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HYRJE

Në dhjetor 2016, Organizata për Bash-
këpunim Ekonomik dhe Zhvillim 
(OECD) publikoi rezultatet e Program-

it Ndërkombëtar të Vlerësimit të Nxënësve 
(PISA) për vitin 2015.1 Rezultatet e dobëta 
të Kosovës ishin tronditëse: pothuajse 80 
përqind e 15 vjeçarëve në Kosovë dolën se 
ishin analfabet funksional. Kjo do të thotë se 
ata dinë shkrim e lexim, por kanë probleme të 
theksuara me të kuptuarit e asaj që lexojnë. 
Nxënësit kanë vështirësi të procesojnë dhe të 
nxjerrin kuptimin e teksteve që lexojnë. Duke 
marrë parasysh sa shumë informacion ko-
munikohet përmes tekstit të shkruar, që nga 
udhëzuesit për përdorimin e lavatriçes apo 
marrjes së ilaçeve, e deri tek lajmet ditore 
apo konceptet filozofike, të kuptuarit e tekstit 
është pjesë kycce e të mësuarit, e të gezuarit 
të fëmijërisë dhe përgaditjes për jetë si të rri-
tur. Nxënësit të cilët nuk e zotërojnë aftësinë 
bazike të të kuptuarit të leximit, mbesin pas 
moshatarëve të tyre dhe hasin në problemë 
të ndryshme në jetën e tyre profesionale dhe 
sociale si të rritur. 

1  Organizata për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik (OECD), Rezultatet e Programit Ndërkombëtar të Vlerësimit të Nxënësve 
(PISA) 2015: Ekselenca dhe Barazia në Arsim, 2016. 
2  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjjisë (MASHT), Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë (PSAK) 2017-2021, 2016, fq.11

Ngjashëm, rezultate të dobëta pati edhe në 
lëndën e matematikës dhe shkencave naty-
rore. Këto të dhëna tregojnë se sistemi arsi-
mor në Kosovë nuk arrin t’u ofroj nxënësve 
afësi bazike të nevojshme për mësim dhe 
jetë. Edhe pse i gjithë rajoni i Ballkanit pati re-
zultate relativisht të dobëta në krahasim me 
vendet e tjera në Evropë, situata në Kosovë 
është veçanërisht shqetësuese. Për ta vënë 
këtë në një kontekst rajonal, përderisa poth-
uajse 80 përqind e 15 vjeçarëve në Kosovë 
kanë vështirësi leximi në “nivele bazike të 
performancës”, në Shqipëri kjo përqind-
je është 50, ndërsa në Slloveni vetëm 15 
përqind e 15 vjeçarëve e kanë këtë vështirë-
si. Analfabetizmi fuksional në Slloveni është 
në nivele që pjesa tjetër e vendeve të BE-së 
synon ta arrij deri në vitin 2020.2 
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*   Niveli 2 konsiderohet niveli bazë i aftësive kur nxënësit fillojnë të demonstrojnë aftësi në lexim, matematikë dhe shkencë, 
duke ua lejuar atyre të marrin pjesë në jetë në mënyrë efikase dhe produktive apo të përfshihen në çështje që kanë të 
bëjnë me shkencë, si qytetar me njohuri dhe mendje kritike. Ekzistojnë shtatë nive le të aftësive që maten nga PISA, 1a, 
1b, 2, 3, 4, 5 dhe 6. Për më shumë, shih PISA 2015, Vëllimi 1, fq.72, 164 dhe 191. 345

3 OECD, Rezultet PISA 2015, Vëllimi 1, fq.163, lexim statlink: http://dx.doi.org/10.1787/888933432569   
4 OECD, Rezultet PISA 2015s, Vëllimi 1, fq. 192, matematikë statlink: http://dx.doi.org/10.1787/888933432665  
5 OECD, Rezultet PISA 2015, Vëllimi 1, fq. 71, shkencë statlink: http://dx.doi.org/10.1787/888933432072 

Lexim1 Matematikë2 Shkencë3 

Kosovë 77 78 68

Maqedoni 71 70 63

Shqipëri 50 53 42

Kroaci 20 32 25

Slloveni 15 16 15

TABELA 1:  Përqindja e studentëve që kanë dalë me rezultate  
më të ulta se niveli bazë i aftësive, Niveli 2* (2015)
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Për më tepër, nuk ka ndonjë dallim të thek-
suar performance në mes të nxënësve që 
vinë nga familje të privilegjuara dhe atyre 
nga familje jo të privilegjuara në aspektin 
socio-ekonomik, apo në mes të nxënësve që 
ndjekin shkolla më të privilegjuara dhe atyre 
nga shkolla jo të privilegjuara.6 Të gjithë nx-
ënësit në Kosovë, qofshin ata të pasur apo të 
varfër, kanë treguar rezultate të dobëta në 
testin e PISA-s dhe asnjë nga nxënësit nuk 
ka treguar rezultate nga ato më të mirat. 
Në shumicën e vendeve të tjera, ndikimi i 
vogël i dallimeve socio-ekonomike në per-
formancën e nxënësve mund të jetë tregues 
i barazisë sociale në vend. Mirëpo në Kosovë, 
duke marrë parasysh rezultatet e dobëta në 
përgjithësi, kjo gjë tregon se sistemi i arsim-
it në Kosovë po dështon për të gjithë. Edhe 
prindërit që kanë marrë masa për t’i dërguar 
fëmijët e tyre në shkolla apo kurse private, 
nuk po arrijnë të gjejnë shërbime arsimore që 
do t’i bënin fëmijët e tyrë të kenë rezultatet 
më të mira të mundshme në lexim, matem-
atikë apo shkencë.

Sigurisht që sistemi arsimor nuk duhet të of-
roj vetëm aftësitë bazike që maten nga PISA. 
Mirëpo këto janë aftësitë themelore që çdo 
nxënës duhet t’i posedoj dhe që shërbejnë si 
bazë për të gjitha mësimet e tjera. Kjo vlen 
edhe nëse e shohim arsimin vetëm në funk-
sion të ekonomisë dhe tregut të punës. Një 
raport i ri nga Banka Botërore mbi “të mësu-

6  OECD,  GPS-i Arsimor, Performanca e Nxënësve në Kosovë PISA 2015, 
http://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=XKO&treshold=10&topic=PI 
7  Banka Botërore, Raporti i Zhvillimit Botëror 2018, Mësimi: Përmbushja e premtimit të arsimit, fq.29, http://www.worldbank.
org/en/publication/wdr2018 
8  MASHT, Raport Vlerësimit të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2014-2016, 2015, p. 15
9  ibid.

arit”, thekson se: “aftësitë që kërkohen nga 
tregjet e punës janë shumëdimensionale, 
prandaj sistemet duhet t’i aftësojnë nxënësit 
në më shumë se vetëm shkrim, lexim dhe 
matematikë – por nxënësit nuk mund të ecin 
para, pa i zotëruar këto aftësi.”7 Dhe kjo është 
arsyeja pse është jashtëzakonisht shqetë-
suese që sistemi arsimor në Kosovë nuk arrin 
të ofroj këto aftësi “themelore”. 

Por, çfarë ndodhë me nxënesit pas moshës 
15 vjeçare – a u ofron Kosova arsimim të 
mirë pas kësaj moshe? Përgjigja eshtë jo. 
Pas moshës 15 vjeçare, pothuajse gjysma 
e nxënësve vijojnë arsimin në shkolla pro-
fesionale8 ndërsa gjysma tjetër në shkolla 
të mesme të përgjithshme (gjimnaze) që 
fokusohen më shumë në mësime akade-
mike. Përderisa nxënësit e gjimnazit mund 
të vazhdojnë studimet akademike në univer-
sitet, nga nxënësit e shkollave profesionale 
pritet që pas diplomimit të jenë të pregati-
tur për tregun e punës. Mirëpo, për shkak të 
lidhjes së dobët mes programeve arsimore të 
shkollave profesionale dhe tregut të punës, 
nxënësit e kanë të vështirë të gjejnë punë pas 
diplomimit. Sipas një raporti mbi strategjinë 
e arsimit në Kosovë për vitet 2011-2016, 
arsimi dhe aft[simi profesional (AAP) është 
një “sfidë që kërkon vëmendje urgjente.”9  Në 
të njëjtën frymë, edhe strategjia e re 2017-
2021 e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë (MASHT) thekson se sa i përket 
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AAP, “vazhdon të këtë sfida të mëdha mbi zh-
villimin e kapaciteteve, analizimin e nevojave 
për aftësim, dhe vlerësimin e kapaciteteve, 
numrin e kufizuar të standardeve në profe-
sione, rishikimin dhe zhvillimin e kurrikulave 
bazuar në standarde në profesione, trajnimin 
e mësimdhënësve dhe instruktorëve, pajisjen 
e kabineteve…”10 

Pas diplomimit në shkolla të mesme, një 
numër mjaft i lartë i nxënësve vazhdojnë stu-
dimet e tyre në universitet.  Në fakt, Kosova 
ka nivelin më të lartë të studentëve të reg-
jistruar në universitet për krye banori në Ev-
ropë. Aktualisht në Kosovë ka afërsisht 6,700 
studentë në 100,000 banorë, që është “poth-
uajse dyfishi i mesatares në BE.”11 Ekzistojnë 
rreth 39 insititucione të larta arsimore, nga 
të cilat 30 janë private. Numri i studentëve 
është trefishuar në dhjetëvjeçarin e fundit. 
Shumica e këtyre insitutucioneve – përfshirë 
edhe ato publike – janë krijuar këto dhjetë 
vitet e fundit, gjë që ka rritur nevojën për më-
simdhënës deri në atë pikë sa profesorët më 
me përvojë janë punësuar nga disa insituci-
one të ndryshme në të njejtën kohë. Mirëpo, 
shumë nga këto institucione kanë punësuar 
edhe mësimdhënës të papërvojë e pa res-
pektuar kritere të mirëfillta. Rrjedhimisht, 
cilësia e arsimit ka shkuar duke rënë. 

Rritja e beftë e numrit të insitutucioneve të 
larta arsimore nuk ishte thjesht një vendim i 

10  MASHT, Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë (PSAK) 2017-2021, 2016, fq.81 https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/201
61006-kesp-2017-2021.pdf 
11  ibid, p.27
12  Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO), Rezultatet e anketës së fuqisë së punës në Kosovë 2015, 2016, p.11 http://ask.rks-
gov.net/media/1687/results-of-the-kosovo-2015-labour-force-survey.pdf
13  Faqja e internetit NAA, http://www.akreditimi-ks.org/new/index.php/sq/ 

gabuar e i keqzbatuar, por ishte edhe një ven-
dim i qëllimshëm populist dhe politik i partisë 
në pushtet që kontrollonte arsimin, Partisë 
Demokratike të Kosovës (PDK). Ky vendim 
synonte dy gjëra. E para ishte të shërbente 
si blerje kohe për rininë e papunësuar dhe për 
të qetësuar trazirat e mundshme sociale nga 
papunësia. Në Kosovë, më pak se 10 përqind 
e rinisë (mosha 15 deri 25) janë të punësu-
ar.12 Duke i dhënë rinisë mundësinë për të 
pasur qasje më të madhe në universitete, u 
krijua ndjenja se edhe nëse ata sot nuk janë 
të punësuar, së paku po investojnë në një 
karrierë të ardhshme. Problemi është që 
menjëherë pas diplomimit, shumë nga ata 
ballafaqohen më një treg të vogël pune, ku 
vetëm 30 përqind e popullsisë së moshës së 
punës janë të punësuar. Të diplomuarit nga 
unverisitetet mbesin për vite të tëra rrugëve 
pas diplomimit. 

Arsyeja e dytë për këtë rritje të shpejtë të 
numrit të universiteteve, ishte për të krijuar 
vende pune për anëtarë dhe mbështetës 
të partisë, të cilët kishin punuar fort për t’i 
ndihmuar partisë të vij në pushtet, dhe të 
cilët duhej të shpërbleheshin disi. Për një 
kohë të gjatë, rektorët, dekanët dhe mësim-
dhënësit në universitete vinin vetëm nga 
rradhët e PDK-së, pavarësisht meritave, 
Edhe vet Agjencioni Kombëtar i Akreditimit 
(AKA)13 që bën kontrollin e kualitetit të pro-
grameve universitare dhe akreditimin, për-
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bëhej kryesisht nga mbështetës të PDK-së. 
Kjo gjë ka ndryshuar së fundmi me një ven-
dim të kryeministrit të ri të Kosovës, që vjen 
nga një parti tjetër politike, nga Aleanca për 
Ardhmërinë e Kosovës (AAK), i cili shpejtë e 
shpejtë e pa ndonjë hulumtim të mirëfilltë e 
ndryshoi gjithë stafin e AKA-së, duke e lënë 
Kosovën përkohësisht pa agjension. 

Përderisa për arsimin e lartë interesimi i 
partive politike mbetet i madh, e kundërta 
ndodh me arsimin parashkollor Në çerdhet 
dhe kopshtet e Kosovës asnjëherë nuk është 
investuar sa duhet. Pjesëmarrja e fëmijëve 
në institucionet parashkollore është shumë 
e ulët, edhe pse arsimi parashkollor është 
shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fëmi-
jëve dhe për pjesëmarrjen grave në fuqinë 
punëtore. Vetëm 3.5 përqind e gjithë fëmijëve 
të moshës 0 deri 5 vjeç ndjekin insitutucionet 
parashkollore, qofshin ato publike apo pri-
vate. Grupmosha e vetme që ka pjesëmarrje 
më të lartë është ajo e moshës 5 vjeçare, 
për të cilët pjes[marrja është bërë e de-
tyrueshme, dhe në vitin shkollor 2015/16 
arriti në 81%.14

14  MASHT, Raporti vjetor statistikor me tregues arsimor, 2015/2016, 2016, pp. 77 and 78, http://masht.rks-gov.net/up-
loads/2017/01/raport-vjetor-statistikor-me-tregues-arsimore-2015-16.pdf 

Këtë gjendje e kanë shkaktuar të një sërë 
faktorësh. Prej problemeve të trashëguara, 
planifikimit joadekuat dhe mungesës së re-
surseve financiare publike të alokuara për 
arsim – të gjitha këto kanë pjesën e tyre 
të fajit. Por, Kosova nuk ka më kohë për të 
humbur. Është momenti i fundit që Kosova ta 
kthej arsimin në prioritetin e saj numër një, 
dhe të filloj të ballafaqohet me sfidat që po e 
mbajnë peng arsimin në Kosovë. Që kjo gjë të 
ndodh, në Kosovë duhet të krijohen hapësira 
për diskutime dhe debate publike mes pro-
fesionistëve, ligjvënësve dhe politkbërësve, 
si dhe me sidikatat e arsimit, prindërve dhe 
vet studentëve, për të arritur deri te një Plan 
Kombëtar për Arsimin, që do të jetë i qartë 
dhe i qëndrueshëm. Duhet të arrihet edhe një 
konsensus kombëtar mes të gjitha partive 
politike, në mënyrë që të gjithë të jenë pjesë 
e reformave të vështira por thelbësore që 
duhet të ndodhin në arsim. 

Përderisa për arsimin e lartë interesimi i 
partive politike mbetet i madh, e kundërta 
ndodh me arsimin parashkollor Në çerdhet 
dhe kopshtet e Kosovës asnjëherë nuk është 
investuar sa duhet. 
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PROBLEMET E 
TRASHËGUARA

15   Intervistë me Dukagjin Pupovcin, Drejtor i Qendrës për Arsim në Kosovë (KEC), Gusht 2017.
16  Nocion që përdoret në diskursin e të drejtave universale të njeriut për të përshkruar shkatërrimin jo-fizik të një kombi. Shih Besa 
Shahini, Mësime në rezistencë: Sistemi paralel i arsimit në Kosovë gjatë viteve 1990-të, 2016 Prishtina Insight http://prishtinain-
sight.com/lessons-resistance-kosovos-parallel-education-system-1990s-mag/ 
17  Tim Judah, Kosova: Lufta dhe hakmarrja, 2002, fq. 81

Duhet thënë se fillet e arsimit në Kosovë kanë 
qënë të vështira dhe kanë ndodhur vonë. 
Shkollat e para në gjuhën shqipe në Kosovë 
kanë hapur dyert vetëm në 1945-tën, në një 
kohë kur Kosova ishte krahinë e Jugosllavisë. 
Në dy dekadat që pasuan, u hapën edhe shumë 
shkolla të tjera. Qëllimi kryesor i sistemit arsi-
mor të asajkohe ishte të luftonte analfabet-
izmin që mbretëronte në Kosovë. Shkollimi 
u bë i detyrueshëm dhe numri i nxënësve në 
shkollat e posahapura filloi të rritej. Në të një-
jtën kohë, shumë nga përgjegjësitë në fushën 
e arsimit u zhvendosën nga qeverisja qendrore 
tek “autoritetet krahinore në Prishtinë.”15  Në 
vitet 1970-ta, Kosova u bë krahinë autonome 
me fuqi ekzekutive dhe legjislative, të cilat 
ishin edhe më të theksuara në fushën e ar-
simit. Pushteti për të hartuar kurrikula, libra 
shkollor, dhe për të punësuar mësimdhënës 
– të gjitha këto në linjë me vizionin Jugosllav 
për arsimin, por duke përfshirë edhe elemente 
specifike të Kosovës – ishin disa nga veçoritë 
kryesore të autonomisë së fituar në Kosovë. 
Për herë të parë, arsimi i lartë filloi të mbahej 
edhe në gjuhën shqipe. 

Ky hov në arsim u ndal papritmas në vitin 
1989. Kur Jugosllavia filloi të shpërbëhej dhe 
fillimi i një konflikti po ndjehej në gjithë feder-
atën, Kosovës iu hoq autonomia. Bashkë me 
autonominë, Kosova humbi edhe fuqitë lig-
jore dhe ekzekutive në arsim. Vendimet mbi 
kurrikulat, tekstet e shkollore dhe materialet 
e tjera didaktike nuk do të mirreshin më në 
Prishtinë, por në Beograd. Referencat mbi 
kulturën, letërsinë dhe historinë shqiptare 
u hoqën dhe u zëvendësuan me referenca 
kulturore sllave apo serbe. Ky gjenocid kul-
turor16 i vazhdueshëm e largoi arsimin në 
gjuhën shqipe nga shkollat publike, duke e 
çuar atë në nëntokë. Kështu, mësimi filloi të 
mbahej në shtëpi private e bodrume, ndërsa 
mësuesit punonin pa pagesë. Edhe pse kjo 
ishte një mënyrë e jashtëzakonshme për të 
mbajtur gjallë gjuhën dhe kulturën shqipe, 
dhe për të mos lejuar popullatën që të binte 
në analfabetizëm, megjithatë cilësia e arsim-
it pësoi një rënje të thellë. Një numër i madh i 
nxënësve dhe mësimdhënësve u larguan nga 
ky sistem, për shkak të imigrimit në vende 
të tjera apo braktisjes së shkollës.17 Sipas 
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censusit të vitit 2011 në Kosovë, dy të tretat e 
grave të moshës 25 deri 39 vjeç – gra të cilat 
ishin shkolluar gjatë viteve 1990të – kishin 
mbaruar vetëm shkollën fillore ose edhe më 
pak18 dhe sot janë të papunësueshme.

Pas përfundimit të luftës në vitin 1999, 
u bënë përpjekje të mëdha për të rifilluar 
shkollën me kohë në shtator të atij viti. Koso-
va u vu nën administrimin ndërkombëtar, të 
udhëhequr nga në Misioni i OKB-së në Kosovë 
(UNMIK). Në fushën e arsimit, UNMIK-u ven-
dosi të bënte reforma drastike, për të ri-
paruar dëmin që vitet 1990-të kishin pasur 
në cilësinë e arsimit. Sipas një raporti të UN-
ESCO-s që përshkruan rihapjen e shkollave 
nën protektoratin ndërkombëtar në Kosovë: 
“Majkëll Daksner [Drejtues i Departamentit 
të Arsimit në Kosovë në UN] ka mbledhur një 
shumë mbresëlënëse të fondave të dona-
torëve për arsimin në Kosovë, dhe ka arritur 
të ketë, sipas tij dhe të tjerëve, liri pothuajse 
të plotë nga eprorët e tij në Kombet e Bash-
kuara, për ta aplikuar vizionin e tij në sistemin 
arsimor, ka përzgjedhur një ekip të gjërë të 
ekspertëve ndërkombëtarë të arsimit, dhe 
u ka caktuar agjensioneve ndërkombëtare 
detyra thelbësore brenda sistemit arsimor.”19 

18  Besa Shahini, Mësimet nga rezistanca: Sistemi paralel i arsimit në Kosovë gjatë viteve 1990-të, 2016 Prishtina Insight http://
prishtinainsight.com/lessons-resistance-kosovos-parallel-education-system-1990s-mag/ 
19  UNESCO, Botë paralele: Rindërtimi i sistemit arsimor në Kosovë, 2004, http://www.seeeducoop.net/education_in/pdf/build-
ing-kosovo-ed.pdf 
20  Besa Shahini, Pse Kosova pati rezultate kaq të ulta në PISA?, Prishtina Insight, 2016, http://prishtinainsight.com/functional-
ly-illiterate-kosovo-perform-poorly-pisa/
21  Iniciative Evropiane për Stabilitet (ESI), Libra dhe mësimdhënës: Debati i madh mbi arsimin që i duhet Kosovës në 2015-ën, 
2014, p.4 http://www.esiweb.org/pdf/ESI%20-%20Kosovo%20-%20books%20and%20teachers%20-%2022%20Dec%202014.pdf 

Përderisa ekipi ndërkombëtar i Daksnerit 
kishte punuar për të hartuar një kurrikulë 
moderne për Kosovën, “Daksnerit i duhej të 
hapte shkolla, të punësonte mësues, dhe të 
aprovonte tekste shkollore. Ai nuk arriti të 
trajnonte 20,000 mësues të rinj dhe të har-
tonte qindra libra brenda natës, kështu që ai i 
ri-punësoi të gjitha ata që kishin punuar gjatë 
1990-të dhe aprovoi të gjitha librat e përdoru-
ra gjatë viteve 1990-të.”20 Siç shkruhej në 
një raport të ESI-t në 2014: “mësuesit që 
kishin filluar të jepnin mësim në fund të vitit 
1999 – me të mirat dhe dobësitë, aftësitë dhe 
mangësitë e tyre – ishin pothuajshe të gjithë 
ata që kishin dhënë edhe më parë mësim.”21 

Komuniteti ndërkombëtar synonte “revolu-
cion” në politikat arsimore nëpërmjet një kur-
rikule moderne, por aplikonte vazhdimësinë 
e plotë të praktikës arsimore të viteve 1990-
të. Dhe kjo mund të cilësohet si dëmi më i 
madh që bashkësia ndërkombëtare i ka sh-
kaktuar sistemit arsimor në Kosovë: duke 
instaluar një praktikë me hartime politikash 
tejet ambicioze, që janë aq larg realitetit, sa 
që nuk arritën asnjë lloj përmirësimi në siste-
min e arsimit. E njejta praktikë është ndjekur 
më vonë edhe nga insitucionet e Kosovës, të 
cilat njihen për prodhimin e strategjive am-
bicioze dhe kurrikulave moderne që thjesht 
nuk mund të aplikohen në Kosovë. 
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STRATEGJI TË 
TEPËRTA DHE 
PLANIFIKIM I 
GABUAR 

22  Institituti i Arsimit, Universiteti i Londrës, Kurrikula Kombëtare e Kosovës – shqyrtim i hapave të saj të parë, 2005, p. 8

Ekziston një thënje tashmë e njohur në ko-
munitetin e politikbërësve në Kosovë që 
thotë: “Kosova prodhon ligje dhe strategji të 
mira, por dështon në zbatimin e tyre.” Kjo i 
shkon shumë për shtati edhe fushës së ar-
simit. Ligjet dhe strategjitë e hartuara për të 
përmirësuar cilësinë e arsimit në Kosovë ha-
sin në zbatim të dobët ose nuk zbatohen fare. 
Shumë shpesh kjo është pasojë e planifikimit 
të gabuar: strategjitë dhe planet e veprim-
it kanë resurse jo adekuate financiare apo 
mjetet e zbatimit nuk janë aq të zhvilluara 
sa të mundësojnë zbatimin. 

Ky ka qenë fati i pothuajse të gjitha refor-
mave të ndërmarra në dhjetëvjeçarin e fun-
dit, përfshirë reformën e kurrikulës për ar-
sim parauniversitar. Ideja që Kosovës i duhej 
një kurrikulë e re erdhi nga vet MASHT-i në 
vitin 2007, dhe u mbështet që në atë kohë 
nga Komisioni Evropian (KE). Kjo ishte koha 

kur PDK – pasi kishte kaluar disa vite në 
opozitë – fitoi zgjedhjet dhe krijoi qeverinë. 
Ata deklaruan se Arsimi do të ishte një nga 
prioritet e tyre kryesore dhe vendosën se, 
për të adresuar cilësinë e dobët në arsim, 
arsimit parauniversitar në Kosovë i duhej një 
kurrikulë moderne. Ky vendim nuk u mirëprit 
nga ekspertë të punësuar për të vlerësuar 
kurrikulën e hartuar disa vite më parë nga 
ekipi i Daksnerit, që kishte pak kohë që po 
përdorej. Insitituti i Arsimit pranë Universi-
tetit të Londrës konkludoi se Kosova kishte 
një kurrikulë të mirë, dhe se i duhej vetëm 
të zhvillonte planprograme lëndore dhe libra 
shkollor më të mirë, gjë që do të mundësonte 
zbatimin e kurrikulës ekzistuese në shkollat 
e Kosovës.22

Ministri i injoroi këto këshilla dhe krijoi një 
ekip profesionistësh, nga jashtë Ministrisë, 
të cilët me fonde të Komisionit Evropian 
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përfunduan hartiminin e një kurrikule të re 
në vitin 2009. Pas shumë prezantimesh e 
këshillimesh publike, dokumenti përfun-
dimtar u hartua në vitin 2011.23 Korniza e 
re e kurrikulës veçohej nga një tipar kryer-
sor që ishte koncepti i “kompetencave” që 
sistemi arsimor duhet të zhvilloj tek nxënësit 
nëpërmjet procesit të mësimit. Këtu hyjnë 
kompetenca e komunikimit, kompetenca e 
të menduarit, kompetenca e të mësuarit, e 
kështu me rradhë. 

Edhe pse Korniza e Kurrikulës futi kon-
cepte interesante në debatin mbi arsimin 
në Kosovë, mënyra e implementimit të tyre 
në shkolla mbeti i paqartë. Çka do të thotë 
konkretisht “kompetenca e të menduarit”, 
dhe si mund ta arrijnë këtë mësimdhënësit 
me nxënësit e tyre? Dokumentet e Kurrikulës 
ishin të stërmbushura me terminologji tekni-
ke arsimore dhe me koncepte abstrakte që 
nuk janë të lehta për t’u kuptuar nga mësim-
dhënësit apo nxënësit.24 Pavarësisht konfuz-
ionit që u krijua, Ministria megjithatë vendosi 
ta pilotoj kurrikulën e re25 ashtu siç ishte, pa 
lëndë apo tekste shkollore përcjellëse, që 
zbërthenin “kompetencat” abstrakte në ve-
prime konkrete që mësuesit dhe studentët 
mund t’i kryenin për të arritur aty. 

Ministria refuzoi të zhvillonte planprogramet 
sepse pritej që mësimdhënësit do t’i bënin vet 

23  MASHT, Korniza e Kurrikulës e Arsimit Parauniversitar në Republikën e Kosovës, 2011, http://www.ibe.unesco.org/curricula/
kosovo/kv_alfw_2011_eng.pdf 
24  MASHT, Korniza e Kurrikulës e Arsimit Parauniversitar në Republikën e Kosovës; Tre kurrikula bërthamë për nivele të ndryshme 
të arsimit parauniversitar; Udhëzime për Implementimin e Kurrikulës së Re – e rishikuar për herë të fundit në Gusht 2016 – mund 
të lexohen këtu: http://masht.rks-gov.net/arsimi-parauniversitar 
25  MASHT, Udhëzim Administrativ, Pilotimi i kornizës së kurrikulës dhe kurrikulës bërthamë, 2013, https://gzk.rks-gov.net/Act-
DocumentDetail.aspx?ActID=10152 

në çdo shkollë për nxënësit e tyre. Ministria 
gjithashtu refuzoi të hartonte tekste të reja 
shkollore, duke insistuar se kurrikula e re u 
jepte më shumë liri mësimdhënësve të për-
dornin burime “jashtë librave shkollor” dhe 
që mund t’i gjenin edhe në internet. Edhe kur 
kjo qasje u kritikua nga mësimdhëënësit dhe 
kritikët, të cilët theksonin se mësimdhënësit 
në Kosovë nuk i kanë resurset dhe trajnimet e 
duhura për të zhvilluar planprograme, dhe se 
nuk ka material të mjaftueshëm në internet në 
gjuhën shqipe, ministria nuk ndryshoi qasjen. 
Ministria organizoi trajnime për mësimdhënëit 
për t’u spjeguar ndryshimet strukturore që 
sillte kurrikula re në procesin mësimor, si për 
shembull kombinimi i disa lëndëve (Biologji, 
Kimi dhe Fizikë) në një lëndë të vetme (p.sh. 
Shkencë) apo ndryshimi i skemës së notave 
nga ato numerike në ato me shkronja. Mirë-
po trajnimet nuk e adresonin përmbajtjen e 
lëndës, dhe mësimdhënësit ishin të detyruar 
të përdornin përmbajtjen e librave të vjetër 
dhe me cilësi të ulët. 

Ky plan nuk kishte si të mos dështonte. Nuk 
njihet as edhe një rast tjetër në botë, ku re-
format në kurrikulë janë zbatuar me sukses 
pa pasur tekste të reja shkollore që ofrojnë 
përmbajtjen e kurrikulës të zbërthyer në 
tekste mësimore dhe që u ndihmojnë më-
simdhënësve të punojnë me koncepte dhe 
metodologji të reja. Intervistat me departa-
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mentet e arsimit në Ontario (Kanada), Cyrih 
(Zvicër) dhe Kirgistan26 treguan se kurrikulat 
e reja pilotohen vetëm kur tekstet e reja sh-
kollore janë gati. “Mësimdhënësit e kanë të 
vështirë që në punën e tyre të përditshme ta 
aplikojnë kurrikulën e bazuar në kompetenca. 
Ata pyesin “Mirë, por kur duhet t’a jap më-
simin mbi Revolucionin Francez?” Kjo është 
arsyeja pse ne krijojmë tekste shkollore të 
cilat e zbërthejnë përmbajtjen dhe u ndihmo-
jnë mësimdhënësve të ndërtojnë në mënyrë 
graduale aftësitë që kurrikula i parasheh për 
nxënësit.”27 

Tre vlerësime28 të ndryshme mbi procesin e 
pilotimit që janë bërë gjatë viteve 2014 dhe 
2015, treguan se zbatimi i kurrikulës së re 
ishte i pamundur pa mjetet e duhura, më 
saktë, pa libra, kompjuterë e pajisje të tjera, 
si dhe trajnime adekuate për mësuesit. Në 
shtator 2017, pavarësisht problemeve të 
shumta dhe mungesës së librave gjatë pi-
lotimit, Ministria megjithatë vendosi ta fus 
kurrikulën e re në të gjitha shkollat për disa 
klasë (0, 1, 6 dhe 10). Ministria organizoi 
trajnime të shkurtra dhe sipërfaqësore29 për 
mësimdhënësit, të cilët mbetën të frustruar 
e duke improvizuar në klasët ku japin mësim. 

Një studim i fundit nga Instituti EdGuard30 bëri 
vlerësimin e trajnimit të kurrikulave që ofroi 

26  Gjatë hulumtimeve mbi politikat dhe praktikat në arsim, autorja e këtij teksti ka intervistuar zyrtarë në Kanada, Zvicër dhe 
Kirgistan, përgjatë viteve 2014-2017. 
27  Intervistat  me përfaqësues të shtëpisë botuese “lehrmittelverlag zürich” në Zvicër, 2014.
28  Tre raporte vlerësuese: 1) Instituti Pedagogjik i Kosovës (IPK), Draft-raporti i analizës dhe vlerësimit të pilotimit të kurrikulës së 
re në shkolla (2015); 2) Jyri Manninen, East Finland University, Tëinning Project KS11 IB OT 02, Raport Vlerësues (2014); 3) MASHT, 
Divizioni për Kurrikula dhe Libra Shkollor, Raport pune mbi implementimin e kornizës së kurrikulës dhe kurrikulës bërthamë në 
Kosovë në të gjitha nivelet e arsimit (2015).  
29  Intervistë me Rinor Qehajën, drejtori i EdGuard Institute, 2017. 
30  EdGuard Institute, Vlerësimi i programeve të trajnimit të mësimdhënësve mbi kornizën e re të kurrikulës dhe kurrikulës 
bërthamë në shkollat e Kosovës, Tetor 2017 (për botim).

Ministria gjatë verës 2017. Gjetjet nga ky stu-
dim janë dëshpëruese, edhe pse të pritshme: 
76 përqind e mësimdhënësve që morën pjesë 
në trajnime nuk kanë njohuri mbi konceptet 
bazike të kurrikulës së re dhe dy të tretat 
e mësuesve i vlerësuan trajnimet e Minis-
trisë si negative. Përvec kësaj, në shkollat 
ku zbatohet kurrikula e re, në 87 përqind 
prej tyre, nuk ka asnjë dallim mes mësimit 
që zhvillohet sot me atë që është zhvilluar 
me kurrikulën e vjetër. 

Qeveria mori vendimin të “rregullonte diçka 
që nuk ishte e prishur”, duke hartuar një kur-
rikulë të re, kur krejt çfarë nevojitej ishte të 
hartonin libra më të mirë se ato ekzistues. 
Sot ato po refuzojnë që së paku ta zbatojnë 
këtë siç duhet. Qeveria po dështon t’i asis-
toj mësimdhënësit në zbatimin e kurrikulës, 
duke mos ju ofruar tekstet shkollore që do 
t’ua mundësonte atyre zhvillimin e më-
simit në klasë. Ekziston frika se ky projekt 
i menduar dhe ekzekutuar keq, në vend se 
ta përmirësoj cilësinë e arsimit në Kosovë, 
vetëm sa do ta dëmtoj edhe më tutje atë. 

Dhe kjo gjë nuk vlen vetëm për kurrikulën. 
Ekziston edhe një politikë e re e zhvillimit pro-
fesional të mësuesve, që është hartuar gjatë 
viteve të fundit dhe është aplikuar në 2017-
tën, e cila nuk mund të zbatohet sepse kërkon 
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që inspektorët të jenë më të përfshirë në mon-
itorimin e mësimdhënësve gjatë përparimit të 
tyre në karrierë.31 Mirëpo, ligji për inspeksionin 
ka ngecur në ministri dhe në kuvend. As me 
tekstet e reja shkollore nuk mund të vazh-
dohet, sepse edhe ligji për këtë ka ngecur në 
ministri e kuvend. Gjithashtu, ka shumë pak 
fonde të alokuara për zbatimin e këtyre politi-
kave, që do të thotë se edhe nëse ligjet e duhu-
ra aprovohen dhe hapet procesi i reformave, 
këto politika nuk do të mund të zbatohen siç 
duhet apo nuk do të zbatohen fare. 

Të gjitha këto strategji janë mbështetur nga 
fonde të mëdha donatorësh. Komisioni Ev-
ropian, Banka Botërore, USAID, GIZ – për të 
përmendur vetëm disa – të gjithë janë përfs-
hirë në fushën e arsimit në Kosovë. Por, për 
shkak të mungesës së udhëzimeve të duhura 
nga ministria si dhe mungesa e njohurive mbi 
kontekstin lokal, kjo mbështetje ka qenë më 
shumë e orientuar drejt prodhimit të doku-
menteve (strategji e plane veprimi) sesa drejt 
zbatimit. 

31  MASHT, Zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe paketa e licensimit, 2017, http://masht.rks-gov.net/udhezimet-adminis-
trative-2017 
32  Sipas rezultatet e testit të PISA-s, Ontario rezulton si vend që ka një nga sistemet më të mira të arsimit në botë. Shih. See 
PISA 2015.

Bazuar në intervistat me Deprartamentin e 
Arsimit të provincës së Ontarios, Kanada32 
edhe sistemet arsimore më të zhvilluara dhe 
mirëfinancuara, siç është rasti i Ontarios, nuk 
mund të përballen me shumë reforma në të 
njëjtën kohë. “Një reformë e madhe, në disa 
vite”, deklaroi një zyrtar nga Departamenti i 
Arsimit të Ontarios. Në anën tjetër, në Kosovë 
në 17 vitet e fundit, reformat nuk kanë pus-
huar kurrë. Aventura e reformave në arsim 
e bëri shkollimin e ulët nga 4 vjet në 5 vjet. E 
futi klasën e 9-të. E futi, dhe më pas e hoqi, 
klasën e 13-të. E futi testin e maturës për 
nxënës që mbarojnë shkollën e mesme dhe 
që duan të shkojnë në universitet. Solli poli-
tika të ndryshme të licensimit dhe zhvillimit 
të mësuesve. Solli reforma në Fakultetin e 
Edukimit, duke ndryshuar rregullat për pre-
gaditjen e mësimdhënësve të rinj. Solli edhe 
kurrikulën e re në arsimin parauniversitar. 
E kështu me rradhë. Por, asnjë nga këto re-
forma të thella nuk është çuar deri në fund, 
duke i lënë nxënësit dhe mësimdhënësit të 
dekurajuar, të konfuzuar dhe të pamotivuar. 

Ministria organizoi trajnime të shkurtra dhe 
sipërfaqësore për mësimdhënësit, të cilët 
mbetën të frustruar e duke improvizuar në 
klasët ku japin mësim. 
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FINANCIMI DHE 
DECENTRALIZIMI I 
ARSIMIT

33 Komisioni Evropian, Monitorimi i Arsimit dhe Trajnimeve 2015, Slloveni, 2015 fq.3 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
repository/education/tools/docs/2015/monitor2015-slovenia_en.pdf 
34  MASHT, Plani Stretegjik i Kosovës në Arsim (PSKA) 2017-2021, 2016, fq.81 https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/2016
1006-kesp-2017-2021.pdf, p.29
35  ibid

Një nga pengesat më të mëdha për një re-
formë të suksesshme në arsim është se 
Kosova nuk shpenzon sa duhet në arsim. Në 
vitin 2014, shuma totale e shpenzimeve në 
arsim ishte 262 milion Euro, mbi 70 përqind e 
së cilës shkonte për pagat e mësimdhënësve.  
Sa për krahasim, Sllovenia, një shtet me një 
numër të ngjashëm të nxënësve, shpenzon 
rreth dhjetë herë më shumë në arsim, poth-
uajse 2 miliardë Euro.33 

Natyrisht, krahasimi i shpenzimeve për arsim 
bëhet në bazë të PBB-së së një vendi. Shpen-
zimet publike në fushën e arsimit në Kosovë 
në vitin 2014 arritën në 4.7% të PBB-së, “që 
e bën Kosovën të krahasueshme me vendet e 
tjera të rajonit.”34 Mirëpo Kosova mbetet pas 
shteteve të tjera sa i përket shpenzimeve për 
kokë studenti. “Shpenzimet për kokë studen-
ti në arsimin parauniversitar 2014 ishin 477 
EUR  (ose 16.1% e PBB-së për kokë banori), 

në arsimin e lartë 703 EUR (apo 23.8 % e 
PBB-së për kokë banori). Në shtetet e OECD, 
shpenzimet për kokë studenti në institucio-
net arsimore janë mesatarisht 21% e PBB-së 
në arsimin e ulët, 26% në arsimin e mesëm 
dhe 41% në arsimin e lartë.” 35 

Çështja e buxhetit ndërlidhet edhe me prob-
lemin e decentralizimit në arsim, që nuk ka 
ndodhur akoma. Përderisa të gjitha përgjeg-
jësitë menaxheriale në arsim janë transferu-
ar nga pushteti qendror në atë lokal, dhe disa 
nga komunat në shkolla, buxhetet megjithatë 
kontrollohen nga pushteti qëndror apo lokal, 
dhe nuk lejojnë ndonjë fleksibilitet në shpen-
zime në mënyrë që t’i përgjigjen kërkesave 
individuale të shkollave të ndryshme në ko-
muna të ndryshme. 

Decentralizimi i arsimit në Kosovë është 
hartuar fillimisht për komunat me popullatë 
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me shumicë serbe36 për ta mbajtur sistemin 
e arsimor atje të ndarë dhe të paintegruar 
me pjesën tjetër të Kosovës. Rreth 20,000 
nxënës serb vijojnë shkollat fillore dhe ato 
të mesme në Kosovë. Ligji për arsim në ko-
munat e Kosovës37 parasheh se “serbëve u 
lejohet të përdorin kurrikula dhe libra shkollor 
të prodhuar në Republikën e Serbisë, për aq 
kohë sa nuk përmbajnë ndonjë element që 
bie në kundërshtim me Kushtetutën e Re-
publikës së Kosovës.”38 Kurrikula dhe librat 
nuk duhet të nxisin urrejtje, duhet të jenë 
në përputhje me nocionin e multi-etnicitetit 
dhe duhet të respektojnë emrin zyrtar të Re-
publikës së Kosovës. Gjithashtu, ligji kërkon 
formimin e një Komision i Pavarur për të 
vlerësuar nëse librat dhe kurrikula nga Serbia 
ishin në pajtim me këto kërkesa. 

36  Kosova ka një popullsi serbe prej 5-7 përqind, por që kanë kontroll në 10 nga 38 komuna që ka gjithsej Kosova. Në vitin 1999, 
komuniteti serb refuzoi të merrte pjesë në sistemin arsimor që po krijohej në Kosovë, duke mbajtur kurrikulën dhe librat shkollor 
që prodhoheshin në Serbi. Sot e kësaj dite, Serbia investon çdo vit rreth 300 milion Euro për arsimin, shëndetësinë dhe fusha të 
tjera për serbët në Kosovë.    
37  Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës, 2008, http://www.kuvendikosoves.
org/common/docs/ligjet/2008_03-L068_en.pdf
38  Besa Shahini, Çfarë mësojnë serbët? Prishitna Insight, 2016, http://prishtinainsight.com/what-do-serbs-learn/ 
39  MASHT, Komisioni i pavarur për rishikimin e materialeve mësimore në gjuhën serbe, 2010, http://www.erisee.org/sites/default/
files/-%20Comprehensive%20Report%20of%20Independent%20Commission%20for%20the%20review%20of%20serbian%20language%20
teaching%20materials.pdf 

Komisioni i Pavarur që u themelua në vitin 
2010, hartoi një raport ku përmendeshin 
shumë parregullsi, ndër të cilat më e rëndë-
sishmja ishte se kurrikula dhe librat nga Ser-
bia e trajtonin Kosovën si provincë të Ser-
bisë.39 Rrjedhimisht, nxënësit serb në Kosovë 
mësojnë se ata ende jetojnë në Serbi, dhe 
pasoja më e rëndë nga kjo është mungesa 
e vullnetit për t’u integruar me pjesën tjetër 
të shoqërisë në Kosovë. Decentralizimi i ar-
simit krijoi një sistem të ri paralel të arsimit, 
që përsëri i mban të ndarë nxënësit shqiptar 
nga ata serb. Ky sistem vetëm sa e dëmton 
ardhmërinë e vendit dhe mirëqenjen e qytet-
arëve të Kosovës. 

Kurrikula dhe librat nuk duhet të nxisin urrejtje, 
duhet të jenë në përputhje me nocionin e 
multi-etnicitetit dhe duhet të respektojnë emrin 
zyrtar të Republikës së Kosovës.
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PRIORITIZIMI I 
ARSIMIT SOT
Kosova është një vend i varfër dhe me shumë 
pak resurse që do t’mund t’i jepnin shtysë ekon-
omisë. Resursi i vetëm i Kosovës janë njerëzit e 
saj. Gati gjysma e popullsisë janë më të rinj se 
25 vjeç. Një sistem arsimor i hartuar dhe men-
duar mirë që do ta përgatis rininë e Kosovës 
për sfidat sociale, ekonomike dhe politike të 
shekullit 21, do të mund ta shtynte përpara zh-
villimin në Kosovë, duke i dhënë fund varfërisë. 
Megjithatë, arsimi në Kosovë është bërë them-
bra e Akilit e zhvillimit të Kosovës. Edhe pse 
shumë gjëra varen nga arsimi, arsimi ngelet 
pikën më e brishtë në Kosovë. 

Partitë politike në pushtet që nga fundi i luftës 
e këndej janë krenuar që kanë arritur pothua-
jse përfshirje gati 100 përqind të nxënësve në 
arsimin para-universitar dhe që kanë trefish-
uar numrin e studentëve në arsimin e lartë. 
Por – siç thuhet me të drejtë në Raportin e 
Zhvillimit Botëror 2018 – “shkollimi nuk është 
i barabartë me arsimimin”. Nxënësit më të 
mirë në Kosovë kanë pasur rezultate më të 
ulta në PISA sesa disa nga nxënësit më dobët 
të vendeve të OECD-së. Shkuarja në shkollë 
mund ta luftoj analfabetizmin, por ajo nuk 
mjafton për të përgatitur nxënësit për sfidat 
e ndryshme që do të hasin si të rritur në jetë 
dhe në punë. 

Kosova po përjeton një nga krizat më të 
mëdha në arsim që nga krijimi i sistemit të ar-
simit pas Luftës së Dytë Botërore. Është koha 
të veprojmë. Të gjitha palët duhet të bëjnë 
pjesën e tyre të punës. Qofshin ata mësues, 
prindër apo nxënës. Por, më e rëndësishmja, 
hartuesit e politikave duhet të takohen dhe të 
diskutojnë se si duhet vazhuar tutje. 

Arsimi sot ka shumë probleme, por jo të 
gjitha mund të adresohen në të njëjtën kohë.  
Nga vendet e tjera që kanë tejkaluar kriza të 
ndryshme në arsim, mund të mësojmë se sa 
e rëndësishme është të vendosësh më pak 
prioritete dhe t’i zbatosh ato mirë, brenda një 
periudhë më të gjatë kohore. Duhet të ven-
dosen prioritete të qarta kombëtare dhe këto 
duhet të jenë thelbësore. Leximi, matemati-
ka dhe shkenca për arsimin bazë; programe 
të përmirësuara për arsimin profesional që 
ndërlidh më mirë studentët me tregun e 
punës; transparencë dhe standarde të larta 
në promovimin e stafit në universitete – këto 
duhet të jenë tre nga qëllimet kryesore të 
reformës në arsim në Kosovë, të përmbled-
hura në një Plan Kombëtar të Arsimit të plotë 
dhe gjithëpërfshirës. Ky plan duhet të ketë 
edhe një buxhet të duhur dhe zbatimi duhet 
të filloj që sot. 
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