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arsimi ka trashëguar mangësi strukturore me të cilat kanë
qenë të prekura sistemet kombëtare të arsimit përpara
shpërthimit të pandemisë. Shumë aktorë të arsimit si
arsimtarët, praktikantët dhe personeli i shkollës shumë
shpejt u kthyen në më të ekspozuarit ndaj bllokimit më
të madh të sistemit arsimor. Qartazi, kriza epidemiologjike zbuloi gjithashtu se në cilën mënyrë e ardhmja e
shoqërive post-COVID-19 varet nga roli i arsimit. Në fakt,

Ndërsa pritej të kishte ndikimin më të madh kryesisht

niveli i mësimnxënies mund të jetë ndryshues potencial

në sistemin shëndetësor anembanë botës, pandemia

i progresit ekonomik dhe prosperitetit shoqëror sikurse i

COVID-19 e ka tejkaluar në masë të madhe sferën e

stabilitetit politik, si në nivelin ndërkombëtar ashtu edhe

shëndetit publik dhe i ka goditur të gjitha aspektet e

në atë kombëtar. Ndërsa përhapja e shpejtë e virusit

jetës së përditshme. Në përgjithësi, kriza epidemiologjike

tashmë ka sfiduar qasjet tradicionale, si në procesin e

nxori në pah dallimet e mëdha brenda segmenteve më të

mësimdhënies ashtu edhe atë të mësimnxënies, qeveritë

varfra të shoqërive, sidomos tek popujt e prekur nga lufta

duhet të riorientojnë fokusin mbi arsimin në dritën e

(Lokot and Avakyan 2020). Aplikimi i mekanizmave të

përkeqësimit të pabarazive ekzistuese dhe të boshllëqeve

mbikëqyrjes dhe kontrollit që kanë për qëllim të mini-

të mësimnxënies.

mizojnë rrezikun nga infektimi dhe të zbusin përhapjen
e virusit u dëshmua si i pamjaftueshëm për të drejtuar

Në të gjithë botën pandemia nuk ka vepruar deri më

lakoren dhe për të adresuar pandeminë në mënyrë

tani vetëm si përshpejtues i madh në thellimin dhe

të përshtatshme. Siç po vërehet tani, ky adresim po

përkeqësimin e sfidave strukturore ekzistuese. Në

shkakton ngecje të mëdha ekonomike, rënie të mëdha të

fushën e arsimit, kushtet njerëzore të një numri të

rezultateve ekonomike, shkallë të larta të papunësisë dhe

konsiderueshëm të personelit të shkollës dhe familjeve

mospunës (UNESCO 2020:10), përkeqësim të tregjeve të

janë përkeqësuar kryesisht për shkak të vetizolimit dhe

punës dhe punëtorë të rrezikuar (Williams 2020). Ndërsa

mësimit nga shtëpi, si pasojë e mbylljes së shkollave dhe

kriza në veçanti ka ndikim të madh negativ tek sistemet

kopshteve (Matković and Stubbs 2020). Në Ballkanin

e dobëta shëndetësore dhe sociale, ndikimet shoqërore

Perëndimor, pandemia nisi të përshpejtojë dukuritë e

në aspektin e varfërisë së rritur, përjashtimit më të madh,

centralizimit dhe rimodelimit të hierarkive të pushtetit në

dhe prekariatit kanë më shumë të ngjarë të goditen fort

ato regjime gjysmëautoritare që shfrytëzuan gjendjen e

dhe të kenë ndikim të gjatë në shoqëri.

jashtëzakonshme për shtrirjen e një pushteti pothuajse të
pakufizuar (BiEPAG 2020).

Mes të tjerash, shpërthimi i pandemisë ka hedhur dritë
mbi rolin shoqëror të edukimit si kurrë më parë. Pa për-

Në këtë kontekst, ky punim synon të eksplorojë sfidat dhe

bërë përjashtim karshi segmenteve të tjera të shoqërisë,

masat e miratuara në Ballkanin Perëndimor gjatë periud-

hës mars-dhjetor 2020, duke u përqëndruar veçanërisht

vizion ambicioz dhe më të gjerë për sektorin e arsimit

tek qeveritë e Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë në fushën

publik. Për t’a bërë këtë, ky punim bazohet në një qasje

e arsimit parauniversitar - pra në fazat arsimore që mbu-

ndërdisiplinore e cila përfshin një këndvështrim të

lojnë fëmijërinë e hershme, arsimin fillor dhe të mesëm.

dyfishtë mbi temën me të cilën ai merret. Punimi së pari

Me qëllim mundësimin e të kuptuarit sa më të mirë të

përmbledh skenarin parapandemik në fushën e arsimit

ndikimit të pandemisë COVID-19 në arsim, argumento-

parauniversitar në Ballkanin Perëndimor. Së dyti, doku-

het se parashikimi i çfarëdolloj zhvillimi potencial është

menti zhvendos perspektivën për të eksploruar nga posh-

i pasigurtë për shkak të mungesës së vazhdueshme të

të (qasja emike) fushën e arsimit në Shqipëri, Kosovë dhe

të dhënave dhe pamundësisë për të garantuar kra-

Serbi. Duke pasur parasysh fenomenin shumë dinamik, i

hasueshmërinë e plotë në të gjitha vendet. Në këtë fazë,

cili është ende aktual dhe në zhvillim e sipër, ky doku-

megjithatë, ky punim hulumtues analizon përvojat e kë-

ment bazohet në intervistat nga distanca të zhvilluara nga

tyre vendeve sepse konsiderohet e nevojshme që debatet

shtatori deri në dhjetor 2020 me përfaqësues nga të tre

publike në nivel kombëtar të kthehen në një diskutim

vendet. Duke u bazuar tek përvojat personale, profesion-

rajonal dhe më gjithëpërfshirës. Me qëllimin e pasqyrimit,

ale si dhe ato të përditshme të arsimtarëve, prindërve dhe

përfshirjes dhe rikonceptualizimit të sistemeve ekzis-

punëtorëve arsimorë,2 kjo perspektivë nga poshtë-lartë

tuese të arsimit në Ballkanin Perëndimor, këtu argumen-

nuk hedh dritë vetëm mbi çështjet në fjalë në tri vendet

tohet se një cilësi më e mirë e arsimit në harmoni me

në fjalë. Përkundrazi, ajo ndihmon të parashikohet rruga

metodat e përditësuara të mësimdhënies dhe praktikave

përpara për të rimenduar një sistem arsimor më elastik

të të mësuarit mund të zhvillojë një vizion të ri më të gjerë

dhe partneritete më të forta me një larmi aktorësh të

për rajonin. Në të njëjtën kohë, vihet re gjithashtu se nuk

angazhuar në mënyrë aktive në fushën e arsimit. Në

ka një zgjidhje të vetme për të gjitha sfidat strukturore

këtë drejtim, pjesa e tretë analizon efektet e dallimeve

afatgjata të pranishme në sistemet arsimore. Prandaj, ky

teknologjike në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi duke u kus-

dokument argumenton më tej se pandemia nuk nënk-

htuar vëmendje të veçantë dallimeve shoqërore tashmë

upton vetëm një gjendje emergjence, por ajo gjithashtu

të përkeqësuara midis nxënësve dhe situatës së tyre

mund të shfaqë një perspektivë mundësish për rishikim

ekonomike, familjare së bashku me lidhjen ruralo-urbane.

apo rikonceptualizim kombëtar të sistemit arsimor – duke

Duke supozuar nivel të lartë të ngjashmërive dhe sfidave

u orientuar kështu drejt një sistemi të ri vlerash (Dawson

strukturore me të cilat Ballkani Perëndimor është për-

and Mellor 2020: 26). Ky dokument nuk synon vetëm

ballur në rrafshin rajonal që nga shpërthimi i pandemisë,

të eksplorojë qasjen dhe politikat e fragmentuara për

pjesa e katërt paraqet një propozim politikash për vetë

arsimin parauniversitar, por përpiqet të nxisë debatin

rajonin. Me qëllimin e avokimit të një rikonceptualizimi të

në lidhje me mundësinë e paçmuar për të ndërtuar një

sistemit arsimor përmes modeleve të pjesëmarrjes kole-

sistem arsimor më të fortë, më modern dhe më të qën-

ktive dhe angazhimit të aktorëve të ndryshëm shtetërorë

drueshëm në përputhje me metodat bashkëkohore të të

dhe joshtetërorë, ky studim përfundon me një listë

nxënit, të kombinuara me teknologjitë më të fundit dhe të

rekomandimesh të targetuara. Ato synojnë të tregojnë një

përshtatshme për arritjen e aftësive të kërkuara në tregun

drejtim të mundshëm përgjatë së cilit politikat arsimore

e sotëm të punës.

të orientuara drejt së ardhmes do të forcojnë reciprokisht
bashkëpunimin rajonal dhe t’i shndërrojnë mësimet e

Megjithatë, ky dokument adreson një paralajmërim të

nxjerra në një fuqizim të mundshëm të mbarë sektorit të

dyfishtë të shkaktuar nga një seri ndryshimesh të shpejta

arsimit.

që u nxitën nga kriza e vazhdueshme epidemiologjike.
Kjo nuk lejon analizim të të dhënave dhe gjetjeve që ende
mungojnë në lidhje me sektorin e arsimit dhe shqetësimet e tij kryesore në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi. Prandaj,
punimi eksploron krizën shëndetësore shekullore për
të kapur një moment të tillë dhe për të çuar përpara një

2 Intervistat u zhvilluan në distancë për shkak të kufizimeve të udhëtimit të lidhura me COVID-19. Për shkak të informacionit të ndjeshëm
të ofruar gjatë intervistave në distancë dhe problemeve me të cilat të
intervistuarit mund të përballen në komunitetet e tyre shkollore dhe
vendbanimeve, ky dokument nuk zbulon identitetin e tyre.
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1
Çka shkoi ters?
Kostoja e
investimit të
dobët në arsim
Në krejt botën pandemia po shfaq një
shkallë papërgatitjeje dhe joprofesionalizmi në fushën e arsimit. Ndaj së cilit
as Ballkani Perëndimor nuk ka mbetur
imun. Në nivelin institucional, shtetet jo
vetëm që u gjetën të papërgatitura për
të trajtuar krizën epidemiologjike, por
ato nuk ishin në gjendje as të parashikonin dëmin e madh mbi shoqërinë
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dhe jetën e përditshme. Kjo situatë nuk
buron thjesht nga gjendja e sotme e
jashtëzakonshme, por edhe nga dekada
të indiferencës së qeverive dhe pushtetit
lokal. Ato i kanë kushtuar pak vëmendje
përparësive politike të investimeve të
qëndrueshme në sektorë kryesorë siç
është arsimi, sistemi shëndetësor dhe
digjitalizimi.

ANALIZË PËR SHQIPËRINË, KOSOVËN DHE SERBINË

Në përgjithësi, Ballkani Perëndimor u
angazhua në disa raste për të adresuar
nevojat e ekonomive gjithëpërfshirëse
dhe për të forcuar përpjekjet e tyre për
konkretizimin e investimeve në zhvillimin
e politikës arsimore (Samiti i Ballkanit
Perëndimor Poznań 2019). Në këtë drejtim,
situata rajonale ka karakteristika dhe
kufizime të ngjashme, duke filluar nga
nivelet e pakënaqshme të shpenzimeve
publike, qeverisja e dobët, infrastruktura
e dobët e shkollave, përgatitja joadekuate
e arsimtarëve dhe instrumentet e papërshtatshme mësimore për praktikimin e
kurrikulës së re. Nga marsi i vitit 2020 e
më tej, pandemia padyshim i shtyu qeveritë e Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë
të përballen me destabilizim politik dhe
ekonomik brenda shoqërive të tyre.

Rezultatet e fundit të Programit OECD për
Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve
(PISA) 2018 janë tregues tjetër i qartë i
‘lëngimit të gjatë’ që ka kapluar sistemet
arsimore të rajonit. Kosova në veçanti
ishte ndër më të dobëtat, duke u renditur
e treta nga fundi, midis 79 vendesh dhe
entitetesh të tjera. Këto rezultate ishin
alarmante dhe zbuluese të sistemit të
vjetëruar arsimor (Këshilli i Bashkimit Evropian 2020a: 3). Përpjekjet e Shqipërisë
në arsim dhanë rezultate të përziera, me
përmirësime në matematikë dhe rënie në
shkencë (Këshilli i Bashkimit Evropian
2020b: 34). Nga ana tjetër, situata e Serbisë mbeti përgjithësisht e qëndrueshme
në krahasim me vlerësimet e mëparshme,
duke qenë gjithsesi performuesja më e
mirë në Ballkanin Perëndimor.

Qartazi, mungesa e përgjithshme e një
orientimi strategjik, e shoqëruar me
mungesën e instrumenteve të duhura, ka
ngadalësuar tranzicionin efektiv të arsimit
parauniversitar drejt qasjes moderne të
bazuar tek aftësitë. Siç u përmend në
raportin e fundit vjetor të Komisionit Evropian, krahasimi i shpenzimeve publike tregon se në 2018 Shqipëria për arsim ndau
3.2% të PBB-së, Serbia 3.6% dhe Kosova
4.6% – të gjitha këto nën mesataren e
BE-së prej 5% dhe nën pritshmëritë për
gjetjen e një zgjidhjeje për sfidat që has
sektori. Kosova në vështrim të parë duket
në pozitë më komode. Por, nëse analiza kryhet në nivelin e shpenzimeve për
banor, vendi mbetet mbrapa Ballkanit
Perëndimor në përgjithësi dhe mbrapa
Shqipërisë dhe Serbisë në veçanti (Aliu
2019: 9).

Një shqetësim tjetër serioz gjithsesi mbetet cilësia e dobët e stafit, e cila konsiderohet faktor thelbësor për mësimnxënien
(OECD 2019: 110). Ndërsa ndërhyrjet
sistematike për forcimin e kompetencave
të arsimtarëve në mbështetje të kurrikulës
së sapomiratuar mungojnë (Komisioni
Evropian 2020a, 2020b, 2020c). Referuar reformës së kurrikulës si në Shqipëri
ashtu edhe në Kosovë, është vërtetuar se
arsimtarët kanë marrë trajnim bazë para
prezentimit të kurrikulës së re për secilën
klasë. Megjithatë, cilësia e një përgatitjeje
të tillë është padyshim e diskutueshme,
pasi mungesa e mekanizmave ad hoc
për trajnim të mëtejshëm, monitorim dhe
mbështetje adekuate ka më shumë të
ngjarë të cënojë qasjen e re të bazuar në
kompetenca. Kjo e fundit, në fakt, nuk
mund të sigurojë vetëm aftësi pedagogjike
që arsimtarët aktualë nuk i marrin në nivel
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universitar – të mbështetura në mënyrë
adekuate dhe të siguruara më tej përmes
një zbatimi efektiv dhe kuptimplotë të
reformës strukturore duke u ndihmuar
arsimtarëve të transformojnë mënyrën e të
mësuarit të vjetëruar përmendësht në një
qasje më të përqendruar te fëmija, duke
përqafuar konceptin e vlerësimit formues.
Në rastin e Shqipërisë, Komisioni Evropian (2020a: 102) raporton se ndërsa ka
filluar rishikimi i përmbajtjes dhe strukturës së kurrikulës për trajnimin fillestar
të arsimtarëve në institucionet e arsimit
të lartë, programet e studimit nuk janë
në përputhje me programet mësimore
të arsimit parauniversitar. Në të njëjtën
kohë, arsimtarët dhe drejtorët e shkollave
vijojnë të paktën një trajnim tre ditor në vit
në përputhje me sistemin ‘sipas kërkesës’,
duke u bazuar në nevojat e arsimtarëve
dhe ofertat nga agjencitë e akredituara të
trajnimit. Nga njëra anë vlen të përmendet
se rezultatet e trajnimit varen shumë nga
motivimi dhe përpjekjet e vetë arsimtarëve
(Club TV 2020), pasi mungojnë stimujt.
Nga ana tjetër, intervistat e realizuara
me arsimtarët treguan gjithashtu për
problemet strukturore, pasi mungesa
e materialeve mësimore të ofruara nga
autoritetet kompetente shtetërore i bën
ata të paaftë të zbatojnë siç duhet qasjen
e bazuar në kompetenca.2 Në të njëjtën
situatë gjendet dhe Kosova e Serbia, ku
pilotimi i kurrikulës së re në shkolla nuk
është shoqëruar me përgatitje specifike të
arsimtarëve ose pajisjen e tyre me materialet e nevojshme të mësimdhënies dhe
kushtet fizike (Komisioni Evropian 2020b:
58, 84; Komisioni Evropian 2020c: 61, 102)

2
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Në këtë vakum, sektori i arsimit në të tre
vendet mbetet i ekspozuar ndaj ndërhyrjeve politike dhe i rrezikuar nga veprimtari
korruptive (Komisioni Evropian 2020a,
2020b, 2020c. Sa i përket Shqipërisë, arsimi është penguar nga mjedisi politik dhe
katër nga pesë intervistat me arsimtarët
treguan për presionin e ushtruar nga
eprorët e shkollave gjatë fazës parazgjedhore. Nga njëra anë, Shqipëria ka bërë
disa përpjekje për të adresuar politizimin
e vendimeve për emërime duke hapur, për
shembull, thirrje të hapura për emërimin
e drejtorëve në shkolla. Por, nga ana tjetër,
zgjedhja e drejtorëve të shkollave si dhe
emërimi i personelit në agjencitë kryesore
arsimore thuhet se mbetet pre i ndikimit
politik (OECD 2020a: 44). Nga ana tjetër,
vlerësimi i arsimtarëve për ngritjen në
detyrë dhe zhvillimin profesional nuk
është efektiv. Vlerësimet e OECD-së
për Serbinë dhe Shqipërinë tregojnë se
mekanizmat përgjegjës në fuqi janë të
pazhvilluar. Në rastin e Serbisë, procesi i
jashtëm i vlerësimit zyrtar për avancimin
e arsimtarëve kryhet rrallë dhe në rast
se kryhet, vlerësuesit tregojnë mungesë
të kohës ose trajnimit të duhur për të
kryer detyrën (Maghnouj 2020b: 157).
Në Shqipëri, pesha e vlerësimit bazohet
në një provim me shkrim që nuk mat në
mënyrë autentike kompetencat e mësimdhënies (Maghnouj 2020a: 135). Edhe pse
Kosova nuk është përfshirë në këtë raund
të vlerësimeve të vendeve të OECD-së,
raportohet se ajo ende nuk ka sistem
funksional të vlerësimit të arsimtarëve.

Intervista personale online me pesë arsimtarë të shkollave fillore dhe të mesme nga Shqipëria.

ANALIZË PËR SHQIPËRINË, KOSOVËN DHE SERBINË

Në vend që të jenë levë për modernizimin
e mëtejshëm të sistemit arsimor dhe për
përmirësimin e proceseve të mësimdhënies dhe mësimnxënies, shkollat
dhe arsimtarët e tyre kanë mbetur vetëm
brenda menaxhimit të nxitjes së karrierës
të bazuar në merita dhe stimujve të lidhur
me to. Sidoqoftë, arsimtarët e Kosovës,
si dhe nxënësit dhe prindërit u treguan
kryesisht të hapur në nivelin bazë. Për
shembull, ndërsa disa arsimtarë nga
juglindja e Kosovës theksuan ndërhyrjen toksike të politikanëve në sistemin e
shkollës dhe drejtorëve të shkollës, nxënësit dhe prindërit u ankuan për gjendjen e tyre të heshtur dhe pakënaqësinë
me programet arsimore.3 Po kështu, një
arsimtar serb konfirmoi se si varësia
e sistemit shkollor nga politika ishte e
dukshme para marsit 2020 dhe u bë edhe
më e qartë pas shpalljes së gjendjes së
jashtëzakonshme4.

Përballë kësaj gjendjeje joperformuese,
shpërthimi i pandemisë dhe ndërprerja
e menjëhershme e vitit shkollor në mes
të marsit 2020 gjymtoi sistemet arsimore
tashmë të brishta të këtyre vendeve, duke
rrezikuar të ketë pasoja joproporcionalisht
negative, veçanërisht për segmentet më të
prekura të shoqërive. Në Serbi, mungesa
e profesionalizmit të atyre ekspertëve të
emëruar të cilët as nuk ishin në gjendje të
zbatojnë masa koherente të sigurisë dhe
programeve për muajt në vijim5, që nuk
gëzonin besimin e publikut të gjerë, i ekspozoi nxënësit, arsimtarët dhe personelin e shkollës ndaj një rreziku më të madh
të infektimit (UNESCO 2020).
Në parashikimin e një skenari të mundshëm në kuadër të një perspektive afatgjatë (Gouëdard et. Al. 2020: 6), rreziku
i dështimit të brezit COVID-19 është
padyshim më i qartë se para gjendjes së
jashtëzakonshme (UNICEF 2020). Në fakt,
mbyllja e përkohshme e shkollave dhe
humbjet në mësimnxënie mund të kenë
ndikim negativ të mëtejshëm tek shkalla
e braktisjes së shkollës dhe të zvogëlojnë
më tej aksesin në këto hapësira nga niveli
parashkollor deri në nivelet e arsimit të
lartë. Kushtet jashtëzakonisht të vështira të jetesës dhe mjedisi i pafavorshëm
shtëpiak mund të ndikojnë në nivelin e
inovacionit dhe kualifikimeve të brezit të
ardhshëm në tregun e punës dhe në nivelet shumë të kërkuara të profesionalizmit
dhe përgatitjes. �

3

Intervista personale online me tre arsimtarë nga Kosova jugore, dy prej tyre gjithashtu prindër.

4

Intervistë personale online me një arsimtar nga Serbia veriore, 25 tetor 2020.

5

Intervistë personale online me znj. Ana Stefanović, anëtare e Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë në Serbi, 20 tetor
2020.
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2
Mësimnxënia e
kombinuar dhe
arsimtarët në
‘modalitetin e
zhdërvjelltësisë’
Në Ballkanin Perëndimor, kalimi i menjëhershëm në mësimin në distancë i shtyu arsimtarët, personelin e shkollës dhe nxënësit
të improvizojnë dhe t’u përshtaten shpejt
rrethanave të reja të mësimdhënies dhe
mësimnxënies. Mungesa e reagimit politik
ndaj realitetit të ri i la drejtuesit e shkollës të
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paaftë për të ndërmarrë masat e duhura në
përpjekjen për të respektuar protokollet e
sigurisë dhe për të garantuar arsimimin.
Nga marsi deri në qershor të vitit 2020, arsimtarët përgjithësisht reaguan në mënyrë
spontane dhe kreative karshi normalitetit
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“Papritmas, brenda 24 orëve, u
detyrova të transformoj veten
në arsimtare digjitale të 20
nxënësve të klasës së parë”, tha
një arsimtare nga Shqipëria. “U
detyrova të shpërndaja materiale
derë më derë për ata nxënës që
nuk kishin lidhje interneti dhe
mjete digjitale”, shtoi kolegia e
saj nga Serbia.
të ri. Menjëherë u dukë sikur shkollimi në
shtëpi kishte rritur ngarkesën e punës dhe
i detyroi arsimtarët të mbërrinin hapin me
mjedisin, detyrat dhe përgjegjësitë e reja të
mësimdhënies. Në përpjekje për të siguruar
vlerësime formuese dhe përmbledhëse,
reagimet dhe informacionet u ofroheshin
rregullisht nxënësve dhe prindërve të tyre.

Kalimi i papritur në mbajtjen e mësimit nga
distanca nuk ishte as i imagjinueshëm as
gati për t’u zbatuar në mënyre të padiferencuar. Në përgjithësi, arsimtarët i angazhuan
nxënësit me aktivitete të ndryshme në
distancë dhe – kur ishte e mundur dhe
e nevojshme – u shpërndanin materiale
derë më derë për të parandaluar ngecjet në
arsim dhe braktisjen e shkollës nga familjet
e rrezikuar. Kjo kishte më shumë gjasa të
ndodhte në baza vullnetare nga arsimtarë
në zonat rurale dhe tek komunitetet në
rrezik, se sa në zonat urbane.
“Papritmas, brenda 24 orëve, u detyrova
të transformoj veten në arsimtare digjitale
të 20 nxënësve të klasës së parë”, tha një
arsimtare nga Shqipëria. “U detyrova të
shpërndaja materiale derë më derë për ata

Prindërimi në kohën e pandemisë
Shumë prindër aktualisht kanë telashe me adresimin e masave të sigurisë në shkollë dhe mësimin
në distancë. Në Kosovën rurale, për shembull, kur familjet arrijnë të respektojnë masat e sigurisë,
përkatësisht sigurimin e një maske ditore dhe dezinfektimin për secilin nxënës, përpjekja e tillë qartazi pengohet dhe bëhet e pakuptimtë për shkak të kushteve të këqija të infrastrukturës së shkollave
publike dhe zonave përreth. Ndërsa distancimi shoqëror dhe qarkullimi i nxënësve është pothuajse
i pamundur në shkollë*, mësimi në distancë vjen me një kosto të lartë për familjen, ku të paktën njëri
nga dy prindërit duhet të kujdeset për vajzat / djemtë e tij / saj. Përveç kësaj, sigurimi i pajisjeve të kushtueshme digjitale për t’u mundësuar nxënësve të ndjekin mësimin nga shtëpia është një sfidë tjetër
me të cilën shumë familje nuk janë në gjendje të përballen. Situata u bë edhe më e ndërlikuar për ata
arsimtarë të cilët ishin në të njëjtën kohë edhe prindër të dy ose më shumë nxënësve dhe u mungonte
infrastruktura e nevojshme për të kënaqur nevojat e të gjithëve njëkohësisht**.
* Intervistë me tre arsimtarë nga zona rurale jugore në Kosovë, 10 tetor 2020.
** Intervistë me një arsimtar nga zona rurale në Shqipëri, 31 tetor 2020.
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nxënës që nuk kishin lidhje interneti dhe
mjete digjitale”, shtoi kolegia e saj nga Serbia.
Për të plotësuar mësimin online, televizionet
nacionale shfaqën programe edukative për
t’i mbuluar ata nxënës që nuk kishin qasje
në pajisjet digjitale (p.sh. kompjuter, tablet
apo telefon celular) dhe për të plotësuar
boshllëkun e sistemit shkollor në përputhje
me rrethanat. Përkundër kësaj, mësimet e
transmetuara mund të parandalonin vetëm
pjesërisht humbjet e mësimnxënies. Kjo
ishte çështje veçanërisht e ndjeshme për
nxënësit e shkollës fillore – ndërveprimi i së
cilëve me arsimtarët mungonte plotësisht
dhe ndërtimi i njohurive ishte pothuajse i
pamundur t’u kushtohej vetë nxënësve gjatë
një procesi të mësimit në distancë.
Pas një doze entuziazmi që mbretëroi gjatë
verës, rihapja e shkollave në shtator vuri
përsëri në rrezik arsimin parauniversitar.
Përvoja e valës së parë në pranverën e vitit
2020 nuk shërbeu si nxjerrje e një mësim
për rajonin dhe më gjerë. Në vend që të krijohej hapësirë për një pikë të përbashkët dhe
t’i jepej rëndësi më e madhe mënyrës se si të
parandalohet një valë e dytë, viti i ri akademik i gjeti gati të gjitha qeveritë e rajonit në
nxitim. Ndërsa ministrja shqiptare e arsimit
dhe sportit dha dorëheqje në ditën e parë të
kthimit të nxënësve në shkollë, Serbisë ende
po i mungonte krijimi i qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare të qershorit. Kosova,
në anën tjetër, tashmë kishte ndryshuar koalicionin qeverisës në vlugun e shpërthimit të
pandemisë dhe vera i shërbeu qeverisë së re
për të zënë vend në zyrë.
Ky nivel i lartë i pasigurisë politike nxori
parapetin e skenarit institucional, duke
18

depërtuar negativisht në sistemet shkollore
kombëtare dhe duke i prekur ato nga brenda.
Gjatë verës, si arsimtarët dhe personeli i
shkollës nuk vijuan trajnime shtesë për të
qarkulluar më mirë midis orëve tradicionale
dhe atyre potenciale nga distanca, ose në
një drejtim përnjëherë. Në shtator, drejtorët
e shkollave thjesht nuk arritën të zbatonin
ndonjë nga protokollet operative për shkak
të mungesës së mjeteve dhe pajisjeve
themelore të kujdesit shëndetësor që nuk u
shqyrtuan si duhet gjatë verës. Në fakt, vala
e parë e cila mund t’u kishte dhënë kohë të
mjaftueshme institucioneve dhe autoriteteve
për t’u koordinuar për zhvillimin e masave
koherente të sigurisë dhe vënien e tyre në
vend përmes planeve të veprimit doli të ishte
mundësi e humbur. Pa asnjë dyshim ekzistonte nevoja për t’u bërë bashkë me partnerë
dhe donatorë të ndryshëm për të mbuluar
nevojat lokale për pajisje portative dhe për
t’u siguruar qasjen në internet segmenteve
më të prekura të shoqërisë. Mes paqartësive
të protokolleve shëndetësore që duheshin
miratuar nga shkollat dhe mungesës efektive të infrastrukturës operacionale për të
vënë normat në praktikë, qëndrueshmëria
e sistemit arsimor u la mbi shpatullat e arsimtarëve. Edhe prindërit u ndien të braktisur,
duke mos pasur as njohuri se si t’u vijnë në
ndihmë fëmijëve as informacione zyrtare
rreth nevojës për të kontribuar financiarisht
për dezinfektues dhe maska për fëmijët e tyre
që vijojnë shkollën. Kthimi në shkollë përsëri
e ekspozoi komunitetin ndaj shumë dobësive
dhe pabarazive.
Përballë mundësisë për të pasur një tjetër
raund të mbylljes së shkollave, çka kurrsesi
nuk nënkupton zgjidhje të kënaqshme në
sytë e shumicës së madhe të arsimtarëve
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dhe prindërve.6 Pavarësisht faktit se
shkollat mund të kenë efekt të vogël në
përhapjen më të madhe të virusit dhe
të shkaktojnë shpërthime të infektimit7,
arsimtarët në përgjithësi janë skeptikë ndaj
çdo vendimi të mbylljes së shkollave. Në
përpjekjet për të kufizuar humbjet në arsim,
skenari i preferuar i miratuar në shumicën

e rasteve në të tre vendet është ai i hapjes
së shkollave dhe i mbajtjes së mësimit me
çdo kusht. Sidoqoftë, ndërsa arsimtarët
priren të zëvendësojnë moskualifikimin në
mësimdhënie në distancë me vetefikasitetin dhe mirëqnien (Gouëdard et. al. 2020:
35), nxënësit po luftojnë me një model të ri
të të nxënit dhe të përvetësimit të dijes

6 Intervistë personale online me z. Dukagjin Pupovci, Drejtor i Qendrës së Arsimit të Kosovës në Prishtinë, 2 dhjetor
2020.
7 Për informata të hollësishme, vizitoni faqen e internetit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë: https://www.who.
int/news-room/qa-detail/coronavirus-disease-covid-19-schools

Minoritetet dhe njëgjuhësia
Mësimi në distancë ka ndikim shtesë tek komunitetet minoritare. Meqenëse ato karakterizohen
kryesisht me një trend të njëgjuhësisë në shkollë dhe me mjedise të pafavorshme në shtëpi, nxënësit e grupeve të pakicave kryesisht nuk përcjellin orë dhe programe arsimore të transmetuara në
televizione dhe në gjuhën kombëtare. Komunitetet romë, ashkali dhe egjiptianë të Kosovës përballen me sfida strukturore tashmë të pranishme në nivel shoqëror* dhe mosinteresimi ekzistues
i prindërve karshi arsimit me sa duket po mbizotëron në masë të madhe, ndërsa serbët e Kosovës
përballen me sfida strukturore. Për ata që jetojnë në të ashtuquajturin jug të lumit Ibër në veçanti,
shkollimi online përbën shqetësim të madh**. Po kështu, mungesa e angazhimit dhe instrumentet e pakëta digjitale aktualisht po i pengojnë komunitetet romë, ashkali dhe egjiptianë të vijojnë
shkollën nga shtëpia (Roma Veritas Kosova 2020). Kjo padyshim po e rëndon situatën jashtëzakonisht të vështirë (Simic 2020), e cila nuk ishte më e mirë në periudhën para shpërthimit të pandemisë***. Në Luginën e Preshevës, ministria shqiptare e arsimit arriti të shpërndajë me sukses libra
shkollorë para se shkollat të rihapeshin në zonat me shumicë shqiptare (Danas 2020). Megjithatë,
një varg çështjesh logjistike, siç janë objektet shkollore të mirëmbajtura keq dhe mungesa e hapësirave të hapura, as nuk lejon dhe as nuk ndihmon personelin, arsimtarët dhe nxënësit të respektojnë masat e sigurisë dhe aktivitetet në hapësirat jashtë klasës.
* Intervistë personale online me z. Gazi Salijevic, Qendra Evropiane për Çështje të Pakicave (ECMI) në Kosovë, 11 dhjetor 2020.

** Intervista personale online me tre arsimtarë serbë nga Kosova jugore, 10 tetor 2020.
***Intervistë me z. Dukagjin Pupovci.
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Në Serbi, aktivitetet në klasë sfidojnë
shumicën e nxënësve për shkak të maskës
së detyrueshme dhe distancës sociale. Ata
nxënës që detyrohen të ndjekin mësimet
në distancë për shkak të rritjes së shkallës
së infektimit përgjithësisht nuk kanë
aftësitë e duhura ose përjashtohen nga
mjediset e mësimnxënies pasi lëndët nuk
transmetohen në kohë reale. Megjithëse
arsimtarët janë të gatshëm të organizojnë
konsultime shtesë si për nxënësit ashtu
edhe për prindërit, mjediset familjare
me vështirësi ekonomike dhe mungesa
e pajisjeve teknologjike po ndikojnë tek
shumë familje. Ky skenar është i njëjtë në
Shqipëri dhe në Kosovë. Në të dyja vendet,
në fakt, mjediset e pafavorshme familjare
dhe niveli i ulët i njohurive digjitale ka
shumë të ngjarë të thellojnë mungesën e
të mësuarit gjatë verës8 dhe të përkeqësojnë aftësitë e nxënësve për të mësuar
dhe studiuar siç duhet. Përveç kësaj,
nxënësit janë mjaft të zëshëm kur bëhet
fjalë për ankesa karshi papërgatitjes së
autoriteteve zyrtare. Ata duket se janë më
të vetëdijshëm se gjeneratat e mëparshme
se institucionet kanë bërë shumë pak për
të siguruar vazhdimësinë e vitit akademik.9 Në kohën e pandemisë, shkollat në
Kosovë dhe në Serbi u gjetën jashtëzakonisht të pamundësuara për të miratuar një
platformë të përshtatshme për komunikim
me nxënësit,10 për të adresuar kështu
efektet afatgjata mbi vijueshmërinë dhe

8

arritjet shkollore. Sidomos tek komunitetet
e margjinalizuara, arsimi përbënte urën e
vetme për normalizimin e marrëdhënieve
shoqërore me të tërë shoqërinë.11 Për
shembull, në Kosovë nxënësit romë,
ashkali dhe egjiptianë kishin përfituar
nga hapja e këtyre qendrave të mësimit parauniversitar, të cilat përmbushnin
integrimin dhe aftësonin brezat e ardhshëm të komuniteteve të margjinalizuara.
Para shpërthimit të pandemisë, shkalla e
braktisjes pothuajse kishin rënë. Aktualisht, një numër i madh i qendrave të tilla
mësimore rrezikojnë të mbyllen, duke ndikuar tek një pjesë e madhe e nxënësve dhe
duke ulur më shumë shkallën e diplomimit
përgjatë linjave etnike (Komisioni Evropian
2020b: 84).
Shumë nxënës, sidomos ata nga zonat
rurale dhe komunitetet joshumicë, vazhdojnë të jenë kritikë dhe skeptikë karshi
kurrikulave të tanishme. Duke u ankuar
për mungesën e programeve arsimore
teknike dhe profesionale për profesionet e kërkuara, ata besonin se rrethanat
pandemike do të kishin ndryshuar një shabllon të tillë. Në Kosovë, nxënësit vërejnë
se mjediset e reja të mësimdhënies dhe
mësimnxënies nuk po u ndihmojnë të
bëhen gati për periudhën postpandemike.12 Po kështu, në Serbi, një pakënaqësi e tillë po përkeqëson qëndrimin e
qytetarëve ndaj vlerës së arsimit. �

Ibidem.

9 U konfirmua gjithashtu nga intervistat personale online të zhvilluara me z. Dukagjin Pupovci (më 2 dhjetor 2020)
dhe me z. Caleb Waugh, zyrtar i OJQ Aktiv në Mitrovicë (Kosovë) (më 13 tetor 2020).
10 Në rastin e Kosovës, Pupovci vuri në dukje se shkollat nuk kanë arritur të zbatojnë Google paketën arsimore gjatë
verës, me gjithë procedurën e lehtë dhe të shpejtë. Në rastin e Serbisë, raportohet në: https://www.coe.int/en/web/education/responses-from-schools-in-serbia#%7B%2264727351%22:uesit[0]andid,%2264727380%22: % [0] 7% 7D
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11

Intervistë personale online me z. Dritan Nelaj, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, 6 dhjetor 2020.

12

Intervista personale online me tre arsimtarë nga Kosova jugore.
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3
Në skaj të
teknologjisë
Mungesa e pajisjeve digjitale, e cila u pa
gjatë valës së parë të pandemisë, ka penguar procesin e mësimnxënies. Partnerët
ndërkombëtarë, kompanitë private dhe
aktorë të tjerë joshtetërorë dhanë kontribut vullnetar duke siguruar pajisje digjitale në shkolla ose për familjet e zgjedhura në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi, por
të dhënat statistikore në nivel kombëtar
ende mungojnë dhe kthimi i ‘investimit
teknologjik’ mbetet për t’u vlerësuar. Megjithatë, rëndësia kaq e madhe që i jepet
teknologjisë për rritjen dhe lehtësimin e
mësimit online gjatë karantinës me gjasë
mund të adresojë të gjitha mangësitë
ekzistuese të përmendura më lart. Ç’është

e vërteta, ndërsa në Shqipëri të dhënat
në dispozicion tregojnë se në fillim të
dhjetorit qeveria ka shpërndarë gati 6000
tabletë dhe telefonë celularë që nga
shpërthimi i pandemisë, gjë që sigurisht
nuk plotëson nevojën në terren, një pjesë
e shkollave të synuara konfirmojnë se
nuk kanë marrë një mbështetje të tillë,
duke vënë në dyshim deklaratat zyrtare të institucioneve shtetërore (Nikolli
2020). Në Serbi, investimet e huaja nuk
po e ndihmojnë vendin për të shtyrë tutje
reformat arsimore në linjë me digjitalizimin (Đorđević 2020). Banka Evropiane
e Investimeve ka zyrtarizuar një plan
investimi prej 65 milionë eurosh për digji-
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Projekt ambicioz i digjitalizimit
Qeveria shqiptare në vitin 2015 nisi një pilot projekt trevjeçar për digjitalizimin e 120 klasave në 60
shkolla të mesme publike për të ‘transformuar rrënjësisht’ sistemin arsimor parauniversitar. Gjatë
atij viti, u blenë 5800 tabletë dhe shuma e investuar nga buxheti i shtetit ishte e barabartë me 3.5
milionë dollarë. Projekti gjithashtu parashihte trajnime specifike për arsimtarë si dhe klasa virtuale
të nxënësve. Megjithëse u konceptua si një mjet inovativ dhe ambicioz arsimor, gjatë pandemisë
klasat digjitale dhe infrastruktura përkatëse nuk u jetësuan. Pas presionit të mediave, Ministria e
Arsimit dhe Sportit zbuloi se tabletët ishin pronë e shkollave dhe nuk mund t’u jepeshin nxënësve,
dhe se sistemi i tyre i rimbushjes ishte i vendosur në mënyrë permanente në objektet e shkollave*.
*Porta Vendore, 13 korrik 2020.

talizimin e shkollave fillore dhe të mesme
të Serbisë (Ralev 2020). Megjithatë, rezultatet mbeten për t’u parë në terren. Në të
njëjtën kohë, deri më tani është e vështirë
të identifikohen të gjithë donatorët dhe
të gjurmohet sasia e pajisjeve digjitale të
shpërndara gjatë nëntë muajve të parë të
bashkëjetesës me COVID-19. Për më tepër,
është pothuajse e pamundur të monitorohet shfrytëzimi efektiv i modalitetit të
mësimit në distancë nga nxënësit gjatë së
njëjtës periudhë.
Përpjekjet e shtatorit për të harmonizuar
kalendarët e shkollës duke shkurtuar orët e
mësimit, duke ndarë klasat në grupe shumë
më të vogla dhe duke i alternuar ato sipas
orareve ad hoc, padyshim flasin vet. Megjithatë, niveli i ulët i digjitalizimit po tregon
edhe një herë se sa pak kishin bërë qeveritë

13
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para shpërthimit të pandemisë. Ndonëse
platformat online të mësimdhënies mund të
kishin qenë një mundësi për të rimenduar
dhe riaktivizuar me shpejtësi tërë sektorin
e arsimit parauniversitar gjatë verës së vitit
2020, digjitalizimi është bërë sot “çështje
brenda çështjes” dhe prioritet kryesor për
Ballkanin Perëndimor.13 Në këtë fazë, reformimi i arsimit dhe përditësimi i sistemeve të
vjetra të arsimit është larg sugjerimeve të
BE-së. Duke marrë parasysh paaftësinë e
lartpërmendur politike për t’iu përgjigjur siç
duhet mungesës së madhe të zhvillimit në
sektorin e arsimit, të tre rastet e ndryshme
në të cilat fokusohet ky dokument konfirmojnë një shabllon të tillë.
Serbia ishte vendi që nuk mund të
vendoste për një model koherent të
mësimdhënies për vitin shkollor, duke
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Ndarja rurale / urbane në të tre
vendet
Në zonat rurale me varfëri të madhe, shkollat kanë më pak të ngjarë të ofrojnë mundësi dhe lehtësira të mësimit online për të gjithë nxënësit. Në përgjithësi, shkollimi në distancë dhe përdorimi
i dobët i pajisjeve digjitale, përveç thellimit të problemit ekzistues, gjithashtu po e përshkallëzon
pabarazinë brenda sistemeve arsimore. Në zonat rurale në Serbi, një numër i vogël nxënësish dhe
personeli shkollor mund të kenë përfituar nga rihapja e shkollave dhe aktivitetet në klasë që nga
shtatori i vitit 2020. Por, niveli i lartë i joprofesionalizmit dhe mungesa e koordinimit prodhojnë një
kundërefekt: ndërprerja e internetit mbetet shqetësim i madh në këto zona të margjinalizuara dhe
periferike, ku mësimi në distancë ka qenë më i vështirë se në skenarin parapandemik*. Në të njëjtën mënyrë, në Shqipëri shumë shkolla në zonat malore rurale po përpiqen të përmbushin nevojat
themelore infrastrukturore. Edhe në Kosovë, Komisioni Evropian deklaron se rezultatet e dobëta
arsimore në një farë mase janë të ndërlidhura me përfshirjen e vogël të fëmijëve në arsimin parashkollor për shkak të infrastrukturës urbano-rurale (Gjokutaj 2013). Në rastin e Shqipërisë, Komisioni
Evropian thekson se mësimi parauniversitar është veçanërisht i papërshtatshëm në zonat rurale
dhe të izoluara. Objektet shkollore shpesh karakterizohen me kushte të këqija, ku është e vështirë
të tërheqësh arsimtarë të kualifikuar (Komisioni Evropian 2020:120).
*Intervistë personale online me Ana Stefanovićin.

nënvlerësuar kështu pasojat e mëdha që
pandemia kishte pasur tashmë për tërë
shoqërinë nga marsi deri në qershor të
vitit 2020.14 Vetëm niveli i lartë i zhdërvjelltësisë së arsimtarëve është aspekt
përmes së cilit mund të kuptohet se si
rrjetet sociale u japin hapësirë mjediseve
të reja të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Duke u bërë mjet qendror i komunikimit të dyanshëm midis arsimtarëve dhe
nxënësve, dhe anasjelltas, mediat sociale
mbushin de facto vakumin e politikave në
14

Intervistë personale online me znj. Ana Stefanović.

15

Intervistë personale online me z. Dukagjin Pupovci.

mënyrë të dyfishtë. Së pari, arsimtarët ia
dolën të arrijnë lehtësisht dhe pa telashe
aty ku platformat online nuk ofroheshin
nga shkollat. Kjo sjell në mendje shumë
shembuj nga zonat dhe komunitetet rurale
ose të margjinalizuara. Së dyti, arsimtarët
bashkëpunojnë mes tyre përmes platformave të mediave sociale duke ndarë praktikat e mira të mësimdhënies dhe duke
perditësuar pa vonesë modalitetet e tyre të
krijimit të mjediseve arsimore.15
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Ndërkohë në Kosovën veriore, shkollat
publike të mbështetura nga Beogradi
mbetën pa protokolle të qarta dhe programe emergjente.16 Në pjesën tjetër të
vendit, personeli i shkollës mbeti shumë i
papërgatitur për të shmangur, apo të paktën për të minimizuar rreziqet e infektimit
duke riorganizuar menjëherë orët mësimore në distancë.17
Situata në Shqipëri ishte mjaft e paqartë
deri në fund të verës, por disa javë para
fillimit të vitit të ri akademik ministria
nxori protokollet e shkruara. Intervistat e
zhvilluara me arsimtarë në zona të ndryshme të vendit nxorën në pah vështirësinë
e materializimit të procedurave zyrtare
të përshkruara në dokumentet zyrtare.
Sasia e dokumenteve u vlerësua si e
panevojshme dhe me tregues të pamatshëm. Përveç mungesës së stafit dhe
instrumenteve (si termometrat), koha që
i kushtohej matjes së temperaturës së
nxënësve shkonte në dëm të kohës për
mësimdhënie. Disa arsimtarë deklaruan
se po përballen me disa sfida me planin
mësimor që ministria e dërgoi përpara vitit
aktual akademik. Plani kishte për qëllim
t’u ndihmonte arsimtarëve të kapërcenin
vështirësitë e pandemisë, pasi që për të
njëjtën lëndë ekzistojnë libra shkollorë
alternativë, gjë që e bën të pamundur
zbatimin e planit në terma praktikë. Megjithëse në parim vullneti i mirë u pa nga
arsimtarët, situata nuk ndryshoi në nivelin
e shkollës dhe në mënyrë refleksive për
nxënësit më të rrezikuar.

24

Në përgjithësi, pandemia deri më tani ka
kontribuar në thellimin e ndarjes digjitale
në secilin prej këtyre vendeve përgjatë
vijës ruralo-urbane. Për më tepër, vetë
prania e pajisjeve teknologjike nuk mund
të sigurojë automatikisht performancën
e pritshme në drejtim të rezultateve të
mësimdhënies dhe mësimnxënies. Për më
tepër, thellimi i hendekut mes nxënësve
të privilegjuar dhe atyre të paprivilegjuar rrjedh drejtpërdrejt nga ndikimet e
konsiderueshme negative të pandemisë.
Në fakt, sistemet e dobëta ekzistuese të
mbrojtjes sociale në aspektin e varfërisë
së shtuar, përjashtimit, pasigurisë dhe
cënueshmërisë (Matkovic and Stubbs
2020:5) 5) shënuan pikën e kthesës së
rolit të shkollave publike si qendra të
komunitetit dhe të barazisë. �

16

Intervistë personale online me z. Caleb Waugh.

17

Intervista personale online me tre arsimtarë nga zona rurale jugore e Kosovës, 10 tetor 2020.
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4
Drejt një vizioni
të përbashkët për
arsimin
Evolucioni i pandemisë në muajt e ardhshëm është ende i vështirë të parashikohet, dhe mbyllja e përkohshme e shkollave mbetet ende një mundësi potenciale
për frenimin e përhapjes së virusit. Analiza
empirike në të tre vendet tregoi se sektori
i arsimit përballet me sfida të përbashkëta dhe ekziston një nevojë për veprime të
harmonizuara në nivel rajonal. Prandaj, ky
dokument paraqet një propozim në nivel
politikash për rikonceptualizimin dhe reformimin e thellë të politikës arsimore, për

të shmangur copëzimin brenda ndërhyrjeve në periudhën e pas pandemisë, për
të kontribuar në iniciativa të mbështetjes
së ndërsjellë, si dhe presion të ndërsjellë mes qeverive. Procesi i dallueshëm
përgjatë të cilin ka kaluar arsimi gjatë
vitit të parë të pandemisë kërkon veprime
të bashkërenduara dhe llogaridhënie të
ndërsjellë. Përvoja e fituar me pandeminë
duhet të shihet në një perspektivë orientuese drejt së ardhmes, duke shërbyer si
provë dhe përvojë mësimore për qeveritë,
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për të forcuar kapacitetet e tyre në trajtimin e ndërprerjeve të mëdha së bashku
me gjetjen e mënyrave alternative për t’a
bërë politikën arsimore më elastike në të
ardhmen.
Në Ballkanin Perëndimor, ndërhyrjet në
sektorin e arsimit kërkojnë vëmendje urgjente dhe investime, si dhe angazhim serioz afatgjatë nga të gjitha qeveritë. Duhet
të zhvillohen mekanizma të qëndrueshëm
dhe gjithëpërfshirës për të lejuar veprime të bashkërenduara përsa i përket
përmirësimit të infrastrukturës arsimore,
forcimit të kapaciteteve të arsimtarëve dhe
zvogëlimit të barrierave teknologjike, duke
përfshirë aksesin në internetin e shpejtë.
Vargu i investimeve duhet të jetë pjesë e
strategjisë më të gjerë të zhvillimit rajonal,
si politikë thelbësore që mundëson rritje
të favorshme ekonomike të vendeve dhe
të rajonit në tërësi. Përmirësime të tilla në
arsim sigurisht që do të kontribuojnë në
përhapjen e efekteve në aspektin ekonomik dhe mund të shërbejnë si instrument për zhvillimin e zinxhirëve rajonalë
të vlerave, duke përforcuar pozicionin
konkurrues të të gjashtë vendeve në
tregun evropian. Ndërsa në fazën para
pandemisë Procesi i Berlinit përfshinte
arsimin profesional në agjendën politike të
rajonit, në fazën post-COVID-19 arsimi duhet të shihet me një perspektivë shumëdimensionale, dhe si faktor kontribues në
rritjen ekonomike të rajonit.
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Në dritën e paqartësisë aktuale dhe dobësive strukturore në të cilat po zhytet arsimi, është megjithatë e vështirë të përcaktohet sasia e humbjeve të mësimnxënes
me të cilin janë prekur nxënësit parauniversitarë, por vlerësimet tregojnë se efektet
negative mund të “fshijnë dekada të tëra
progresi” (Kombet e Bashkuara 2020:2),
duke pasur kështu ndikim të madh ekonomik për vendet e rajonit. Disa vlerësime të
pjesshme tregojnë se në rastin e Kosovës,
rezultatet nga fusha e leximit mund të
kthehen në nivelin e para vitit 2015 të
vlerësimit PISA, ndërsa për Shqipërinë
rënia mund të arrijë nivelin e vitit 2012
(Banka Botërore 2020a: 6-8). Pandemia
ka goditur dukshëm ekonomitë tashmë
të brishta të Shqipërisë, Kosovës dhe
Serbisë. Ndryshimi i parashikuar vjetor i
përqindjes së PBB-së për Shqipërinë për
vitin 2020 është -6.8%, ndërsa për Serbinë
-1.8% (Komisioni Evropian 2020d: 143,
149). Në rastin e Kosovës, tkurrja e PBB-së
vlerësohet të jetë -8.8% (Banka Botërore
2020b). Në vitet në vijim efektet e saj do
t’i kontribuojnë rritjes së presionit fiskal
dhe hapësirës së kufizuar për investime në
politikat kryesore. Në terma realistë, ka më
shumë gjasa të përballenmi me një kufizim
të nivelit të shpenzimeve publike për
arsimin, duke rritur edhe më shumë hendekun mes rajonit dhe vendeve anëtare të
BE-së.
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Por, përpjekjet dhe energjitë e mëdha të
shpenzuara gjatë vitit 2020 për të mbajtur shkollat hapur dhe për të zvogëluar
sa më shumë humbjet në mësimnxënie
tregojnë se ekziston ende një perspektivë
për përmirësimin e sistemeve arsimore të
rajonit. Përkundër vështirësive, pandemia
nxiti pjesëmarrjen e aktorëve të ndryshëm
në institucione arsimore, ku arsimtarët u
shndërruan në agjentë të ndryshimit bashkë me donacionet e aktorëve joshtetërorë
për të ulur nivelin e pabarazisë midis grupeve të margjinalizuara dhe pjesës tjetër
të popullsisë. Duke vlerësuar këtë përvojë
bashkëpunuese, është e rëndësishme të
fillojmë veprime të bashkërenduara si në
nivel kombëtar ashtu edhe në atë rajonal
që të krijojmë një vizion të përbashkët
për politikën e arsimit për fazën postpandemike. Duke marrë parasysh se arsimi
është e një mirë publike, rikonceptualizimi
i tij dhe hartimi i një strategjie rajonale
duhet të bëhet me pjesëmarrjen më të

gjerë të palëve të interesit, përkatësisht
institucionet kombëtare dhe rajonale,
personeli arsimor, aktorët joqeveritarë dhe
organet e tjera. Pikënisjet kryesore për një
rikonceptualizim të tillë të sistemit kanë
dalë mekanikisht nga përvojat pandemike
të pothuajse të gjitha vendeve të rajonit.
Prandaj përpjekjet e përbashkëta duhet
të adresojnë së pari humbjet në mësimnxënie, kompetencat dhe aftësitë pedagogjike, mësimore dhe digjitale të arsimtarëve,
investimet e vazhdueshme në teknologji
dhe përmirësimin e qasjes në internet.
Ndërsa një pjesë e këtyre pikënisjeve
përputhen gjithashtu me Agjendën Digjitale për Ballkanin Perëndimor që është
tashmë e pranishme në rajon, përqendrimi
tek kapacitetet njerëzore duhet të jetë në
qendër të ndërhyrjeve të reja. �
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Përfundime dhe
rekomandime
Në përgjithësi, pandemia COVID-19 jo vetëm që ka vepruar si përshpejtues i madh i
sfidave strukturore ekzistuese në fushën e arsimit dhe më gjerë, por edhe ua ka shfaqur
autoriteteve qendrore dhe lokale fazën thelbësore për rimendimin e së ardhmes së
rajonit. Në këtë kuadër, nëse mekanizmat e kontrollit dhe mbikëqyrjes deri më tani kanë
bërë që shkollat dhe qendrat mësimore të mbyllen për drejtimin e lakores, aktualisht ekziston nevoja për të rishikuar mjediset e mësimdhënies dhe të mësimnxënies dhe organizimin në kërkim të një normaliteti postpandemik në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal.

PËR KËSHILLIN E BASHKËPUNIMIT RAJONAL, ME MBËSHTETJE NGA
KOMISIONI EVROPIAN:
� t ë përfshihet politika arsimore në agjendën më të gjerë të prioriteteve rajonale, në
dritën e prosperitetit ekonomik të vendeve dhe perspektivës së anëtarësimit në BE;
� t ë krijohen platforma mikse konsultimi të aktorëve shtetërorë dhe joshtetërorë për të
hartuar një strategji gjithëpërfshirëse dhe një udhërrëfyes për arsimin parauniversitar, duke u mbështetur në mësimet e nxjerra nga pandemia;
� t ë forcohet bashkëpunimi dhe ndërhyrjet sistemore me organizata të tjera rajonale
që janë aktive në fushën e arsimit parauniversitar, si Zyra Rajonale e Bashkëpunimit
Rinor, etj;
� t ë ndërmerren iniciativa për të kontribuar në ndryshimin e mendësisë së politikëbërësve dhe vendimmarrësve për arsimin, si e drejtë themelore e njeriut dhe e
mirë publike;
� të nxitet organizimi i aktiviteteve të përbashkëta për arsimtarë nga rajoni;
� t ë organizohen aktivitete vjetore të vlerësimit të fondeve për arsimin parauniversitar
në Ballkanin Perëndimor.
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PËR QEVERITË:
� t ë forcohet roli i institucioneve arsimore dhe të rritet shkalla e autonomisë së tyre në
nivel lokal;
� t ë prezentohen metoda inovative të mësimdhënies, ku teknologjia shërben si instrument mbështetës për arsimtarë dhe nxënës;
� t ë promovohen politika arsimore ad hoc për komunitetet dhe familjet në rrezik për të
adresuar hendekun e barazisë së ndarjes rurale / urbane;
� t ë rimendohen ambjentet e mësimdhënies dhe mësimnxënies duke zëvendësuar
në mënyrë koherente orët mësimore me trajnime profesionale dhe aktivitete të tjera
arsimore jashtë shkollës;
� t ë hartëzohen kapacitetet e TIK-ut në nivel kombëtar, duke identifikuar nevojat efektive dhe të punohet për adresimin e tyre në periudhën afatmesme;
� t ë hartohen përgjigje koherente ndaj sfidave strukturore në nivel lokal, duke zvogëluar copëzimin përgjatë vijave të ndarjes kombëtare / rajonale dhe duke përmirësuar
koordinimin;
� t ë përmirësohen mekanizmat e këshillimit në lidhje me arsimin me aktorë
joshtetërorë;
� t ë bëhet vlerësimi i përvojës së COVID-19 për të investuar në teknologjinë arsimore në
mënyrë të strukturuar dhe të koordinuar;
� t ë vihet ngritja e kapaciteteve të arsimtarëve në ballë të ndërhyrjeve të rikonceptualizimit të arsimit, për të forcuar aftësitë e tyre mësimdhënëse dhe të TIK-ut për qëllime
të mësimnxënies;
� t ë rritet bashkëpunimi rajonal për të filluar veprime të bashkërenduara lidhur me
arsimin si dhe për të shkëmbyer praktikat më të mira në këtë fushë.
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PËR DONATORËT NDËRKOMBËTARË DHE AKTORËT JOSHTETËRORE:
� t ë identifikohen praktikat e mira dhe të mbështeten me evidenca proceset e politikëbërjes në arsim në nivel kombëtar;
� t ë ndihmohet me aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve të arsimtarëve dhe personelit
të shkollës, veçanërisht në zonat rurale;
� të ketë përfshirje në aktivitete me nxënës për qëllime praktike të mësimnxënies;
� t ë ndërtohen partneritete të koalicionit për të avancuar metodat interaktive të mësimdhënies dhe mësimnxënies;
� t ë nxiten debate publike mbi arsimin dhe të avokohet për arsim publik me cilësi të
lartë.

MIRËNJOHJE
Autorët u janë shumë mirënjohës të gjithë të intervistuarve nga Shqipëria, Kosova dhe
Serbia, të cilët kanë vendosur vullnetarisht të marrin pjesë në intervistat e mbajtura në
distancë, duke ndarë pikëpamjet e tyre personale dhe përvojat e përditshme. Autorët
gjithashtu i shprehin mirënjohje të thellë znj. Ana Stefanović, z. Dukagjin Pupovci, z.
Dritan Nelaj, z. Caleb Waugh dhe z. Gazi Saljievic.
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LISTA E INTERVISTAVE
Intervista personale online me tre arsimtarë nga Kosova jugore, 10 tetor 2020.
Intervistë personale online me një arsimtar nga Serbia veriore, 25 tetor 2020.
Intervistë personale online me znj. Ana Stefanović, anëtare e Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë në Serbi, 20 tetor 2020.
Intervistë personale online me z. Dukagjin Pupovci, Drejtor i Qendrës së Arsimit të
Kosovës në Prishtinë, 2 dhjetor 2020.
Intervistë personale online me z. Dritan Nelaj, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për
Shqipërinë, 6 dhjetor 2020.
Intervistë personale online me z. Caleb Waugh, Zyrtar i OJQ Aktiv në Mitrovicë (Kosovë),
më 13 tetor 2020.
Intervistë personale online me z. Gazi Salijevic, Qendra Evropiane për Çështje të Pakicave (ECMI) në Kosovë, 11 dhjetor 2020.
Intervista personale online me pesë arsimtarë nga Shqipëria, të zhvilluara më 30 tetor 2 nëntor 2020.
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