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MICS në Republikën e Kosovës
dhe

MICS me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Republikën e Kosovës

Anketa e
Treguesve të
Shumëfishtë

Të mësuarit në klasat e hershme & Përfshirja e prindërve
Të mësuarit në klasat e hershme: (fëmijët e moshës 7-14 vjeç)
Shkathtësitë themelore të leximit (i: leximi)
Kosovë
Lexojnë saktë 90% të fjalëve në tregim

80

Përgjigjen saktë në pyetj et e të kuptuari t të drejtpërdrejt

67

Përgjigjen saktë në pyetj et e të kuptuari t tërthor

48

Kanë aftësi themelore të leximit*
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* Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeç të cilët mund të 1) lexojnë saktë 90% të fjalëve në tregim, 2) Përgjigjen saktë në tri pyetjet e të
kuptuarit të drejtpërdrejt, 3) Përgjigjen saktë në dy pyetjet e të kuptuarit tërthor.
Shënim: Vlerësimi i leximit është administruar në gjuhë shqipe dhe serbe. Gjithashtu në dispozicion ishin edhe teksti për lexim në gjuhën
turke dhe boshnjake, megjithatë rastet nuk u gjetën.
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Lexojnë saktë 90% të fjalëve në tregim

47

Përgjigjen saktë në pyetj et e të kuptuari t të drejtpërdrejt

37

Përgjigjen saktë në pyetj et e të kuptuari t tërthor

26

Kanë aftësi themelore të leximit*
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* Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeç të cilët mund të 1) lexojnë saktë 90% të fjalëve në tregim, 2) Përgjigjen saktë në tri
pyetjet e të kuptuarit të drejtpërdrejt, 3) Përgjigjen saktë në dy pyetjet e të kuptuarit tërthor.
Shënim: Vlerësimi i leximit është administruar në gjuhë shqipe dhe serbe. Gjithashtu në dispozicion ishin edhe teksti për lexim në
gjuhën turke dhe boshnjake, megjithatë rastet nuk u gjetën.

Mesazhet kryesore
•

41 për qind e fëmijëve të moshës 7-14 vjeç
në popullsinë e përgjithshme kanë
demonstruar shkathtësi themelore të
leximit dhe 42 për qind kanë demonstruar
shkathtësi themelore të numërimit.

•

Nga fëmijët e moshës 7-14 vjeç në
popullsinë e përgjithshme, shtytësit kryesor •
për shkathtësi të ulëta themelore të
numërimit janë identifikimi dhe përfundimi
i modelit dhe mbledhja.

•

Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeç

që jetojnë në Komunitetet Rom, Ashkali
and Egjiptian, të cilët kanë shkathtësi
•
themelore të leximit dhe shkathtësi
themelore të numërimit është më e ulët,
me 18 për qind që demonstron shkathtësi
themelore të leximit dhe 13 për qind që
demonstron shkathtësi themelore të
numërimit.
•
80 për qind e fëmijëve të moshës 7-14 vjeç
në popullsinë e përgjithshme lexojnë saktë
90 për qind të fjalëve në detyrën për lexim;
megjithatë, vetëm 48 për qind kanë
mundur të përgjigjen saktë në pyetjet e të
kuptuarit tërthor (inferencial).

Pasuria e ekonomisë familjare ndërlidhet
pozitivisht me shkathtësitë themelore të
leximit dhe të numërimit në Kosovë, ku
fëmijët që jetojnë në ekonomi familjare më
të pasura demonstrojnë rezultate më të
larta.
Ndërsa 9 nga 10 fëmijëve të moshës 7-14
vjeçare që jetojnë në ekonomi familjare të
pasura në Komunitetet Rom, Ashkali and
Egjiptian u lexohet apo lexojnë në shtëpi,
përqindja zvogëlohet në 7 nga 10 për
fëmijët që jetojnë në ekonomitë familjare
më të varfëra.

Edukimi në fëmijërinë e hershme (mosha 7-14 vjeç )
Shkathtësitë themelore numerike (ii: numërimi)
Kosovë
Leximi i numrave

88

Dallimi i numrave

91

Mbledhja

64

Identifikimi dhe përfundimi i modeli t

53

Kanë aftësi themelore numerike*
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* Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeç që kanë kryer me sukses 1) një detyrë për leximin e numrave, 2) një detyrë për dallimin e
numrave, 3) një detyrë të mbledhjes dhe 4) një detyrë për identifikimin dhe përfundimin e modelit
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Leximi i numrave

56

Dallimi i numrave

61

Mbledhja

28

Identifikimi dhe përfundimi i modeli t

19

Kanë aftësi themelore numerike*
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* Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeç që kanë kryer me sukses 1) një detyrë për leximin e numrave, 2) një detyrë për dallimin e
numrave, 3) një detyrë të mbledhjes dhe 4) një detyrë për identifikimin dhe përfundimin e modelit

Të dhënat për shkathtësitë e leximit dhe ato numerike në MICS
•

Moduli i Shkathtësive themelore për
•
mësim adopton metodën për vlerësimin
direkt të të mësuarit të hershëm të
fëmijëve në lexim dhe matematikë në
nivelin e klasës së 2-të në arsimin fillor. Kjo
kontribuon në Treguesin Global 4.1.1.(a) të
SDG.

•

Për modulin e Shkathtësive themelore për
mësim, një fëmijë i moshës 7 deri në 14
vjeç (të gjithë) përzgjidhet rastësisht në
secilën ekonomi familjare.

Përmbajtja e vlerësimit të leximit
•
përshtatet në secilin vend, duke u siguruar
që fjalori i përdorur është pjesë e librit
shkollor të leximit për klasën e 2-të. Kjo
siguron relevancën e pyetjes në nivel
kombëtar në aspektin e përshtatshmërisë
së fjalorit dhe kulturës. Pyetjet e
matematikës bazohen në shkathtësitë
universale të nevojshme për atë nivel të
klasës.

Pasi që MICS gjithashtu mbledh të dhëna
për vijueshmërinë e shkollës dhe
karakteristikat e shumta individuale dhe të
ekonomisë familjare, si vendbanimi,
statusi socio-ekonomik i ekonomisë
familjare dhe përkatësia etnike, nën-grupet
më të margjinalizuara të fëmijëve mund të
identifikohen për mbështetje në
përmirësimin e rezultateve të të mësuarit.

Edukimi në fëmijërinë e hershme: Zbërthimet (mosha 7–14 vjeç)

Zbërthimet në shkathtësitë themelore të leximit

Zbërthimet në shkathtësitë themelore numerike

Kosovë

Kosovë

80

80

60

60

Femra, 42

Urban, 45

Më të
pasurit, 44

40

Përqindja

100

Përqindja

100

Meshkuj,
46

Urban, 49

Femra, 39

Rural, 38

40

Meshkuj,
41

Rural, 39
Më të
varfërit, 32

20

20

0

Më të
varfërit, 32

0

Gjinia

Vendbanimi

Kuintilët e pasurisë

Gjinia

Zbërthimet në shkathtësitë themelore të leximit
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

60

60

Femra, 22

Urban, 18

20

Përqindja

80

Përqindja

80

Më të
pasurit (R),
24

40
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Meshkuj,
15
Gjinia

Meshkuj, 17

Rural, 18

Vendbanimi

Më të varfërit
(R), 8
Kuintilët e pasurisë
(R)

Kuintilët e pasurisë
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100

40
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Zbërthimet në shkathtësitë themelore numerike

100

0

Më të
pasurit, 56

0

Femra, 8
Gjinia

Rural, 13
Urban, 13
Vendbanimi

Më të
pasurit (R),
16

Më të varfërit (R), 5
Kuintilët e pasurisë
(R)

(R) Indeksi i pasurisë është ndërtuar duke përdorur informacionin mbi asetet e ekonomive familjare me supozimin se kjo
reflekton pasurinë afatgjatë, duke i renditur ekonomitë familjare sipas pasurisë, nga më të varfrat te ato më të pasurat.
Llogaritjet janë kryer veçmas në mostrën për MICS për Kosovë dhe mostrën për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në
MICS për Kosovën, duke përdorur karakteristikat për secilën mostër përkatëse. Rezultatet e llogaritura të pasurisë pra janë
të zbatueshme vetëm për të dhënat e veçanta në të cilat bazohen dhe ndryshojnë për dy anketat. Gjetjet sipas rezultateve të
pasurisë të llogaritura për MICS me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian tregohen me ‘(R)’ në grafikon.

Përfshirja e prindërve: Mësimi në ambient shtëpie
Fëmijët me 3 ose më shumë libra për t’i lexuar në shtëpi
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Përqindja e fëmijëve të moshës 7–14 vjeç me 3 ose më shumë libra për të
lexuar, sipas karakteristikave të përgjithshme
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Fëmijët që lexojnë libra ose që u lexohet në shtëpi
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(R), 3
Kuintilët e
pasurisë (R)

Përqindja e fëmijëve të moshës 7–14 vjeç me 3 ose më shumë libra për të
lexuar, sipas karakteristikave të përgjithshme

Fëmijët që lexojnë libra ose që u lexohet në shtëpi
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Përqindja e fëmijëve të moshës 7–14 vjeç që lexojnë ose që u kanë lexuar në
shtëpi, sipas karakteristikave të përgjithshme

Përqindja e fëmijëve të moshës 7–14 vjeç që lexojnë ose që u kanë lexuar në
shtëpi, sipas karakteristikave të përgjithshme

( ) Shifrat që bazohen në 25-49 raste të papeshuara

Fëmijët që marrin ndihmë për detyrat e shtëpisë

Fëmijët që marrin ndihmë për detyrat e shtëpisë
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Përqindja e fëmijëve të moshës 7–14 vjeç që marrin ndihmë për detyrat e
shtëpisë, sipas karakteristikave të përgjithshme
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Përqindja e fëmijëve të moshës 7–14 vjeç që marrin ndihmë për detyrat e
shtëpisë, sipas karakteristikave të përgjithshme
( ) Shifrat që bazohen në 25–49 raste të papeshuara

Përfshirja e prindërve: Mbështetje për mësimin në shkollë (mosha 7–14 vjeç)
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Fëmijët për të
cilët një anëtar i
rritur i familjes
ka pranuar vitin
e kaluar kartën
e raportimit të
fëmijës

Shkolla ka një
organ drej tues
të hapur për
prindërit

Kanë marrë
pjesë në
mbledhjen e
thirrur nga
organi
qeverisës

Në mbledhj e u
diskutua për
çështjet
kryesore
arsimore/
financi are

Përfshirja e të rriturve në menaxhimin e shkollës në
vitin e kaluar

Kanë marrë Janë takuar me
pjesë në festën mësimdhënësit
e shkollës ose për të diskutuar
në një ngjarje
progresin e
sportiv e
fëmijës
Përfshirja e të rriturve në aktivitetet shkollore
në vitin e kaluar
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Përfshirja e të rriturve në menaxhimin e shkollës në vitin
e kaluar

Anketa e Treguesve të Shumëfishtë për
Kosovë (MICS) dhe MICS me komunitetet
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë janë
janë realizuar në 2019-2020 nga Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK) si pjesë e
programit global MICS. Mbështetja teknike u
sigurua nga Fondi i Kombeve të Bashkuara
për Fëmijët (UNICEF), me fonde të siguruara
nga Ministria e Financave (MF), Qeveria e
Luksemburgut, Fondacioni i Mijëvjeçarit në
Kosovë (MFK), UNICEF, Ekipi i Kombeve të
Bashkuara të Kosovës (UNKT), Fondi i
Popullsisë i Kombeve të Bashkuara (UNFPA)

UN Women.
Qëllimi i kësaj pasqyre të shkurtër
informative është shpërndarja e gjetjeve të
zgjedhura nga MICS 2019-2020 në Kosovë
dhe MICS 2019-2020 me komunitetet Rom,
Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë në lidhje me
edukimin në fëmijërinë e hershme dhe
përfshirjen e prindërve. Të dhënat nga kjo
pasqyrë e shkurtër informative mund të
gjenden në tabelat LN.3.1, LN.3.3, LN.4.1
dhe LN.4.2 në Raportin e Gjetjeve të Anketës
(treguar me shkronjën 'R' për MICS me
komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në

Kanë marrë Janë takuar me
pjesë në festën mësimdhënësit
e shkollës ose për të diskutuar
në një ngjarje
progresin e
sportiv e
fëmijës
Përfshirja e të rriturve në aktivitetet e shkollës
në vitin e kaluar
Kosovë).
Pasqyrat tjera të shkurtra informative
statistikore dhe Raporti i Gjetjeve të Anketës
për këtë anketë dhe anketa të tjera janë në
dispozicion në mics.unicef.org/surveys.

