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Statistikat e Arsimit në Kosovë 

Shkurtesat 

EFA – APGJ  Arsimi për të gjithë 

EMIS – SIMA  Sistemi i informimit në menaxhimin e arsimit 

EU – UE  Unioni Evropian 

FAO – AUB  Organizata e ushqimit dhe  bujqësisë  

PFZHSAK – Perkrahja finlandeze për zhvillimin e sektorit të arsmimit në Kosovë 

IOM – INM Organizata Ndërkombëtare e Migrimit 

ISCED – KSNA Klasifikimi standard ndërkombëtar i arsimit 

LFS – AFP Anketa mbi fuqinë puntore 

LSMS – AMSJ Anketa e masës së standardit të jetesës 

OECD – OBEZH Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillim 

SOK – ESK Enti i Statistikës i Kosovës   

TA – DEST Departamenti tranzicional i arsimit, shkencës dhe teknologjisë 

UIS – Instituti i UNESKO-s për Statistikë 

UNESCO – UNESKO Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe 

Kulturë 

UNDP – PZHKB  Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara 

UNFPA – FPKB  Fondi i Popullatës i Kombeve të Bashkuara 

UNICEF – Fondi i Fëmijëve i Kombeve të Bashkuara 

UNMIK – Misioni Administrativ i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë 

UPE – AFU  Arsimi Fillor Universal 

WB – BB  Banka Botërore 

WHO – OBSH  Organizata Botërore e Shëndetësisë 

  

 Çelësi i simboleve 

    -    Zero 

    ..    Nuk ka të dhëna 

    .     Nuk zbatohet 

  0    Më pak se gjysma e njësisë e punësuar 

 

Në tabelat ku janë rrumbullakësuar shënimet në shifrën fundore më të afërt, mund të 

ketë një mospërputhje të vogël të shumës së njësive përbërëse siç tregohet më poshtë. 
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Statistikat e Arsimit në Kosovë 

Mirënjohje 

 
Këtë raport e ka përgatitur një ekip i udhëhequr nga Romie Anderson, bashkëdrejtor 
ndërkombëtar i Zyrës së Statistikës së Kosovës. Autori kryesor i këtij raporti është 
Jonas Borjesson nga Statistika e Suedisë. Anëtarët e tjerë të ekipit janë: 
 
Hashim Rexhepi, ESK 
Ajshe Avdiu, ESK, veçanërisht kapitullin 8 
 
Raj Krishna Shresta, DTASHT / Banka Botërore EMIS projekti 
Tuija Pesammaa, DTASHT, FSDEK, veçanërisht kaptina 7 
Marianne Ëiseman, DTASH,UNICEF, veçanërisht kaptina 3 
 
Chris Klein-beekman, UNICEF 
 
UNICEF-i e ka financuar këtë raport. Raportin e projektit përfundimtar e kanë lexuar, 
përveç anëtarëve të ekipit, një numër njerëzish; një grup i lexuesve; nga DTAASHT-
ja dhe UNICEF-i. 
 
Raporti çon peshë të madhe në dy studime familjare: në Studimin demografik dhe 
socio-ekonomik të kryer nga ESK-u, UNFPA-ja dhe IOM-i gjatë periudhës nëntor-
dhjetor 1999 dhe në Studmin e masave të standardit të jetesës të zbatuar nga BB-ja, 
UNDP-i, FAO-ja, IOM-i dhe ESK-u gjatë periudhës tetor-nëntor 2000. 
 
Njihen kontributet nga secili që përmendet më lart. 
 
Konstatimet, interpretimet dhe përfundimet e shprehura në këtë raport janë plotësisht 
ato të autorëve dhe nuk duhet t’u atribuohen assesi UNMIK-ut/ESK-ut, DASH-it ose 
UNICEF-it. Emërtimet dhe hartat e përdorura në këtë raport nuk mundësojnë të 
kuptuarit e pasqyrimit të ndonjë opinioni në statusin ligjor të territorit ose të 
autoriteteve. 
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Parathënie 

Kosova ka pësuar ndryshime themelore gjatë decenies së kaluar. Trashëgimi i 
trazirave, i konfliktit dhe i luftës së gjatë civile mbase është më i dukshmi në fushën e 
arsimit, ku fëmijët dhe të rinjtë përpiqen të pajisen me shkathtësi dhe dituri të 
nevojshme për të marrë pjesë plotësisht në Kosovën e pas konfliktit. Arsimi është e 
drejtë themelore e njeriut, dhe shërben si një ndër instrumentet imponuese për ta 
hapur potencialin e kosovarëve për të ndërtuar një të ardhme paqësore, tolerante dhe 
të suksesshme. 

Kosova ka histori krenare të arritjeve në arsim. Nivelet e të arriturave të arsimit 
kanë qenë të larta në të kaluarën krahasuar me vendet e tjera në shkallë të ngjashme të 
zhvillimit ekonomik. Shkrim-leximi i të rriturve ka qenë thuaja universal, kurse 
shkalla e pjesëmarrjes dhe e kryerjes së shkollimit të fëmijëve dhe të rinjve të të dyja 
gjinive është e lartë në të gjitha nivelet. Mirëpo, fëmijët – e sidomos fëmijët e varfër – 
janë gjithnjë e më shumë në rrezik t’u mohohet e drejta për arsimim të barabartë. 
Përvoja e vendeve të tjera në tranzicion (ku është çrregulluar bukur shumë arsimi i 
fëmijëve nga trazirat etnike, lufta dhe trazirat qytetare) tregon rrezikun potencial më 
shumë se në Kosovë. Pabarazi të dukshme të mundësive për mësim janë paraqitur në 
vendet fqinje të tranzicionit, me një tregues kryesor që është rënie e shkallës së 
regjistrimit, sidomos në nivelin e lartë të shkollës së mesme. Vitet e stagnimit 
ekonomik dhe të konfliktit në Kosovë, poashtu i kanë keqësuar standardet arsimore 
evidente në vendet e tjera të tranzicionit. Kështu, nevoja për ta vlerësuar gjendjen në 
Kosovë është bërë e ngutshme. 

Ky botim është përpjekja e parë për t’i grumbulluar të gjitha të dhënat e arsimit 
nga burime të ndryshme që sa ka mundësi të sigurohet një profil i qartë statistik i këtij 
sektori. Siç tregohet në raport, rezultatet relativisht pozitive të arsimit për popullatën e 
Kosovës në tërësi tregojnë laryshi të konsiderueshme etnike, regjionale dhe gjinore: 
gratë nga minoritetet etnike në trevat rurale duket se janë në gjendje më të 
pavolitshme. Tendenca që të pakësohet numri i vajzave të shkolluara, sidomos nga 
shkollat e mesme, na përkujton obligimet tona për ta siguruar një cilësi arsimimi për 
të gjithë, si dhe rolin kryesor të të dhënave të sigurta, të pagrumbulluara në këtë 
përpjekje. Statistikat kurrë nuk do të sigurojnë të gjitha përgjigjet, kurse ne na pengon 
mungesa e të dhënave në disa fusha të rëndësishme; megjithatë, ky publikim paraqet 
hap të rëndësishëm përpara në përpjekjet tona për t’i përmirësuar përpjekjet tona për 
ta avancuar të kuptuarit tonë të situatës së arsimit në Kosovë. Ky raport ka për qëllim 
të vëhet një vijë kryesore gjatë së cilës mund të mbikëqyren dhe të vlerësohen 
zhvillimet e ardhshme në sistemin e arsimit; kurse duke identifikuar fushat ku 
mungojnë ose nevojitet të përmirësohen të dhënat, ne shpresojmë po ashtu të 
sugjerojmë një agjendë hulumtimi për studime të mëtejme në arsim. 

Ky publikim është rezultat i përpjekjeve bashkëpunuese midis Entit Statistikor të 
Kosovës (ESK), Departamentit Tranzicional të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjise 
(DTASHT) dhe UNICEF-it. Ne u jemi mirënjohës atyre që kanë ndihmuar përgatitjen 
e këtij raporti dhe presim që sugjerime të mëtejme për t’i bërë versionet e ardhshme të 
këtij publikimi më efektive për shfrytëzuesit e shënimeve statistikore në Kosovë. 

 
Prishtinë, dhjetor 2001 
 
Ronnie Andersson       Michael Daxner   Rosemary Fieth 
Hashim Rexhepi         Zyrtar kryesor ndërkombëtar   Kryesues i Zyrës 

       Bashkë-Drejtor           DTASHT                 UNICEF 



Statistikat e Arsimit në Kosovë 

Kaptina 1: Kosova dhe popullata e saj 

 

Territori 
Kosova është territor i vogël dhe i mbyllur, e cila kufizohet me Shqipërinë, Malin 

e Zi, Serbinë dhe Maqedoninë (IRFJM). Sipërfaqja e saj është 10.877 kilometra 
katrorë. Kjo është gati sa një e treta e Belgjikës. Tani Kosova ndahet në 5 rajone dhe 
në 30 komuna. 
 
Figura 1.1: Harta e Kosovës 
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Klima e Kosovës është kontinentale me verë të ngrohtë dhe dimër të ftohtë. 
Kosova është e populluar dendur me gati 200 vetë në një kilometër katror. Kosova 
është e varfër. Sipas AMSJ-së (Studimi i matjes së standardit të jetës 2000) 12 
përqind e popullatës është jashtëzakonisht e varfër, kurse nja 40 përqind është e 
varfër. Kështu, sipas AMSJ-së, gati gjysma e popullatës në Kosovë ishte e varfër në 
vjeshtën e vitit 2000 (Banka Botërore (2001b). 
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Statistikat e Arsimit në Kosovë 

 Popullata 
Në fund të Luftës së Dytë Botërore, Kosova ka qenë në pjesën më të madhe 

shoqëri rurale, me popullatën rurale që përbënte 80 përqind të popullatës së 
gjithmbarshme. Në vitin 1991, popullata e Kosovës ishte ende 63 përqind rurale. Në 
vitin 2000, në AMSJ-në vlerësohej se popullata rurale ishte mbi 60 përqind. Është 
vështirë të parashikohen ndryshime të ardhshme rurale-urbane, por nëse Kosova vijon 
përvojën e vendeve të tjera ballkanike, ajo do të ketë një ndryshim të shpejtë drejt 
urbanizimit. 

Shtimi i popullatës ka qenë ekstenziv nga fundi i Luftës së Dytë Botërore deri në 
fillim të viteve 1990-a. Nga viti 1961 deri në 1991, Kosova ka shtuar më shumë se 
dyfish popullatën e saj. Gjatë kësaj periudhe kohore, ishte kryesisht popullata 
shqiptare ajo që shtohej, gjersa popullata serbe ka ngelur konstante dhe ka arritur rreth 
200,000 njerëz gjatë gjithë kësaj periudhe, ndonëse pjesëmarrja e saj në popullatën e 
gjithmbarshme zvogëlohej. 
 

Pasqyra 1.1 Popullata e Gjithmbarshme dhe Popullata sipas Origjinës Etnike në bazë Rregjistrimet 
_____________________________________________________________________ 

Regjistrimi i popullatës Popull. e gjithmbarshme  Nga e cila në përqindje 
Viti                Shq.        Serbë  Të tjerë   Gjithsej 
1948   729 000  68 24     8  100 
1953   808 000  65 23   11  100 
1961   964 000  67 24     9  100 
1971                        1 244 000  74 18     8  100 
1981                         1 584 000                 77 13   10  100 
1991                         1 956 000  82 10     8  100 
___________________________________________________________________ 
 
Burimi: Regjistrimi i popullsisë nga viti 1948 deri më 1991 
 

Popullata e gjithmbarshme në vitin 2000 ishte llogaritur përafërsisht në 2 milionë 
njerëz.  

Sipas AMSJ 88 përqind janë definuar si popullatë shqiptare. Popullata serbe 
llogaritej në 7 përqind, kurse grupet etnike të tjera arrinin përafërsisht 5 përqind të 
popullatës së gjithmbarshme. 
 
Figura 1.2 Pjesëmarrja etnike në Kosovë në vitin 2000 
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 Burimi: Studimi i matjes së standardit të jetesës (SMSJ) 2000 

 
Grupet etnike të tjera përbëhen kryesisht nga boshnjakët (1.9 përqind), romët,  

ashkalinjtë dhe egjiptianët (1.7 përqind) dhe turqit (1 përqind). 
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Statistikat e Arsimit në Kosovë 

Në Evropën e moshuar, popullata e Kosovës bën përjashtim. Popullata është 
shumë e re, rreth një e treta nën moshën 15 vjeçe, dhe gjysma nën 25 vjeçe. Për 
krahasim, vetëm 5.5 përqind e popullatës është 65 vjeçe dhe më e vjetër. Niveli i 
popullatës ‘aktive’ (midis moshës 15 dhe 64 vjeçe) është rreth 62 përqind. Shkalla e 
varësisë është e lartë, kryesisht për shkak të përpjestimit të lartë të popullatës nën 
moshën 15 vjeçe. Mosha mesatare në vitin 2000 ishte 22.2 vjet krahasuar me 20.9 vjet 
në vitin 1991. 
 
Pasqyra 1.2 Pjesëmarrja e moshës, në përqindje 
__________________________________________________ 
  Femra  Meshkuj  Gjithsej 
__________________________________________________ 
0-19 vjeç 40.2  44.8  42.5 
20-64 vjeç 54.0  50.0  52.0 
65 e më lartë  5.8   5.2   5.5 
_________________________________________________ 
           100            100           100 
_________________________________________________ 
Burimi: Studimi demografik dhe socio-ekonomik 1999 
 

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

Piramida e popullatës është megjithatë trekëndësh, përkundër formës katrore në 
bazë, për shkak të emigrimit të familjeve me fëmijë. Një karakteristikë tjetër e kësaj 
popullate është mungesa e meshkujve midis moshës 20 dhe 50 vjeçe e shkaktuar nga 
emigrimi i meshkujve për shkaqe ekonomike, duke rritur dukshëm numrin e femrave 
ndaj të meshkujve në popullatën e gjithmbarshme. Duhet po ashtu të theksohet 
pjesëmarrja e madhe e gjinisë te fëmijët e vegjël, me shumë më tepër djem se vajza. 
 
Figura 1.3. Piramida e popullatës në Kosovë 
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         Burimi:Anketa Demografike dhe

 

% (per 100 persons of all ages) (për 100 persona të të gjitha moshave)
 Socio – Ekonomike 1999
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Popullata e Kosovës dallon në shumë mënyra nga popullatat e tjera evropiane. 

Familjet janë ende zakonisht të mëdha. Madhësia mesatare e familjes vlerësohet të 
jetë rreth 6 anëtarëshe. Familjet fshatare janë më të mëdha sesa familjet urbane. 
Familjet e shqiptarëve të Kosovës janë më të mëdha sesa familjet e serbëve të 
Kosovës. 

Numri i lindjeve të fëmijëve të gjallë në vit besohet të jetë rreth 45,000. Gratë në 
Kosovë kanë mesatarisht 2.7 fëmijë. Fertiliteti mbetet i lartë kur të krahasohet me 
pjesën tjetër të Evropës, por është duke rënë me të shpejtë. Vdekja e fëmijëve është e 
lartë, mbase më e larta në Evropë. 

 

Mangësit e të dhënave 

 
Nuk ka shënime të sigurta të popullatës sipas komunave dhe fshatrave në Kosovë. 
Enti Statistikor i Kosovës nuk beson se ka mundësi tani për tani të jepen vlerësime 
cilësore të popullatës sipas komunave dhe fshatrave në Kosovë. Mbledhja e të 
dhënave kryesore statistikore (lindjet, vdekjet, martesat) posa ka filluar, por ende nuk 
ka rezultate. Vlerësimi i varfërisë, bazuar në AMSJ duhet të percjellë se çka ka 
ndodhur në Kosovë që nga vjeshta 2000. ESK-u planifikon që gjatë vitit 2002 të bëjë 
një studim mbi shpenzimet dhe konsumin familjar. Kjo anketë mund të përdoret edhe 
për vlerësmin e varfërisë. 



Statistikat e Arsimit në Kosovë 

Kaptina 2: Sistemi i Arsimit në Kosovë 

Arsimi themelor 

Kjo kaptinë jep një pasqyrë të shkurtër të sistemit të arsimit në Kosovë. Arsimi 
parashkollor përbëhet nga kujdesi në çerdhe dhe cikli i parë i shkollës fillore.1 Arsimi 
themelor ka qenë i obligueshëm nga moshta 7 deri 15 vjeçe, d.m.th. 8 vjet. Këto 8 vjet 
janë ndarë joformalisht midis 4 viteve të arsimit fillor dhe 4 viteve të arsimit të ulët të 
shkollës së mesme. Pas klasës së 8-të ka provime interne të mbarimit të shkollës me një 
dëftesë të kryerjes së shkollës pas klasës së 8-të. 

Nga viti shkollor 2000/01, arsimi i obligueshëm është zgjatur në 9 vjet dhe ndahet në 
arsimin fillor dhe në ciklin e ulët të shkollës së mesme. Cikli i parë i arsimit të 
obligueshëm, d.m.th. arsimi fillor, është zgjatur në 5 vjet, duke filluar në moshën 6 vjeçe. 
Zbatimi i kësaj strukture të re ka qenë i ngadalshëm, por nga shtatori i vitit 2002 ai do të 
jetë i obligueshëm. Arsimi i obligueshëm atëherë do të jetë 9 vjet, 5 vjet të shkollës fillore 
dhe 4 vjet të arsimit të shkollës së ulët të mesme. 

Figura 2.1. Sistemi i arsimit në Kosovë 

Struktura ekzistuese Mosha Klasa Struktura e re Mosha 
3-5 Çerdhe 3-5 Arsimi parashkollor 5-7 Parashkollor Arsimi parashkollor 5-6 
7-8 Klasa 1 6-7 
8-9 Klasa 2 7-8 
9-10 Klasa 3 8-9 

10-11 Klasa 4 9-10 
11-12 Klasa 5 

Arsimi fillor 
(i obligueshëm) 

10-11 
12-13 Klasa 6 11-12 
13-14 Klasa 7 12-13 

Arsimi fillor 
(i obligueshëm) 

14-15 Klasa 8 13-14 
15-16 Klasa 9 

Arsimi i ulët i mesëm 
(shkollat e mesme) 

(i obligueshëm) 
14-15 

16-17 Klasa 10 15-16 
17-18 Kasa 11 16-17 Arsimi i mesëm 

18-19 Klasa 12 

Arsimi i lartë i mesëm 
(teorik dhe profesional/teknik 

gjimnaz dhe shk. zejtare) 17-18 

Burimi: Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës 
 

Arsimi i mesëm, d.m.th. arsimi i ciklit të lartë të mesëm ndahet në sistemin e arsimit 
të përgjithshëm dhe profesional. Ka provime pranuese për regjistrimin në ciklin e lartë të 
arsimit të mesëm, si për sistemin e përgjithshëm ashtu edhe për atë profesional. Arsimi i 
përgjithshëm i ciklit të lartë zgjat katër vjet dhe përfundon me provimet e maturës. 
Struktura e vërtetë e shkollës fillore dhe të mesme ende është 4+4+4 vjet. Sistemi i 
arsimit profesional zgjat tre ose katër vjet pas arsimit themelor/të obligueshëm me 
provime të caktuara pas tre vjetësh të shkollimit të mesëm profesional, ose me provim të 
maturës pas klasës 12. 
                                                           
1 Fëmija në Kosovë mund të vijojë çerdhen nga mosha 9 mujore deri në moshën 7 vjeçe. Ky kujdes arsimor 
nuk klasifikohet si arsim para se fëmija t’i mbushë 3 vjet.  
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Arsimi i lartë 
Në Kosovë ka një universitet, Universiteti i Prishtinës. Tani ky Universitet ka 14 

fakultete dhe 6 shkolla të larta. Universiteti ofron katër lloje programesh arsimore, 
studime paradiplomike (minimumi 4 vjet), studime shkencore pasdiplomike, studime 
profesionale pasdiplomike dhe studime artistike pasdiplomike. Disa shkolla të larta 
brenda Universitetit ofrojnë studime paradiplomike prej 2 ose 3 vjetësh. Tani nuk ka 
institucione private të arsimit të lartë në Kosovë. Ka një fakultet të studimeve islamike, 
por ky nuk është pjesë e Universitetit të Prishtinës. 

Sistemi paralel 
Një karakteristikë e jashtëzakonshme e sistemit të arsimit të Kosovës ishte ekzistimi i 

dy sistemeve të veçanta, midis viteve 1992 dhe 1999 - njëri për fëmijët e serbëve të 
Kosovës, kurse tjetri (jozyrtar, i madh) për fëmijët e shqiptarëve të Kosovës. Që nga 
marsi i vitit 1991, financimi i shkollës në gjuhës shqipe kishte pushuar, kurse kompanitë 
që shtypnin tekste shkollore në gjuhën shqipe ishin mbyllur. Më 1992, pushteti serb ka 
përjashtuar nga puna 23.000 arsimtarë shqiptarë të Kosovës në të njëjtën ditë dhe ka 
imponuar planprogram të unifikuar të Serbisë, duke mbyllur plotësisht shkollimin në 
gjuhën shqipe (OECD 2001b). 

Midis viteve 1992 dhe 1998, ka ekzistuar një formë e vetëfinancimit të fshehtë të 
sistemit arsimor në gjuhën shqipe përkrah sistemit serb. Fëmijët e shkollës fillore kanë 
mundur, në disa raste, të vazhdojnë të shfrytëzojnë shkollat e tyre nëse aty mësonin edhe 
fëmijët serbë, ndërtesat ishin ndarë përgjysmë ose ishte aplikuar sistemi i turnit. Shumica 
e nxënësve të shkollave të mesme dhe e studentëve të universitetit, megjithatë, mbanin 
mësimet në lokale private. Më 1998, kishte 266.400 nxënës në shkollat fillore, 58.700 
nxënës në shkolla të mesme dhe 16.000 studentë universiteti në sistemin paralel. Të 
hollat për pagesën e arsimtarëve vinin nga taksa e të ardhurave prej 3 përqind që e 
mblidhnin fshehtas autoritetet e taksave sa më mirë që mundnin nga sindikatat dhe 
shqiptarët e Kosovës nga diaspora. (Organet në hije të themeluara për Republikën e 
Kosovës nxirrnin donacione në thuaja të gjitha vendet perëndimore, dhe përbënin nja 30 
përqind të buxhetit të shtetit në hije). Shkollat ‘paralele’, ndonëse punonin haptas dhe 
deri në një shkallë toleroheshin nga pushteti serb, ishin po ashtu objekt i represionit dhe i 
keqtrajtimeve. Cilësia patjetër pësonte,kurse numri i vijuesve zvogëlohej, sidomos i 
vajzave, kurse regjistrimi në universitet gati ishte përgjysmuar. Librat ishin problem 
kronik, sidomos për studentët më të vjetër që studionin shkencat ose mjekësinë në nivelin 
universitar. Politikisht, sistemi ‘paralel’ ka pasur dhe , ende ka fuqi, të jashtëzakonshme 
simbolike. 

 Sistemi dyshtresor i administratës së arsimit 

Gjatë vitit 2000/01 një qasje e re e administrimit të arsimimit është zhvilluar nga 
Departamenti Administrativ  Tranzicional i Arsimimit ,Shkencës dhe Teknologjisë e 
implementuar në bashkëpunim me departamentin me administratë lokale .”Sistemi 
dyshtresor i arsimimit” njihet si e domosdoshme për të siguruar të drejtën e cilësisë së 
arsimimit  për fëmijët shkollor të Kosovës. Ndihmon përmirësimin e koordinimit dhe 
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bashkëpunimit mes nivelit qendror administrativ  dhe strukturave ekzistuese në nivele 
komunale. Në 26 nga 30 komunat kosovare një zyrë e zhvillimit arsimor ishte vënë për 
prezentimin e (TA-DEST) . Në disa rajone me popullatë dominante serbe ky sistem nuk 
ka mundur të zbatohet akoma.Një zyrëtar senior i arsimit dhe një zyrtar i stafit të arsimit  
përbëjnë thuaja çdo EDO-organizata për zhvillimin arsimor.  
Sistemi dyshtresor mundëson shpërndarjen e  përgjegjësive në nivele komunale që 
nënkuptojnë gjithë “sofwerin” e arsimimit EDO-s, derisa MED është përgjegjës  për 
gjithë “hardwerin” e arsimimit.Prezentimi i decentralizuar i  DTASHKT  ka përmbledhur  
përgjegjësitë që paraprakisht i ka mbajtur administrata lokale për arsimim duke  
prezentuar autoritetet komunale  publikisht  te zgjedhura..  
Përgjegjësia kryesore e EDO nënkupton implementimin e programeve dhe politikave të 
formuluara të arsimimit , mbikëqyrjen e zbatimit të planeve, dhe monitorimin e e cilësisë 
dhe efikasitetit të arsimit .MED është përgjegjëse për mbajtjen e premisave shkollore 
menaxhimit financiar të përgjithshëm të sistemit arsimor komunal,ecurinë dhe 
menaxhimin e e pajisjeve shkollore dhe ,shërbimeve si dhe të mirave të tjera,mundësimin 
e transportit , punësimin e stafeve ndihmëse dhe sigurimin.Edhepse EDO-të  rishtas të 
formuara janë vënë në funksion dhe mund të pritet se do të duhej ende kohë për të 
jetësuar koordinimin dhe bashkëpunimin e pritur mes MED . Është planifikuar të 
tejkalohen vështirësitë përmes projekteve trajnuese të zgjeruara për t`i sjellur dobi stafeve 
nga të dy institucionet në nivelin komunal. 

Kuadri mësimdhënës i Kosovës 

Numri i gjithmbarshëm i arsimtarëve në gjithë arsimin ka arritur në 24,104 vetë, gjatë 
vitit shkollor 2001/02. Shumë arsimtarë që kanë dhënë mësim në sistemin paralel ende 
punojnë në shkolla. Nuk ka të dhëna të sakta që përshkruajnë përpjesëtimin e arsimtarëve 
të stërvitur dhe të kualifikuar krahasuar me ata që nuk kanë arsimim përkatës. DTASHT-i 
ka vlerësuar se ky përpjesëim është rreth 3 me 2, çka do të thotë se në çdo fushë deri më 
50 përqind të arsimtarëve që punojnë mund të jenë të pakualifikuar. 
 
Pasqyra 2.1: Numri i arsimtarëve sipas nivelit të arsimit dhe rajoneve në vitin shkollor 2001/02 
 

 Prishtinë Prizren Pejë Mitrovicë Gjilan Kosovë 
gjithsej 

Parashkollor 137 55 57 96 57 402 
Fillor 4 304 3 288 2 668 2 318 3 394 15 972 
Të mesme 1 635 759 885 824 1 072 5 175 
Shkolla të veçanta 17 21 17 19 1 75 
Gjithsej 6 063 4 123 3 627 3 257 4 524 21 624 

 
Burimi: Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/Sistemi i Informimit të Menaxhimit të Arsimit i Bankës Botërore 
 

Të dhënat nga pasqyra më lart janë nga projekti Sistemi i Informimit të Menaxhimit 
të Arsimit (SIMA). Këtë projekt e financon një donacion nga Banka Botërore dhe e 
ushëheq Ngritja e Kuadrove të Menaxhmentit i Bankës Botërore për Kosovën. Ky projekt 
i ndihmon Departamentit Tranzicional të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për të 
mbledhur, sistemuar dhe analizuar të dhënat e sektorit të arsimit të Kosovës. Janë duke u 
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përpunuar bazat e të dhënave në këtë projekt. Këto baza të të dhënave përmbajnë të dhëna 
për nxënësit dhe studentët, arsimtarët dhe shkollat, në Kosovë.EMIS do të ofrojë 
informacione bazike mbi arsimin për autoritetet qendrore dhe lokale. 

Karakteristikat e kuadrit mësimor të Kosovës dallojnë nga ato në vendet e tjera në 
disa mënyra. Para së gjithash, shumica e arsimtarëve janë meshkuj. Në nivelin terciar 
(arsimi i lartë) gati 78 përqind të arsimtarëve janë meshkuj. Pjesëmarrja e arsimtarëve  

 
 
 
meshkuj  ulet duke vijuar teposhtë nivelit të arsimit. Së dyti, praktikisht të gjithë 

arsimtarët punojnë në shkollat që kanë më shumë se një turn të mësimit. Në rajonet 
urbane, siç janë Prishtina dhe Mitrovica, shkollat mund të punojnë deri në katër turne 
prandaj janë shumë të zëna edhe me turma nxënësish. Në fund, shumica e arsimtarëve 
kanë punuar gjatë disa vjetëve me paga shumë të ulëta. Mësimdhënia gjatë sistemit 
paralel konsiderohej mjet për ta mbajtur gjallë gjuhën dhe kulturën shqiptare nën trysninë 
e qeverisë sunduese, prandaj madje edhe arsimtarët e pakualifikuar kanë pasur status 
shoqëror të mirënjohur dhe të respektuar, çka ende ndikon në bazën e të dhënave dhe në 
bisedat lidhur me reformimin e sistemit të arsimit. 

Tradita e mësimit, e cila ende praktikohet, është faqe rigjide në metodat e  
mësimdhënies dhe të mësuarit. Përhapja e informimit nga arsimtari te nxënësi ende është 
metoda mbizotëruese e mësimdhënies. Ka një sfidë të madhe të autoriteteve të arsimit në 
Kosovë për të krijuar një ndryshim paradigmatik të mësimdhënies duke iu shmangur 
mënyrës mbizotëruese të prezentimit/recitimit dhe duke shkuar drejt ndërtimit të 
ambientit të mësimit ku nxënësit dhe studentët kërkojnë dije me përvojën dhe punën në 
grupe, me debate, me zgjidhje të problemeve, me aktivitete në projekte dhe me punë me 
seminare që janë mjete të rëndomta në procesin e mësimit. 

Mangësia e të dhënave 

Nevojiten statistikat për arsimtarët sipas kualifikimit 
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Kaptina 3: Arsimi për të gjithë në Kosovë 

Politika e arsimit 

Politika e arsimit në Kosovë është e qartë. Parimi kryesor është “arsim 
përfshirës”; të gjithë fëmijët dhe të rinjtë në Kosovë duhet të kenë mundësinë të 
shkojnë në shkollë. Gjendja e tashme ende i favorizon disa grupe mbi të tjerat. 
Ndonëse kushtet mund të jenë të ashpra për të gjithë, për disa janë më të këqija, kurse 
modeli i mosvijimit dhe i derdhjes paraqet çështje serioze për atë se kujt i shërbehet 
(dhe kush mungon). Duhet po ashtu të vërehet se qasja e thjeshtë sasiore pa cilësi nuk 
mund të quhet ‘qasje në arsim’. Kuptohet se rindërtimit material të këtij sistemi i 
është dhënë prioritet, por çështja e cilësisë së arsimit për të gjithë të rinjtë nuk duhet të 
lihet anash. 

Ka mungesë të dhënash të procedurave dhe të vlerësimit për të mbikëqyrur dhe 
krahasuar rezultatet e arsimit në Kosovë. 

Masat statistikore 
 
Pjesëmarrja në arsim matet në dy mënyra të ndryshme: si regjistrim (në shkollë) 

ose si vijim i shkollës. Duhet të kuptohet qartë se ka një dallim midis ndjekjes së 
shkollës dhe regjistrimit. Duhet të kuptohet dallimi themelor midis vijimit të shkollës 
dhe  regjistrimit. Vijimi i shkollës, në studimet e regjistrimit të popullatës dhe 
studimet e familjeve, përcaktohet si vijim i mësimit në çdo institucion ose program 
arsimor të akredituar, publik dhe privat, për mësim të orgnizuar në secilin nivel të 
arsimit. 

Koncepti i vijimit të shkollës dallon nga regjistrimi por është komplementar i tij 
ashtu siç zakonisht përfshihet në statistikat shkollore të përpiluara nga ministria e 
arsimit. Njeriu mund të regjistrohet por të mos vijojë mësimin; ndërsa dikush që vijon 
një program aftësimi mund të mos jetë regjistruar formalisht në shkollë ose në ndojë 
institucion arsimi. Fëmija mund të jetë regjistruar, por për shumë arsye të mos vijojë 
mësimin. Dhe e kundërta, fëmija mund të ndjekë shkollën por të mos jetë regjistruar, 
p.sh., për shkak të shënimeve shkollore të paplota. 

Në studimet e familjeve dhe në regjistrimet e popullatës zakonisht shtrohen këto 
pyetje sa i përket vijimit të shkollës: 
 
• Është (emri) duke vijuar shkollën? Kategoritë e përgjigjeve: 
 

 Po 
 Jo 

 
• Gjatë vitit shkollor, në cilin nivel dhe klasë është (emri) regjistruar? Kategoritë e përgjigjeve: 
 

 Niveli 
 Klasa 

 
Shih edhe shtojcat  1 dhe 2. 
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Në lidhje  pse fëmijët nuk vijojnë shkollën, ekonomitë shtëpiake në anketa 

zakonisht shtrohen pyetjet vijuese: 
 
• Cila është arsyeja kryesore pse (emri) kurrë nuk e ka vijuar shkollën? 
• Cila është arsyeja kryesore pse (emri) e ka lënë shkollën? 

     
 Vështirësi financiare 
 Shkolla shumë larg 

 Sëmundja 
 Ende shumë i ri/e re 

 Shkak i shtatëzanisë 
 Ka kryer – i/e kënaqur   
 Refuzim 

 Të tjera. 
 

Zakonisht përdoren treguesit vijues për të përshkruar regjistrimin dhe vijimin e 
shkollës: 

 Përqindja e rrjetit të regjistrimit (PRrR) 
 Përqindja e rrjetit të vijimit të shkollës (PRrVSh) 
 Perpjestimi i regjistrimit së moshës specifike (PRrMS) 
 Përpjestimi i vijimit së moshës specifike (PVMS) 

 
PRR përcaktohet si numër i nxënësve të regjistruar në shkollë pjesëtuar me 

numrin e fëmijëve në moshën shkollore. Shkollat i paraqesin numrat e nxënësve të 
regjistruar. Numri i fëmijëve në moshën shkollore normalisht nxirret nga regjistrimi i 
popullatës ose projeksionet e popullatës mbështetur në regjistrimin e popullatës. 

 
PRrVSh përcaktohet si numër i nxënësve që vijojnë shkollën pjesëtuar me numrin 

e fëmijëve të moshës shkollore. Numri i nxënësve që vijojnë shkollën dhe numri i 
fëmijëve të moshës shkollore nxirren nga përgjigjet e familjeve në anketën mbi 
regjistrimin. 

Vijimi i shkollës 

Sipas OECD (2001b): “Mosvijimi dhe derdhja e nxënësve është problem i 
dukshëm në Kosovë, madje edhe gjatë shkollimit të obligueshëm.  Të dhënat nuk janë 
të sigurta, por ato tregojnë se vetëm përafërsisht 80 përqind të grupit të moshës midis 
7 e 15 vjeçar është në shkollë: kurse grupi i moshës midis 16 e 18 vjeçar bie deri në 
37-38 përqind. Për më tepër, ka një erozion të qëndrueshëm të vijimit të shkollës siç 
lëviz ky grup përpjetë sistemit, jo vetëm në tranzicione nga një nivel deri në tjetrin por 
edhe brenda tyre.” 

Por sipas të dhënave tona, vijimi i shkollës është gati universal – rreth 97 përqind 
(shih pasqyrën 3.1) – për fëmijët e moshës së shkollës së obligueshme (7-14 vjeçe). 
Në arsimin e mesëm megjithatë vijimi i shkollës keqësohet në mënyrë të ashpër kurse 
derdhja e nxënëseve është gjëja më e rëndomtë.   

Ndonjëherë është thënë që ka një derdhje substanciale në mes klasës 4 dhe 5, por 
sipas të dhënave AMSJ, derdhja në shkollën e obligueshme është e rrallë.Vështirësia 
kryesore është në kalimin tek arsimi i lartë i mesëm.    
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Pasqyra 3.1: Përqindja e vijimit në rrjetin shkollor sipas moshës, gjinisë dhe niveli 
__________________________________________________________________________ 
Mosha Fillore E mesme  E lartë Gjithsej 
 Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra 
_____________________________________________________________________
______ 
  7 81.0 82.9     81.0 82.9  
  8 94.5 96.2        94.5  96.2 
  9 96.7 97.3        96.7  97.3 
10 96.4 97.0        96.4  97.0 
11 97.6 95.4        97.6  95.4 
12 96.8 95.4        96.8  95.4 
13 95.7 87.8        95.7  87.8 
14 78.1 77.5 17.1 12.4     95.2  89.9 
15   62.4 58.1     62.4  58.1 
16   74.6 62.8     74.6  62.8 
17   71.4 52.5     71.4  52.5 
18   51.7 42.6     51.7  42.6 
19   19.7 11.5 20.2 17.1   39.9  28.6 
20       24.1 22.0   24.1  22.0 
21      22.0 19.6   22.0  19.6 
22      18.1 17.6   18.1  17.6 
23      16.6 12.4   16.6  12.4 
24        8.1   9.9     8.1    9.9 
___________________________________________________________________________ 
Burimi: Studimi demografik dhe socio-ekonomik 

 
Mirëpo, ndarja e pasqyrës 3.2 ngrit disa shqetësime të rëndësishme. Vetëm 77 

përqind e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçe nga “grupet e etnive të tjera” vijojnë shkollën 
dhe dallimi i gjinive në këtë grup është shumë i madh, me vetëm 69 përqind të 
vajzave të regjistruara përballë 85 përqind të djemve. 

Pasqyra 3 .2: Shkalla e vijimit në rrjetin shkollor sipas grupit të moshës, gjnisë dhe grupit etnik 
__________________________________________________ 
  Meshkuj Femra Gjithsej 
_________________________________________________ 
Shqiptarë 
7-14  98.2 96.8 97.5 
15-18  74.2 56.2 65.3 
Gjithsej 6-18 91.0 84.0 87.6 
Serbë 
7-14  100 99.1 99.5 
15-18  86.9 92.9 89.9 
Gjithsej 6-18 95.9 96.9 98.1 
 
Të tjerë 
7-14  85.4 69.3 76.8 
15-18  54.4 40.3 46.4 
Gjithsej 6-18 77.4 61.1 68.5 
_________________________________________________ 
Shënim: Grupet etnike të tjera janë, p.sh. muslimanë, sllavë, romë dhe turq 

Burimi: LSMS 
 
Pabarazia në vijimin e shkollave të mesme është edhe më dramatike. Barazia e 

gjinive në arsimin e mesëm është brengë e veçantë për shqiptarët; vetëm rreth gjysma 
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e vajzave shqiptare të moshës 15-18 vjeçe vijojnë shkollën. Pos tjerash, shkalla e 
vijimit të rrjetit shkollor e “grupeve etnike të tjera” në arsimin e mesëm është nën 50 
përqind. Në mesin e këyre grupeve, vajzat janë me disavantazh të madh, ngase kanë 
shkallën e vijimit rreth 40 përqind. 

Për vënien e planit të politikës,është e nevojshme të identifikohen regjionet dhe 
vendet ku vijimi i shkollës është veçanrisht i ulët.Atëherë do të ishte e mundur të 
bëhet anketa në këto vende dhe sistematikisht të shqyrtojmë dokumentet për mos – 
vijim.Gjithashtu nëngrupet e popullsisë me vijim të ulët të shkollës do të mund të 
identifikohen. Me shfrytëzimin e të dhënave të regjistrimit të popullsisë bën të 
mundur që të japë rezultate gjithashtu për vendet e vogla dhe nëngrupet e vogla të 
popullsisë.Të dhënat e këtilla janë vitale për justifikimin  e planit të vendeve  të 
palevërdishme ose grupeve me qeverisje. 

Arsyet pse nuk vijohet shkolla  

AMSJ-a përfshin një pyetje mbi arsyet më të rëndësishme për mosvijimin në 
shkollë. Përgjigjet e kësaj pyetjeje tregojnë faktorët ekonomikë si racionalen më 
kryesore për mosvijim. Mbi popullatën e përgjithshme, shpenzimet private të arsimit 
identifikoheshin si arsye kryesore që mosvijimi (37 përqind) dhe 6.5 përqind 
plotësuese që tregojnë punën si faktorin kryesor. Mungesa e interesimit është cekur 
vetëm nga 19 përqind, kurse siguria ka lozur një rol po ashtu të dukshëm për prindërit 
e fëmijëve shqiptarë dhe serbë. Arsyet e tjera kishin të bënin me qasjen në shkolla gjë 
që është e dukshme sidomos në trevat rurale, me largësinë e shkollave që cekej nga 
5.4 përqind e tyre. LSMS identifikon shpenzimet private si arsye kryesore për mos 
vijimin e shkollës në atë që nuk ka ndonjë të ardhur për shkollim. Mungesa e 
mundësisë në tregun e punës  është gjithashtu njëri ndër faktorët kyç për mos vijimin 
e shkollës, posaçërisht për ata që jetojnë në vendet rurale. 

Mirëpo, të vendoset lidhje e qartë midis këtyre faktorëve dhe të arriturave të 
dobëta të arsimit nuk është detyrë e lehtë. Ajo që duket qartë është se ekziston një 
korelacion i fuqishëm si ai i etnicitetit, gjinisë, i të ardhurave dhe i lokacionit 
gjeografik. Një faktor tjetër i cili shkakton dallime të regjistrimit është arsimimi i 
kreut të familjes. Fëmijët e moshës 15-18 vjeçe që jetojnë në familje kryefamiljari i së 
cilës ka kryer shkollën e mesme, kanë shkallë të regjistrimit që janë mesatarisht 67 
përqind më të larta se ata që jetojnë në familje kryefamiljari i së cilës nuk ka kryer 
shkollën fillore. Po ashtu, shkalla e regjistrimit në shkollat e mesme sillet midis 71 
përqind, kur ka vetëm një ose dy fëmijë në familje, deri në 58 përqind, kur ka gjashtë 
ose më shumë fëmijë. Për befasi, fakti se janë zhvendosur gjatë luftës nuk duket se 
ndikon në të arriturat e regjistrimit i të rinjve që janë përfshirë në shkollë. 

Pasqyra 3.3: Shkalla e vijimit të shkollës në arsimin e mesëm sipas numrit të fëmijëve në familje 
____________________________________________ 
Numri i fëmijëve të moshës   Shkalla e vijimit të shkollës  
0-16 vjeçe në familje    në shkollat e mesme, përqind 
_____________________________________________ 

1-2 71 
3-5 64 
6- 58 
Gjithsejt 66 

 
Burimi: AMSJ, Banka Botërore (2001c) 
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Një analizë më e rreptë e determinantëve të vendimeve, që të vijohet apo të mos 
vijohet shkollimi, mund të bëhet duke shfrytëzuar analizën regresive. Kur jepen 
profile të arsimit shumë të ndryshme përkitazi me gjininë dhe grupin etnik, rezulton 
në modelin e regresionit të drejtë. Kjo planifikohet për të identifikuar determinantët 
kryesorë të regjistrimit që raportohen veçmas për djemtë dhe për vajzat nga mostra 
shqiptare dhe për mostrën e plotë serbe. Nuk befason fakti, se kur jepet shkallë shumë 
më e ulët e regjistrimit, shumica e rezultateve interesante kanë të bëjnë me vajzat 
joserbe. Determinantet e regjistrimit të këtij grupi në arsimin e mesëm janë dhënë në 
katrorin 3.1. 
  

arsimi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burimi: LSMS, Banka
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Katrori 3.1:Determinantet e regjistrimit në 
n e mesëm të vajzave  

       joserbe 
 
Gjasat për regjistrim shtohen me: 

 Nivelin arsimor të babait dhe nënës 
 Banimin në trevën urbane 
 Të ardhurat e familjes 

Gjasat e regjistrimit shtohen me: 
 Madhësinë e familjes 
 Përkatësinë e “grupeve etnike të tjera" 

 Botërore (2001 c ) 
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ata të regjistruarit, kjo çështje bëhet një nga ato që identifikojnë 
ve të dobëta të arsimit siç janë shprehur me shkallë të derdhjes ose 
 (në mungesë të të dhënave të arritjeve të mësimit). Mungesa nga 
het si shkak kryesor i punës së dobët në shkollë. Mirëpo, në mostrën 
 nja 4 përqind të fëmijëve që vijojnë shkollën kanë pësuar mungesë 
ku kryesor i mungesave në mesin e shqiptarëve është sëmundja, 
htë cekur zhvendosja dhe siguria si faktorë më të rëndësishëm. 
eket si e rëndësishme te fëmijët urbanë nga grupet etnike të tjera. 
e atyre që kanë pasur mungesa gjatë vitit të kaluar janë shqiptarë 
ër shkak të sëmundjes, pse nuk kanë punuar shkollat dhe për arsye 

dhënave 

madhe për informim për cilësinë e arsimit në Kosovë. Duhet të 
 vlerësimit të nxënësve, kurse Kosova duhet të marrë pjesë në 
bëtare të vlerësimit të nxënësve që zhvillohen rreth e përqark botës. 
nzicional i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ndërton një 
 për të sjellë një vlerësim të standardizuar të studentit në arsimin e 
 të dhëna janë hapi i parë për të monitoruar dhe vlerësuar kualitetin 



Statistikat e Arsimit në Kosovë 

Kaptina 4: Arsimi parashkollor 

Hyrje 
Në Kosovë, arsimi parashkollor ndahet në arsimin foshnjor dhe parashkollor. Në 

përgjithësi, arsimtarët e Kosovës kanë përdorur termin parashkollor për të vijuar në 
klasën përgatitore në shkollën fillore (jo të obligueshme). Në vitin shkollor 1999/2000 
fëmijët e moshës 6-7 vjeçe kanë ndjekur këtë klasë. Me strukturën e re të sistemit të 
arsimit, është kërkuar që të gjithë fëmijët 6-vjeçar të ndjekin klasën e parë, dhe kështu 
arsimi parashkollor në Kosovë tani i përfshin fëmijët e moshës 5-6 vjeçe (shih edhe 
figurën 2.1.). Pjesa tjetër e arsimit parashkollor është foshnjorja. Arsimi parashkollor 
ose foshnjorja është përdorur në Kosovë për të referuar në shërbimet gjatë gjithë ditës 
të fëmijëve nga 9 muaj deri në 7 vjet (para shtatorit të vitit 2001) kurse tani deri në 6 
vjet. 
Të dhënat e shfrytëzuara në këtë kaptinë janë nga projekti i EMIS-it i cili u përshkrua 
në kaptinën e dytë.Projekti EMIS nuk bën dallimin mes arsimit fillor dhe 
çerdheve.Për këtë, kjo kaptinë jep të dhënat mbi arsimimin parashkollor ( p.sh gjithë 
arsimimin para shkollimit obligativ) pa ndarje- dallim mes çerdhes dhe arsimimit para 
– fillor. Është propozuar që të përdoret termi “ arsimimi fëmijëror i hershëm “ për të 
konformuar me sistemin ndërkombëtar, përkatësisht të perfshijë gjithë programet e 
përkujdesjes së shkollimit të fëmijëve, ato qendrore dhe bashkësi lokale, nga lindja 
deri në fillimin e shkollimit të obliguar. Këto ndryshime në sitemin shkollor, dhe 
fokusimi i ri në nevojat dhe të drejtat e gjithë fëmijëve te rinj do t`i mundësonte 
Kosovës që të inkorporojë mendimet më të reja për shkollimin e fëmijëve në sistemin 
arsimor.  

Të dhënat në këtë kaptinë , kaptinën 5 (arsimimi i obligueshëm) dhe kaptinën 6 
(arsimimi i mesëm) janë bazuar në statistikat e nivelit komunal nga projekti EMIS. Në 
këtë raport të dhënat në nivelin komunal janë mbledhur dhe prezentuar ose përmes 
regjioneve (Prishtina, Prizreni, Peja, Mitrovica dhe Gjilani) ose janë mbledhur dhe 
grupuar në katër lloje të komunave (të mëdha, të mesme, të mesme – të vogla, apo të 
vogla) bazuar në madhësinë e çdo komune. Grupimi në 4 lloje të ndryshme komunash 
është vënë në pah në apendiksin 3 dhe kryesisht shfrytëzohet për të prezentuar 
indikatorët e të dhënave siç janë p.sh numri i nxënësve për mësues . Të dhënat mbi 
komunat janë prezentuar në apendiksin 4.  

Nxënësit, shkollat dhe arsimtarët në arsimin parashkollor 

Para konfliktit 1998/99 vetëm një numër i vogël i fëmijëve ka vijuar mësimin 
parashkollor. Çerdhet parashkollore janë aprovuar nga shteti si përkujdesje të 
fëmijëve të prindërve që punojnë , dhe në disa raste janë ndërtuar pranë fabrikave. 
Shumica e fëmijëve shqiptarë nuk kanë vijuar në këto institucione gjatë kohës së 
sistemit paralel Shumë objekte parashkollore janë shkatërruar gjatë luftës dhe disa 
janë shfrytëzuar si qendra refugjatësh . Programi fëmijëror i hershëm ka filluar në 
1999, por vijimi në sistemin parashkollor në Kosovë ka qenë i mangët. Shumica e 
fëmijëve nuk ka vijuar zyrtarisht në programet e arsimimit parashkollor. Kështu që 
shërbimet e programeve fëmijërore të hershme nuk janë shfrytëzuar sa duhet.  
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Numri i përgjithshëm i nxënësve në arsimin parashkollor në gusht të vitit 2001 ishte 7 
343 . Pak më shumë se 51% të tyre ishin djem . Për shkak të numrit të popullsisë, 
numri më i madh i këtyre nxënësve ishte në regjionin e Prishtinës.Përveç që ka një 
numër më të madh të popullsisë, gjithashtu ka një numër të madh të grave që punojnë 
në krahasim me regjionet tjera. Në Prizren kanë qenë vetëm 265 nxënës në arsimimin 
parashkollor sipas shënimeve të gushtit 2001. 
Figura 4.1: Numri i nxënësve që vijonin arsimin parashkollor sipas gjinisë dhe rajonit në gusht të 

vitit 2001 
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Bankës Botërore (SIMA) 
 

Në vitin shkollor 2001/02, kishte gjithsej 37 shkolla parafillore publike në 
Kosovë. Nga këta, 30 gjendeshin në komunat e mëdha ose të mesme. Numri i 
nxënësve për një shkollë ishte mesatarisht 198. Komunat e mëdha kishin pjesëmarrjen 
më të madhe me gati 391 nxënës në një shkollë parafillore, gjersa proporcioni 
korrespondues ishte vetëm 75 në komunat e mesme. Kjo masë nuk do të thotë doemos 
asgjë për faktin sa janë të ngarkuara shkollat dhe klasat, meqë kjo varet nga madhësia 
e shkollës specifike dhe numri i arsimtarëve. 

 Pasqyra 4.1: Numri i shkollave, nxënësve dhe përpjestimi i nxënësve/shkollave të arsimit parafillo,                  
viti shkollor 2000/01 

 Numri i shkollave Numri i nxënësve Përpjestimi nx/shkollë 
Të mëdha 12 4 695 391 
Të mesme 18 1 352  75 
Mesatare 3 395 132 
Të vogla 4 901 225 
Kosovë 37 7 343 198 

Burimi: Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/Sistemi i Informimit të Menaxhimit i Arsimit të Bankës 
Botërore (SIMA) 

Përveç arsimtarëve, personelin arsimor e përbëjnë edhe administrata dhe personeli 
ndihmës. Shpërndarja e këtij personeli të ndryshëm të arsimit tregohet në pasqyrën 4.2 
më poshtë. Arsimtarët përbëjnë 45 përqind të personelit të gjithmbarshëm të arsimit. 
Gati 24 për qind klasifikohen si personel administrativ dhe 31 përqind si personel 
ndihmës.  
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Pasqyra 4.2: Personeli arsimor sipas pozitës në arsimin parafillor, viti shkollor 
2000/01 
 
 Arsimtarët Personeli arsimor Personeli ndihmës Personeli i gjith. i arsimit 
 Numri Përqind Numri Përqind Numri Përqind Numri Përqind 
Të mëdha 251 45.7 154 28.1 144 26.2 549 100 
Të mesme 93 44.3 45 21.4 72 34.3 210 100 
Mesatare 15 41.7 12 33.3 9 25.0 36 100 
Të vogla 43 43.9 5 5.1 50 51.0 98 100 
Kosovë 402 45.0 216 24.2 275 30.8 893 100 

Burimi: Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/Sistemi i Informimit të Menaxhimit i Arsimit të Bankës 
Botërore (SIMA) 

Numri i nxënësve për personel të arsimit na jep informacion për numrin e 
nxënësve nëpër klasa dhe në ambientin e mësimit në shkolla. Numri mesatar i 
nxënësve për personelin e gjithmbarshëm në shkollat parafillore ka arritur deri në 8 në 
të gjitha rajonet e Kosovës. Por numri i nxënësve për një arsimtar është ndoshta më 
interesant. Ka  një laryshi të madhe të proporcionit nxënës/arsimtar midis rajoneve. 
Në komunat mesatare ka më shumë se 26  nxënës për një arsimtar, krahasuar me 
komunat e mesme, ku më pak se 15 nxënës i takojnë një arsimtari në mesatare.1 
 
Figura 4.2: Numri i nxënësve në arsimin parafillor për një arsimtar dhe personeli i gjithmbarshëm i 

arsimit, viti shkollor 2001/02 
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1 Siç është vërejtur më lartë, përpjestimi i ulët midis nxënësve dhe arsimtarëve në Prizren është me 
gjasë për shkak të masës së vogël të arsimit parafillor. Si në shumë punë, ka disa përparësi të shkallës 
së lartë, nga të cilat mund të përfitojë Prizreni me sigurim të pakët të arsimit parafillor. 
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Mangësi e të dhënave 

 
Ka nevojë për të dhëna mbi përqindjen e fëmijëve që ndjekin arsimin 

parashkollor. Për t’iu shmangur hutisë, terminologjia e përdorur duhet të jetë e njëjtë 
si në ISCED.2 

Nuk ka informacione mbi numrin e femijëve nga komunitetet e minoriteteve që 
kanë ndjekur më herët programin arsimor të femijërisë. Është besuar që shumë pak 
femijë romë, ashkalinj ose egjiptas kanë ndjekur. Tani ka disa çerdhe private te reja, 
posaçërisht në rajonin e Prizrenit, por Departamenti Tranzicional i Arsimit, Shkencës 
dhe Teknologjise nuk ka informacione rreth numrit të femijëve qe ndjekin, ose që 
kanë statusin e personelit. Është shpresuar që në vitin 2002 DTASHT mund të 
zhvillojë dhe zbatojë një rregullore kornizë pune për çerdhe private dhe të komunave 
perfshirë edhe nevojat minimale të personelit. 
    

 
2 Më shumë informacion për klasifikimin ndërkombëtar mbi arsimin ipet në kaptinën 13, ku është 
dhënë edhe një përshkrim i shkurtër i ISCED-it (Klasifikimi i standardit ndërkombëtar të arsimit). 



Kaptina 5: Arsimi i obligueshëm – arsimi fillor dhe i ciklit të lartë të 
shkollës së mesme 

 
Hyrje 
 
Kohëzgjatja e arsimit të obligueshëm në Kosovë është 8 vjet. Ai është ndarë jozyrtarisht 

midis 4 viteve të arsimit fillor dhe 4 viteve të arsimit të ulët të mesëm, ndonëse zyrtarisht këto 
janë quajtur vetëm si arsim fillor. Strukturës së re të sistemit të arsimit do t’i shtohet një vit 
arsimit të obligueshëm, çka do ta shndërrojë arsimin fillor në 5 vite. Meqë në sistemin 
ekzistues të arsimit nuk ka ndarje formale të arsimit të obligueshëm midis arsimit fillore dhe 
arsimit të ulët të mesëm, të gjitha të dhënat në këtë kaptinë u referohen si arsimit fillor ashtu 
edhe arsimit të ulët të mesëm, i cili pastaj përfshin të gjitha 8 vjetët e obligueshëm të arsimit. 

 
Numri i nxënësve, shkollave dhe i arsimtarëve 
 
Numri i gjithmbarshëm i nxënësve të regjistruar në arsimin e obligueshëm në Kosovë në 

gusht të vitit 2001 ishte 320.843 sish. Pak më shumë se gjysma e këtyre ishin djem. Në 
Prishtinë, rajoni me popullatën më të madhe, numri i nxënësve ishte gati dy herë më i madh se 
në Mitrovicë. Në Prishtinë 84.103 krahasuar me 42.905 nxënës në rajonin e Mitrovicës. Nga 
këta, 92 përqind ishin të etnisë shqiptare, kurse më pak se 5 përqind ishin të prejardhjes serbe. 

 
Figura 5.1: Numri i nxënësve të regjistruar në arsimin e obligueshëm sipas gjinisë dhe 
rajonit, gusht i vitit 2001 
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Në vitin shkollor 2001/02, kishte gjithsejt 985 shkolla të arsimit të obligueshëm në 
Kosovë. Shumica e shkollave dhe nxenesve jane te shperndara mbrenda komunave te mëdhaja 
dhe të mesme. Numri mesatar i nxënësve për një shkollë ishte 326 në Kosovë. Siç u cek në 
kaptinën e mësipërme, kjo masë nuk thotë patjetër agjë për atë sa janë shkollat dhe klasët të 
ngarkuara, meqë kjo varet nga madhësia e shkollës specifike dhe numri i fëmijëve. 
 
Pasqyra 5.1: Numri midis shkollave, nxënësve dhe përpjestimi midis nxënësve dhe shkollave në arsimin e 
obligueshëm, viti shkollor 2000/01 
_________________________________________________________________________ 
 Numri i shkollave Numri i nxënësve Përpjestimi nxënës/shkollë 
_________________________________________________________________________ 
Te Mëdha 462 176 030 381 
Te Mesme  409   118 233             289 
Mesatare   89     20 512   230 
Të vogla      25       6 068   243 
_______________________________________________________________________ 
Kosovë 985      320 843  326 
________________________________________________________________________ 
 
Burimi: Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/Sistemi i Informimit të Menaxhimit dhe i Arsimit të Bankës Botërore (SIMA) 
 

Siç dëshmohet nga lista e specifikimeve, arsimtarët përbëjnë mesataren e gati 80 përqind 
të personelit të gjithmbarshëm në shkollat e obligueshme në Kosovë. Kjo pjesëmarrje është 
thuaja dy herë më e madhe se pjesëmarrja përkatëse në arsimin parafillor, ku janë regjistruar 
si arsimtarë vetëm 45 përqind e personelit të gjithmbarshëm të arsimit. Nga numri i 
gjithmbarshëm i personelit arsimor, më pak se 5 përqind janë përcaktuar si personel 
administrativ dhe rreth 14 përqind janë të regjistruar si personel ndihmës. Ka dallime të vogla 
rajonale, por rajoni i Mitrovicës përsëri dallohet, kësaj radhe duke pasur pjesëmarrjen më të 
vogël të personelit administrativ dhe pjesëmarrjen më të madhe të personelit ndihmës sesa 
rajonet e tjera. 
 
Pasqyra 5.2: Personeli arsimor sipas pozitës në arsimin e obligueshëm, viti shkollor 2000/01 
 

 Arsimtarët 
Numri      Përqindja 

Person. Administrativ
Numri      Përqindja

Personeli ndihmës 
Numri      Përqindja 

Përpj. nxën/shkollë 
Numri      Përqindja 

TeMedha 
Mesme 
Mesatare 
Te vogla 
 

8 516 
5 844 
1 121 
491 

 

81.1 
81.4 
81.5 
73.7 

 

536 
306 
69 
28 

 

5.1 
4.3 
5.0 
4.2 

 

1 454 
1 033 
186 
147 

 

13.8 
14.4 
13.5 
22.1 

 

10 506 
7 183 
1 376 
666 

 

100 
100 
100 
100 

Kosovë 15 972 80.9 939 4.8 2 820 14.3 19 731 100 
 
Burimi: Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/Sistemi i Informimit të Menaxhimit dhe i Arsimit të Bankës Botërore (SIMA) 
 

Duke studiuar numrin e personelit arsimor për nxënës, njeriu mund të komentojë për 
madhësinë e klasave dhe të ambientit të të mësuarit në shkolla. Numri i nxënësve për 
personelin arsimor arrin në 15 në të gjitha rajonet e Kosovës. Por numri i nxënësve për 
arsimtar është mbase më interesant dhe dallon vetëm për 8 nxënës midis grupeve te ndryshme 
te komunave.Është një mesatare më shumë se 20 nxënës për arsimtare mbrenda komunave të 
Mëdha dhe të Mesme, gjersa janë rreth 12 nxënës për secilin arsimtar në  komunat e vogla. 
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Figura 5.2: Numri i nxënësve në arsimin e obligueshëm për arsimtar dhe stafin e gjithmbarshëm të 

arsimit, viti shkollor 2000/01 
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Mangësi të të dhënave 
 
Ka nevojë të madhe për të ashtuquajturat studime të gjurmuesve, të cilat do të thotë të 

përcillen nxënësit nga arsimi në tregun e punës. Kjo duhet të bëhet duke përcjellë grupin, të 
themi çdo pesë vjet, përmes sistemit të arsimit dhe nga tregu i punës. Po ashtu nevojiten të 
dhënat e notave, d.m.th. sipas gjinisë. 
   



Statistikat e Arsimit në Kosovë 

Kaptina 6: Arsimi i lartë i mesëm 

Hyrje 

Arsimi i lartë i mesëm i Kosovës zhvillohet gjatë tri ose katër vjetësh. Ai ndahet 
në gjimnaze dhe shkolla profesionale. Gjimnazet zgjasin 4 vjet, kurse shkollat 
profesionale ka mundësi të kryhet brenda tri vjetësh, përmes të ashtuquajturave 
provime përfundimtare, të cilat mbahen si me shkrim ashtu edhe me gojë. Gjatë vitit 
shkollor 2001/02 kishte gjithsej pak më shum se 90.000 nxënës të regjistruar në 
arsimin e lartë të mesëm, kurse afro 50 për qind të këtyre nxënësve vijonin shkollat 
profesionale. 

Së pari, kjo kaptinë siguron disa të dhëna përkitazi me arsimin e lartë të mesëm 
dhe së dyti, jepet një përshkrim statistikor i shkollave të larta të mesme profesionale 
lidhur me numrin e nxënësve, shkollave dhe mësimdhënësve. Vijimi i shkollës, i cili 
shënoi një rënie të theksuar me rastin e kalimit në nivelin e arsimit të lartë të mesëm, 
është diskutuar në kaptinën 6. 

Nxënësit, shkollat dhe arsimtarët në gjimnaze 

Numri i gjithmbarshëm i nxënësve të regjistruar në shkollën e lartë të mesme (tash 
e tutje referohet si shkollë e lartë e mesme) në Kosovë në gusht të vitit 2001, ishte 
90.507 sish. Krahasuar me arsimin e obligueshëm, pjesëmarrja e nxënëseve ka rënë 
dhe 42 përqind të të gjithë nxënësve që i vijojnë shkollat e larta të mesme. 

Figura 6.1: Numri i nxënësve të regjistruar në arsimin e mesëm sipas gjinisë dhe rajonit, gusht 2001 
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Prishtina kishte numrin më të madh të nxënësve, pas së cilës vijon Gjilani. Këto 
dy rajone po ashtu kanë pasur pjesëmarrjen më të madhe të nxënëseve, rreth 45 
përqind. Në rajonet e tjera, vetëm rreth 39 përqind të nxënësve ishin femra. 

Gjithsej kishte 127 nxënës në shkollën e lartë të mesme në Kosovë. Gati 80% e 
këtyre ishin vendosur në komunat e medhaja. Përpjesëtimi nxënës/shkollë ndryshon 
nga më pak se 200 nxënës për shkollë mesatarisht në komunat e mesme deri në 846 në 
komunat mesatare. Në Kosovë në përgjithësi, ka mesatarisht 713 nxënës në secilën 
shkollë të lartë të mesme, gjë që është më shumë se 326 nxënës që i përgjigjen çdo 
shkolle në arsimin e obligueshëm. 

 

Pasqyra 6.1: Numri i shkollave, nxënësve dhe përpjesëtimi nxënës/shkollë në arsimin e mesëm, viti 
shkollor 2000/01 

 Numri i shkollave Numri i nxënësve Përpjestimi nxënës 
shkollë 

Të mëdha 78 56 928 730 
Të mesme  33 27 934 846 
Mesatare 8 4 056 507 
Të vogla 8 1 588 199 
Kosovë 127 90 507 713 
                
Burimi: Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/Sistemi i Informimit të Menaxhimit i Arsimit të Bankës 

Botërore (SIMA) 
 

Kishte 5.175 arsimtarë në arsimin e lartë të mesëm gjatë vitit shkollor 2001/02. 
Numri i gjithmbarshëm i personelit arsimor ishte 6.343. Pjesëmarrja e arsimtarëve, 
81.6 përqind meastarisht në Kosovë, është vetëm pak mbi pjesëmarrjen e arsimtarëve 
në arsminin e obligueshëm. Shpërndarja e personelit të ndryshëm të arsimit është e 
ngjashme me atë të arsimit të obligueshëm  

Pasqyra 6.2: Personeli i arsimit sipas pozitës në arsimin e mesëm, viti shkollor 2000/01 

 Arsimtarët Personeli administrativ Personeli ndihmës Gjithsej pers i arsimit 
 Numri Përqindja Numri Përqindja Numri Përqindja Numri Përqindja 
Të mëdha 3 217 81.2 224 5.7 519 13.1 3 960 100 
Të mesme 1 537 82.5 63 3.4 264 14.2 1 864 100 
Të mesme 252 86.0 12 4.1 29 9.9 293 100 
Të vogla 169 74.8 0 0.0 57 25.2 226 100 
Kosovë 5 175 81.6 299 4.7 869 13.7 6 343 100 

Burimi: Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/Sistemi i Informimit të Menaxhimit i Arsimit të Bankës 
Botërore (SIMA) 

 
Përpjesëtimi mesatar nxënës/arsimtar është baraz me 17.5 dhe ndryshon nga 9 

nxënës për çdo arsimtar mesatarisht në komunat e Vogla deri në 18 sish në komunat e 
Mesme dhe të Mëdhaja. Këto përpjestime janë nja dy njësi më të ulëta sesa ato të 
arsimit të obligueshëm të treguara në kaptinën 5. 
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Nxënësit, shkollat dhe arsimtarët në shkollat profesionale 

Siç u zu ne goje më lartë, afro 50 përqind e të gjithë nxënësve në nivelin e mësimit 
të shkollës së lartë të mesme mësojnë në shkollat profesionale. Numri i 
gjithmbarshëm ishte 44.182 nxënës gjatë vitit shkollor 2001/02. Nga këta, vetëm 38 
për qind ishin nxënëse. Në Mitrovicë, pjesëmarrja e nxënëseve ishte më pak se 29 
përqind. 

Figura 6.2: Numri i nxënësve të regjistruar në shkollat profesionale sipas gjinisë dhe rajonit, viti 
shkollor 2001/02 
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Ka 43 shkolla profesionale në Kosovë. Sipas OECD-së (2001b), ka 16 fusha të 
drejtimeve dhe ato më të rëndomtat janë shkollat e përgjithshme teknike, shkollat 
‘ekonomike’ dhe shkollat e ‘mjekësisë’. Mesatarisht, ka pak më shumë se 1 000 
nxënës në secilën shkollë profesionale. Krahasuar me gjimnazin e mesëm të lartë, këta 
numra janë më të mëdhenj. Çdo shkollë atje ka pasur mesatarisht 713 nxënës. 

Pasqyra 6.3:  Numri i shkollave, nxënësve dhe pjesëmarrja e raportit nxënës/shkollë në shkollat 
profesionale, viti shkollor 2001/02. 

 Numri i shkollave Numri i nxënësve Përpjestimi 
nxënë/shkollë 

Të mëdha 33 34 378 1 042 
Të mesme  7 8 480 1 211 
Mesatare 3 1 324 441 
Të vogla 0 0 0 
Kosovë 43 44 182 1 027 

Burimi: Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/Sistemi i Informimit të Menaxhimit i Arsimit të Bankës 
Botërore (SIMA) 
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Numri i gjithmbarshëm i arsimtarëve në shkollat profesionale ishte 2.480, i cili 
përputhet mbi 85 për qind me personelin e përgjithshëm të arsimit. Krahasuar me 
gjimnazet, pjesëmarrja e arsimtarëve është pak më e madhe. Pjesëmarrja mesatare 
midis nxënësve dhe arsimtarëve është 18 sish 

Tabela 6.4 : Personeli arsimor sipas pozitës në shkollat profesionale, viti shkollor 2000/01 

 Arsimtarët Person. administrativ Person. ndihmës Person. i gjith. arsimor 
 Number Per cent Number Per cent Number Per cent Number Per cent 
Të mëdha  1 947 84.4 102 4.4 258 11.2 2 307 100 
Të mesme 432 86.4 18 3.6 50 10.0 500 100 
Mesatare 101 87.1 6 5.2 9 7.8 116 100 
Të vogla 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 
Kosovë 2 480 84.8 126 4.3 317 10.8 2 953 100 

Burimi: Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/Sistemi i Informimit të Menaxhimit i Arsimit të Bankës 
Botërore (SIMA) 

 
Në fund, vlen të bëhet një vërejtje e cilësisë së shkollave profesionale në Kosovë. 

Nuk është vërejtur ndonjë lidhje strukturore midis shkollave profesionale dhe 
ambientit ekonomik të vendit. Kjo e dëmton gjithë nocionin e arsimit profesional. Në 
nivelin shkollor asnjë anëtar i personelit nuk ka përgjegjësi të veçantë për ndërlidhjen 
me të punësuarit ose me organizatat shoqërore partnere. Strukturat ndihmëse të 
lidhjeve me tregun vendor të fuqisë punëtore po ashtu janë të dobëta ose nuk 
ekzistojnë. Shkollat nuk i përcjellin ata që mbarojnë shkollën pasi të kenë gjetur punë, 
kurse ndërlidhjet dhe mbështetja e zyrtarëve të vendit të punësimit janë të dobëta. 

Mangësia e të dhënave 

Ka nevojë të madhe për të ashtuquajturat studime të përcjelljes së nxënësve. Qëllimi i 
studimeve të kësaj përcjelljeje është t’i përcjellë nxënësit nga arsimi deri në tregun e 
punës. Ka po ashtu nevojë për t’i përcjellë nxënësit gjatë sistemit të arsimit. Kjo mund 
të bëhet duke përcjellë një grup, të themi në çdo të pestin vjet, përmes sistemit të 
arsimit dhe përjashta deri në tregun e punës. Mund po ashtu të nevojiten shënimet për 
notat, për shembull, sipas gjinive. 



Statistikat e Arsimit në Kosovë 

Kaptina 7: Arsimimi i nxënësve me nevoja të veçanta 

Hyrje 
Ministria Kalimtare e Arsimit dhe Shkencës thekson politikën e përfshirjes së 
fëmijëve me nevoja të veçanta. Kjo do të thotë se të gjithë fëmijët kanë të drejtë të 
vijojnë shkollën. Objektivi afatgjatë është të përfshihen fëmijët me dëmtime në 
shkollimin dhe klasat e rregullta më mirë sesa të veçohen në shkolla të veçanta. 
Arsimi gjithpërfshirës përqwndrohet në identifikimin dhe shmangien e pengesave për 
pjesëmarrjen në mësim. Në vend se të bëhen përpjekje që fëmija të modelojë fëmijën 
në normal, vihet theks mbi përshtatjen e ambientit të shkollimit të rregullt për t’i 
plotësuar nevojat speciale të nxënësve. Mirëpo, kjo do të jetë një rrugë e gjatë dhe e 
vështirë dhe zbatimi i saj mund të bëhet vetëm me një qasje hap pas hapi, graduale. 

Numri i nxënësve, shkollave dhe arsimtarëve 

Gjatë vitit shkollor 2001/02, vetëm një përqindje e vogël e fëmijëve me pengesa kanë 
vijuar shkollën. Sipas Ministrisë së Përkohshme të Arsimit dhe të Shkencës, njësia 
SIMA, tani ka vetëm 503 nxënës në shkollat dhe klasat për nevojat e veçanta të 
Kosovës, kurse vetëm një numër i vogël nxwnësish marrin pjesë në klasat e shkollave 
të rregullta.  
Arsimi për nevoja të veçanta është duke u zhvilluar në 7 shkolla speciale dhe në 7 
klasë të shkollave të rregullta, duke bërë kështu gjithsej vetëm 14 njësi. Tri nga 
shkollat speciale kanë konvikte; fëmijët e shkollave të tjera speciale që vijojnë arsimin 
për nevoja të veçanta mësojnë në shkolla me internate dhe pak më pak se një e treta e 
tyre vijojnë shkollat speciale të rregullta pa qëndruar në internat. Në këtë moment, 
vetëm 16 përqind e nxënësve me nevoja të veçanta vijojnë klasat e bashkangjitura në 
shkollat e rregullta. 
 
Figura 7.1: Nxënësit në arsimin me nevoja të veçanta në Kosovë, gusht 2001 
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Siç u theksua më lart, kishte një numër të gjithmbarshëm prej 503 nxënësish të 
shpërndarë në 14 shkolla. Këto shkolla gjenden në këto komuna: Prishtinë (3), Shtime 
(1), Prizren (2), Gjakovë (2), Pejë (2), Leposaviq (1), Mitrovicë (2) dhe Gjilan (1). 
Përveç 105 arsimtarëve në arsimin për nevoja të veçanta, personelin e arsimit e 
përbëjnë edhe personeli administrativ dhe ndihmës. Arsimtarët përbëjnë 58 përqind të 
personelit të gjithmbarshëm të arsimit në arsimin për nevoja të veçanta. Kjo 
pjesëmarrje është më e ulët se pjesëmarrja e tillë në arsimin fillor, ku gati 80 përqind e 
personelit arsimor e përbëjnë arsimtarët. 
Nxënësit që vijojnë arsimin për nevojat speciale vetvetiu kërkojnë më shumë ndihmë 
sesa nxënësit në arsimin fillor të rëndomtë. Prandaj, pjesëmarrja e personelit 
administrativ dhe ndihmës është më e lartë në arsimin për nevoja të veçanta krahasuar 
me arsimin e obligueshëm. 
Krahasuar me arsimin e obligueshëm, numri i nxënësve për një arsimtar në arsimin 
për nevoja të veçanta është bukur shumë më i vogël. Numri mesatar i nxënësve për 
një arsimtar është 6.7, gjë që është mjaft nën mesataren e shkollave të obligueshme të 
Kosovës e cila është 20.1. 

Nxënësit me nevoja të veçanta sipas dëmtimeve 

Shumica e madhe e fëmijëve me nevoja të veçanta nuk vijojnë shkollën. Në mesin e 
nxënësve që janë në shkollë, mbi 60 përqind  kanë pengesa intelektuale. Pjesa tjetër e 
arsimit të veçantë  u sigurohet nxënësve që kanë dëmtime për të dëgjuar ose për të 
parë. Dëmtimet të dëgjuarit përbëjnë rreth 28 pwrqind kurse dëmtimet e të parit 
përbëjnë pjesën tjetër prej 10 përqind. Siç u vërejt më lart, shumica janë djem, 343 
djem krahasuar me 160 vajza, duke nënkuptuar se djemtë përbëjnë gati 69 përqind të 
nxënësve në arsimin për nevoja të veçanta. 

Figura 7.2: Lloji i dëmtimeve në arsimin për nevoja të veçanta në Kosovë, gusht 2001 
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Mangësi e të dhënave 
 

Sipas vlerësimeve të Programit Zhvillimor të Kombeve të Bashkuara (UNDP), më 
1990, 5.2 përqind e popullatës botërore ka vuajtur nga dëmtimet që nga ato të mesme 
dhe të rënda. Kjo shtrihej nga 7.7 përqind në të ashtuquajturat vende të zhvilluara deri 
në 4.5 përqind në vendet në zhvillim e sipër. Statistikat e Organizatës Shëndetësore 
Botërore (EHO) janë më të përgjithshme dhe i referohen një spektri të plotë të 
dëmtimeve dhe tregojnë një spektër prej 10 deri në 15 përqind në shoqëritë në 
zhvillim e sipër, me nivel mbizotërimi më të madh në vendet e zhvilluara. 
Ka një mungesë serioze të informatave të sigurta mbi natyrën dhe mbizotërimin e 
fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë. Sistemi i arsimit publik të Kosovës ka një 
regjistrim vijues të gjithmbarshëm prej 419.000 nxënës. Dhënë vlerësimet më 
konservative për nivele serioze të pengesave (1 përqind), ka gjasa që incidenca e 
fëmijëve me dëmtime të jetë mbi 4.000 sish. 
Të dhënat përkitazi me fëmijët me dëmtime janë mbledhur nga instanca të veçanta të 
OJQ-ve, por shënimet nuk janë koherente dhe të sigurta për shkaqe vijuese: 

 Teknologji të ndryshme të studimit janë përdorur për mbledhjen e 
informacionit; 

 Ka përcaktime të ndryshme të dëmtimeve dhe të nevojave të veçanta; 
 Shumica e fëmijëve nuk kanë kapacitet/infrastrukturë burimesh njerëzore për 

t’u identifikuar dhe vlerësuar dëmtimeve të ndryshme, si dhe ka mungesë të 
personelit të kualifikuar i cili mund të krijojë për këta fëmijë ambient të 
përshtatshëm të arsimimit. 

 
Disa rekomandime për planet e ardhshme 
 

Të dhënat përkatëse të mbledhura lidhur me nevojat e veçanta në Kosovë janë 
parakusht për zhvillimin e planifikimit të arsimit në të ardhmen. Tani, Ministria 
Kalimtare e Arsimit dhe e Shkencës, njësia SIMA, mbledh vetëm të dhëna lidhur me 
fëmijët me nevoja të veçanta që vijojnë shkollën. Pa të dhëna që kanë të bëjnë me ata 
që nuk vijojnë shkollën dhe të cilët përbëjnë shumicën e fëmijëve me nevoja të 
veçanta në Kosovë, është i vështirë planifikimi konkret dhe efektiv i arsimit në të 
ardhmen. 

Përveç identifikimit të numrit të përgjithshëm të fëmijëve me dëmtime në Kosovë, 
është po ashtu qenësore të merret informacion i hollësishëm përkitazi me natyrën 
specifike the pengesat e tyre. Kjo informatë nevojitet për të krijuar mjete individuale 
arsimore dhe shërbime të tjera lidhur me këtë. Zhvillimi i bazës së të dhënave 
përkatëse mundet vetëm të realizohet, meqë infrastruktura vendore/kapaciteti njerëzor 
duhet të identifikojë dhe vlerësojë shtimin e dëmtimeve të fëmijëve. 

Rezultatet më të mira mund të arrihen përmes bashkëpunimit multidisiplinor midis 
palëve të ndryshme në fushat e ngjashme. Organizatat shëndetësore, shoqërore dhe të 
mirëqenies, punëtorët e programeve të rehabilitimit me baza në komunitete duhet të 
përfshihen dhe ushtrohen për aktivitete të mbledhjes së të dhënave. Sistemet e 
menaxhimit për mbledhjen e të dhënave duhet të sigurojnë zbatimin e informacionit të 
mbledhur për të koordinuar planifikimin dhe shpërndarjen e shërbimit të arsimit duke 
përfshirë të gjitha agjencitë qeveritare dhe OJQ-të relevante. 
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Kaptina 8: Arsimi i lartë 

Hyrje 
Ndonëse fakultetet dhe institucionet e para të arsimit të lartë në Kosovë ishin 

themeluar midis viteve 1958 dhe 1969, ato kanë funksionuar pavarësisht ose brenda 
Universitetit të Beogradit. Universiteti i Prishtinës u themelua më 1970. Në fillim ai 
kishte katër fakultete: filozofikunë, juridikun, enxhinierinë dhe mjekësinë. Deri më 
1990 numri i fakulteteve ishte shtuar deri në 13, kurse 7 shkolla të larta i ishin 
bashkuar këtij Universiteti. Në qershor të vitit 1991, megjithatë serbët ishin emëruar 
në të gjitha pozitat e larta. Brenda 6 muajsh, i gjithë personeli shqiptar dhe të gjithë 
studentët shqiptarë ishin përjashtuar. Gjatë tetë vjetwve vijues, puna ka vijuar në 
sistemin paralel në kushte shumë të vështira. Sot Universiteti i Prishtinës ka 14 
fakultete dhe 6 shkolla të larta. Shkollat e larta ofrojnë më shumë studime të 
orientuara për profesione sesa fakultetet dhe janë vendosur në pjesët e ndryshme të 
Kosovës. 

Çdo fakultet i këtij Universitetit organizon provimet pranuese në vete. Ato 
zakonisht testojnë dije bukur themelore dhe faktike. Për të konkuruar për një vend në 
arsimin e lartë, studentët duhet të kenë certifikatën e mbarimit të gjimnazit ose të 4 
viteve të shkollës së mesme profesionale. 

Universiteti ofron katër tipe të studimeve. Këto janë studime paradiplomike (së 
paku 4 vjet), studime shkencore pasdiplomike, studime pasdiplomike profesionale dhe 
studime pasdiplomike të arteve. Disa shkolla të larta brenda Universitetit ofrojnë 
kurse paradiplomike 2 ose 3-vjeçare. Tani praktikisht nuk ka studime të doktoratës 
ose profesionale në Universitetin e Prishtinës. Mirëpo, shumë studentë pasdiplomikë 
kalojnë më shumë se 4 vjet për ta marrë diplomën e magjistrit të shkencave ose të 
magjistrit të arteve. Po ashtu ka mundësi për ta konvertuar këtë në doktoratë nëse 
kandidati ka së paku një punim të botuar në ndonjë gazetë ndërkombëtare të referuar, 
ose nëse Universiteti pajtohet për të. 

Tani nuk ka institucione private të arsimit të lartë në Kosovë. Është një fakultet i 
studimeve islamike por ky nuk është pjesë e Universitetit të Prishtinës. 

Numri i studentëve, i shkollave dhe i arsimtarëve 
Sipas OECD-së (2001b), vetëm 4.545 studentë janë pranuar në këtë Universitet në 

vitin 2000. Gjithsej kishte 19.060 studentë të regjistruar për studime universitare gjatë 
vitit akademik 2000/01.4 Shumica e tyre, 15.011, kryenin studimet në ndonjërin nga 
14 fakultetet, ndërsa 4.049 studentë në ndonjëren nga 6 shkollat e larta. Tre nga katër 
studentë studionin si të rregullt. Studentët me korrespondencë duket se ishin më të 
rëndomtë në programet profesionale që ofroheshin në shkollat e larta sesa në 
fakultete. Që nga fillimi i kwtij viti akademik (2001/02), studimet me korrespndencë 
nuk janë më të zbatueshme. Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Juridik kanë numrin më 
të madh të studentëve (2.581 dhe 2.285, respektivisht), duke vijuar pastaj Fakulteti i 
Mjekësisë (1.693) dhe i Filozofisë (1.545). Në Fakultetin Juridik gati gjysma e 
studentëve kanë qenë përcaktuar si studentë me korrepsondencë. Më së paku studentë 
(182) kishte Fakulteti i Mësuesis. 

                                                           
4 Viti akademik 1999/2000 i referohet periudhës tetor 1999 – shtator 2000. 
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Pasqyra 8.1: Numri i studentëve në Universitet sipas fushave të studimeve, viti akademik 2000/01 
________________________________________________________________________________ 
Institucionet e arsimit të lartë Të rregullt Me korrespondencë Gjithsej 
________________________________________________________________________________ 
Fakulteti Filozofik 917 628 1 545 
Fakulteti i Shkencave      1 021  118 1 139 
Fakulteti i Filologjisë  796  547 1 343 
Fakulteti Juridik            1 160      1 125 2 285 
Fakulteti Ekonomik       697   884 2 581 
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekurës 939      0    939 
Fakulteti Elektroteknik     1 060      0 1 060 
Fakulteti i Makinerisë   771        0    771 
Fakulteti i Mjekësisë         1 693       0 1 693 
Fakulteti i Arteve    332      0    332 
Fakulteti i Bujqësisë    419      0    419 
Fakulteti i Metalurgjisë   291      0    291 
Fakulteti i Edukatës Fizike    299  132    431 
Fakulteti i Mësuesis    153    29    182 
Shkolla e Lartë Pedagogjike – Prishtinë    619  442  1 061 
Shkolla e Lartë Ekonomike – Pejë    199  135    334 
Shkolla e Lartë Teknike – Mitrovicë    485      0    485 
Shkolla e Lartë Pedagogjike – Prizren  469  480  949 
Shkolla e Lartë Pedagogjike – Gjakovë  361  112  473 
Shkolla e Lartë Pedagogjike – Gjilan  337  410  747 
Gjithsej në fakultete    11 548                3 463                  15 011 
Gjithsej në shkolla të larta        2 470   1 579     4 049 
Gjithsej Universiteti    14 018   5 042                  19 060 
Burimi:Universiteti i Prishtinës 

Siç u theksua në hyrje, shkollat e larta ofrojnë më shumë studime të orientuara 
profesionale sesa fakultetet dhe janë të vendosura në pjesë të ndryshme të Kosovës. 
Në Prishtinë, Prizren, Gjakovë dhe Gjilan ka shkolla të larta pedagogjike. Në Pejë 
është një shkollë e lartë ekonomike dhe në Mitrovicë ka një shkollë të lartë teknike. 
Gjithsej janë 6 shkolla të larta, kurse 4 prej tyre janë shkolla të tilla pedagogjike. Në 
disa shkolla të larta studimet me korrespondencë janë më të rëndomta sesa studimet e 
rregullta. Ky është rasti i shkollave pedagogjike në Prizren dhe Gjilan. Mesatarisht 64 
përqind të studentëve të shkollave të larta vijojnë studimet me korrespondencë. 

Personeli arsimor i gjthmbarshëm ka arritur në 801 në vitin akademik 2000/01. 
Nga këta, 594 ishin të punësuar si të rregullt dhe 207 ishin të punësuar në bazë 
plotësuese. Shumica e arsimtarëve janë meshkuj dhe përbëjnë 78 përqind. Mbi 60 
përqind të këtyre arsimtarëve kanë gradën e doktorit të shkencave. 

Tabela 8.2: Personeli arsimor në Universitet sipas gradave shkencore dhe gjinive, viti akademik 
2000/01 

 Doktor i shkencave Magjistër Gjithsej 
 Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej
Të punësuar të 
rregullt 

256 111 367 186 41 227 442 152 594 

Forcë pune 
plotësuese 

109 18 127 73 7 80 184 23 207 

Gjithsej 363 129 494 259 48 307 624 177 801 
Burimi: Universiteti i Prishtinës 
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Në vitin akademik 1999/2000, kishte mbi 1.600 vetë që kishin diplomuar në 
Universitet. Rreth 900 prej tyre kishin diplomuar në 14 fakultete dhe kishin marrë 
diplomat e fakultetit. Nja 700 kishin diplomuar në shkollat e larta, të cilat kanë 
program studimesh dyvjeçare.5 Studentët me korrespondencë arrijnë mbi 40 përqind 
të numrit të gjithmbarshëm të provimeve.  

Tabela 8.3: Numri i studentëve të diplomuar sipas llojit dhe fushës,  viti akademik 1999/2000 

Të rregullt Me korrespondencë Gjithsej Fakultetet dhe shkollat 
profesionale Meshk. Femra Gjith. Meshk. Femra Gjith. Meshk. Femra Gjith. 
Filozofia 25 50 75 31 8 39 56 58 114 
Shkencat 29 18 47 14 7 21 43 25 68 
Filologjia 39 48 87 27 24 51 66 72 138 
Juridiku 49 15 64 20 7 27 69 22 91 
Ekonomiku 69 26 95 63 22 85 138 42 180 
Ndërtimtaria e arkitekt. 10 4 14 0 0 0 10 4 14 
Elektroteknika 44 7 51 0 0 0 44 7 51 
Makineria 19 4 23 0 0 0 19 4 23 

Mjekësia 57 55 112 0 0 0 57 55 112 

Artet 17 9 26 0 0 0 17 9 26 

Bujqësia 35 7 42 0 0 0 35 7 42 
Xehetaria e metalurgjia 21 6 27 0 0 0 21 6 27 
Edukata fizike 12 6 18 13 0 13 25 6 31 

Mësuesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SHLP – Prishtinë 12 22 34 36 70 106 48 92 140 

SHLE – Pejë 18 16 34 28 9 37 46 25 71 

SHLT – Mitrovicë 61 14 75 0 0 0 61 14 75 

SHLP – Prizren 5 9 14 24 53 77 29 62 91 

SHLP – Gjakovë 25 33 58 90 69 159 115 102 217 

SHLP – Gjilan 2 41 43 14 49 63 16 90 106 
Gjithsej fakultetet 426 255 681 168 68 236 600 317 917 
Gjithsej shkollat e larta 123 135 258 192 250 442 315 385 700 
Gjithsej Universiteti 549 390 939 360 318 678 915 702 1617 

Shënim: SHLP – Shkolla e Lartë Pedagogjike, SHLE – Shkolla e Lartë Ekonomike, SHLT – Shkolla e 
Lartë Teknike 
Burimi: Universiteti i Prishtinës 
 

Sa u përket fakulteteve, Fakulteti Ekonomik kishte numrin më të madh të 
studentëve të pasdiplomës – 180, gjatë vitit akademik 1999/2000. Kishte mbi 100 në 
secilin nga fakultetet: të Filologjisë, të Filozofisë dhe të Mjekësisë. Këto fakultete 
kishin edhe pjesëmarrjen më të lartë të studenteve (femra) në studimet e rregullta, 
rreth 50 përqind. Megjithatë, në përgjithësi, vetëm 317 nga gjithsej 917 studentëve të 
studimeve të rregullta ishin femra. Prandaj, studentet femra të studimeve të rregullta 
përbënin vetëm një të tretën e numrit të gjithmbarshëm të studentëve gjatë kësaj 
periudhe. 

Në më shumë programe të arsimit profesional që ofrojnë shkollat e larta, kishte 
më shumë femra sesa meshkuj që kishin diplomuar gjatë vitit akademik 1999/2000. 
Sidomos shkollat e larta pedagogjike kishin shumë studente që kishin diplomuar. 

Shumë pak studentë kanë diplomuar në Universitet në shkallën e magjistraturës 
gjatë vitit akademik 1999/2000. Ishin vetëm 49 sish dhe nuk kishte më shumë se 8 
femra nga ky numër. Fakulteti i Arteve dhe ai i Mjekësisë kishin më së shumti 
studentë të magjistraturës, 12 dhe 11 respektivisht. Tani nuk ka fare studime të 
rregullta për doktorat ose studime profesionale në këtë Universitet, por studentët e 
                                                           
5 Programet dyvjeçare në shkollat e larta i përgjigjen nivelit ISCED 5B. Shih edhe kaptinën 13. 
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pasdiplomës mund të kenë më shumë se 4 vjet për ta përfunduar diplomën e 
magjistraturës, prandaj ka mundësi të shndërrohet ajo në diplomë doktorate, siç është 
përshkruar në hyrje. Prandaj, kishte 23 diploma që ishin mbrojtur në vitin akademik 
1999/2000 dhe 17 prej tyre ishin punuar nga kandidatët meshkuj. 

Tabela 8.4: Numri i magjistrave dhe i doktoratave të shkencave të mbrojtura në  vitin akademik 
1999/2000 

Magjistratura Doktorata të shkencave Fakultetet dhe shkollat e larta  
 Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej 
Filozofia 1 1 2 1 0 1 
Shkencat 3 1 4 4 1 5 
Filologjia 3 0 3 3 1 4 
Juridiku 2 1 3 0 0 0 
Ekonomiku 5 1 6 0 1 1 
Ndërtimtaria e arkitektura 0 0 0 0 0 0 
Elektroteknika 2 0 2 1 1 2 
Makineria 2 0 2 1 0 1 
Mjekësia 10 1 11 5 2 7 
Artet 9 3 12 0 0 0 
Bujqësia 0 0 0 0 0 0 
Xehetaria e metalurgjia 2 0 2 2 0 2 
Edukata fizike 2 0 2 0 0 0 
Universiteti 41 8 49 17 6 23 

Burimi:Universiteti i Prishtinës 

Mangësi e të dhënave 
 

Ka nevojë të përcillen të diplomuarit në tregun e punës duke zbatuar të ashtuquajturat 
studime të përcjelljes. Po ashtu ka nevojë për shënime mbi kalimin nga shkolla e lartë 
e mesme në arsimin e lartë dhe për ecurinë e tyre nëpër arsimin e lartë 
(shkapërderdhja, shkalla e provimeve). Po ashtu duhet të nxirret statistika mbi bazën 
socio-ekonomike të studentëve. Të gjitha statistikat për arsimin e lartë duhet natyrisht 
të ndahen sipas gjinive. 



Statistikat e Arsimit në Kosovë 

Kaptina 9: Arsimi i të rriturve 

Koncepti i arsimimit të të rriturve 

Mësimi gjatë gjithë jetës është koncept që është bërë kurent në vitet 1970-a. Në 
atë kohë, mësimi gjatë gjithë jetës ishte identik me dhënien e mundësive të të rriturve 
për kurse formale në institucionet arsimore. Tani është përvetësuar një qasje më 
përfshirëse nga organizatat ndërkombëtare, siç janë OECD, UNESCO dhe Komisioni 
Evropian. Kjo qasje në mësimin gjatë gjithë jetës i përfshin të gjitha aktivitetet e 
mësimit për të gjitha qëllimet, nga djepi deri në varr, e cila ka synim të përmirësojë 
dijen dhe aftësitë e të gjithë individëve që dëshirojnë të marrin pjesë në aktivitetet e 
mësimit. 

Ideja e vetme dhe më e rëndësishmja prapa së cilës qëndron koncepti i mësimit 
gjatë gjithë jetës është që të rriturit duhet ta freskojnë dijen vazhdimisht, nëse ka 
nevojë, të ngrisin dijen, shkathtësitë dhe aftësitë. Kjo referohet si arsim dhe trajnim i 
rëndomtë. Argumenti për këtë mbështetet në evidencën që arsimi dhe trajnimi fillestar 
‘një herë e përgjithmonë” është gjithnjë e më pak adekuat si bazë për punësim të 
vazhdueshëm. Në Kosovë shumë të rritur janë të penguar nga kualifikimet e ulëta 
fillestare që kanë nxënë kur kanë mbaruar sistemin formal të arsimit. Të tjerët janë 
kualifikuar si duhet kur kanë mbaruar shkollën, por kanë parë profesione të cilat kanë 
filluar të transformohen ose të zhduken plotësisht. Po ashtu, hapi me të cilin bëhen 
ndryshimet teknologjike duket se rritet, çka e bën gjithnjë e më të rëndësishme për të 
rriturit që të mësojnë dhe ta avancojnë dijen e vet. Ka po ashtu dëshmi solide se 
mesatarisht të rriturit me arsim më të mirë mund të fitojnë më shumë dhe kanë më pak 
gjasa të jenë të papunë, çka është motivim i mirë për arsimim dhe trajnim të 
individëve të rritur. 

Definicioni dhe masat e arsimit të të rriturve 
Arsimi i të rriturve mund të jetë i llojeve shumë të ndryshme. Kjo mund të arrihet 

duke u kthyer në arsimin dhe trajnimin formal, ose duke nxënë mësim joformal 
nwpërmjet trajnimit nga puna, trajnimit me shokë ose duke mësuar vetvetiu. Për t’u 
definuar si arsim i të rriturve, ai që bën studime duhet të ketë njëfarë moshe, p.sh. së 
paku 25 vjeç, dhe të mos jetë duke studiuar në vitet e fundit. Për shembull, për një 
person që u kthehet studimeve universitare pas një pushimi të planifikuar njëvjeçar 
nuk do të llogaritet se vijon arsimin e të rriturve. Por dikush që pas disa vjetësh pune 
ose që është i punësuar vendos t’i kthehet shkollës ose ndon 
jë trajnimi tjetër do të llogaritet si arsimim i të rriturve. 

Disa vende kanë studime vjetore kombëtare të arsimit të të rriturve. OECD-ja ka 
mbledhur shënime mbi arsimin e të rriturve përmjet studimit ndërkombëtar të 
shkollimit të të rriturve, midis vitit 1944 dhe 1998. Treguesit e përbashkët të arsimit të 
të rriturve në ato studime janë pjesëmarrja në arsimimin dhe trajnimin e vazhdueshëm 
lidhur me profesionin si dhe pjesëmarrja në gjithë arsimimin dhe trajnimin vijues. Një 
tregues tjetër mbi arsimin e të rriturve mund të jetë përpjeswtimi i studentëve të rritur 
në arsimin terciar. Eurostati do ta inicojë një modul ad hok, i cili lidhet me studimin e 
fuqisë punëtore mbi të mësuarit gjatë gjithë jetës në vitin 2003. Në OECD është duke 
u zbatuar moduli i punës zhvillimore mbi arsimin dhe trajnimin e rastit, i cili do të 
japë të dhëna të krahasueshme mbi arsimin e të rriturve në vendet anëtare të OECD-
së. 
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Arsimi i të rriturve në Kosovë 

Mungesa e personelit të kualifikuar sot është pengesa kryesore për zhvillimin 
ekonomik përveç investimeve private në Kosovë. Prandaj, Departamenti i Punës dhe i 
Punësimit ofron trajnim për tregun e punës. Gjatë vitit 2000, zyra të ndryshme të 
punësimit në mbarë Kosovën së bashku kanë trajnuar mbi 10 000 persona që kërkonin 
punë për profesione të ndryshme. Kurset e kompjutërve dhe kurset e gjuhës angleze 
ishin ndër trajnimet më të shpeshta që bëheshin. Trajnimi i personelit është një formë 
tjetër e arsimimit të të rriturve që ekziston në Kosovë, sidomos në sektorin privat. Një 
shembull i trajnimit të personelit  është “trajnimi nga puna” i arsimtarëve. Po ashtu, 
shumë të rritur studiojnë anglisht dhe ka qendra të shkollimit që janë themeluar për 
gratë, ku tani marrin pjesë gati 2 000 gra (shih edhe kaptinën 10). 

Në fund, është evidente se arsimi i të rriturve ka arritur rëndësi të shtuar në 
shumicën e vendeve gjatë 30 vjetwve të kaluara. Shoqëria e diturisë, e cila mbisundon 
në një pjesë të madhe të botës, shton kërkesat gjithnjë e më të mëdha për dije dhe 
trajnim për kohën e punës dhe për funksionimin normal në jetën e përditshme. Në 
Kosovë pritet të ketë një interesim në shtim e sipër për arsimin e të rriturve, meqë kjo 
do të shërbejë si një mjet i rëndësishëm  për ngritjen e nivelit të përgjithshëm të dijes 
dhe të shkathtësive, prandaj do t’i ndihmojë Kosovës të përshtatet me shoqërinë e 
mbështetur në dituri. 

Mangësi e të dhënave 

Thuaja nuk ka të dhëna për arsimin e të rriturve në Kosovë, gjë e cila është shumë e 
nevojshme, meqenëse arsimi i të rriturve pritet të bëhet një pjesë e madhe e arsimit në 
Kosovë. Përveç të dhënave administrative mbi trajnimin për tregun e punës, p.sh., 
duhet të zbatohen studime të familjeve mbi pjesëmarrjen e ‘të gjitha’ formave të 
arsimit të të rriturve. Qëllimi është të kihet një pasqyrë e vëllimit të arsimit të të 
rriturve në Kosovë dhe një përshkrim statistikor i pjesëmarrësve në arsimin e të 
rriturve sipas nivelit të moshës dhe të gjinisë në arsimim, etj. Është gjithashtu e 
nevojshme të ketë njohuri për kompjuter, njohuri të gjuhës etj, në popullësi. 
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Kaptina 10: Shkrim-leximi 

 
Në Kosovë, shkrim-leximi është çështje e gjinisë dhe e moshës. Kjo tregohet qartë 

në tabelën më poshtë, ku analfabetizmi paraqitet në shkallë të ulët për popullatën 
mashkullore. Meshkujt analfabetë kalojnë mbi 10 përqind vetëm tek ata mbi moshën 
65 vjeçe, ndërsa shënimet përkatëse te femrat kalojnë mbi 50 përqind. Por te grupet 
më të reja analfabetizmi i grave është në zhdukje e sipër dhe kështu është duke u 
ngushtuar hapësira e shkallës së analfabetizmit midis meshkujve dhe femrave. 

Figura 10.1: Shkalla e analfabetizmit dhe gjinia 
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Mesatarisht, 2.3 përqind të burrave dhe 10.2 përqind të grave janë analfabete në 
Kosovë. Siç tregohet më lart, ka të mëdha moshe dhe dallime edhe më të mëdha të 
gjinive, por analfabetizmi është një çështje që varet nga vendi ku jeton personi. Ai 
është zakonisht më i lartë në trevat rurale sesa në ato urbane. Gati 14 përqind të grave 
që jetojnë në treva rurale definohen si analfabete, ndërsa pjesëmarrja përkatëse e 
burrave analfabetë është me 10 pika të përqindjes më e ulët.6 

Pasqyra 10.1: Analfabetizmi sipas gjinisë dhe rajonit, në përqindje 

 Femrat Meshkujt Gjithsej 
Rurale 13.7 3.7 8.8 
Urbane 7.1 1.2 4.3 
Gjithsej 10.2 2.3 6.5 

 
Burimi: Studimi demografik dhe socio-ekonomik 1999 

                                                           
6 Në Studimin demografik dhe socio-ekonomik në tetor të vitit 1999, ishte një pyetje mbi lexim-
shkrimin. Pyetja ishte shkruar: A dini të shkruani dhe të lexoni? Alternativat e përgjigjes ishin po ose 
jo. Në figureën 10.1 analfabetizmi përcaktohet si pjesëmarrje që i përgjigjej kësaj pyetjeje me jo. 
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Po ashtu, studimi i masës së standardit të jetës (SMSJ) ka konstatuar pa befasi se 
analfabetizmi duket të jetë i përqendruar midis grupeve të vjetra (të moshave mbi 55 
vjeçe) dhe bie nën 5 përqind te popullata e moshës 45 vjeçe e më të re. Lexim-shkrimi 
në atë studim është përcaktuar si mundësi për të lexuar, madje me vështirësi (shih 
pyetjen 1 në shtojcën 2). Këto ecuri tregojnë se përfaqësojnë si grupet e shqiptarëve të 
Kosovës ashtu edhe ato të serbëve të Kosovës. Mirëpo, një shtim i rrëpijshëm është 
shënuar në shtimin e analfabetizmit midis grupeve të reja të “grupeve etnike të tjera” 
gjatë dekadës së kaluar. Duke rënë në numra njëshifror te grupet e moshës 26-45 
vjeçe, analfabetizmi midis këtyre grupeve etnike të tjera përsëri është shtuar shumë 
rrëpijshëm, duke arritur në 22 përqind te grupi i moshës 16-17 vjeçe dhe rreth 15 
përqind te grupi i moshës 18-25 vjeçe. 

Ka një program të lexim-shkrimit (për gratë) përmjet UNICEF-it që është në 
zhvillim e sipër. Tani gati 2 000 gra janë duke marrë pjesë në afër 130 qendra të 
mësimit të lexim-shkrimit në Kosovë. Gati 10 përqind të pjesëmarrësve janë gra nga 
pakicat etnike. 

Mangësi e të dhënave 

Shkrim-leximi duhet të vijohet në studime të familjeve dhe duhet të konsiderohet 
që të përfshihet në regjistrimet e ardhshme të popullsisë. Shkrim-leximi duhet të 
definohet dhe matet në atë mënyrë që është krahasuese me vendet tjera dhe në pajtim 
me rekomandimet e UNESCO-s. 
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Kaptina 11: Të arriturat e arsimit 

Hyrje 
Popullata e arsimuar mirë dhe e aftësuar mirë është me rëndësi për zhvillimin 

shoqëror dhe ekonomik dhe mirëqenien ekonomike të vendit dhe të individëve të saj. 
Arsimi loz rolin kryesor për sigurimin e individëve me dije, shkathtësi dhe aftësi për 
të marrë pjesë në shoqëri efektivisht. Arsimi po ashtu ndihmon për zgjerimin e dijes 
shkencore dhe kulturore. Niveli i të arriturave të arsimit të një popullate është një 
zëvendësim që zakonisht përdoret për rezervat e “kapitalit njerëzor”, d.m.th. aftësitë 
që ka popullata dhe fuqia punëtore. 

 
 

Të arriturat e arsimit sipas moshës, gjinisë, rajonit dhe grupit etnik 
 
Ka dallime të mëdha në të arriturat e arsimit midis kosovarëve. Mesatarisht, 

kosovarët kanë rreth 10 vjet arsimi me gati një dallim prej dy vjetësh midis rajoneve 
urbane dhe rurale. Ka po ashtu dallime të mëdha të të arriturave të arsimit varësisht 
nga mosha dhe gjinia. Ai është i kënaqshëm për meshkujt e grupeve të moshës  më të 
re.7 Siç tregohet në figurën 11.1 më poshtë, mbi 70 përqind të meshkujve të moshës 
midis 25-29 vjeçe kanë të kryer arsimin e mesëm si e arritur më e lartë e tyre. Po 
ashtu, më pak se një e katërta e grupeve të meshkujve nën moshën 45 vjeçe ka arsimin 
e obligueshëm ose më pak se të obligueshëm si nivelin më të lartë të arsimit. Niveli i 
të arriturave të arsimit bie fare dukshëm sipas moshës, gjë që është ilustruar nga fakti 
se niveli i mbarimit të shkollimit të mesëm bie shpejt te grupmosha më e vjetër. 

Figura 11.1: Të arriturat e arsimit sipas grupmoshës së meshkujve 
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7 Përkundë faktit se disa grupe tregojnë të arritura të mira, gjithmonë shtrohet çështja e cilësisë së 
arsimit. 
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Niveli i të arriturave në mesatare është dukshëm më i ulët tek gratë krahasuar me 
burrat. Te të gjitha grupmoshat një pjesëmarrje më e vogël e femrave kanë arritur 
arsimin e mesëm ose arsimin superior, dhe një përqindje më e madhe e grave nuk 
kanë kryer madje as arsimin e obligueshëm, nëse krahasohen me meshkujt. Vijimi i 
arsimimit te gratë megjithatë është duke u shtuar, siç tregohet se një përqindje të 
madhe të grave nën moshën 35 vjeçe ka mbaruar shkollën e obligueshme. Por ende 
është larg nga arritja e nivelit të suksesit në shkollën e mesme ose shkollimin 
universitar. 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.2: Të arriturat arsimore sipas grupmoshave të femrave 
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Në figurën 11.3 më poshtë, të arriturat e arsimit sipas grupmoshës dhe gjinisë 
duket të kenë të njëjtën pamje. Dallimet e mëdha midis gjinive tani duken qartë. Gratë 
që përbëjnë majen e pengesave në secilën palë të grupmoshës, kanë të arritura më të 
ulëta se burrat në secilin grup specifik. Ky dallim bëhet edhe më i qartë kur të 
krahasohet pjesëmarrja e grave dhe burrave që kanë arritur së paku shkollën e lartë të 
mesme. Për shembull, gati 80 përqind të popullatës mashkullore midis moshës 25 e 29 
vjeçe kanë arritur së paku shkollën e lartë të mesme kurse pjesëmarrja përkatëse te 
femrat përbënte vetëm 45 përqind. 

 
Rezultatet preliminare të AFP 2001 e konfirmojnë këtë rregull. Në Kosovë ka 

dallime të mëdha të shkallës së ndjekjes së arsimit sipas moshës dhe gjinisë. Ndjekja e 
arsimit në grup-moshat e reja, është e kënaqshme tek meshkujt, ndërsa shumë më pak 
e kënaqshme, për moshën e njejtë, tek femrat. Femrat i kryejnë shkollat fillore më 
shpesh se meshkujt dhe më rallë se meshkujt ato të mesme. Femrat kanë shkallë më 
ulët të ndjekjes së arsimimit nga meshkujt në të gjitha grup=moshat. 
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Figura 11.3: Të arriturat arsimore sipas grupmoshës dhe gjinisë 
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Haset dallim i madh i të arriturave arsimore po ashtu midis pjesës rurale dhe 

urbane të popullatës. Popullata rurale është zakonisht më pak e arsimuar. Duke 
shikuar grupet e reja, njeriu konstaton se gratë që jetojnë në treva rurale tregojnë 
nivele të të arriturave arsimore dukshëm më të ulëta krahasuar me gratë që jetojnë në 
rajone urbane. Dallimi midis popullatës mashkullore rurale dhe urbane është më i 
padukshëm. Nuk befason fakti që dallimi më i lartë në shkallën e ndjekjes së 
arsimimit është hasur ndërmjet femrave në rajonet rurale dhe meshkujve në rajonet 
urbane (ESK 2002).  
 
Pasqyra 11.1: Të arritura arsimore sipas gjinisë dhe rajonit 

Arsimi i obligueshëm Arsimi i mesëm Grupi i 
moshës Gratë Burrat Gratë Burrat 
20-24 59 27 33 18 29 94 61 77 

  20-29      64      28      26       13      22       55      66      75 
  30-34      61      27      25       11      18       52      60      67 

Burimi: Studimi demografik dhe socio-ekonomik 1999 
 

Dallimet midis grupeve etnike vijojnë modelin e njëjtë si edhe për analfabetizmin. 
Gjersa dallimet midis serbëve dhe shqiptarëve janë të vogla, pakicat etnike marrin 
mesatarisht dy vjet  
më pak arsimim. Pos kësaj, dallimet gjinore në arritjet e arsimit janë më të larta në 
rajonet rurale dhe në mesin e joserbëve. Ka një zbrazti më të madhe se dy vjet midis 
meshkujve dhe femrave shqiptare që jetojnë në rajone rurale. Është shënuar një rënie 
e arritjeve arsimore në mesin e joserbëve. Grupi i moshës midis 16-25 vjeçe 
mesatarisht ka një vit më pak të shkollimit krahasuar me grupin e moshës midis 26-45 
vjeçe. Rënia e shollimit nuk është vërejtur  në mesin e popullatës serbe, dhe sipas 
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Bankës Botërore (2001b) mund të tregojë vështirësitë e qasjes dhe të vijimit të 
shkollës gjatë sistemit paralel të popullatës joserbe gjatë viteve 1991-1998. 

Të arriturat arsimore dhe rezultatet në Kosovë 

Është evidente se mesatarisht njerëzit me arsim më të lartë i ekspozohen më pak 
rrezikut të papunësisë. Në Kosovë, shkalla e papunësimit te burrat dhe gratë me arsim 
më të ulët është më e lartë se tek ata me arsimim të nivelit më të lartë të shkollimit. 
Por megjithatë, asnjë kategori e popullatës nuk kursehet nga papunësia me nivel të 
papunësimit midis 25 e 30 për qind te personat me moshë 30-45 vjeçe dhe të cilët 
kanë mbaruar arsimin e lartë. 
 
Figura 11.4: Përqindja e papunësisë sipas të arriturave arsimore 
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Statusi arsimor po ashtu ndikon në të ardhurat vjetore. Sipas Bankës Botërore 
(2001c), rroga mesatare e atyre nën moshën 35 vjeçe vetëm me arsim të obligueshëm 
është rreth 40 për qind më e ulët se rroga mesatare e shqiptarëve dhe 60 përqind e 
serbëve. Burrat që kanë rezultate të diplomave universitare kanë të ardhurat 20 
përqind më të larta se rroga mesatare e burrave të grupeve të tjera etnike, por gratë 
kanë efekt më të ulët të fitimit krahasuar me mesataren. 

 
Të dhënat e LSMS tregojnë se universitetet janë të asociuara me:  

 Largimi prej bujqësisë në pagesën e të punësuarve dhe në vet-punëtorë, 
dhe 

 Një propabilitet i ulët për të qenë i papunësuar. 
 
Në bazë të AFP 2001 (ESK 2002) ekzistojnë dallime të mëdha në shkallën e ndjekjes 
së arsimimit në mesin e kosovarëve që hyjnë në fuqinë punëtore dhe të atyre jashtë 
fuqisë punëtore (ekonomikisht jo aktiv). Rreth 67 përqind të atyre në fuqinë punëtore 
kanë ndjekur së paku arsimin e mesëm, dhe krahasuar me vetëm 29 përqind të atyre 
që janë ekonomikisht jo aktiv. Duhet të veçohet edhe dallimi i madh në mes të atyre 
me arsimim univerzitar në fuqinë punëtore dhe jashtë saj. Ky është një rregull normal 
që shfaq qartë vlerën e arsimimit në tregun e punës. 

Mangësitë e të dhënave 
Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) mundëson nxjerrjen e të dhënave mbi shkallën e 
ndjekjes së  arsimimit në mesin e popullësisë dhe fuqisë punëtore. Disa të dhëna 
preliminare nga AFP 2001 janë në dispozicion (ESK 2002). Një modul mbi ndjekjen e 
arsimimit duhet të inkorporohet në të gjitha anketat e ekonomive shtëpiake. Nevoiten 
edhe të dhënat mbi cilësinë e arsimimit. Mënyra e drejtëpërdrejt e përcaktimit të 
nivelit të diturisë në vende të ndryshme është me matje përmes testeve të ndryshme. 
Shumë anketa të ashtuquajtura të vlerësimit të studentëve, përvojës jetsore, shkallës së 
arsimimit te të riturit, etj. Realizohen në mbar botën. Momentalisht, nuk ka të dhëna të 
këtilla në dispozicion pë Kosovën. Duhet të realizohen studimet mbi vlersimin e 
studentëve. 
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Kaptina 12: Shpenzimet e arsimit 

Shpenzimet publike për arsimin 
Mendimet politike nuk pajtohen për nivelin optimal të shpenzimeve publike të 

arsimit. Duket se propozimet përputhen, mirëpo, për 5-7 përqind të DGP, çka 
pasqyron praktikën e shumë vendeve. Ka më pak pajtueshmëri mbi dy çështje të 
ndërlidhura: 

1. Investimi publik në arsimin themelor është i domosdoshëm dhe 
2. Shpenzimet publike duhet t’i japin prioritetin më të lartë arsimit 

themelor (p.sh. në raport me arsimin e mesëm dhe të lartë të 
paobligueshëm). 

 
Tani nuk ka shkolla private ose institucione të arsimit të lartë privat në Kosovë. 

Shpenzimet e gjithmbarshme në arsim paraqesin rreth 14 përqind të GDP, një 
përqindje që është mbi dy herë mbi bazën e OECD-së të 6 përqind. Ato po ashtu 
paraqesin 27.5 përqind të shpenzimeve të gjithmbarshme publike në vitin 2000, gati 
dyfish nga mesatarja e OECD-së. 

Pasqyra: 12.1: Buxheti i rëndomtë i arsimit në vitin 2000 në 1 000 DM 
 

 Rroga dhe pagesa Mallra e shërbime Rezerva Gjithsej 
 DM % DM % DM % DM % 
Parashkollor/parafillor 2 269 2.5 320 1.6 - - 100.0 2 589 2.2 
Fillor (arsimi i obligueshëm) 59 278 65.0 12 038 60.4 5 000 - 76 316 65.7 
Arsimi i lartë i mesëm 17 956 19.7 4 639 23.3 - - 22 594 19.4 
Arsimi i lartë 9 861 10.8 2 466 12.4 - - 12 326 10.6 
Arsimi për nevoja të veçanta 1 049 1.1 229 1.1 - - 1 278 1.1 
Konviktet 259 0.3 55 0.3 - - 314 0.3 
Biblioteka Kombëtare 
Universitare 

224 0.2 55 0.3 - - 278 0.2 

Administrata e arsimit 367 0.4 138 0.7 - - 505 0.4 
Gjithsej 91 262 100.0 19 939 100.0 5 000 100.0 116 201 100.0 

Burimi: Banka Botërore (2001c) 
 

Pasqyra 12.2 po ashtu tregon se arsimi është kategoria më e madhe e shpenzimeve 
në buxhetin e gjithmbarshëm të rëndomtë të konsoliduar të Kosovës, madje edhe nëse 
pjesëmarrja e saj është zvogëluar për 23.6 përqind prej viti 2000 në 2001. Kështu, 
duke i shikuar përqindjet  gjendja nuk duket aq e keqe. Por nuk duhet të harrohet se 
përqindja e madhe e llogaritur në bazën e ulët përsëri është shumë e vogël në shifra 
absolute. Shpenzimet e rëndomta të gjithmbarshme publike për arsimim në Kosovë 
vlerësohen në më pak se 120 milionë DM në vit. 
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Pasqyra 12.2: Shpenzimet e gjithmbarshme publike në vitin 2000 dhe 2001 
 

2000 2001  
Milionë DM Përqind Milionë DM Përqind 

Arsimi 116.2 27.5 118.0 23.6 
Ndihma sociale 82.5 19.5                 -                  - 
Shëndetësia 81.1 19.2                 -                  -  
Administrata civile 49.7 11.7                 -                  - 
Të tjera 93.7 22.1                 -                  - 
Gjithsej 423.2 100.0 500.0 100.0 
 
Burimi: Buxheti i Kosovës 2001 
 

Siç shihet në pasqyrën 12.3, arsimi fillor i obligueshëm arrin në 62.5 përqind të 
buxhetit të arsimit, duke arritur me arsimin e lartë të mesëm dhe arsimin superior në 
20 përqind, përkatësisht në 11 përqind. Buxheti mbulon të gjitha fushat nga  arsimi 
parashkollor deri  në universitet. Deri në fund të nentorit 2001, janë shfrytëzuar rreth 
86%. Fondi i shërbimeve dhe mallrave është shpërndarë nëpër komuna për  qëllime të 
nxënësve.  

Pasqyra 12.3: Buxheti i rëndomtë i arsimit në vitin 2001, në 1 000 DM 
 

Rroga dhe pagesa Mallra e shërbime Shpenzime kryesore Gjithsej  
DM % DM % DM % DM % 

Parashkollor/fillor 2 231 2.5 1 523 6.8 650 13.0 4 406 3.7 
Fillor (arsimi i obligueshëm) 60 433 66.7 10 270 45.8 3 000 60.1 73 703 62.5 
Arsimi i lartë i mesëm 18 518 20.4 4 828 21.5 630 12.6 23 976 20.3 
Arsimi superior 7 703 8.5 4 805 21.4   12 508 10.6 
Arsimi për nevoja të veçanta 445 0.5 197 0.9 275 5.5 917 0.8 
Konvikte 247 0.3 230 1.0 20 0.4 497 0.4 
Bibiloteka Kombëtare dhe 
Universitare 

278 0.3 110 0.5 85 1.7 473 0.4 

Administrata e arsimit 620 0.7 482 2.1 330 6.6 1 432 1.2 
Gjithsej 90 565 100.0 22 445 100.0 4 990 100.0  100.0 
 
Burimi: Buxheti i Kosovës 2001 
 

Rrogat arrijnë deri në shumën prej 75 deri në 80 përqind të buxhetit. Rrogat e 
arsimtarëve shtrihen nga 291 DM në nivelin e shkollës fillore deri në 480 DM në 
nivelin universitar. Administrata e arsimit merr pjesë me rreth një përqind të buxhetit. 
Donatorët financojnë projekte të ndryshme në Departamentin e Arsimit. Të gjitha të 
hollat në buxhetin e arsimit do të përdoren gjatë vitit 2001. 

Buxheti kryesor: Pas luftës, Kosova u ballafaqua me probleme të jashtëzakonshme 
në fushën e arsimit. Shumë ndërtesa të shkollave ishin dëmtuar keq gjatë luftës. 
Rindërtimi i shkollave pritet të mbulohet gati plotësisht nga donatorët. 

Numri mesatar i personelit në vitet 2000 dhe 2001 është dhënë sipas buxhetit në 
pasqyrën 12.4. Duhet të financohen rreth 27 000 anëtarë të personelit nga ky 
buxhet.Siç ishte në tetor 2001 janë 28.6000 të punësuar të arsimit në  listën e rrogave. 
Ky numër është pëlqyer të rritet deri rreth 30 000 gjatë vitit 2002. Rritja kryesisht 
atribuohet të rritet në kontigjent (regjistrim), refugjatëve nga Maqedonia dhe të të 
kthyerve. 
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Pasqyra 12.4: Numri mesatar i personelit sipas buxhetit të viteve 2000 dhe 2001 
 

Numri mesatar i personelit  
2000 2001 

Parashkollor/parafillor 845 814 
Fillor (arsimi i obligueshëm) 18 515 18 515 
Arsimi i lartë i mesëm 5 249 5 249 
Arsimi superior 2 510 2 006 
Arsimi për nevoja të veçanta 365 142 
Konvikte 107 95 
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare 81 79 
Administrata e arsimit 120 187 
Gjithsej 27 792 27 087 
 
Burimi: Buxheti i Kosovës 2001 
 
Gjatë vitit 2002, shuma prej 160 milionë DM  i janë propozuar Autoritetit Qendror 
Fiskal (AQF). Shuma prej 147 milionë DM është pajtuar që të mbulohen rrogat, 
mallrat dhe shërbimet dhe investimet e kapitalit. Departamenti tranzicional i Arsimit, 
Shkences dhe Teknologjise ka inicuar decentralizimin e fondit të arsimit në komuna 
prej Janarit 2002. Do të zbatohet në mënyrat vijuese: 
 

 90% të fondit të  mallrave dhe shërbimeve do të shkojnë nëpër komuna direkt 
nga AQF 

 25 % te fondit të kapitalit do të shkojnë dirket nga AQF 
 Gjithë rrogat e stafit përkrahës do të decentralizohen në komuna 
 Rrogat për gjithë arsimtarët do të jenë në Departament për gjashtë muajt e 

parë 
 Rrogat e arsimtarëve për gjashtë muajt e ardhshëm (Korrik – Dhjetor , 2002) 

do te decentralizohen në komuna 
 
Shuma prej 11.2 milionë DM janë mbajtur si rezervë për mbulesën e hyrjes se stafit 
serb, refugjatëve nga Maqedonia dhe të të kthyerve. 

Shpenzimet e familjeve për arsim 

Sistemi shkollor paralel në Kosovë ka krijuar një shprehi te popullata shqiptare, 
për të krijuar burime për shkolla. Familjet në Kosovë ende duhet të veprojnë kështu 
ndonëse arsimi i obligueshëm dhe arsimi i lartë i mesëm janë pa pagesë, d.m.th., nuk 
ka pagesë për shkollim. Të dhënat e AMSJ-së tregojnë se gati të gjitha familjet që 
kanë fëmijë që vijojnë shkollën kanë paguar një formë të kontributit nga xhepi për 
shpenzimet e shkollës. Vlen të ceket se kjo shumë përfshin shpenzimet e udhëtimit, 
ushqimin, librat, etj. 

Shpenzimet mesatare tipike për një fëmijë gjatë vitit thuhet se janë të 
konsiderueshme, duke arritur mesataren prej 200 DM për arsimin fillor, kurse mbi 
400 DM për arsimin e mesëm dhe rreth 280 DM për arsimin superior. Janë të 
dukshme edhe dallimet gjeografike dhe etike në pagesat e familjeve për arsimin 
(Banka Botërore, 2001c). Mirëpo, të dhënat e AMSJ-së tregojnë se kur njëherë 
fëmijët vijojnë shkollën, familjet shpenzojnë përafërsisht shuma të barabarta si për 
djemtë ashtu edhe për vajzat. 
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Pastaj nuk është për t’u befasuar se faktorët ekonomikë janë arsyeja kryesore për 
të mos e vijuar shkollën. Kur merret parasysh niveli i lartë i shpenzimeve private për 
arsim, del se familjet më të varfëra në Kosovë shpenzojnë përqindje të madhe të të 
ardhurave të tyre për arsim gjë që krijon implikime të konsiderueshme të mirëqenies 
së tyre. Burimet e tjera (Banka Botërore, 2000a/b?) tregojnë se shpenzimet e 
udhëtimit, sidomos për arsimin e mesëm, i ndalojnë shumë fëmijë që të mos vijojnë 
shkollën e mesme. Femrave të reja nganjëherë u mohohet shkolla e mesme, kryesisht 
për shkak të arsyeve të sigurisë dhe mungesës së parave. 

Mangësi e të dhënave 
Shifrat e buxhetit duhet të plotësohen me shumat vërtet të shpenzuara për 

kategoritë e shpenzimeve të ndryshme. Shpenzimet e familjes për arsimin duhet të 
mblidhen çdo vit në studimet e familjeve. Shpenzimet (publike dhe private) për një 
nxënës të niveleve të ndryshme të arsimit duhet të publikohen rregullisht. 
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   Kaptina 13: Pikëpamjet ndërkombëtare 

Bashkëpunimi ndërkombëtar mbi statistikat e arsimit 
Krahasimet ndërkombëtare janë shumë të rëndësishme për disa arsye politike. 

Duke kërkuar politikën e arsimit që e avancon prospektin shoqëror dhe ekonomik të 
individit, duke siguruar stimulime për efikasitet më të madh në shkollim dhe 
ndihmuar për të mobilizuar burimet për t’i plotësuar kërkesat e shtuara për arsim, 
qeveritë po i kushtojnë gjithnjë e më shumë vëmendje statistikës së politikës 
krahasuese ndërkombëtare dhe analizave të politikës. 

Përmes bashkëpunimit brenda organizatave të ndryshme ndërkombëtare, vendet 
po kërkojnë të mësojnë nga njëri tjetri, për shembull, si të sigurohen përfitime të 
arsimit për të gjithë. Thuaja të gjitha vendet e botës, rreth 200 sish, janë anëtare të 
UNESCO-s. Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) ka 30 
shtete anëtare. Këto janë Australia, Austria, Kanadaja, Çekia, Republika e 
Danimarkës, Finlanda, Franca, Japonia, Koreja, Gjermania, Greqia, Islanda, Irlanda, 
Italia, Hungaria, Luksemburgu, Meksiko, Holanda, Zelanda e Re, Norvegjia, Polonia, 
Republika Sllovake, Spanja, Suedia, Zvicra, Turqia, Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA. 

UE ka 15 shtete anëtare. Këto janë Austria, Belgjika, Danimarka, Finlanda, 
Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Luksemburgu, Holanda, Portugalia, Spanja, 
Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar. Përveç kësaj janë edhe tri vende të EFTA/EEA, 
Islanda, Lihtenshtajni dhe Norvegjia. 

UE po ashtu ka 11 vende para anëtarësimit: Bullgaria, Qipro, Republika Çeke, 
Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polonia, Rumania, Sllovenia dhe Republika 
Sllovake. Të gjitha këto vende, përveç Qipros, janë edhe pjesë e programit PHARE8. 
Tri vende të tjera marrin pjesë në programin PHARE. Këto janë Shqipëria, Bosnja 
dhe Hercegovina dhe Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë (FYROM). Gjithsej, 
janë 13 shtete që marrin pjesë në programin PHARE. 

ESK-u është duke u përpjekur të përfshihet në bashkëpunimin statistikor të UE-së. 
 
Mbledhja e të dhënave ndërkombëtare 
 
Ka tri organizata ndërkombëtare që punojnë për mbledhjen e të dhënave 

statistikore të arsimit themelor. Këto janë UIS (Instituti i UNESCO-s për Statistikë), 
OECD dhe Eurostat. Këto tri organizata bëjnë mbledhjen e të dhënave të përbashkëta 
me tre pyetsorë të ndryshëm. Vendet e OECD-së dhe disa vende të tjera raportojnë 
mbi të ashtuquajturit “pyetsorë elektronikë”, kurse pjesa tjetër e botës raportojnë për 
pyetësorët e dokumenteve. Këta tre pyetësorë të përbashkët janë: 

 
• Arsimi parafillor, fillor, i mesëm, i lartë i mesëm jo terciar (pyetësori 

UIS?E?2001A); 
• Financat dhe shpenzimet e arsimit (pyetësori UIS?E?2001B); 
• Arsimi terciar (pyetësori UIS?E?2001C). 

 

                                                           
8 Programi PHARE (Polonia dhe Hungaria: Veprimi për rindërtimin e ekonomisë), i lëshuar më 1989 
për Poloninë dhe Hungarinë, është zgjeruar edhe në vendet e tjera më 1991 dhe , është pjesë e 
strategjisë së para anëtarësimit. 
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Këta pyetësorë duhet të plotësohen nga ministritë e arsimit ose nga zyrtarët e 
statistikës kombëtare. Pyetësorëve u bashkangjitet një doracak i udhëzimeve, i cili 
siguron udhëzime mbi përfshirjen dhe definicionet që kërkohen për plotësimin e këtij 
pyetësori. Autoritetet kombëtare mund t’i sigurojnë UIS-it të dhëna mbi arsimin në 
formatin elektronik duke përdorur “quest2001” – versionin e ri elektronik të 
pyetësorit. Quest2001 i kombinon që të tre pyetësorët në një softuer. 

Kosova ende nuk ka filluar të përfshihet në këtë mbledhje ndërkombëtare të të 
dhënave. 

Klasifikimi ndërkombëtar i arsimit 
Për të qenë në gjendje të bëhen krahasime ndërkombëtare midis vendeve, duhet të 

ketë një klasifikim ndërkombëtar. Kur të klasifikohen të arriturat arsimore të 
individëve, përdoret Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Arsimit (ISCED 97). 
Qëllimi i  ISCED 97 është për të siguruar një kornizë statistike të integruar dhe të 
qëndrueshme për mbledhjen dhe raportimin për statistikën e arsimit të krahasueshëm 
ndërkombëtar. Sistemi ISCED ndërtohet duke klasifikuar secilin program të arsimit 
sipas fushës dhe nivelit të arsimit. 

 
Fushat e arsimit sipas ISCED 
 
ISCED 97 përdor kodin treshifror në sistemin hierarkik duke klasifikuar fushat e 

arsimit dhe trajnimin – një për “fushat e gjera”, një për “fushat e ngushta” dhe një për 
“fushat e hollësishme”.  Ka 9 fusha të gjera, 25 fusha të ngushta dhe rreth 80 fusha të 
hollësishme. Niveli dyshifror ose fushat e ngushta zakonisht do të përdoren nga 
organizatat ndërkombëtare kur të mbledhin të dhëna, kurse termi “fushat e arsimit” 
zakonisht i referohet këtij niveli. 

Fushat janë të pavarura nga nivelet, prandaj nuk definohen brenda niveleve. 
Mirëpo, dihet se nuk paraqiten të gjitha fushat në të gjitha nivelet. Fushat e gjera janë 
regjistruar më poshtë. 

Pasqyra 13.1: 9 fushat e gjera në klasifikimin ISCED 97 

______________________________________________ 
 # Emri 
________________________________________________ 

0 Programet e përgjithshme 
1 Arsimi 
2 Shkencat humanitare dhe artet 
3 Shkencat shoqërore, biznesi dhe juridiku 
4 Shkenca, matematika dhe kompjuterizmi 
5 Inxhinieria, prodhimtaria dhe ndërtimaria 
6 Bujqësia dhe veterinaria 
7 Shëndetësia dhe mirëqenia 
8 Shërbimet 

_________________________________________________ 
 
Nivelet e ISCED-it dhe arsimi 
 
Ka 6 nivele të arsimit brenda sistemit ISCED. Arsimi i hershëm i fëmijëve (ISCED 

0) shërben për qëllime të dyfishta për t’i dhënë fëmijës kujdes ditor dhe gjersa 
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prindërit janë në punë, duke i ndihmuar fëmijës për zhvillimin shoqëror dhe 
intelektual, duke u përmbajtur rregullave dhe udhëzimeve të kurikulumit parafillor. 
Kjo përfshin të gjitha format e aktiviteteve të organizuara dhe me bazë qendrore të 
qëndrueshme të planifikuara për të ndihmuar të mësuarit si dhe zhvillimin emocional 
dhe shoqëror te fëmijët. Termi me bazë qendrore bën dallimin midis aktiviteteve në 
institucione (si në shkollën fillore, në arsimin parashkollor, foshnjore, qendrat për 
kujdesin ditor) dhe shërbimeve të siguruara në familje ose në rrethin familjar. 

Arsimi fillor (ISCED 1) zakonisht fillon në moshën 5, 6 ose 7-vjerçare dhe zgjat 4 
deri në 6 vjet. Programet në nivelin fillor zakonisht nuk kërkojnë arsim formal të 
mëparshëm. 

Arsimi i ulët i mesëm (OSCED 2) vazhdon me programet themelore të nivelit 
fillor por zakonisht në mënyrë më të orientuar me lëndë. Kjo zakonisht zgjat 2 deri në 
6 vjet të shkollimit. Karakteriatika e rëndomtë e programeve të shkollës së mesme 
është kërkesa për provim pranues, d.m.th., minimumin e arsimit fillor të kryer ose 
aftësi të treguara se mund të përfitojë nga pjesëmarrja në atë program. 

Niveli i shkollës së lartë të mesme (ISCED 3) rëndom zgjat 2 deri në 5 vjet të 
shkollimit. Pranimi në programin arsimor në nivelin e shkollës së lartë të mesme 
kërkon kryerjen e shkollës së ulët të mesme, ose një kombinim të arsimit themelor 
dhe përvojë profesionale që tregon aftësi për ta përvetësuar materien e lëndës. Arsimi 
i lartë i mesëm mund të jetë ose përgatitor, d.m.th. të bëjë përgatitjen e nxënësve për 
arsimin terciar (ISCED 3A dhe ISCED 3B) ose përfundimtar, d.m.th. të bëjë 
përgatitjen e nxënësve për të hyrë në jetën e punës (ISCED 3C). 

Programet pas arsimit të mesëm joterciar (ISCED 4) qëndrojnë në kufi midis 
shkollës së lartë të mesme dhe pas shkollës së mesme, shikuar nga pikëpamja 
ndërkombëtare, ndonëse ato mund të kosiderohen qartë programe të shkollës së lartë 
të mesme ose të shkollës pas shkollës së mesme në kontekstin kombëtar. Ndonëse 
përmbajtja e tyre mund të mos jetë dukshëm më e avancuar sesa programet e shkollës 
së mesme, ato shërbejnë për të zgjeruar dituritë e pjesëmarrësve të cilët tashmë kanë 
kualifikim të lartë të mesëm. Këta nxënës tentojnë të bëhen më të vjetër sesa ata të 
regjistruarit në nivelin e shkollës së lartë të mesme. 

Shkalla e parë e arsimit terciar (ISCED 5) ka një përmbajtje arsimore më të 
avancuar se ato që ofrohen në nivelet 3 dhe 4. Hyrja në këto programe normalisht 
kërkon mbarimin me sukses të nivelit ISCED 3A ose 3B, ose kualifikime të ngjashme 
në nivelin ISCED 4A ose 4B. Programet në nivelin 5 duhet të kenë një kohëzgjatje 
teorike kumulative së paku 2 vjet nga fillimi i nivelit 5 dhe nuk shpiejnë drejtpërdrejt 
në dhënien e kualifikimeve të hulumtimeve të avancuara (ato programe janë në 
nivelin ISCED 6). 

Programet A të llojit terciar (ISCED 5A) janë kryesisht me baza teorike dhe të 
planifikuara për të siguruar kualifikime të mjaftueshme për hyrje në programe të 
hulumtimeve të avancuara dhe në profesione me kualifikime të shkathtësisë  së lartë. 
Këto programe kanë zgjatje kumulative minimale (në nivelin terciar) të kohës 
ekuivalente prej tri vjetësh, ndonëse zakonisht zgjasin katër ose më shumë vjet. 
Programet B të llojit terciar (ISCED 5B) janë zakonisht më të shkurtëra se ato të llojit 
terciar A dhe përqendrohen në shkathtësi praktike, teknike ose profesionale për hyrjen 
e drejtpërdrejtë në tregun e punës, ndonëse disa baza teorike mund të përfshihen në 
programet përkatëse. Ato kanë kohëzgjatje minimale të ekuivalencës dyvjeçare në 
nivelin terciar. 

Kualifikimet e hulumtimeve të avancuara (ISCED 6) rezervohen për programet 
terciare që shpiejnë drejtpërsëdrejti në sigurimin e një kualifikimi të hulumtimit të 
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avancuar, d.m.th. të doktoratës së shkencës. Kohëzgjatja teorike e këtyre programeve 
është tri vjet për studime të rregullta në shumicën e vendeve (e gjithsej 7 vjet të 
studimeve të rregullta në nivelin terciar). Këto programe u përkushtohen studimeve të 
avancuara dhe studimeve origjinale. 

 
Planifikimi i strukturës arsimore të Kosovës në ISCED 97 
 
Në Kosovë fëmijët përfshihen në arsimin zyrtar në moshën 7-vjeçare dhe kalojnë 

8 vjet në arsimin e obligueshëm, 4 vjet në shkollën fillore dhe 4 vjet në shkollën e ulët 
të mesme. Pas përfundimit të arsimit të obligueshëm, ata kanë zgjidhjen midis 4 
viteve të arsimit të përgjithshëm të lartë të mesëm dhe të arsimit profesional të lartë të 
mesme (2-4 vjet). Përfundimi i suksesshëm prej 4 viteve në shkollën e mesme jep 
mundësinë e provimeve pranuese në arsimin universitar. UNMIK-u tani është duke 
inicuar një zgjerim të arsimit të obligueshëm në moshën 6-vjeçare. Ka klasë 
përgatitore për fëmijët e moshës 6-vjeçare në sistemin e tanishëm. 

Sistemi i arsimit i Kosovës do të klasifikohet atëherë me ISCED 97 në mënyrën 
vijuese: 

Pasqyra 13.2: Sistemi i arsimit në Kosovë sipas ISCED 97? 

 
Mosha Klasët Niveli ISCED 

0-5 
6-7 
7-10 
11-14 
15-18 
15-16/17/18/19 
19- 
19- 
23- 

Parafillor 
Klasa parapërgatitore 
Fillor 1-4 
I ulët i mesëm 5-8 
I lartë i mesëm, 9-12, i përgjithshëm 
I lartë i mesëm, 9-10/11/12, profesional 
Universitar,arsimi i lartë 2-3 vjet 
Universitar, studime në fakultet, 4 vjet 
Studime të doktoratës 

0 
1 
1 
2 
3A 
3C 
5B 
5A 
6 

 
Vëreni se studimet e magjistraturës janë klasifikuar si 5A. Arsimi special dhe 

arsimi i të rriturve janë klasifikuar në nivelin sipas përmbajtjes së arsimit. 
Struktura e sistemit të ri të arsimit, e cila përshkruhet më hollësisht në kaptinën 2, 

do të klasifikohet sipas ISCED 97, siç tregohet në pasqyrën 13.3 më poshtë. Dallimi 
më i madh është se pjesa e fillores e arsimit të obligueshëm zgjerohet në 5 vjet, 
prandaj ai fillon në mëshën 6 vjeçare. 
 
Pasqyra 13.3: Sistemi i ri i arsimit në Kosovë klasifikuar sipas ISCED 97 
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Kosova në krahasimet ndërkombëtare 

Statistikat e arsimit ndërkombëtar përhapen nga të trija organizatat (shih listën e 
referencave). Ato po ashtu kanë bazën e të dhënave që përmbajnë të dhëna të arsimit 
që i kontrollojnë. Përveç mbledhjes së të dhënave themelore janë bërë shumë studime 
të ndryshme ndërkombëtare të vlerësimeve të studentëve. Meqë Kosova nuk merr 
pjesë në asnjë mbledhje ndërkombëtare të të dhënave, është vështirë të gjenden të 
dhëna të krahasueshme që hedhin dritë mbi Kosovën në kontekstin ndërkombëtar. 
Përkundër kësaj, kjo pjesë bën një përpjekje të krahasojë Kosovën ndërkombëtarisht 
sa i përket disa treguesve lidhur me arsimin. Për krahasime të tilla, vendet e PHARE-
it duket se janë zgjedhje e natyrshme për ta krahasuar Kosovën me to. 

Para së gjithash, duhet të merret parasysh gjendja demografike me popullatë të re 
si ajo e Kosovës. Njerëzit e rinj në Kosovë, në të cilën vëhet në shënjestër 
arsimi/trajnimi fillestar, krijojnë pjesëmarrjen më të madhe të popullatës sesa të njëjtit 
të rinj në vendet e PHARE-it. Gati gjysma (46 përqind) e popullatës së Kosovës është 
midis 3 e 24 vjetësh. Pjesëmarrja përkatëse e mesatares së UE-së është 27 përqind. 
Kjo ka për pasojë trysninë e lartë në sistemin e arsimit në Kosovë. 
 
Figura 13.1: Popullata midis 3-24 vjeçe si përqindje e popullatës së gjithmbarshme 
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Shënim: Viti i refenrencës i vendeve të mesatares së PHARE-it është 1998 dhe i Kosovës është 

2000Burimi: Eurostat (2000) dhe Studimi demografik dhe socio-ekonomik 1999 
 

Kohëzgjatja e arsimit të obligueshëm e matur si mosha fillestare dhe fundore ka 
qenë një vit më e shkurtër krahasuar me shumicën e vendeve të PHARE-it dhe të UE-
së. Arsimi i obligueshëm fillon në moshën 7-vjeçare dhe mbaron në moshën 15-
vjeçare. Me sistemin e ri të arsimit, arsimi i obligueshëm do të jetë një vit më i gjatë. 
Fëmijët do të fillojnë shkollën fillore një vit më herët, në moshën 6-vjeçare, dhe do ta 
kryejnë në moshën 15-vjeçare. Kjo do ta shndërrojë kohëzgjatjen e arsimit të 
obligueshëm në 9 vjet, e cila është gjatësia më e rëndomtë e arsimit të obligueshëm në 
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Evropë. Struktura e re e sistemit të arsimit do ta shtojë edhe mundësinë për të bërë 
krahasime ndërkombëtare. 

Shkalla e vijimit të rrjetit shkollor bie shpejt siç lëvizin nxënësit drejt arsimit më 
të lartë të mesëm në Kosovë, siç tregohet në kaptinën 6. Krahasimi ndërkombëtar 
tregon se shkalla e pjesëmarrjes në arsim është dukshëm më e ulët në Kosovë se në 
vendet e PHAR-it për nxënësit e moshës midis 14-19 vjeçe. 
 
Figura 13.2: Shkalla e pjesëmarrjes në gjithë arsimin për moshën midis 14-19 vjeçe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Perqindj
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Vërejtje: Viti i refernecës 1998. Nga Studimi demografik dhe socio-ekonomik i vitit 1999, për Kosovën 

llogaritet një mesatare e papeshuar. 
Burimi: Fondacioni Evropian i Trajnimit (2000) dhe Studimi demografik dhe socio-ekonomik 1999. 

 
Në Kosovë, mbi 90 000 nxënës janë regjistruar në programe të përgjithshme dhe 

rreth 57 000 sish janë regjistruar në programe profesionale në arsimin e lartë të 
mesëm. Pjesëmarrja e regjistrimit në programet e përgjithshme në Kosovë është 61 
përqind. Kjo pjesëmarrje është e lartë kur të krahasohet me shumicën e vendeve të 
PHARE-it, gjë që tregohet në figurën 13.3 më poshtë. Në shumicën e shteteve anëtare 
të UE-së si dhe në vendet e PHARE-it ka më shumë nxënës në rrjedhën profesionale 
sesa në arsimin e përgjithshëm. 

Të arriturat e arsimit në Kosovë janë më të ulëta se në shumicën e vendeve të 
PHARE-it, siç del haptas nga figura 13.4. Në Kosovë, rreth 54 përqind të popullatës 
midis moshës 25  dhe 59 vjeçe ka arritur së paku arsimin e mesëm. Kjo është larg nga 
Republika Çeke, Estonia dhe Sllovenia, ku gati 90 përqind të popullatës ka së paku 
arsimin e lartë të mesëm. Nga 54 përqind më së paku arsimin e lartë të mesëm në 
Kosovë, 15 për qind kanë  arritur arsimim të lartë. Ky nivel është pikërisht nën 
nivelin mesatar të vendeve të PHARE-it. 
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Figura 13.3: Pjesëmarrja e arsimit të përgjithshëm dhe profesional në nivelin e lartë të mesëm 
 
  * Arsimi i përgjithshëm   + Arsimi profesional 
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Vërejtje: Të dhënat për Kosovën i referohen regjistrimit në vitin 2000/0. Të dhënat për vendet e tjera i 
referohen regjistrimit në vitin 1998/99. 
Burimi: Fondacioni Evropian i Trajnimit (2000) dhe Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/ 
Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës/Sistemi i Informimit të Menaxhimit të Arsimit i Bankës Botërore 
(SIMA) 
 
Figura 13.4: Të arriturat e arsimit te popullata e moshës midis 25-59 vjeçe, më 1998 
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Vërejtje: Për Shqipërinë 20-59 vjeçar. Të dhënat e Kosovës dhe të UE-së i referohen 
vitit 1999. Të dhënat e Polonisë i referohen vitit 1996. Një mesatare e papeshuar 
llogaritet për Kosovën nga Studimi demografik dhe socio-ekonomik 1999. 
Burimi: Fondacioni Evropian i Trajnimit (2000) dhe Studimi demografik dhe socio-
ekonomik 1999. 
 

 
 
 
 
Mangësi e të dhënave 
 

Ka nevojë për krahasime ndërkombëtare për arsye të politikës. Prandaj Kosova duhet 
të përpiqet të marrë pjesë në mbledhjen e të dhënave ndërkombëtare.Në këtë mënyrë 
të dhënat e arsimit do te publikoheshin me vendet tjera. 
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Kaptina 14: Gjinia dhe arsimi 

Historiku 
Arsimi ndikon dukshëm në dhënien e mundësive grave dhe burrave në jetë. 

Arsimi i hap dyert për punësim, fitime, karrierë dhe avancim shoqëror. Ai po ashtu 
ndikon në shëndetin e idividëve dhe të familjeve të tyre si dhe në pjesëmarrjen e tyre 
në jetën e komunitetit. Ka po ashtu edhe një raport të fuqishëm midis nivelit të arsimit 
dhe moshës në martesë dhe numrit të fëmijëve. 

Kudo në botë, gratë dhe burrat marrin arsimim të ndryshëm, sa i përket gjatësisë 
së kohës dhe lëndëve që studiohen. Në disa vende, shpenzimet e qeverisë për arsimin 
janë cunguar, me pasoja të arsimit më të shkurtër. Edhe reduktimet e shpenzimeve e 
kanë bartur barrën e qeverisë në familje, me shpenzime të shtuara për nevojat lidhur 
me shkollën dhe futjen e pagesës së shkollimit. Si rezultat i kësaj, shumë vende në 
vitet 1980-a kanë pasur rënie të shkallës së regjistrimeve, sidomos në arsimin e lartë 
të mesëm. Atje ku burimet janë të kufizuara, familjet tentojnë t’u japin përparësi 
djemve, duke i reduktuar edhe më shumë gjasat për vajzat. 

Përkundër një përparimi të dukshëm drejt zhdukjes së analfabetizmit, ende është 
më e lartë shkalla e analfabetizmit te gratë sesa te burrat, shkalla e analfabetizmit 
është sidomos e lartë te gratë e fshatit. Përpjesëtimi i lartë i grave analfabete pasqyron 
një mungesë të madhe historike në arsimimin e grave, por edhe qasje më të mangët të 
grave në arsimin dhe në programet e shkollimit të sotëm. Faktorët e tjerë kufizojnë 
arsimimin e vajzave, siç janë normat kulturore dhe shoqërore dhe fakti se vajzat 
nevojiten në shtëpi për t’i kryer punët e shtëpisë. 

Një numër i madh i vajzave braktisen nga shkolla. Janë disa faktorë që ndikojnë 
në dukurinë e braktisjes së madhe të nxënëseve: ngurrimi i prindërve për t’i dërguar 
vajzat në shkolla të largëta, mungesa e arsimtarëve femra, mungesa e burimeve 
financiare, etj. Në vendet ku është e rëndomtë që adoloshentët të lindin fëmijë, shumë 
vajza largohen nga shkolla kur mbeten shtatzëna. 

Vajzat dhe djemtë vijojnë rrugë të ndryshme edhe kur bëhet zgjedhja e fushave të 
arsimit, qoftë në shkollë të mesme, në universitet ose në ndonjë institucion tjetër të 
arsimit të lartë. Ka fusha – si bujqësia, pylltaria dhe peshkimi, shkencat dhe 
inxhenieria – në të cilat zakonisht mbizotërojnë burrat, dhe të tjera – artet e lira, 
shkencat shoqëror dhe arsimi – ku regjistrimi i femrave ka arritur në pikën që në 
shumë vende të jetë më e lartë se i meshkujve. Segregacioni i gjinisë në arsim paraqet 
segregacion edhe në punësim. Kurse aty ku gratë, për shkak të arsimimit, stereotipeve 
ose pengesave të familjes, kanë qasje të mangët në arsimin teknik dhe shkencor, ato 
do të vijojnë të mos jenë në këto fusha në tregun e punës. 
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Gjendja në Kosovë 
Në Kosovë,analfabetizmi është çështje e gjinisë. Gjersa meshkujt analfabetë 

tejkalojnë 10 përqind vetëm në moshën mbi 65 vjeçe, shifrat gjegjëse te gratë kalojnë 
mbi 50 përqind. Mesatarisht, 2.3 përqind të burrave dhe 1.2 përqind të grave janë 
analfabete në Kosovë. Gati 14 përqind e grave që jetojnë në trevat rurale 
konsiderohen si analfabete, kurse pjesëmarrja përkatëse e burrave analfabetë është për 
10 pika të përqindjes më e ulët. 

Braktisja e femrave nga shkollimi është më e rëndomtë sesa ajo e meshkujve. 
Vetëm 69 përqind e vajzave të moshës midis 7-14 vjeçare regjistrohen në shkollë, 
krahasuar me 85 përqind të djemve në të njëjtën moshë në mesin e ‘grupeve etnike të 
tjera’. Pabarazia e gjinive në arsimin e mesëm brengos posaçërisht shqiptarët;ngase 
vetëm rreth gjysma e vajzave shqiptare të moshës 15-18 vjeçe vijonin shkollën. Pos 
kësaj, shkalla e vijimit në rrjetin shkollor e ‘grupeve etnike të tjera’ në shkollat e 
mesme është nën 50 për qind. Në mesin e këtyre grupeve, vajzat janë posaçërisht në 
disavantazh, të cilat kanë shkallën e vijimit rreth 40 përqind. 

Niveli i të arriturave është mesatarsiht bukur i ulët te gratë, krahasuar me burrat. 
Në të gjitha moshëgrupet, pjesëmarrje më e ulët e femrave ka vijuar shkollën e mesme 
ose arsimin e lartë. Për shembull, gati 80 përqind e popullatës mashkullore të moshës 
midis 25 dhe 29-vjeçare ka arritur së paku arsimin e lartë të mesëm, kurse pjesëmarrja 
përkatëse e femrave përbën vetëm 45 përqind. 

Në nivelin terciar (arsimi i lartë), fakultetet e filologjisë, të filozofisë dhe të 
mjekësisë kanë pasur pjesëmarrjen më të madhe të studentëve femra, rreth 50 përqind. 
Megjithatë, gjithsej rreth një e treta e numrit të gjithmbarshëm të studentëve ishin 
femra. 

Shumica e arsimtarëve në Kosovë janë meshkuj. Në nivelin terciar gati 78 përqind 
e arsimtarëve janë meshkuj. Pjesëmarrja e arsimtarëve meshkuj pastaj bie duke ecur 
teposhtë nivelit të arsimit. 

Mangësi e të dhënave 
Të gjitha të dhënat e arsimit për nxënësit, studentët dhe arsimtarët duhet të jepen 

sipas gjinive. Ka nevojë për më shumë të dhëna për fushat e arsimit. Nevojiten edhe 
statistikat për kalimin nga arsimi në tregun e punës sipas gjinive. 
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Shtojca 1: Pyetje për arsimin në studimin demografik 
dhe socio-ekonomik – tetor 1999 

Kishte 4 pyetje për arsimin në këtë studim: 
 

1. Vijimi shkollor me alternativat për përgjigje: 
 

Arsimi fillor 
Arsimi i mesëm 
Arsimi i lartë 
Nuk vijon 

 
2. Ku shkoni në shkollë? Alternativat për përgjigje: 

 
Në vendin e banimit 
Në vende të tjera në Kosovë/vendbanim/komunë 

 
3. Shkolla më e lartë e kryer me përgjigjet alternative: 
 

Pa shkollë 
Më pak se shkollën fillore 
Sholla fillore 
Shkolla e mesme 
Arsimi i lartë 
Magjistraturë ose doktoratë 

 
4. A din lexim-shkrim? Përgjigjet alternative: 

 
             Po 

Jo 
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Shtojca 2: Pyetje për arsimin në Studimin për masën 
e standardit të jetesës (SMSJ) 2000 

Në këtë studim ka pasur 33 pyetje për arsimin: 
 

1. A mund të lexoni gazetën? Alternativat e përgjigjeve: 
 
Po, lehtë 
Po, me vështirësi 
Jo 

 
2. A mund të shkruani një letër personale prej një faqeje: Pyetjet alternative: 

 
Po, lehtë 
Po, me vështirësi 
Jo 

 
3. A keni vijuar shkollën ndonjëherë? (PËRFSHIRË PARASHKOLLORE) 

Po 
Jo 

 
4. Cilën shkallë më të lartë e keni kryer në shkollë? 

 
PARASHKOLLOR 
FILLORE, VITET 1 DERI 8 
GJIMNAZIN 
SHKOLLËN E MESME TEKNIKE 
PROFESIONALE 
UNIVERSITETIN 

 
5. Cila është fusha e specializimit tuaj? 

E PËRGJITHSHME 
MJEKËSIA 
HOTELERIA 
TREGTIA/EKONOMIA 
TURIZMI 
GJUHËT 
MATEMATIKA 
MËSUESIA 
BUJQËSIA 
ARSIMI 
MAKINERIA, ELEKTRO, KIMIA 
ARTI, MUZIKA 
TË TJERA 

6. A jeni tani i regjistruar në shkollë? 
PO 
JO 
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7. A keni ndërmend të ktheheni në shkollë? 

Po 
Jo 
 

8. Pse e keni lënë shkollën? 
KAM KRYER STUDIMET  
SHUMË E SHTRENJTË 
NUK KAM PASUR INTERESIM 
PËR PUNË BUJQËSORE 
PUNË TJETËR 
SHKOLLA SHUMË LARG 
NUK KAM PASUR ARSIMTAR 
NUK KA PASUR MJETE 
SHKOLLA JOFUNKSIONALE 
SËMUNDJE 
I/E ZHVENDOSUR 
SIGURIA 
SHQETËSIME 
GJUHA 
TË TJERA 

 
9. Në cilën klasë jeni regjistruiar tani në shkollë? 

PARASHKOLLOR 
FILLORE; VITI 1 DERI NË 8 
GJIMNAZI 
E MESME TEKNIKE 
PROFESIONALE 
UNIVERSITET 

 
10. Në çfarë lloji të shkollës jeni tani i/e regjistruar? 

PUBLIKE 
RELIGJIOZE 
OJQ 
PRIVATE 

 
11. Cila është gjuha e mësimit? 

SHQIP 
SERBISHT 
TJETËR 

 
12. Sa e keni shkollën që vijoni larg nga shtëpia? 

Km 
 

13. Sa kohë ju duhet të udhëtoni deri në shkollë? 
KOHA NË NJË DREJTIM 
ORË 
MINUTA 
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14. Si shkoni në shkollë? 
 
ECNI MË KËMBË 
ME BIÇIKLETË 
ME VETURË 
ME AUTOBUS 
ME MOTOR 
ME KAFSHË 
NDRYSHE 
 

15. A keni munguar nga shkolla 4 apo më shumë javë vitin e kaluar akademik? 
 
Po 
Jo 

 
16. Pse keni munguar në shkollë? 

 
MOTI I LIG 
SHUMË E SHTRENJTË 
NUK KAM PASUR INTERESIM 
PËR PUNË BUJQËSIE 
PUNË TJETËR 
PËR MARTESË/FEJESË 
SHKOLLA SHUMË LARG 
NUK KAM PASUR ARSIMTAR 
NUK KA PASUR PAJIME 
SHKOLLA JOFUNKSIONALE 
SËMUNDJA 
I/E ZHVENDOSUR 
SIGURIA 
SHQETËSIME 

 
17. A jeni regjistruar në shkollë vitin e kaluar akademik? 
 

Po 
Jo 

 
18.19.20.21.22.23.24.25. Sa ka shpenzuar familja juaj për shkollimin tuaj në 2 muajt e 

fundit për: 
 
SHËNONI VALUTËN QË PËRDORET NGA KANDIDATI: 
1. DEM  2. DINAR _________ 

 
-A Pagesë për shkollim? 
-B Pagesë plotësuese për shkollim? 
-C Uniformë dhe veshje të tjera? 
-D Tekste shkollore? 
-E Material tjetër për shkollë (libra të ushtrimeve, pena...)? 
-F Shujta, transporti dhe/ose banimi? 
-G Vlera e kontributeve me mall? 
-H Shpenzime të tjera (orë plotësuese, pagesë shkollimi opcional)? 
 
GJITHSEJ 
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26. 27. 28. a është detyruar familja të sigurojë me të holla ose me mall ndonjë nga 
këto vijuese: 

 -A. Për meremetimin e shkollës (pas luftës)? 
        Po 
        Jo 
 -B. Për mirëmbajtjen e shkollës? 
       Po 
       Jo 
 
 -C. Për të ndihmuar për mësim? 
       Po 
       Jo 
 
29. A ka paguar dikush jashtë familjes suaj, si farefisi ose miqtë, diçka për shpenzimet 

e arsimimit tuaj gjatë 12 muajve të kaluar? 
       Po 
           Jo 
 
30. 31. 32. Kush ka paguar për një pjesë ose të gjitha shpenzimet e shkollimit tuaj 

gjatë 12 muajve të kaluar? 
 FAREFIS NË KOSOVË 
 FAREFISI JASHTË VENDIT 
 ORGANIZATA HUMANITARE 
 FQNJI/MIKU 
 TJETËR 
 -I 
 -II 
 -III 

 
33. Sa të holla ka dhënë ky person (këta njerëz) kontribut për shpenzimet e arsimimit 

tuaj gjatë 12 muajve të kaluar? 
 TË NJËJTËN VALUTË SI NË 18 

       -SHUMA 
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Shtojca 3: Grupimi i Komunave 

Të dhënat në komuna janë grupuar në katër kategori- propozuar nga DTASHT – kur  
 
prezentuan ne raport. Këto grupe janë  të madhësisë së Madhe të komunave që 
përfshin 9  
 
komuna, të madhësise së Mesme (12), mesatare (4) dhe madhësise së Vogël që 
përfshin 5  
 
komuna. Emrat e komunave janë sipas regullores  2000/43 te UNMIK - ut. 
 
 
Komunat e Mëdhaja:   Prishtinë/ Pristina 
    Podujevë/ Podujevo 
    Prizren / Prizren 
    Suharekë / Suva Reka 
    Gjakovë/ Đakovica 
    Pejë/ Peć 
    Mitrovicë / Mitrovica 
    Gjilan/ Gnjilane 
    Ferizaj/ Uroševac 
 
Komunat e Mesme   : Malishevë/ Mališevo 
    Gllogovc/ Glogovac 
    Lipjan / Lipljan 
    Rahovec/ Orahovac 
    Deçan/ Dečani 
    Istog / Istok 
    Klinë / Klina 
    Skenderaj / Srbica 
    Vushtrri/ Vućitrn 
    Kaçanik/ Kačanik 
    Kamenicë/ Kamenica 
    Viti/ Vitina 
 
Komunat Mesatare     : Fushë Kosovë/ Kosovo Polje 
    Obiliq/ Obiliċ 
    Shtime/ Štimlje 
    Dragash/ Dragaš 
 
Komunat e Vogla:  Leposaviq/ Leposavić 
    Zubin Potok / Zubin Potok 
    Zveçan/ Zvečan 
    Novobërdë/ Novo Brdo 
    Shtërpcë/ Štrpce 
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Shtojca 4: Statistikat e Arsimit në Komuna 

Tabela A4.1: Nxënësit dhe arsimtarët në Arsimin e Obligueshëm dhe parashkollor, Viti shkollor 2001/02 

  Arsimi parashkollor Arsimi i obligueshëm 
  Nxënësit Nxenesit 
 Komuna/Regjioni Mashk. Femra Total

Arsim. Përpjes. 
Mashk. Femra Total 

Arsim. Përpjes. 

1 Fushë Kosovë 168 159 327 8 41 2 196 2 081 4 277 309 14 
2 Gllogovc 48 40 88 5 18 6 185 5 664 11 849 530 22 
3 Lipjan 73 71 144 13 11 6 387 5 793 12 180 618 20 
4 Obiliq 35 33 68 4 17 1 981 1 733 3 714 235 16 
5 Podujevë 34 34 68 2 34 8 457 7 527 15 984 846 19 
6 Prishtinë  904 883 1 787 105 17 15 947 15 011 30 958 1 501 21 
7 Shtime 0 0 0 0 0 2 706 2 434 5 140 265 19 
 Regjioni i Prishtinës 1 262 1 220 2 482 137 18 43 858 40 244 84 103 4 304 20 
8 Prizren  102 78 180 21 9 14 663 13 753 28 416 1 316 22 
9 Rahovec 44 41 85 11 8 6 019 5 297 11 316 487 23 
10 Suharekë 0 0 0 11 0 6 473 5 805 12 278 620 20 
11 Dragash 0 0 0 3 0 3 892 3 489 7 381 312 24 
12 Malishevë 0 0 0 9 0 6 001 5 381 11 382 553 21 
 Regjioni i Prizrenit 146 119 265 55 5 37 048 33 725 70 773 3 288 22 

13 Deçan  0 0 0 0 0 3 986 3 683 7 669 378 20 
14 Gjakovë 372 358 730 15 49 9 624 8 810 18 434 794 23 
15 Istog  102 101 203 14 15 3 610 3 240 6 850 338 20 
16 Klinë 28 25 53 4 13 4 324 3 763 8 087 375 22 
17 Pejë 267 244 511 24 21 8 052 7 436 15 488 783 20 
 Regjioni i Pejës 769 728 1 497 57 26 29 596 26 933 56 528 2 668 21 

18 Leposaviq 164 117 281 8 35 727 1 012 1 739 137 13 
19 Mitrovicë 531 399 930 41 23 7 890 7 186 15 076 832 18 
20 Skenderaj 26 29 55 4 14 5 767 5 096 10 863 546 20 
21 Vushtrri 53 55 108 11 10 6 921 6 214 13 135 658 20 
22 Zubin Potok 210 150 360 25 14 403 562 965 81 12 
23 Zveçan 151 109 260 7 37 471 656 1 127 64 18 
 Regjioni i Mitrovicës 1 135 859 1 994 96 21 22 180 20 726 42 905 2 318 19 

24 Gjilan  141 118 259 19 14 10 477 9 629 20 106 971 21 
25 Kamenicë 185 134 319 14 23 4 056 3 647 7 703 531 15 
26 Novobërdë  0 0 0 0 0 259 242 501 67 7 
27 Shtërpcë .. .. .. 3 .. 988 748 1 736 142 12 
28 Viti 42 26 68 4 17 4 878 4 711 9 589 426 23 
29 Ferizaj  105 125 230 13 18 10 091 9 198 19 289 853 23 
30 Kaçanik 98 131 229 4 57 3 886 3 723 7 609 404 19 
 Regjioni i Gjilanit 572 533 1 105 57 19 34 636 31 898 66 534 3 394 20 
 Kosova Total 3 883 3 460 7 343 402 18 167 317 153 525 320 843 15 972 20 

Shënim: Përpjestim do të thotë numri i studentëve për profesor 
Burimi:DTASHT/Banka Botërore projekti  EMIS 
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Tabela A4.2: Nxënësit dhe arsimtarët në Arsimin e Mesëm dhe në Arsimin për nevoja të veçanta, Viti 
shkollor  2001/02 

  Arsimi i Mesëm Arsimi për nevoja të veçanta 
  Nxënësit Nxënësit 
 Komuna/Regjioni Mashk. Femra Total

Arsim. Përpje. 
Mashk. Femra Total 

Arsim. Përpje. 

1 Fushë Kosovë 550 573 1 123 70 16 0 0 0 0 0 
2 Gllogovc 1 970 1 353 3 323 150 22 0 0 0 0 0 
3 Lipjan 1 624 1 126 2 750 150 18 0 0 0 0 0 
4 Obiliq 609 273 882 57 15 0 0 0 0 0 
5 Podujevë 2 408 1 326 3 734 223 17 0 0 0 0 0 
6 Prishtinë  7 429 7 579 15 008 928 16 46 36 82 15 5 
7 Shtime 689 547 1 236 57 22 7 4 11 2 6 
 Regjioni i Prishtinës 15 280 12 776 28 056 1 635 17 53 40 93 17 5 
8 Prizren  3 913 2 626 6 539 354 18 149 58 207 21 10 
9 Rahovec 1 065 560 1 625 92 18 0 0 0 0 0 
10 Suharekë 1 680 885 2 565 161 16 0 0 0 0 0 
11 Dragash 510 305 815 68 12 0 0 0 0 0 
12 Malishevë 1 151 688 1 839 84 22 0 0 0 0 0 
 Regjioni i Prizrenit 8 320 5 063 13 383 759 18 149 58 207 21 10 

13 Deçan  1 280 475 1 755 118 15 0 0 0 0 0 
14 Gjakovë 2 724 1 834 4 558 240 19 17 6 23 3 8 
15 Istog  1 049 626 1 675 98 17 0 0 0 0 0 
16 Klinë 1 211 608 1 819 96 19 0 0 0 0 0 
17 Pejë 3 117 2 490 5 607 333 17 40 20 60 14 4 
 Regjioni i Pejës 9 381 6 033 15 414 885 17 57 26 83 17 5 

18 Leposaviq 296 174 470 55 9 7 5 12 1 12 
19 Mitrovicë 3 562 2 805 6 367 336 19 71 23 94 18 5 
20 Skenderaj 2 240 909 3 149 163 19 0 0 0 0 0 
21 Vushtrri 2 393 1 513 3 906 223 18 0 0 0 0 0 
22 Zubin Potok 158 99 257 31 8 0 0 0 0 0 
23 Zveçan 107 61 168 16 11 0 0 0 0 0 
 Regjioni i Mitrovicës 8 755 5 562 14 317 824 17 78 28 106 19 6 

24 Gjilan  3 185 2 915 6 100 356 17 9 5 14 1 14 
25 Kamenicë 1 200 704 1 904 141 14 0 0 0 0 0 
26 Novobërdë  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 Shtërpcë 470 223 693 67 10 0 0 0 0 0 
28 Viti 1 456 918 2 374 134 18 0 0 0 0 0 
29 Ferizaj  3 381 3 069 6 450 286 23 0 0 0 0 0 
30 Kaçanik 1 151 665 1 816 88 21 0 0 0 0 0 
 Regjioni i Gjilanit 10 843 8 493 19 337 1 072 18 9 5 14 1 14 
 Kosova Total 52 579 37 928 90 507 5 175 17 346 157 503 75 7 

Shënim: Përpjestim do të thotë numri i studentëve për profesor 
Burimi:DTASHT/Banka Boëerore projekti  EMIS 
 

 



Shumë është shkruar dhe folur për rëndësinë e arsimit. Këtu ne do t’i japim vetëm tri 
citime: 
 
 
Deklarimi universal mbi të drejtat e njeriut: 
“ Çdo njeni ka të drejtë në arsimim. Arsimi duhet të jetë i lirë, së paku në shkollat fillore 
dhe fazat pregaditore. Shkolla fillore duhet të jetë e obligueshme. Arsimimi professional 
dhe teknik duhet të jetë i përgjithshëm dhe arsimimi i lartë duhet të përfshihet në mënyrë 
të barabart dhe në bazë të suksesit” 
 
Kofi A Annan:   
“Kur e drejta në arsimim sigurohet, e gjithë bota fiton. Nuk ekzistojnë zgjedhje të 
menjëhershme të shkeljes së të drejtave, por fillon me sugjerime të thjeshta: Nuk ka 
prioritet më të madh, nuk ka detyra me më shumë rëndësi, se sa arsimimi për të gjithë.” 
 
UNICEF-i: 
“Arsimimi është e drejtë thelbësore për njerzimin, fuqi për ndryshimet sociale – dhe një 
element I vetëm vital në luftimin e varfërisë, kurajonë femrën, vetëmbrojtje të fëmijëve 
nga eksploatimi si fuqi punëore dhe seksual, promovim të drejtave të njeriut dhe 
demokracisë, mbrojtje të ambijentit dhe kontrollimin e rritjes së popullsisë. Arsimimi 
është një stazë në drejtim të paqës dhe sigurisë.”  
 
Statistikat janë gjithashtu me rëndësi por vetëm nëse përdorën në mënyrë të gjërë nga 
vendim marrësit: 
“Statistikat e mira janë aleat të mire dhe politike e duhur për qeverinë, dhe mund të bëjnë 
ndryshime radikale për të mire”. 
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