03, në sistemin e edukimit ishin të pjesshme. 
* Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 11.8% 13.4% 27.7% 27.4% 36.8% 22.4%

Pajtohem 35.3% 61.2% 56.4% 52.1% 52.6% 52.6%

Nuk pajtohem 5.9% 11.9% 9.6% 12.3% 10.5% 10.2%

Aspak nuk pajtohem  1.5% 1.1% 6.8%  2.3%

Nuk e di 47.1% 11.9% 5.3% 1.4%  12.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 85.547a   p=.000 
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Ndryshimet që ndodhën gjatë vitit 2002/03, në sistemin e edukimit ishin të pjesshme. * Përvo-
ja e punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 11.8% 18.5% 20.8% 29.3% 22.4%

Pajtohem 30.8% 43.1% 59.3% 60.4% 52.6% 52.6%

Nuk pajtohem 7.7% 3.9% 11.1% 11.3% 12.0% 10.2%

Aspak nuk pajtohem   1.9% 3.8% 3.0% 2.3%

Nuk e di 46.2% 41.2% 9.3% 3.8% 3.0% 12.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  72.756a    p=.000

Ndryshimet që ndodhën gjatë vitit 2002/03, në sistemin e edukimit, ishin të tërësishme dhe 
përfshinë çdo nivel (klasë) të arsimit parauniversitar * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 7.8%  1.1%   1.6%

Pajtohem 25.5% 9.0% 10.6% 2.7% 10.5% 10.9%

Nuk pajtohem 17.6% 56.7% 42.6% 49.3% 42.1% 43.1%

Aspak nuk pajtohem 2.0% 19.4% 40.4% 46.6% 47.4% 31.3%

Nuk e di 47.1% 14.9% 5.3% 1.4%  13.2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  126.569a  p=.000

Ndryshimet që ndodhën gjatë vitit 2002/03, në sistemin e edukimit, ishin të tërësishme dhe 
përfshinë çdo nivel (klasë) të arsimit parauniversitar * Qytet_fshat

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Pajtohem plotësisht 1.1% 1.9% 1.4%

Pajtohem 8.4% 16.0% 11.2%

Nuk pajtohem 38.0% 48.1% 41.8%

Aspak nuk pajtohem 41.9% 17.0% 32.6%

Nuk e di 10.6% 17.0% 13.0%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  20.139a    p=.000
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Ndryshimet që ndodhën gjatë vitit 2002/03, në sistemin e edukimit, ishin të tërësishme dhe 
përfshinë çdo nivel (klasë) të arsimit parauniversitar * Përvoja e punës në institucionin ku 

punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 15.4% 5.9%    1.6%

Pajtohem 15.4% 33.3% 7.4% 3.8% 6.0% 10.9%

Nuk pajtohem 15.4% 13.7% 53.7% 60.4% 45.9% 43.1%

Aspak nuk pajtohem 7.7% 3.9% 27.8% 32.1% 45.1% 31.3%

Nuk e di 46.2% 43.1% 11.1% 3.8% 3.0% 13.2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  154.799a   p=.000

Vendimi për Kornizën e re Kurrikulare të Kosovës (KKK)2011 ishte i drejtë dhe në kohë të 
duhur * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 9.8% 3.0% 3.2%   3.3%

Pajtohem 47.1% 22.4% 9.6% 11.0%  18.4%

Nuk pajtohem 19.6% 44.8% 57.4% 52.1% 78.9% 48.4%

Aspak nuk pajtohem 11.8% 23.9% 28.7% 34.2% 15.8% 25.3%

Nuk e di 11.8% 6.0% 1.1% 2.7% 5.3% 4.6%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  73.229a   p=.000 

Vendimi për Kornizën e re Kurrikulare të Kosovës (KKK)2011 ishte i drejtë dhe në kohë të 
duhur * Qytet_fshat

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Pajtohem plotësisht 3.9% 1.9% 3.2%

Pajtohem 14.0% 24.5% 17.9%

Nuk pajtohem 42.5% 61.3% 49.5%

Aspak nuk pajtohem 33.5% 9.4% 24.6%

Nuk e di 6.1% 2.8% 4.9%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square   27.015a   p=.000
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Vendimi për Kornizën e re Kurrikulare të Kosovës (KKK)2011 ishte i drejtë dhe në kohë të 
duhur * Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 23.1% 11.8%  1.9%  3.3%

Pajtohem 46.2% 52.9% 16.7% 7.5% 7.5% 18.4%

Nuk pajtohem 7.7% 9.8% 53.7% 66.0% 57.9% 48.4%

Aspak nuk pajtohem 7.7% 11.8% 27.8% 24.5% 31.6% 25.3%

Nuk e di 15.4% 13.7% 1.9%  3.0% 4.6%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square   133.993a   p=.000

Ne ishim të gatshëm të kemi një Kornizë të re Kurrikulare (2011)  për të filluar përsëri me 
ndryshime në procesin e mësimdhënies. * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 9.8% 3.0% 3.2%   3.3%

Pajtohem 49.0% 22.4% 9.6% 11.0%  18.8%

Nuk pajtohem 19.6% 43.3% 55.3% 52.1% 78.9% 47.4%

Aspak nuk pajtohem 11.8% 25.4% 30.9% 34.2% 15.8% 26.3%

Nuk e di 9.8% 6.0% 1.1% 2.7% 5.3% 4.3%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square   73.509a   p=.000

Ne ishim të gatshëm të kemi një Kornizë të re Kurrikulare (2011)  për të filluar përsëri me 
ndryshime në procesin e mësimdhënies. * Qytet_fshat

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Pajtohem plotësisht 3.9% 1.9% 3.2%

Pajtohem 14.0% 25.5% 18.2%

Nuk pajtohem 41.3% 61.3% 48.8%

Aspak nuk pajtohem 34.6% 9.4% 25.3%

Nuk e di 6.1% 1.9% 4.6%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  30.528a   p=.000
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Ne ishim të gatshëm të kemi një Kornizë të re Kurrikulare (2011)  për të filluar përsëri me 
ndryshime në procesin e mësimdhënies. * Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 23.1% 11.8%  1.9%  3.3%

Pajtohem 46.2% 54.9% 16.7% 7.5% 7.5% 18.8%

Nuk pajtohem 7.7% 11.8% 51.9% 62.3% 57.1% 47.4%

Aspak nuk pajtohem 7.7% 9.8% 29.6% 28.3% 32.3% 26.3%

Nuk e di 15.4% 11.8% 1.9%  3.0% 4.3%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  132.896a   p=.000

KKK2011, është dokument i përshtatshëm për vendin tonë  * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 11.8% 3.0% 3.2%   3.6%

Pajtohem 47.1% 22.4% 9.6% 9.6%  18.1%

Nuk pajtohem 15.7% 37.3% 48.9% 41.1% 57.9% 39.5%

Aspak nuk pajtohem 13.7% 31.3% 35.1% 38.4% 31.6% 31.3%

Nuk e di 11.8% 6.0% 3.2% 11.0% 10.5% 7.6%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  70.231a    p=.000

KKK2011, është dokument i përshtatshëm për vendin tonë  * Qytet_fshat

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Pajtohem plotësisht 3.9% 1.9% 3.2%

Pajtohem 13.4% 25.5% 17.9%

Nuk pajtohem 30.7% 56.6% 40.4%

Aspak nuk pajtohem 40.2% 14.2% 30.5%

Nuk e di 11.7% 1.9% 8.1%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  40.148a   p=.000
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KKK2011, është dokument i përshtatshëm për vendin tonë  * Përvoja e punës në institucionin 
ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 23.1% 13.7%  1.9%  3.6%

Pajtohem 46.2% 52.9% 16.7% 7.5% 6.8% 18.1%

Nuk pajtohem  13.7% 40.7% 54.7% 46.6% 39.5%

Aspak nuk pajtohem 15.4% 7.8% 37.0% 28.3% 40.6% 31.3%

Nuk e di 15.4% 11.8% 5.6% 7.5% 6.0% 7.6%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 123.791a   p=.000

KKK2011 është lehtë i zbatueshëm në kontekstin tonë të sistemit të edukimit. * Mosha:

 Mosha:

Total 21-30 31-40 41-50 51-60
Mbi 60 

vjeç

Pajtohem plotësisht 9.8% 3.0% 3.2%   3.3%

Pajtohem 49.0% 22.4% 9.6% 9.6%  18.4%

Nuk pajtohem 15.7% 35.8% 50.0% 42.5% 57.9% 39.8%

Aspak nuk pajtohem 13.7% 32.8% 35.1% 38.4% 31.6% 31.6%

Nuk e di 11.8% 6.0% 2.1% 9.6% 10.5% 6.9%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  71.243a   p=.000

KKK2011 është lehtë i zbatueshëm në kontekstin tonë të sistemit të edukimit. * Qytet_fshat

 Qytet_fshat
Total

 Qytet Fshat
Pajtohem plotësisht 3.9% 1.9% 3.2%
Pajtohem 13.4% 25.5% 17.9%
Nuk pajtohem 31.3% 56.6% 40.7%
Aspak nuk pajtohem 40.8% 14.2% 30.9%
Nuk e di 10.6% 1.9% 7.4%
 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  38.938a   p=.000
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KKK2011 është lehtë i zbatueshëm në kontekstin tonë të sistemit të edukimit. * Përvoja e 
punës në institucionin ku punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 23.1% 11.8%  1.9%  3.3%

Pajtohem 46.2% 54.9% 16.7% 7.5% 6.8% 18.4%

Nuk pajtohem  9.8% 40.7% 58.5% 47.4% 39.8%

Aspak nuk pajtohem 15.4% 11.8% 37.0% 26.4% 40.6% 31.6%

Nuk e di 15.4% 11.8% 5.6% 5.7% 5.3% 6.9%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  127.613a    p=.000

Ne kemi bashkëpunim të mirë me prindërit  e nxënësve * Përvoja e punës në institucionin ku 
punoni:

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 30.8% 19.6% 16.7% 18.9% 21.8% 20.4%

Pajtohem 46.2% 51.0% 37.0% 45.3% 30.1% 38.2%

Nuk pajtohem 15.4% 27.5% 46.3% 34.0% 45.1% 39.1%

Aspak nuk pajtohem  2.0%  1.9% 3.0% 2.0%

Nuk e di 7.7%     .3%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  37.040a     p=.002

Prindërit janë aktiv në përmirësimin e procesit të mësimdhënies dhe arritshmërisë së nx-
ënësve * Gjinia:

 Gjinia:
Total

 Femër Mashkull
Pajtohem plotësisht 28.7% 7.3% 20.1%
Pajtohem 37.0% 27.6% 33.2%
Nuk pajtohem 32.6% 61.8% 44.4%
Aspak nuk pajtohem 1.7% 2.4% 2.0%
Nuk e di  .8% .3%
 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  34.422a   p=.000
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Prindërit janë aktiv në përmirësimin e procesit të mësimdhënies dhe arritshmërisë së nx-
ënësve

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat
Pajtohem plotësisht 33.0% 1.9% 21.4%
Pajtohem 38.0% 25.5% 33.3%
Nuk pajtohem 27.4% 68.9% 42.8%
Aspak nuk pajtohem 1.7% 2.8% 2.1%
Nuk e di  .9% .4%
 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  62.051a   p=.000

Prindërit janë aktiv në përmirësimin e procesit të mësimdhënies dhe arritshmërisë së nx-
ënësve

 Përvoja e punës në institucionin ku punoni:

Total 0-1 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet
10-15 
vjet

Mbi 15 
vjet

Pajtohem plotësisht 30.8% 17.6% 16.7% 18.9% 21.8% 20.1%

Pajtohem 46.2% 49.0% 37.0% 37.7% 22.6% 33.2%

Nuk pajtohem 15.4% 31.4% 46.3% 41.5% 52.6% 44.4%

Aspak nuk pajtohem  2.0%  1.9% 3.0% 2.0%

Nuk e di 7.7%     .3%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  42.057a   p=.000

Krostabulimet për nxënës

Mendoni se shkollimi i juaj është në nivelin e duhur.

 Emri i komunës:
Total

 Prishtinë Prizren Pejë Gjakovë Mitro-
vicë Gjilan Ferizaj Mali-

shevë Istog Lipjan Vushtrri

Po 70.5% 75.0% 46.5% 79.6% 71.0% 81.2% 65.3% 72.2% 58.3% 63.9% 72.2% 69.6%

Jo 11.5% 12.5% 33.8% 11.1% 18.8% 10.1% 12.0% 8.3% 25.0% 8.3% 25.0% 15.7%

Nuk 
jam i/e 
sigurtë

18.0% 10.9% 15.5% 9.3% 8.7% 8.7% 10.7% 8.3% 11.1% 22.2%  11.2%

Nuk e 
di  1.6% 4.2%  1.4%  12.0% 11.1% 5.6% 5.6% 2.8% 3.5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square 81.531a   p=.000 
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Mendoni se ju si nxënës jeni të stërngarkuar me mësimet që i bëni në 
shkollë?

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Po 36.2% 18.0% 30.7%

Jo 54.2% 79.0% 61.7%

Nuk jam i/e sigurtë 7.8% 1.0% 5.7%

Nuk e di 1.7% 2.0% 1.8%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  40.255a   p=.000

Mendoni se ju si nxënës jeni të stërngarkuar me mësimet që i bëni në 
shkollë?

 Niveli i shkollës:

Total 
Niveli nëntëv-

jeçar
Niveli i 
mesëm

Po 23.8% 44.7% 30.7%

Jo 70.6% 43.8% 61.7%

Nuk jam i/e sigurtë 4.1% 9.1% 5.7%

Nuk e di 1.6% 2.3% 1.8%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  44.912a    p=.000

Mendoni se ju si nxënës jeni të stërngarkuar me mësimet që i bëni në shkollë?

 Emri i komunës:

Total Prishtinë Prizren Pejë Gjakovë Mitrovicë Gjilan Ferizaj Mali-
shevë Istog Lipjan Vushtrri

Po 63.9% 39.1% 39.4% 19.4% 36.2% 20.3% 25.3% 33.3% 13.9% 30.6% 11.1% 30.7%

Jo 32.8% 45.3% 52.1% 71.3% 56.5% 71.0% 64.0% 66.7% 80.6% 66.7% 88.9% 61.7%

Nuk 
jam i/e 
sigurtë

3.3% 14.1% 5.6% 7.4% 5.8% 7.2% 6.7%  2.8%   5.7%

Nuk 
e di  1.6% 2.8% 1.9% 1.4% 1.4% 4.0%  2.8% 2.8%  1.8%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square   84.327a   p=.000
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Mendoni se sistemi arsimor i ndarë ne 5+4+3 është i duhuri për ju?

 Emri i komunës:

Total Prishtinë Prizren Pejë Gjakovë Mitrovicë Gjilan Ferizaj Mali-
shevë Istog Lipjan Vushtrri

Po 59.0% 68.8% 64.8% 66.7% 63.8% 58.0% 68.0% 55.6% 69.4% 75.0% 75.0% 65.4%

Jo 14.8% 9.4% 18.3% 19.4% 10.1% 33.3% 18.7% 19.4% 13.9% 8.3% 11.1% 16.9%

Nuk 
jam i/e 
sigurtë

26.2% 12.5% 11.3% 9.3% 18.8%  9.3% 5.6% 16.7% 2.8% 5.6% 11.0%

Nuk 
e di  9.4% 5.6% 4.6% 7.2% 8.7% 4.0% 19.4%  13.9% 8.3% 6.7%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  72.289a   p=.000

Në cilën lëndë keni më së shumti vështirësi?

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Matematikë 34.0% 24.4% 31.0%

Gjuhë shqipe 3.2% 4.1% 3.5%

Histori 9.6% 8.7% 9.3%

Gjeografi 4.0% 5.8% 4.6%

Kimi 13.9% 18.0% 15.2%

Fizikë 10.4% 9.9% 10.3%

Biologji 3.5% 1.7% 2.9%

Informatikë 2.4% 5.2% 3.3%

Edukatë Qytetare 2.4% 2.3% 2.4%

Njeriu dhe natyra 1.9% 3.5% 2.4%

Muzikë 1.6% 2.9% 2.0%

Art figurativ .5% 7.0% 2.6%

Edukatë fizike .8% 1.2% .9%

Punë dore .5%  .4%

Gjuhë angleze 6.1% 5.2% 5.9%

Astronomi .3%  .2%

Gjuhë frënge .3%  .2%

Praktikë profesionale 2.7%  1.8%

Gjuhë gjermane 1.6%  1.1%

Filozofi .3%  .2%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  41.415a    p=.002
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Në cilën lëndë keni më së shumti vështirësi?

 Emri i komunës:

Total Prishtinë Prizren Pejë Gjakovë Mitrovicë Gjilan Ferizaj Malishevë Istog Lipjan Vushtrri

Matematikë 59.2% 23.1% 29.3% 43.4% 15.4% 30.2% 33.3% 27.8% 33.3% 12.1% 21.4% 31.0%

Gjuhë shqipe 6.1% 3.8% 1.7% 3.9% 3.1% 1.9% 3.2% 8.3% 6.1%   3.5%

Histori  9.6%  3.9% 35.4% 18.9% 1.6% 2.8% 9.1% 3.0% 14.3% 9.3%

Gjeografi   12.1% 6.6% 7.7% 3.8% 1.6% 2.8% 3.0%  10.7% 4.6%

Kimi 4.1% 9.6% 13.8% 10.5% 24.6% 13.2% 14.3% 5.6%  54.5% 28.6% 15.2%

Fizikë 4.1% 3.8% 19.0% 9.2% 1.5% 11.3% 23.8% 8.3%  21.2% 7.1% 10.3%

Biologji  7.7% 3.4% 1.3% 1.5%  7.9%    10.7% 2.9%

Informatikë 8.2%   2.6% 3.1% 7.5%  16.7%    3.3%

Edukatë 
Qytetare 2.0% 11.5%   3.1%   5.6% 3.0% 3.0%  2.4%

Njeriu dhe 
natyra 4.1% 5.8%  6.6%    8.3%    2.4%

Muzikë 4.1% 1.9% 1.7% 1.3%  5.7%   3.0% 3.0% 3.6% 2.0%

Art figurativ  1.9%    1.9%   36.4%   2.6%

Edukatë 
fizike 2.0% 1.9%     1.6%  6.1%   .9%

Punë dore  3.8%          .4%

Gjuhë 
angleze 6.1% 11.5% 1.7% 2.6% 3.1% 5.7% 12.7% 13.9%  3.0% 3.6% 5.9%

Astronomi  1.9%          .2%

Gjuhë frënge  1.9%          .2%

Praktikë 
profesionale   17.2%         1.8%

Gjuhë gjer-
mane    7.9%        1.1%

Filozofi     1.5%       .2%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  684.647a    p=.000 
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Arsyetimi

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Ngarkesë nga ana e profe-
sorëve 19.6% 14.0% 17.8%

Profesori nuk është i qartë 13.4% 23.8% 16.7%

Teksti është i pakuptue-
shëm 14.2% 17.4% 15.3%

Të mësuarit përmendesh 4.3% 6.4% 5.0%

Vlerësimi i profesorit 
është jo i drejtë 6.7% 4.1% 5.9%

Nuk më pëlqen lënda 3.8% 1.7% 3.1%

Nuk e kuptoj profesorin 22.6% 18.6% 21.3%

Mungojnë laboratorët 7.8% 5.2% 7.0%

Tjetër 2.7% .6% 2.0%

Nuk kam talent 1.1% 8.1% 3.3%

Mësuesi u kushton 
vëmendje vetëm nxënësve 
të shkëlqyeshëm

.8%  .6%

Mësuesi është i ashpër 3.0%  2.0%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square   43.258a   p=.000

Arsyetimi

 Emri i komunës:

Total 
Prisht-

inë Prizren Pejë Gjakovë Mitro-
vicë Gjilan Ferizaj Mali-

shevë Istog Lipjan Vushtrri

Ngarkesë 
nga ana e 
profesorëve

12.8% 25.0% 15.5% 18.4% 15.4% 24.5% 23.8% 11.1% 12.1% 15.2% 14.3% 17.8%

Profesori nuk 
është i qartë 23.4% 19.2% 12.1% 22.4% 10.8% 13.2% 7.9% 33.3% 3.0% 15.2% 32.1% 16.7%

Teksti është 
i pakuptue-
shëm

10.6% 3.8% 8.6% 21.1% 7.7% 20.8% 27.0% 8.3% 18.2% 24.2% 17.9% 15.3%

Të mësuarit 
përmendesh 2.1%  1.7% 1.3% 13.8% 1.9% 6.3% 8.3%  9.1% 14.3% 5.0%

Vlerësimi 
i profesorit 
është jo i 
drejtë

10.6% 3.8% 12.1% 1.3% 6.2% 7.5% 9.5% 8.3%    5.9%
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Nuk më 
pëlqen lënda 8.5% 15.4%    3.8%    9.1%  3.1%

Nuk e kuptoj 
profesorin 17.0% 17.3% 31.0% 31.6% 18.5% 13.2% 20.6% 8.3% 30.3% 21.2% 17.9% 21.3%

Mungojnë 
laboratorët 2.1% 3.8% 12.1% 1.3% 18.5% 9.4% 1.6% 22.2%  3.0%  7.0%

Tjetër 12.8% 3.8%    1.9% 1.6%  3.0%   2.0%

Nuk kam 
talent  1.9%  2.6%  3.8%   33.3% 3.0% 3.6% 3.3%

Mësuesi 
u kushton 
vëmend-
je vetëm 
nxënësve të 
shkëlqye-
shëm

 5.8%          .6%

Mësuesi 
është i 
ashpër

  6.9%  9.2%  1.6%     2.0%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  383.042a   p=.000

Sa jeni aktiv gjatë një ore mësimore

 Emri i komunës:
Total

 Prishtinë Prizren Pejë Gjakovë Mitro-
vicë Gjilan Ferizaj Mali-

shevë Istog Lipjan Vushtrri

Shumë 56.7% 57.8% 42.3% 57.4% 42.0% 73.9% 37.3% 55.6% 61.1% 44.4% 88.9% 54.7%

Mesa-
tarisht 38.3% 40.6% 52.1% 40.7% 53.6% 24.6% 52.0% 36.1% 38.9% 55.6% 11.1% 41.5%

Pak 1.7% 1.6% 5.6% 1.9% 4.3% 1.4% 10.7% 5.6%    3.3%

Aspak 3.3%       2.8%    .5%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  80.979a   p=.000

Sa janë përmbajtjet e teksteve shkollore të përshtatshme dhe të 
kuptueshme për ju?

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Shumë 33.6% 47.5% 37.8%

Mesatarisht 54.4% 40.5% 50.2%

Pak 8.7% 7.5% 8.3%

Aspak 3.3% 2.0% 2.9%

Nuk e di  2.5% .8%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  25.024a   p=.000
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Sa janë përmbajtjet e teksteve shkollore të përshtatshme dhe të 
kuptueshme për ju?

 Niveli i shkollës:

Total 
Niveli nëntëv-

jeçar
Niveli i 
mesëm

Shumë 45.7% 21.9% 37.8%

Mesatarisht 43.0% 64.8% 50.2%

Pak 7.2% 10.5% 8.3%

Aspak 2.9% 2.7% 2.9%

Nuk e di 1.1%  .8%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  40.198a  p=.000

Sa janë përmbajtjet e teksteve shkollore të përshtatshme dhe të kuptueshme për ju?

 Emri i komunës:

Total Prishtinë Prizren Pejë Gjakovë Mitrovicë Gjilan Ferizaj Mali-
shevë Istog Lipjan Vushtrri

Shumë 31.1% 45.3% 19.7% 40.7% 31.9% 47.8% 34.7% 38.9% 41.7% 41.7% 52.8% 37.8%

Mesa-
tarisht 52.5% 50.0% 60.6% 51.9% 59.4% 42.0% 48.0% 38.9% 50.0% 41.7% 44.4% 50.2%

Pak 14.8% 3.1% 16.9% 6.5% 7.2% 7.2% 6.7% 16.7% 8.3% 2.8%  8.3%

Aspak 1.6% 1.6% 2.8% .9% 1.4% 2.9% 10.7% 2.8%  5.6%  2.9%

Nuk 
e di        2.8%  8.3% 2.8% .8%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  95.064a   p=.000

Si ju vlerësojnë mësuesit gjatë një viti shkollor?

 Niveli i shkollës:

Total 
Niveli nëntëv-
jeçar

Niveli i 
mesëm

Në mënyrë të vazh-
dueshme 56.1% 40.6% 51.0%

Secili aktivitet vlerësohet 
me pikë të caktuara 22.6% 29.2% 24.8%

Vlerësohemi vetëm 
atëherë kur pyetemi ver-
balisht

13.3% 22.4% 16.3%

Tjetër 7.9% 7.8% 7.9%
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 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  16.750a    p=.001

Si ju vlerësojnë mësuesit gjatë një viti shkollor?

 Emri i komunës:
Total

 
Prisht-

inë Prizren Pejë Gja-
kovë

Mitro-
vicë Gjilan Ferizaj Mali-

shevë Istog Lipjan Vushtrri

Në mënyrë 
të vazh-
dueshme

34.4% 45.3% 42.3% 60.2% 50.7% 42.0% 48.0% 41.7% 80.6% 61.1% 72.2% 51.0%

Secili 
aktivitet 
vlerësohet 
me pikë të 
caktuara

27.9% 25.0% 26.8% 18.5% 36.2% 34.8% 26.7% 27.8% 13.9% 2.8% 19.4% 24.8%

Vlerësohe-
mi vetëm 
atëherë kur 
pyetemi 
verbalisht

31.1% 14.1% 28.2% 8.3% 5.8% 18.8% 18.7% 30.6% 5.6% 19.4%  16.3%

Tjetër 6.6% 15.6% 2.8% 13.0% 7.2% 4.3% 6.7%   16.7% 8.3% 7.9%

 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  94.729a   p=.000

Sa bashkëpunojnë prindërit tuaj me mësuesin/sen tuaj?

 Emri i komunës:
Total

 Prishtinë Prizren Pejë Gjakovë Mitrovicë Gjilan Ferizaj Malishevë Istog Lipjan Vushtrri

Shumë 27.9% 34.4% 31.0% 48.1% 50.7% 44.9% 38.7% 13.9% 41.7% 52.8% 41.7% 39.6%

Mesatar-
isht 54.1% 48.4% 49.3% 40.7% 42.0% 42.0% 38.7% 38.9% 36.1% 41.7% 55.6% 44.2%

Pak 18.0% 14.1% 14.1% 8.3% 7.2% 13.0% 20.0% 33.3% 19.4% 5.6% 2.8% 13.6%

Aspak  3.1% 5.6% 2.8%   2.7% 13.9% 2.8%   2.6%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  72.074a   p=.000
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Krostabulimet me prindër

Mendoni se arsimimi i fëmijëve tuaj është në nivelin e duhur.

 Mosha  juaj

Total 

25-30 vjeç
31-40 
vjeç 41-50 vjeç 51-60 vjeç

Po 80.0% 73.9% 73.9% 64.3% 73.4%

Jo 5.0% 12.2% 13.9% 21.4% 13.3%

Nuk jam i/e sigurt 15.0% 13.9% 11.3% 14.3% 12.9%

Nuk e di   .9%  .4%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  4.855a    p=.847

Mendoni se arsimimi i fëmijëve tuaj është në nivelin e duhur

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Po 70.4% 79.3% 73.4%

Jo 15.6% 8.7% 13.3%

Nuk jam i/e sigurt 14.0% 10.9% 12.9%

Nuk e di  1.1% .4%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  5.347a  p=.148

Mendoni se arsimimi i fëmijëve tuaj është në nivelin e duhur.

 Emri i komunës:
Total

 Prishtinë Prizren Pejë Gjakovë Mitrovicë Gjilan Ferizaj Malishevë Istog Lipjan Vushtrri

Po 73.1% 73.9% 45.7% 83.0% 70.8% 85.0% 72.7% 72.2% 80.0% 77.8% 84.6% 73.4%

Jo 15.4% 8.7% 34.3% 7.5% 16.7% 10.0% 9.1% 11.1% 13.3% 11.1%  13.3%

Nuk 
jam i/e 
sigurt

11.5% 17.4% 20.0% 9.4% 12.5% 5.0% 18.2% 16.7% 6.7% 5.6% 15.4% 12.9%

Nuk 
e di          5.6%  .4%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  40.923a   p=40.923a
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Sa janë të përgatitur profesionalisht mësuesit që mësojnë fëmijët tuaj?

 Mosha e juaj

Total 25-30 vjeç
31-40 
vjeç 41-50 vjeç 51-60 vjeç

Shumë 15.0% 34.8% 30.4% 14.3% 29.5%

Mesatarisht 85.0% 55.7% 60.0% 78.6% 61.9%

Pak  3.5% 3.5% 3.6% 3.2%

Aspak .9% .9%  .7%

Nuk e di 5.2% 5.2% 3.6% 4.7%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square  10.788a   p=.547

Sa janë të përgatitur profesionalisht mësuesit që mësojnë fëmijët 
tuaj?

 Qytet_fshat

Total Qytet Fshat

Shumë 32.3% 23.9% 29.5%

Mesatarisht 61.3% 63.0% 61.9%

Pak 3.2% 3.3% 3.2%

Aspak .5% 1.1% .7%

Nuk e di 2.7% 8.7% 4.7%

 100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square   6.493a   p=.165



142

Korrelacion me mësues

Correlations

Niveli i 
shkollës:

Mësuesit 
ishin të për-
gatitur për të 
filluar më-
simdhënien 
me ndry-

shimet e reja 
të sistemit të 

edukimit

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .037

Sig. (2-tailed) .521

N 304 304

Mësuesit ishin të 
përgatitur për të filluar 
mësimdhënien me ndry-
shimet e reja të sistemit 
të edukimit

Pearson Correlation .037 1

Sig. (2-tailed) .521

N
304 304

Correlations

Niveli i 
shkollës:

Ne ishim 
njoftuar me 

kohë për 
ndryshimet 

e reja në 
sistemin e 
edukimit

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .011

Sig. (2-tailed) .850

N 304 304

Ne ishim njoftuar me 
kohë për ndryshimet 
e reja në sistemin e 
edukimit

Pearson Correlation .011 1

Sig. (2-tailed) .850

N 304 304
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Correlations
Niveli i 

shkollës:
Ne ishim tra-
jnuar mjaftue-

shëm për 
sfidat e reja që 
po na prisnin 
me reformat 

e reja

Niveli i shkollës:
Pearson Correlation 1 -.028
Sig. (2-tailed) .628
N 304 304

Ne ishim trajnuar mjaftue-
shëm për sfidat e reja që 
po na prisnin me reformat 
e reja

Pearson Correlation -.028 1
Sig. (2-tailed) .628

N
304 304

Correlations

Niveli i 
shkollës:

Trajnimet që 
u mbajtën, 

na ndihmuan 
mjaftueshëm 
për të filluar 
vitin shkollor 
me sistem të 
ri të mësim-

dhënies.

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .053

Sig. (2-tailed) .361

N 304 304

Trajnimet që u mbajtën, 
na ndihmuan mjaftue-
shëm për të filluar vitin 
shkollor me sistem të ri të 
mësimdhënies.

Pearson Correlation .053 1

Sig. (2-tailed) .361

N
304 304
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Correlations

Niveli i 
shkollës:

Ne e kishim të qartë se 
çfarë ndryshimesh do të 
realizoheshin në vitin e 

ri shkollor 2002/03

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .002

Sig. (2-tailed) .968

N 304 304

Ne e kishim të qartë se 
çfarë ndryshimesh do të 
realizoheshin në vitin e ri 
shkollor 2002/03

Pearson Correlation .002 1

Sig. (2-tailed) .968

N 304 304

Correlations

Niveli i 
shkollës:

Fillimi i klasave të 9-ta 
ishte proces i lehtë për 

mësuesit

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .069

Sig. (2-tailed) .231

N 304 304

Fillimi i klasave të 9-ta 
ishte proces i lehtë për 
mësuesit

Pearson Correlation .069 1

Sig. (2-tailed) .231

N 304 304

Correlations

Niveli i 
shkollës:

Ne filluam vitin shkollor, 
me plane dhe programe të 

përshtatshme me kurri-
kulën 2001

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .047

Sig. (2-tailed) .415

N 304 304

Ne filluam vitin shkol-
lor, me plane dhe pro-
grame të përshtatshme 
me kurrikulën 2001

Pearson Correlation .047 1

Sig. (2-tailed) .415

N 304 304
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Correlations
Niveli i 

shkollës:
Mësimdhënia 
organizohej 
me metod-

ologji bashkë-
kohore

Niveli i shkollës:
Pearson Correlation 1 .022
Sig. (2-tailed) .700
N 304 304

Mësimdhënia organizohej 
me metodologji bashkë-
kohore

Pearson Correlation .022 1
Sig. (2-tailed) .700
N 304 304

Correlations

Niveli i 
shkollës:

Ne kishim lit-
eraturën (tek-
stet) e duhur 
shkollore për 
lëndët e para-

shikuara.

Niveli i shkollës:
Pearson Correlation 1 .058

Sig. (2-tailed) .317
N 304 304

Ne kishim literaturën (tek-
stet) e duhur shkollore për 
lëndët e parashikuara.

Pearson Correlation .058 1

Sig. (2-tailed) .317
N 304 304

Sipas tabelës së paraqitur vërehet një korrelacion i moderuar i nivelit .117 me forcë 

r=0.05, kz korrelim ttregon se forcen e nivelit fillor të mësimit me përputhshmërinë e 

teksteve më objektivat e shkollës. 
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Correlations

Niveli i 
shkollës:

Tekstet 
shkollore 
ishin në 

përputhje 
të plotë me 
objektivat e 
pritura sipas 
kurrikulës 

2001

Niveli i shkollës:

Pearson Correla-
tion

1 .117*

Sig. (2-tailed) .041

N 304 304

Tekstet shkollore ishin 
në përputhje të plotë me 
objektivat e pritura sipas 
kurrikulës 2001

Pearson Correla-
tion

.117* 1

Sig. (2-tailed) .041

N 304 304

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Niveli i 
shkollës:

Kurrikula 
ishte e qartë 
dhe lehtë e 
zbatueshme 

për ne.

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 -.016

Sig. (2-tailed) .779

N 304 304

Kurrikula ishte e qartë 
dhe lehtë e zbatueshme 
për ne.

Pearson Correlation -.016 1

Sig. (2-tailed) .779

N 304 304
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Correlations

Niveli i 
shkollës:

Ne e dinim 
qartë se çfarë 
do të zhvillo-
hej në kuadër 

të lëndëve 
që do t’i 
mbanim

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .077

Sig. (2-tailed) .181

N 304 304

Ne e dinim qartë se çfarë 
do të zhvillohej në kuadër 
të lëndëve që do t’i 
mbanim

Pearson Correlation .077 1

Sig. (2-tailed) .181

N 304 304

Correlations

Niveli i 
shkollës:

Ne kemi 
mbajtur 
trajnime 

të shumta 
profesionale  

edhe pas 
vitit shkollor 

2002/03

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 -.061

Sig. (2-tailed) .292

N 304 304

Ne kemi mbajtur trajnime 
të shumta profesionale  
edhe pas vitit shkollor 
2002/03

Pearson Correlation -.061 1

Sig. (2-tailed) .292

N 304 304
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Correlations
Niveli i 

shkollës:
Trajnimet 

ishin shumë 
frytdhënëse për 
zhvillimin tonë 

profesional

Niveli i shkollës:
Pearson Correlation 1 -.031
Sig. (2-tailed) .587
N 304 304

Trajnimet ishin shumë fryt-
dhënëse për zhvillimin tonë 
profesional

Pearson Correlation -.031 1
Sig. (2-tailed) .587
N 304 304

Correlations
Niveli i 

shkollës:
Ndryshimet që 
ndodhën gjatë 
vitit 2002/03, 
në sistemin e 

edukimit ishin 
të pjesshme.

Niveli i shkollës:
Pearson Correlation 1 -.045

Sig. (2-tailed) .433
N 304 304

Ndryshimet që ndodhën 
gjatë vitit 2002/03, në 
sistemin e edukimit ishin të 
pjesshme.

Pearson Correlation -.045 1

Sig. (2-tailed) .433

N
304 304
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Correlations
Niveli i 

shkollës:
Ndryshimet që 
ndodhën gjatë 
vitit 2002/03, 
në sistemin e 

edukimit, ishin 
të tërësishme 
dhe përfshinë 

çdo nivel 
(klasë) të ar-

simit parauni-
versitar

Niveli i shkollës:
Pearson Correlation 1 .109

Sig. (2-tailed) .057
N 304 304

Ndryshimet që ndodhën 
gjatë vitit 2002/03, në 
sistemin e edukimit, ishin 
të tërësishme dhe përfshinë 
çdo nivel (klasë) të arsimit 
parauniversitar

Pearson Correlation .109 1

Sig. (2-tailed) .057

N

304 304

Correlations
Niveli i 

shkollës:
Vendimi për 

Kornizën e re 
Kurrikulare 
të Kosovës 
(KKK)2011 
ishte i drejtë 

dhe në kohë të 
duhur

Niveli i shkollës:
Pearson Correlation 1 .001

Sig. (2-tailed) .981
N 304 304

Vendimi për Kornizën e 
re Kurrikulare të Kosovës 
(KKK)2011 ishte i drejtë 
dhe në kohë të duhur

Pearson Correlation .001 1

Sig. (2-tailed) .981

N
304 304
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Correlations

Niveli i 
shkollës:

Ne ishim të 
gatshëm të kemi 
një Kornizë të 
re Kurrikulare 
(2011)  për të 
filluar përsëri 
me ndryshime 
në procesin e 

mësimdhënies.

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .009

Sig. (2-tailed) .870

N 304 304

Ne ishim të gatshëm të 
kemi një Kornizë të re 
Kurrikulare (2011)  për 
të filluar përsëri me 
ndryshime në procesin e 
mësimdhënies.

Pearson Correlation .009 1

Sig. (2-tailed) .870

N

304 304

Correlations

Niveli i 
shkollës:

KKK2011, 
është doku-
ment i për-

shtatshëm për 
vendin tonë

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .010

Sig. (2-tailed) .867

N 304 304

KKK2011, është doku-
ment i përshtatshëm për 
vendin tonë

Pearson Correlation .010 1

Sig. (2-tailed) .867

N 304 304



151

Correlations

Niveli i 
shkollës:

KKK2011 
është lehtë i 
zbatueshëm 
në kontek-
stin tonë të 
sistemit të 
edukimit.

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .022

Sig. (2-tailed) .698

N 304 304

KKK2011 është lehtë i 
zbatueshëm në kontek-
stin tonë të sistemit të 
edukimit.

Pearson Correlation .022 1

Sig. (2-tailed) .698

N 304 304

Korrelacion të moderuar të niveli .126 me forcë r=0.05, kz korrelim tregon për forcën 

e bashkëpunimit ndërmjet prindërve dhe mësuesve të nivelit fillor.

Correlations

Niveli i 
shkollës:

Ne kemi 
bashkëpunim 

të mirë me 
prindërit  e 
nxënësve

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .126*

Sig. (2-tailed) .028

N 304 304

Ne kemi bashkëpunim 
të mirë me prindërit  e 
nxënësve

Pearson Correlation
.126* 1

Sig. (2-tailed) .028

N 304 304
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Niveli i 
shkollës:

Prindërit 
janë aktiv në 
përmirësimin 

e procesit 
të mësim-

dhënies dhe 
arritshmërisë 
së nxënësve

Niveli i shkollës:

Pearson Correlation 1 .101

Sig. (2-tailed) .079

N 304 304

Prindërit janë aktivë në 
përmirësimin e procesit 
të mësimdhënies dhe 
arritshmërisë së nxënësve

Pearson Correlation .101 1

Sig. (2-tailed) .079

N 304 304

Korrelacion me mësues fshat-qytet

Correlations

Qytet_fshat Mësuesit 
ishin të për-
gatitur për të 

filluar mësim-
dhënien me 
ndryshimet 

e reja të 
sistemit të 
edukimit

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.152*

Sig. (2-tailed) .010

N 285 285

Mësuesit ishin të përgat-
itur për të filluar mësim-
dhënien me ndryshimet e 
reja të sistemit të edukim-
it

Pearson Correlation -.152* 1

Sig. (2-tailed) .010

N
285 304

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Correlations

Qytet_fshat Ne ishim 
njoftuar me 

kohë për 
ndryshimet 

e reja ne 
sistemin e 
edukimit

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.076

Sig. (2-tailed) .203

N 285 285

Ne ishim njoftuar me 
kohë për ndryshimet e 
reja ne sistemin e edukim-
it

Pearson Correlation -.076 1

Sig. (2-tailed) .203

N 285 304

Correlations

Qytet_fshat Ne ishim 
trajnuar 

mjaftueshëm 
për sfidat e 

reja që po na 
prisnin me 
reformat e 

reja

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.077

Sig. (2-tailed) .193

N 285 285

Ne ishim trajnuar 
mjaftueshëm për sfidat e 
reja që po na prisnin me 
reformat e reja

Pearson Correlation -.077 1

Sig. (2-tailed) .193

N 285 304

Korrelacion negativ të fuqishëm të niveli -.158 me forcë r=0.05, ky korrelim tregon 

se forcën i rëndësishëme se mësuesit nga fshati që mbajtën trajnime kanë ndihmuar 

shumë për fillimin e viti shkollor me sistem të ri.
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Correlations

Qytet_fshat Trajnimet që 
u mbajtën, 

na ndihmuan 
mjaftueshëm 
për të filluar 
vitin shkollor 
me sistem të 
ri të mësim-

dhënies.

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.158**

Sig. (2-tailed) .008

N 285 285

Trajnimet që u mbajtën, 
na ndihmuan mjaftue-
shëm për të filluar vitin 
shkollor me sistem të ri të 
mësimdhënies.

Pearson Correlation -.158** 1

Sig. (2-tailed) .008

N
285 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Qytet_fshat Ne e kishim 
të qartë se 
çfarë ndry-

shimesh do të 
realizoheshin 

në vitin e 
ri shkollor 
2002/03

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.078

Sig. (2-tailed) .187

N 285 285

Ne e kishim të qartë se 
çfarë ndryshimesh do të 
realizoheshin në vitin e ri 
shkollor 2002/03

Pearson Correlation -.078 1

Sig. (2-tailed) .187

N 285 304
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Correlations

Qytet_fshat Fillimi i klasave 
të 9-ta ishte 

proces i lehtë për 
mësuesit

Qytet_fshat
Pearson 
Correlation

1 -.114

Sig. 
(2-tailed)

.054

N 285 285

Fillimi i 
klasave të 9-ta 
ishte proces 
i lehtë për 
mësuesit

Pearson 
Correlation

-.114 1

Sig. 
(2-tailed)

.054

N 285 304

Correlations

Qytet_fshat Ne filluam 
vitin shkollor, 
me plane dhe 
programe të 

përshtatshme me 
kurrikulën 2001

Qytet_fshat

Pearson 
Correla-
tion

1 -.066

Sig. 
(2-tailed)

.265

N 285 285

Ne filluam 
vitin shkollor, 
me plane dhe 
programe të 
përshtatshme 
me kurri-
kulën 2001

Pearson 
Correla-
tion

-.066 1

Sig. 
(2-tailed)

.265

N 285 304
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Correlations

Qytet_fshat Mësimdhënia 
organizohej 
me metod-
ologji bash-

këkohore

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 .002

Sig. (2-tailed) .980

N 285 285

Mësimdhënia organizohej 
me metodologji bashkë-
kohore

Pearson Correlation .002 1

Sig. (2-tailed) .980

N 285 304

Correlations

Qytet_fshat Ne kishim liter-
aturën (tekstet) 
e duhur shkol-
lore për lëndët 
e parashikuara.

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 .013

Sig. (2-tailed) .830

N 285 285

Ne kishim literaturën 
(tekstet) e duhur shkollore 
për lëndët e parashikuara.

Pearson Correlation .013 1

Sig. (2-tailed) .830

N 285 304
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Correlations

Qytet_fshat Tekstet 
shkollore ishin 
në përputhje 
të plotë me 
objektivat e 
pritura sipas 
kurrikulës 

2001

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.116

Sig. (2-tailed) .051

N 285 285

Tekstet shkollore ishin 
në përputhje të plotë me 
objektivat e pritura sipas 
kurrikulës 2001

Pearson Correlation -.116 1

Sig. (2-tailed) .051

N 285 304

Correlations

Qytet_fshat Kurrikula 
ishte e qartë 
dhe lehtë e 
zbatueshme 

për ne.

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 .014

Sig. (2-tailed) .818

N 285 285

Kurrikula ishte e qartë 
dhe lehtë e zbatueshme 
për ne.

Pearson Correlation .014 1

Sig. (2-tailed) .818

N 285 304
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Correlations

Qytet_
fshat

Ne e dinim 
qartë se çfarë 
do të zhvillo-
hej në kuadër 

të lëndëve 
që do t’i 
mbanim

Qytet_fshat

Pearson Correla-
tion

1 .000

Sig. (2-tailed) .995

N 285 285

Ne e dinim qartë se 
çfarë do të zhvillohej në 
kuadër të lëndëve që do 
t’i mbanim

Pearson Correla-
tion

.000 1

Sig. (2-tailed) .995

N 285 304

Korrelacion të fuqishëm të niveli .234 me forcë r=0.00, ky korrelim tregon se forcën signifikante 

se mësuesit nga qyteti kanë mbajtur më shumë trajnime pas vitit shkollor 2002/03.

Correlations

Qytet_fshat Ne kemi 
mbajtur 
trajnime 

të shumta 
profesionale  

edhe pas 
vitit shkollor 

2002/03

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 .234**

Sig. (2-tailed) .000

N 285 285

Ne kemi mbajtur trajnime 
të shumta profesionale  
edhe pas vitit shkollor 
2002/03

Pearson Correlation .234** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 285 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Korrelacion të fuqishëm të niveli .196 me forcë r=0.00, ky korrelim tregon se forcën 

signifikante se mësuesit nga qyteti që kanë mbajtur më shumë trajnime ishin frytdhënëse 

për zhvillimin e tyre profesional.

Correlations

Qytet_fshat Trajnimet 
ishin shumë 
frytdhënëse 

për zhvillimin 
tonë profe-

sional

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 .196**

Sig. (2-tailed) .001

N 285 285

Trajnimet ishin shumë 
frytdhënëse për zhvillimin 
tonë profesional

Pearson Correlation .196** 1

Sig. (2-tailed) .001

N 285 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Korrelacion të fuqishëm të niveli .193 me forcë r=0.00, ky korrelim tregon se forcën 

signifikante se ndryshimet ishin të pjesëshme tek qytetet.

Correlations

Qytet_fshat Ndryshimet 
që ndodhën 
gjatë vitit 
2002/03, 

në sistemin 
e edukim-
it ishin të 
pjesshme.

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 .193**

Sig. (2-tailed) .001

N 285 285

Ndryshimet që ndodhën 
gjatë vitit 2002/03, në 
sistemin e edukimit ishin 
të pjesshme.

Pearson Correlation .193** 1

Sig. (2-tailed) .001

N 285 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Correlations

Qytet_fshat Ndryshimet 
që ndodhën 
gjatë vitit 

2002/03, në 
sistemin e 
edukimit, 

ishin të tërë-
sishme dhe 

përfshinë çdo 
nivel (klasë) të 
arsimit parau-

niversitar

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.114

Sig. (2-tailed) .054

N 285 285

Ndryshimet që ndodhën 
gjatë vitit 2002/03, në 
sistemin e edukimit, ishin 
të tërësishme dhe përf-
shinë çdo nivel (klasë) të 
arsimit parauniversitar

Pearson Correlation -.114 1

Sig. (2-tailed) .054

N

285 304

Korrelacion të fuqishëm negative të nivelit -.210 me forcë r=0.00, ky korrelim tregon 
se forcën signifikante se Vendimi për Kornizën e re Kurrikulare të Kosovës (KKK)2011 

ishte i drejtë dhe në kohë të duhur për mësuesit nga fshati.

Correlations

Qytet_fshat Vendimi për 
Kornizën e re 
Kurrikulare 
të Kosovës 
(KKK)2011 
ishte i drejtë 
dhe në kohë 

të duhur

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.210**

Sig. (2-tailed) .000

N 285 285

Vendimi për Kornizën e 
re Kurrikulare të Kosovës 
(KKK)2011 ishte i drejtë 
dhe në kohë të duhur

Pearson Correlation -.210** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 285 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Korrelacion të fuqishëm negativ të nivelit -.232 me forcë r=0.00, ky korrelim tregon 

se forcën signifikante se mësuesit nga fshati ishin të gatshëm të kenë një Kornizë të re 

Kurrikulare (2011)  për të filluar përsëri me ndryshime në procesin e mësimdhënies 

Correlations

Qytet_fshat Ne ishim të gat-
shëm të kemi 

një Kornizë të re 
Kurrikulare (2011)  
për të filluar përsëri 

me ndryshime 
në procesin e 

mësimdhënies.

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.232**

Sig. (2-tailed) .000

N 285 285

Ne ishim të gatshëm të 
kemi një Kornizë të re 
Kurrikulare (2011)  për 
të filluar përsëri me 
ndryshime në procesin e 
mësimdhënies.

Pearson Correlation -.232** 1

Sig. (2-tailed) .000

N

285 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Korrelacion të fuqishëm negativ të nivelit -.277 me forcë r=0.00, ky korrelim tregon se 

forcën signifikante se KKK2011, është dokument i përshtatshëm për mësuesit nga fshati.

Correlations

Qytet_fshat KKK2011, 
është doku-
ment i për-

shtatshëm për 
vendin tonë

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.277**

Sig. (2-tailed) .000

N 285 285

KKK2011, është doku-
ment i përshtatshëm për 
vendin tonë

Pearson Correlation -.277** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 285 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Correlations

Qytet_fshat KKK2011 
është lehtë i 
zbatueshëm 
në kontek-
stin tonë të 
sistemit të 
edukimit.

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 -.271**

Sig. (2-tailed) .000

N 285 285

KKK2011 është lehtë i 
zbatueshëm në kontek-
stin tonë të sistemit të 
edukimit.

Pearson Correlation -.271** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 285 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Korrelacion të fuqishëm të nivelit .457 më forcë r=0.00 gjejmë tek mësuesit nga qyteti 

të kenë bashkëpunim më të mirë me prindërit e nxënësve.

Correlations

Qytet_fshat Ne kemi 
bashkëpunim 

të mirë me 
prindërit  e 
nxënësve

Qytet_fshat

Pearson Correlation 1 .457**

Sig. (2-tailed) .000

N 285 285

Ne kemi bashkëpunim 
të mirë me prindërit  e 
nxënësve

Pearson Correlation .457** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 285 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Korrelacion me mësues sipas gjinisë

Correlations

Gjinia: Mësuesit 
ishin të 

përgatitur për 
të filluar më-
simdhënien 
me ndry-

shimet e reja 
të sistemit të 

edukimit

Gjinia:

Pearson Correlation 1 -.033

Sig. (2-tailed) .571

N 304 304

Mësuesit ishin të përgatitur 
për të filluar mësimdhënien 
me ndryshimet e reja të 
sistemit të edukimit

Pearson Correlation -.033 1

Sig. (2-tailed) .571

N 304 304

Correlations

Gjinia: Ne ishim 
njoftuar me 

kohë për 
ndryshimet 

e reja ne 
sistemin e 
edukimit

Gjinia:

Pearson Correlation 1 -.025

Sig. (2-tailed) .665

N 304 304

Ne ishim njoftuar me 
kohë për ndryshimet e 
reja ne sistemin e edukim-
it

Pearson Correlation -.025 1

Sig. (2-tailed) .665

N 304 304
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Correlations

Gjinia: Ne ishim 
trajnuar 

mjaftueshëm 
për sfidat e 

reja që po na 
prisnin me 
reformat e 

reja

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .002

Sig. (2-tailed) .974

N 304 304

Ne ishim trajnuar 
mjaftueshëm për sfidat e 
reja që po na prisnin me 
reformat e reja

Pearson Correlation .002 1

Sig. (2-tailed) .974

N 304 304

Correlations

Gjinia: Trajnimet që 
u mbajtën, 

na ndihmuan 
mjaftueshëm 
për të filluar 
vitin shkollor 
me sistem të 
ri të mësim-

dhënies.

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .002

Sig. (2-tailed) .971

N 304 304

Trajnimet që u mbajtën, 
na ndihmuan mjaftue-
shëm për të filluar vitin 
shkollor me sistem të ri të 
mësimdhënies.

Pearson Correlation .002 1

Sig. (2-tailed) .971

N
304 304
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Correlations

Gjinia: Ne e kishim 
të qartë se 
çfarë ndry-

shimesh do të 
realizoheshin 

në vitin e 
ri shkollor 
2002/03

Gjinia:

Pearson Correlation 1 -.008

Sig. (2-tailed) .886

N 304 304

Ne e kishim të qartë se 
çfarë ndryshimesh do të 
realizoheshin në vitin e ri 
shkollor 2002/03

Pearson Correlation -.008 1

Sig. (2-tailed) .886

N 304 304

Correlations

Gjinia: Fillimi i klasave të 9-ta 
ishte proces i lehtë për 

mësuesit

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .022

Sig. (2-tailed) .697

N 304 304

Fillimi i klasave të 9-ta 
ishte proces i lehtë për 
mësuesit

Pearson Correlation .022 1

Sig. (2-tailed) .697

N 304 304
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Correlations

Gjinia: Ne filluam vitin shkollor, 
me plane dhe programe të 

përshtatshme me kurrikulën 
2001

Gjinia:

Pearson Correlation 1 -.042

Sig. (2-tailed) .464

N 304 304

Ne filluam vitin shkollor, 
me plane dhe programe të 
përshtatshme me kurri-
kulën 2001

Pearson Correlation -.042 1

Sig. (2-tailed) .464

N 304 304

Correlations

Gjinia: Mësimdhënia organizohej 
me metodologji bashkëko-

hore

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .027

Sig. (2-tailed) .634

N 304 304

Mësimdhënia organizohej 
me metodologji bashkë-
kohore

Pearson Correlation .027 1

Sig. (2-tailed) .634

N 304 304

Correlations

Gjinia: Ne kishim literaturën 
(tekstet) e duhur 

shkollore për lëndët e 
parashikuara.

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .040

Sig. (2-tailed) .487

N 304 304

Ne kishim literaturën (tek-
stet) e duhur shkollore për 
lëndët e parashikuara.

Pearson Correlation .040 1

Sig. (2-tailed) .487

N 304 304
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Correlations

Gjinia: Tekstet shkol-
lore ishin në 

përputhje 
të plotë me 
objektivat e 
pritura sipas 
kurrikulës 

2001

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .003

Sig. (2-tailed) .953

N 304 304

Tekstet shkollore ishin 
në përputhje të plotë me 
objektivat e pritura sipas 
kurrikulës 2001

Pearson Correlation .003 1

Sig. (2-tailed) .953

N 304 304

Correlations

Gjinia: Kurrikula 
ishte e qartë 
dhe lehtë e 
zbatueshme 

për ne.

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .037

Sig. (2-tailed) .522

N 304 304

Kurrikula ishte e qartë 
dhe lehtë e zbatueshme 
për ne.

Pearson Correlation .037 1

Sig. (2-tailed) .522

N 304 304
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Correlations

Gjinia: Ne e dinim 
qartë se çfarë 
do të zhvillo-
hej në kuadër 

të lëndëve 
që do t’i 
mbanim

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .014

Sig. (2-tailed) .806

N 304 304

Ne e dinim qartë se çfarë 
do të zhvillohej në kuadër 
të lëndëve që do t’i 
mbanim

Pearson Correlation .014 1

Sig. (2-tailed) .806

N 304 304

Correlations

Gjinia: Ne kemi 
mbajtur 
trajnime 

të shumta 
profesionale  

edhe pas 
vitit shkollor 

2002/03

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .095

Sig. (2-tailed) .100

N 304 304

Ne kemi mbajtur trajnime 
të shumta profesionale  
edhe pas vitit shkollor 
2002/03

Pearson Correlation .095 1

Sig. (2-tailed) .100

N 304 304

Korrelacion të fuqishëm të nivelit .197 me forcë r=0.00 gjejmë tek gjinia femërore të 

jënë më të kënaqur me trajnimet që janë zhvilluar.
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Correlations

Gjinia: Trajnimet 
ishin shumë 
frytdhënëse 

për zhvillimin 
tonë profe-

sional

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .197**

Sig. (2-tailed) .001

N 304 304

Trajnimet ishin shumë 
frytdhënëse për zhvillimin 
tonë profesional

Pearson Correlation .197** 1

Sig. (2-tailed) .001

N 304 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Gjinia: Ndryshimet 
që ndodhën 
gjatë vitit 

2002/03, në 
sistemin e 

edukimit ishin 
të pjesshme.

Gjinia:

Pearson Correlation 1 -.060

Sig. (2-tailed) .296

N 304 304

Ndryshimet që ndodhën 
gjatë vitit 2002/03, në 
sistemin e edukimit ishin 
të pjesshme.

Pearson Correlation -.060 1

Sig. (2-tailed) .296

N 304 304
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Correlations

Gjinia: Ndryshimet që 
ndodhën gjatë 
vitit 2002/03, 
në sistemin e 

edukimit, ishin 
të tërësishme 
dhe përfshinë 

çdo nivel 
(klasë) të ar-

simit parauni-
versitar

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .012

Sig. (2-tailed) .838

N 304 304

Ndryshimet që ndodhën 
gjatë vitit 2002/03, në 
sistemin e edukimit, ishin 
të tërësishme dhe përfshinë 
çdo nivel (klasë) të arsimit 
parauniversitar

Pearson Correlation .012 1

Sig. (2-tailed) .838

N

304 304

Correlations

Gjinia: Vendimi për 
Kornizën e re 
Kurrikulare 
të Kosovës 
(KKK)2011 
ishte i drejtë 
dhe në kohë 

të duhur

Gjinia:

Pearson Correlation 1 -.045

Sig. (2-tailed) .439

N 304 304

Vendimi për Kornizën e 
re Kurrikulare të Kosovës 
(KKK)2011 ishte i drejtë 
dhe në kohë të duhur

Pearson Correlation -.045 1

Sig. (2-tailed) .439

N 304 304
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Correlations

Gjinia: Ne ishim të 
gatshëm të kemi 
një Kornizë të 
re Kurrikulare 
(2011)  për të 
filluar përsëri 
me ndryshime 
në procesin e 

mësimdhënies.

Gjinia:

Pearson Correlation 1 -.052

Sig. (2-tailed) .363

N 304 304

Ne ishim të gatshëm të 
kemi një Kornizë të re 
Kurrikulare (2011)  për 
të filluar përsëri me 
ndryshime në procesin e 
mësimdhënies.

Pearson Correlation -.052 1

Sig. (2-tailed) .363

N

304 304

Correlations

Gjinia: KKK2011, 
është doku-
ment i për-

shtatshëm për 
vendin tonë

Gjinia:

Pearson Correlation 1 -.077

Sig. (2-tailed) .180

N 304 304

KKK2011, është doku-
ment i përshtatshëm për 
vendin tonë

Pearson Correlation -.077 1

Sig. (2-tailed) .180

N 304 304
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Correlations

Gjinia: KKK2011 
është lehtë i 
zbatueshëm 
në kontek-
stin tonë të 
sistemit të 
edukimit.

Gjinia:

Pearson Correlation 1 -.058

Sig. (2-tailed) .312

N 304 304

KKK2011 është lehtë i 
zbatueshëm në kontek-
stin tonë të sistemit të 
edukimit.

Pearson Correlation -.058 1

Sig. (2-tailed) .312

N 304 304

Korrelacion të fuqishëm të nivelit .315 me forcë r=0.00 gjejmë tek gjinia femërore të 

kenë bashkëpunim më të mirë me prindërit e nxënësve.

Correlations

Gjinia: Ne kemi 
bashkëpunim 

të mirë me 
prindërit  e 
nxënësve

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .315**

Sig. (2-tailed) .000

N 304 304

Ne kemi bashkëpunim 
të mirë me prindërit  e 
nxënësve

Pearson Correlation .315** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 304 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Korrelacion të fuqishëm të nivelit .328 me forcë r=0.00 gjejmë tek gjinia femërore që 

konsiderojnë se prindërit janë më aktivë.

Correlations

Gjinia: Prindërit 
janë aktiv në 
përmirësimin 

e procesit 
të mësim-

dhënies dhe 
arritshmërisë 
së nxënësve

Gjinia:

Pearson Correlation 1 .328**

Sig. (2-tailed) .000

N 304 304

Prindërit janë aktivë në 
përmirësimin e procesit 
të mësimdhënies dhe 
arritshmërisë së nxënësve

Pearson Correlation .328** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 304 304

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




