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HYRJE 

Arsimi i gjeneratave të reja vazhdon të mbetet prioritet dhe njëkohësisht sfidë e të gjitha 

shoqërive demokratike në botë. Shtetet, por edhe akterë tjerë brenda shtetit, vazhdojnë të 

mbesin të përkushtuar që përveç garantimit të përmbushjes të së drejtës në arsim si e drejtë 

elementare e njeriut, të garantojnë edhe cilësinë dhe mjedisin e përshtatshëm që procesi 

mësimor të realizohet në mënyrë të rregullt. Padyshim që edhe Republika e Kosovës bën pjesë 

në listën e gjatë të shteteve që zhvillimin e shtetit dhe emancipimin e popullsisë së vet e bazon 

në edukim cilësor të saj. Që nga paslufta, e sidomos që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, 

në Republikën e Kosovës janë miratuar shumë ligje e akte nënligjore, si dhe janë investuar 

miliona euro vetëm e vetëm për të garantuar cilësinë e arsimit në vend. Megjithatë, tash e tetë 

vite pas shpalljes së pavarësisë, përkundër investimeve të mëdha, sistemi i arsimit në 

Republikën e  Kosovës vazhdon të jetë i brishtë dhe ende lë shumë për të dëshiruar. Organizata 

të shumta vendore e ndërkombëtare kanë asistuar vazhdimisht MASHT për të përmirësuar 

cilësinë e arsimit dhe për të ngritur nivelin e arsimit në përgjithësi.  

Përveç garantimit të cilësisë së arsimit, institucionet e nivelit qendror dhe lokal kanë detyrë 

primare krijimin e kushteve për punësim të kuadrove dhe gjeneratave të reja. Sfidë në këtë 

drejtim, dhe jo vetëm në Republikën e Kosovës, mbetet dizajnimi i programeve të veçanta për 

të sapo diplomuarit, programe këto që do të lehtësonin kalimin nga shkolla në tregun e punës. 

Për të arritur përgatitje sa më të mirë profesionale për tregun e punës, në nivelin e shkollimit të 

mesëm të lartë janë themeluar shumë shkolla profesionale dhe drejtime atraktive të studimit, të 

cilat synojnë ngritjen e kapaciteteve dhe përgatitjen e kuadrove të reja për tregun e punës. 

Megjithatë, përkundër ekzistimit të tyre, këto shkolla dhe drejtimet përkatëse përballen me 

sfida të konsiderueshme sa i përket funksionalizimit dhe mbarëvajtjes së procesit mësimor. 

Organizata INPO tash e një kohë të gjatë është angazhuar në ngritjen e cilësisë së arsimit në 

Republikën e Kosovës, kryesisht duke promovuar debatin si dhe ngritjen e cilësisë së arsimit 

në përgjithësi. Në vazhdën e përpjekjeve për arsim më të mirë në vend, INPO me përkrahjen e 

ATRC-USAID-it është duke implementuar projektin në përfshirjen e të rinjve në zhvillimin e 

arsimit profesional në vend. Përmes këtij projekti, INPO synon fillimisht të identifikojë 

problemet që pengojnë nxënësit të regjistrohen në shkolla profesionale dhe arsyet përse mësimi 

në shkollat profesionale nuk është në majat e larta të arsimit në Republikën e  Kosovës. 

Gjithashtu, INPO përmes aktiviteteve në kuadër të projektit të lartpërmendur, mundohet të 

promovoj shkollat e mesme profesionale tek nxënësit e shkollave fillore të komunave të 

përfshira në projekt. 

Në pjesën e parë të kësaj analize do të shtjellohet qëllimi i projektit, metodologjia e përdorur 

për marrjen e informatave relevante si dhe korniza ligjore që rregullon aspektet kryesore të 

arsimit profesional në veçanti dhe arsimit të mesëm të lartë në përgjithësi. Më pas, në këtë 

analizë do të pasqyrohet gjendja në shtatë komunat e mëdha të Republikës së Kosovës 

(Prishtinë, Ferizaj, Pejë, Gjilan, Mitrovicë, Prizren dhe Gjakovë) rreth shkollimit profesional, 

dhe njëkohësisht do të analizohet situata në të cilën gjendet secila komunë dhe alternativat e 

mundshme për zgjidhje të problemeve. 
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Në fund, përmes kësaj analize, INPO do të paraqesë rekomandime për institucionet në nivelin 

qendror dhe lokal lidhur me përmirësimin e përmbajtjes, cilësisë dhe kushteve të shkollave 

profesionale në secilën komunë. 

Ky dokument, i cili shpalos qëndrimet e akterëve të përfshirë në procesin e mësimit në shkolla 

profesionale (nxënës, drejtorë të shkollave të mesme, drejtorë të DKA-ve dhe përfaqësues nga 

niveli qendror), synon t’i fuqizoj ata në mënyrë që të përfshihen në mënyrë aktive dhe të mund 

të kontribuojnë në të gjitha iniciativat dhe aktivitetet që kanë për qëllim fuqizimin e arsimit 

profesional. INPO synon që ky dokument të shërbejë si pikë referimi dhe mbështetje për 

këshillat e nxënësve, shkollat, komunat si dhe vetë Ministrinë e Arsimit në përpjekjet e tyre për 

të avokuar dhe për të qenë pro-aktiv në adresimin e sfidave në nivel të shkollës, komunës dhe 

në nivel qendror. Gjithashtu, të gjeturat dhe rekomandimet e shpalosura në këtë dokument, do 

të ndikojnë që nxënësit të pozicionohen më mirë në raport me akterët tjerë në fushën e arsimit, 

dhe të fillojnë të trajtohen si partner i rëndësishëm strategjik në përpjekjet për të përmirësuar 

cilësinë në arsim. 
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PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

Hulumtimi prezanton tërësinë e të dhënave të grumbulluara nga terreni me akterët kyç në 

çështjen e arsimit profesional. Duke lënë të nënkuptohet që arsimi profesional duhet të jetë 

shtylla kryesore e një shoqërie ku mund të ketë perspektivë dhe një shtet ku do të mund të ketë 

zhvillim ekonomik me fuqinë punëtore dhe potencialin që ka me burime njerëzore. 

Punimi i hulumtimit është mbështetur në disa teknika të cilat kanë ndihmuar që të kemi një 

pasqyrë sa më të qartë të gjendjes së shkollave profesionale dhe perceptimit mbi këto shkolla 

nga të rinjtë. Hulumtimi është punuar me synimin se do të arrihet një kompromis ndërmjet 

palëve të përfshira në këtë fenomen dhe do të përmirësohet gjendja e arsimit profesional. 

Arsyeja e përfshirjes së të rinjve në këtë analizë ka qenë se të rinjtë janë të informuar 

drejtpërdrejtë me kushtet dhe mundësitë që ofrohen nga shkollat profesionale, si dhe janë ata 

të cilët i bartin pasojat negative, kështu duke shkaktuar degradim të tyre në arritjet profesionale.  

Kjo gjithpërfshirje e akterëve të kyçur në sistemin arsimor, respektivisht në arsimin profesional 

si nxënësit dhe përfaqësues institucional arsimor ka ndihmuar në nxjerrjen e një opinioni të 

duhur dhe tejet të rëndësishëm për funksionimin e arsimit profesional në përgjithësi në 

Republikën e Kosovës, si dhe ofrimin e alternativave për përmirësimin e gjendjes së shkollave 

profesionale dhe rritjes së reputacionit tek opinioni i gjerë. 

Është dëshmua në anën tjetër nga raportet financiare sidomos të këto tre viteve të fundit  

Komunat nuk kanë shprehur vullnetin për të bërë investime për përmirësimin e kushteve për 

mbarëvajtjen e mësimit, përkundrazi nga viti në vit Komunat kanë ulur buxhetin e planifikuar 

për shkollat.  

Duke qenë dëshmitar të funksionimit të arsimit profesionale që jo të gjitha kompetencat janë 

të deleguara tek komunat, nga intervistat e realizuar me përgjegjës institucional komunal kemi 

kuptuar që komunikimi nivel qendror me lokal është shumë i zbehur dhe ky komunikim është 

dukshëm i shprehur sidomos tek vendimet  për dokumente strategjike kështu duke e bërë të 

vështirë edhe më tutje funksionimin e mirëfilltë të këtyre shkollave profesionale. 
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BAZA LIGJORE DHE PRAKTIKAT RAJONALE RRETH 

ARSIMIT PROFESIONAL 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës në njërën nga të drejtat kryesore të mbrojtura parasheh të 

drejtën për arsim të përshtatur me zhvillimin dhe nevojat e tyre. Secili person gëzon të drejtën 

e shkollimit themelor pa pagesë. Ndërsa, institucionet publike sigurojnë për secilin person 

mundësi të barabarta për t’u arsimuar, sipas aftësive dhe nevojave të veçanta të tij/saj1. Përpos 

shkollimit të garantuar dhe e drejta për punë është e garantuar me Kushtetutë dhe secili person 

është i lirë të zgjedhë profesionin dhe vendin e punës2.   

Me qëllim të rregullimit të sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional formal në përputhje me 

nevojat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar disa 

ligje për të arritur këtë rezultat3. 

Sipas Ligjit për Arsim dhe Aftësim Profesional programet e arsimit dhe aftësimit profesional 

formal në kuadër të Shkollave profesionale janё: a) pjesa e përgjithshme teorike; b) pjesa 

profesionale teorike; c) modulet e praktikës profesionale.4. Një praktikë e tillë e ndjekur edhe 

nga shtetet e rajonit mirëpo me një dallim në testimin e nxënësve në testin e maturës duke 

paraparë dy teste si në atë të pjesës praktike ashtu edhe atë teorike5.  

Një qasje të ngjashme kanë edhe shtetet e rajonit. Shqipëria me Ligjin Nr. 8872 të vitit 2002 

për Arsimin dhe Formësimin Profesional definon arsimin profesional si të nxënit që kryhet në 

një mjedis të organizuar dhe të strukturuar, të tilla si: institucionet e arsimit të lartë, shkollat, 

qendrat e formimit ose në punë dhe që është hartuar qartë si formë mësimore, në lidhje me 

objektivat, kohën dhe burimet. Të nxënit formal është i qëllimshëm dhe i planifikuar nga 

nxënësi6. Për dallim nga Kosova dhe Shqipëria, Mali i Zi ka nxjerrë ligj të veçantë për shkollat 

profesionale dhe gjimnazet duke ofruar trajtim të veçantë për të dy llojet e shkollave7. Sipas 

ligjit të vitit 2002 arsimi profesional ishte i bazuar në shkolla si dhe paralelisht duhej të 

prezantohej edhe arsimi profesional i bazuar në kompani. Në vitin 2010, kjo qasje ka ndërruar 

duke ofruar dy alternativa: arsim profesional i bazuar në shkollë dhe praktikë në punë8. Një 

                                                           
1 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 47 [E Drejta për Arsimin].Publikuar me datën 09.04.2008 
2 Kushtetuta e Republikës së Kosovës: Neni 47 [E Drejta për Arsimin] & Neni 49 [E Drejta e Punës dhe Ushtrimit të 

Profesionit],Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Publikuar me datën 09.04.2008. 
3 Disa nga ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës janë: 

 Ligji Nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, Gazeta Zyrtare 7/2013 e Republikës së Kosovës. Publikuar me 

datën 26.03.2013. 

 Ligji Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Kosovë, Gazeta Zyrtare 17/2011 e Republikës së Kosovës. Publikuar me 

datën16.09.2011. 

Ligji nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Kosovës,Gazeta Zyrtare 30/2008 e Republikës së Kosovës.Publikuar me datën 

15.06.2008. 
4 Ligji Nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, Neni 11, shih: https://gzk.rks-

gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=8676, qasur më: 07.07.2016 
5 World Data of Education (2010/11), shih:http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Serbia.pdf, (qasur për herë të fundit 

me datën 20.07.2016). 
6 Ligji Nr. 8872, datë 29.3.2002 për Arsimin dhe Formimin Profesional i ndryshuar me ligjet Nr. 10 011, datë 30.10.2008, 

Nr. 10434, datë 23.6.2011, Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë. Publikuar me datën 29.03.2002.  
7 Ligji për Gjimnazet i Malit të zi i vitit 2002 i plotësuar në vitin 2007 dhe Ligji për Shkollat Profesionale 2002 i plotësuar në 

vitin 2007 dhe 2010. 
8 World Data on Education (2010/11) Montenegro, shih: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Montenegro.pdf, 

(qasur për herë të fundit me datën: 15.07.2016) 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=8676
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=8676
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Serbia.pdf
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Montenegro.pdf
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qasje interesante lidhur me praktikën profesionale në kompani paraqitet në Maqedoni. Sipas 

Ligjit për Arsim dhe Trajnim Profesional i vitit 2006 parashihen lehtësira për kompanitë që 

ofrojnë ndihmë në zhvillimin e arsimit profesional.9 

Në kuadër të praktikës dhe ushtrimit profesional, shkollat profesionale mund të zgjerohen edhe 

në veprimtari tё tjera të cilat janë në funksion të arsimit dhe aftësimit profesional formal. 

Zgjerimi i veprimtarisë së shkollës profesionale karakterizohet me ofrimin e shërbimeve 

profesionale, prodhimit, shitjes dhe veprimtarive tjera me të cilat përparohet ose kontribuohet 

në racionalizimin dhe ngritjen e cilësisë së arsimit dhe aftësimit profesional formal. Zgjerimi i 

veprimtarisë së shkollës profesionale i nënshtrohet ligjeve mbi veprimtaritë gjegjëse si dhe 

Ligjit për Konkurrencën. Secila shkollë për të zgjeruar veprimtarinë duhet t’i përmbushë 

kushtet dhe kriteret pёr zgjerim të veprimtarisë (planin e të hyrave, burimet për ushtrimin e 

veprimtarisë, angazhimin e nxёnёsve dhe  tё punësuarve, mënyrën e disponimit dhe planin e 

shfrytëzimit tё mjeteve tё realizuara nё përputhje me dispozitat qё i rregullon sistemi buxhetor).   

Ligji Nr. 03/L-068, neni 3 për Arsim në Komunat e Republikës së Kosovës parasheh një varg 

të përgjegjësive për MASHT dhe DKA. MASHT ka këto përgjegjësi: a) të zhvillojë politika 

dhe të hartoj e implementojë legjislacionin për zhvillimin e arsimit, duke përfshirë zhvillimin 

e arsimit të lartë dhe shkencën në Republikën e Kosovës; b) të promovojë një sistem arsimor 

jo-diskriminues në të cilin respektohet e drejta e secilit person për arsim dhe mundësitë e 

shkollimit cilësor të vihen në dispozicion për të gjithë; c) të dizajnojë, implementojë dhe 

mbikqyrë forma të barasvlefshme dhe efikase të administrimit arsimor dhe menaxhimit 

shkollor; d) të përmirësojë cilësinë, përshtatshmërinë dhe efikasitetin arsimor në të gjitha 

nivelet. Ndërsa DKA ka përgjegjësi si vijon: a) ndërtimin e objekteve shkollore; b) regjistrimin 

dhe pranimin e nxënësve; c) punësimin e mësimdhënësvem, personelin e administratëa dhe 

personelin teknik të shkollave; d) zgjedhjen e Menaxhmentit të institucioneve edukativo- 

arsimore; f) pagesën e stafit menaxherial si dhe të personelit tjetër (teknik dhe administrativ); 

e) trajnimin e edukatorëve dhe stafit tjetër profesional; h) mbikëqyrjen e procesit arsimor në 

pajtim me udhëzimet e përcaktuara nga MASHT-i. Ministria e Arsimit, Komuna, Institucionet 

arsimore dhe aftësuese dhe komuniteti duhet ta bëjnë institucionin edukativ tërheqës dhe të 

sigurt për nxënësin, mësimdhënësin dhe prindërit, përmes përgjegjësive të tyre përkatëse për 

kurrikulum, standardet e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave shkollore, shëndetësisë dhe 

sigurisë, ruajtjes së ambientit si dhe adresimit të çështjeve diciplinore dhe sjelljeve10. Ndërsa 

në kuadër të reformës në arsim, arsimi profesional ofron njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e 

kërkuara për tregun e punës me qëllim të njohjes profesionale të kualifikimeve, i cili gjithashtu 

ofron mundësinë e përparimit në fushën e arsimit në të ardhmen11. 

Ndërsa lidhur me lëndët mësimore teorike dhe modulet e praktikës profesionale të profileve 

arsimore për shkollat e mesme të larta profesionale, për klasën dhjetë, njëmbëdhjetë dhe 

dymbëdhjetë rekomandohet që praktikat profesionale të realizohen në këtë formë: për klasën e 

                                                           
9 World Data on Education (2010/11) Macedonia. 

Shih: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-

versions/The_Former_Yugoslav_Rep_of_Macedonia.pdf, (qasur për herë të fundit me datën 18.08.2016) 
10 Ligji Nr. 04/L-032, Ligji për Arsim Parauniversitar, Gazeta Zyrtare 17/2011 e Republikës së Kosovës, Neni 3. Publikuar 

me datën 16.09.2011. 
11 Ministry of science, education and sports of Republic of Croatia: “Guide through the Croatian education system”, faqe 5.  

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/The_Former_Yugoslav_Rep_of_Macedonia.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/The_Former_Yugoslav_Rep_of_Macedonia.pdf
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dhjetë praktikë 1 ditë në javë dhe teori 4 ditë në javë, për klasën e njëmbëdhjetë praktikë 1.5 

ditë në javë dhe teori 3.5 ditë në javë, për klasën e dymbëdhjetë praktikë 2 ditë në javë dhe 

teori 3 ditë në javë12.  

Me vendimin e Ministrisë së Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjisë, prej muajit korrik 2005 

deri në muajin janar 2007 rreth 100 ekspertë, punëtorë arsimi dhe përfaqësues të palëve me 

interes janë përfshirë gjatë zhvillimit të Strategjisë për Arsimin Parauniversitar 2007-2017 dhe 

përcaktuan vizionin ‘arsimor’ për Republikën e Kosovës, misionin dhe objektivat strategjike 

të sistemit e të institucioneve arsimore për arritjen e këtij vizioni, si dhe planifikuan masa 

konkrete për jetësimin e të gjitha këtyre brenda mundësive reale të Republikës së Kosovës gjatë 

periudhës 2007-2017. Një ndër synimet thelbësore të këtij plani strategjik është zhvillimi i 

partneriteteve përkatëse arsimore dhe ndërsektoriale në shkallë kombëtare, rajonale, evropiane 

dhe me gjerë me qëllim të integrimit në rrjedhat përkatëse arsimore evropiane13. 

Për më tepër, MASHT ka përgatitur edhe Strategjinë për Përmirësimin e Praktikës Profesionale 

në Republikën e Kosovës 2013-2020, si dhe Planin Strategjik për Arsimin në Kosovë (PSAK). 

PSAK i lidhë politikat arsimore me prioritetet kombëtare për zhvillim, duke njohur nevojën 

për një sistem të arsimit dhe aftësimit që i përgjigjet nevojave të tregut dhe duke theksuar 

nevojën për mundësi më të mëdha për të mësuar, përfshirë edhe mundësitë për praktikë 

profesionale të nxënësve të AAP nëpër ndërmarrje. Në këtë dokument parashihet një rol më i 

shtuar i ndërmarrjeve për të arritur objektivat e strategjisë dhe synimi i parë nga tetë synimet 

strategjike për zhvillimin e sistemit të AAP-së kërkon më shumë praktikë profesionale të 

nxënësve në bashkëpunim me ndërmarrjet14.  

Plani strategjik i ka tri qëllime: 1) të përkrahë, të bashkërendisë, të rregullojë dhe të promovojë 

arsimin 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 partneritet 

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 financim15. 

Për të ngritur nivelin e komunikimit dhe bashkëpunimit me DKA-të, MASHT ka krijuar edhe 

një mekanizëm tjetër. Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve 

është mekanizëm i krijuar nga MASHT dhe si e tillë funksionon nën ombrellën e MASHT.  

Sipas Ligjit Nr. 04/L-138 për Arsim dhe Aftësim Profesional, AAAPARr është institucion i 

themeluar nga Qeveria që ka për qëllim mbikëqyrjen dhe zhvillimin e arsimit dhe aftësimit 

profesional dhe për të rritur. Aktivitetet kryesore të Agjencisë janë planifikimi, zhvillimi, 

                                                           
12 Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2015, Normativ për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional, Neni 2, shih: http://masht.rks-

gov.net/uploads/2015/07/ua-05-2015-normativi-per-mesimdhenesit-e-arsimit-profesional.pdf, qasur më: 12.07.2016 
13 Strategjia për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar në Kosovë 2007-2017, shih: http://masht.rks-

gov.net/uploads/2015/05/strategjia-per-zhvillimin-e-arsimit-parauniversitar-ne-kosove.pdf, (qasur për herë të fundit me 

datën: 19.08.2016) 
14 Strategjia për përmirësimin e praktikës profesionale në Kosovë 2013-2020, shih: http://masht.rks-

gov.net/uploads/2015/05/a-strategjia-e-pp-ne-kosove-2013-2020-shqip.pdf, (qasur për herë të fundit me datën 22.08.2016) 
15 Plani Strategjik për Arsim në Kosovë 2011-2016, shih: http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/psak-2011-2016.pdf, 

(qasur për herë të fundit me datën 05.08.2016) 

http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/07/ua-05-2015-normativi-per-mesimdhenesit-e-arsimit-profesional.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/07/ua-05-2015-normativi-per-mesimdhenesit-e-arsimit-profesional.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/strategjia-per-zhvillimin-e-arsimit-parauniversitar-ne-kosove.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/strategjia-per-zhvillimin-e-arsimit-parauniversitar-ne-kosove.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/a-strategjia-e-pp-ne-kosove-2013-2020-shqip.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/a-strategjia-e-pp-ne-kosove-2013-2020-shqip.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/psak-2011-2016.pdf
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organizimi, implementimi, monitorimi dhe përmirësimi i sistemit të arsimit profesional dhe 

arsimin e të rriturve. 

AAAPARr është përgjegjëse për administrim dhe udhëheqje të Institucioneve të Arsimit dhe 

Aftësimit Profesional dhe për të Rritur (IAAPRr) lidhur me burimet financiare, njerëzore, 

objekteve ndërtimore dhe infrastrukturës të të gjitha institucioneve publike të AAP nën 

administrimin e vet rregullative. Nën mbikëqyrjen e AAAPARr, përgjegjësitë relevante të 

IAAPRr do t'u barten gradualisht shkollave duke u bazuar në kapacitetet e tyre. Ndër të tjera 

AAAPARr ka përgjegjësi për koordinimin e projekteve ndërkombëtare, pjesëmarrjen e 

institucionalizuar të sektorit privat dhe partnerëve social në arsimin dhe aftësimin profesional 

dhe të rriturve, mbikqyrë dhe koordinon zhvillimin e standardeve të profesionit16.  

Nga rezultatet e hulumtimit  vërehet  nivieli i ulët i komunikimin dhe bashkëpunimit ndërmjet 

Agjencisë dhe DKA-ve por dhe me IAP është shumë i ulët duke reflektuar në shumë pengesa 

për të treguar rezultate efikase dhe efektiva. Deri më tani, sipas të dhënave nga komunat ku 

është zhvilluar hulumtimi, ka vërejtje serioze në përmbushjen e detyrave ligjore që të 

angazhohet në zhvillim, organizim, implementim, monitorim dhe përmirësim të sistemit të 

arsimit profesional në nivel vendi. Për sfidat e menaxhimit të shkollave profesionale, edhe vet 

Agjencia shprehet në raportin e saj të punës17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ligji Nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, Gazeta Zyrtare 7/2013 e Republikës së Kosovës. Publikuar me 

datën 26.03.2013. 
17 Agjencia për Arsim dhe Aftësim profesional dhe Aftësim për të Rritur, Raporti Janar-Qershor 2015, shih: 

http://aaaparr.rks-gov.net/raportet, vegeza “Raporti i Punes per vitin 2015”, (qasur  për herë të fundit me datën  01.09.2016) 

http://aaaparr.rks-gov.net/raportet
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METODOLOGJIA E HULUMTIMIT 

Në kuadër të projektit “Përfshirja e të rinjve në zhvillimin e arsimit profesional” të financuar 

nga USAID/ATRC dhe implementuar nga Organizata INPO, ndër aktivitet e planifikuara për 

arritjen e objektivës së parë të projektit, Rritja e përfshirjes së të rinjve në përmirësimin e 

politikave strategjike të zhvillimit të arsimit profesional në ndërlidhje me strategjitë komunale 

të zhvillimit ekonomik, është realizuar një hulumtim mbi perceptimet, gjendjen dhe strategjitë 

për zhvillimin e shkollave profesionale. 

Hulumtimi fillimisht është realizuar me metodën sasiore duke përdorur anketat ku gjithsej janë 

realizuar 490 anketa, 70 anketa për çdo komunë nga shtatë komunat e përfshira në projekt. Pas 

realizimit të anketave hulumtimi ka vazhduar me metodën cilësore ku janë realizuar intervista 

dhe fokus grupe. Gjithsej janë realizuar 25 intervista me përgjegjës të ndryshëm institucional 

të arsimit të mesëm profesional sikurse zyrtarë të MASHT-it, Drejtor të DKA-ve, Drejtor të 

Shkollave të Mesme Profesionale dhe Kryetar të KN të shkollave të mesme profesionale. Janë 

realizuar gjithsej 9 fokus grupe të cilat kanë dalluar njëra nga tjetra për pjesëmarrësit ku kemi 

pasur fokus grupe me nxënës të shkollave fillore të vendbanimit rural,  nxënës të shkollave 

fillore të vendbanimit urban, nxënës të shkollave të mesme profesionale dhe nxënës të 

shkollave të mesme joprofesionale - gjimnazeve. 

Anketat janë realizuar me qëllim evidentimin e informacionit tek të rinjtë mbi shkollat e mesme 

profesionale, perceptimeve dhe stereotipave që ekzistojnë për këto shkolla. Pyetësori i përdorur 

gjatë anketave është munduar të targetoj të rinjtë që të marrë mendimin e tyre mbi atë se çfarë 

ata dinë dhe si kanë marrë këto informata mbi shkollat e mesme profesionale. Të dhënat e 

anketave janë analizuar në bazë të moshës, gjinisë, vendbanimit dhe nivelit të shkollimit të të 

anketuarve. Nxënësit kanë qenë të përzgjedhur rëndom mbi bazën e prezencës në shkollë. 

Nxënësit të cilët kanë qenë pjesë e anketave janë përgjigjur në pyetje që janë të ndërlidhura me 

kushtet fizike të shkollave, programet, literaturën dhe imazhin e shkollave profesionale. 

Intervistat me zyrtarët e MASHT dhe Drejtorët e DKA-ve janë realizuar mbi komponentën e 

planeve dhe strategjive për zhvillimin e shkollave profesionale, intervistat me Drejtorët e 

shkollave të mesme profesionale janë realizuar mbi komponentën e strategjive operative për 

këto shkolla, ndërsa intervistat me Kryetarët e KN-ve janë realizuar mbi komponentën e 

perceptimit dhe pritshmërive që kanë prej shkollave të mesme profesionale të rinjtë. 

Fokus grupet me nxënës të shkollave fillore janë realizuar mbi komponentën e perceptimit dhe 

pritshmërive kundrejt shkollave profesionale nga filloristët, fokus grupet me nxënës të 

shkollave të mesme profesionale janë realizuar mbi komponentën e motivimit për t’u 

regjistruar në shkollë të mesme profesionale, ndërsa fokus grupet me nxënës të gjimnazeve 

janë realizuar mbi komponentën e arsyeve për t’u mos u regjistruar në shkollë të mesme 

profesionale. 

Të dhënat e mbledhura nga anketat, intervistat dhe fokus grupet janë analizuar në mënyrë të 

detajuar me sistemin e mirënjohur të menaxhimit të të dhënave nga hulumtimet SPSS. Me 

kujdes janë dizajnuar dhe variablat të cilat kanë mundësuar analizimin sa më të përpiktë të 

rezultateve të nxjerra nga hulumtimi i realizuar nga Organizata INPO. 
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Përmes analizimit të të dhënave të mbledhura nga format e ndryshme të përmendura më lartë, 

është synuar të nxirren të dhëna reale dhe këto të dhëna të analizohen në mënyrë kritike mbi 

gjendjen dhe perceptimet për arsimin profesional. Duke bërë këtë, INPO do të provoj të vë në 

pah mangësitë dhe barrierat që në këtë mënyrë të ndërtojmë ambient më të përshtatshëm 

arsimor për shkollat profesionale dhe funksionalizimin e politikave për promovimin e këtyre 

shkollave. Për të arritur tek validiteti i çdo të dhëne fokus iu është dhënë politikave komunale, 

kushteve fizike të objekteve dhe cilësisë së nxënësve dhe profesorëve në shkollat profesionale 

në kuadër të perceptimit nga vetë nxënësit dhe formave të standardizuara të vlerësimit që 

përdoren në vendin tonë. 

Në drejtim të përpilimit sa më të detajizuar të analizës së hulumtimit mbi arsimin profesional 

dhe përfshirjen e të rinjve në zhvillimin e arsimit profesional, fokus i veçantë iu është kushtuar 

analizës së të dhënave sekondare. Janë analizuar me kujdes të shtuar baza ligjore për fushën 

duke provuar të prezantohen edhe praktikat e mira të disa vendeve të rajonit. Fokus iu është 

dhënë poashtu dokumenteve strategjike, statistikave të MASHT mbi numrin e nxënësve të 

regjistruar në vitet e fundit si dhe investimet në këtë sektor të arsimit bazuar në të dhëna të 

nxjerra nga institucionet qendrore të arsimit. 
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REZULTATET E HULUMTIMIT 

Në vazhdim, do të pasqyrohen të gjeturat nga anketat, intervistat dhe fokus grupet e realizuara 

në terren me qëllim të konstatimit të gjendjes aktuale në shtatë komunat më të mëdha të 

Republikës së Kosovës rreth arsimit profesional dhe shkollave të mesme profesionale.  

Për secilën komunë, përveç pasqyrimit të të gjeturave nga hulumtimi, do të analizohet edhe 

situata aktuale dhe zbatueshmëria e akteve juridike relevante sa i përket arsimit profesional. 

Një indikator i rëndësishëm për realizimin e analizës për secilën komunë do të jenë edhe niveli 

i kalueshmërisë në testin e maturës të nxënësve nga shkollat profesionale, numri i regjistrimit 

të nxënësve në shkolla profesionale, niveli i ndërprerjes së shkollimit në komunat përkatëse si 

dhe drejtimet dhe oferta mësimore e shkollave profesionale në secilën komunë ku është 

realizuar hulumtimi. 

Nga 490 anketat e realizuara, 267 apo 54% e të anketuarve i kanë takuar gjinisë femërore ndërsa 

pjesa tjetër prej 223 apo 46% i kanë takuar gjinisë mashkullore. Në kuadër të moshës së të 

anketuarve i kemi pasur në këtë ndarje: 306 apo 62% i kanë takuar grupmoshës 13-16 vjeç, 

176 apo 36% i kanë takuar grupmoshës 17-19 vjet ndërsa vetëm 8 i kanë takuar grupmoshës 

19-21 që me përqindje është 2% e numrit të përgjithshëm të të anketuarve. 371 e të anketuarve 

apo 76% kanë deklaruar që banojnë në zonë urbane, 115 apo 23% kanë deklaruar që banojnë 

në zonë rurale dhe 4 të anketuar nuk kanë pranuar fare të deklarohen për vendbanimin e tyre. 

Në pyetjen se a keni ndëgjuar ndonjëherë për shkollat profesionale në komunën tuaj, për 

mundësitë dhe kushtet që ofrojnë këto shkolla? 427 të anketuar apo 87% janë përgjigjur Po, 43 

apo 9% e tyre janë përgjigjur Jo, ndërsa 4% tjetër ka qenë i ndarë në mes të përgjigjes Nuk e di 

dhe Nuk dua të përgjigjem. Perceptimi i vetë nxënësve se sa janë të mirë nxënësit e shkollave 

të mesme profesionale rezulton që 163 të anketuarve apo 33% thotë që janë nxënës mesatar, 

155 apo 32% mendojnë që nxënësit e shkollave të mesme profesionale janë nxënës të mirë, 

124 apo 55% kanë përshtypjen që nxënësit e shkollave të mesme profesionale janë nxënës 

shumë të mirë ndërsa përshtypjet nën mesatare janë me 6% apo 30 e të anketuarve që mendojnë 

se nxënësit e shkollave të mesme profesionale janë nxënës të dobët dhe 4% apo 17 të anketuar 

mendojnë që këto shkolla i ndjekin  nxënës shumë të dobët.18 

Perceptimi i të rinjve mbi përgatitjen akademike dhe profesionale të mësimdhënësve të 

shkollave të mesme profesionale është që 40% e tyre mendojnë që këta mësimdhënës janë 

shumë të mirë, 37% kanë mendimin që mësimdhënësit e shkollave të mesme profesionale janë 

të mirë, 16% kanë mendimin që janë mesatar mësimdhënësit e shkollave të mesme 

profesionale. Ndër të anketuarit, 5% kanë mendimin që këta mësimdhënës janë të dobët ndërsa 

2% mendojnë që mësimdhënësit e shkollave të mesme profesionale janë shumë të dobët. 

140 të anketuar apo 29% mendojnë që kushtet për zhvillim të procesit mësimor në shkolla të 

mesme profesionale janë shumë të mira, 134 apo 27% e të anketuarve mendojnë që kushtet 

janë mesatare, ndërsa 117 apo 24% kanë mendimin që kushtet për zhvillim të procesit mësimor 

në këto shkolla janë të mira. Që kushtet janë të dobëta për zhvillim të procesit mësimor 

mendojnë 14% e të anketuarve, ndërsa 6% kanë mendimin që kushtet janë shumë të dobëta. 

                                                           
18 Vetëm një i anketuar nuk ka pranuar të përgjigjet në këtë pyetje 
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Në pyetjen se a mendoni që nxënësit që aplikojnë në shkolla të mesme profesionale kanë pasur 

si zgjedhje dytësore këto shkolla nga mospranimi i tyre në gjimnaze, 224 apo 46% e gjithsej të 

anketuareve kanë dhënë përgjigjen Po, që nxënësit së pari tentojnë të regjistrohen në gjimnaze 

e mandej nga mosarritja e pranimit në gjimnaze si mundësi të fundit kanë shkollat e mesme 

profesionale, 30% e të anketuarve janë përgjigjur Nuk e di, që rezulton që të rinjtë nuk kanë 

përshtypje të qartë se sa ia vlen të regjistrohesh në shkolla të mesme profesionale dhe si e kanë 

zgjedhur shkollën profesionale, ndërsa 24% e të anketuarve janë përgjigjur Jo, që nuk është 

zgjedhje dytësore regjistrimi në shkolla profesionale. 

Duke vazhduar pyetjen paraprake, përmes anketës në pyetjen se a është privilegj regjistrimi në 

gjimnazet e qytetit, 59% e të anketuarve janë përgjigjur pozitivisht që regjistrimi në gjimnaze 

është privilegj dhe konsiderohet që nxënësit më të mirë vazhdojnë mësimin në këto shkolla 

duke lënë anash ato profesionale, 23% është përqindja e të anketuarve që janë përgjigjur 

negativisht në pyetjen se a është privilegj regjistrimi në gjimnazet e qytetit duke potencuar 

rëndësinë që kanë shkollat e mesme profesionale për këta persona ndërsa përqindja e atyre që 

janë përgjigjur Nuk e di është 16%.19 

Në pyetjen e fundit të anketës, çfarë mendoni se do të ishte motivuese për të aplikuar në një 

shkollë të mesme profesionale, nxënësit kanë zgjedhur në përqindje më të lartë prej 31% 

drejtimet e mira arsimore ku potencohet rëndësia për përditësim të drejtimeve në shkolla të 

mesme profesionale duke krijuar drejtime të reja që ju qasen më lehtë tregut të punës, 22% e 

të anketuarve kanë zgjedhur opsionin kushte më të mira për arsim duke vënë theksin në kushtet 

e dobëta të shkollave të mesme profesionale për nga procesi mësimor dhe ambienti mësimor 

me mungesën e kabineteve në disa shkolla ose mosfunksionalizimin e tyre, 17% e të anketuarve 

kanë përzgjedhur opsionin mundësitë e mira në tregun e punës, ku qëllimi i shkollave të mesme 

profesionale qëndron në mundësitë që nxënësit të cilët përfundojnë këto shkolla gjejnë në 

tregun e punës pas përfundimit të shkollës, ndërsa 16% e të anketuarve kanë thënë që për ta do 

të ishte motivuese të kishte arsimtarë më cilësorë për të aplikuar në një shkollë të mesme 

profesionale. Përgjigjet e tjera janë 7% e të anketuarve kanë përzgjedhur shoqërinë e 

përbashkët, 3% e të anketuarve kanë përzgjedhur prindërit duke potencuar mbështetjen e 

prindërve për vijimin e shkollave të mesme profesionale, 2% kanë përzgjedhur nuk e di dhe 

2% janë përgjigjur tjetër ose nuk kanë pranuar të përgjigjen në këtë pyetje. 

Në kuadër të hulumtimit janë mbajtur gjithsej nëntë fokus grupe në shtatë komunat e përfshira 

në projekt ku dy fokus grupe kanë qenë me nxënës të shkollave fillore të vendbanimit urban, 

dy fokus grupe kanë qenë me nxënës të shkollave fillore të vendbanimit rural, tre fokus grupe 

janë realizuar me nxënës të shkollave të mesme profesionale dhe dy fokus grupe me nxënës të 

shkollave të mesme jo-profesionale (gjimnazeve). Në këto nëntë fokus grupe kanë marrë pjesë 

gjithsej 121 nxënës ku 64 nga këta i kanë takuar gjinisë mashkullore dhe 57 gjinisë femërore. 

Ndër këto fokus grupe të gjeturat kryesore që kemi hasur janë këto: 

 Mësimdhënësit e shkollave fillore shtyjnë nxënësit që të aplikojnë në gjimnaze duke 

krijuar paragjykime që atëherë tek nxënësit për shkollat e mesme profesionale. 

                                                           
19 2% nuk kanë dashur të përgjigjen në këtë pyetje. 



Iniciativa për Progres - INPO                                            Përfshirja e të rinjve në zhvillimin e arsimit profesional 

Faqe 21 nga 89 

 

 Shkollat e mesme profesionale konsiderohen si shkolla dytësore (për nxënës të dobët) 

ku veçohet paragjykimi për shkollat e mesme profesionale teknike dhe bujqësore. 

 Shkollat e mesme profesionale nga shumë nxënës të gjimnazeve konsiderohen si 

shkolla që nuk kanë proces të mirëfilltë arsimor por vetëm probleme mes nxënësve dhe 

mësimdhënësve. 

 Nxënësit e gjimnazeve kanë aplikuar në këto shkolla për arsye që kanë dëgjuar nga 

shumë familjarë e miq që përmes gjimnazi ke përparësi më shumë për pranim në 

drejtimet universitare. 

 Nxënësit e shkollave fillore të vendbanimit urban kanë më shumë informata rreth 

shkollave të mesme profesionale, kurse ata të vendbanimit rural shumë më pak 

informata, në disa raste nuk kanë pasur fare informata dhe nuk mund të bënin dallimin 

mes gjimnazeve dhe shkollave të mesme profesionale për shkak të mungesës së 

informacionit. 

 Një arsye tjetër është që shumë të rinjë zgjedhin shkollat joprofesionale më tepër për 

shkak të shoqërisë që kanë prej shkollës fillore. 

 Kriteri për regjistrim që dallon ndërmjet gjimnazeve dhe shkollave të mesme 

profesionale, nga nxënësit konsiderohet si shkaku kryesor i paragjykimit për këto 

shkolla të mesme. 

 Nxënësit e shkollave të mesme profesionale theksojnë për mungesën e praktikës 

profesionale ndërsa tregojnë që në disa raste kur ajo ekziston - është vetëm sa formalisht 

ngase nuk kryejnë atë që duhet por merren me gjëra të tjera në kompanitë ku vijojnë 

praktikën profesionale. 
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KOMUNA E PRISHTINËS  

Komuna e Prishtinës ndodhet në pjesën veriperëndimore si dhe është kryeqyteti i Republikës 

së Kosovës. Komuna e Prishtinës mbulon një sipërfaqe 527 km² me gjithsej 48 fshatra20dhe ka 

gjithsej 198,897 banorë ku zona urbane ka 161,751 banorë ndërsa zona rurale ka 37,146 banorë. 

Kjo komunë ka gjithsej 43,943 vendbanime konvencionale21. 

Banorët e Komunës së Prishtinës rezultojnë të kenë arsimimin në nivelin më të lartë në 

Republikën e  Kosovës ku nga 147,494 banorë të grupmoshës 15 e më shumë, 62,682 nga ta 

kanë të përfunduar shkollimin e mesëm, 37,695 kanë të përfunduar shkollën e mesme të ulët, 

9,322 kanë të përfunduar shkollën fillore, ndërsa 6,676 nuk kanë arsim të përfunduar në njërën 

nga shkallët e lartëpërmendura. Komuna e Prishtinës ka 819 banorë që kanë të përfunduar 

doktoraturë, 3,612 banorë që kanë të përfunduar studimet pasuniversitare, 21,671 banorë kanë 

të përfunduar nivelin Bachelor të studimeve, ndërsa 4,747 kanë të përfunduar shkollën e lartë22. 

71.9% e banorëve të Komunës së Prishtinës janë të kënaqur me qasjen në arsimin e mesëm 

ndërsa 82% me cilësinë e arsimit të mesëm. Distanca mesatare me këmbë deri te shkolla e 

mesme më e afërt rezulton me 46.1% e të anketuarve që pohojnë 11-30 minuta, 26.7% e tyre 

përgjigjen që e kanë për më pak se 10 minuta, ndërsa 25.2% thojnë që e kanë 31 minuta deri 1 

orë shkollën e mesme më të afërt në këmbë23. 

Në Komunën e Prishtinës janë gjithsej 13 shkolla të mesme të larta, prej të cilave 8 janë shkolla 

të mesme profesionale ndërsa 5 janë gjimnaze. Gjatë vitit akademik 2015/2016 në këto 13 

shkolla të mesme kanë vijuar mësimin 10190 nxënës gjithsej ku ka rënie të numrit të nxënësve 

krahasuar me vitet paraprake. Prej këtyre shkollave të mesme të larta, 61% e nxënësve kanë 

ndjekur mësimin në shkolla të mesme profesionale ose gjithsej 6341 nxënës ndërsa 3948 

nxënës të tjerë që është 39% e numrit të përgjithshëm të nxënësve kanë ndjekur mësimin në 

gjimnaze. Të gjitha këto shkolla kanë gjithsej 340 paralele që i bie të jenë 29.97 nxënës për 

klasë dhe në numër të përgjithshëm të nxënësve prej 10,190 nxënësve, 5290 i takojnë gjinisë 

femërore që i bie 52%, ndërsa 48% tjetër që janë 4900 nxënës i takojnë gjinisë mashkullore.  

 

 

 

 

 

                                                           
20 Komuna e Prishtinës:Prishtina Online. Profili i Qytetit, shih: http://prishtinaonline.com/qyteti, (qasur për herë të fundit me 

datën: 27.09.2016 
21 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave në Kosovë 2011, shih: http://esk.rks-

gov.net/rekos2011/repository/docs/Final%20Results_ENG.pdf, (qasur për herë të fundit me datën: 22.08.2016) 
22 Po aty 
23 UNDP & MPL-USAID, Mozaiku i Kosovës 2015, shih: 

http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/democratic_governance/kosovo-mosaic-2015.html, (qasur për herë 

të fundit me datën: 27.09.2016) 

http://prishtinaonline.com/qyteti
http://esk.rks-gov.net/rekos2011/repository/docs/Final%20Results_ENG.pdf
http://esk.rks-gov.net/rekos2011/repository/docs/Final%20Results_ENG.pdf
http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/democratic_governance/kosovo-mosaic-2015.html
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Tabela 1: Numri i nxënësve të regjistruar në shkollat e mesme të larta gjatë viteve akademike 

2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 në Komunën e Prishtinës24 

Emri i shkollës Profili i shkollës 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

“Sami Frashëri” Gjimnaz 2773 3020 1352 1197 

“Xhevdet Doda” Gjimnaz 1425 1451 1361 1284 

“Eqrem Çabej” Gjimnaz 944 1001 913 859 

“Dr.Ali Sokoli” Shkollë e mesme mjekësore 974 1029 805 728 

“28 Nëntori” Shkollë e mesme teknike 1315 1344 956 991 

“Shtjefën Gjeqovi” 
Shkollë e mesme për makineri 

dhe tekstil 
968 824 / / 

“Hoxhë Kadri 

Prishtina” 
Shkollë e mesme ekonomike 1938 1781 1204 1296 

“7 Shtatori” 
Shkollë e mesme për tregëti, 

hoteleri dhe turizëm 
283 246 175 217 

“Abdyl Frashëri” 
Shkollë e mesme e 

agrobiznesit 
490 503 427 489 

“Prenk Jakova” Shkollë e mesme e muzikës 127 134 100 100 

“Gjin Gazulli” 
Shkollë e mesme për 

teknologji informative 
1034 891 709 822 

“Alauddin” Shkollë e mesme fetare 731 792 752 758 

Gjimnazi 

Matematikor 
Gjimnaz / / 20 70 

“Sami Frashëri-II” Gjimnaz / / 1539 1379 

Gjithsej 13002 13016 10313 10190 

 

Veprimet e Komunës së Prishtinës në përmirësimin e gjendjes së shkollave profesionale 

Drejtoria e Arsimit është treguar efikase në ushtrimin e përgjegjësive të veta, duke treguar disa 

rezultate të prekshme, siç janë: hartimi i pyetësorit për rekrutim të mësimdhënësve, drejtorëve 

dhe zëvendës-drejtorëve, bashkëpunimi me ekspert të arsimit, sigurimi i shujtave falas për 

nxënësit e klasave prej I-V, rritja e transparencës, tenderimi i disa projekteve kapitale. Po ashtu, 

vlerësojmë si të arritur edhe vendimin që të gjitha klasat t’i kenë jo më shumë se 35 nxënës. 

 

                                                           
24 “/” - nuk kanë pranuar nxënës 
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Drejtoria e Arsimit në Komunën e Prishtinës është ndër drejtoritë më aktive të qeverisjes së 

z.Shpend Ahmeti në komunë25. 

Përmirësimi i kushteve fizike të objekteve shkollore ka ndikuar pozitivisht edhe në perceptimin 

e përgjithshëm mbi kushtet në të cilat zhvillohet procesi mësimor. Nga përgjigjet e anketës në 

Komunën e Prishtinës, rezultatet tregojnë që 53% e të anketuarve vlerësojnë kushtet në të cilat 

zhvillohet procesi mësimor si shumë të mira apo të mira, 26% e tyre thonë që kushtet për mësim 

janë mesatare dhe vetëm 21% e të anketuarve vlerësojnë se kushtet në të cilat zhvillohet procesi 

mësimor nuk janë të mira. Të dhënat e tilla tregojnë që ka vend për përmirësim të 

infrastrukturës së shkollave të mesme profesionale, gjë për të cilën pajtohen edhe drejtorët e 

këtyre shkollave dhe vetë nxënësit. 

Grafiku 1: Perceptimi i të rinjve për kushtet për zhvillim të procesit mësimor në shkollat e 

mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

DKA ka hartuar Planin Zhvillimor të Arsimit 2013/2017 duke vendosur objektivat e saj të 

përmirësimit të cilësisë  dhe aktivitetet që duhet të ndërmerren gjatë kësaj periudhe kohore për 

të arritur këto objektiva.  

Objektivat e DKA-së për këtë periudhë janë të orientuara në përmirësim të cilësisë dhe 

infrastrukturës në shkolla. Objektivat e krijimit të mjedisit miqësor, të shëndetshëm dhe të 

sigurt për të gjithë përbën thelbin në këtë pjesë të vlerësimit për veprimet e ndërmarrura nga 

ana e Komunës për përmirësimin e cilësisë dhe kushteve në shkollat profesionale. Në bazë të 

analizës së bërë të buxhetit të planifikuar për këtë periudhë, investimet në mjedis dhe 

infrastrukturë përbëjnë pjesën më të madhe të buxhetit të paraparë. Vitin e parë të strategjisë 

është paraparë që 94% e buxhetit të investohet në krijimin e mjedisit miqësor, të shëndetshëm 

dhe të sigurt për të gjithë. Kjo shumë në vitet paraprake ka qenë më e ulët kurse për vitin 2016 

është planifikuar të rritet për  85% e buxhetit të investohet por ende nuk mund të themi që është 

arritur kulmi i investimeve të planifikuara (shih tabela 2), ndërsa sipas raporteve financiare të 

Komunës së Prishtinës për vitin 2014 dhe 2015 nuk është investuar shumë në përmbushjen e 

                                                           
25 INPO (2015) Prishtina Komunë apo Kryeqytet .Shih linkun: http://www.fes-

prishtina.org/wb/media/2015/INPO_Prishtina_komune_apo_Kryeqytet_2015.pdf (qasur për herë të fundit me dt.12.07.2016) 
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objektivave të parapara. Në gjashtë mujorin e parë të vitit 2014 ka filluar ndërtimi i shkollës së 

mesme artistike "Prenk Jakova" në vlerë 200,000€. Gjatë vitit 2015 ka pasur investime në 

shkolla sidomos në rregullim të oborreve dhe rrethojave të shkollave por të paspecifikuara në 

raportin financiar26. 

Tabela 2: Buxheti për Planin Zhvillimor të Arsimit 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Menaxhimi 5,250€ 22,800€ 34,100€ 50,800€ 163,750€ 

Edukimi 

parashkollor 
60,500€ 111,600€ 182,400€ 226,600€ 807,700€ 

Arsimi fillor dhe i 

mesëm 
322,000€ 440,000€ 454,000€ 354,000€ 2,074,000€ 

Zhvillimi 

profesional 
0 50,000€ 75,000€ 0 200,000€ 

Mjedisi dhe 

infrastruktura 
6,322,500€ 6,050,000€ 4,100,000€ 3,720,000€ 23,927,500€ 

Total 6,710,250€ 6,674,400€ 4,845,500€ 4,351,400€ 23,172,9520€ 

Raporti i 

investimeve: 

Mjedis dhe 

Infrastrukturë/Total 

94% 91% 85% 85% 88% 

Burimi: Drejtoria e Arsimit e Komunës së Prishitnës, Plani Zhvillimor i Arsimit 2013/2017 

Shkollat profesionale kryesisht ballafaqohen me shumë problemeve të natyrave të ndryshme 

duke filluar nga ato më teknike dhe infrastrukturor e deri tek një zhvillim i mirëfilltë i arsimit27, 

ndërsa për të përmirësuar këtë gjendje Komuna e Prishtinës ka ndërmarrë disa veprime në 

përmirësim të infrastrukturës së shkollave në të gjitha nivelet e arsimit fillor dhe të mesëm. 

Deri më tani është bërë përmirësimi i infrastrukturës së brendshme shkollore, pajisja e 

shkollave me kabinete mësimore, me biblioteka shkollore, përmirësimi i infrastrukturës në 

sallat e edukatës fizike dhe ka filluar zbatimi i projektit për digjitalizimin e ditarëve28. Përfitues 

të këtyre përmirësimeve kanë qenë edhe shkollat profesionale. 

Përmirësimet në politikat e zhvillimit të arsimit profesional 

Drejtoria e Arsimit ka përgatitur dhe ka filluar aplikimin e formularëve standard për zgjedhjen 

e stafit drejtues në institucionet edukativo-arsimore të nivelit parauniversitar me përfshirjen sa 

më të madhe të komunitetit. Përzgjedhja e mësimdhënësve dhe udhëheqësve të institucioneve 

edukativo-arsimore bëhet me përfshirjen e përfaqësuesve të këshillit drejtues të shkollës, 

                                                           
26 Kuvendi Komunal: Raportet financiare të Komunës së Prishtinës për vitin 2014 dhe 2015. 
27 Intervitë me znj.Hajrie Shaipi Drejtoreshë e shkollës së mesme "Gjin Gazulli"-Elelktroteknike. Intervistoi Galdim Ajeti 

me datën 14.05.2016. 
28 Komuna e Prishitnës (2015) Paporti “Prishtina po bëhet”. 

 shih: http://prishtinaonline.com/uploads/raporti_prishtina_po_behet.pdf (qasur për herë të fundit me dt. 15.07.2016) 

http://prishtinaonline.com/uploads/raporti_prishtina_po_behet.pdf
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këshillit të prindërve, të komunitetit, shoqërisë civile dhe të ekspertëve të jashtëm në 

komision29. 

Në vitet e fundit, Komuna e Prishtinës përpos kujdesit të kushtuar në transparencën e 

përzgjedhjes së mësimdhënësve i ka kushtuar vëmendje të shtuar edhe monitorimit dhe 

vlerësimit të punonjësve në bazë të kualifikimit në të gjitha institucionet edukativo-arsimore të 

nivelit parauniversitar. Në kuadër të mbikqyrjes profesionale dhe kontrollit të vazhdueshëm të 

ecurive dhe zhvillimeve në procesin e institucioneve edukativo-arsimore të Komunës së 

Prishtinës, zyrtarët e Drejtorisë së Arsimit, sipas planifikimit dhe dinamikës së paraparë kanë 

realizuar vizita të rregullta në institucionet e nivelit të arsimit parauniversitar30. 

Pas inspektimeve të bëra janë gjetur disa raste ku mësimdhënësit nuk kanë pasur përgatitjen e 

duhur siç kërkohet me Ligjin e Arsimit të Lartë, Ligjin e Arsimit Parauniversitar dhe 

Udhëzimin Administrativ.  

Tre mësimdhënës janë risistemuar, duke pasur parasysh kualifikimet e tyre, njëmësimdhënës 

është transferuar nga shkolla e mesme e lartë në të ulët për shkak të kualifikimit jo përkatës për 

shkollën e mesme të lartë. Shtatë mësimdhënësve të tjerë nuk iu është vazhduar kontrata e 

punës, pesë nga këta mësimdhënës kanë qenë të pranuar jashtë konkursit dhe kanë pasur 

përgatitje shkollore jo përkatëse për nivelin e mesëm të lartë31. Kjo tregon për një përpjekje të 

Drejtorisë Komunale të Arsimit për monitorimin e përgatitjes profesionale të mësimdhënësve 

dhe marrjen e masave adekuate për rritjen e cilësisë së arsimit në shkollat e Komunës së 

Prishtinës. 

Nga vlerësimi i të anketuarve një progres të shquar del të jetë përzgjedhja e stafit të shkollave 

profesionale. Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve 83% e tyre vlerësojnë si të mirë apo 

shumë të mirë stafin arsimor në shkolla profesionale dhe vetëm 7% nuk janë të kënaqur me 

stafin e këtyre shkollave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Drejtoria e Arsimit (2014) Vendimi për transparencë shih: https://kk.rks-

gov.net/prishtina/getattachment/Municipality/Departments/Arsimit/Vendimet-e-DKA/1--Vendimi-per-Transparencen-ne-

Arsim.pdf.aspx qasur me 22.07.2016). 
30 Kuvendi Komunal: Raporti i punës së Drejtorisë  Komunale të  Arsimit për muajin Prill 2016 . 
31 Komuna e Prishitnës (2015) Raporti: “Prishtina po bëhet” 

 shih: http://prishtinaonline.com/uploads/raporti_prishtina_po_behet.pdf(qasur për herë të fundit me datën 18.07.2016). 

https://kk.rks-gov.net/prishtina/getattachment/Municipality/Departments/Arsimit/Vendimet-e-DKA/1--Vendimi-per-Transparencen-ne-Arsim.pdf.aspx
https://kk.rks-gov.net/prishtina/getattachment/Municipality/Departments/Arsimit/Vendimet-e-DKA/1--Vendimi-per-Transparencen-ne-Arsim.pdf.aspx
https://kk.rks-gov.net/prishtina/getattachment/Municipality/Departments/Arsimit/Vendimet-e-DKA/1--Vendimi-per-Transparencen-ne-Arsim.pdf.aspx
http://prishtinaonline.com/uploads/raporti_prishtina_po_behet.pdf
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Grafiku 2: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen akademike dhe profesionale të mësimdhënësve 

në shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Një nga kërkesat në drejtim të normalizimit të cilësisë së procesit mësimor sipas Komunës ka 

qenë e paraparë të arrihet përmes regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme, klasën e dhjetë.  

Duke respektuar me përpikëri kriteret e përcaktuar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e 

Teknologjisë, kriteret e Drejtorisë së Arsimit dhe Udhëzimin Administrativ nr. 22/2013, numri 

maksimal i nxënësve për klasë dhe raporti mësimdhënës-nxënës, ka ndikuar në përmirësimin e 

cilësisë së mësimit32. Kjo vërehet edhe në ngritjen e suksesit në shkollat e mesme si në ato 

profesionale ashtu edhe në gjimnaze. 

Shkollat profesionale ballafaqohen me mungesë të literaturës gjë që u sjellë shumë telashe 

nxënësve dhe mësimdhënësve gjatë procesit mësimor33. Literatura kryesisht përkthehet nga 

gjuhët e huaja duke iu adoptuar planprogramit të shkollës34. Mirëpo, duke shfrytëzuar takimet 

e përbashkëta të shkollave të muzikës është arritur një koordinim itillë që ka mundësuar në 

harmonizim të literaturës dhe aspekteve tjera të rëndësisë së veçantë për procesin mësimor. Kjo 

është një përparësi e këtyre shkollave dhe duhet të ndiqet nga shkollat e tjera.  

Shumica e nxënësve zgjedhin shkollën profesionale duke u bazuar në mundësinë për drejtime 

të cilat ofrojnë mundësi për praktikë dhe mundësi të punësimit35. Shkolla “Gjin Gazulli” ka 

arritur  marrëveshje për punësim dhe praktikë profesionale ku deri më tani janë punësuar 46 

nxënës përmes kësaj praktike36.  

Përmirësimi i zinxhirit bashkëpunues ndërinstitucional ka efekt pozitiv në funksion të 

zhvillimit të planprogrameve mësimore me lëndë të pajisura me literaturën përkatëse të 

                                                           
32 Komuna e Prishitnës (2015): Raporti “Prishtina po bëhet”. 

 shih: http://prishtinaonline.com/uploads/raporti_prishtina_po_behet.pdf (qasur për herë të fundit me 15.07.2016). 
33 Intervitë me znj.Hajrie Shaipi Drejtoreshë e shkollës së mesme "Gjin Gazulli"-Elelktroteknike. Intervistoi Galdim Ajeti 

 me dt.14.05.2016) 
34 Intervitë me znj.Violete Krasniqi Drejtoreshë e shkollës së mesme të muzikës "Prenk Jakova”. Intervistoi Galdim Ajeti  

me datën 14.05.2016. 
35 Intervistë me z. Andi Hetemi përfaqësues i nxënësve në shkollën “Gjin Gazulli”.Intervistoi Galdim Ajeti  me datën 

14.05.2016. 
36 Intervitë me znj.Hajrie Shaipi Drejtoreshë e shkollës së mesme "Gjin Gazulli"-Elelktroteknike. Intervistoi  Galdim Ajeti 

me datën 14.05.2016. 
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ligjëruara nga mësimdhënës me kualifikime përkatëse në hapësira të përshtatshme. Këto 

përmirësime përbëjnë disa nga motivuesit kryesor të të rinjve për të aplikuar në shkollim 

profesional. Nga rezultatet e anketës 26% prej tyre deklarojnë se lëndët adekuate i radhisin si 

motivues kryesor, kushtet më të mira i radhisin 18% e të anketuarve, shoqëria vlerësohet të jetë 

motivues nga 17% e tyre dhe punësimi është zgjedhur nga 16% e të anketuarve nga Komuna e 

Prishtinës. 

Grafiku 3: Arsyet që do të motivonin të rinjtë për regjistrim në shkolla të mesme profesionale 

(në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Megjithatë, shkollat profesionale kanë pasur një imazh më të dobët në të kaluarën krahasuar 

me tani. Imazhi i ndryshuar është si rezultat i veprimeve të ndërmarrura për promovim të 

shkollave siç janë panairet e për provimin e programeve të shkollave të mesme profesionale, 

koncertet e përbashkëta etj37.  

Nxënësit shumicën e rasteve e përzgjedhin shkollën profesionale nga informatat që vijnë prej 

prindërve duke u informuar për mundësitë e këtyre shkollave38.  

Nga rezultatet e hulumtimit 90% e të anketuarve kanë dëgjuar më herët për shkollat e mesme 

profesionale ku nga ky numër vetëm 16% e tyre deklarojnë se kanë mësuar për shkollat e 

mesme profesionale nga mediat por përqindjen më të lartë të përgjigjes e përbëjnë 

mësimdhënësit dhe prindërit me 34% dhe 38%, kurse vetëm 4% e të anketuarve kanë dëgjuar 

për arsimin profesional nga përfaqësuesit institucional. 

 

 

                                                           
37 Intervitë me znj.Violete Krasniqi Drejtoreshë e shkollës së mesme të muzikës "Prenk Jakova”.Intervistoi Galdim Ajeti me 

datën 14.05.2016. 
38 Intervistë me z. Andi Hetemi përfaqësues i nxënësve në shkollën “Gjin Gazulli”. Intervistoi Galdim Ajeti  me  

datën14.05.2016. 
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Grafiku 4: Format e informimit të të rinjve për shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit 

të anketuarve) 

 

Disa nxënës e shohin si privilegj të bërit pjesë e gjimnazit, mirëpo ky përfaqëson një 

paragjykim për shkollat profesionale (me përjashtim të shkollës së mjekësisë)39 ku në shoqëri 

këto shkolla shihen si shkolla të rendit të dytë40. Shpjegues i këtij perceptimi të përgjithshëm 

janë përgjigjet e dhëna nga të anketuarit në pyetjet se a është privilegj të qenit pjesë e gjimnazit 

karshi shkollave tjera dhe të parit shkollat profesionale si zgjedhje dytësore pas dështimit për 

t’u pranuar në gjimnaz, me këtë rast 60% e të anketuarve vlerësojnë se të jesh pjesë e gjimnazit 

është privilegj dhe 42% e tyre i shohin shkollat profesionale si zgjedhje dytësore nga 

mospranimi në gjimnaz. Përqindje e njëjtë prej 20% e të anketuarve janë përgjigjur që nuk 

është privilegj ose nuk kanë dijeni, ndërsa 23% e të anketuarve janë përgjigjur që nuk janë 

zgjedhje dytësore shkollat e mesme profesionale dhe 35% e të anketuarve janë përgjigjur nuk 

e di. Përqindja e lartë në përgjigjen nuk e di tregon mbi paqartësinë e perceptimit se a duhet të 

jenë shkollat e mesme profesionale si zgjedhje e parë si dhe mungesën e informacionit mbi 

mundësitë që ofrojnë këto shkolla. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Intervistë me z. Andi Hetemi përfaqësues i nxënësve në shkollën “Gjin Gazulli”.Intervistoi Galdim Ajeti  me datën 

14.05.2016. 
40 Intervitë me znj.Hajrie Shaipi Drejtoreshë e shkollës së mesme "Gjin Gazulli"-Elelktroteknike.Intervistoi Galdim Ajeti  

me datën14.05.2016. 
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Grafiku 5: Perceptimi i të rinjve për shkollat e mesme profesionale si zgjedhje e dytë pas 

mospranimit në gjimnaze (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Grafiku 6: Perceptimi i të rinjve për privilegjin e të regjistruarit në gjimnaze (në bazë të numrit 

të anketuarve) 

 

Suksesi dhe sfidat e shkollave profesionale në Komunën e Prishtinës 

Në nivelin e arsimit të mesëm të lartë, janë gjithsej 13 shkolla, ku gjatë vitit 2015/2016 në 

gjysmëvjetorin e parë mësimin e kanë vijuar 10,190 nxënës, të shpërndarë në 340 paralele, 

mesatarisht 29.97 nxënës për paralele. Kalueshmëria e nxënësve, në këtë nivel të arsimit është: 

8132 nxënës me sukses pozitiv apo 79.80%, ndërsa 264 nxënës me sukses të pamjaftueshëm 

apo 2.59% dhe 108 të panotuar apo 1.06%. Për një pjesë të drejtimeve nuk ka numër të madh 

të nxënësve41.Nota mesatare e nxënësve të këtij niveli të arsimit është 3.49% që krahasuar me 

notën mesatare të gjysmëvjetorit të vitit të kaluar ka shënuar një ngritje relativisht të mirë për 

0.19%. Kjo ngritje e suksesit është si rezultat i drejtpërdrejtë nga masat e ndërmarrura nga 

Drejtoria e Arsimit në respektimin e Ligjeve dhe Udhëzimit Administrativ mbi numrin 

                                                           
41 Intervitë me znj.Violete Krasniqi,  Drejtoreshë e shkollës së mesme të muzikës "Prenk Jakova”. Intervistoi Galdim Ajeti 

me datën 14.05.2016. 
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maksimal të nxënësve, mbikqyrja-kontrolle dhe këshillimi i vazhdueshëm i institucioneve, 

puna e drejtuesve të shkollave, mësimdhënësve. Përpos ngritjes së suksesit të nxënësve në nivel 

të përgjithshëm, ka pasur ngritje në suksesin e të gjitha lëndëve. (shih grafiku 7). 

Gjithashtu, perceptimi i nxënësve mbi përgatitjet mësimore të nxënësve në shkollat e mesme 

profesionale të Komunës së Prishtinës rezulton me 26% të tyre që mendojnë se nxënësit e 

shkollave të mesme profesionale janë nxënës të mirë, 24% mendojnë që këta nxënës janë 

nxënës shumë të mirë ndërsa 21% e të anketuarve kanë perceptim negativ me 7% që i 

konsiderojnë si nxënës shumë të dobët dhe 14% si nxënës të dobët. Numri i madh i përgjigjeve 

nuk e di prej 29% të të anketuarve është gjithashtu një problem tjetër me të cilin institucionet 

arsimore duhet të ballafaqohen për të paraqitur imazh të mirë të shkollave të mesme 

profesionale por edhe nxënësve që ndjekin këto shkolla të mesme (shih grafiku 8). 

Grafiku 7: Nota mesatare e nxënësve në shkollat e mesme të larta në Komunën e Prishtinës për 

vitet akademike 2012/13, 2013/14, 2014/15 
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Grafiku 8: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen dhe cilësinë e nxënësve në shkollat e mesme 

profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Megjithatë, duhet cekur se çështje sfiduese për sistemin e arsimit në Republikën e Kosovës 

mbetet akoma cilësia e vlerësimit, sepse ende nuk kemi një kriter objektiv dhe të standardizuar 

të vlerësimit të nxënësve në institucionet arsimore.  

Pra, nuk ka një progres të duhur, drejt standardizimit të procesit të vlerësimit të suksesit të 

nxënësve, qëndrueshmëri konstante të arritshmërisë në mësime, përkundër faktit se MASHT 

në vitin 2011 ka nxjerrur Udhëzimin Administrativ mbi Standardet e Vlerësimit, ku 

përcaktohen metodat dhe format e vlerësimit të nxënësve. Është i njohur fakti, se ndër faktorët 

determinues që pengojnë në vlerësimin real dhe objektiv të nxënësve në shkollat e Komunës 

së Prishtinës, është numri i madh i nxënësve në klasë në disa shkolla dhe në veçanti në shkollat 

e qytetit duke arritur të tejkalojë standardin e lejuar për paralele42. 

Në afatin e parë të provimit të maturës shtetërore për vitin shkollor 2015/16 në Komunën e 

Prishtinës iu nënshtruan provimit 3582 maturantë, ku sukses pozitiv kanë arritur 2403 nxënës 

apo 67.09%. Ndërsa, në afatin e dytë, provimit iu kanë nënshtruar 1464 maturantë, prej tyre 

sukses pozitiv kanë arritur 802 nxënës apo 54.78% e nxënësve. Provimin e maturës shtetërore 

për vitin 2014/15 në Komunën e Prishtinës e kanë kaluar 3025 nxënës apo 82.88%. Krahasuar 

me suksesin e vitit paraprak, është shënuar një rënie në rezultate prej 6.1%, rënie e cila ka 

ardhur pasi MASHT nuk e ka ulur pragun e kalueshmërisë, siç ka vepruar në vitet paraprake43. 

Në testin e maturës ka një dallim të theksuar në suksesin e treguar në testin e maturës për grup 

lëndësh në mes shkollave profesionale dhe gjimnazeve. Mesatarja e kalueshmerisë për 

gjimnaze për lëndët e zgjedhura është 70% për dallim nga shkollat profesionale ku mesatarja e 

kalueshmerisë është 46%. 

Edhe tek kalueshmëria e testit të maturës vërehet elementi i njëjtë sikurse tek lartësia e notave 

mesatare në shkollat e mesme ku  nxënësit e shkollave profesionale performojnë shumë më 

                                                           
42 Komuna e Prishtinës (2016) Suksesi i nxënësve në gjysmëvjetorin e II të vitit shkollor 2015/16 
43 Komuna e Prishtinës (2015) Suksesi i nxënësve në gjysmëvjetorin e II të vitit shkollor 2014/15 https://kk.rks-

gov.net/prishtina/getattachment/Municipality/Departments/Arsimit/Dokumente/Raport-i-suksesit-te-fundvitit.pdf.aspx (qasur  

për herë të fundit me  datën21.08.2016) 
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dobët sesa ata të gjimnazeve. Ndonëse ky është një problem zinxhiror, disa nga anomalitë që 

shkaktojnë këto rezultate konsiderohen të jenë mospërputhja e pyetjeve të testit të maturës me 

planprogramet mësimore të shkollave profesionale, kriteret e ulëta për pranim të nxënësve në 

shkolla etj. 

 

KOMUNA E GJAKOVËS 

Komuna e Gjakovës shtrihet në pjesën jug-lindore të Rrafshit të Dukagjinit, në pjesën jug-

perëndimore të Kosovës dhe ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 586 km². Kjo komunë ka 

gjithsej 94,556 banorë ku zona urbane përfshin 40,827 banorë, ndërsa zona rurale ka 53,729 

banorë, kontingjenti i fuqisë punëtore në Gjakovë është i lartë ku fuqia punëtore numëron 

62,197 persona të moshës 15-64 vjet. 

Në vitin shkollor 2015/16 shkollimin e mesëm e kanë vijuar 4283 nxënës në 6 shkolla të mesme 

të larta publike ku Gjimnazi “Hajdar Dushi” ka gjithashtu 3 paralele të ndara. Nga këto 6 

shkolla të mesme të larta, dy shkolla i takojnë profilit të gjimnazit dhe katër janë shkolla të 

mesme profesionale, 55.68% apo 2385 nxënës të Komunës së Gjakovës janë nxënës të 

shkollave të mesme profesionale, ndërsa 44.32% apo 1898 nxënës janë të regjistruar në 

gjimnazet e qytetit, 54.47% që janë 2333 nxënës  që ndjekin shkollimin e mesëm publik i 

takojnë gjinisë mashkullore, ndërsa 1950 nxënës të tjetër që i bie 45.53% i takojnë gjinisë 

femërore. 

Tabela 3: Numri i nxënësve në shkollat e mesme të larta gjatë viteve akademike 2013/14, 

2014/15, 2015/16 në Komunën e Gjakovës44 

Emri i shkollës Profili i shkollës 2013/14 2014/15 2015/16 

Prenk Jakova Shkollë e mesme e muzikës 64 39 34 

Hajdar Dushi Gjimnaz 1832 1704 1520 

Hajdar Dushi 1 Gjimnaz 79 76 42 

Hajdar Dushi 2 Gjimnaz 71 66 44 

Hajdar Dushi 3 Gjimnaz 79 67 68 

Asllan Berisha Gjimnaz 235 234 224 

Hysni Zajmi Shkollë e mesme mjekësore 1179 830 921 

Kadri Kusari Shkollë e mesme ekonomike 1187 1038 932 

Nexhmedin Nixha Shkollë e mesme teknike 642 471 498 

Nexhmedin Nixha1 Shkollë e mesme teknke 12 / / 

Gjithsej 5380 4525 4283 

                                                           
44 “/” - nuk kanë pranuar nxënës 
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Veprimet e Komunës së Gjakovës në përmirësimin e gjendjes së shkollave profesionale 

Në Komunën e Gjakovës janë katër shkolla profesionale dhe dy gjimnaze të cilat funksionojnë 

në bazë të normave dhe me buxhet të caktuar nga MASHT.  Nga hulumtimi  në terren dhe  

dokumentet komunale arsimore dalin vlerësime pothuajse të përafërta mbi gjendjen në të cilën 

ndodhen shkollat profesionale në Komunën e Gjakovës. 

Kjo e fundit  ka vendosur objektivat e përgjithshme të zhvillimit të Arsimit të cilat janë në 

harmoni me objektivat e përcaktuara në Strategjinë Zhvillimore 2007-2017 të Republikës së 

Kosovës dhe ndjekin logjikën e zhvillimit të arsimit në vendet e rajonit dhe atyre të BE-së. Si 

objektiva të zhvillimit radhitet aplikimi i plotë i legjislacionit primar dhe nxjerrja e rregulloreve 

komunale, mbikëqyrja dhe zbatimi i tyre, si dhe krijimi i kushteve për një proces cilësor 

mësimor dhe përmirësimi i tyre. Kushtet për mësim cilësor mendohet të arrihen duke u 

angazhuar në përmirësim të infrastrukturës shkollore përmes krijimit të bibliotekave shkollore, 

kabineteve dhe hapësirave për aktivitete të lira sportive si dhe krijimi dhe zgjerimi i bazës 

didaktike të shkollave – mjetet mësimore. Infrastruktura e shkollës mbetet e dobët sipas 

vlerësimit të drejtuesve të DKA-së.  

Mungesat e shumta të kabineteve për të realizuar punën praktike nga nxënësit, gjendja jo e mirë 

e objekteve shkollore, nevoja për intervenim të vazhdueshëm në objekte përbëjnë një sfidë për 

komunën45. Pothuajse të ngjashëm e kanë mendimin dhe nxënësit e anketuar duke u shprehur 

pozitivisht për kushtet në të cilat zhvillohet procesi mësimor por duke lënë hapësirë për 

përmirësim në aspektet e praktikës, 55% e të anketuarve deklarojnë se kushtet janë shumë të 

mira/ të mira në të cilat zhvillohet procesi mësimor, 10% deklarojnë së kushtet janë të dobëta 

dhe 36% kanë mendim  neutral duke nënkuptuar që ka hapësirë për përmirësim të kushteve 

(shih grafikun 9). 

Grafiku 9: Perceptimi i të rinjve për kushtet për zhvillim të procesit mësimor në shkolla të 

mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Drejtoria gjatë vitit të kaluar ka qenë pasive në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës së 

kabineteve ekzistuese dhe në ndërtimin e kabineteve që mungojnë për drejtimet përkatëse në 

                                                           
45 Intervitë me znj.Diana Gjarkagjia, Drejtoreshë e DKA-së në Gjakovë. Intervistoi Arbër Xharra me dt.05.05.2016). 
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shkollat profesionale. Gjatë këtij viti janë investuar 284,953 euro me fokus në përmirësimin e 

kushteve fizike të objekteve shkollore46. 

Por edhe gjatë vitit 2016 Komuna planifikon të realizojë investime kapitale në drejtim të 

përmirësimit të kushteve fizike të objekteve.  

Prioritetet i DKA-së, për vitin 2016 janë: 1.Rikonstruktimi i Konstruksioneve të kulmeve në 

disa shkolla, Ndërrimi i dyerve dhe dritareve në disa shkolla, Renovim i nyejve sanitare në disa 

shkolla, Molerime të hapësirave te brendshme  në disa shkolla, Rregullimi i dyshemeve në 

shkolla, Asfaltimi i disa terreneve sportive, Rrethime të oborreve47. 

Investimet në infrastrukturën e shkollave tëedhe në të kaluarën kryesisht kanë qenë të 

orientuara në riparimin, ndërrimin e dyerve dhe dritareve dhe gëlqerosje, renovime të 

brendshme të shkollave me përjashtim të ndërtimit të objektit të ri të gjimnazit “Hajdar Dushi” 

në bashkëfinancim mes Komunës së Gjakovës dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë (MASHT). 

Nga mungesa e kabineteve të rinjtë janë detyruar të shohin për alternativë në praktikën e 

njohurive të fituara teorike. Të rinjtë kanë zhvilluar praktika profesionale në sektorin privat. 

Mirëpo, praktika e tillë nuk ka qenë e nivelit të duhur, kryesisht e orientuar në kryerjen e punëve 

fizike dhe më pak profesionale. Si praktika të mira që duhet të ndiqen janë marrëveshja me 

“Bonevet” Fondacioni Unë e du Kosovën për realizimin e praktikës profesionale të nxënësve 

dhe marrëveshja e partneritetit me MASHT “Strategjia e Sigurimit të Cilësisë 2016-2020”48. 

Përmirësimet në politikat e zhvillimit të arsimit profesional 

Komuna e Gjakovës ka një shkëputje të thellë në zinxhirin e komunikimit me shkollat 

profesionale si në drejtim të ndarjes së informacioneve ashtu edhe në planifikim tëvaktiviteteve 

të përbashkëta me qëllim të përmirësimit të politikave komunale për shkollat profesionale.  

Është evidente mungesa e raporteve të afërta me shkollat duke mos qenë të informuar mbi 

zhvillimet e punës brenda këtyre shkollave. Komuna nuk ka informacion për numrin e 

nxënësve49 që paraqet mungesën e informacionit kryesor. 

Komuna deklaron të jetë e ftohtë në marrëdhënie edhe me MASHT-in e cila për dy vite me 

radhë ka parashtruar kërkesë për të parë kontratat e punës me të cilat është vendosur raport 

pune me mësimdhënësit në shkolla. Deri më tani, ka pasur iniciativë për takim me MASHT-in 

në mënyrë që të vendoset mbi procedurat e përfundimit të praktikës në shkollat profesionale 

në harmoni me kurikulën50. Koordinimi është i drejtuar vetëm në lidhje me kërkesën për 

marrjen e konfirmimeve për drejtime të reja dhe jo më shumë. Edhe në këto raste ka pasur 

vonesa dhe komunikim të dobët duke pritur për përgjigje deri në një vit. Ndërsa komunikimi 

në mes të shkollave profesionale nuk ekziston, gjithashtu shkollat ndihen të harruara nga 

MASHT e cila nuk ka dhënë përkrahjen e duhur në çështjen e teksteve duke sjellë shumë 

                                                           
46 Kuvendi Komunal i Gjakovës. Raporti i punës së Drejtorisë Komunale të Arsimit për vitin 2015. 
47 Drejtoria e Arsimit të Komunës së Gjakovës.Plani i punës për vitin 2016  shih: https://kk.rks-

gov.net/gjakove/getattachment/001fb923-4270-4f54-b21d-e70c79994967/DKA---PLANI-I-PUNES-2016.aspx (qasur për 

herë të fundit me datën 15.08.2016) 
48 Kuvendi Komunal i Komunës së Gjakovës: Raporti i punës për vitin 2015. 
49 Intervitë me znj.Diana Qarkagjia, Drejtoreshë e DKA-së në Gjakovë. Intervistoi Arbër Xharra me  dt.05.05.2016. 
50 Intervitë me znj. Diana Qarkagjia, Drejtoreshë e DKA-së në Gjakovë. Intervistoi Arbër Xharra me datën 05.05.2016. 

https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/001fb923-4270-4f54-b21d-e70c79994967/DKA---PLANI-I-PUNES-2016.aspx
https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/001fb923-4270-4f54-b21d-e70c79994967/DKA---PLANI-I-PUNES-2016.aspx
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probleme që detyrojnë profesorët mësimin ta mbajnë me skripta, mungojnë dëftesa dhe libra 

amë për ata që kanë kryer shkollën profesionale ekonomike. Profesorët kanë gjithashtu 

paqartësi për kurikulën shkollore51. 

Në kuadër të shkollave profesionale zhvillohen tetë programe studimi. Programet nuk 

korrespondojnë shumë me programet që nxënësit synojnë të vazhdojnë studimet e as t’i 

përgjigjen tregut të punës dhe orientimeve zhvillimore të lokalitetit ku ndodhen ato shkolla 

profesionale. Këtë vit (2016), do të startohet me shkollën ekonomike me dy profile të reja në 

fushën e bujqësisë me përkrahje të donatorëve. Do të sillen dy sera në shkollat profesionale që 

nxënësit të praktikojnë njohurit e fituara teorike52.  

Në programin për vitin 2016 nga ana e Komunës është paraparë që të bëhet përshtatja më e 

mirë e arsimit dhe punësimit, përfshirë edhe zhvillimin e arsimit dhe aftësimit të lartë 

profesional si përgjigje ndaj kërkesave të tregut të punës53. Planifikohet të zbatohet projekti i 

ALLED-it “Harmonizimi i arsimit me kërkesat e tregut të punës” projekt dedikuar SHME 

“Kadri Kusari” lidhur me ngritjen e cilësisë së arsimit në shkollat profesionale për profilin 

bujqësor.54 

Shkollat profesionale kanë njohur një ndalesë 10 vitet e fundit në Komunën e Gjakovës. 

Mësimdhënësit janë të shkëputur nga trajnimet e punës profesionale, objektet shkollore nuk 

kanë pranuar investime për një kohë të gjatë e për këtë arsye nuk janë aq të përshtatshme për 

zhvillimin e procesit mësimor, literaturat e papërtërira dhe skripta të vjetëruara janë ndër 

problemet kryesore të mësimdhënësve drejtuar institucioneve, edhe pse është kërkuar nga DKA 

që mësimdhënësit të përgatisin skripta të rifreskuara me njohuritë moderne. Në mungesë të 

literaturës mësimdhënësit detyrohen që në klasa të diktojnë mësimet e nxënësit vetëm të marrin 

shënime55.  

Megjithatë nxënësit në shkolla profesionale shprehen të kënaqur me përgatitjen e 

mësimdhënësve ku 82% e të anketuarve në hulumtinin tonë deklarojnë së mësimdhënësit janë 

shumë të mirë/ të mirë dhe vetëm 1% shprehen që mësimdhënësit tregojnë perofrmancë të 

dobët në shkollat profesionale. Signifikant është përqindja e atyre që janë neutral sa i përket 

cilësisë së mësimdhënësve (shih grafikun 10). Të dhënat e tilla shpërfaqin paragjykimin që 

ekziston ndaj shkollave profesionale në Komunën e Gjakovës. 

 

 

 

                                                           
51 Intervistë me z. Sinan Hajdari ,Drejtor i shkollës Ekonomike “Kadri Kusari”. Intervistoi Arbër Xharra  me datën 

03.05.0216. 
52 Intervitë me znj.Diana Qarkagjia,Drejtoreshë e DKA-së në Gjakovë. Intervistoi Arbër Xharra me datën 05.05.2016. 
53 DKA Plani i punës për vitin 2016  shih: https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/001fb923-4270-4f54-b21d-

e70c79994967/DKA---PLANI-I-PUNES-2016.aspx (qasur për herë të fundit me dt. 18.08.2016) 
54 DKA Plani I punës për vitin 2016  shih: https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/001fb923-4270-4f54-b21d-

e70c79994967/DKA---PLANI-I-PUNES-2016.aspx (qasur për herë të fundit me datën  15.07.2016) 
55 Intervitë me znj.Diana Qarkagjia, Drejtoreshë e DKA-së në Gjakovë. Intervistoi Arbër Xharra  me datën 05.05.2016. 

https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/001fb923-4270-4f54-b21d-e70c79994967/DKA---PLANI-I-PUNES-2016.aspx
https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/001fb923-4270-4f54-b21d-e70c79994967/DKA---PLANI-I-PUNES-2016.aspx
https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/001fb923-4270-4f54-b21d-e70c79994967/DKA---PLANI-I-PUNES-2016.aspx
https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/001fb923-4270-4f54-b21d-e70c79994967/DKA---PLANI-I-PUNES-2016.aspx
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Grafiku 10: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen akademike dhe profesionale të 

mësimdhënësve në shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Praktika profesionale dhe monitorimi i punës profesionale nga profesorët bëhet sa për sy e faqe 

duke mos u monitoruar në mënyrën e duhur. Komuna ka monitoruar por në saje të stafit të 

vogël në numër nuk ka treguar rezultate. Puna praktike bëhet në klasë dhe mësimi është 

kryesisht i përqëndruar në aspektin teorik. Sa i përket 40 orëve të praktikës në ndërmarrje që 

është obligative me ligj, nxënësit kanë kryer punë në shpërputhje me qëllimin e punës praktike 

për të cilën kanë shkuar. Një rast i tillë është paraqitet në Shkollën Ekonomike ku praktikantët 

janë detyruar të sistemojnë mallra dhe të kryejnë punë fizike56.  

Në përgjithësi nga rezultatet e hulumtimit është vlerësuar se të anketuarit nga Komuna e 

Gjakovës sa dinë për shkollat profesionale, kështu 84% prej tyre kanë dëgjuar për shkollat 

profesionale, jo dhe i papërfillshëm është numri i aty që nuk kanë dëgjuar fare për shkollat 

profesionale duke arritur 11% e të të anketuarve (shih grafiku 11). 

Komuna bënë pak për promovim të shkollave profesionale vetëm 6% e të anketuarve 

deklarojnë që kanë mësuar për arsimin profesional nga përfaqësuesit institucional të cilët 

promovimin e shkollave profesionale ua kanë  kërkuar nga vetë shkollat duke përgatitur 

fletëpalosje për promovim të programeve, kurse  34% e të anketuarve deklarojnë se për arsimin 

profesionale kanë mësuar nga mësimdhënësit. Kjo ka ardhur nga promovimi përmes vizitave 

në shkolla dhe shpërndarja e broshurave. Promovimi ka bërë që të rritet numri i të interesuarve 

për shkollat profesionale, edhe pse në vazhdimësi ka rënie të numrit të nxënësve57. Puna me 

media në promovim të shkollave profesionale nuk është në nivelin e duhur, 19% e të anketuarve 

janë përgjigjur se kanë mësuar për arsimin profesional nga mediat, ndërsa 24% deklarojnë që 

për arsimin profesional kanë mësuar nga anëtarët e familjes (shih grafikun 12).  

 

                                                           
56 Intervitë me Kryetarin e Këshillit të Nxënësve z. Elbasan Marku (SHMEJ Kadri Kusari), Komuna e Gjakovës. Intervistoi 

Arbër Xharra me datën 27.04.2016. 
57 Intervitë me znj.Diana Qarkagjia, Drejtoreshë e DKA-së në Gjakovë. Intervistoi Arbër Xharra me datën 05.05.2016. 
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Grafiku 11: Informimi i të rinjve për shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit të 

anketuarve) 

 

Grafiku 12: Format e informimit të të rinjve për shkollat e mesme profesionale (në bazë të 

numrit të anketuarve) 

 

Fëmijët dhe prindërit kanë paragjykime për shkollat profesionale duke vlerësuar se shkollat 

profesionale kanë mangësi dhe cilësi të dobët, për dallim nga nxënësit që shprehen ndryshe. 

Perceptimi i të rinjve është pozitiv për shkollat e mesme profesionale, mirëpo prapë ekziston 

mendimi që regjistrimi në gjimnaz është vend i nxënësve të mirë për dallim nga shkollat 

profesionale58. Objektivat e DKA-së për të ardhmen janë që të mbahen trajnime për stafin e 

shkollave profesionale në mënyrë që të inkorporohen praktika më të mira në mësimdhënie, të 

zhvillohen kabinetet profesionale. Duhet të zhvillohen programe të reja pasi që ka shumë 

numër të nxënësve që kanë përfunduar shkollimin në fusha që ka kuadro të mjaftueshëm si ai 

juridik dhe ekonomik59.  

                                                           
58 Intervitë me z.Elbasan Marku, Kryetar i Këshillit të Nxënësve,(SHMEJ Kadri Kusari). Intervistoi Arbër Xharra  me datën 

27.04.2016. 
59 Kuvendi Komunal i Gjakovës: Plani i punës për vitin 2016.  shih: https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/001fb923-

4270-4f54-b21d-e70c79994967/DKA---PLANI-I-PUNES-2016.aspx (qasur me dt.20.08.2016) 
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Suksesi dhe sfidat e shkollave profesionale në Komunën  e Gjakovës 

Shkollat profesionale janë bosht i zhvillimit ekonomik. Por kërkohet të ketë ngritje në numrin 

e të regjistruarve në këtë fushë. Tërheqja e nxënësve bëhet me cilësinë përmes programeve 

atraktive dhe kushteve të mësimit. Lëndët dhe kushtet më të mira përbëjnë dy motivuesit 

kryesor të nxënësve për t’u regjistruar në shkolla profesionale me nga 27% të të anketuarve, 

pasuar nga cilësia e  mësimdhënësve me 20% dhe shanset për punësim me 12% (shih grafikun 

13). Kushtet e punës dhe performanca e mësimdhënësve përbëjnë dy nga parakushtet e suksesit 

të nxënësve. Komuna dhe shkollat në rast të vendosjes për hapjen e programeve të reja kanë 

dy parakushte në të cilat bazohet vendimi. Kur bëhet hapja e drejtimeve dhe thirrja për aplikim 

bëhet qartësimi i drejtimeve të cilat janë më fitimprurëse për nxënësit potencial dhe cilat 

drejtime janë të kërkuara në tregun e punës. Në këtë logjikë janë hapur dy drejtime të reja60. 

Grafiku 13: Arsyet që do të motivonin të rinjtë për të aplikuar në shkolla të mesme profesionale 

(në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Sipas vlerësimeve të shkollave numri i nxënësve që janë drejtuar në shkolla profesionale është 

i madh. Ndërsa, cilësia e nxënësve nuk përbën problem për shkollat profesionale. Rënia e 

numrit të nxënësve ka ndikuar në cilësinë. Shkolla ka nxënës të mirë që janë të gatshëm për 

tregun e punës. Nga vlerësimi i rezultateve ng anketa del që 68% e të anketuarve vlerësojnë si 

të mirë apo shumë të mirë nxënësit e shkollave profesionale dhe 4% janë shprehur negativisht 

për cilësinë e nxënësve. Më e lartë është përqindja e atyre që janë neutral mbi cilësinë e 

nxënësve me 28% (shih grafiku 14).  

 

 

 

                                                           
60 Intervitë me z.Sinan Hajdari,Drejtor i Shkollës Ekonomike”Kadri Kusari” Gjakovë. Intervistoi Arbër Xharra me datën 

03.05.2016. 
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Grafiku 14: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen dhe cilësinë e nxënësve në shkollat e mesme 

profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Me gjithë faktin që shkollat profesionale nuk kanë problem me cilësinë e nxënësve prapë është 

prezent paragjykimi për shkollat profesionale si te nxënësit ashtu edhe te prindërit. Ka nxënës 

të gjimnazit të cilët shkojnë në fusha profesionale në studimet e larta. Kjo vije në shprehje në 

saje të mungesës së bashkëpunimit të familjes me shkollën, ndikimi i rrethit shoqëror, ndikimi 

i traditës tashmë të krijuar për prioritizim të gjimnazit etj. 

Për këtë arsye gjysma 50% e të anketuarve deklarojnë se ndjekja e gjimnazit përbën një 

privilegj dhe 19% deklarojnë se kjo nuk përbën privilegj (shih grafikun 15). Një aspekt në të 

cilin komuna duhet të përqëndrohet bashkë me shkollat profesionale është edhe të bërit të 

shkollave profesionale si zgjedhje e parë. Është shqetësues fakti që 49% e të anketuarve 

mendojnë që nxënësit e regjistruar në shkolla profesionale e kanë si zgjedhje të dytë, 31% 

mendojnë që nuk ka qenë zgjedhje e dytë dhe 20% nuk kanë përgjigje (shih grafikun 16). 

Grafiku 15: Perceptimi i të rinjve për privilegjin e të regjistruarit në gjimnaze (në bazë të numrit 

të anketuarve) 
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Grafiku 16: Perceptimi i të rinjve për shkollat e mesme profesionale si zgjedhje e dytë pas 

mospranimit në gjimnaze (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Me gjithë faktin që komuna dhe përfaqësuesit e shkollave deklarohen që shkollat profesionale 

nuk kanë problem më përgatitjen profesionale të nxënësve, provimi i maturës tregon për një 

situatë tjetër. Sipas statistikave, Shkolla Teknike ka rezultuar të jetë më e dobëta me rezultate 

në provimin e maturës me kalueshmëri 33.6%. Gjimnazi i qytetit ka kalueshmërinë më të lartë 

me 90% pasuar nga Shkolla e Mjekësisë me 83.69%, “Prenk Jakova” me 83.33%, ndërsa 

Shkolla Ekonomike me 65.18% qëndron pak më mirë së gjimnazi në Has me 65% (shih tabela 

4). 

Tabela 4: Kalushmëria në testin e maturës në shkollat e Komunës së Gjakovës në vitin 2016 

Emri i shkollës Nr.nxënësve Kalueshmëria Kalueshmëria % 

Hajdar Dushi 610 547 89.67% 

Hysni Zajmi 282 236 83.69% 

Nexhmedin Nixha 113 38 33.63% 

Kadri Kusari 359 234 65.18% 

Asllan Berisha 80 52 65% 

Prenk Jakova 12 10 83.33% 

Burimi: Drejtoria Komunale e Arsimit të  Komunës së Gjakovës. 
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KOMUNA E PEJËS 

Komuna e Pejës shtrihet në pjesën perëndimore të Republikës së Kosovës me 125.752 banorë.  

Në nivel komune janë gjithsej 23.442  nxënës të shpërndarë në 42 shkolla fillore dhe gjashtë të 

mesme. Ndërsa lidhur me kontingjentin e fuqisë punëtore, Komuna e  Pejës ka dhe një numër 

të lartë të personave që përbëjnë kontingjentin e fuqisë punëtore 15-64 vjet të përbërë prej 

76,709 personave61.  

Fokusi ynë në këtë analizë është i drejtuar kah shkollimi profesional në nivelin e mesëm të 

arsimit. Nga të dhënat e mbledhura në terren si dhe nga të dhënat e institucioneve komunale ne 

kemi hasur  shumë probleme me të cilat ballafaqohet Komuna e Pejës, respektivisht shkollat e 

mesme profesionale. Duke vërejtur që koncentrimi i nxënësve është kryesisht i drejtuar në 

gjimnazin e kësaj komune. Si pasojë e rritjes së numrit të nxënësve nga 1,200-1,500 nxënës  

mbi 2,200 dhe moszgjerimit të objektit shkollor Komuna e Pejës ballafaqohet me problemin e 

sigurisë në shkollë dhe cilësi62. Fluksi në drejtim të gjimnazit dhe mosveprimi institucional ka 

lënë anash shkollat profesionale të cilat kanë qenë vetëm si zgjedhje dytësore në rast të 

dështimin për t’u regjistruar në gjimnaz. 

Nga të dhënat e publikuara nga MASHT-i numri i përgjithshëm i nxënësve në shkollat 

profesionale është 3471 nxënës me numrin më të madh të nxënësve të koncentruar në drejtimet 

juridik dhe ekonomik pasuar nga drejtimi elektroteknik 442 nxënës dhe mjekësi me 492 nxënës 

(shih tabelën 5).63 Ndërsa në bazë të përqindjes së shpërndarjes së nxënësve në shkollat e 

mesme, 71% e nxënësve ndjekin mësimin në shkolla profesionale dhe 29% në gjimnaz. 

Tabela 5: Numri i nxënësve në shkollat e mesme të larta në vitet akademike 2014/15, 2015/16 

në Komunën e Pejës6465 

Emri i shkollës Profili i shkollës 2014/15 2015/16 

Shaban Spahija Shkolla e mesme teknike 1060 1205 

Ali Hadri Shkolla e mesme ekonomike 1144 1068 

Bedri Pejani Gjimnazi 1763 1718 

 Shkolla e mesme mjekësore 515 568 

Odhise Paskali Shkolla e mesme artistike 332 - 

Halit Kasapolli Shkolla e mesme muzikore 42 50 

Halit Kasapolli I Shkolla e mesme muzikore 218 - 

                                                           
61 Ibid 63 
62 Ibid 63 
63 Ministria e Arsimit , e Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës: Profilet e shkollave profesionale 

Shih linkun: http://masht.rks-gov.net/en/shkollat-profilet (qasur për herë të fundit me datën 19.08.2016) 
64 “/” - nuk kanë pranuar nxënës 
65 “-“ - nuk kanë të dhëna 
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Xheladin Doda Shkollë e mesme speciale 67 / 

Gjithsej 5141 4609 

Burimi: Drejtoria Komunale e Arsimit ePejës. 

Veprimet e Komunës së Pejës në përmirësimin e gjendjes së shkollave profesionale 

Në Komunën e Pejës janë pesë shkolla profesionale dhe një gjimnaz të cilat funksionojnë në 

bazë të normave dhe me buxhet të caktuar nga MASHT. Nga rezultatet e hulumtimit në terren, 

duke realizuar intervista me akterët kryesor të arsimit në Komunën e Pejës dalin vlerësime të 

ndryshme për punën e bërë në sistemin arsimor në këtë komunë.  

Sipas vlerësimit të drejtuesit të Drejtorisë për Arsim janë bërë shumë avansime në drejtim të 

zhvillimit të shkollave profesionale. Është duke u bërë ndërtimi i shkollës së mjekësisë, ka 

përfunduar faza e parë e ndërtimit ndërsa është në përfundim edhe faza e dytë, për shkollën  e 

muzikës këtë vit do të hapet faza e parë  e ndërtimit, shkolla e mesme teknike është ndërtuar 

dhe e pajisur me të gjitha kabinetet, këtë vit  komuna ka në plan për të realizuar riparimin e 

objektit B  me dritare dhe për ta kthyer në një objekt funksional. Shkolla ekonomike në vitin 

2015 është riparuar duke i ndërruar komplet pamja e shkollës mundësuar nga donacionet nga 

MASHT-it si dhe donator e kompani të jashtme. Për shkollën e arteve është në proces të 

zgjidhjes së çështjes së hapësirës ku do të ndërtohet objekti i ri66.  

Këtë e konfirmon edhe drejtori i Shkollës së mesme të mjekësisë, i cili thekson që viteve të 

fundit është bërë një përpjekje për përmirësimin e kushteve të kësaj shkolle.  

Objekti i ndërtimit të shkollës së re ka filluar dhe do të përfundojë në vitin e ardhshëm ku me 

ndërtimin e objektit të ri të shkollës do të ketë një zhvillim më të mirë dhe punë më cilësore, 

nëpërmirësimin e procesit mësimor dhe nivelit të arsimit në këtë shkollë në përgjithësi. Pasi që 

ka pasur mungesë të kabineteve adekuate duke u detyruar që të shfrytëzojnë kabinetet e fizikës, 

biologjisë të shkollës fillore67.  

Përmirësimi i kushteve fizike të objekteve shkollore ka ndikuar pozitivisht edhe në perceptimin 

e përgjithshëm mbi kushtet në të cilat zhvillohet procesi mësimore. Nga numri i të anketuarve 

67% vlerësojnë kushtet në të cilat zhvillohet procesi mësimor si shumë të mira apo të mira, 

23% kanë vlerësim neutral dhe vetëm 15% vlerësojnë se kushtet në të cilat zhvillohet procesi 

mësimor nuk janë të mira (shih grafikun 17). 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Intervistë z.Besim Avdimetaj, Drejtor i Drejtorisë për Arsim. Intervistoi Toska Gjikolli me datën 03.05.2016. 
67 Intervistë z. Artan Demaj, Drejtor i shkollës së mesme të Mjekësisë. Intervistoi Toska Gjikolli me datën  03.05.2016. 
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Grafiku 17: Perceptimi i të rinjve për kushtet për zhvillim të procesit mësimor në shkollat e 

mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Në bazë të të dhënave të nxjerra nga intervistat e realizuara, Komuna e Pejës kryesisht 

investimet i ka orientuar në ndërtim të objekteve që kanë qenë nevojë e cila ka sjellë telashe 

siç u tha dhe më lartë. Vërehet një mungesë e planit afatgjatë zhvillimor tek drejtuesit e 

shkollave si në rastin e shkollës së mesme të mjekësisë  e cila në prioritet 5 vjeçar ka kushtet 

fizike të objektit. 

Përmirësimet në politikat e zhvillimit të arsimit profesional 

Në funksion të zhvillimit të politikave të shkollimit profesional Drejtoria e Arsimit gjatë 

procesit të hartimit të politikave ka një qasje bashkëpunuese duke përfshirë dhe vetë kreun e 

Komunës në cilësinë e koordinuesit të këtij procesi. Sipas drejtuesit të DKA-së, politikat e 

zhvillimit të shkollave profesionale dhe arsimin profesional në përgjithësi përbëjnë boshtin e 

prioriteteve të komunës. Komuna është e angazhuar që shkollat profesionale mos të nënçmohen 

nga të rinjtë. Gjithashtu, është angazhuar në krijimin e ambienteve dhe drejtimeve joshëse në 

shkollat profesionale, ku të rinjtë mund të punësohen dhe të vetëpunësohen duke rritur cilësitë 

e veta profesionale si dhe duke marrë diplomat e arsimit profesional68. Nga numri i 

përgjithshëm i të anketuarve 67% e tyre vlerësojnë si të mirë apo shumë të mirë stafin arsimor 

në shkolla profesionale dhe vetëm 5% nuk janë të kënaqur me stafin e këtyre shkollave (shih 

grafikun 18). Me këto të rezultate kuptojmë që stafi arsimor i shkollave të mesme është faktori 

kryesor që të rinjtë marrin orientim shkollat e mesme profesionale. 

 

 

 

 

                                                           
68 Intervistë me  z. Besim Avdimetaj,Drejtor i Drejtorisë së Arsimit në Pejë. Intervistoi Toska Gjikolli  me datën  

03.05.2016. 
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Grafiku 18: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen akademike dhe profesionale të 

mësimdhënësve në shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Megjithatë Komuna e Pejës vazhdon të mos ketë shkolla profesionale atraktive në kuptim të 

cilësisë dhe programeve që japin mundësi për punësim pas përfundimit të shkollimit. Sidomos 

shkolla teknike dhe ajo ekonomike nga nxënësit shihet si zgjedhje më e pafavorshme. 

Paragjykimi negativ mbi shkollat profesionale i detyron nxënësit të hezitojnë të zgjedhin 

shkollat profesionale para gjimnazit69. Më zhgënjyes është fakti që nxënësit refuzojnë të 

zgjedhin drejtime specifike të shkollave profesionale edhe atëherë kur duan t’i vazhdojnë 

studimet në atë fushë.  

Shpjegues i këtij perceptimi të përgjithshëm janë përgjigjet e dhëna nga të anketuarit në pyetjet 

se a është privilegj për ta të qenit pjesë e gjimnazit karshi shkollave tjera dhe perceptimi se  

shkollat profesionale duhet të jenë zgjedhje dytësore pas dështimit për t’u pranuar në gjimnaz, 

47% e të anketuarve vlerësojnë se të jeshë pjesë e gjimnazit është privilegj (shih grafikun 19) 

dhe 34% shkollat profesionale i shohin si zgjedhje dytësore pas mospranimit në gjimnaz (shih 

grafikun 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Intervitë  me Fjona Krasniqi,Kryetare e Këshillit të Nxënësve, Shkolla e Mesme e  Mjekësisë. Intervistoi Toska Gjikolli 

me datën 03.05.2016. 
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Grafiku 19: Perceptimi i të rinjve për privilegjin e të regjistruarit në gjimnaze (në bazë të numrit 

të anketuarve) 

 

Grafiku 20: Perceptimi i të rinjve për shkollat e mesme profesionale si zgjedhje e dytë pas 

mospranimit në gjimnaze (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politikat arsimore vazhdojnë të jenë të varura shumë nga politikat e nivelit qendror. Programi 

arsimor dhe strategjitë zhvillimore janë produkte të MASHT-it. Ndërsa, në nivel lokal është 

bërë pak në arritje të marrëveshjeve me sektorin privat për t’u garantuar punësim të rinjve pas 

shkollimit. Komuna ka nënshkruar marrëveshje me kompani private si ETC, Hotel Dukagjini 

por që ka rezultuar vetëm me 15 nxënës të punësuar. Duke parë zhvillimin e arsimit profesional 

vetëm përmes këndit të ngushtë të përmirësimit të kushteve fizike  por pa ndërhyrje sistemore 

ka bërë që nxënësit të jenë refuzues ndaj shkollimit të mesëm profesional. 

Drejtori i Arsimit është përfshirë në komisionin vlerësues të MASHT-it për strategjinë e 

Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit profesional (IAAP), strategji kjo që ka për qëllim të 

analizës së tregut të punës ku në bashkëpunim me punëdhënësin do të zhvillohen kurikulat që 

i përshtaten nevojave të tregut të punës. Shkollat profesionale këtë vit kanë filluar me 

ndryshime të kurikulës së arsimit profesional duke qenë se janë bazë e zhvillimit ekonomik të 

një vendi. 
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Shkollat kryesisht karakterizohen me drejtime të kufizuara. Një praktikë e mirë e cila mund të 

shfrytëzohet dhe në shkollat tjera është ajo e Shkollës së Mjekësisë e cila këtë vit të ri shkollor 

planifikon të fillojë edhe me disa  drejtime të reja, të cilat kanë pasur vetëm nga një gjeneratë, 

mirëpo tregu i punës ka kërkuar rikthimin e tyre të cilat janë: teknik/e i fizioterapisë dhe 

teknik/e laborante mjekësore. Shkolla ka komunikim të vazhdueshëm me kompanitë, bizneset 

e tjera. Shkolla për nxënësit mundëson praktikën profesionale në spitalet ku jetojnë nxënësit 

si: Pejë, Klinë, Deçan e Istog70. 

Përmirësimi i politikave komunale do të mundësonte përmbushjen e prioritetit të Komunës që 

arsimi profesional të jetë atraktiv. Në vitet e fundit si rezultat i investimeve  në ndërtimin e 

objekteve të reja atraktive ka rezultuar me interesim më të madh të nxënësve edhe për shkollat 

profesionale për shkak të kushteve dhe drejtimeve më të mira që kanë filluar t’i përshtaten 

tregut të punës. Shkolla e mesme teknike ka një ngritje të cilësisë dhe zhvillimit duke tërhequr 

nxënësit  nga objekti i ri i shkollës, kabinetet moderne dhe drejtimet adekuate për dallim nga 

Shkolla e Mjkësisë e cila është konkurrente me gjimnazin e qytetit për shkak të programeve 

atraktive për të rinjtë. 

Për dallim nga shkolla teknike që karakterizohet me nxënës të cilët kanë treguar sukses të ulët, 

shkolla e mjekësisë ka një kriter të përcaktuar nga Ministria e Arsimit ku në përgjithësi 

pranohen vetëm nxënësit e shkëlqyer. Vitin e kaluar kishte një konkurrencë të lartë ku për 150 

vende kanë konkurruar rreth 400 nxënës71. Kjo mund të shihet pengesë për përmirësimin e 

përbërjes së nxënësve në shkollat tjera. 

Siç mund të vërehet niveli i lartë i paragjykimit për shkollat profesionale, mosinformimi i 

nxënësve potencial për mundësitë që ofrohen nga shkollat profesionale është pengesë. Kjo 

mund të përmirësohet përmes promovimit të këtyre shkollave. Komuna dhe shkollat duhet të 

investojnë më shumë në fizibilitet sepse promovimi i shkollave nuk është bërë sa duhet edhe 

pse ekziston mundësia për promovim përmes garave të ndryshme, aktiviteteve jashtë shkolle, 

promovimi në televizionet lokale, radio, gazeta dhe revista shkollore, ku secili drejtor  ka të 

drejtë  të promovojë shkollën të cilën e menaxhon por deri më tani kjo mundësi është 

shfrytëzuar pak.  

Këtë boshllëk të promovimit të shkollave në media lokale dhe nacionale e dëshmojnë dhe 

përgjigjet e dhëna nga të anketuarit. Vetëm 22% e të anketuarve deklarojnë se kanë mësuar për 

arsimin profesional nga mediat, kështu duke dhënë përparësi që mësimdhënësit dhe prindërit 

me 45% dhe 39% janë informatorët e parë për programet të cilat i ofrojnë shkollat profesionale 

e që fatkeqësisht nuk janë edhe që kanë shumë informata. 

Punën më të vogël në promovim të arsimit profesional duket ta kenë bërë përfaqësuesit 

institucional me 14% (shih grafikun 21). Edhe pse shkollat kanë ditën e dyerve të hapura ku 

presin nxënësit potencial prap e prap nuk është e mkjaftueshme dhe nevojitet një promovim 

më i madh përmes kanaleve mediale. 

                                                           
70 Intervistë  me z. Artan Demaj, Drejtor i shkollës së Mesme të Mjekësisë “Hysni Zajmi”.Intervistoi Toska Gjikolli me 

datën 03.05.2016. 
71 Intervistë me z. Artan Demaj Drejtorin e shkollës së mesme të mjekësisë “Hysni Zajmi.Intervistoi  Toska Gjikolli me 

datën 03.05.2016. 



Iniciativa për Progres - INPO                                            Përfshirja e të rinjve në zhvillimin e arsimit profesional 

Faqe 48 nga 89 

 

Grafiku 21: Format e informimit të të rinjve për shkollat e mesme profesionale (në bazë të 

numrit të anketuarve) 

 

Poashtu, duhet të investohet në përgatitjen e parakushteve për zbatimin e strategjisë nacionale 

për IAP. Kjo strategji do të gjejë zbatim vetëm në rast se komuna përpos prioritizimit në letër 

të krijimit të vendeve të punës përmes arsimit profesional ta prioritizoj edhe me buxhet dhe të 

promovojë mundësitë që sjellë arsimi profesional. Si plane strategjike të zhvillimit të arsimit 

profesional shihet pavarësimi i shkollave profesionale, por gjithnjë në lidhje me MASHT-in, 

ngritja e cilësisë në shkollat profesionale. Ndërtimet që janë në vazhdim e sipër dhe ato të 

ardhshmet janë bërë në bashkëpunim me  MASHT, GIZ, fondacione daneze. 

Suksesi dhe sfidat e shkollave të mesme profesionale në Komunën e Pejës 

Për Drejtorinë e Arsimit si masë e suksesit të shkollave profesionale është niveli i 

kalueshmërisë së testit të maturës. Në testin e fundit Shkolla e mesme e Mjekësisë dhe Shkolla 

e mesme e Artit janë treguar më të suksesshme, për dallim  nga Shkolla Ekonomike dhe ajo 

Teknike të cilat janë treguar më të dobëta në provim të maturës. Në përgjithësi ekziston një 

perceptim negativ për nxënësit e shkollave profesionale vlerësojnë të intervistuarit për dallim 

nga të anketuarit që 35% vlerësojnë se nxënësit në shkolla profesionale janë të mirë. Signifikant 

është numri i atyre që kanë qëndrim neutral duke përbërë 27% të anketuarve dhe vetëm 7% 

kanë mendim që nxënësit e këtyre shkollave janë pak të përgatitur apo aspak të përgatitur  (shih 

grafikun 22). 
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Grafiku 22: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen dhe cilësinë e nxënësve në shkollat e mesme 

profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Me gjithë tendencën për të krijuar kushte të përshtatshme siç thekson drejtori i drejtorisë së 

arsimit72, ende shkollat profesionale ballafaqohen me probleme të natyrës primare siç janë 

literatura, planprogramet përkatëse, aftësitë e nxënësve dhe kabinetet e punës me materialet 

përcjellëse (që janë të kushtueshme).  

Lidhur me koordinimin e shkollave me MASHT-in në funksion të cilësisë ka vërejtje nga 

drejtuesit e shkollave profesionale në disa aspekte. Ata e vlerësojnë jo shumë të mirë këtë 

koordinim, duke shpërfaqur mungesë të literaturës dhe për pasojë mësimdhënësit obligohen të 

përgatisin skripta  për ligjërim të lëndëve profesionale duke plotësuar nevojat e nxënësve. Kjo 

mungesë e literaturës është e theksuar edhe në të gjitha  shkollat profesionale73.  

Me gjithë këto defekte shkolla e mjekësisë suksesin e treguar në testin e maturës ia atribuon 

kuadrit të kualifikuar,  rregullave të punës. Mirëpo, nuk përmend dhe faktin që shkolla e 

mjekësisë graviton kryesisht nxënësit më të mirë jo vetëm të Komunës së Pejës, por dhe të 

regjionit në përgjithësi. 

Nxënësit janë të tërhequr nga shkolla e mjekësisë dhe për faktin se nxënësit e kësaj shkolle  

kanë të drejtë të vijojnë disa drejtime ose pothuajse të gjitha në Fakultetin e Mjekësisë duke 

qenë në përputhje më programet e shkollimit të mesëm.  

Kjo ka krijuar avantazh ndaj gjimnazit i cili ka një grup të ngushtë lëndësh që përputhen me 

provimin pranues dhe lëndët gjatë studimeve. Për dallim nga avantazhet që shkolla e mjekësisë 

ka ndaj Gjimnazit, nxënësit e shkollës së mjekësisë kanë vështirësi në tregun e punës dhe nuk 

njohin ndonjë përparësi ndaj gjimnazit. 

Përmirësimi i zinxhirit bashkëpunues ndërinstitucional ka efekt pozitiv në funksion të 

zhvillimit të planprogrameve mësimore me lëndë të pajisura me literaturën përkatëse, të 

ligjëruara nga mësimdhënës të kualifikuar mirë dhe hapësira të përshtatshme mësimi. Këto 

përmirësime përbëjnë disa nga motivuesit kryesor të të rinjve për të aplikuar në shkollim 

                                                           
72 Intervistë me z.Besim Avdimetaj, Drejtor i Drejtoratit për Arsim Komunal,(realizuar me datën 03.05.2016) 
73 Intervistë me Z. Artan Demaj, Drejtor I shkollës së mesme të mjekësisë”Hysni Zajmi” (realizuar me datën 03.05.2016) 
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profesional. Të anketuarit lëndët adekuate i radhisin si motivuesin kryesor me 58%, mësuesit 

e kualifikuar janë zgjedhur nga 20% e të anketuarve dhe kushtet më të mira me 33% (shih 

grafikun 23). 

Grafiku 23: Arsyet që do të motivonin të rinjtë për regjistrim në shkollat e mesme profesionale 

(në bazë të numrit të anketuarve) 
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KOMUNA E MITROVICËS 

Komuna e Mitrovicës është e shtrirë në pjesën veriore të Republikës së Kosovës me 98,384 

banorë. Në nivel të përgjithshëm popullata ka një kualifikim të mesëm arsimor duke u 

karakterizuar me nivelin e arsimimit më të lartë krahasuar me komunat e regjionit të Dukagjinit, 

Pejës dhe Gjakovës. Në nivel komune janë gjithsej 19,408 nxënës të shpërndarë në 5 shkolla 

të mesme (me paralele të ndara) dhe 37 shkolla fillore (me paralele të ndara)74.  

Ndërsa kontingjenti i fuqisë punëtore në Mitrovicë është i lartë. Fuqia punëtore numëron 

60,014 persona të moshës 15-64 vjet apo 60% të popullsisë. Shkollat profesionale kanë pasur 

numër konstant të nxënësve në katër vitet e fundit. Mund të vërehet një ngritje e lehtë e numrit 

të nxënësve në shkollën profesionale “Xheladin Deda” nga viti 2013 (shih tabelën 6). Sa i 

përket shkollave të mesme teknike dhe ekonomike vërejmë që interesimi për të ndjekur 

studimet në këto dy shkolla është në ulje nga viti në vit. 

Tabela 6: Numri i nxënësve të regjistruar në klasë të 10të në shkollat e mesme të larta për vitet 

akademike 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 në Komunën e Mitrovicës 

Emri i shkollës Profili i shkollës 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Frang Bardhi Gjimnaz 637 610 576 598 

Hasan Prishtina Shkollë e mesme ekonomike 411 336 304 354 

Arkitekt Sinani Shkollë e mesme teknike 346 287 237 247 

Xheladin Deda Shkollë e mesme mjekësore 224 221 384 393 

Tefta Tashko Shkollë e mesme artistike 13 16 18 19 

Nëna Terezë Shkollë e mesme speciale 13 5 9 3 

Gjithsej 1644 1475 1528 1614 

Burimi: Drejtoria Komunale e Arsimit të Komunës së Mitrovicës. 

Nga të dhënat e prezantuara më lartë mund të vërejmë trendin e regjiistrimit në shkollat 

profesionale dhe joprofesionale në tre vitet e fundit. Me këtë rast, është e shprehur qartë se në 

shkollën joprofesionale (gjimnazi) “Frang  Bradhi” i vetmi gjimnaz në këtë Komunë si dhe në 

Shkollën e Mjekësisë çdo vit vie duke u rritur  interesimi i të rinjve që të jenë në këto dy shkolla, 

kurse në shkollat e tjera profesionale si në teknikë dhe ekonomi interesimi i të rinjve çdo vit e 

më shumë është duke rënë. 

Veprimet e Komunës së Mitrovicës në përmirësimin e gjendjes së shkollave të mesme  

profesionale 

Drejtoria e Arsimit synon që procesi arsimor në Komunën e Mitrovicës të zhvillohet në një 

ambient sa më të sigurt, modern, me personel të kualifikuar dhe të aftësuar në vazhdimësi, me 

përgjegjësi në punë dhe me një përfshirje cilësore të të gjitha palëve të interesit. DKA synon të 

                                                           
74 Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë, Statistikat e arsimimit të vitit 2015. 

shih:http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/07/statistikat2014-15compressed_1.pdf (qasur për herë të fundit me datën 

20.07.2016). 

http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/07/statistikat2014-15compressed_1.pdf
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ofrojë arsim gjithëpërfshirës për përvetësimin e njohurive dhe shkathtësive të nevojshme të 

nxënësve, iniciativën ndërmarrëse dhe pavarësinë e individit në shoqëri, në mënyrë që të 

realizojë sukses ndaj ndryshimeve të shpejta e të gjithëmbarshme në mjedisin ku jetojmë. 

Roli i saj në raport me shkollat profesionale është kryesisht në punësim të personelit arsimor 

të cilët janë të kualifikuar, monitorimin e vazhdueshëm të punës së shkollave e të përmirësoj 

edukimin e mirëfilltë të nxënësve në shkolla75.  

Në Komunën e Mitrovicës janë katër shkolla profesionale. DKA në Mitrovicë kryesisht 

buxhetin e ka nga granti qeveritar, përkatësisht 95% të buxhetit të saj. 

Ky buxhet nuk mjafton për të plotësuar nevojat që arsimi i Komunës së Mitrovicës i ka. 

Problemet janë të shumta, kryesisht këto shkolla profesionale ballafaqohen me probleme si: 

 Mungesë të nxënësve;  

 Puna në shumë ndërrime (4 ndërrime për shkak se në të njëjtin objekt është shkolla 

teknike dhe shkolla e mjekësisë); 

 Prishjet e inventarit nga nxënësit; 

 Rrëmuja në menaxhim si pasojë e kushteve fizike; 

 Problemet në mes të nxënësve dhe dëmet që shkaktohen në objektin e shkollës;  
 Mungesa e laboratorëve te teknologjisë në shkollat profesionale (me investime 

vetanake të shkollës po bëhet ndërtimi i laboratorit të kimisë); 

 WC të dëmtuara, shpesh herë mungesa e karrigeve në klasë, dritaret të thyera76. 

Mirëpo, këto probleme nuk duket se kanë rënë në syrin e përfaqësuesve institucional. Sipas 

DKA-së është garantuar funksionimi i mirëfilltë dhe angazhimi i personelit të punësuar në këto 

shkolla ka mundësuar që të ngriten kapacitetet e shkollave profesionale në mënyrë që nxënësit 

të jenë të përgatitur për treg të punës77. 

Të pyetur për perfomancën e mësimdhënësve në këto shkolla, 71% e të anketuarve deklarojnë 

se mësimdhënësit janë shumë të mirë/të mirë, kurse 9% shprehen që mësimdhënësit tregojnë 

performancë të dobët në shkollat profesionale. Signifikant është përqindja e atyre që janë 

neutral sa i përket performancës së mësimdhënësve duke përbërë 19% e të anketuarve. Të 

dhënat e tilla shpërfaqin dy faktorë të rëndësishëm për shkollat profesionale. Së pari, niveli i 

lartë i paragjykimit përperformancën e mësimdhënësve dhe së dyti, nevojën për të punuar me 

perceptimin e masës për shkollat e tilla. 

 

 

 

                                                           
75 Intervitë me z. Pajazit Hajzeri ,Drejtor në Drejtorinë e Arsimit. Intervistoi Laura Tahiri me datën  28.04.2016. 
76 Intervitë me z.Hamit Beqiri, Drejtor i shkollës teknike “Arkitekt Sinani”. Intervistoi Laura Tahiri me datën 03.05.2016. 
77 Intervitë me z.Pajazit Hajzeri, Drejtor i Drejtorisë së Arsimit në Komunën e Mitrovicës. Intervistoi Laura Tahiri  me datën 

28.04.2016. 
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Grafiku 24: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen akademike dhe profesionale të 

mësimdhënësve në shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Një problem tjetër i cili i përcjellë edhe stafin e mësimdhënsve është mungesa e një instruktori 

i cili do të mund të mbikqyrë punën praktike të nxënësve, fatkeqësisht ata janë të detyruar të 

angazhohen edhe për pjesën teorike edhe atë praktike të mësimit. Me këtë rast na lënë të 

kuptojmë se vetëm një mësimdhënës e ka të vështirë të punojë me një numër të madh të 

nxënësve dhe të njëjtën kohë të ketë cilësi në mësimnxënie, kështu duke ardhur në shprehje 

mungesa e përgatitjes profesionale tek nxënësit. Pothuajse e kanë ndarë mendimin edhe të 

anketuarit ku 39% e tyre deklarojnë se kushtet janë shumë të mira/të mira në të cilat zhvillohet 

procesi mësimor, 37% deklarojnë se kushtet janë të këqija dhe 25% kanë mendim  neutral duke 

nënkuptuar që ka hapësirë për përmirësim të kushteve (shih grafikun 25). 

Grafiku 25: Perceptimi i të rinjve për kushtet për zhvillim të procesit mësimor në shkollat e 

mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Secila shkollë ka planin strategjik që dërgohet pranë DKA-sëdhe shërben si bazë për planin e 

punës së DKA-së për zhvillim të arsimit profesional. Ky plan ka kryesisht fokus përmirësimin 

e infrastrukturës për lehtësimin e punës profesionale dhe gjithashtu ka për bazë trajnimin e 
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mësimdhënësve, sidomos shkollës teknike që bashkë me gjimnazin janë bërë pjesë e ndërtimit 

të kurikulës së re. 

Drejtoria Komunale e Arsimit në Mitrovicë është munduar të bëjë përmirësime të nevojshme 

në konsolidim të kuadrit. Janë bërë përmirësime në infrastrukturë gjatë vitit 2014 duke 

përmbushë kështu një pjesë të mirë të premtimeve që nuk do të ketë mbingarkesë të nxënësve 

gjatë regjistrimit në klasën e dhjetë. Kjo është arritur me anë të një planifikimi të mirë të 

përfshirjes së gjithë nxënësve në shkollat e mesme dhe nuk lejohet të tejkalohet numri prej 32 

nxënësve në asnjë klasë në shkollë të mesme. 

Sa i përket investimeve kapitale në ngritjen dhe përmirësimin e infrastrukturës Komuna e 

Mitrovicës është  komuna  e cila përfiton më së shumti donacione të huaja duke arritur vlerën 

deri 1 milion euro vetëm në vitin 2014. Mirëpo, nëse bëjmë një vështrim të dokumenteve 

buxhetore ndër vite kuptojmë që nga buxheti i planifikuar për shpenzime kapitale komuna nuk 

ka ndarë asnjë cent.78 

Megjithatë, nga mungesa e kabineteve të rinjtë janë detyruar të shohin për alternativë në 

praktikën e njohurive të marrura nga teoria. Të rinjtë kanë zhvilluar praktika profesionale në 

sektorin privat dhe në qendra arsimore private. Si përparësi e shkollave profesionale është se 

kanë mundësi praktike në shumë vende.  

Shkolla Teknike më saktësisht nxënësit e kësaj shkolle bëjnë praktikën në “Diakonie Training 

Center” me të cilën kjo shkollë ka bashkëpunim për  instalim të rrymës elektrike, instalues të 

ujit, bëjnë praktikë në laboratorët e Universitetit të Mitrovicës, në xehetari, në minierën e 

Trepçës dhe në Postë. Shkolla Teknike gjithashtu ka kabinetin shumë modern për praktikën në 

saldim. Nxënësit e drejtimit teknologji ushqimore e realizojnëpraktikën në restorante të 

ndryshme. Gjithashtu nxënësit e drejtimit ndërtimtari realizojnë praktikën në ndërmarrje 

private. Duke qenë se këto mundësi nuk promovohen ndikon që shkolla teknike të mos ketë 

imazh të mirë. 

Përparimet në mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe modernizimin e shkollave profesionale 

është e qartë se nuk mund të ndodh pa përkrahjen e MASHT. Mirëpo, ky zinxhir i komunikimit 

dhe bashkëpunimit është i shkëputur, përkatësisht jofunksional, pasiqë kjo e fundit ka injoruar 

krejtësisht  të gjitha kërkesat përfshirë dhe ato për takim. Bashkëpunimi me Ministrinë e 

Arsimit thuajse nuk funksionon aspak, bile as edhe shkresa nuk i ka kthyer për kërkesën e 

DKA-së për takim lidhur me objektin e Shkollës së Mjekësisë, objekt ky në ndërtim që sipas 

përfaqësuesve të DKA-së është përgjegjësi e vetë ministrisë79. Për këtë sipas nxënësve shkolla 

ka imazh jo te mirë në shoqëri80. 

Tërheqja e nxënësve bëhet përmes programeve atraktive dhe kushteve të mësimit. Lëndët për 

40% të anketuarve dhe kushtet për 19% të anketuarve përbëjnë dy motivuesit kryesorë të 

nxënësve për t’u regjistruar në shkolla profesionale. Pasojnë performanca e mësimdhënësve 

me 14% dhe shanset për punësim me 13% (shih grafikun 26). Kushtet e punës dhe performanca 

                                                           
78 Kuvendi Komunal:Buxheti 2013,2014,2015. 
79 Intervitë me z.Pajazit Hajzeri,Drejtorin e DKA-së. Intervistoi Laura Tahiri  me datën 28.04.2016. 
80 Intervitë mez.Hamit Beqiri, Drejtor në  shkollën teknike “Arkitekt Sinani”. Intervistoi Laura Tahiri me datën 03.05.2016. 
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e mësimdhënësve përbëjnë dy nga parakushtet në drejtim të tërheqjes së nxënësve gjë që 

vazhdon të jetë problem. 

Grafiku 26: Arsyet që do të motivonin të rinjtë për regjistrim në shkollat e mesme profesionale 

(në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Përmirësimet në politikat e zhvillimit të arsimit profesional 

Në përgjithësi mbizotëron një mendim që një drejtim në shkolla profesionale të jetë profitabile 

duhet të jetë një drejtim i tillë edhe në universitet dhe deri më tani ka qenë orientim i tillë që të 

sigurohen programe të cilat janë pjesë e programeve në Universitet gjithashtu ku studentët janë 

adoptuar me punën praktike për fushën e caktuar brenda laboratorëve te universitetit në 

Mitrovicë.  

Mirëpo, nxënësit nuk e shohin si mundësi duke shprehur gatishmëri për të ndërruar drejtimin 

në studimet universitare81. Si shkaktar i këtij refuzimi për të vazhduar studimet në drejtimin 

përkatës merret perceptimi për këto shkolla. 

Në përgjithësi nga rezultatet e anketimit në Komunën e Mitrovicës sesa të rinjtë dinë për 

shkollat profesionale, 87% e të anketuarve pohojnë që kanë dëgjuar për shkollat profesionale.  

Por jo dhe i papërfillshëm është numri i aty që nuk kanë dëgjuar fare për shkollat profesionale 

duke arritur 10% e të të anketuarve (shih grafiku 27). 

Lidhur me burimet e informimit për shkollat profesionale, 34% e të anketuarve deklarojnë se 

për arsimin profesionale kanë mësuar nga mësimdhënësit. Kjo ka ardhur nga promovimi 

përmes vizitave në shkolla dhe shpërndarja e broshurave. Promovimi nuk ka rezultuar me rritje 

të  numrit  të interesuarve për shkollat profesionale. Puna me media në promovim të shkollave 

profesionale nuk është në nivelin e duhur, 13% e të anketuarve janë përgjigjur se kanë mësuar 

për arsimin profesional nga mediat, ndërsa 30% deklarojnë që për arsimin profesional kanë 

mësuar nga anëtarët e familjes (shih grafiku 28). 

                                                           
81 Intervitë me z.Hamit Beqiri ,Drejtoren e shkollës teknike”Arkitekt Sinani”. Intervistoi Laura Tahiri me datën  03.05.2016. 
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Grafiku 27: Informimi i të rinjve për shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit të 

anketuarve) 

 

Grafiku 28: Format e informimit të të rinjve për shkollat e mesme profesionale (në bazë të 

numrit të anketuarve) 

 

Sa i përket perceptimit, shkollat profesionale perceptohen ndryshe varësisht nga shkolla të cilës 

i referohemi. Nëse flasim për Shkollën e mjekësisë ajo perceptohet si shkollë shumë e mirë nga 

shoqëria dhe për t’u regjistruar në mjekësi ka kriter të larta.  

Nëse flasim për Shkollën ekonomike, për shkak të keqmenaxhimit, edhe pse ofron shumë 

mundësi për nxënës në treg pune dhe përgatitje për universitet ajo perceptohet si një shkollë e 

cila nuk ka imazh të mirë dhe nuk ka nxënës të mirë. Ndërsa shkolla teknike perceptohet si 

shkollë për të gjithë ata që më nuk kanë asnjë mundësi regjistrimi në gjimnaz apo shkolla tjera 

dhe si e tillë duhet vetëm t’i mbledh të rinjtë që mbesin pa zgjedhje regjistrimi në shkollë të 

mesme82.  

Kjo ka kosto të lartë për shkollën teknike dhe kërkon ndërhyrje sistematike me përmirësime të 

nevojshme. Ky paragjykim sipas nxënësve buron nga problemet e shumta të cilat janë në këto 

                                                           
82 Intervitë me z.Pajazit Hajzeri, Drejtor i  Drejtorisë Komunale të Arsimit. Intervistoi Laura Tahiri me datën  28.04.2016. 
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shkolla dhe të cilat reflektohen në shoqëri.Duke marrë për bazë imazhin e rrënuar të shkollave 

profesionale në shoqëri, kërkohet një promovim i mirëfilltë në komunitet për mundësitë që 

ofron shkolla si në punësim por edhe në arsim profesional.  

Promovimi në shkolla profesionale kryesisht realizohet përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me 

nxënësit në javën e dyerve të hapura për nxënësit potencial. Në fund të muajit maj realizohet 

java e dyerve të hapura ku obligohen të gjitha shkollat fillore që brenda kësaj jave të realizojnë 

vizitë me klasat e IX-ta në shkollat profesionale duke bërë këtë si formën kryesor të 

promovimit. Gjatë këtyre vizitave kandidatët potencial marrin fletushka me të gjitha 

informacionet për programet dhe shkollën në përgjithësi. Shkollat e Komunës së Mitrovicës 

kanë filluar të përdorin një mënyrë kreative të promovimit të shkollave profesionale përmes 

rrjeteve sociale. Shkollat nuk janë shumë aktive në promovimin nëpër media lokale.Si forma 

kreative të promovimit të shkollave kanë përdorur rrjetet sociale.  

Parakusht për krijim të një imazhi të mirë për Shkollat Teknike siç ka qenë në të kaluarën 

vlerësohet të jetë ndryshimi i politikavetë regjistrimit të nxënësve, fuqizimii praktikës, siguria 

dhe diciplina83.  

Përpilimi i programeve të shkollave profesionale fatkeqësisht bëhen me vonesë, sepse deri në 

fund të muajit shtator nuk dihet as sa nxënës janë në shkollë sepse të gjithë presin deri në 

momentin e fundit kur nuk ka më shpresa për regjistrim në ndonjë nga shkollat tjera e krejt në 

fund sistemohen në Shkollë Teknike. Megjithatë programet krijohen duke i bazuar në tregun e 

punës edhe pse së voni ka nisur kjo praktikë84.  

Një kaos i tillë që detyron menaxhmentin në ditët e para të vitit shkollor të merren më draftimin 

e dokumenteve të nevojshme për punën në shkolla për vitin që vjen dhe mungesa e një plani 

paraprak për të ditur se si do zhvillohet procesi  e që përbëjnë problemë serioze.  

Suksesi dhe sfidat e shkollave profesionale në Komunën e  Mitrovicës 

Vitin e kaluar vetëm 5 nxënës kanë qenë me sukses të shkëlqyeshëm që janë regjistruar në 

Shkollën Teknike, kurse 80 nxënës pas regjistrimit dhe fillimit të procesit mësimor e kanë 

braktisur këtë shkollë dhe kanë shkuar në shkollën e mesme ekonomike dhe gjimnaz85. 

Rënia e numrit të nxënësve ka ndikuar në cilësinë por prapë ka nxënës të mirë në këtë shkollë. 

Nga rezultatet e anketave kuptojmë që 43% vlerësojnë si të mirë apo shumë të mirë nxënësit e 

shkollave profesionale dhe 13% janë shprehur negativisht për cilësinë apo përgatitjen e 

nxënësve në këto shkolla. Signifikant është përqindja e atyre që janë neutral mbi cilësinë e 

nxënësve me 44% (shih grafikun 29). 

 

 

 

                                                           
83 Intervitë me z.Drejtorin Hamit Beqiri, e shkollës teknike”Arkitekt Sinani”. Intervistoi Laura Tahiri  me datën 03.05.2016. 
84 Intervitë me z.Pajazit Hajzeri, Drejtor  Drejtorisë Komunale të Arsimit. Intervistoi Laura Tahiri me datën  28.04.2016. 
85 Intervitë me z. Hamit Beqiri, Drejtor i shkollës teknike”Arkitekt Sinani”. Intervistoi Laura Tahiri  me datën 03.05.2016. 
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Grafiku 29: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen dhe cilësinë e nxënësve në shkollat e mesme 

profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Kjo ka bërë që të rishikohet numri i nxënësve që mund të pranohen në gjimnaz dhe shkollën e 

mjekësisë dhe të mbahen ato kritere. Kjo pasi që në shkollën teknike vijnë nxënës që nuk mund 

të regjistrohen në drejtimet që dëshirojnë. Kjo shpërndarje e pakoordinuar vjen si pasojë e një 

politike të gabuar të regjistrimit të nxënësve, ku të gjitha shkollat tjera marrin shumë më shumë 

nxënës se që duhet dhe krijojnë më shumë paralele se sa u lejohet nga fluksi i nxënësve që 

regjistrimin në gjimnaz e shohin si privilegj. 

Të gjithë nxënësit nga regjistrimi fillojnë të ballafaqohen me probleme të natyrave të ndryshme 

duke filluar nga siguria, literatura, praktika dhe mungesa e aktiviteteve ekstra-kurikulare. Në 

shkollat profesionale nuk ka aktivitete me përjashtim të panairit të shkollës. Një mungesë e tillë 

ndikon negativisht në disponim  të nxënësve për shkollën. 

Një aspekt në të cilin komuna duhet të përqendrohet bashkë me shkollat profesionale është 

edhe të bërit shkollat profesionale si zgjedhje e parë. 

Është shqetësues fakti që 57% e të anketuarve mendojnë që nxënësit e regjistruar në shkolla 

profesionale e kanë si zgjedhje të dytë, 24% mendojnë që nuk ka qenë zgjedhje e dytë (shih 

grafiku 30).  Ndërsa, 57% e respondentëve deklarojnë se ndjekja e gjimnazit përbën një 

privilegj dhe 24% deklarojnë se kjo nuk përbën privilegj (shih grafiku 31). 
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Grafiku 30: Perceptimi i të rinjve për privilegjin e të regjistruarit në gjimnaze (në bazë të numrit 

të anketuarve) 

 

Grafiku 31: Perceptimi i të rinjve për shkollat e mesme profesionale si zgjedhje e dytë pas 

mospranimit në gjimnaze (në bazë të numrit të anketuarve) 
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KOMUNA E GJILANIT 

Komuna e Gjilani e shtrirë në pjesën jug-lindore të Kosovës me 126,906 banorë.   

Në nivel komune janë gjithsej 26,731 nxënës të shpërndarë në 22 shkolla fillore dhe tetë (8) 

shkolla të mesme të larta. Ndërsa, lidhur me kontingjentin e fuqisë punëtore, ka dhe një numër 

të lartë të personave që përbëjnë kontingjentin e fuqisë punëtore 15-64 vjet të përbërë prej 

77,413 personave86. Gjatë katër viteve të fundit, shkollat profesionale kanë pasur një numër 

konstant të nxënësve. 

Tabela 7: Numri i nxënësve të regjistruar në klasë të 10të në shkollat e mesme të larta për vitet 

akademike 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 në Komunën e Gjilanit8788 

Shkolla Lloji i shkollës 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

”Zenel Hajdini” Gjimnazi 887 776 384 363 

“Mehmet Isai” Shkolla Teknike 310 327 348 291 

“Marin Barleti” Shkolla Ekonomike 247 316 268 280 

“Arbëria” Shkolla e Bujqësisë 191 116 - 102 

”Asllan Elezi” 
Shkolla e 

Mjekësisë 
308 315 272 342 

 Shkolla e Muzikës 20 22 28 30 

 
Shkolla e Artit 

Pamor 
/ / 30 30 

Xhavit Ahmeti Gjimnazi Natyror - - 360 382 

Total  1963 1872 1690 1820 

      Burimi: Drejtoria Komunale e Arsimit të Komunës së Gjilanit. 

Në arsimin e mesëm të lartë në total janë 537 nxënës, apo 83% i numrit total të nxënësve në 

Komunën e Gjilanit. Ndërsa, 896 janë të regjistruar në gjimnaz, duke përbërë kështu 17% të 

totalit të nxënësve në shkollat e mesme. 

Veprimet e Komunës së Gjilanit në përmirësimin e gjendjes së Shkollave Profesionale 

Drejtoria e Arsimit në Komunën e Gjilanit ka për synim realizimin e objektivit për një arsim 

cilësor e bashkëkohorë. Kjo objektivë themelore parashihet të realizohet në bashkëpunim me 

zyrtarët e DKA-së, drejtorëte shkollave, mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit, si dhe me 

institucionet e organizatave të shteteve të ndryshme, përkrahjen e Qeverisë komunale dhe 

Kryetarit të komunës. 

Sipas DKA-së, zbatimi i reformave në arsim, për një sistem të arsimit bashkëkohorë, investimet 

në infrastrukturën shkollore, zgjerimin e  hapësirave mësimore, infrastruktura sportive, ngritjen 

                                                           
86 Po aty 
87 “/” - nuk ka pranuar nxënës 
88 “-“ - nuk ka të dhëna 



Iniciativa për Progres - INPO                                            Përfshirja e të rinjve në zhvillimin e arsimit profesional 

Faqe 61 nga 89 

 

profesionale të mësimdhënësve përmbushin parakushtet për një arsim cilësor dhe 

bashkëkohorë.  

Këto synime janë të vendosura në Planin  për Zhvillimin e Arsimit 2013-2017, Planin Vjetor 

të punës së DKA-së, Vlerësimin e Planeve Zhvillimore të Shkollave, dhe Planin e Veprimit për 

Përmirësimin e Shërbimeve në Edukim89. 

Drejtoria përgjegjëse zhvillimin e arsimit profesional e ka të bazuar në shtim të bashkëpunimit 

me partnerë të jashtëm dhe të brendshëm për të praktikuar aftësitë profesionale të marrura gjatë 

procesit arsimor. Drejtoria e Arsimit në Komunën e Gjilanit ka lidhur Marrëveshje 

Bashkëpunimi: 

 Me institucionet relevante profesionale të arsimit dhe me Drejtorinë e Arsimit të Qytetit 

të Bursës në Turqi për ngritje profesionale, trajnime e bashkëpunim në interes të 

komunës, përmirësim i infrastrukturës shkollore dhe mjeteve didaktike;  

 Marrëveshja e bashkëpunimit për realizim të  praktikës profesionale për 15 nxënësit e 

shkollës së teknikës në shkollën profesionale në Osman Gazi të Turqisë; 

 Marrëveshje bashkëpunimi me ALED për mekatronikë dhe operatorë prodhimi (mbi 

120,000euro) dhe trajnimi i mësimdhënësve për mekatronikë; 

 Marrëveshje bashkëpunimi me Odën Ekonomike  të Gjermanisë, pajisja me mjete për 

automekanik (20,000 – 30,000 euro) dhe trajnimi i mësimdhënësve jashtë vendit90. 

Me të gjitha përpjekjet dhe bashkëpunimet me jashtë, komuna e Gjilanit vazhdon që buxhetin 

ta këtë të orientuar  kryesisht në paga, shërbime dhe mallra, komunali, kurse vetëm 2.7% e 

buxhetit është e destinuar në investime kapitale. 

Komuna e Gjilanit ndan një buxhet tejet të ulët për investime kapitale në  fushën e arsimit 

krahasuar me nevojat që kanë shkollat për mbarëvajtjen e mësimit cilësor, në dy vitet paraprake  

Komuna për investime kapitale në arsimin e mesëm ka shpenzuar 10,000Euro, kurse në vitin 

2015 asnjë cent91. 

Me një buxhet të ulët në investime kapitale për fushën e arsimit dhe me numër të vogël të 

mundësive për punë praktike, shkollat profesionale ballafaqohen me probleme esenciale si: 

 Nxënësit nuk mund të ndjekin punë praktike kualitative (Kjo i parandalon të arrijnë 

suksese); 

 Mungesa e pajisjeve teknologjike si kompjuterë, printer, projektorë, mungesë të 

objekteve, mungesë interieri dhe laboratore që do të kontribuonte në zhvillimin e 

procesit mësimor dhe avansimit të aftësive teknike te nxënësve92. 

                                                           
89 Kuvendi Komuna:Drejtoria Komunale  e Arsimit ,Raporti gjashtë mujor janar- qeshor 2016. 
90 Kuvendi Komunal, Drejtoria Komunale e Arsimit, Raporti gjashtë mujor janar- qeshor 2016 (Kopje Fizike), Komuna e 

Gjilanit. 
91 Kuvendi Komunal i Gjilanit:Raporti financiar 2013,2014,2015. 
92 Intervitë me z. Nazmi Musa, Drejtor i Drejtorisë Komunaë të Arsimit të Komunës së Gjilanit. Intervistoi Vlora Shabiu me 

datën  04.05.2016. 
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 Shkolla e Mesme e Artit Pamor ‘’Adem Kastrati’’ zhvillon mësimin në një shkollë 

fillore në periferi, objekt i cili nuk mund të përmbush as nevojat më elementare për 

mbarëvajtjen e mësimit. 

Përjashtim bënë shkolla e mesme e bujqësisë në Komunën e  Gjilanit e cila posedon kushte 

ideale të mësimit dhe ushtrimit të punës praktike e cila është mbështetur vazhdimisht nga 

donatori DANIDA nga Danimarka, mirëpo pavarësisht kushteve të mira kjo shkollë ka ulje të 

numrit të të rinjve të interesuar. 

Drejtoria e Arsimit në Komunën e Gjilanit gjatë vitit të kaluar ka qenë pasive në drejtim të 

ngritjes së objekteve të reja për shkollat profesionale ku mungojnë apo janë të vjetëruar të 

rinovohen, përmirësimit të infrastrukturës së kabineteve ekzistuese dhe në ndërtimin e 

kabineteve që mungojnë për drejtimet përkatëse në shkollat profesionale bazuar në raportin 

gjatë mujor të DKA-së në Komunën e  Gjilanit. 

Pothuajse të ngjashëm e kanë mendimin dhe nxënësit respondentë duke shprehur perceptimet 

mbi kushtet për mësim në shkollat profesional në nivel të kënaqshëm të mira dhe shumë të 

mira. 66% e të anketuarve deklarojnë së kushtet janë shumë të mira/ të mira në të cilat 

zhvillohet procesi mësimor, 13% deklarojnë së kushtet janë të dobëta dhe 23% kanë mendim  

neutral duke nënkuptuar që ka hapësirë për përmirësim të kushteve (shih grafiku 32). 

Grafiku 32: Perceptimi i të rinjve për kushtet për zhvillim të procesit mësimor në shkollat e 

mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Si mangësi sistematike e shkollave profesionale në Komunën e Gjilanit është edhe literatura. 

Literatura është shumë e kufizuar për të mos thënë se nuk ekziston fare sipas vlerësimeve të 

drejtuesve të shkollave profesionale. Literatura që u nevojitet për lëndët e caktuar e kërkojnë 

në internet ose edhe e krijojnë në baza personale nga profesorët të cilët përkthejnë tekste nga 

autor kroat duke krijuar ndonjë skript që nxënësit të mund ta përdorin. 

Me gjithë problemet e identifikuara, shkollat nuk kanë plane të brendshme zhvillimore 

afatgjatë. Kryesisht orientimi i tyre zhvillimor bazohet në krijimin e programeve të reja dhe jo 

në forcim të bashkëpunimit me shkollat tjera, sigurim i të hyrave vetanake dhe ngritjen e 
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cilësisë. Fokus tjetër mbetet dhe rritja e numrit të nxënësve për drejtimet e reja të cilat janë 

hapur dhe do të hapen93. 

Tërheqja e nxënësve për t’u regjistruar në shkolla profesionale do të mund të realizohej përmes 

ngritjes së cilësisë në shkolla dhe përmes themelimit të programeve atraktive dhe përmirësimit 

të kushteve të mësimit. Programet e mira dhe kushtet më të mira përbëjnë dy motivuesit kryesor 

të nxënësve për t’u regjistruar në shkolla profesionale, 46% e respondenteve deklarojnë se 

programet më të mira janë motiv për regjistrim në shkolla profesionale, ndërsa 18% e  

respondentëve që vlerësojnë kushtet më të mira përbëjnë motivuesin kryesor për regjistrim në 

shkolla profesionale.  

Performanca e mësimdhënësve me 14% dhe punësimi me 11% përbëjnë grupin tjetër të 

motivuesve kryesor për regjistrim në shkolla profesionale (shih graf 33).  

Grafiku 33: Arsyet që do të motivonin të rinjtë për regjistrim në shkollat e mesme profesionale 

(në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Përmirësimet në politikat e zhvillimit të arsim profesional 

Komunat individualisht duhet të kenë plane zhvillimore të arsimit komunal (të ndara apo të 

integruara në planet e përgjithshme të zhvillimit). Përveç Planit Zhvillimor, Komuna e  Gjilanit, 

ka zhvilluar edhe Planet për Zhvillimin e Arsimit. Përveç kësaj ka  funksionalizuar planet e 

standardizuara për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe i kanë emëruar koordinatorët 

e Qendrave për Zhvillimin Profesional për t’i zbatuar këto plane. Megjithatë, nuk ka fare apo 

ka fare pak unitet ndërmjet këtyre planeve, e që e bënë të vështirë shfrytëzimin e tyre si burim 

të informimit të publikut të gjerë mbi performancën në sektorin e arsimit94. Komuna duhet të 

bëjë monitorimin e zbatimit të këtyre dokumenteve zhvillimore. 

                                                           
93 Intervistë me z.Emrush Qamili,Drejtor i  Shkollës së Mesme të Artit Pamor ‘’Adem Kastrati’’. Intervistoi Vlora Shabiu 

me  datën 27.04.2016. 
94 CPM (2014) Planifikimi, monitorimi, raportimi dhe menaxhimi financiar & kontrolli Shih: https://masht.rks-

gov.net/uploads/2015/08/gaps-report-policies-financial-and-control-alb-1.pdf (qasur për herë të fundit me datën 15.08.2016). 
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Gjatë këtij fillim-viti DKA ka bërë monitorimin e praktikës profesionale, në bashkëpunim me 

inspektorët e arsimit duke vlerësuar fushat: 

1. Hartimi i Planeve Zhvillimore të Shkollave, 

2. Planprogramet mësimore te mësimdhënësve dhe zbatimi i tyre, 

3. Përgjegjësitë dhe obligimet e mësimdhënësve ndaj detyrave të punës në procesin 

edukativo-arsimor, 

4. Planifikimi dhe realizimi i aktiviteteve jashtë mësimor të organizuara nga drejtoritë e 

shkollave: mbrëmjet e maturës, semimaturës, dhe ekskursionet. 

5. Monitorimi i testeve të arritshmërisë dhe maturës shtetërore, 

6. Mirëmbajtja e dokumentacionit zyrtar pedagogjik i shkollave, zbatimin e ligjit dhe   

Udhëzimeve Administrative të MASHT-it. 

Si rezultat, shumë shkolla profesionale kanë emërues të përbashkët mungesën e një objekti, 

mungesë të transportit për shkolla që janë të lokalizuara shumë larg nga qendra e qytetit, duke 

filluar nga Shkolla e Artit Pamor me këtë rast disa nxënës detyrohen të braktisin shkollën për 

shkak që ata duhet të udhëtojnë disa kilometra në këmbë për të vijuar mësimin dhe si pasojë 

ata largohen duke u regjistruar në shkolla të tjera. Ndërsa sa i përket programeve, vërehet një 

grumbull problemesh. Në programet e përgatitura nuk është i përfshirë i gjithë materiali që 

duhet të punohet në shkollë siç do të duhej të vlerësojë menaxhmenti i shkollave profesionale.  

Këto programe për shkollat e mesme nuk bëhen mbi bazën e analizave të tregut duke tentuar 

të nxirren nevojat për punëtor të kualifikuar. Si kriter bazë për pranim të nxënësve është testi i 

maturës dhe suksesi në shkollën fillore95. Mirëpo nuk është zhvilluar ndonjë analizë e nevojave 

të tregut.96 

Programet e tilla nga ana e përfaqësuesit të nxënësve  vlerësohen si programe fitimprurëse. Si 

arsye  pse shkollat profesionale janë shumë fitimprurëse janë arsimi për një drejtim të cilin do 

të vazhdojnë edhe në studimet universitare97. 

Megjithë faktin që programet vlerësohen si fitimprurëse një nga problemet kryesore paraqitet 

perceptimi për shkollat profesionale.  Është një paragjykim shumë i madh që u bëhet shkollave 

profesionale ku një pjesë e madhe e njerëzve nuk janë fare të informuar se çka ofrojnë shkollat 

profesionale, përderisa dy nga shkollat profesionale në Komunën e  Gjilanit, Shkolla e 

Bujqësisë dhe Shkolla e Artit Pamor kanë kuadro profesional të kualifikuar nga universitete të 

besueshme. Duke marrë për bazë numrin e madh të nxënësve kushtet fizike të klasave në 

gjimnaz dhe disa drejtime të caktuara, ia vlenë regjistrimi në shkollat profesionale në drejtime 

specifike me numër të vogël të nxënësve, përdallim nga gjimnazi ku çdo klasë ka nga 35 - 40 

nxënës98. 

                                                           
95 Intervistë me z.Emrush Qamili, Drejtor i Shkollës së Mesme të Artit Pamor ‘’Adem Kastrati’’.Intervistoi Vlora Shabiu  

me datën 27.04.2016. 
96 Intervistë me z.Nazmi Musa ,Drejtor i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Gjilan. Intervistoi Vlora Shabiu me datën 

04.05.2016. 
97 Intervistë me Jehona Kastrati ,Kryetaren e Këshillit të nxënësve në Shkollën e Mesme të Artit Pamor”Adem 

Kastrati”.Intervistoi Vlora Shabiu me datën 27.04.2016. 
98 Intervitë me Jehona Kastrati, Kryetaren e Këshillit të nxënësve në shkollën  e mesme të Artit Pamor”Adem 

Kastrati”.Intervistoi Vlora Shabiu me datën 27.04.2016. 
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Perceptimi i tillë pjesën më të madhe të rasteve vjen si pasojë e mosinformimit për shkollat 

profesionale. Prandaj, një promovim dhe informim i masës për rëndësinë e shkollave 

profesionale dhe mundësive që ofrojnë këto shkolla paraqitet si i domosdoshëm. 

Shkollat profesionale promovimin e kanë kryesisht të fokusuar në materialet promovuese me 

ndihmën e nxënësveshpërndahen në shkolla fillore, publik, lokale dhe vende te tjera me 

frekuentim më të madh nga të rinjtë që do të vijojnë shkollën e mesme. DKA ka hapur profilin 

e saj në rrjete sociale i cili mund të shfrytëzohet për promovim. Mediat lokale poashtu duhet të 

shihen si një mundësi e shkëlqyeshme për promovim të drejtimeve në shkollat profesionale. 

Në përgjithësi nga rezultatet e anketimit me respondentë nga Komuna e Gjilanit rezulton që 

74%  kanë dëgjuar për shkollat profesionale. Por, jo dhe i papërfillshëm është numri i aty që 

nuk kanë dëgjuar fare për shkollat profesionale duke arritur 16%  e respondentëve dhe 10% 

nuk kanë përgjigje (shih grafikoni 34). 

Grafiku 34: Informimi i të rinjve për shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit të 

anketuarve) 

 

Nga të dhënat e nxjerra përmes pyetësorve të shpërndarë në shkolla profesionale, 31% e të 

anketuarve deklarojnë se për arsimin profesional kanë mësuar nga mësimdhënësit. Kjo ka 

ardhur nga promovimi përmes vizitave në shkolla dhe shpërndarja e broshurave. Puna me 

media për promovim të shkollave profesionale nuk është në nivelin e duhur, 11% e të 

anketuarve janë përgjigjur se kanë mësuar për arsimin profesional nga mediat, ndërsa 30% 

deklarojnë që për arsimin profesional kanë mësuar nga anëtarët e familjes. Punën më të vogël 

e kanë bërë institucionet sipas vlerësimit të respondentëve, vetëm 4% deklarojnë se kanë 

mësuar për shkollat profesionale nga përfaqësuesit institucional. Kjo mund të përmirësohet në 

rast se DKA shfrytëzon kapacitetet e saj për promovim (shih grafikoni 35). 
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Grafiku 35: Format e informimit të të rinjve për shkollat e mesme profesionale (në bazë të 

numrit të anketuarve) 

 

Suksesi dhe sfidat e shkollave profesionale në Komunën e Gjilanit 

Në përgjithësi vërehet një dallim në cilësinë e  shkollave profesionale. Disa shkolla janë shumë 

më të suksesshme se sa shkollat e  tjera  edhe pse kanë mungesë të madhe në interier dhe 

laboratorë të ndryshëm për zhvillimin  e punës praktike. Shkolla e Arteve Pamore është një 

ndër shkollat më të suksesshme në regjion me notën mesatare 4.57, me numrin më të vogël të 

mungesave nga nxënësit,  profesorët janë të rregulltë në orët mësimore, duke mos munguar 

asnjëherë. Nxënësit e shkollës së Arteve Pamore bëjnë prezantimin e punës së tyre në ekspozita 

të ndryshme për t’i promovuar sukseset e shkollës99. 

Në bazë të përgjigjeve të dhëna nga të anketuarit në pyetjet se a është privilegj për ta të qenit 

pjesë e gjimnazit karshi shkollave tjera dhe të parit shkollat profesionale si zgjedhje dytësore 

nga mospanimi në gjimnaz, 61% e të anketuarve vlerësojnë se të jeshë pjesë e gjimnazit është 

privilegj (shih grafikun 36) dhe 29% shkollat profesionale i shohin si zgjedhje dytësore pas 

mospranimit në gjimnaz. Signifikant është numri i atyre që nuk kanë përgjigje në këtë pyetje 

duke mos qenë të sigurt se më të vertetë a është zgjedhje e parë shkolla profesionale duke 

përbërë 50% e respondentëve (shih grafikun 37). 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Intervistë me z.Emrush Qamili, Drejtor i Shkollës së Mesme të Artit Pamor ‘’Adem Kastrati’’.Intervistoi Vlora Shabiu me 

datën 27.04.2016. 
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Grafiku 36: Perceptimi i të rinjve për privilegjin e të regjistruarit në gjimnaze (në bazë të numrit 

të anketuarve) 

 

Grafiku 37: Perceptimi i të rinjve për shkollat e mesme profesionale si zgjedhje e dytë pas 

mospranimit në gjimnaze (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Nxënësit e shkollave profesionale shprehen të kënaqur me performancën e mësimdhënësve, 

82% e të anketuarve deklarojnë se mësimdhënësit janë shumë të mirë/ të mirë dhe vetëm 4% 

shprehen që mësimdhënësit tregojnë performancë të dobët në shkollat profesionale. Ndërsa  

përqindja e atyre që janë neutral sa i përket performancës së mësimdhënësve është 14%. Të 

dhënat e tilla shpërfaqin paragjykimin që ekziston ndaj shkollave profesionale në Komunën e 

Gjilanit dhe stafin mësimor të këtyre shkollave (Shih Grafiku 38). 
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Grafiku 38: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen akademike dhe profesionale të 

mësimdhënësve në shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Megjithatë, suksesi i treguar i nxënësve nuk është në nivelin e nxënësve të shkollave tjera jo-

profesionale por mundësitë që ofrohen në këto shkolla janë shumë më fitimprurëse. Viteve të 

fundit ka filluar një vetëdijësim se jo vetëm nxënësit e dobët shkojnë në shkolla profesionale 

duke përmirësuar perceptimin e njerëzve për shkollat profesionale100.  

Nga vlerësimi i respondentëve del që 67% vlerësojnë si të mirë apo shumë të mirë nxënësit e 

shkollave profesionale dhe 9% janë shprehur negativisht për cilësinë e nxënësve. Më e lartë 

është përqindja e atyre që janë neutral mbi cilësinë e nxënësve me 24% duke nënkuptuar që në 

krahasim me shkollat joprofesionale kanë ngecje (shih grafiku 39).  

Grafiku 39: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen dhe cilësinë e nxënësve në shkollat e mesme 

profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

                                                           
100 Intervitë me znj.Jehona Kastrati,Kryetaren e Këshillit të nxënësve në shkollën  e mesme të Artit Pamor”Adem Kastrati”. 

Intervistoi Vlora Shabiu me  datën 27.04.2016. 
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Këtë vit në testin e maturës, Komuna e Gjilanit ka dalë të jetë një ndër shkollat më të 

suksesshme në nivel vendi më 79% të kalueshmërisë në testin e maturës. Mirëpo, ky rezultat 

nuk është dukur bindës për MASHT. Pas përpunimit dhe vlerësimit profesional të rezultateve 

nga zyrtarët kompetent në MASHT është vlerësuar se shkalla e arritshmërisë në komunat: 

Dragash, Gjilan dhe Hani i Elezit, është në shpërpushje me rezultatet e komunave tjera dhe me 

mesataren e përgjithshme në nivel të vendit101. Këtë vendim të MASHT-it e arsyeton edhe fakti 

që nga 67 të përjashtuarit nga testi i maturës për kopjim 12 janë nga shkollat e Gjilanit102. 

Poashtu dhe shkalla e kalueshmërisë në vitet paraprake ka qenë më e ulët duke qenë rreth 50%. 

 

KOMUNA E FERIZAJT 

Komuna e Ferizajt është ndër komunat më të mëdha të Republikës së Kosovës me 143,596 

banorë– gjegjësisht për nga numri i nxënësve, shkollave dhe numrit të punëtorëve e zë vendin 

e tretë, menjëherë pas Prishtinës dhe Prizrenit. Në këtë qytet janë 36 shkolla fillore si dhe 8 

shkolla të mesme. Në nivelin parashkollor janë 2189 fëmijë, në arsimin fillor janë 12,254 

nxënës, në arsimin e mesëm me 8,160 nxënës si dhe arsimin universitar (Fakulteti i Shkencave 

Aplikative i cili numëron mbi 270 student) dhe një kolegj privat (fillor) ‘’Aga Xhite’’, i cili 

numëron diku 110 nxënës sipas Drejtorisë së Arsimit në këtë komunë. Në përgjithësi numri i 

nxënësve ka qenë i ngjashëm gjatë tre viteve të fundit. 

Në Ferizaj ashtu si në qytetet tjera përqëndrimi kryesor i nxënësve mbetet gjimnazi dhe shkollat 

profesionale vijnë si opsion i dytë megjithëse ofrojnë drejtime të ndryshme. Shkollat 

profesionale janë: shkolla e mesme e bujqësisë “Zenel Hajdini’’, shkolla e mesme teknike 

“Pjetër Bogdani”, shkolla e mesme ekonomike “Faik Konica”, shkolla e mesme e mjekësisë 

“Elena Gjika” dhe shkolla e mesme e muzikës “Çesk Zadeja”. Në këtë komunë mesatarisht në 

një vit shkollor në shkollat profesionale vijojnë mësimin 3584 nxënës sipas MASHT103. Ndërsa 

numri më i madh i nxënësve është i koncentruar në drejtimet ekonomi dhe juridik, shëndetësi 

dhe mbrojtje sociale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 KALLXO (2016) .Raporti për Mestin e Maturës shih: HYPERLINK http://kallxo.com/komuna-e-gjilanit-dhe-masht-ne-

konflikt-per-testin-e-arritshmerise/  (qasur për herë të fundit me datën  20.07.2016) 
102 INTERNEWSKOSOVA :Testi maturës (2016) . 

 shih: http://www.internewskosova.org/repository/docs/KALLXO_Testi_i_matures_alb_WEB_(2)_357014.pdf (qasur për 

herë të fundit me  datën 21.07.2016) 
103 Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë: Shkollat profesionale dhe profilet shih: http://masht.rks-

gov.net/en/shkollat-profilet (qasur për herë të fundit me datën 20.08.2016. 

http://kallxo.com/komuna-e-gjilanit-dhe-masht-ne-konflikt-per-testin-e-arritshmerise/
http://kallxo.com/komuna-e-gjilanit-dhe-masht-ne-konflikt-per-testin-e-arritshmerise/
http://www.internewskosova.org/repository/docs/KALLXO_Testi_i_matures_alb_WEB_(2)_357014.pdf
http://masht.rks-gov.net/en/shkollat-profilet
http://masht.rks-gov.net/en/shkollat-profilet
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Tabela 8: Numri i nxënësve në shkollat e mesme të larta për vitet akademike 2013/14, 2014/15, 

2015/16 në Komunën e Ferizajt 

Emri i Shkollës 2013/14 2014/15 2015/16 

Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” 1580 1374 1527 

Sh.M.Ekonomike”Faik Konica” 1774 1542 1504 

Sh.M.Teknike”Pjetër Bogdani” 882 669 711 

SH.M.Agrobiznesit ”Zenel Hajdini” 920 453 480 

Sh.M.Mjekësisë”Elena Gjika” 871 561 536 

SH.M.Muzikës”Çesk Zadeja” 95 58 81 

Gjim. Shaban Hashani 1100 1119 1253 

Qendra e Kompetencës 192 378 423 

Burimi: Drejtoria Komunale e Arsimit të Ferizajt. 

Sa i përket, numrit të nxënësve qartë vërejmë që gjimnazi për nga numri i nxënësve kryeson në 

listën e të gjitha shkollave të mesme në komunën e Ferizajt, duke pasuar kështu me shkollën 

ekonomike, dhe mundësia e fundit për të mos mbetur pa shkollim të mesëm është ajo e teknikës 

dhe bujqësisë. 

Kurse, krahasur trendin e regjistrimit të nxënësve ndër vite kuptojmë që përderisa në shkollat 

profesionale si:ekonomi, teknikë dhe bujqësi vërejmë ulje të numrit të nxënësve të pranuar, 

gjithashtu me hapjen e Qendrës së Kompetencës me profilet e mjekësisë me një financim nga 

Luksemburgu kuptojmë që kemi ulje të nxënësve edhe në shkollën e mjekësisë “Elena Gjika”, 

kjo është e qartë që nxënësit janë të informuar mjaftueshmëm dhe shkojnë në shkolla që ofrojnë 

edhe kushte më të mira për ndjekjen e mësimit. 

Nga rezultatet e dalura nga hulumtimi janë vlerësuar me  rëndësi shumë të lartë shkollat e 

mesme profesionale në komunën e tyre, poashtu  në përgjithësi është shqetësuese funksionimi 

mesatarisht i mirë i këtyre institucioneve arsimore, disa nga shqetësimet janë numri i nxënësve 

të interesuar për të vijuar shkollimin e mesëm profesional, koordinimi me nivelet tjera të 

arsimit, infrastruktura ekzistuese në aspektin e burimeve njerëzore si dhe financiare, 

harmonizimi dhe përputhja e drejtimeve të këtyre shkollave me nevojat e tregut të punës dhe 

tregut potencial në një të ardhme të afërt dhe të mesme etj.  

Veprimet e Komunës së Ferizajt në përmirësimin e gjendjes së shkollave profesionale 

Në këtë pjesë prezentohen veprimet e ndërmarrura nga ana e Komunës së Ferizajt në fokus të 

përgjigjes ndaj sfidave të lartëpërmendura.  

Të gjitha shkollat profesionale në Komunën e Ferizajt dhe gjimnazet funksionojnë në bazë të 

normave dhe buxhetit të caktuar nga MASHT-i.  

Nga drejtori komunal i arsimit vlerësohet së shkollat profesionale funksionojnë pjesërisht mirë 

kjo për shkak të specifikave që i kanë këto shkolla si dhe mungesës së pajisjeve të nevojshme 
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për punë praktike. Komuna është e koncentruar në krijimin e kushteve për realizimin e 

praktikës profesionale si dhe koordinimin e bashkëpunimit me organizatat ndërkombëtare që 

japin donacione për këtë qëllim.  

Qëllimi përfundimtar është që të arsimohen dhe kualifikohen kuadro të reja nga fushat 

përkatëse për nevojat e tregut të punës brenda dhe jashtë vendit. Sipas DKA-së në Ferizaj, 

brengosës është fakti që profilet e shkollave profesionale duhet të ofrohen pasi që të dihen 

nevojat e tregut të punës dhe në harmoni më këtë kërkesë. Mungesa e koordinimit në mes të 

institucioneve të arsimit dhe nevojave të biznese është pengesë si dhe institucionet bashkë me 

specifikat e zhvillimit ekonomik në nivel lokal nuk merren parasysh kur hartohen politikat nga 

MASHT në këtë drejtim.104 

Pothuajse të ngjashëm e kanë mendimin dhe të rinjtë respondentë duke u shprehur pjesërisht 

pozitiv për kushtet në të cilat zhvillohet procesi mësimor, por duke lënë hapësirë për 

përmirësim në aspektet e praktikës, 35% e të anketuarve deklarojnë se kushtet janë shumë të 

mira/ të mira në të cilat zhvillohet procesi mësimor, 30% deklarojnë se kushtet janë të dobëta 

dhe 34% kanë mendim  neutral duke nënkuptuar që ka hapësirë për përmirësimin e kushteve 

(shih grafikun 40). 

Grafiku 40: Perceptimi i të rinjve për kushtet për zhvillim të procesit mësimor në shkollat e 

mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Komuna  e Ferizajt poashtu është e koncentruar në përmirësimin e infrastrukturës në shkolla, 

më saktësisht në pajisjen e shkollës me mjete për punë praktike dhe kjo pjesërisht është 

realizuar nga dy donacione të organizatave ndërkombëtare por vazhdon të jetë prioritet ende. 

Gjithashtu bëhet e qartë që përqëndrimi ende nuk ka kaluar nga përmisimi i kushteve të procesit 

mësimor tek cilësia e mësimdhënies dhe mësimnxënies. 105 

                                                           
104 Intervistë me z. Muhamet Halili, Drejtor i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Ferizaj. Intervistoi  Biondina Mustafa me 

datën  05.05.2016. 
105 Intervistë me z.Muhamet Halili,Drejtor i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Komunën e Ferizajt. Intervistoi Biondinë 

Mustafa me datën 05.05.2016 
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Përmirësimet në politikat e zhvillimit të arsimit profesional 

Komuna e Ferizajt vlerëson se në zhvillimin e arsimit profesional do të ndikojnë investimet 

kapitale që do të bëjnë të mundur realizimin e punës praktike për nxënësit, kjo synohet të arrihet 

nga komuna si dhe nga donacionet e organizatave ndërkombëtare duke pasur për qëllim t’i 

bëjnë këto shkolla më tërheqëse për nxënësit. Konkretisht, shkolla e mesme e bujqësisë është 

përkrahur me bursa për nxënës nga komuna dhe subvencione bujqësore, në mënyrë që  kjo 

shkollë të bëhet edhe më atraktive për nxënësit potencial të saj. Për më tepër, në mënyrë që të 

stimulohen edhe më shumë për përzgjedhjen e tyre, nxënësit e kësaj shkolle tanimë edhe 

subvencionohen nga Komuna. 

Përzgjedhja e stafit akademik është një aspekt tjetër i rëndësishëm, sipas komunës ata kanë 

zgjedhur stafin e duhur. Të  njëjtin mendim ka dhe shumica e të anketuarve, ndërsa nga të 

anketuarit 77% prej tyre  deklarojnë se mësimdhënësit janë shumë të mirë/ të mirë dhe 7% 

shprehen që mësimdhënësit tregojnë performancë të dobët në shkollat profesionale. Signifikant 

është 16% e atyre që janë neutral sa i përket performancës së mësimdhënësve. Të dhënat e tilla 

shpërfaqin dy faktorë të rëndësishëm për shkollat profesionale. Së pari, niveli i lartë i 

paragjykimit për paraqitjen e mësimdhënësve në orët mësimore dhe së dyti, nevojën për të 

punuar me perceptimin e masës për shkollat e tilla. 

Grafiku 41: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen akademike dhe profesionale të 

mësimdhënësve në shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Shqetësuese mbetet fakti që shkollat profesionale shihen nga nxënësit dhe prindërit vetëm si 

mundësi e dytë pas gjimnazit dhe në të shumtën e rasteve regjistrimi në këto shkolla nuk është 

i motivuar nga drejtimi që ofrojnë, kjo vihet në pah edhe nga të anketuarit ku 71% e tyre besojnë 

që nxënësit që aplikojnë në shkolla profesionale e bëjnë këtë vetëm pasi nuk arrijnë të 

plotësojnë kriteret për t’u pranuar në gjimnaz dhe 54% e të anketuarve mendojnë se të jeshë 

nxënës në gjimnaz është privilegj.  

Përkundër që shkollat proesionale mund të përgatitin kuadro të reja për tregun e punës kjo 

vështirë të arrihet sepse cilësia e mësimnxënies është e dobët dhe kriteret për pranimin e 

nxënësëve në shkolla profesionale janë shumë të ulta dhe rrjedhimisht ato bëhen strehë për 
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nxënës që nuk mund të pranohen në shkollat që cilësohen si më të mira si gjimnazi dhe shkolla 

e mjekësisë.106 

Grafiku 42: Perceptimi i të rinjve për privilegjin e të regjistruarit në gjimnaze (në bazë të numrit 

të anketuarve) 

 

Grafiku 43: Perceptimi i të rinjve për shkollat e mesme profesionale si zgjedhje e dytë pas 

mospranimit në gjimnaze (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Krahas infrastrukturës fizike, komuna e Ferizajt duhet të investojë edhe në burimet njerëzore 

dhe cilësinë e procesit mësimor. Si hap i parë nga MASHT organ përgjegjës duhet të jetë 

përpilimi i kurikulës për shkollat profesionale me përfshirje nga organet përgjegjëse komunale 

në mënyrë që kurikula të përshtatet me nevojat e tregut të punës ose sektorëve privat me 

potencial. Literatura me të cilën japin mësim stafi akademik në shkolla profesionale duhet të 

jetë e unifikuar dhe e dizajnuar, poashtu e orientuar nga puna praktike që këta nxënës të jenë 

të përgatitur për tregun e punës. Si pjesë e përmisimit të cilësisë është edhe tërheqja e nxënësëve 

                                                           
106 Intervistë me Teuta Prekpalaj , Kryetare e Këshillit të Nxënësëve në Shkollën e Mesme të Agrobiznesit “Zenel Hajdini”. 

Intervistoi Biondina Mustafa  me datën 06.05.2016. 
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që kanë interesim dhe motiv për drejtimet dhe profesionet në të ardhmen që ofrohen nga këto 

shkolla. Fatkeqësisht shumica e nxënësve informohen nga familjarët dhe jo nga institucionet 

përgjegjëse ku edhe do të merrnin informatat e plota.  

Grafiku 44: Format e informimit të të rinjve për shkollat e mesme profesionale (në bazë të 

numrit të anketuarve) 

 

Ashtu siç është paraparë në IAP, pavarësimi i shkollave të mesme profesionale është gjithnjë 

në lidhje të ngushtë koordinimi me MASHT  dhe kjo do të ndikonte pozitivisht në arsimin 

profesional. Më tutje Qendra e Kompetencës edhe pse një qendër e pajisur me të gjithë 

invertarin e nevojshëm, mirëpo mungon bashkëpunimi me sektorin privat si punëdhënës 

potencial. 107 

Suksesi dhe sfidat e shkollave të mesme profesionale në Komunën e  Ferizajt 

Rezultatet e testit të maturës janë matësi më i mirë për suksesin ose mungesën e tij në fushën e 

arsimit edhe për Komunën e Ferizajt. Tashmë është bërë lajm i zakonshëm çdo vit që në 

shumicën e komunave nxënësit nga shkollat profesionale tregojnë rezultat më të ulëta sesa 

nxënësit e gjimnazeve. Një çështje tejet e rëndësishme e cila dhe është trajtuar në hulumtimin 

sasior ka qenë përshtypja që e kanë të rinjtë për nivelin e nxënësve në shkollat e mesme 

profesionale.  

Në Komunën e  Ferizajt rezultatet tregojnë që numri më i madh i të anketuarve kanë qëndrim 

neutral në këtë pyetje më saktësisht 44%, kurse 51% mendojnë që këta nxënës janë të mirë/ 

shumë të mirë, kurse 4% kanë vlerësim negativ.   

 

 

 

                                                           
107 Intervistë me z.Bashkim Hyseni, Drejtor  i Qendrës së Kompetencës (Mjekësi). Intervistoi Biondina Mustafa me datën 

06.05.2016. 
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Grafiku 45: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen dhe cilësinë e nxënësve në shkollat e mesme 

profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Sigurisht suksesi në testin e maturës por edhe në nxënien e dijes së nxënësve të shkollave 

profesionale lidhet me literaturën dhe kushtet e mësimit. Të gjithë të intervistuarit kanë treguar 

për mungesë të literaturës specifike për drejtimet e këtyre shkollave, gjë që është përgjegjësi e 

MASHT.  

Më tutje, në mungesë të literaturës në gjuhën shqipe, shkolla e mesme e agrobiznesit është 

ndihmuar nga një organizatë ndërkombëtare financiarisht për të përkthyer libra adekuat nga 

gjuhë të huaja në gjuhën shqipe108. Mungesa e literaturës e bënë të vështirë mësimin për 

nxënësit, gjithashtu ulë dhe nivelin e mësimdhëniës nga ana e profesorëve.  

Një aspekt shumë i rëndësishëm është edhe interesimi i nxënësëve për t’u regjistruar dhe vijuar 

me rregull mësimin. Braktisja e shkollës pas regjistrimit ose një kohe të shkurtër mbetet 

shqetësuese poashtu veçanërisht nga meshkujt në fillim të procesit mësimor. Ky fakt pa dyshim 

tregon që shkollat profesionale jo vetëm që duhet të jenë atraktive për të tërhequr nxënës, 

poashtu t’i tërheqin ata që të vazhdojnë shkollimin. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës 

(ASK) shkollat profesionale megjithatë mbeten në një përqindje më të preferuar për djemtë, në 

vitin shkollor 2015/2016 në këto shkolla 60.7% kanë qenë djemë pastaj 39.3% vajza, më 

saktësisht në Komunën e Ferizajt janë 2109 djemë dhe 1658 vajza109. Këto të dhëna na japin 

dëshminë e mjaftueshme që vajzat më shumë janë të prirura për të vazhduar shkollimin e 

mesëm në shkollat jorpofesional e që do të kenë mundësinë të zgjedhin për në arsimin e lartë. 

Forcimi i kriterit pranues në shkolla të mesme profesionale si dhe koordinimi me institucionet 

përgjegjëse poashtu me sektorin privat për të hulumtuar mundësitë për punë praktike si dhe më 

vonë punësim, janë faktorë që do të ndikonin drejtpërdrejt që nxënësit të zgjedhin shkollat e 

mesme profesionale si mundësi për të ardhmen e tyre në vend që të shohin këto shkolla si 

mundësi të dytë, pa patur motivim ose interesim për drejtimet që ofrojnë.  

                                                           
108 Intervistë me z.Eshref Qerimi, Drejtor i Shkollës  së Mesme Agrobujqësore. Intervistoi Biondina Mustafa me datën 

06.05.2016. 
109 Agjencia e Statistikave të Kosovës: Raporti i Statistikave per Edukim 2015/2016. Shih linkun:https://ask.rks-

gov.net/en/edu (qasur për herë të fundit me datën  24.08.2016). 
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Nga të anketuarit shihet që përqindja më e lartë e nxënësve thonë që kanë zgjedhur këto shkolla 

për shkak të lëndëve që ofrojnë, për mundësitë e punësimit që mund të vijnë si dhe për kushtet 

e mira të shkollës. Mund të themi që rezultati i anketimit në këtë pyetje është paksa befasues 

sepse mungesa e literaturës dhe kushteve fizike për punë praktike e bëjnë të vështirë arritjen e 

pritshmërive të nxënësve. 

Grafiku 46: Arsyet që do të motivonin të rinjtë për regjistrim në shkollat e mesme profesionale 

(në bazë të numrit të anketuarve) 

 

 

KOMUNA E PRIZRENIT 

Komuna e Prizrenit ndodhet në juglindje të Kosovës dhe mbulon një sipërfaqe prej rreth 

284/km2 duke përfshirë qytetin e Prizrenit dhe 74 fshatra. Ka afër 180 mijë banorë. Sa i përket 

arsimit të mesëm të lartë, Komuna e Prizrenit ka gjithsej 7 shkolla të  mesme të larta, me 9,518 

nxënës dhe 537 mësimdhënës110. Karakteristikë për këtë komunë në fushën e arsimit është që 

mësimi zhvillohet në tri gjuhët zyrtare në nivel komunal në gjuhën shqipe, boshnjake dhe turke.  

Në vështrim të përgjithshëm  shkollat profesionale në Komunën e Prizrenit përballen me 

probleme pothuajse të njëjta sikurse shkollat në qytetet tjera, fillimisht infrastruktura fizike e 

objekte pastaj mungesa e mjeteve të punës që nxënësit të aftësohen në praktikë por edhe më 

shqetësuese është fakti se në qendrat e kompetencës të ndërtuara nga donacione të jashtme 

sipas standardeve të shkollave evropiane prap se prap në pah vijnë problemet që kanë të bëjnë 

me literaturën adekuate për drejtimet që ofrojnë shkollat si dhe me përgatitjen profesionale të 

stafit akademik.  

 

                                                           
110 Instituti GAP:Publikimi: Leternjoftimi i Komunave.  

Shih:http://komunat.institutigap.org/Files/prizren/2012/Let%C3%ABrnjoftimi%20i%20Komun%C3%ABs%20s%C3%AB

%20Prizrenit%202012.pdf  (qasur me datën 12.08.2016) 
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Tabela 9: Numri i nxënësve në tre shkolla të mesme të larta për vitet akademike 2012/13, 

2013/14, 2014/15, 2015/16 në Komunën e Prizrenit 

Shkolla Drejtimi 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

11 Marsi Teknike 1289 1517 1188 1806 

Ymer Prizreni Ekonomike-

Juridike 

491 487 567 431 

Lorenc Antoni Shkolla e Muzikës - - 90 109 

Burim: Statistika të siguruara nga shkollat përkatëse të Komunës së Prizrenit. 

Në Komunën e Prizrenit është vërejtur një mungesë komunikimi mes Menaxhmentit të 

shkollave profesionale dhe DKA-së, sidomos sa i përket ndarjes së informacionit mbi numrin 

e nxënësve të regjistruar në shkolla. Kjo vie në shprehje edhe gjatë procesit të përgatitjes së 

këtij dokumenti ku pavarësisht që dhe shkolla tjera të arsimit të lartë ne nuk kemi arritur që të 

sigurojmë të dhëna. 

Ndërsa, përfaqësuesit e të gjitha shkollave tjera të mesme në Prizren kanë deklaruar se ata nuk 

i kanë këto statistika, dhe të njëjtat duhet të kërkohen në DKA në Komunën e Prizrenit. Në 

anën tjetër, Drejtoria për Arsim në Komunën e Prizrenit ka potencuar që nuk ka pranuar 

statistika nga shkollat, dhe se shkollat duhet t’i posedojnë informatat të cilat i kemi kërkuar. 

Ky rast vërteton mungesën e theksuar të komunikimit mes shkollave dhe DKA-së, që paraqet 

shqetësim për mbarëvajtjen e përgjithshme të procesit mësimor në Prizren. 

Veprimet e MASHT-it në përmirësimin e gjendjes së shkollave profesionale 

MASHT ju qaset shkollave profesionale siç është e paraparë në Strategjinë për Arsimin 

Parauniversitar. Ky institucion bartë përgjegjësinë e hartimit të politikave të zhvillimit, mirëpo 

pas decentralizimit shkollat profesionale menaxhohen nga komunat përkatëse. Ministria e 

Arsimit është duke punuar në dy drejtime, e para të pajisë me mjete të punës praktike shkollat 

dhe e dyta të sigurojë literaturën adekuate. Sa i përket literaturës Ministria ka hartuar 170 

materiale mësimore për degë të ndryshme mirëpo kjo prap se prap nuk i përmbushë kërkesat e 

shkollave.111 

Parashihen mundësi bashkëpunimi me Shqipërinë dhe Maqedoninë në këmbim të materialeve 

pasi që të dyja vendet kanë më shumë përvojë në shkollimin dhe arsimin profesional dhe për 

shkak të gjuhës së teksteve. Ministria poashtu planifikon të rris buxhetin për mbështetje 

financiare të shkollave si dhe të heq disa lëndë teorike dhe të zëvendësohen me orë të punës 

praktike sipas kërkesave nga shkollat dhe nxënësit. Promovimi i shkollave profesionale bëhet 

përmes panairit të edukimit, panairit të firmave ushqimore si dhe java e dyerve të hapura.  

Nga këndvështrimi i nxënësve, pavarësisht se në shkollën teknike nxënësit vijojnë drejtimin e 

arkitekturës ata kanë problem në vazhdimin e shkollimit universitar sepse nxënësit nga shkollat 

                                                           
111 Intervistë me udhëqësen e divizionit për arsim dhe aftësim profesional znj. Valbona Fetiu-Mjeku,Ministria e Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë, Republika e Kosovës.  Intervistën e realizoi Admir Shala  me dt.29.06.2016. 
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tjera  mund të aplikojnë dhe kjo i vë këta nxënës që kanë mundësi për të studiuar vetëm në këtë 

drejtim në konkurencë me nxënës nga të gjitha fushat dhe i limiton mundësitë e tyre shumë112. 

Përmirësimet në politikat e zhvillimit të arsimit profesional 

Nga rezultatet e hulumtimit të rinjtë  shprehen pjesërisht mirë për kushtet në të cilat zhvillohet 

procesi mësimor por dhe duke lenë hapësirë për përmirësim në aspektet e praktikës, 26% e të 

anketuarve deklarojnë së kushtet janë shumë të mira/ të mira në të cilat zhvillohet procesi 

mësimor, 15% deklarojnë së kushtet janë të dobëta dhe 20% kanë mendim  neutral duke 

nënkuptuar që ka hapësirë për përmirësim të kushteve (shih grafikun 47). 

Grafiku 47: Perceptimi i të rinjve për kushtet për zhvillim të procesit mësimor në shkollat e 

mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Aspekti tjetër është edhe zgjedhja e stafit akademik që ndikon drejtpërdrejtë në cilësinë e 

mësimit. Në pyetjen e parashtruar për përgatitjen e mësimdhënësve në orët mësimore shumica 

e të anketuarve më saktësisht 77% e kanë vlerësuar stafin si shumë të mirë, kurse një përqindje 

e vogël prej 7% e ka vlerësuar si të dobët. Signifikant është numri i atyre që kanë mendim 

neutral për performancën e mësimdhënësve. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Intervistë me znj.Tenzilla Perdibuka, Kryetare e Këshillit të Nxënësëve të shkollës teknike ‘’11Marsi”. Intervistën e 

realizoi Admir Shala  me dt.28.06.2016. 
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Grafiku 48: Perceptim i të rinjve për përgatitjen akademike dhe profesionale të mësimdhënësve 

në shkollat e mesme profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Sa i përket shkollës teknike ka pasur një përmisim të imazhit në gjashtë vitet e fundit dhe 

tashmë nuk shihet vtëm si mundësi e dytë për ata nxënës që nuk kanë plotësuar kriteret për t’u 

pranuar në gjimnaz, kjoështë bërë fal punës dhe sukseseve të nxënësve, vitin e kaluar drejtimi 

i arkitekturës në kuadër të kësaj shkolle ka pasur arritshmëri të lartë në nivel nacional113. 

Në anën tjetër në shkollën e Qendrës së Kompetencës, këtë qendër e përbën një staf i 

përzgjedhur me kualifikime pasuniversitare dhe mosha mesatare e tyre është 27 vjeçar, dhe  kjo 

ka ndikuar shumë që në vitin e parë 60% e nxënësve kanë treguar sukses mbi mesatare114.  

Gjithsesi në bazë të anketave prap se prap shumica vlerësojnë që të qenurit nxënës në gjimnaz 

është privilegj, poashtu shumica e të anketuarve vlerësojnë që nxënësit regjistrohen në shkolla 

profesionale si mundësi e dytë pasi nuk arrijnë të plotësojnë kriteret për regjistrim në gjimnaz, 

66% e të anketuarve vlerësojnë se të jesh nxënës i gjimnazit është privilegj 20% mendojnë që 

të jesh nxënës i gjimnazit nuk është privilegj, ndërsa 13% nuk kanë përgjigje (shih grafikun 49. 

Përpos që të jesh nxënës i gjimnazit është privilegj sipas nxënësve edhe shkollat profesionale 

shihen si zgjedhje e dytë për 51% e të anketuarve. 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Intervistë me z.Xhelal Susuri ,Drejtor i shkollës teknike”11Marsi”, (realizuar me dt.28.06.2016)  
114 Intervistë me z. Ali Ismet Qoqaj ,Drejtor i Qendrës së Kompetencës (Ekonomi),(realizuar me dt.28.06.2016) 
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Grafiku 49: Perceptimi i të rinjve për privilegjin e të regjistruarit në gjimnaze (në bazë të numrit 

të anketuarve) 

 

Grafiku 50: Perceptimi i të rinjve për shkollat e mesme profesionale si zgjedhje e dytë pas 

mospranimit në gjimnaze (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Një praktikë e mirë që mund të shfrytëzohet për të motivuar nxënësit e shkollave profesionale 

është ajo e qendrës së kompetencës në këtë komuna. Kjo qendër ka bërë marëveshje me një 

ndër kompanitë më të mëdha private ‘’Elkos group’’ që të ju mundësojë nxënësve të bëjnë 

punë praktike.  

Informimi i nxënësve potencial për arsimin dhe aftësimin profesional fatkeqësisht mbetet në 

nivel shoqëror ose familjarë dhe si pasojë informimi nuk është adekuat. Nga të anketuarit 

vërehet njëndikim i madh nga prindërit që fëmijët e tyre të zgjedhin gjimnazin për të vazhduar 

shkollimin115, këtë e thotë edhe Drilon Rabi nga qendra e kompetencës. Nga të anketuarit 

shumica thonë që kanë mësuar për shkollat profesionale në rrethin familjarë dhe këtu duhet të 

kihet parasysh mungesa e informacionit korrekt dhe perceptimi shoqëror që shkollat 

profesionale janë shkolla të kategorisë së dytë për nxënës me sukses jo edhe aq të mirë. Shumë 

                                                           
115 Intervistë me z.Drilon Rabi ,Kryetar i Këshillit të Qendrës së Kompetencës, (realizuar me dt.28.06.2016)  
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pak është punuar me media duke reflektuar një nivel të ulët të numrit të nxënësve që kanë 

mësuar për shkollat profesionale nga mediat. 

Grafiku 51: Format e informimit të të rinjve për shkollat e mesme profesionale (në bazë të 

numrit të anketuarve) 

 

Suksesi dhe sfidat e shkollave profesionale në Komunën e Prizrenit 

Vënia e kritereve për pranim në shkolla profesionale dhe tërheqja e nxënësve të motivuar për 

t’u aftësuar në profesionet e ofruara mbesin sfidë për shkollat profesionale kjo pastaj reflekton 

edhe në suksesin e përgjithshëm në testin e maturës ku vazhdimisht nxënësit nga gjimnazet 

tregojnë sukses më të madh.  

Për shkak se kriteri i pranimit në shkolla profesionale është shpesh i ulët kjo bënë që në një 

klasë të ketë nxënës shumë të motivuar dhe të mirë në mësime dhe nxënës që  janë regjistruar 

sepse nuk kanë pasur sukses të mirë në shkollën fillore dhe nuk janë pranuar në gjimnaz. 

Sigurisht kjo ndikon në perceptimin e përgjithshëm që kanë nxënësit dhe prindërit për shkollat 

profesionale.  

Nga të anketuarit shumica vlerësojnë që nxënësit e këtyre shkollave janë të mirë më saktësisht 

68%, kurse 26% kanë qëndrim neutral dhe 6% kanë vlerësim negativ. 
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Grafiku 52: Perceptimi i të rinjve për përgatitjen dhe cilësinë e nxënësve në shkollat e mesme 

profesionale (në bazë të numrit të anketuarve) 

 

Sfidë tjetër është informimi korrekt i nxënësve për regjistrimin në këto shkolla, drejtimet që 

ofrohen dhe mundësitë për të vazhduar në universitet apo për të gjetur punë pas përfundimit. 

Nga të anketuarit del që lëndët e mira janë faktori kyesor që tërheq nxënësit në arsimin 

profesional përcjellur nga kushtet e mësimit, përgatitja profesionale e stafit akademik dhe 

mundësitë për punësim. Në këtë drejtim mund të merret si shembull qendra e kompetencës në 

Prizren, ku është gjetur një mënyrë kreative për të informuar nxënësit rreth shkollës dhe 

Drejtimive përmes filmave dokumentar. Krijimi dhe mirëmbajtja e një platforme online me të 

gjitha informacionet rreth arsimit profesional në komunë është shumë e nevojshme, i gjithë 

informacioni nuk mund të kalojë vetëm përmes kontaktit fizik të personave përgjegjës. 

Shkollat profesionale janë bosht i zhvillimit ekonomik. Tërheqja e nxënësve bëhet me kualitet 

përmes programeve atraktive dhe kushteve të mësimit. Lëndët dhe kushtet më të mira përbëjnë 

dy motivuesit kryesor të nxënësve për t’u regjistruar në shkolla profesionale me nga 54% te 

respondentëve, pasuar nga kualiteti i mësimdhënësve me 19% dhe shanset për punësim me 

12% (shih grafikun 53). Kushtet e punës dhe kualiteti i mësimdhënësve përbëjnë dy nga 

parakushtet e suksesit të nxënësve. 
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Grafiku 53: Arsyet që do të motivonin të rinjtë për regjistrim në shkolla të mesme profesionale 

(në bazë të numrit të anketuarve) 

 

 

Koordinimi i shkollave por edhe i drejtorisë së arsimit me sektorin privat mungon, 

bashkëpunimi mes këtyre palëve është i domosdoshëm sidomos kur kihet parasysh që shumica 

e shkollave nuk kanë kushte fizike për punë praktike dhe nxënësit nuk kanë mundësi të 

aftësohen në praktikë deri në përmirësimin e kushteve nga institucionet dhe kjo zbrazëti mund 

të plotësohet në bashkëpunim më bizneset. 

Komuna duhet të ndërmarrë disa veprime që të përmisojë gjendjen në shkollat e mesme 

profesionale: 

1. të vendos dhe të sigurojë respektimin e kritereve për pranim në shkolla të mesme 

profesionale. 

2. të nxisë bashkëpunimin mes këshillave të shkollave. 

3. të nxisë dhe përfshijë sektorin privat në arsimin dhe aftësimin profesional. 

4. të trajnojë mësimdhënësit vazhdimisht në fushën e ligjërimit ashtu siç është e paraparë 

nga MASHT. 

5. të organizojë dhe të jetë pjesë e sesioneve informuese për mundësitë që ofrojnë shkollat 

profesionale. 

6. Mbështetja financiare për shkollat me drejtimet që kërkohen nga tregu i punës 
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ASPEKTET E FINANCIMIT TË AKTIVITETEVE NË SHKOLLAT 

E MESME PROFESIONALE 

Me miratimin e Ligjit për arsim parauniversitar, kompetencat për menaxhimin financiar i kanë 

kaluar komunave të Kosovës. Në mënyrë të specifikuar, kjo çështje është e rregulluar me 

Udhëzimin Administrativ 33/2013 për zbatimin e një formule komunale për përcaktimin e 

buxheteve të shkollave që administrohen nga komunat. Ky udhëzim përcakton mënyrën e 

ndarjes së buxhetit, formën e alokimit të buxhetit nga DKA tek shkollat, përkufizon formulën 

me të cilën përcaktohet shuma e buxhetit të ndarë për secilën shkollë dhe përcakton kategoritë 

e shpenzimeve. 

Një nga synimet e Planit Strategjik të Arsimit të Kosovës 2011-2016 ishte që deri në vitin 2014 

të realizohet decentralizimi financiar duke kaluar përgjegjësitë financiare për arsimin 

parauniversitar nga MASHT tek komunat dhe nga DKA tek shkollat. Megjithatë, kjo strategji 

ende nuk është zbatuar në tërësi në praktikë. 

Megjithatë, sipas Raportit Vlerësues të Planit Strategjik të Arsimit 2011-2016 progresi për 

bartjen e përgjegjësive financiare ka hasur në disa sfida, si: mungesa e njohurive teknike, 

mungesa e kapaciteteve të shkollave për zbatim të menaxhimit financiar, mungesa e Këshillave 

të Shkollave, mungesa e planeve zhvillimore dhe mosprioritizimi dhe mungesa së kapaciteteve 

të DKA për monitorim dhe mentorim të shkollave. Megjithatë, tani të gjitha shkollat e Kosovës  

kanë nga një nënllogari dhe një kod buxhetor në kuadër të buxhetit të DKA-ve që tregon se 

kanë të ndarë buxhetin e tyre mirëpo, vetëm diku 30% e tyre e menaxhojnë buxhetin në mënyrë 

të pavarur,ndërsa pjesa tjeter ende hezitojnë që në tërësi të menaxhojnë në mënyrë të pavarur 

me buxhetin. 

Sipas Udhëzimit Administrativ 33/2013, shkollat janë të obliguara të përgatisin një plan 

financiar vjetor, në bazë të të cilit i planifikojnë të gjitha shpenzimet brenda një viti kalendarik 

nga buxheti i alokuar. Deri tani shumica e shkollave e përgatisin planin financiar dhe e 

dorëzojnë në DKA, mirëpo, këto plane bëhen formalisht dhe nuk planifikohen mirë, dhe si 

rezultat krijohen probleme në implementim të planit, me mungesë të buxhetit, me kërkesa ad-

hoc tek DKA dhe vonesa në realizimin e aktiviteteve dhe obligimeve të shkollës.  

Drejtorët e shkollave në mungesë të njohurive mbi financat ose një zyrtari financiar kanë 

vështirësi në arsyetimin e shpenzimeve, dorëzimin e kërkesave me kohë në DKA, kërkesat e 

paplanifikuara dhe të shpejta. 

Financimi i aktiviteteve jashtë shkollore është i rregulluar me Udhëzimin 02/2016, i cili 

parasheh aktivitetet të cilat shkollat dhe nxënësit mund t’i organizojnë. Ky udhëzim jep pak 

udhëzime se si shkolla apo nxënësit mund t’i financojnë aktivitetet e tyre. KDSH-të dhe 

nxënësit kanë pak njohuri se çfarë mundësi kanë për të siguar financimin e aktiviteteve 

jashtëshkollore. DKA-të kanë mbështetur financiarisht aktivitetet jashtëshkollore edhe pse nuk 

janë paraparë në plane financiare, kryesisht në rastet kur projektet kanë qenë të financuara edhe 

nga ndonjë donatorë. 
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PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET 

Qëllimi i kësaj analize është të prezantojë obligimet dhe veprimet e ndërmarrura nga ana e 

institucioneve në funksion të ngritjes së cilësisë në shkollat profesionale dhe përmirësimin e 

imazhit të këtyre shkollave për t’i bërë atraktive për nxënësit. Ky punim ka në fokus poashtu 

edhe perceptimin e shoqërisë, e në veçanti nxënësve për shkollat profesionale dhe faktorët që 

do  ndikojnë në këtë drejtim. Vëmendje i kushtohet planeve dhe strategjive komunale të cilat 

janë draftuar nga komunat për ngritje të cilësisë dhe përmirësim të infrastrukturës në shkolla 

profesionale. 

Gjatë analizës së planeve dhe strategjive komunale vërehet një fokusim i madh i komunave në 

investime në përmirësim të infrastrukturës dhe më pak investime në trajnim të stafit dhe 

praktikës profesionale. Në përgjithësi komunat kanë probleme me objektet shkollore me numër 

të limituar të kabineteve për lëndët përkatëse dhe nivel të ultë të sigurisë në shkolla duke 

dëmtuar imazhin e këtyre shkollave.  

Duke konsideruar nivelin e lartë të papunësisë në këto komuna dhe nivelin e lartë të  atyre që 

nuk kanë arsimim profesional sjell në fokus rëndësinë për të krijuar mundësi për stimulim të 

aftësimit profesional për t’i bërë të gatshëm për tregun e punës në profesione ku nuk kërkohet 

shkollimi i lartë. 

Me qëllim të prezantimit të gjendjes së shkollave profesionale në shumë kënde janë zhvilluar 

intervista dhe shpërndarë pyetësorë për të matur perceptimin për këto shkolla në shoqëri. 

Pyetësori i hartuar nga INPO  është në përputhje të plotë me qëllimin e punimit për t’i 

kontribuar pozitivisht zhvillimit të shkollave profesionale dhe tenton të paraqes informacione 

edhe nga burime sekondare të këtij hulumtimi, të prezantuara në raporte, plane dhe strategji të 

Komunave që janë pjesë e hulumtimit. 

Më poshtë do t’i gjeni të radhitura përfundimet e dalura për secilën nga pyetjet në këtë pyetësor, 

në 7 komunat ku është duke u implementuar projekti:  

1. Në përgjithësi nga rezultatet e hulumtimit të INPO-s më respondentë, pjesa më e madhe  

e tyre kanë dëgjuar për shkollat profesionale. Por, jo dhe i papërfillshëm është numri i 

aty që nuk kanë dëgjuar fare për shkollat profesionale që sillet rreth 10% në nivel të 

përgjithshëm. 

2. Kryesisht komunat bëjnë pak për promovim të shkollave profesionale. Një përqindje e 

vogël e respondetëve deklarojnë që kanë dëgjuar për shkollat profesional nga 

përfaqësuesit institucional. Komunat kryesisht ua kanë ngarkuar vetë shkollave duke u  

kërkuar për të përgatitur fletëpalosje për promovim të programeve duke mos mjaftuar 

marrë për bazë imazhin e shkollave profesionale. Pjesa më e madhe e respondentëve 

deklarojnë së për arsimin profesionale kanë mësuar nga mësimdhënësit.  

3. Kjo ka ardhur nga promovimi përmes vizitave në shkolla dhe shpërndarja e broshurave. 

Promovimi ka bërë që të rritet  numri i të interesuarve për shkollat profesionale, edhe 

pse në vazhdimësi ka rënie të numrit të nxënësve. Puna me media në promovim të 

shkollave profesionale nuk është në nivelin e duhur.  Një pjesë e madhe e respondentëve 

kanë deklaruar që për arsimin profesional kanë mësuar nga anëtarët e familjes duke 

shpërfaqur paragjykimin që ekziston për shkollat profesionale. 
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4. Suksesi i nxënësve nuk paraqitet si problem për shkollat profesionale si teknike,bujqësi 

dhe ekonomi pasiqë aty . Nga vlerësimi i respondentëve del që shumica vlerësojnë si të 

mirë apo shumë të mirë nxënësit e shkollave profesionale dhe një përqindje shumë e 

vogël janë shprehur negativisht për suksesin e nxënësve. Më e lartë është përqindja e 

atyre që janë neutral mbi rezultatet e  nxënësve që paraqet skepticizëm por dhe 

mosinformim për gjendjen në këto shkolla.  

5. Në intervista me akterët kryesor të arsimit profesional dhe me përfaqësues të nxënësve 

shpërfaqen defektet sistemore në funksion të përgratitjes së mësimdhënësve për 

procesin mësimor.  

Si pasojë e mungesës së literaturës së papërtërirë dhe skriptave mësimdhënësit 

detyrohen të përgatisin skripta për nxënës. Megjithatë nxënësit në shkolla profesionale 

shprehen të kënaqur më përgatitjet e mësimdhënësve.  

6. Me gjithë faktin që shkollat profesionale, respektivisht shkolla e mesme teknike, 

bujqësi dhe ekonomike theksojnë që nuk kanë problem më suksesin e nxënësve, prap 

është prezent paragjykimi për këto shkolla si te nxënësit ashtu edhe të prindërit. Ka 

nxënës të gjimnazit të cilët shkojnë në fusha profesionale në studimet e larta. Kjo vije 

në saje të mungesës së bashkëpunimit të familjes me shkollën, ndikimi i rrethit 

shoqëror, ndikimi i traditës tashmë të krijuar për prioritizim të gjimnazit. Për këtë, 

shumica e respondentëve deklarojnë se ndjekja e gjimnazit përbën një privilegj. Është 

shqetësues fakti që një pjesë e madhe e respodentëve mendojnë që nxënësit e regjistruar 

në këto shkolla e kanë si zgjedhje të dytë. 

7. Shkollat profesionale janë bosht i zhvillimit ekonomik. Por kërkohet të ketë ngritje në 

numrin e të regjistruarve në këtë fushë. Tërheqja e nxënësve bëhet me kualitet përmes 

programeve atraktive dhe kushteve të mësimit. Lëndët dhe kushtet më të mira përbëjnë 

dy motivuesit kryesor të nxënësve për tu regjistruar në shkolla profesionale, pasuar nga 

kualiteti i mësimdhënësve  dhe shanset për punësim.  

8. Komunat kanë shtuar numrin e drejtimeve në shkolla profesionale pa konsultuar 

strategjinë nacionale si dhe pa bërë ndonjë hulumtim për të matur nevojat e tregut të 

punës. 

Nëse i marrim si tërësi, shumica e shkollave të mesme profesionale në Kosovë përballen me 

probleme të njëjta. Mungesa e kabineteve dhe punëtorive për punë praktike, mungesa e 

literaturës, niveli i përgaditjes profesionale të mësimdhënësve dhe kalueshmëria në provimin e 

maturës janë vetëm disa nga problemet e përbashkëta të shkollave profesionale në të gjithë 

vendin. Në anën tjetër, përveç shkollës së mjekësisë, shkollat tjera profesionale vazhdojnë të 

mos e gëzojnë privilegjin e njëjtë tek nxënësit sikurse gjimnazet. Ndonëse është arritur progres 

në informimin e nxënësve rreth rëndësisë së shkollave profesionale, shkollat, DKA-të dhe 

MASHT-i duhet të intensifikojnë përpjekjet për t’i bërë më atraktive shkollat profesionale për 

nxënësit e rinj.  

Duke pasur parasysh rezultatet e  hulumtimit, INPO rekomandon: 

Për Komunat: 

1. Komunat të kenë prioritet cilësinë dhe avansimin e stafit brenda shkollave 

profesionale; 
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2. të punojnë më shumë në ngritjen e nivelit të sigurisë në shkolla; 

3. secila komunë duhet të krijoj qendrën për këshillim në karrierë e cila do të krijon 

parakushte për lidhjen e shkollave për arsim dhe aftësim profesional (SHAAP) me 

sektorin privat; 

4. Shkollat duhet të vendosin prioritetet e tyre dhe cilësinë mos ta shohin vetëm përmes 

përmirësimit të kushteve fizike por dhe avancimeve tjera organizative; 

5. Komuna dhe shkollat duhet të jenë më aktive në fushatat vetëdijesuese për mundësitë 

në punësim pas përfundimit të shkollave profesionale për të rinjtë; 

6. Duhet të punohet në zhvillimin e raporteve në mes të DKA-së dhe shkollave 

profesionale në funksion të zhvillimit të politikave për ngritje të cilësisë dhe 

përmirësimin e kushteve në shkollat profesionale; 

7. Ndërtimi i partneritetit me mediat lokale në funksion të promovimit të mundësive nga 

arsimi profesional; 

8. DKA dhe shkollat profesionale duhet të arrijnë marrëveshje bashkëpunimi me 

kompanitë private dhe të monitorohet praktika profesionale që zhvillohet në këto 

kompani; 

9. Drejtoritë Komunale të Arsimt duhet të caktojnë koordinatorin i cili do të monitoroj 

cilësinë në shkolla; 

10. Përmirësimi i zinxhirit bashkëpunues ndërinstitucional në drejtim të zhvillimit të 

literaturës përkatëse; 

11. zhvillimi i një strategjie institucionale të tërheqjes së nxënësve të mirë në drejtim të 

shkollave profesionale në veçanti shkollës teknike; 

12. Promovim  i mundësive që ofrojnë  shkollat profesionale në veçanti shkolla teknike 

dhe e bujqësisë; 

13. Investim më i madh në kualitet përmes programeve atraktive, avansim të stafit dhe 

kushteve të mësimit në shkollat profesionale; 

14. Komunat individualisht duhet të kenë plane zhvillimore/arsimore komunale (të ndara 

apo të integruara në planet e përgjithshme të zhvillimit); 

15. Të zgjerohen kapacitete monitoruese të DKA-ve për shkollat profesionale në vend; 

16. Krijimi dhe mirëmbajtja e një platforme online me të gjitha informacionet rreth arsimit 

profesional në komunë; 

17. Fuqizim i këshillit të nxënësve në nivel lokal që shërben si platformë për shkëmbim 

informacioni si dhe organizim të përbashkët të aktiviteteve; 

18. Duhet funksionalizuar planet e standardizuara për zhvillimin profesional të 

mësimdhënësve dhe të caktohet personi përgjegjës për zbatim të tyre. 

19. Duhet të ketë unitet ndërmjet plane zhvillimore/arsimore komunale. 

20. Të rritet bashkëpunimi dhe të bëhet shkëmbimi i përvojave të mira ndërmjet 

Komunave  

21. Të arrihet marrëveshje mirëkuptimi ndërmjet Komunës dhe ndërmarrjeve publike dhe 

atyre private që të kryejnë punën praktike nxënësit. 

Për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë: 

22. Të shtojë bashkëpunimin me DKA-të në harmonizim të veprimeve  në funksion të 

përmbushjes së nevojave të shkollave; 
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23. Të angazhohet në përmbushjen e obligimeve ligjore për t’i përgatitur tekstet shkollore 

për lëndët të cilat kanë mungesë të teksteve dhe të rifreskoj ato tekste të vjetëruara.  

24. Të stimuloj krijimin e Qendrave për Këshillim të Karrierës në kuadër të DKA-ve; 

25. Të angazhohet në garantimin e implementimit të Ligjeve dhe të Udhëzimeve 

Administrative lidhur me arsimin parauniverzitar, e veçanërisht të akteve ligjore që 

kanë të bëjnë me shkollat profesionale në këtë rast; 

26. Të angazhohet në përpilimin e provimit të maturës për shkollat profesionale duke iu 

përshtatur planprogrameve mësimore të shkollave; 

27. Të përkujdeset që shkollat profesionale të shfrytëzojnë mundësitë për zgjerim të 

veprimtarisë në ofrim të shërbimeve ekonomike për subjekte tjera të garantuar si 

mundësi me ligj. 

28. Të arrihet një marrëveshje institucionale për zhvillimin dhe zbatimin e mekanizmave 

për monitorim mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Drejtorive 

Komunale të Arsimit;  

29. Të krijohet një kornizë ligjore që inkurajon bizneset, përmes lehtësirave financiare të 

krijojnë hapësirë për nxënësit e shkollave profesionale duke ndjekur praktikën e 

Maqedonisë; 

30. Të bëjë një vlerësim të gjendjes aktuale dhe të identifikoj problemet kyçe, të zgjedhë 

një model për mënyrën e financimit të arsimit parauniversitar dhe pastaj të ndërmarrë 

hapat për amendamentimin e Ligjit për arsimin parauniversitar; 

31. Të nxjerrë një udhëzim administrativ me të cilin e rregullon në mënyrë të detajuar 

planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit nga shkolla. 

32. Ministria e Arsimit të parasheh në buxhet për nxënësit e shkollave profesionale që t’u 

ndahet meditje për ditët që kryejnë prakikë në ndërmarrjet private. 
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SHTOJCA I – Rreth INPO 

INPO është themeluar në vitin 2005 duke implementuar aktivitete që kanë ndihmuar integrimin 

e qytetarëve në proceset sociale dhe vendimmarrëse. Pas tri vite punë efektive, duke e parë të 

rëndësishme profilizimin e INPO-s, kemi përcaktuar fushën e politikave publike, si qëllimin 

bazë të punës së organizatës. 

Gjatë këtyre njëmbëdhjetë viteve të punës intensive ne kemi ndërtuar raport të shkëlqyeshëm 

me mediat si dhe partneritet me organizata të ndryshme, duke qenë anëtar të disa rrjeteve të 

rëndësishme në Kosovë. Stafi i INPO-s është rritur, duke mundësuar kështu edhe rritjen e 

zonave të monitorimit, në më shumë komuna të Kosovës dhe duke zgjeruar programet e 

veprimit. Synimi që të jemi pjesë e rrjeteve rajonale është arritur dhe INPO do të vazhdojë të 

përmbush këtë qëllim, gjithmonë duke ruajtur raportet e mira me partnerët aktual. 

Avokimi dhe fushatat sensibilizuese në fushën e politikave publike, përbëjnë aspektin më të 

suksesshëm të punës së organizatës gjatë këtyre njëmbëdhjetë viteve. Ne synojmë të jemi një 

partner konstruktiv në të gjitha proceset në kuadër të fushës sonë të veprimtarisë. 

Vizioni i Organizatës INPO është për institucione lokale që qeverisen me vlera demokratike ku 

qytetari është bashkëvendimmarrës, ndërsa INPO për mision të saj ka promovimin e 

demokratizimit të qeverisjes lokale përmes aktivizmit qytetar dhe përkushtohet në avansimin e 

vlerave të një shoqërie të hapur. 

Organizata INPO funksion me dy programe: 

I. Programi për Qeverisje të Mirë - që ka për qëllim promovimin e qeverisjes së 

përgjegjshme duke nxitur përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje, transparencë, 

llogaridhënie dhe sundim të ligjit, 

II. Programi për Edukim Demokratik - që ka për qëllim krijimin e mundësive për të rinjtë 

për të qenë aktiv dhe promotor të një shoqërie të hapur. 


