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1 Raport Statistikor me tregues arsimorë 2014/15, MASHT, f. 42. http://MAShT.rks-gov.net/uploads/2015/12/raport-statistikor-me-tregues-arsimor-2014-15.pdf  
2 Po aty, f. 12. 
3
 Fëmijë të moshës 4 dhe 5 në institucione parashkollore në vitin shkollor 2014/2015: 23,441. Raport Statistikor me tregues arsimorë 2014/15, MASHT, f. 42. http://MAShT.rks-gov.net/uploads/2015/12/raport-statistikor-me-tregues-arsimor-2014-15.pdf 

4
 Popullsia e moshës 4 dhe 5 vjeç në vitin 2014 (parashikim, variant i mesëm): 57,647. Parashikimi i popullsisë së Kosovës 2011-2061, ASK, dhjetor 2013, f. 41. 

5 Është kalkuluar me supozimin se në vitin 2021 do të dyfishohet numri i 4-vjeçarëve në edukimin parashkollor në raport me vitin shkollor 2014/15, ndërkohë që të gjithë 5-vjeçarët do të vijojnë edukimin parafillor.  
6
 Po aty, f.14. 

7 Po aty, f. 15. 
8 Po aty, f. 17. 
9 Statistikat e Arsimit 2014/15, MASHT, f. 10. http://MAShT.rks-gov.net/uploads/2015/07/statistikat2014-15compressed.pdf  
10 Po aty, f. 42 
11 Po aty, f.26. 
12 Po aty, f.26. 
13 Po aty, f. 42. 
14 Raport Statistikor me tregues arsimorë 2014/15, MASHT, f. 26. http://MAShT.rks-gov.net/uploads/2015/12/raport-statistikor-me-tregues-arsimor-2014-15.pdf 
15 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Early_leaver_from_education_and_training  
16 Raporti Statistikor me tregues arsimor 2012-2013 dhe 2013-2014 f.20. http://MAShT.rks-gov.net/uploads/2015/08/raport-statistikor-me-tregues-arsimore-2012-13-dhe-2013-14.pdf  
17 Po aty f.21. 
18 Anketa e grupimeve të treguesve të shumëfishtë 2013-2014 – Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian (MICS), Raporti final, ASK, Prishtinë 2014, f. VII. https://ask.rks-gov.net/images/files/Komunitetet%20Rome,%20Ashkali%20dhe%20Egjiptiane%20ne%20Kosove.pdf  
19 Po aty. 
20 Po aty. 
21 Po aty. 
22 Po aty. 
23 Po aty. 
24 Po aty. 
25 Po aty. 
26 Raport Statistikor me tregues arsimorë 2014/15, MASHT f.27. http://MAShT.rks-gov.net/uploads/2015/12/raport-statistikor-me-tregues-arsimor-2014-15.pdf  
27 Po aty, f.28. 

Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 
Rritja e përfshirjes dhe mundësitë e barabarta për zhvillim, aftësim dhe arsimim të çdo 
individi në arsimin parauniversitar.  
 

Përfshirja bruto në edukimin parashkollor 15.7%
1
 20% 

Përfshirja bruto në edukimin parafillor 79.6%
2
 100% 

Përfshirja bruto e fëmijëve të moshës 4 dhe 5 vjeç në edukimin parashkollor 40.7%
3
,
4
 55%

5
 

Përfshirja bruto në arsimin fillor  96.4%
6
 100% 

Përfshirja bruto në arsimin e mesëm të ulët 99.5%
7
 100% 

Përfshirja bruto në arsimin e mesëm të lartë 84.5%
8
 90% 

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: Parashkollor (0-5 vjeç) 0.92
9
 0.95 

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: Parafillor (5 vjeç) 0.94
10

 0.93 

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: Fillor (6-10 vjeç) 0.93
11

 0.94 

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: I mesëm i ulët (11-14 vjeç) 0.94
12

 0.93 

Indeksi i paritetit gjinor Niveli: I mesëm i lartë (15-17 vjeç) 0.89
13

 0.94 

Shkalla e transicionit në arsimin e mesëm të lartë 97.2%
14

 / 

Shkalla e “të larguarve të hershëm” të moshës 18-24 vjeç (Zakonisht sigurohet nga Anketa e Tregut të Punës
15

) / / 

Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollim të obligueshëm  44.6%
16

 (M: 50.3%, F: 37.2%) 60% (për M dhe F) 

Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollimin e mesëm të lartë 17.9%
17

 (M: 19.5%, F: 15.8%) 30% (për M dhe F) 

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në edukimin parafillor  53.9%
18

 70% 

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin fillor 85.3%
19

 95% 

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të ulët  65%
20

 85% 

Përfshirja e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë  30.3%
21

 50% 

Shkalla e transicionit në arsimin e mesëm të lartë për fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian  69.9%
22

 80% 

Indeksi i paritetit gjinor për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian Niveli: Fillor  1.01
23

 1 

Indeksi i paritetit gjinor për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian Niveli: I mesëm i ulët  0.94
24

 1 

Indeksi i paritetit gjinor për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian Niveli: I mesëm i lartë 0.80
25

 0.90 

Përfshirja e fëmijëve të ri-atdhesuar në sistemin arsimor / 100% 

Numri i fëmijëve nga diaspora që marrin pjesë në aktivitete arsimore / / 

Ulja e shkallës së braktisjes së shkollimit të obligueshëm  0.20%
26

 <0.1% 

Ulja e shkallës së braktisjes së shkollimit të mesëm të lartë  1.70%
27

 <1% 

Numri i fëmijëve me talente të veçanta të identifikuar në kuadër të sistemit arsimor  / 300/vit 

http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/12/raport-statistikor-me-tregues-arsimor-2014-15.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/12/raport-statistikor-me-tregues-arsimor-2014-15.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/07/statistikat2014-15compressed.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/12/raport-statistikor-me-tregues-arsimor-2014-15.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Early_leaver_from_education_and_training
https://ask.rks-gov.net/images/files/Komunitetet%20Rome,%20Ashkali%20dhe%20Egjiptiane%20ne%20Kosove.pdf
http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/12/raport-statistikor-me-tregues-arsimor-2014-15.pdf
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Rezultati 1.1. Përfshirja në edukimin parashkollor cilësor, arrin në 20% të fëmijëve të moshës 0-5 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 

1.1.1. Stimulimi i hapjes 
dhe akreditimit të 
institucioneve private 
dhe qendrave me bazë 
në komunitet nga ana e 
komunave 
 
 

Hartimi i Udhëzimit 
Administrativ për 

hapjen/themelimin e 
institucioneve 

parashkollore private nga 
ana e komunave 

     € 3,500  BK – Agjencitë 
tjera 

Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

Licencimi i institucioneve 
private  

Licencimi i institucioneve 
private  

Licencimi i institucioneve 
private  

Licencimi i institucioneve 
private  

Licencimi i 
institucioneve private  

/ / Divizioni për arsim 
privat 

parauniversitar 

Divizioni për arsim 
parashkollor 

1.1.2. Hartimi dhe 
zbatimi i programit për 
aftësimin e edukatoreve 
në shërbim që punojnë 
me fëmijët 0-3 
 
 

Hartimi i programit për 
aftësim të edukatoreve në 
shërbim, që punojnë me 

fëmijë të moshës 0-3 

    € 1,500 Donatorët Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

 Trajnimi i edukatoreve që 
punojnë me fëmijë të 

moshës 0-3, sipas 
programit të ri të 

aftësimit 

   € 21,000 Donatorët Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

1.1.3. Zhvillimi i 
programeve për 
vetëdijesimin e 
prindërve lidhur me 
fëmijërinë e hershme 

 Hartimi i pakos së 
programeve 

vetëdijesuese për prindër 
lidhur me edukimin në 
fëmijërinë e hershme 

   € 3,750 Donatorët Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

1.1.4. Organizimi i 
aktiviteteve për 
vetëdijesimin e 
shoqërisë për rëndësinë 
e edukimin parashkollor 

Lansimi i spotit mediatik 
për rëndësinë e edukimit 

parashkollor 

    € 3,000 Donatorët Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

Hartimi dhe shtypja e 
fletëpalosjeve për 

informimin e shoqërisë 
rreth rëndësisë së edukimit 

në fëmijërinë e hershme 

Hartimi dhe shtypja e 
fletëpalosjeve për 

informimin e shoqërisë 
rreth rëndësisë së 

edukimit në fëmijërinë e 
hershme 

Hartimi dhe shtypja e 
fletëpalosjeve për informimin e 

shoqërisë rreth rëndësisë së 
edukimit në fëmijërinë e 

hershme 

Hartimi dhe shtypja e 
fletëpalosjeve për 

informimin e shoqërisë 
rreth rëndësisë së 

edukimit në fëmijërinë e 
hershme 

Hartimi dhe shtypja e 
fletëpalosjeve për 

informimin e shoqërisë 
rreth rëndësisë së 

edukimit në fëmijërinë e 
hershme 

€ 7,500 Donatorët Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

1.1.5. Pilotimi i 
kurrikulës së re 
parashkollore 

  Monitorimi i zbatimit të 
kurrikulës së re në 10 kopshte 
dhe hartimi i raportit vlerësues 

  € 1,950 BK – MASHT 
 

Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

Hartimi i udhëzuesit për 
edukatore në lidhje me 

kurrikulën e re 

    € 2,250 BK - MASHT Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

Publikimi i udhëzuesit për 
edukatore 

    € 4,000 BK - MASHT Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

Trajnimi i edukatoreve për 
5 kopshte që janë në 

proces të pilotimit 

Trajnimi i edukatoreve 
për 5 kopshte që janë në 

proces të pilotimit 

   € 1,134  Donatorët Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

1.1.6. Zbatimi dhe 
monitorimi i 
kompetencave për 
edukatore që punojnë 
me fëmijët e moshës 3-
5 

Trajnimi i edukatoreve që 
punojnë me fëmijë të 

moshave 3-5, për zbatimin 
e "Kompetencave të 

edukatoreve" 

Trajnimi i edukatoreve që 
punojnë me fëmijë të 

moshave 3-5, për 
zbatimin e 

"Kompetencave të 
edukatoreve" 

Trajnimi i edukatoreve që 
punojnë me fëmijë të moshave 

3-5, për zbatimin e 
"Kompetencave të 

edukatoreve" 

  € 10,080 BK - MASHT Divizioni për arsim 
parashkollor 
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Trajnimi i inspektorëve dhe 
drejtorëve të 
institucioneve 

parashkollore për 
vlerësimin sipas 
kompetencave 

Trajnimi i inspektorëve 
dhe drejtorëve të 

institucioneve 
parashkollore për 
vlerësimin sipas 
kompetencave 

   € 1,680 Donatorët Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

Shtypja e dokumenteve për 
kompetencat e 

edukatoreve 

    € 2,400 Donatorët Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

Instalimi i databazës për 
vlerësimin e kompetencave 

në çdo institucion 
parashkollor, DKA dhe zyrë 

inspektimi 

    / / Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

Rezultati 1.2. Të gjithë fëmijët e moshës 5-vjeçare përfshihen në edukimin cilësor parafillor 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
1.2.1. Hapja e klasave të 
reja parafillore 

Funksionimi i klasave 
parafillore në së paku dy 

ndërrime 

    / / Divizioni për arsim 
parashkollor 

DKA-të 

Hapja e 20 klasave të reja 
parafillore në kuadër të 

shkollave fillore 

Hapja e 20 klasave të reja 
parafillore në kuadër të 

shkollave fillore 

Hapja e 20 klasave të reja 
parafillore në kuadër të 

shkollave fillore 

Hapja e 20 klasave të reja 
parafillore në kuadër të 

shkollave fillore 

Hapja e 20 klasave të 
reja parafillore në 

kuadër të shkollave 
fillore 

€ 730,000 € 250,000 
BK – MASHT 

 
€ 480,000 

BK – Komunal 

DKA-të Departamenti për 
infrastrukturën e 

ndërtesave 
arsimore 

Hapja e 5 qendrave të reja 
të komunitetit 

Hapja e 5 qendrave të 
reja të komunitetit 

Hapja e 5 qendrave të reja të 
komunitetit 

  € 37,500 Donatorët Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

1.2.2. Aftësimi i 
edukatoreve për 
zbatimin e kurrikulës 

Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. / /   

1.2.3. Hartimi i 
materialeve mësimore 
dhe didaktike të 
posaçme për klasën 
parafillore 

 Hartimi i pakos mësimore 
dedikuar grup-moshës 

parashkollore 

   € 3,000 BK – MASHT 
 

Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

1.2.4. Krijimi i 
mekanizmit për 
monitorimin e cilësisë 
në edukimin parafillor 
sipas kompetencave të 
edukatoreve 

  Aftësimi i pedagogëve apo 
drejtorëve për monitorimin e 

edukatoreve sipas 
kompetencave 

Aftësimi i pedagogëve 
apo drejtorëve për 

monitorimin e 
edukatoreve sipas 

kompetencave 

Aftësimi i pedagogëve 
apo drejtorëve për 

monitorimin e 
edukatoreve sipas 

kompetencave 

€ 6,719 Donatorët Divizioni për arsim 
parashkollor 

 

  Instalimi i data-bazës së 
vlerësimit në shkolla 

  € 400 BK - MASHT Divizioni për arsim 
parashkollor 

Njësia e IT-së 

Rezultati 1.3. 50% e fëmijëve me nevoja të veçanta janë përfshirë në sistemin arsimor parauniversitar 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
1.3.1. Përcaktimi i 
tregueseve për fëmijët 
me nevoja të veçanta 
për SMIA 

Definimi i treguesve për 
identifikimin e fëmijëve me 

nevoja të veçanta 

Definimi i treguesve për 
identifikimin e fëmijëve 
me nevoja të veçanta 

   € 5,000 Donatorët Divizioni për arsim 
me nevoja të 

veçanta 

 

1.3.2. Funksionalizimi i 
ekipeve vlerësuese 
pedagogjike 

Hartimi i instrumenteve 
për vlerësim të nevojave 
pedagogjike të fëmijëve 

me nevoja të veçanta 
 

    € 3,000 BK – Agjencitë 
tjera 

Divizioni për arsim 
me nevoja të 

veçanta 
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 Hartimi i programit për 
aftësim të ekspertëve për 

vlerësimin e nevojave 
pedagogjike të fëmijëve 

me nevoja të veçanta 

   € 450 BK – Agjencitë 
tjera 

Divizioni për arsim 
me nevoja të 

veçanta 

 

 Aftësimi i ekspertëve 
(pedagogëve, psikologëve 
dhe mësimdhënësve) për 

vlerësimin e nevojave 
pedagogjike të fëmijëve 
me nevoja të veçanta. 

   € 2,856 BK – MASHT Divizioni për arsim 
me nevoja të 

veçanta 

 

   Vlerësimi i punës së 
ekipeve vlerësuese në 

komuna dhe përgatitja e 
raportit 

 € 2,250 BK – MASHT Divizioni për arsim 
me nevoja të 

veçanta 

 

1.3.3. Trajnimi i 
personelit arsimor për 
arsimin gjithëpërfshirës 

Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. / / /.  

1.3.4. Shndërrimi i 
klasave të 
bashkëngjitura në 
dhoma burimore 

 Shndërrimi i klasave të 
bashkëngjitura në të 

gjitha shkollat në dhoma 
burimore për punë 

individuale, takime me 
prindër, dhe aktivitete të 

ndryshme 

Shndërrimi i klasave të 
bashkëngjitura në të gjitha 

shkollat në dhoma burimore 
për punë individuale, takime 
me prindër, dhe aktivitete të 

ndryshme 

Shndërrimi i klasave të 
bashkëngjitura në të 

gjitha shkollat në dhoma 
burimore për punë 

individuale, takime me 
prindër, dhe aktivitete të 

ndryshme 

Shndërrimi i klasave të 
bashkëngjitura në të 

gjitha shkollat në dhoma 
burimore për punë 

individuale, takime me 
prindër, dhe aktivitete të 

ndryshme 

/ / DKA-të Divizioni për arsim 
me nevoja të 

veçanta 

1.3.5. Fuqizimi i 
mekanizmave për 
mbështetjen e shkollës 

 Rritja e numrit të 
mësimdhënësve 

mbështetës të cilët 
përkrahin fëmijët me 

nevoja të veçanta 

   € 384,000 BK – MASHT DKA-të  

Rezultati 1.4. Përfshirja e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin fillor është rritur për 10%, ndërsa në arsimin e mesëm të ultë dhe të lartë me 20% 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
1.4.1. Harmonizimi i 
programeve të 
qendrave mësimore 
 

Harmonizimi i programeve 
të qendrave mësimore 

Harmonizimi i 
programeve të qendrave 

mësimore 

Harmonizimi i programeve të 
qendrave mësimore 

  / / Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

1.4.2. Hartimi i 
rregulloreve nga 
komunat për lehtësimin 
e kushteve të 
regjistrimit dhe vijimit 
të fëmijëve rom, ashkali 
dhe egjiptian në nivelin 
parashkollor dhe arsimit 
të mesëm 

Hartimi i rregullores për 
lehtësimin e kushteve të 
regjistrimit dhe vijimit të 
fëmijëve rom, ashkali dhe 

egjiptian në nivel 
parashkollor dhe shkollat e 

mesme të larta 

    / / DKA-të  

Lehtësimi i regjistrimit të 
fëmijëve rom, ashkali dhe 
egjiptian në institucionet 
parashkollore publike dhe 

private 

Lehtësimi i regjistrimit të 
fëmijëve rom, ashkali dhe 
egjiptian në institucionet 

parashkollore publike dhe 
private 

Lehtësimi i regjistrimit të 
fëmijëve rom, ashkali dhe 
egjiptian në institucionet 
parashkollore publike dhe 

private 

Lehtësimi i regjistrimit të 
fëmijëve rom, ashkali 

dhe egjiptian në 
institucionet 

parashkollore publike 
dhe private 

Lehtësimi i regjistrimit të 
fëmijëve rom, ashkali 

dhe egjiptian në 
institucionet 

parashkollore publike 
dhe private 

€ 90,000 BK - Komunal Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

DKA-të 
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Ndarja e bursave për vijim 
të shkollimit të mesëm për 

nxënës të komuniteteve 
rom, ashkali dhe egjiptian 
që kanë treguar sukses në 
mësim dhe që plotësojnë 

kriteret 

Ndarja e bursave për 
vijim të shkollimit të 

mesëm për nxënës të 
komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian që 
kanë treguar sukses në 

mësim dhe që plotësojnë 
kriteret 

Ndarja e bursave për vijim të 
shkollimit të mesëm për nxënës 

të komuniteteve rom, ashkali 
dhe egjiptian që kanë treguar 

sukses në mësim dhe që 
plotësojnë kriteret 

Ndarja e bursave për 
vijim të shkollimit të 

mesëm për nxënës të 
komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian që 
kanë treguar sukses në 

mësim dhe që plotësojnë 
kriteret 

Ndarja e bursave për 
vijim të shkollimit të 

mesëm për nxënës të 
komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian që 
kanë treguar sukses në 

mësim dhe që 
plotësojnë kriteret 

€ 1,140,000 Donatorët Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

Përcaktimi i kritereve për 
përzgjedhjen e bursistëve 

Përcaktimi i kritereve për 
përzgjedhjen e bursistëve 

Përcaktimi i kritereve për 
përzgjedhjen e bursistëve 

Përcaktimi i kritereve për 
përzgjedhjen e 

bursistëve 

Përcaktimi i kritereve 
për përzgjedhjen e 

bursistëve 

/ / Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

1.4.3. Monitorimi i 
zbatimit të masave 
lehtësuese për 
regjistrimin e fëmijëve 
ne nivelin parashkollor 
dhe në shkolla të 
mesme të larta 

Monitorimi i zbatimit të 
masave lehtësuese nga 

zyrtarët e MAShT-it 

Monitorimi i zbatimit të 
masave lehtësuese nga 

zyrtarët e MAShT-it 

Monitorimi i zbatimit të masave 
lehtësuese nga zyrtarët e 

MAShT-it 

Monitorimi i zbatimit të 
masave lehtësuese nga 

zyrtarët e MAShT-it 

Monitorimi i zbatimit të 
masave lehtësuese nga 

zyrtarët e MAShT-it 

/ / Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

1.4.4. Trajnimi i 
mësimdhënësve për 
mësimdhënien e gjuhës 
rome 

Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. Adresohet te 4.1.12. / / /  

1.4.5. Organizimi i 
aktiviteteve për 
vetëdijesimin e 
komuniteteve rom, 
ashkali dhe egjiptian për 
rëndësinë e regjistrimit 
me kohë dhe vijimin e 
shkollimit, me fokus te 
veçante tek vajzat 

Organizimi i fushatave 
vetëdijesuese 

Organizimi i fushatave 
vetëdijesuese 

Organizimi i fushatave 
vetëdijesuese 

Organizimi i fushatave 
vetëdijesuese 

Organizimi i fushatave 
vetëdijesuese 

€ 30,000 Donatorët Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

Rezultati 1.5. Përfshihen të gjithë fëmijët e ri-atdhesuar në sistemin arsimor dhe fuqizohen mekanizmat për organizimin e mësimit në diasporë 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
 

1.5.1. Monitorimi i 
zbatimit të legjislacionit 
për të ri-atdhesuarit nga 
grupi mbikëqyrësi i 
MAShT-it 

Përcjellja e shkollave në 
zbatimin e legjislacionit për 

të ri-atdhesuarit 

Përcjellja e shkollave në 
zbatimin e legjislacionit 

për të ri-atdhesuarit 

Përcjellja e shkollave në 
zbatimin e legjislacionit për të 

ri-atdhesuarit 

Përcjellja e shkollave në 
zbatimin e legjislacionit 

për të ri-atdhesuarit 

Përcjellja e shkollave në 
zbatimin e legjislacionit 

për të ri-atdhesuarit 

/ / Divizioni për arsim 
me nevoja të 

veçanta 

 

1.5.2. Hartimi i planeve 
individuale për nxënësit 
e ri-athtësuar 

Hartimi dhe zbatimi i 
planeve vjetore për 

nxënësit e ri-atdhesuar në 
fusha të caktuara 

Hartimi dhe zbatimi i 
planeve vjetore për 

nxënësit e ri-atdhesuar në 
fusha të caktuara 

Hartimi dhe zbatimi i planeve 
vjetore për nxënësit e ri-

atdhesuar në fusha të caktuara 

Hartimi dhe zbatimi i 
planeve vjetore për 

nxënësit e ri-atdhesuar 
në fusha të caktuara 

Hartimi dhe zbatimi i 
planeve vjetore për 

nxënësit e ri-atdhesuar 
në fusha të caktuara 

/ / DKA-të  

Monitorimi i shkollave në 
zbatimin e planeve 

individuale për nxënësit e 
ri-atdhesuar 

Monitorimi i shkollave në 
zbatimin e planeve 

individuale për nxënësit e 
ri-atdhesuar 

Monitorimi i shkollave në 
zbatimin e planeve individuale 

për nxënësit e ri-atdhesuar 

Monitorimi i shkollave në 
zbatimin e planeve 

individuale për nxënësit 
e ri-atdhesuar 

Monitorimi i shkollave 
në zbatimin e planeve 

individuale për nxënësit 
e ri-atdhesuar 

/ / Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

1.5.3. Rishikimi 
programit për të ri-
atdhesuarit 

Rishikimi dhe adaptimi i 
programeve për të ri-

atdhesuarit 

    € 2,250 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

Botimi i materialeve të 
rishikuara të programit për 

të ri-atdhesuarit 

    € 7,000 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 
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1.5.4. Trajnimi i 
mësimdhënësve dhe 
zyrtarëve komunalë për 
programin për të ri-
atdhesuarit 

Trajnimi i zyrtarëve 
komunal. Ndërsa trajnimi i 

mësimdhënësve është 
adresuar te aktiviteti 

4.1.12. 

    € 1,260 BK - MASHT DKA-të Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

1.5.5. Koordinimi dhe 
monitorimi i mësimit 
plotësues nga grupi 
mbikëqyrës i MAShT-it 

Monitorimi i mësimit 
plotësues nga ana e 

komunave 

Monitorimi i mësimit 
plotësues nga ana e 

komunave 

Monitorimi i mësimit plotësues 
nga ana e komunave 

Monitorimi i mësimit 
plotësues nga ana e 

komunave 

Monitorimi i mësimit 
plotësues nga ana e 

komunave 

/ / Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

1.5.6. Organizimi i 
aktiviteteve për 
nxënësit e diasporës 

Aktivitete për nxënësit e 
Diasporës 

Aktivitete për nxënësit e 
Diasporës 

Aktivitete për nxënësit e 
Diasporës 

Aktivitete për nxënësit e 
Diasporës 

Aktivitete për nxënësit e 
Diasporës 

/ / Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

Rezultati 1.6. Ekzistojnë mekanizma efektivë për parandalimin e braktisjes dhe mos regjistrimit në shkollë në arsimin parauniversitar 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare  

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 

1.6.1. Ngritja e 
kapaciteteve te ekipeve 
parandaluese në nivel, 
shkolle, komune dhe në 
nivelin qendror 

Themelimi dhe mbikëqyrja 
e ekipeve të EPMPB në të 

gjitha shkollat dhe 
komunat 

Themelimi dhe 
mbikëqyrja e ekipeve të 

EPMPB në të gjitha 
shkollat dhe komunat 

Themelimi dhe mbikëqyrja e 
ekipeve të EPMPB në të gjitha 

shkollat dhe komunat 

Themelimi dhe 
mbikëqyrja e ekipeve të 

EPMPB në të gjitha 
shkollat dhe komunat 

Themelimi dhe 
mbikëqyrja e ekipeve të 

EPMPB në të gjitha 
shkollat dhe komunat 

/ / Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

Trajnimi i ekipeve të 
EPMPB në nivel komune 

për zbatimin e 
dokumenteve ekzistuese 

    € 3,906 Donatorët Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

Trajnimi i ekipeve të 
EPMPB në nivel shkolle për 

zbatimin e dokumenteve 
ekzistuese 

    € 5,292 Donatorët Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

1.6.2. Rishikimi i rolit të 
EPMPB 

  Përshtatja e dokumentacionit të 
ekipeve të EPMPB për shkolla të 

mesme të larta 

  / / Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

 Ekipet e EPMPB 
themelohen dhe 

monitorohen edhe në 
shkolla të mesme të larta 

pasi që kjo fazë e 
shkollimit është pikë 

kritike e braktisjes 

Ekipet e EPMPB themelohen 
dhe monitorohen edhe në 

shkolla të mesme të larta pasi 
që kjo fazë e shkollimit është 

pikë kritike e braktisjes 

Ekipet e EPMPB 
themelohen dhe 

monitorohen edhe në 
shkolla të mesme të larta 

pasi që kjo fazë e 
shkollimit është pikë 

kritike e braktisjes 

Ekipet e EPMPB 
themelohen dhe 

monitorohen edhe në 
shkolla të mesme të 

larta pasi që kjo fazë e 
shkollimit është pikë 

kritike e braktisjes 

/ / DKA-të  

1.6.3. Përmirësimi i 
grumbullimit të të 
dhënave për braktisje 
dhe mos regjistrim 

Rishikimi i treguesve, 
hartimi i instrumenteve për 
paralajmërim të hershëm 

të braktisjes dhe 
përcaktimi i procedurave 

standarde operative 

    € 3,750 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

Njoftimi i shkollave rreth 
përdorimit të 

dokumentacionit të ri 

Njoftimi i shkollave rreth 
përdorimit të 

dokumentacionit të ri 

   / / DKA-të Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

1.6.4. Krijimi i planeve 
të veprimit për 
parandalimin e 
braktisjes dhe të mos 
regjistrimit në të gjitha 
komunat 

 Hartimi i Udhëzimit 
Administrativ për ofrimin 
e mësimit alternativ për 

nxënës që për arsye 
specifike nuk vijojnë 
mësimin e rregullt në 

shkollë 
 

   € 3, 500 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 
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 Organizimi i formave të 
mësimit alternativ nga 

komunat 

Organizimi i formave të mësimit 
alternativ nga komunat 

Organizimi i formave të 
mësimit alternativ nga 

komunat 

Organizimi i formave të 
mësimit alternativ nga 

komunat 

/ / DKA-të  

Mbikëqyrja e planeve të 
veprimit për parandalim të 

braktisjes nga MASHT 

Mbikëqyrja e planeve të 
veprimit për parandalim 
të braktisjes nga MASHT 

Mbikëqyrja e planeve të 
veprimit për parandalim të 

braktisjes nga MASHT 

Mbikëqyrja e planeve të 
veprimit për parandalim 
të braktisjes nga MASHT 

Mbikëqyrja e planeve të 
veprimit për parandalim 
të braktisjes nga MASHT 

/ / Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

1.6.5. Vetëdijesimi i 
popullatës për 
arsimimin e kategorive 
tjera të rrezikuara 

 Lansimi i spotit mediatik 
për rëndësinë e arsimimit 
të grupeve të rrezikuara si 
vajzat, fëmijët e ngujuar, 

fëmijët me nevoja të 
veçanta, fëmijët e 

komuniteteve, e tjera. 

 Lansimi i spotit mediatik 
për rëndësinë e 

arsimimit të grupeve të 
rrezikuara si vajzat, 

fëmijët e ngujuar, fëmijët 
me nevoja të veçanta, 

fëmijët e komuniteteve, 
e tjera. 

 € 6, 000 Donatorët Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

 Botimi i broshurave 
informuese për 

kategoritë në rrezik 

 Botimi i broshurave 
informuese për 

kategoritë në rrezik 

 € 1, 500 Donatorët Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

1.6.6. Monitorimi dhe 
vlerësimi i progresit të 
arritur në zbatim të 
politikave që adresojnë 
braktisjen dhe mos-
regjistrimin dhe 
paralajmërimin e 
hershëm për fëmijët në 
rrezik të braktisjes 

  Hulumtimi i zbatimit të 
politikave që adresojnë 

braktisjen dhe mosregjistrimin 

Hulumtimi i zbatimit të 
politikave që adresojnë 

braktisjen dhe 
mosregjistrimin 

 € 3, 750 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

1.6.7. Organizimi i 
mësimit të përshpejtuar 
për nxënësit që kanë 
braktisur ose nuk janë 
regjistruar në shkollë 

Hartimi i Udhëzimit 
Administrativ për mësimin 

e përshpejtuar 

    € 3, 500 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

Hartimi i programeve për 
mësim të përshpejtuar për 

nivele arsimore 

Hartimi i programeve për 
mësim të përshpejtuar 

për nivele arsimore 

   € 7, 500 BK - MASHT Divizioni për plan 
programe dhe tekste 

shkollore 

 

Organizimi i mësimit të 
përshpejtuar në të gjitha 

komunat 

Organizimi i mësimit të 
përshpejtuar në të gjitha 

komunat 

Organizimi i mësimit të 
përshpejtuar në të gjitha 

komunat 

Organizimi i mësimit të 
përshpejtuar në të gjitha 

komunat 

Organizimi i mësimit të 
përshpejtuar në të gjitha 

komunat 

/ / Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

Rezultati 1.7. Ekzistojnë mekanizma dhe programe për identifikimin dhe përkrahjen e fëmijëve me potencial të jashtëzakonshëm intelektual dhe me talente të veçanta në fusha akademike, kreative e artistike 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
1.7.1. Krijimi dhe 
zhvillimi i mekanizmave 
dhe programeve 
identifikuese dhe 
mbështetëse për fëmijë 
me potencial të 
jashtëzakonshëm 
intelektual dhe me 
talente të veçanta 

 Përcaktimi i mekanizmave 
dhe programeve për 

identifikimin e fëmijëve 
me potencial të 

jashtëzakonshëm dhe me 
talente të veçanta 

   € 2, 250 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

1.7.2. Trajnimi i 
mësimdhënësve dhe 
psikologëve shkollorë 
për punën me fëmijë 
me potencial të 
jashtëzakonshëm 
intelektual dhe me 
talente të veçanta 

 Hartimi i programit 
trajnues për aftësimin e 

psikologëve dhe 
mësimdhënësve për punë 

me fëmijë me potencial 
të jashtëzakonshëm dhe 

me talente të veçanta 
 

   € 2, 250 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 
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 Trajnimi i psikologëve dhe 
mësimdhënësve për të 
punuar me këta fëmijë 

Trajnimi i psikologëve dhe 
mësimdhënësve për të punuar 

me këta fëmijë 

  € 25, 200 Donatorët Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

1.7.3. Stimulohen 
fëmijët me potencial të 
jashtëzakonshëm 
intelektual dhe me 
talente të veçanta 

  Sigurimi i fondeve shtesë për 
fëmijët me potencial të 

jashtëzakonshëm dhe me 
talente të veçanta (40 bursa) 

Sigurimi i fondeve shtesë 
për fëmijët me potencial 
të jashtëzakonshëm dhe 

me talente të veçanta 
(40 bursa) 

Sigurimi i fondeve shtesë 
për fëmijët me potencial 
të jashtëzakonshëm dhe 

me talente të veçanta 
(40 bursa) 

€ 96, 000 Donatorët Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

1.7.4. Bashkëpunimi me 
qendra dhe organizata 
vendore dhe 
ndërkombëtare të 
angazhuare në këtë 
fushë 

Bashkëpunimi me qendra 
dhe organizata vendore 
dhe ndërkombëtare të 

angazhuare në këtë fushë 

Bashkëpunimi me qendra 
dhe organizata vendore 
dhe ndërkombëtare të 

angazhuare në këtë fushë 

Bashkëpunimi me qendra dhe 
organizata vendore dhe 

ndërkombëtare të angazhuare 
në këtë fushë 

Bashkëpunimi me qendra 
dhe organizata vendore 
dhe ndërkombëtare të 

angazhuare në këtë 
fushë 

Bashkëpunimi me 
qendra dhe organizata 

vendore dhe 
ndërkombëtare të 

angazhuare në këtë 
fushë 

/ / Divizioni për arsim 
të përgjithshëm 

 

Rezultati 1.8. Ekzistojnë mekanizma e politika efektive të krijuara për promovimin e diversitetit përmes një sistemi të integruar arsimor 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 

1.8.1 Zhvillohet strategji 
për promovimin e 
dialogut ndëretnik dhe 
kontakteve mes 
komuniteteve 

 Zhvillimi i strategjisë    € 7, 000 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

1.8.2 Rishikimi i 
dispozitave për 
mësimdhënien e 
gjuhëve 

 Hartimi i Udhëzimit 
Administrativ për 
mësimdhënien e gjuhëve 
të mjedisit 

   € 3, 500 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

1.8.3 Masat për 
përmirësimin e 
mësimdhënies së gjuhës 
shqipe si gjuhë e dytë 

  Zhvillimi profesional i 
mësimdhënësve për gjuhën 

shqipe si gjuhë e dytë 

  € 2, 100 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

  Hartimi i materialeve mësimore 
përkatëse 

  € 2, 000 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

1.8.4 Zhvillimi i 
moduleve arsimore 
specifike për 
komunitete 

  Vlerësimi i nevojave për 
zhvillimin e moduleve arsimore 

specifike për komunitete 

Vlerësimi i nevojave për 
zhvillimin e moduleve 
arsimore specifike për 

komunitete 

 / / Divizioni për arsim 
të komuniteteve 

 

1.8.5. Zhvillimi i një 
politike për organizimin 
e mësimdhënies për 
diversitetin dhe të 
drejtat e njeriut dhe të 
komuniteteve për të 
gjithë nxënësit 

   Zhvillimi i politikës  € 3, 500 BK - MASHT Divizioni për arsim 
të komuniteteve 
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28 Të dhënat e ofruara nga MASHT/Sektori i Trajnimeve dhe janë krahasuar dhe përditësuar nga të dhënat e organizatave që kanë qenë bartëse.  
29 Të dhënat e marrë nga MASHT/Sektori i Trajnimeve janë krahasuar dhe përditësuar nga të dhënat e organizatave bartëse. 
30 Të dhënat e ofruara nga Departamenti i Infrastrukturës në MASHT. 
31 Sipas të dhënave të ‘Hartës shkollore’ në MASHT.  

OBJEKTIVI STRATEGJIK 2:  MENAXHIMI I SISTEMIT ARSIMOR 

Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 

Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i bazuar në 

transparencë dhe në llogaridhënie 

Përqindja e anëtarëve të trajnuar të këshillave drejtues të shkollave  822 pjesëmarrës të trajnuar apo gjithsej 272 Shkolla 50% 

Përqindja e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të trajnuar të shkollave 490 Drejtorë nga Programi BEP dhe afro 500 të tjerë 

janë trajnuar nga GiZ
28

 

100% për trajnimin bazë; dhe  
50% për trajnimin e avancuar 

Numri i personelit në DKA të trajnuar për udhëheqje arsimore  
 

9 DKA, 33 pjesëmarrës, janë trajnuar për menaxhim, 

udhëheqje dhe komunikim nga GiZ; Të gjitha DKA-të 

kanë marrë pjesë në trajnimin e decentralizimit 

financiar të ofruar nga IDEP (financuar nga Banka 

Botërore) dhe DANIDA; 22 DKA (përfaqësimi i 

koordinatorëve të Zhvillimit Profesional) kanë 

ndjekur trajnimin e planifikimit dhe menaxhimit të 

ZHP nga USAID BEP
29

 

70 
 

Numri i nxënësve në shkollat fillore që mësojnë në një ndërrim 25.4% (apo 198 shkolla nga gjithsej 779 shkolla)
30

 1/3 

Hapësira shkollore për kokë nxënësi  3.5 m² 
31

 - Sipërfaqja bruto e shkollave është 

përafërsisht 1,300,000 m² 

4 m2 

Numri i shkollave të pajisura me dollapë individual për nxënës  / 30% e shkollave 

Numri i shkollave që do të pajisen me inventar  / 60 shkolla 

Numri i shkollave që do të pajisen me pako sportive  / 40 shkolla 

Numri i institucioneve parashkollore që do të ndërtohen  / 18 institucione parashkollore 

Renovimi i objekteve shkollore / 250 objekte shkollore 

Ndërtimi i objekteve të reja shkollore / 25 objekte të reja shkollore 

Ndërtimi i objekteve për institucionet e arsimit të lartë   / 3 objekte 

Trajnimi i personelit menaxhues dhe mësimdhënës në shkolla për sigurinë dhe shëndetin në shkollë / 50% 

Numri i shkollave që pajisen me pako të ndihmës së parë  / 100 

Numri i personelit të MASHT të trajnuar për planifikim, politikëbërje dhe monitorim / 50 

Numri i rregulloreve dhe procedurave të miratuara për komunikim efektiv  / 5 

Numri i rrjeteve të shkollave të themeluara / 150 

Numri i planeve zhvillimore komunale të miratuara / 36 

Përqindja e shkollave që kanë kodin buxhetor dhe menaxhojnë buxhetin e tyre  / 100% 

Numri i politikave mbi menaxhimin e të dhënave të SMIA  / 2 

Numri i personelit të trajnuar për futjen dhe shfrytëzimin e të dhënave të SMIA  / 700 persona në nivel shkolle 
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Rezultati 2.1. Ndërtohen kapacitete për menaxhim efektiv dhe të përgjegjshëm të sistemit në nivelin qendror dhe komunal, si dhe menaxhim efektiv në nivel shkolle 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
2.1.1 Ristrukturimi i organizimit 
të DKA-ve në përputhje me 
strukturën e decentralizuar të 
sistemit të arsimit 

Analiza e strukturës aktuale     € 3,000 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

Hartimi i udhëzuesit për 
strukturim të DKA-ve 

    € 1,500 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

Hartimi i organigramit të 
përgjegjësive të reja/Manual 

    € 11,500 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

2.1.2 Trajnimi i personelit të 
DKA-ve sipas nevojave të 
identifikuara dhe në përputhje 
me strukturën e decentralizuar 
të sistemit të arsimit 

Vlerësimi i nevojave të DKA-
ve për zhvillim profesional 

    € 36,250 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

 Implementimi i programit 
të zhvillimit të 
kapaciteteve 

Implementimi i programit 
të zhvillimit të kapaciteteve 

  € 73,500 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

2.1.3 Hartimi i rregulloreve dhe 
udhëzuesve mbështetës për 
menaxhimin e arsimit në nivel 
komunal 

Hartimi i tre manualeve për 
menaxhimin e arsimit në 

komuna (azhurnimi i atyre 
ekzistuese) 

Publikimi i tre manualeve 
për menaxhimin e arsimit 
në komuna (azhurnimi i 

atyre ekzistuese) 

   € 11,200 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

2.1.4 Trajnimi i personelit të 
MASHT për planifikim, politikë-
bërje dhe monitorim 

Vlerësimi i nevojave të 
personelit të MASHT-it 

    € 13,950 Donatorët Zyra e sekretarit të 
përgjithshëm 

 

 Implementimi i programit 
të ngritjes së kapaciteteve 

të MASHT-it 

Implementimi i programit 
të ngritjes së kapaciteteve 

të MASHT-it 

Implementimi i programit 
të ngritjes së kapaciteteve 

të MASHT-it 

 € 90,000  Donatorët Zyra e sekretarit të 
përgjithshëm 

 

2.1.5 Zhvillimi i mekanizmave 
për komunikim efektiv midis 
palëve të ndryshme në sistem 
përmes raportimit dhe 
proceseve të tjera të rregullta 
koordinuese 

Organizimi i forumeve të 
rregullta për nën-tema të 

caktuara 

Organizimi i forumeve të 
rregullta për nën-tema të 

caktuara 

Organizimi i forumeve të 
rregullta për nën-tema të 

caktuara 

Organizimi i forumeve të 
rregullta për nën-tema të 

caktuara 

Organizimi i forumeve të 
rregullta për nën-tema të 

caktuara 

/ / Zyra e sekretarit të 
përgjithshëm 

 

Hartimi i raporteve vjetore 
rreth funksionimit të sistemit 

të arsimit 

Hartimi i raporteve vjetore 
rreth funksionimit të 

sistemit të arsimit 

Hartimi i raporteve vjetore 
rreth funksionimit të 

sistemit të arsimit 

Hartimi i raporteve vjetore 
rreth funksionimit të 

sistemit të arsimit 

Hartimi i raporteve 
vjetore rreth funksionimit 

të sistemit të arsimit 

€ 7,500 BK-MASHT Zyra e sekretarit të 
përgjithshëm 

 

2.1.6 Funksionalizimi dhe 
fuqizimi i këshillave të 
prindërve në nivel shkolle, 
komune dhe shteti përmes 
ofrimit të mbështetjes për 
punën e tyre dhe monitorimin 
e punës së tyre 

Mbështetje teknike e 
organizimit të punës së 
këshillave të prindërve 

Mbështetje teknike e 
organizimit të punës së 
këshillave të prindërve 

   € 13,500 BK-MASHT Kolegjiumi i DKA-ve  

Monitorimi i aktiviteteve të 
këshillave të prindërve 

Monitorimi i aktiviteteve 
të këshillave të prindërve 

Monitorimi i aktiviteteve të 
këshillave të prindërve 

Monitorimi i aktiviteteve 
të këshillave të prindërve 

Monitorimi i aktiviteteve 
të këshillave të prindërve 

€ 22,500 BK-MASHT Kolegjiumi i DKA-ve  

2.1.7 Trajnimi i personelit 
administrativ dhe anëtarëve të 
organeve drejtuese të shkollës 
për qeverisje dhe udhëheqje 

Trajnimi i Këshillave 
Drejtuese të Shkollës 

Trajnimi i Këshillave 
Drejtuese të Shkollës 

Trajnimi i Këshillave 
Drejtuese të Shkollës 

Trajnimi i Këshillave 
Drejtuese të Shkollës 

Trajnimi i Këshillave 
Drejtuese të Shkollës 

€ 210,900 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

2.1.8 Krijimi i rrjetit të 
bashkëpunimit dhe të 
komunikimit në mes të 
shkollave në fushën e 
udhëheqjes dhe zhvillimit 
profesional te mësimdhënësve 
(Komuniteti i të nxënit) 

Organizimi i rrjetit në nivel 
shteti në secilën komunë 

Organizimi i rrjetit në nivel 
shteti në secilën komunë  

Organizimi i rrjetit në nivel 
shteti në secilën komunë 

Organizimi i rrjetit në nivel 
shteti në secilën komunë 

Organizimi i rrjetit në 
nivel shteti në secilën 

komunë 

€ 15,000 Buxheti 
Komunal 

Kolegjiumi i DKA-ve  

2.1.9 Fuqizimi i qasjes së 
integruar në planifikim midis 
MASHT – DKA – Shkollë 

Planifikimi në nivel shkolle Planifikimi në nivel shkolle Planifikimi në nivel shkolle Planifikimi në nivel shkolle Planifikimi në nivel 
shkolle 

€ 150,000 Donatorët Shkollat  

Planifikimi në nivel komunal Planifikimi në nivel 
komunal 

Planifikimi në nivel komunal   € 67,500 Donatorët DKA-të  
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Planifikimi në nivel qendror Planifikimi në nivel 
qendror 

Planifikimi në nivel qendror Planifikimi në nivel 
qendror 

Planifikimi në nivel 
qendror 

€ 37,500 Donatorët Zyra e sekretarit të 
përgjithshëm 

DKA-të 

Shqyrtimi vjetor i planifikimit 
strategjik 

Shqyrtimi vjetor i 
planifikimit strategjik 

Shqyrtimi vjetor i 
planifikimit strategjik 

Shqyrtimi vjetor i 
planifikimit strategjik 

Shqyrtimi vjetor i 
planifikimit strategjik 

€ 220,000 Donatorët Kabineti i Ministrit  

2.1.10. Menaxhimi i rrjetit të 
shkollave 

Analiza e gjendjes aktuale në 
teren 

Analiza e gjendjes aktuale 
në teren 

   € 85,000 Të tjera Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

2.1.11. Fuqizimi i autonomisë 
së shkollës 

Analiza e legjislacionit 
ekzistues 

Analiza e legjislacionit 
ekzistues 

   € 7,500 Donatorët Departamenti 
ligjor 

 

Rishikimi/hartimi i 
legjislacionit 

Rishikimi/hartimi i 
legjislacionit 

Rishikimi/hartimi i 
legjislacionit 

  € 32,500 Donatorët Departamenti 
ligjor 

 

Rezultati 2.2. Përcaktimi i standardeve profesionale për mekanizmin e punësimit dhe menaxhimit të karrierës së udhëheqësve të institucioneve edukative-arsimore 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
2.2.1 Përcaktimi i statusit të 
drejtorit dhe zëvendës drejtorit 
të institucioneve edukative-
arsimore 

Hartimi i rregullativës     € 7,000 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

2.2.2 Krijimi i mekanizmave për 
monitorim dhe vlerësim të 
performancës së drejtorëve 
dhe zëvendës-drejtorëve 

Krijimi i rregullativës ligjore 
për monitorim të 

performancës së drejtorëve 
të shkollave 

Krijimi i rregullativës 
ligjore për monitorim të 

performancës së 
drejtorëve të shkollave 

   € 92,000 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

  Ndërtimi i kapaciteteve në 
nivel komune 

Ndërtimi i kapaciteteve në 
nivel komune 

Ndërtimi i kapaciteteve 
në nivel komune 

€ 96,770 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

2.2.3 Funksionalizimi i 
mekanizmave për përzgjedhjen 
e drejtorëve dhe zëvendës-
drejtorëve duke përfshirë 
trajnimin e komisioneve 
përzgjedhëse 

 Trajnimi i komisioneve 
përzgjedhëse 

Trajnimi i komisioneve 
përzgjedhëse 

  € 16,680 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

2.2.4 Zhvillimi i sistemit të 
menaxhimit të karrierës së 
drejtorëve dhe zëvendës 
drejtorëve në bazë të 
standardeve të aplikueshme 

Zhvillimi i një sistemi të 
licencimit të menaxherëve të 

shkollave 

Zhvillimi i një sistemi të 
licencimit të menaxherëve 

të shkollave 

Zhvillimi i një sistemi të 
licencimit të menaxherëve 

të shkollave 

  € 101,750 Të tjera Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

2.2.5 Ofrimi i qasjes së 
barabartë për gratë dhe burrat 
në programet e zhvillimit 
profesional të drejtorëve dhe 
zëvendës-drejtorëve dhe 
mësimdhënësve që synojnë 
karrierë menaxhimi duke 
siguruar një ofertë 
gjithëpërfshirëse dhe financim 
të qëndrueshëm 
 

Trajnimi bazë për drejtorë Trajnimi bazë për drejtorë Trajnimi bazë për drejtorë Trajnimi bazë për drejtorë  € 76,560 BK-MASHT Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

 Trajnimi i avancuar për 
drejtorë 

Trajnimi i avancuar për 
drejtorë 

Trajnimi i avancuar për 
drejtorë 

Trajnimi i avancuar për 
drejtorë 

€ 97,800 Donatorët Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

Rezultati 2.3. Zbatohet një mekanizëm funksional i financimit të arsimit parauniversitar që i kontribuon zhvillimit të shkollës 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
2.3.1 Rishikimi i formulës së 
financimit të arsimit 
parauniversitar për të ofruar 
mundësi të adresimit të 

Rishikimi i formulës     € 47,000 Të tjera Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

Departamenti i 
financave dhe 
shërbimeve të 
përgjithshme 
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specifikave të ndryshme të 
shkollave në dobi të cilësisë 

2.3.2 Rritja e efektshmërisë së 
proceseve të planifikimit të 
buxhetit arsimor në nivel lokal 

Rritja e efektshmërisë së 
procesit të planifikimit të 

buxhetit 

Rritja e efektshmërisë së 
procesit të planifikimit të 

buxhetit 

   € 30,600 Të tjera Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

Departamenti i 
financave dhe 
shërbimeve të 
përgjithshme 

2.3.3 Zhvillimi i kapaciteteve në 
shkollë dhe në DKA për 
menaxhim financiar 

Trajnimi i zyrtarëve të DKA-
ve për menaxhim financiar 
sipas formulës së rishikuar 

Trajnimi i zyrtarëve të 
DKA-ve për menaxhim 

financiar sipas formulës së 
rishikuar 

Trajnimi i zyrtarëve të DKA-
ve për menaxhim financiar 
sipas formulës së rishikuar 

Trajnimi i zyrtarëve të 
DKA-ve për menaxhim 

financiar sipas formulës së 
rishikuar 

 € 48,800 Të tjera Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

2.3.4 Përcaktimi i treguesve të 
shpenzimeve të realizuara në 
arsim me qëllim të vlerësimit të 
efikasitetit të shpenzimeve në 
arsim 

Definimi i treguesve Definimi i treguesve Definimi i treguesve   € 84,000 Të tjera Departamenti për 
politikat e arsimit 

parauniversitar 

 

Rezultati 2.4. Përgatiten dhe publikohen raporte të rregullta të bazuara në analiza dhe interpretim të të dhënave nga SMIA, si dhe shfrytëzohen këto analiza në politikëbërje 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
2.4.1 Ristrukturimi i divizionit 
për koordinim të politikave dhe 
statistika që të qartësohen 
rolet që lidhen me SMIA 

Ristrukturimi i divizionit për 
statistika 

    € 17,000 Donatorët Zyra e sekretarit 
të përgjithshëm 

Divizioni për 
koordinim të 

politikave dhe 
statistika 

2.4.2 Zhvillimi i kapaciteteve 
për mbledhje, analizë dhe 
interpretim të avancuar të të 
dhënave 

Ngritja e kapaciteteve të 
SMIA 

Ngritja e kapaciteteve të 
SMIA 

Ngritja e kapaciteteve të 
SMIA 

Ngritja e kapaciteteve të 
SMIA 

Ngritja e kapaciteteve të 
SMIA 

€ 110,500 Të tjera Divizioni për 
koordinim të 

politikave dhe 
statistika 

 

2.4.3 Zhvillim i procedurave për 
menaxhimin e të dhënave dhe 
përdorimin e tyre 

 Zhvillimi i procedurave për 
menaxhim të të dhënave 

   € 29,000 Të tjera Divizioni për 
koordinim të 

politikave dhe 
statistika 

 

2.4.4 Zhvillimi i platformës për 
integrimin e sistemeve 
ekzistuese të informatave dhe 
bazave të të dhënave për të 
gjitha nivelet 

Avancimi i sistemit të SMIA Avancimi i sistemit të SMIA Avancimi i sistemit të SMIA  Avancimi i sistemit të 
SMIA 

 

€ 314,500 Të tjera Divizioni për 
koordinim të 

politikave dhe 
statistika 

 

2.4.5 Ngritja e kapaciteteve për 
shfrytëzuesit e të dhënave nga 
shkollat, DKA-të, niveli qendror 
dhe universitetet 

Trajnimi i shfrytëzuesve të 
SMIA 

Trajnimi i shfrytëzuesve të 
SMIA 

   € 105,400 Të tjera Divizioni për 
koordinim të 

politikave dhe 
statistika 

 

2.4.6 Plotësimi i kornizës së 
treguesve sipas UNESCO, 
EUROSTAT dhe OECD 

 Definimi i kornizës së 
treguesve 

Definimi i kornizës së 
treguesve 

  € 49,100 Donatorët Divizioni për 
koordinim të 

politikave dhe 
statistika 

 

Rezultati 2.5. Legjislacioni është harmonizuar dhe kompletuar për tërë sektorin e arsimit parauniversitar 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
2.5.1 Analiza e koherencës së 
legjislacionit primar dhe 
sekondar në raport me 
projektligjet që janë në proces 
të miratimit, politikat tjera dhe 
ligjet jashtë sektorit të arsimit 
 

Analiza e legjislacionit dhe 
politikave 

    € 45,500 
 

Donatorët Departamenti 
ligjor 
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2.5.2 Hartimi i planit dinamik 
për rishikimin e legjislacionit 

Hartimi i planit dinamik të 
legjislacionit 

    € 18,500 Donatorët Departamenti 
ligjor 

 

2.5.3 Hartimi dhe plotësimi i 
akteve ligjore dhe nënligjore 

Hartimi i legjislacionit të ri Hartimi i legjislacionit të ri Hartimi i legjislacionit të ri   € 105,000 Donatorët Departamenti 
ligjor 

 

2.5.4. Monitorimi i 
implementimit të akteve ligjore 
dhe nënligjore. 

Hartimi i raportit të 
monitorimit 

Hartimi i raportit të 
monitorimit 

Hartimi i raportit të 
monitorimit 

Hartimi i raportit të 
monitorimit 

Hartimi i raportit të 
monitorimit 

€ 37,500 Donatorët Departamenti 
ligjor 

Zyra e sekretarit 
të përgjithshëm 

Rezultati 2.6. Shkollat kanë krijuar mjedise të sigurta, miqësore dhe të shëndetshme për të gjithë 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
2.6.1 Aktivitete vetëdijesimi për 
mjedisin dhe shëndetin 

Realizimi i aktiviteteve të 
vetëdijesimit 

Realizimi i aktiviteteve të 
vetëdijesimit 

Realizimi i aktiviteteve të 
vetëdijesimit 

Realizimi i aktiviteteve të 
vetëdijesimit 

Realizimi i aktiviteteve të 
vetëdijesimit 

€ 25,000 Buxheti 
Komunal 

DKA-të Shkollat 

2.6.2 Krijimi i mekanizmave për 
promovim të shëndetit në nivel 
komunal dhe në nivel shkolle 

Krijimi i mekanizmave për 
promovim të shëndetit në 
nivel komunal dhe në nivel 

shkolle 

Krijimi i mekanizmave për 
promovim të shëndetit në 
nivel komunal dhe në nivel 

shkolle 

Krijimi i mekanizmave për 
promovim të shëndetit në 
nivel komunal dhe në nivel 

shkolle 

Krijimi i mekanizmave për 
promovim të shëndetit në 
nivel komunal dhe në nivel 

shkolle 

Krijimi i mekanizmave për 
promovim të shëndetit në 

nivel komunal dhe në 
nivel shkolle 

/ / DKA-të Shkollat 

2.6.3 Hartimi i materialeve për 
shëndetin dhe mjedisin shkollor 

Hartimi i materialeve për 
shëndetin dhe mjedisin 

Hartimi i materialeve për 
shëndetin dhe mjedisin 

   € 14,000 BK-MASHT Departamenti 
për politikat e 

arsimit 
parauniversitar 

 

2.6.4 Analizohen nevojat për 
ujë të pijshëm dhe nyje 
sanitare, si dhe zhvillohen 
mekanizma për mirëmbajtjen e 
tyre 

 Realizimi i studimit për ujin 
e pijshëm dhe nyjat sanitare 

Realizimi i studimit për ujin 
e pijshëm dhe nyjat sanitare 

Realizimi i studimit për ujin 
e pijshëm dhe nyjat 

sanitare 

 € 27,000 Donatorët Departamenti 
për politikat e 

arsimit 
parauniversitar 

 

2.6.5 Hartimi i një udhëzuesi 
për sigurinë në institucione 
edukative-arsimore 

 Hartimi i udhëzuesit për 
sigurinë në shkolla 

   € 31,500 Donatorët Departamenti 
për politikat e 

arsimit 
parauniversitar 

 

2.6.6 Ndërtimi i mekanizmave 
për reagim në rastet 
emergjente 

Ndërtimi i kapaciteteve për 
reagim të shpejtë 

Ndërtimi i kapaciteteve për 
reagim të shpejtë 

Ndërtimi i kapaciteteve për 
reagim të shpejtë 

  € 21,900 BK-MASHT Departamenti 
për politikat e 

arsimit 
parauniversitar 

 

2.6.7 Vendosja e pajisjeve 
zjarrfikëse në shkolla 

 Vendosja e 200 pajisjeve 
zjarrfikëse në shkolla 

Vendosja e 300 pajisjeve 
zjarrfikëse në shkolla 

Vendosja e 300 pajisjeve 
zjarrfikëse në shkolla 

Vendosja e 200 pajisjeve 
zjarrfikëse në shkolla 

€ 1,500,000 Buxheti 
Komunal 

DKA-të  

2.6.8 Pajisja e shkollave me 
komplete të ndihmës së parë 

Pajisja e 300 shkollave me 
komplete të ndihmës së 

parë 

Pajisja e 400 shkollave me 
komplete të ndihmës së 

parë 

Pajisja e  300 shkollave me 
komplete të ndihmës së 

parë 

  € 100,000 Buxheti 
Komunal 

DKA-të  

2.6.9 Aktivitete të ngritjes së 
kapaciteteve të shkollave dhe 
DKA-ve për parandalim të 
dhunës 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave dhe DKA-ve për 

parandalimin e dhunës 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave dhe DKA-ve për 

parandalimin e dhunës 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave dhe DKA-ve për 

parandalimin e dhunës 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave dhe DKA-ve për 

parandalimin e dhunës 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave dhe DKA-ve për 

parandalimin e dhunës 

€ 16,800 Buxheti 
Komunal 

DKA-të  

2.6.10 Trajnimi i personelit 
shkollor për sigurinë dhe 
shëndetin në shkollë 

Trajnimi i shkollave për 
shëndetin dhe sigurinë 

Trajnimi i shkollave për 
shëndetin dhe sigurinë 

Trajnimi i shkollave për 
shëndetin dhe sigurinë 

Trajnimi i shkollave për 
shëndetin dhe sigurinë 

Trajnimi i shkollave për 
shëndetin dhe sigurinë 

€ 99,500 BK-MASHT DKA-të  

Rezultati 2.7. Ndërtohet një sistem efektiv i menaxhimit të infrastrukturës shkollore që shpie drejt krijimit të mjediseve fizike të përshtatshme për mësim 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
2.7.1 Zhvillimi i normave dhe 
standardeve për projektimin e 
objekteve arsimore për të 
gjitha nivelet 

Hartimi i normave dhe 
standardeve për 

projektimin e objekteve 
shkollore 

Hartimi i normave dhe 
standardeve për 

projektimin e objekteve 
shkollore 

   € 99,500 BK-MASHT Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 
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2.7.2 Promovimi i normave dhe 
standardeve të ndërtimit të 
objekteve tek të gjitha nivelet 
dhe palët 

Promovimi i normave dhe 
standardeve të ndërtimit të 

objekteve tek të gjitha 
nivelet dhe palët 

Promovimi i normave dhe 
standardeve të ndërtimit të 

objekteve tek të gjitha 
nivelet dhe palët 

Promovimi i normave dhe 
standardeve të ndërtimit të 

objekteve tek të gjitha 
nivelet dhe palët 

  € 9,000 BK-MASHT Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

 

2.7.3 Monitorimi i 
implementimit të normave dhe 
standardeve të ndërtimit të 
objekteve. 

Monitorimi i zbatimit të 
standardeve 

Monitorimi i zbatimit të 
standardeve 

Monitorimi i zbatimit të 
standardeve 

Monitorimi i zbatimit të 
standardeve 

Monitorimi i zbatimit të 
standardeve 

€ 13,500 BK-MASHT Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

 

2.7.4 Vlerësimi i gjendjes fizike 
të objekteve edukative-
arsimore 

 Vlerësimi i gjendjes fizike të 
objekteve edukativo-

arsimore 

Vlerësimi i gjendjes fizike të 
objekteve edukativo-

arsimore 

Vlerësimi i gjendjes fizike 
të objekteve edukativo-

arsimore 

 € 18,000 Donatorët Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

 

2.7.5 Hartohen udhëzuesit për 
mirëmbajtjen dhe ruajtjen e 
hapësirave shkollore të të 
gjitha profileve dhe niveleve 

 Hartimi i udhëzuesit për 
mirëmbajtje të hapësirave 

shkollore 

   € 24,500 Të tjera Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

 

2.7.6 Avancimi i databazës për 
ndërtesat arsimore 

Avancimi i sistemit të GIS     € 100,000 Të tjera Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

 

2.7.7 Hartimi i një udhëzuesi 
për planifikimin e investimeve 
në ndërtesat e reja shkollore 

Hartimi i udhëzuesit për 
planifikim të investimeve 

Hartimi i udhëzuesit për 
planifikim të investimeve 

   € 41,000 Të tjera Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

 

2.7.8 Hartimi i një plani të 
investimit për hapësirat 
shkollore për një periudhë prej 
3 dhe 5 vjeçare 

Hartimi i planit të 
investimeve 

    € 47,000 Të tjera Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

 

Rezultati 2.8. Përmirësohet infrastruktura arsimore përmes ndërtimit, renovimit, zgjerimit dhe pajisjes së institucioneve arsimore me mjete adekuate për procesin mësimor 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
2.8.1 Ndërtohen objekte të reja 
shkollore duke synuar që 1/3 e 
nxënësve të mësojnë në një 
ndërrim 

Ndërtimi i 5 objekteve të 
reja shkollore 

Ndërtimi i 5 objekteve të 
reja shkollore 

Ndërtimi i 5 objekteve të 
reja shkollore 

Ndërtimi i 5 objekteve të 
reja shkollore 

Ndërtimi i 5 objekteve të 
reja shkollore 

€ 35,880,000 BK-MASHT Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

 

2.8.2 Ndërtimi i objekteve për 
parashkollor/parafillor 

Ndërtimi i 3 kopshteve 
 
  

Ndërtimi i 6 kopshteve Ndërtimi i 5 kopshteve Ndërtimi i 2 kopshteve Ndërtimi i 2 kopshteve € 11,904,000 € 6,784,000 
BK-MASHT 
€ 5,120,000 
Donatorët 

Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

Komunat 

2.8.3 Renovimi i objekteve 
edukative-arsimore 

Renovimi i 50 objekteve 
shkollore 

Renovimi i 50 objekteve 
shkollore 

Renovimi i 50 objekteve 
shkollore 

Renovimi i 50 objekteve 
shkollore 

Renovimi i 50 objekteve 
shkollore 

€ 20,000,000 BK- MASHT Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

Komunat 

2.8.4 Pajisja e shkollave me 
pakot e sallave sportive 

Pajisja e 10 shkollave me 
pako sportive 

Pajisja e 15 shkollave me 
pako sportive 

Pajisja e 15 shkollave me 
pako sportive 

  € 1,600,000 BK- MASHT Departamenti 
për 

Komunat 



 

16 

 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

2.8.5 Pajisja e dhomave të 
mësimit me inventar adekuat 
për mësim 

Sigurimi i inventarit adekuat 
për mësim në 

10 shkolla 

Sigurimi i inventarit adekuat 
për mësim  në 

10 shkolla 

Sigurimi i inventarit adekuat 
për mësim  në 

10 shkolla 

Sigurimi i inventarit 
adekuat për mësim  në 

15 shkolla 

Sigurimi i inventarit 
adekuat për mësim në 

15 shkolla 

€ 3,000,000 BK- MASHT Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

Komunat 

2.8.6 Pajisja e shkollave me 
dollapë individualë për nxënës 

Pajisja e shkollave me 
dollapë individual për 

nxënës 

Pajisja e shkollave me 
dollapë individual për 

nxënës 

Pajisja e shkollave me 
dollapë individual për 

nxënës 

Pajisja e shkollave me 
dollapë individual për 

nxënës 

Pajisja e shkollave me 
dollapë individual për 

nxënës 

€ 5,000,000 BK- MASHT Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 

Komunat 

2.8.7 Zgjerimi dhe përmirësimi i 
mjediseve mësimore në 
institucionet e arsimit të lartë 

 Ndërtimi i 1 objekti për 
institucionet e arsimit të 

lartë 

Ndërtimi i 1 objekti për 
institucionet e arsimit të 

lartë 

Ndërtimi i 1 objekti për 
institucionet e arsimit të 

lartë 

 € 15,900,000 Donatorët Departamenti 
për 

infrastrukturën e 
ndërtesave 

arsimore 
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32 Sipas AKK, janë akredituar dy shkolla profesionale: “Gjon Nikollë Kazazi” në Gjakovë dhe “Don Bosko” në Prishtinë (informatë e dhënë më 13 maj 2016) 
33 Sipas AKK, të gjitha shkollat profesionale kanë koordinatorë të cilësisë (informatë e dhënë më 13 maj 2016) 
34 Informatë e dhënë më 15 maj 2016 nga Divizioni i Kurrikulave/MASHT 
35 Informatë e dhënë më 13 maj 2016 nga GiZ CDBE 
36 Informatë e dhënë më 13 maj 2016 nga USAID BEP 
37 AKK organizon 2 herë në vit seminare për Sigurim të Cilësisë, për menaxhmentin e shkollave dhe koordinatorët për Sigurim të Cilësisë (informatë e dhënë më 13 maj 2016) 
38 Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Sigurimit të Cilësisë në vitin 2016 (kontribut i Projektit të Binjakëzimit) 
39 Informatë nga SMIA e dhënë me 26 maj 2016 
40 Informatë e dhënë më 13 maj 2016 nga GiZ CDBE 
41 Informatë e dhënë më 13 maj 2016 nga GiZ CDBE 
42 Informatë e dhënë më 13 maj 2016 nga USAID BEP 
43 Informatë e nxjerrë nga baza e të dhënave e KEC më 13 maj 2016 

OBJEKTIVI STRATEGJIK 3: SIGURIMI I CILËSISË 

Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 

Zhvillimi i një sistemi funksional për sigurimin e cilësisë, në 

përputhje me standardet ndërkombëtare. 

 

Përqindja e institucioneve edukative-arsimore që i janë nënshtruar vlerësimit të jashtëm  2 shkolla profesionale
32

 100% 

Përqindja e institucioneve edukative-arsimore që kanë emëruar koordinatorë të cilësisë 69 shkollat profesionale
33

 100% 

Numri i komunave që kanë krijuar grupe profesionale për ofrimin e mbështetjes institucioneve 
edukative-arsimore 

0
34

 36 

Numri i komunave që kanë hartuar plane për zhvillimin e arsimit  6 komuna kanë hartuar plane zhvillimore të arsimit 
35

; 22 

komuna kanë hartuar plane për ngritje profesionale
36

 

36 

Numri i punonjësve të institucioneve edukative-arsimore dhe të DKA-ve të trajnuar për sigurimin e 
cilësisë  

375 punonjës nga shkollat profesionale të përfshirë në 

trajnimin e AKK
37

; 261 të trajnuar nga Projekti i Binjakëzimit
38

 

3,300 
 

Numri i punonjësve të shërbime profesionale (pedagogë ose psikologë) të punësuar në institucione 
edukativo-arsimore 

63 (26 pedagogë + 37 psikologë)
39

 120 

Numri i punonjësve të shkollave dhe të DKA-ve të trajnuar për planifikimin zhvillimor 
 

517 nga GiZ CDBE
40

; 70 me vetëfinancim
41

; 149 nga BEP
42

; 965 

nga KEC
43

 

3,000 
 

Numri i klikimeve në portalin për sigurimin e cilësisë  / 50,000/vit 

Numri i administratorëve dhe mbikëqyrësve të trajnuar  / 2,000 administratorë 
dhe 600 mbikëqyrës 

Numri i pyetjeve/kërkesave të vendosura në bankën e pyetjeve / 5,000 
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Rezultati 3.1. Deri në vitin 2020 janë në funksion mekanizma efektivë për sigurimin e cilësisë në arsimin parauniversitar të Kosovës të bazuar në ndarjen e autorizimeve në mes të MASHT, DKA dhe shkollës 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
3.1.1. Ngritja e sistemit 
efikas për vlerësimin e 
performancës së shkollës 

Hartimi i planit të veprimit 
për vlerësimin e shkollave 

Hartimi i planit të veprimit 
për vlerësimin e shkollave 

Hartimi i planit të veprimit 
për vlerësimin e shkollave 

Hartimi i planit të veprimit 
për vlerësimin e shkollave 

Hartimi i planit të veprimit 
për vlerësimin e shkollave 

/ / Inspektorati i arsimit  

Kryerja e vlerësimeve të 
jashtme të shkollave 

Kryerja e vlerësimeve të 
jashtme të shkollave 

Kryerja e vlerësimeve të 
jashtme të shkollave 

Kryerja e vlerësimeve të 
jashtme të shkollave 

Kryerja e vlerësimeve të 
jashtme të shkollave 

€ 262,500 BK-MASHT Inspektorati i arsimit  

Ofrimi i mbështetjes në 
vlerësimet e jashtme 

shkollore 

Ofrimi i mbështetjes në 
vlerësimet e jashtme 

shkollore 

Ofrimi i mbështetjes në 
vlerësimet e jashtme 

shkollore 

  € 85,000 Donatorët Inspektorati i arsimit  

3.1.2. Aplikimi i ciklit të 
menaxhimit të cilësisë në 
arsim 

Zbatimi i manualit për ciklin 
e menaxhimit të cilësisë 

Zbatimi i manualit për ciklin 
e menaxhimit të cilësisë 

Zbatimi i manualit për ciklin 
e menaxhimit të cilësisë 

Zbatimi i manualit për ciklin e 
menaxhimit të cilësisë 

Zbatimi i manualit për ciklin 
e menaxhimit të cilësisë 

/ / MASHT DKA-të, 
Shkollat 

  Rishikimi i manualit për 
ciklin e menaxhimit të 

cilësisë 

  € 15,000 BK-MASHT MASHT  

3.1.3. Fuqizimi i organeve 
shkollore (aktivet dhe 
këshillat) për të kryer 
funksionin e tyre të SC-së 

Emërimi i koordinatorëve 
të cilësisë në 1,100 shkolla 

Emërimi i koordinatorëve të 
cilësisë në 1,100 shkolla 

Emërimi i koordinatorëve të 
cilësisë në 1,100 shkolla 

  / / Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

Emërimi i udhëheqësve të 
departamenteve në shkolla 

Emërimi i udhëheqësve të 
departamenteve në shkolla 

Emërimi i udhëheqësve të 
departamenteve në shkolla 

Emërimi i udhëheqësve të 
departamenteve në shkolla 

 / / Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

3.1.4. Përcaktimi i rolit të 
DKA në SC dhe ngritja e 
strukturave përkatëse 
për SC në DKA 

Emërimi i koordinatorëve 
të cilësisë në komuna 

Emërimi i koordinatorëve të 
cilësisë në komuna 

Emërimi i koordinatorëve të 
cilësisë në komuna 

Emërimi i koordinatorëve të 
cilësisë në komuna 

Emërimi i koordinatorëve 
të cilësisë në komuna 

€ 216,000 Buxheti 
Komunal 

DKA-të  

Krijimi i grupeve 
profesionale në nivel 

komunal 

Krijimi i grupeve 
profesionale në nivel 

komunal 

Krijimi i grupeve 
profesionale në nivel 

komunal 

Krijimi i grupeve profesionale 
në nivel komunal 

Krijimi i grupeve 
profesionale në nivel 

komunal 

€ 525,000 Buxheti 
Komunal 

DKA-të  

3.1.5. Funksionimi i 
Inspektoratit në aspektin 
juridik-administrativ dhe 
pedagogjik-profesional 

Caktimi i inspektorëve 
arsimorë për vlerësim të 

jashtëm të shkollave 

    / / Inspektorati i arsimit  

Caktimi i inspektorëve 
arsimorë për licencimin e 

mësimdhënësve 

    / / Inspektorati i arsimit  

Caktimi/punësimi i 
inspektorëve për inspektim 

administrativ 

Caktimi/punësimi i 
inspektorëve për inspektim 

administrativ 

   € 330,000 BK-MASHT Inspektorati i arsimit  

3.1.6. Shfrytëzimi efektiv 
i të dhënave nga 
monitorimi i arsimit për 
sigurimin e cilësisë në të 
gjitha nivelet dhe në të 
gjitha gjuhët mësimore 

Ofrimi i të dhënave nga 
monitorimi në dispozicion 

të DKA-ve dhe shkollave me 
qëllim të shfrytëzimit të 

tyre 

Ofrimi i të dhënave nga 
monitorimi në dispozicion të 

DKA-ve dhe shkollave me 
qëllim të shfrytëzimit të tyre 

të tyre 

Ofrimi i të dhënave nga 
monitorimi në dispozicion të 

DKA-ve dhe shkollave me 
qëllim të shfrytëzimit të tyre 

Ofrimi i të dhënave nga 
monitorimi në dispozicion të 

DKA-ve dhe shkollave me 
qëllim të shfrytëzimit të tyre 

Ofrimi i të dhënave nga 
monitorimi në dispozicion 
të DKA-ve dhe shkollave 

me qëllim të shfrytëzimit të 
tyrE 

/ / Inspektorati i arsimit  

Rezultati 3.2. Të gjitha shkollat dhe komunat hartojnë dhe ndërlidhin planet zhvillimore në përputhje me legjislacionin në fuqi 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
3.2.1. Rishikimi i 
procedurave dhe 
instrumenteve për 
planifikim zhvillimor 

Krijimi i grupit punues për 
rishikimin e udhëzuesve 

ekzistues për planet 
zhvillimore të shkollave. 

 
 
 
 

    / / Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 
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Hartimi i udhëzimeve të 
reja administrative për 
planet zhvillimore të 

shkollave dhe instrumentet 
përkatëse 

    € 20,500 € 17, 000 
Donatorët 

€ 3,500 
BK-MASHT 

Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

3.2.2. Monitorimi i 
zbatimit të planeve 
zhvillimore të shkollave 

Zhvillimi i kornizës për 
monitorimin e zbatimit të 

planeve zhvillimore të 
shkollave 

    € 20,500 € 17, 000 
Donatorët 

€ 3,500 
BK-MASHT 

Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

Monitorimi i zbatimit të 
planeve zhvillimore të 
shkollave në bazë të 

kornizës 

Monitorimi i zbatimit të 
planeve zhvillimore të 
shkollave në bazë të 

kornizës 

Monitorimi i zbatimit të 
planeve zhvillimore të 
shkollave në bazë të 

kornizës 

Monitorimi i zbatimit të 
planeve zhvillimore të 

shkollave në bazë të kornizës 

Monitorimi i zbatimit të 
planeve zhvillimore të 
shkollave në bazë të 

kornizës 

/ / DKA-të  

3.2.3. Harmonizimi i 
planeve komunale me 
planet shkollore sipas 
fushave të cilësisë, 
përmes planifikimit të 
integruar 

Hartimi i një manuali për 
planifikimin komunal të 

arsimit 

    € 20,500 € 17, 000 
Donatorët 

€ 3,500 
BK-MASHT 

Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

Hartimi i planeve 
zhvillimore komunale 

Hartimi i planeve zhvillimore 
komunale 

Hartimi i planeve zhvillimore 
komunale 

Hartimi i planeve zhvillimore 
komunale 

Hartimi i planeve 
zhvillimore komunale 

/ / DKA-të  

3.2.4. Nxitja e 
shkëmbimit të praktikave 
më të mira 

Publikimi i praktikave më të 
mira në portalin për 
sigurimin e cilësisë 

Publikimi i praktikave më të 
mira në portalin për 
sigurimin e cilësisë 

Publikimi i praktikave më të 
mira në portalin për 
sigurimin e cilësisë 

Publikimi i praktikave më të 
mira në portalin për sigurimin 

e cilësisë 

Publikimi i praktikave më të 
mira në portalin për 
sigurimin e cilësisë 

/ / Inspektorati i arsimit  

Ndarja e praktikave më të 
mira përmes aktiviteteve të 

rrjetëzimit 

Ndarja e praktikave më të 
mira përmes aktiviteteve të 

rrjetëzimit 

Ndarja e praktikave më të 
mira përmes aktiviteteve të 

rrjetëzimit 

Ndarja e praktikave më të 
mira përmes aktiviteteve të 

rrjetëzimit 

Ndarja e praktikave më të 
mira përmes aktiviteteve të 

rrjetëzimit 

/ / MASHT DKA-të 

Rezultati 3.3. Ekzistojnë kapacitete për sigurimin e cilësisë në nivelin qendror, atë komunal dhe në nivel shkolle 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
3.3.1. Ngritja e 
kapaciteteve të 
Inspektoratit për 
përgjegjësitë e reja 

Ngritja e kapaciteteve për 
inspektorë të arsimit 

Ngritja e kapaciteteve për 
inspektorë të arsimit 

   € 20,400 Të tjera Inspektorati i arsimit  

Vizita studimore për 
inspektorë të arsimit 

Vizita studimore për 
inspektorë të arsimit 

Vizita studimore për 
inspektorë të arsimit 

  € 38,000 Të tjera Inspektorati i arsimit  

3.3.2. Hartimi i doracakut 
për aktivet e shkollës me 
fokus të qartë në 
zhvillimin e cilësisë 

Hartimi i doracakut për 
aktivet e shkollave 

    € 25,500 Donatorët Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

Organizimi i sesioneve 
informuese në 

shkolla/komuna 

Organizimi i sesioneve 
informuese në 

shkolla/komuna 

   € 55,440 BK-MASHT Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

3.3.3. Trajnimi i stafit të 
DKA, drejtorëve dhe 
stafit përgjegjës të 
shkollave për 
menaxhimin e cilësisë 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave për menaxhim të 

cilësisë 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave për menaxhim të 

cilësisë 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave për menaxhim të 

cilësisë 

  € 57,120 BK-MASHT Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

3.3.4. Ofrimi i ndihmës 
nga grupet profesionale 
në nivel komunal 

Ngritja e kapaciteteve të 
grupeve profesionale 

komunale 

Ngritja e kapaciteteve të 
grupeve profesionale 

komunale 

   € 9,324 BK-MASHT Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

3.3.5. Trajnimi i 
përfaqësuesve të 
shkollave dhe komunave 
për planifikimin 
zhvillimor 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave dhe komunave 

për planifikimin zhvillimor 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave dhe komunave për 

planifikimin zhvillimor 

Ngritja e kapaciteteve të 
shkollave dhe komunave për 

planifikimin zhvillimor 

  € 32,760 Buxheti 
Komunal 

DKA-të  

3.3.6. Krijohet Agjencia 
për Kurrikulë, Vlerësim 
dhe Standarde (AKVS) në 
përputhje me Ligjin e 

Hartimi i Udhëzimit 
Administrativ për AKVS 

 
 

    € 3,500 BK-MASHT Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 
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Arsimit Parauniversitar Formimi i organeve 
administrative dhe 

profesionale të AKVS - 
Emërimi i drejtorit të AKVS 

    / / Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

Hartohen termat e 
referencës për specialistët 

e AKVS dhe detyrat e 
zyrtarëve tjerë 

    / / Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

Rezultati 3.4. Profesionistët, politikëbërësit, prindërit dhe publiku i gjerë kanë informacion të mjaftueshëm për sigurimin e cilësisë në arsimin parauniversitar 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
3.4.1. Zhvillohet sistemi 
për raportimin e 
rezultateve të testeve 
kombëtare 

Zhvillohet sistemi për 
dhënien e informatës 

kthyese komunave dhe 
shkollave 

Zhvillohet sistemi për 
dhënien e informatës 

kthyese komunave dhe 
shkollave 

   € 68,000 Të tjera Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 

 

 Zhvillimi i softuerit për 
raportimin e rezultateve të 

testeve kombëtare 

   € 15,000 Të tjera Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 

 

 Raportohen rezultatet e 
testeve kombëtare 

Raportohen rezultatet e 
testeve kombëtare 

Raportohen rezultatet e 
testeve kombëtare 

Raportohen rezultatet e 
testeve kombëtare 

/ / Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 

 

3.4.2. Promovimi i 
sukseseve dhe shpërblimi 
i arritjeve 

Publikimi i shembujve të 
praktikave të mira dhe 
sukseseve në portalin e 

sigurimit të cilësisë 

Publikimi i shembujve të 
praktikave të mira dhe 
sukseseve në portalin e 

sigurimit të cilësisë 

Publikimi i shembujve të 
praktikave të mira dhe 
sukseseve në portalin e 

sigurimit të cilësisë 

Publikimi i shembujve të 
praktikave të mira dhe 
sukseseve në portalin e 

sigurimit të cilësisë 

Publikimi i shembujve të 
praktikave të mira dhe 
sukseseve në portalin e 

sigurimit të cilësisë 

/ / Inspektorati i arsimit  

Ndarja e mirënjohjeve për 
praktikat më të mira të 

sigurimit të cilësisë 

Ndarja e mirënjohjeve për 
praktikat më të mira të 

sigurimit të cilësisë 

Ndarja e mirënjohjeve për 
praktikat më të mira të 

sigurimit të cilësisë 

Ndarja e mirënjohjeve për 
praktikat më të mira të 

sigurimit të cilësisë 

Ndarja e mirënjohjeve për 
praktikat më të mira të 

sigurimit të cilësisë 

€ 3,000 BK-MASHT MASHT  

3.4.3. Informimi i 
prindërve për aspekte të 
ndryshme të kurrikulës 
dhe sigurimit të cilësisë 

Përgatitja e materialeve 
promovuese për 

informimin e prindërve 

    € 10,000 BK-MASHT Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

Fushata informuese në 
media elektronike 

    € 10,000 BK-MASHT Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

3.4.4. Promovimi i 
debateve publike lidhur 
me cilësinë në arsim 

Organizimi i konferencës 
vjetore për sigurimin e 

cilësisë 

Organizimi i konferencës 
vjetore për sigurimin e 

cilësisë 

Organizimi i konferencës 
vjetore për sigurimin e 

cilësisë 

Organizimi i konferencës 
vjetore për sigurimin e 

cilësisë 

Organizimi i konferencës 
vjetore për sigurimin e 

cilësisë 

€ 30,000 BK-MASHT Departamenti për 
zhvillimin e arsimit 

parauniversitar 

 

3.4.5. Krijimi i portalit për 
sigurimin e cilësisë 

Zhvillimi i portalit interaktiv 
për SC 

    € 10,000 BK-MASHT Inspektorati i arsimit  

 Administrimi i portalit Administrimi i portalit Administrimi i portalit Administrimi i portalit € 10,500 BK-MASHT Inspektorati i arsimit  

Rezultati 3.5. Rezultatet e testeve kombëtare janë të besueshme dhe shfrytëzohen për politikëbërje në arsim 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
3.5.1. Rishikimi i 
udhëzuesit për 
administrimin dhe 
monitorimin e testeve 

Hartohet udhëzuesi i ri për 
administrimin dhe 

monitorimin e testeve 

    € 25,500 Të tjera Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 

 

3.5.2. Trajnimi i 
administruesve dhe 
monitoruesve të testeve 

Hartimi i programit për 
trajnim të administruesve 

dhe monitoruesve të 
testeve 

    € 8,500 Të tjera Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 

 

 Trajnimi i grupit të 
trajnerëve për administrim 
dhe monitorim të testeve 

   € 15,300 Të tjera Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 
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 Organizimi i trajnimit për 
administrues dhe 

monitorues të testeve 

Organizimi i trajnimit për 
administrues dhe 

monitorues të testeve 

Organizimi i trajnimit për 
administrues dhe monitorues 

të testeve 

Organizimi i trajnimit për 
administrues dhe 

monitorues të testeve 

€ 34,440 BK-MASHT Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 

 

3.5.3. Sigurohet 
mbarëvajtja dhe 
transparenca e procesit 
të testimit 

Ftohen mediat dhe 
organizatat e shoqërisë 
civile që ta monitorojnë 

testin dhe të raportojnë për 
parregullsitë 

Ftohen mediat dhe 
organizatat e shoqërisë 
civile që ta monitorojnë 

testin dhe të raportojnë për 
parregullsitë 

Ftohen mediat dhe 
organizatat e shoqërisë 
civile që ta monitorojnë 

testin dhe të raportojnë për 
parregullsitë 

Ftohen mediat dhe 
organizatat e shoqërisë civile 
që ta monitorojnë testin dhe 

të raportojnë për 
parregullsitë 

Ftohen mediat dhe 
organizatat e shoqërisë 
civile që ta monitorojnë 
testin dhe të raportojnë 

për parregullsitë 

/ / Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 

 

3.5.4. Krijimi i bankës së 
pyetjeve me 
karakteristika të plota të 
pyetjeve 

Krijimi i bankës së pyetjeve 
me karakteristika të plota 

të pyetjeve 

Krijimi i bankës së pyetjeve 
me karakteristika të plota të 

pyetjeve 

Krijimi i bankës së pyetjeve 
me karakteristika të plota të 

pyetjeve 

  € 150,000 Të tjera Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 

 

 Zhvillimi i softuerit për 
bankën e pyetjeve 

   / / Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 

 

3.5.5. Analiza e testeve 
pas përfundimit të tyre 

Analiza e rezultateve të 
testeve 

Analiza e rezultateve të 
testeve 

Analiza e rezultateve të 
testeve 

Analiza e rezultateve të 
testeve 

Analiza e rezultateve të 
testeve 

€ 106,500 € 76,500  
Të tjera 

 
€ 30,000 

BK-MASHT 

Divizioni për 
standarde, monitorim 

dhe vlerësim 
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44 Të dhënat janë marrë nga Divizioni për trajnime në MASHT. 
45 Të dhënat janë marrë nga Divizioni për trajnime në MASHT. 
46 Të dhënat nga Fakulteti i Edukimit, 18 maj 2016. 
47 Të dhënat nga Fakulteti i Edukimit, 18 maj 2016. 
48 Të dhënat nga Universiteti i Prishtinës, gusht 2015. 

OBJEKTIVI STRATEGJIK 4:  ZHVILLIMI I MËSIMDHËNËSVE 

Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 

Ngritja e cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit efektiv dhe të 

qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin profesional të 

mësimdhënësve. 

 

Përqindja e mësimdhënësve që marrin pjesë në programe të zhvillimit profesional  
 

2011 - N: 9,386 P: 41%
44

; 2012 - N: 13,577 P: 58%; 

2013 – N: 12,124 P: 53%; 2014 – N: 12,301 P: 54%; 

2015 – N: 9 ,173 P: 39%; 

50%/vit 

Indeksi gjinor i mësimdhënësve që marrin pjesë në programe të zhvillimit profesional  / 1 

Numri total i orëve të realizuara të zhvillimit profesional  
 

2011: 598,872
45

; 2012: 773,088; 2013: 445,871; 

2014: 861,215; 2015: 691,320 

500,000  orë/vit 
 

Numri i mësimdhënësve që i janë nënshtruar vlerësimit të performancës  
 

Për 147 mësimdhënës është realizuar vlerësimi i 

performancës gjatë fazës së pilotimit 

20%/vit 
 

Përqindja e mësimdhënësve fillestar që i ofrohet mbështetja e “hyrjes në profesion”  / 50% 

Përqindja e mësimdhënësve që kanë fituar licencë të avancuar ose kanë përtërirë licencën fillestare  / 35% 

Indeksi gjinor i mësimdhënësve që kanë fituar licencë të avancuar ose kanë përtërirë licencën fillestare / 1 

Interesimi i kandidatëve për profilet arsimore  
 

2014
46

: BA: 14.77%; Aplikues: 3,467 Pranuar: 512; 

2015
47

: BA: 15.65%; Aplikues: 2,942 Pranuar: 460; 

MA programet lëndore: 49%; Aplikues: 820; 

Pranuar 400. 

20% 
 

Mesatarja e rezultateve të maturës dhe e provimit pranues në programet që përgatisin mësimdhënës / / 

Kohëzgjatja e studimeve (“Shkalla e mbijetesës”) e studentëve në programet arsimore, niveli baçelor 31.7% (F: 32.5%)
48

; 2011/12: 2,339 (F: 1,820) të 

regjistruar në vitin e parë; 2014/15: 742 (F: 592) të 

diplomuar 

40% 
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Rezultati 4.1. Ndërtohet sistem i qëndrueshëm i zhvillimit profesional të mësimdhënësve në funksion të realizimit të reformës arsimore 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
4.1.1 Rishikimi, hartimi 
dhe aprovimi i 
dokumenteve për 
ZHPM 

Hartimi i Udhëzimit 
Administrativ për profilin e 

kompetencave të 
mësimdhënësve 

    € 3,500 Të tjera Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Rishikimi i Udhëzimit 
Administrativ për akreditimin 
e ofertuesve dhe programeve 

trajnuese 

    € 1,500 Të tjera Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Përditësimi i katalogut të 
programeve për ZHPM 

Përditësimi i katalogut të 
programeve për ZHPM 

Përditësimi i katalogut të 
programeve për ZHPM 

Përditësimi i katalogut të 
programeve për ZHPM 

Përditësimi i katalogut të 
programeve për ZHPM 

€ 7,500 Të tjera Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Shtypja e katalogut të 
programeve për ZHPM 

Shtypja e katalogut të 
programeve për ZHPM 

Shtypja e katalogut të 
programeve për ZHPM 

Shtypja e katalogut të 
programeve për ZHPM 

Shtypja e katalogut të 
programeve për ZHPM 

€ 50,000 Të tjera Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.2 Ndërtimi i 
mekanizmave në nivel 
shkolle për identifikim 
të nevojave për ZHPM 

Rishikimi i kornizës për ZHPM 
me bazë në shkollë 

    € 1,500 Të tjera Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Shtypja e kornizës për ZHPM     € 8,000 Të tjera Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.3 Zhvillimi i një 
kornize nacionale për 
ZHPM të bazuar në 
nevojat dhe prioritet e 
identifikuara 

Zhvillimi i kornizës nacionale 
për ZHPM 

    € 25,500 Të tjera Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.4 Hartimi i planit 
vjetor dhe i planit të 
KASH për financimin e 
ZHPM 

Përgatitja e planit vjetor për 
financimin e ZHPM të bazuar 

në KASH 

Përgatitja e planit vjetor për 
financimin e ZHPM të bazuar 

në KASH 

Përgatitja e planit vjetor për 
financimin e ZHPM të bazuar 

në KASH 

Përgatitja e planit vjetor për 
financimin e ZHPM të bazuar 

në KASH 

Përgatitja e planit vjetor për 
financimin e ZHPM të bazuar 

në KASH 

/ / Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.5 Angazhimi i 
ekipeve profesionale 
të ekspertëve në nivel 
komune 

Caktimi i ekipeve profesionale 
të ekspertëve/aktiveve 

profesionale në nivel komune 

Caktimi i ekipeve profesionale 
të ekspertëve/aktiveve 

profesionale në nivel komune 

Caktimi i ekipeve profesionale 
të ekspertëve/aktiveve 

profesionale në nivel komune 

Caktimi i ekipeve profesionale 
të ekspertëve/aktiveve 

profesionale në nivel komune 

Caktimi i ekipeve profesionale 
të ekspertëve/aktiveve 

profesionale në nivel komune 

/ / Komunat  

Organizimi i punëtorive për 
mbështetjen e 

mësimdhënësve sipas 
nevojave të tyre (përgatitja e 

planeve vjetore, mujore, 
përgatitjen e testeve të 

brendshme, orarit mësimor, 
etj.) 

Organizimi i punëtorive për 
mbështetjen e 

mësimdhënësve sipas 
nevojave të tyre (përgatitja e 

planeve vjetore, mujore, 
përgatitjen e testeve të 

brendshme, orarit mësimor, 
etj.) 

Organizimi i punëtorive për 
mbështetjen e 

mësimdhënësve sipas 
nevojave të tyre (përgatitja e 

planeve vjetore, mujore, 
përgatitjen e testeve të 

brendshme, orarit mësimor, 
etj.) 

Organizimi i punëtorive për 
mbështetjen e mësimdhënësve 

sipas nevojave të tyre 
(përgatitja e planeve vjetore, 
mujore, përgatitjen e testeve 

të brendshme, orarit mësimor, 
etj.) 

Organizimi i punëtorive për 
mbështetjen e 

mësimdhënësve sipas 
nevojave të tyre (përgatitja e 

planeve vjetore, mujore, 
përgatitjen e testeve të 

brendshme, orarit mësimor, 
etj.) 

€ 79,200 Buxheti 
Komunal 

Komunat  

4.1.6 Nxitja e hartimit 
të programeve 
trajnuese sipas 
prioriteteve (për KKK, 
metodologji, lëndore, 
arsim gjithëpërfshirës, 

Hartimi i programeve 
trajnuese (4 programe 

trajnuese/vit) 
 
 
 

Hartimi i programeve 
trajnuese (4 programe 

trajnuese/vit) 

Hartimi i programeve 
trajnuese (4 programe 

trajnuese/vit) 

Hartimi i programeve trajnuese 
(4 programe trajnuese/vit) 

Hartimi i programeve 
trajnuese (4 programe 

trajnuese/vit) 

€ 155,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 
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TIK, mësim i integruar, 
e tjera) 

Akreditimi i programeve 
trajnuese 

Akreditimi i programeve 
trajnuese 

Akreditimi i programeve 
trajnuese 

Akreditimi i programeve 
trajnuese 

Akreditimi i programeve 
trajnuese 

€ 63,000 BK-MASHT Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.7 Nxitja e hartimit 
të programeve për 
ZHPM të profileve jo 
arsimore 

Hartimi i programeve 
trajnuese për shkolla 

profesionale (2 programe 
trajnuese / vit) 

Hartimi i programeve 
trajnuese për shkolla 

profesionale (2 programe 
trajnuese / vit) 

Hartimi i programeve 
trajnuese për shkolla 

profesionale (2 programe 
trajnuese / vit) 

Hartimi i programeve trajnuese 
për shkolla profesionale (2 
programe trajnuese / vit) 

Hartimi i programeve 
trajnuese për shkolla 

profesionale (2 programe 
trajnuese / vit) 

€ 95,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

 Akreditimi i programeve 
trajnuese 

 Akreditimi i programeve 
trajnuese 

 / / Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.8 Ndërtimi i një 
mekanizmi të 
financimit të 
qëndrueshëm për 
ZHPM 

Hartimi i një kornize për 
financim të qëndrueshëm të 

ZHPM 

    € 4,500 Të tjera Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Shtypja e kornizës Shtypja e kornizës    € 12,000 Të tjera Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.9 Mbikëqyrja dhe 
vlerësimi i zbatimit të 
programeve për ZHPM 

Angazhimi i organizmave 
profesionalë për monitorim 
dhe vlerësim të zbatimit të 

programeve trajnuese 

Angazhimi i organizmave 
profesionalë për monitorim 
dhe vlerësim të zbatimit të 

programeve trajnuese 

Angazhimi i organizmave 
profesionalë për monitorim 
dhe vlerësim të zbatimit të 

programeve trajnuese 

Angazhimi i organizmave 
profesionalë për monitorim 
dhe vlerësim të zbatimit të 

programeve trajnuese 

Angazhimi i organizmave 
profesionalë për monitorim 
dhe vlerësim të zbatimit të 

programeve trajnuese 

€ 47,500 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.10 Organizimi i 
trajnimeve për 
mësimdhënës në nivel 
qendror dhe komunal 
(për zbatim të KKK, 
gjithëpërfshirje, TIK, 
metodologji të 
mësimdhënies, 
programe sipas 
fushave lëndore, për 
grupet e 
margjinalizuara, 
vlerësim të 
performancës, 
mentorim, përgatitje 
të regjistratorit, hartim 
të PIA, e tjera) 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga BK 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga BK 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga BK 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të financuara 

nga BK 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga BK 

€ 1,155,000 BK-MASHT Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga komunat 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga komunat 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga komunat 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të financuara 

nga komunat 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga komunat 

€ 210,000 Buxheti 
Komunal 

Komunat  

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të financuara 

nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

€ 690,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.11 Organizimi i 
aktiviteteve për ZHPM 
në shkollë sipas 
nevojave të shkollës 
dhe në harmoni me 
kornizën afatgjate për 
zhvillim profesional 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga BK 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga BK 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga BK 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të financuara 

nga BK 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga BK 

€ 105,000 BK-MASHT Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga komunat 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga komunat 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga komunat 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të financuara 

nga komunat 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga komunat 

€ 52,500 Buxheti 
Komunal 

Komunat  

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të financuara 

nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

€ 157,500 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.12 Organizimi i 
trajnimeve për 
zbatimin e kurrikulave 
bërthamë sektoriale 

Trajnimi i mësimdhënësve me 
financim nga Buxheti i 

Kosovës (BK) 

Trajnimi i mësimdhënësve me 
financim nga Buxheti i 

Kosovës (BK) 

Trajnimi i mësimdhënësve me 
financim nga Buxheti i 

Kosovës (BK) 

Trajnimi i mësimdhënësve me 
financim nga Buxheti i Kosovës 

(BK) 

Trajnimi i mësimdhënësve me 
financim nga Buxheti i 

Kosovës (BK) 

€ 105,000 BK-MASHT Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 
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dhe kornizave të 
profileve për AAP 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të financuara 

nga donatorët 

Trajnimi i mësimdhënësve 
sipas programeve të 

financuara nga donatorët 

€ 240,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.13 Mbështetja e 
qendrave për ngritje 
profesionale në nivel 
komune 

Furnizimi i Qendrave për 
Ngritje Profesionale (QNP) 
me materiale të ndryshme 

Furnizimi i Qendrave për 
Ngritje Profesionale (QNP) me 

materiale të ndryshme 

Furnizimi i Qendrave për 
Ngritje Profesionale (QNP) me 

materiale të ndryshme 

Furnizimi i Qendrave për 
Ngritje Profesionale (QNP) me 

materiale të ndryshme 

Furnizimi i Qendrave për 
Ngritje Profesionale (QNP) me 

materiale të ndryshme 

€ 175,000 € 50,000  
Buxheti 

Komunal 
 

€ 125,000 
Donatorët 

Komunat  

Themelimi i 2 QNP në 
komuna te ndryshme 

Themelimi i 2 QNP në komuna 
te ndryshme 

Themelimi i 2 QNP në komuna 
te ndryshme 

  € 86,400 Donatorët Komunat  

Furnizimi i QNP të reja Furnizimi i QNP të reja Furnizimi i QNP të reja Furnizimi i QNP të reja Furnizimi i QNP të reja € 27,000 Donatorët Komunat  

4.1.14 Sigurimi i 
materialeve/literaturë
s për ZHPM 

Shtypja e udhëzuesve për 
implementim të kurrikulave 

lëndore 

Shtypja e udhëzuesve për 
implementim të kurrikulave 

lëndore 

Shtypja e udhëzuesve për 
implementim të kurrikulave 

lëndore 

Shtypja e udhëzuesve për 
implementim të kurrikulave 

lëndore 

Shtypja e udhëzuesve për 
implementim të kurrikulave 

lëndore 

€ 100,000 BK-MASHT Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Shtypja e udhëzuesve për 
programe të ndryshme të 

ZHPM 

Shtypja e udhëzuesve për 
programe të ndryshme të 

ZHPM 

Shtypja e udhëzuesve për 
programe të ndryshme të 

ZHPM 

Shtypja e udhëzuesve për 
programe të ndryshme të 

ZHPM 

Shtypja e udhëzuesve për 
programe të ndryshme të 

ZHPM 

€ 350,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.1.15 Mbështetja e 
bashkëpunimeve në 
nivel rajonal dhe më 
gjerë 

Pjesëmarrja e zyrtarëve të 
MASHT dhe mësimdhënësve 
në konferenca rajonale dhe 
më gjerë (100 persona x 3 

ditë x 5 vite) 

Pjesëmarrja e zyrtarëve të 
MASHT dhe mësimdhënësve 
në konferenca rajonale dhe 

më gjerë (100 persona x 3 ditë 
x 5 vite) 

Pjesëmarrja e zyrtarëve të 
MASHT dhe mësimdhënësve 
në konferenca rajonale dhe 

më gjerë (100 persona x 3 ditë 
x 5 vite) 

Pjesëmarrja e zyrtarëve të 
MASHT dhe mësimdhënësve 

në konferenca rajonale dhe më 
gjerë (100 persona x 3 ditë x 5 

vite) 

Pjesëmarrja e zyrtarëve të 
MASHT dhe mësimdhënësve 
në konferenca rajonale dhe 

më gjerë (100 persona x 3 ditë 
x 5 vite) 

€ 225,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

  Organizimi i dy konferencave 
ndërkombëtare 2-ditore në 

Kosovë 

 Organizimi i dy konferencave 
ndërkombëtare 2-ditore në 

Kosovë 

€ 26,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Organizimi i 1 konference 
kombëtare 3-ditore në 

Kosovë 

Organizimi i 1 konference 
kombëtare 3-ditore në Kosovë 

 Organizimi i 1 konference 
kombëtare 3-ditore në Kosovë 

 € 18,000 € 6,000 
BK-MASHT 

 
€12,000 

Donatorët 

Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Organizimi i shkollës verore 
për mësimdhënës çdo vit 

Organizimi i shkollës verore 
për mësimdhënës çdo vit 

Organizimi i shkollës verore 
për mësimdhënës çdo vit 

Organizimi i shkollës verore për 
mësimdhënës çdo vit 

Organizimi i shkollës verore 
për mësimdhënës çdo vit 

€ 75,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

Rezultati 4.2. Realizohet procesi i vlerësimit të performancës së mësimdhënësve 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
4.2.1 Finalizimi i 
dokumenteve për 
vlerësimin e 
performancës së 
mësimdhënësve 

Rishikimi i Udhëzimit 
Administrativ për vlerësim të 

performancës 

    € 150 Të tjera Inspektorati i 
arsimit 

 

Hartimi i doracakut me 
instrumentet për vlerësim të 

performancës 

    € 3,000 Të tjera Inspektorati i 
arsimit 

 

Shtypja e doracakut me 
instrumentet për vlerësim të 

performancës 

Shtypja e doracakut me 
instrumentet për vlerësim të 

performancës 

Shtypja e doracakut me 
instrumentet për vlerësim të 

performancës 

  € 50,000 Të tjera Inspektorati i 
arsimit 

 

4.2.2 Zhvillimi i 
licencimit të 
mësimdhënësve me 
bazë në performancë 

Hartimi i kornizës për 
përcaktimin e kompetencave 

të mësimdhënësve sipas 
skemës së licencimit 

    € 10,000 Të tjera Inspektorati i 
arsimit 

Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësv
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dhe skema e 
promovimit që definon 
kompetencat kyçe për 
secilin lloj të licencës 
në skemën ekzistuese 
dhe ndërlidhja e tyre 
me sistemin e pagave 

e 

4.2.3 Ngritja e 
kapaciteteve të 
inspektorëve dhe të 
vlerësuesve për 
vlerësim të 
performancës 

Trajnimi i inspektorëve dhe 
vlerësuesve për shfrytëzim të 
instrumenteve të vlerësimit 

të performancës 

    € 15,300 Të tjera Inspektorati i 
arsimit 

 

4.2.4 Ngritja e 
kapaciteteve të 
shkollës (drejtorit, 
bashkëpunëtorëve 
profesional, 
mësimdhënësve) për 
vlerësim të 
performancës 

Trajnimi i menaxhmentit të 
shkollës për vlerësim të 

performancës së 
mësimdhënësve 

Trajnimi i menaxhmentit të 
shkollës për vlerësim të 

performancës së 
mësimdhënësve 

Trajnimi i menaxhmentit të 
shkollës për vlerësim të 

performancës së 
mësimdhënësve 

Trajnimi i menaxhmentit të 
shkollës për vlerësim të 

performancës së 
mësimdhënësve 

Trajnimi i menaxhmentit të 
shkollës për vlerësim të 

performancës së 
mësimdhënësve 

€ 37,800 Të tjera Inspektorati i 
arsimit 

 

Organizimi i takimeve 
njoftuese për mësimdhënës 

dhe zyrtarë të shërbimit 
pedagogjik lidhur me 

instrumentet e vlerësimit të 
performancës 

Organizimi i takimeve 
njoftuese për mësimdhënës 

dhe zyrtarë të shërbimit 
pedagogjik lidhur me 

instrumentet e vlerësimit të 
performancës 

Organizimi i takimeve 
njoftuese për mësimdhënës 

dhe zyrtarë të shërbimit 
pedagogjik lidhur me 

instrumentet e vlerësimit të 
performancës 

Organizimi i takimeve 
njoftuese për mësimdhënës 

dhe zyrtarë të shërbimit 
pedagogjik lidhur me 

instrumentet e vlerësimit të 
performancës 

Organizimi i takimeve 
njoftuese për mësimdhënës 

dhe zyrtarë të shërbimit 
pedagogjik lidhur me 

instrumentet e vlerësimit të 
performancës 

€ 121,000 Të tjera Inspektorati i 
arsimit 

 

4.2.5 Ndërtimi i një 
programi hyrës për 
mësimdhënësit e rinj 
dhe aktivitetet e tjera 
të planifikuara me 
qëllim të përmirësimit 
dhe institucionalizimit 
të vlerësimit të 
performancës së 
mësimdhënësve dhe 
zhvillimit profesional 

 Hartimi i standardeve për 
hyrje në profesionin e 

mësimdhënësit 

   € 10,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

 Hartimi i kornizës për 
mentorim 

   € 18,500 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

 Hartimi i kritereve për 
vlerësim 

   € 10,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

 Organizimi i procesit të 
mentorimit të 

mësimdhënësve të rinj 

Organizimi i procesit të 
mentorimit të 

mësimdhënësve të rinj 

Organizimi i procesit të 
mentorimit të mësimdhënësve 

të rinj 

Organizimi i procesit të 
mentorimit të 

mësimdhënësve të rinj 

/ / Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

DKA-të 

4.2.6 Hartimi i planit të 
veprimit për vlerësim 
të performancës 

Përcaktimi i dinamikës së 
organizimit të procesit të 

vlerësimit të performancës 

Përcaktimi i dinamikës së 
organizimit të procesit të 

vlerësimit të performancës 

   € 18,500 Donatorët Inspektorati i 
arsimit 

 

4.2.7 Organizimi i 
procesit të vlerësimit 
të performancës 
 
 

Ky aktivitet është përfshirë te 
aktiviteti 30105 i fushës 3 - 

sigurimi i cilësisë 

Ky aktivitet është përfshirë te 
aktiviteti 30105 i fushës 3 - 

sigurimi i cilësisë 

Ky aktivitet është përfshirë te 
aktiviteti 30105 i fushës 3 - 

sigurimi i cilësisë 

Ky aktivitet është përfshirë te 
aktiviteti 30105 i fushës 3 - 

sigurimi i cilësisë 

Ky aktivitet është përfshirë te 
aktiviteti 30105 i fushës 3 - 

sigurimi i cilësisë 

/ / / / 

4.2.8 Mbikëqyrja dhe 
vlerësimi i zbatimit të 
planit të veprimit për 
vlerësimin e 
performancës 

Angazhimi i ekipit të 
ekspertëve për vlerësim të 

zbatimit të planit të veprimit 
dhe përgatitjen e 
rekomandimeve 

Angazhimi i ekipit të 
ekspertëve për vlerësim të 

zbatimit të planit të veprimit 
dhe përgatitjen e 
rekomandimeve 

Angazhimi i ekipit të 
ekspertëve për vlerësim të 

zbatimit të planit të veprimit 
dhe përgatitjen e 
rekomandimeve 

Angazhimi i ekipit të 
ekspertëve për vlerësim të 

zbatimit të planit të veprimit 
dhe përgatitjen e 
rekomandimeve 

Angazhimi i ekipit të 
ekspertëve për vlerësim të 

zbatimit të planit të veprimit 
dhe përgatitjen e 
rekomandimeve 

€ 15,000 Të tjera Inspektorati i 
arsimit 

 

4.2.9 Përdorimi i të 
dhënave nga procesi i 
vlerësimit të 
performancës për 

Të dhënat nga procesi i 
vlerësimit të performancës 

shfrytëzohen nga MAShT dhe 
DKA për politikëbërje 

Të dhënat nga procesi i 
vlerësimit të performancës 

shfrytëzohen nga MAShT dhe 
DKA për politikëbërje 

Të dhënat nga procesi i 
vlerësimit të performancës 

shfrytëzohen nga MAShT dhe 
DKA për politikëbërje 

Të dhënat nga procesi i 
vlerësimit të performancës 

shfrytëzohen nga MAShT dhe 
DKA për politikëbërje 

Të dhënat nga procesi i 
vlerësimit të performancës 

shfrytëzohen nga MAShT dhe 
DKA për politikëbërje 

/ / MASHT  
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politikë-bërje dhe 
caktim të prioriteteve 
për ZHPM në nivel 
kombëtar 

Rezultati 4.3. Funksionalizohet në tërësi sistemi për licencimin e mësimdhënësve 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
4.3.1 Hartimi i Planit të 
veprimit për zbatimin 
e procesit të licencimit 

Përcaktimi i dinamikës së 
organizimit të procesit të 

licencimit 

Përcaktimi i dinamikës së 
organizimit të procesit të 

licencimit 

Përcaktimi i dinamikës së 
organizimit të procesit të 

licencimit 

Përcaktimi i dinamikës së 
organizimit të procesit të 

licencimit 

Përcaktimi i dinamikës së 
organizimit të procesit të 

licencimit 

€ 3,000 Të tjera Inspektorati i 
arsimit 

 

4.3.2 Bashkëpunimi 
me institucionet 
përgjegjëse për 
sigurimin e mjeteve 
financiare për procesin 
e licencimit të 
mësimdhënësve (MF, 
MAP, Kuvendi i 
Kosovës) 

Organizimi i takimeve me 
zyrtarë të institucioneve të 

ndryshme qeveritare 

Organizimi i takimeve me 
zyrtarë të institucioneve të 

ndryshme qeveritare 

Organizimi i takimeve me 
zyrtarë të institucioneve të 

ndryshme qeveritare 

Organizimi i takimeve me 
zyrtarë të institucioneve të 

ndryshme qeveritare 

Organizimi i takimeve me 
zyrtarë të institucioneve të 

ndryshme qeveritare 

/ / Zyra e sekretarit 
të përgjithshëm 

 

4.3.3 Informimi i 
mësimdhënësve për 
sistemin e licencimit 

Organizimi i takimeve 
informuese në 

komuna/shkolla 

Organizimi i takimeve 
informuese në 

komuna/shkolla 

Organizimi i takimeve 
informuese në 

komuna/shkolla 

Organizimi i takimeve 
informuese në komuna/shkolla 

Organizimi i takimeve 
informuese në 

komuna/shkolla 

€ 165,000 Të tjera Inspektorati i 
arsimit 

 

Organizimi i takimeve me 
mediat për të informuar 

publikun lidhur me procesin e 
licencimit 

Organizimi i takimeve me 
mediat për të informuar 

publikun lidhur me procesin e 
licencimit 

Organizimi i takimeve me 
mediat për të informuar 

publikun lidhur me procesin e 
licencimit 

Organizimi i takimeve me 
mediat për të informuar 

publikun lidhur me procesin e 
licencimit 

Organizimi i takimeve me 
mediat për të informuar 

publikun lidhur me procesin e 
licencimit 

/ / Inspektorati i 
arsimit 

 

4.3.4 Zbatimi i procesit 
të gradimit dhe 
harmonizimi me 
sistemin e pagave 

Hartimi i UA për 
harmonizimin e gradave me 

sistemin e pagave 

    € 3,500 Të tjera Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

 Licencimi i 2000 
mësimdhënësve sipas gradave 

Licencimi i 2000 
mësimdhënësve sipas gradave 

Licencimi i 2000 
mësimdhënësve sipas gradave 

Licencimi i 2000 
mësimdhënësve sipas gradave 

€ 9,600,000 BK-MASHT MASHT  

4.3.5 Organizimi i 
procesit të licencimit 
për mësimdhënësit 
fillestarë 

Licencimi i mësimdhënësve 
fillestar 

Licencimi i mësimdhënësve 
fillestar 

Licencimi i mësimdhënësve 
fillestar 

Licencimi i mësimdhënësve 
fillestar 

Licencimi i mësimdhënësve 
fillestar 

/ / Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

 

4.3.6 Mbikëqyrja dhe 
vlerësimi i zbatimit të 
Planit të veprimit për 
licencimin e 
mësimdhënësve 

 Angazhimi i ekipit të 
ekspertëve për vlerësim të 

zbatimit të planit të veprimit 
dhe përgatitje të 
rekomandimeve 

   € 1,500 Donatorët Inspektorati i 
arsimit 

 

Rezultati 4.4. Sigurohet përgatitja cilësore e mësimdhënësve para shërbimit 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021   Udhëheqja Mbështetja 
4.4.1 Përcaktimi i 
standardeve të 
pranimit të studentëve 
në fakultete arsimore 

Angazhimi i ekipit të 
ekspertëve për hartimin e 
standardeve të pranimit të 
studentëve në fakultetet 

arsimore 

    € 3,000 BK-Agjencitë 
tjera 

Fakulteti i 
Edukimit 

Instituti për 
hulumtim dhe 

zhvillim 
(IHZHA) 

4.4.2 Harmonizimi i 
programeve të FA me 
politika të MASHT 
 

Themelohen ekipet 
profesionale për harmonizim 

të programeve të FA me 
politika të MASHT 

Themelohen ekipet 
profesionale për harmonizim 

të programeve të FA me 
politika të MASHT 

Themelohen ekipet 
profesionale për harmonizim 

të programeve të FA me 
politika të MASHT 

Themelohen ekipet 
profesionale për harmonizim të 
programeve të FA me politika 

të MASHT 

Themelohen ekipet 
profesionale për harmonizim 

të programeve të FA me 
politika të MASHT 

/ / Departamenti i 
Arsimit të Lartë 

në MASHT 
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 Hartimi i programeve të reja 
në FA  

( 1 program MA lidhur me 
shkollat profesionale) 

Hartimi i programeve të reja 
në FA  

( 1 programe MA lidhur me 
shkollat profesionale) 

  € 8,600 BK-Agjencitë 
tjera 

Fakulteti i 
Edukimit 

Instituti për 
hulumtim dhe 

zhvillim 
(IHZHA) 

4.4.3 Rritja e 
kapaciteteve të FA për 
hartimin dhe zbatimin 
e programeve sipas 
KKK 

Organizimi i trajnimeve për 
hartimin dhe zbatimin e 
programeve sipas KKK 

Organizimi i trajnimeve për 
hartimin dhe zbatimin e 
programeve sipas KKK 

Organizimi i trajnimeve për 
hartimin dhe zbatimin e 
programeve sipas KKK 

  € 15,300 BK-Agjencitë 
tjera 

Fakulteti i 
Edukimit 

Instituti për 
hulumtim dhe 

zhvillim 
(IHZHA) 

Organizimi i vizitave 
studimore për stafin e 
Fakulteteve Arsimore 

Organizimi i vizitave 
studimore për stafin e 
Fakulteteve Arsimore 

Organizimi i vizitave 
studimore për stafin e 
Fakulteteve Arsimore 

Organizimi i vizitave studimore 
për stafin e Fakulteteve 

Arsimore 

Organizimi i vizitave 
studimore për stafin e 
Fakulteteve Arsimore 

€ 28,500 Donatorët Fakulteti i 
Edukimit 

 

4.4.4 Organizimi i 
hulumtimeve nga ana 
e stafit të FA lidhur me 
zbatimin e KKK, 
metodologjive, 
gjithëpërfshirjes, e 
tjera. 

Realizimi i 2 hulumtimeve të 
ndryshme lidhur me zbatimin 

e KKK, metodologjive, etj. 

Realizimi i 2 hulumtimeve të 
ndryshme lidhur me zbatimin 

e KKK, metodologjive, etj. 

Realizimi i 2 hulumtimeve të 
ndryshme lidhur me zbatimin 

e KKK, metodologjive, etj. 

Realizimi i 2 hulumtimeve të 
ndryshme lidhur me zbatimin e 

KKK, metodologjive, etj. 

Realizimi i 2 hulumtimeve të 
ndryshme lidhur me zbatimin 

e KKK, metodologjive, etj. 

€ 50,000 Donatorët Fakulteti i 
Edukimit 

Instituti për 
hulumtim dhe 

zhvillim 
(IHZHA) 

 Organizimi i 1 konference për 
të prezantuar rezultatet e 

hulumtimeve dhe praktikat e 
suksesshme 

 Organizimi i 1 konference për 
të prezantuar rezultatet e 

hulumtimeve dhe praktikat e 
suksesshme 

 € 12,000 Donatorët Fakulteti i 
Edukimit 

Instituti për 
hulumtim dhe 

zhvillim 
(IHZHA) 
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49 Informatë nga IPK e dhënë më 13 maj 2016. 
50 Raporti i vlerësimit të PSAK 2011-2016, f. 109. 
51 Po aty, f. 108. 
52 Po aty, f. 8, 18, 107, 108. 

OBJEKTIVI STRATEGJIK 5: MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT 

Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 

Avancimi i të nxënit përmes mësimdhënies cilësore, duke 

zbatuar kurrikulën e bazuar në kompetenca dhe duke 

shfrytëzuar resurse mësimore të cilësisë së lartë. 

 

Numri i drejtorëve, zëvendësdrejtorëve, zyrtarëve komunalë të arsimit dhe inspektorëve të 
trajnuar për zbatimin e kurrikulës së re  

Të gjithë drejtorët dhe zëvendës-drejtorët e shkollave pilot (rreth 120 

syresh); Rreth 30 zyrtarë komunalë;  17 inspektorë të arsimit
49

 

1,500 
 

Ulja e përqindjes së 15-vjeçarëve që nuk tregojnë performancë të kënaqshme në lexim, 
matematikë dhe shkenca  

/ <30% 

Numri i mësimdhënësve të trajnuar për zhvillimin dhe shfrytëzimin e materialeve 
elektronike  

1,800 (viti 2014)
50

 10,000 

Përqindja e shkollave që kanë qasje me brez të gjerë në Internet  37.9% (viti 2014)
51

; 413 nga 1,096 shkolla 90% 

Raporti kompjuter-nxënës 1:46 (viti 2014)
52

 1:30 
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Rezultati 5.1. Kurrikula e bazuar në kompetenca zbatohet në të gjitha shkollat dhe nivelet e arsimit parauniversitar në Kosovë 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
5.1.1. Zhvillimi i 
kurrikulave dhe 
planprogrameve sipas 
klasës dhe lëndës 

Zhvillimi i programeve lëndore Zhvillimi i programeve 
lëndore 

Zhvillimi i programeve 
lëndore 

Zhvillimi i programeve 
lëndore 

 € 115,850 BK-MASHT Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

5.1.2. Hartimi i 
programeve të trajnimit 
dhe materialeve trajnuese 
përcjellëse 

Rishikimi i udhëzuesve për 
fushat lëndore 

    € 18,000 BK-MASHT Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

Rishikimi dhe plotësimi i 
programit të trajnimit 

    / / Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

5.1.3. Trajnimi i 
mësimdhënësve nga të 
gjitha shkollat për zbatimin 
e kurrikulës së re 

Organizimi i trajnimeve për 
kurrikulë të re 

Organizimi i trajnimeve për 
kurrikulë të re 

Organizimi i trajnimeve për 
kurrikulë të re 

Organizimi i trajnimeve për 
kurrikulë të re 

Organizimi i trajnimeve 
për kurrikulë të re 

/ / Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

Instituti 
Pedagogjik të 

Kosovës 

5.1.4. Trajnime për 
drejtorë, zyrtarë komunalë 
të arsimit dhe inspektorë 
për zbatimin e kurrikulës 
së re 

Hartohet programi i trajnimit 
dhe materialet përkatëse për 
administratorë të arsimit, që 

përfshin edhe aspektin e 
monitorimit të zbatimit të 

kurrikulës 

    € 4,500 Donatorët Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

Trajnime për drejtorë, zyrtarë 
komunalë të arsimit dhe 

inspektorë për zbatimin e 
kurrikulës së re 

Trajnime për drejtorë, zyrtarë 
komunalë të arsimit dhe 

inspektorë për zbatimin e 
kurrikulës së re 

Trajnime për drejtorë, zyrtarë 
komunalë të arsimit dhe 

inspektorë për zbatimin e 
kurrikulës së re 

  € 37,800 BK-MASHT Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

5.1.5. Informimi i 
prindërve me procesin e 
zbatimit të kurrikulës së re 
dhe konsultimet e 
vazhdueshme me ta 

Përgatitja e materialeve 
promovuese për informimin e 

prindërve 

    / / Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

Fushata informuese në media 
elektronike 

    / / Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

5.1.6. Monitorimi 
sistematik i zbatimit të 
kurrikulës së re nga niveli i 
shkollës, i komunës dhe 
niveli qendror 

Monitorimi i zbatimit të 
kurrikulës së re nga niveli i 

shkollës, i komunës dhe niveli 
qendror 

Monitorimi i zbatimit të 
kurrikulës së re nga niveli i 

shkollës, i komunës dhe niveli 
qendror 

Monitorimi i zbatimit të 
kurrikulës së re nga niveli i 

shkollës, i komunës dhe niveli 
qendror 

Monitorimi i zbatimit të 
kurrikulës së re nga niveli i 

shkollës, i komunës dhe niveli 
qendror 

Monitorimi i zbatimit të 
kurrikulës së re nga 

niveli i shkollës, i 
komunës dhe niveli 

qendror 

/ / Inspektorati i 
arsimit 

DKA-të 
Shkollat 

5.1.7. Rishikimi i 
vazhdueshëm i kurrikulës 
së re 

  Organizimi i hulumtimit për 
zbatimin e kurrikulës së re 

  / / Instituti 
Pedagogjik i 

Kosovës 

 

  Ndryshimet për fusha të 
caktuara në përputhje me 

rekomandimet e hulumtimit 

Ndryshimet për fusha të 
caktuara në përputhje me 

rekomandimet e hulumtimit 

 € 5,600 BK-MASHT Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

5.1.8. Organizimi i 
vlerësimit për shkallët 
kurrikulare 

 Hartimi i instrumenteve 
vlerësuese për shkallët 

kurrikulare 

Hartimi i instrumenteve 
vlerësuese për shkallët 

kurrikulare 
 
 
 
 
 
 

Hartimi i instrumenteve 
vlerësuese për shkallët 

kurrikulare 

Hartimi i instrumenteve 
vlerësuese për shkallët 

kurrikulare 

€ 46,800 BK-MASHT Divizioni për 
standarde, 

monitorim dhe 
vlerësim 
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Rezultati 5.2. Hartohen tekste shkollore dhe materiale të tjera mësimore për të gjitha klasat dhe të gjitha lëndët 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
5.2.1. Përcaktimi i procesit 
të hartimit të teksteve të 
reja shkollore 

Përcaktimi i procesit     / / Këshilli i 
ekspertëve për 
programe dhe 

tekste shkollore 

 

5.2.2. Përgatitja e teksteve 
shkollore për të gjitha 
lëndët dhe për të gjitha 
klasat në arsimin e 
përgjithshëm 

Shpallja e konkurseve publike 
për botimin e teksteve 

shkollore 

Shpallja e konkurseve publike 
për botimin e teksteve 

shkollore 

Shpallja e konkurseve publike 
për botimin e teksteve 

shkollore 

Shpallja e konkurseve publike 
për botimin e teksteve 

shkollore 

Shpallja e konkurseve 
publike për botimin e 

teksteve shkollore 

€ 9,000 BK-MASHT Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

Pranimi dhe shqyrtimi i 
propozimeve nga shtëpitë 

botuese 

Pranimi dhe shqyrtimi i 
propozimeve nga shtëpitë 

botuese 

Pranimi dhe shqyrtimi i 
propozimeve nga shtëpitë 

botuese 

Pranimi dhe shqyrtimi i 
propozimeve nga shtëpitë 

botuese 

Pranimi dhe shqyrtimi i 
propozimeve nga 
shtëpitë botuese 

€ 100,000 BK-MASHT Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

Furnizimi i nxënësve me 
tekste shkollore falas 

Furnizimi i nxënësve me 
tekste shkollore falas 

Furnizimi i nxënësve me 
tekste shkollore falas 

Furnizimi i nxënësve me 
tekste shkollore falas 

Furnizimi i nxënësve 
me tekste shkollore 

falas 

/ / Departamenti për 
zhvillimin e 

arsimit 
parauniversitar 

 

5.2.3. Trajnimi i 
mësimdhënësve për 
zhvillimin dhe shfrytëzimin 
e materialeve elektronike 

Trajnimi i 2000 
mësimdhënësve për  

shfrytëzimin e materialeve 
elektronike 

Trajnimi i 2000 
mësimdhënësve për  

shfrytëzimin e materialeve 
elektronike 

Trajnimi i 2000 
mësimdhënësve për  

shfrytëzimin e materialeve 
elektronike 

Trajnimi i 2000 
mësimdhënësve për  

shfrytëzimin e materialeve 
elektronike 

Trajnimi i 2000 
mësimdhënësve për  

shfrytëzimin e 
materialeve elektronike 

€ 420,000 Donatorët Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënësve 

DKA-të 

Rezultati 5.3. Të gjitha shkollat janë të pajisura me mjete të TIK-ut dhe mjete të tjera të konkretizimit të nevojshme për zbatim të suksesshëm të kurrikulës së re 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
5.3.1. Sigurimi i qasjes në 
Internet me brez të gjerë 
për të gjitha shkollat 

Instalimi i infrastrukturës 
telekomunikuese në të gjitha 

institucionet edukative-
arsimore 

Instalimi i infrastrukturës 
telekomunikuese në të gjitha 

institucionet edukative-
arsimore 

Instalimi i infrastrukturës 
telekomunikuese në të gjitha 

institucionet edukative-
arsimore 

Instalimi i infrastrukturës 
telekomunikuese në të gjitha 

institucionet edukative-
arsimore 

Instalimi i 
infrastrukturës 

telekomunikuese në të 
gjitha institucionet 
edukative-arsimore 

€ 6,500,000 Buxheti 
Komunal 

DKA-të  

Sigurimi i qasjes në internet 
për të gjitha institucionet 
edukative-arsimore (IEA) 

Sigurimi i qasjes në internet 
për të gjitha institucionet 
edukative-arsimore (IEA) 

Sigurimi i qasjes në internet 
për të gjitha institucionet 
edukative-arsimore (IEA) 

Sigurimi i qasjes në internet 
për të gjitha institucionet 
edukative-arsimore (IEA) 

Sigurimi i qasjes në 
internet për të gjitha 

institucionet edukative-
arsimore (IEA) 

€ 1,750,000 Buxheti 
Komunal 

DKA-të  

5.3.2. Furnizimi i shkollave 
me kompjuterë dhe me 
infrastrukturë të TIK-ut 
dhe mjeteve të tjera të 
nevojshme 

Furnizimi i 1000 klasave me 
TV smart 

Furnizimi i 2000 klasave me 
TV smart 

Furnizimi i 2000 klasave me 
TV smart 

Furnizimi i 2000 klasave me 
TV smart 

Furnizimi i 2000 klasave 
me TV smart 

€ 5,175,000 BK-MASHT DKA-të  

Sigurimi i 2200 kompjuterëve 
të rinj për nxënës 

Sigurimi i 2200 kompjuterëve 
të rinj për nxënës 

Sigurimi i 2200 kompjuterëve 
të rinj për nxënës 

Sigurimi i 2200 kompjuterëve 
të rinj për nxënës 

Sigurimi i 2200 
kompjuterëve të rinj 

për nxënës 

€ 5,720,000 Buxheti 
Komunal 

DKA-të  

5.3.3. Hartimi i planeve për 
mirëmbajtjen dhe 
përditësimin e pajisjeve të 
TIK-ut 

Trajnimi i anëtarëve të 
klubeve shkollore për 

përkrahje teknike 

Trajnimi i anëtarëve të 
klubeve shkollore për 

përkrahje teknike 

Trajnimi i anëtarëve të 
klubeve shkollore për 

përkrahje teknike 

Trajnimi i anëtarëve të 
klubeve shkollore për 

përkrahje teknike 

Trajnimi i anëtarëve të 
klubeve shkollore për 

përkrahje teknike 

€ 166,320 BK-MASHT Divizioni për TI 
dhe shërbime 

logjistike 

 

Hartimi i planeve të 
mirëmbajtjes së TIK-ut nga 

shkollat 

Hartimi i planeve të 
mirëmbajtjes së TIK-ut nga 

shkollat 

Hartimi i planeve të 
mirëmbajtjes së TIK-ut nga 

shkollat 

Hartimi i planeve të 
mirëmbajtjes së TIK-ut nga 

shkollat 

Hartimi i planeve të 
mirëmbajtjes së TIK-ut 

nga shkollat 

/ / Shkollat DKA-të 

5.3.4. Promovimi i 
shfrytëzimit të pajisjeve 
personale të TIK-ut 

Inkurajimi i nxënësve dhe 
mësimdhënësve që t'i sjellin 

pajisjet personale të TIK-ut në 
shkollë 

Inkurajimi i nxënësve dhe 
mësimdhënësve që t'i sjellin 

pajisjet personale të TIK-ut në 
shkollë 

   € 7,500 
 

BK-MASHT Divizioni për TI 
dhe shërbime 

logjistike  

 

5.3.5. Subvencionimi i 
laptopëve për 
mësimdhënës 

Lidhja e marrëveshjeve me 
kompani të interesuara për 

ofrimin e kushteve të 
volitshme të pagesës së 

laptopëve 
 

    / / MASHT SBASHK 
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 Emetimi i 2000 vauçerëve për 
subvencionimin e blerjes së 

laptopëve 

Emetimi i 2000 vauçerëve për 
subvencionimin e blerjes së 

laptopëve 

Emetimi i 2000 vauçerëve për 
subvencionimin e blerjes së 

laptopëve 

Emetimi i 2000 
vauçerëve për 

subvencionimin e 
blerjes së laptopëve 

€ 400,000 BK-MASHT MASHT SBASHK 

5.3.6. Furnizimi i shkollave 
me mjete konkretizimi të 
nevojshme për zbatimin e 
kurrikulës së re 

Përcaktohet përmbajtja e 
pakos minimale të pajisjeve 
dhe mjeteve mësimore të 
nevojshme për zbatimin e 

Kurrikulumit të ri me të cilat 
duhet të furnizohet çdo 

shkollë (duke u bazuar në 
nevojat dhe kërkesat e tyre) 

    € 25,500 Donatorët Divizioni për 
planprograme dhe 

tekste shkollore 

 

 Sigurimi i pakove minimale 
për shkolla 

Sigurimi i pakove minimale 
për shkolla 

Sigurimi i pakove minimale 
për shkolla 

Sigurimi i pakove 
minimale për shkolla 

€ 9,900,000 Buxheti 
Komunal 

DKA-të  
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53 Informatë nga Divizioni AAP, MASHT.  
54 Informatë nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve. 
55 Statistikat e arsimit në Kosovë 2014/2015, MASHT, f.19. 
56 Raport i një hulumtimi ende i pabotuar nga AAAPARr.  
57 Burimi: Raport vlerësimi i PSAK 2011-2016 (fq: 53). 
58 Bazuar në strategjinë për orientim dhe këshillim në karrierë. 
59

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Lifelong_learning  

OBJEKTIVI STRATEGJIK 6: ARSIMI DHE AFTËSIMI PROFESIONAL (AAP) DHE ARSIMI I TË RRITURVE 

Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 

Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me 

kërkesat e tregut të punës në vend dhe më gjerë dhe 

krijimi i një sistemi të hapur të arsimit për të rriturit. 

 

Përqindja e profileve të arsimit profesional për të cilat ekzistojnë standarde të aprovuara të profesionit  
 

Nga 140 profile në shkolla; prej tyre së paku 28 profesione i kanë 
standardet e aprovuara

53
; në AKK kanë dëshmi se 40 standarde 

janë të aprovuara
54

 (por prej tyre janë vetëm 28 të shkollave AAP) 

100% 
 

Indeksi i pariteti gjinor në arsimin profesional  0.63
55

; (M: 25,758, F: 16182) 0.7 

Indeksi i paritetit gjinor në drejtime teknike  0.25
56

 0.40 

Rritja e numrit të nxënësve në drejtimet deficitare  37.8%
57

 50% 

Mesatarja e numrit të përgjithshëm të orëve të mësimit praktik dhe të praktikës profesionale për nxënës  / 170 orë/vit 

Përqindja e nxënësve që përfiton nga këshillimi në karrierë  10%
58

 30%/vit 

Mobiliteti mësimor në arsimin dhe aftësimin fillestar profesional  / 1% 

Numri i përgjithshëm i orëve në programet e arsimit për të rritur  / 200,000  orë/vit 

Indeksi i pariteti gjinor në arsimin për të rritur / 1 

Përqindja e të rriturve që marrin pjesë në programe të mësimit gjatë gjithë jetës (Të dhënat duhet të 
sigurohen nga Anketa e Tregut të Punës

59
 

/ / 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Lifelong_learning
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Rezultati 6.1. Të gjitha profilet profesionale që ofrohen në shkollat e AAP janë të harmonizuara me nevojat e tregut të punës 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
6.1.1. Përmirësimi i 
sistemit të informatave të 
tregut të punës për të 
analizuar dhe përmirësuar 
mekanizmat për 
identifikimin dhe 
parashikimin e nevojave 
për shkathtësi dhe 
planifikim në sistemin e 
AAP-së dhe ARr-së 

Përkrahje institucionale në 
shfrytëzimin dhe ndërlidhjen 
e të dhënave nga databazat 
e institucioneve përgjegjëse 

(SMIA, Regjistri civil, ASK, 
Shërbimet e punësimit, e 

tjera) 

Përkrahje institucionale në 
shfrytëzimin dhe ndërlidhjen 
e të dhënave nga databazat e 

institucioneve përgjegjëse 
(SMIA, Regjistri civil, ASK, 
Shërbimet e punësimit, e 

tjera) 

Përkrahje institucionale në 
shfrytëzimin dhe ndërlidhjen 
e të dhënave nga databazat e 

institucioneve përgjegjëse 
(SMIA, Regjistri civil, ASK, 
Shërbimet e punësimit, e 

tjera) 

Përkrahje institucionale në 
shfrytëzimin dhe ndërlidhjen 
e të dhënave nga databazat e 

institucioneve përgjegjëse 
(SMIA, Regjistri civil, ASK, 
Shërbimet e punësimit, e 

tjera) 

Përkrahje institucionale në 
shfrytëzimin dhe ndërlidhjen 
e të dhënave nga databazat e 

institucioneve përgjegjëse 
(SMIA, Regjistri civil, ASK, 
Shërbimet e punësimit, e 

tjera) 

€ 52,500 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

AAAPARr 

Publikimi i raportit vjetor Publikimi i raportit vjetor Publikimi i raportit vjetor Publikimi i raportit vjetor Publikimi i raportit vjetor € 12,500 BK-MASHT IAAP  

Konferencë vjetore për të 
gjeturat e raporteve 

Konferencë vjetore për të 
gjeturat e raporteve 

Konferencë vjetore për të 
gjeturat e raporteve 

Konferencë vjetore për të 
gjeturat e raporteve 

Konferencë vjetore për të 
gjeturat e raporteve 

€ 30,000 Të tjera Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

IAAP 

6.1.2. Rishikimi i profileve 
që ofrohen në shkollat e 
AAP-së dhe përshtatja me 
nevojat e tregut 

Formimi i grupit punues 
trepalësh i cili do ta bëjë 
analizën, harmonizimin e 

profileve me nevojat e 
tregut, dhe krijimin e listës 
me profilet prioritare që do 

të ofrohen 

Formimi i grupit punues 
trepalësh i cili do ta bëjë 
analizën, harmonizimin e 

profileve me nevojat e 
tregut, dhe krijimin e listës 
me profilet prioritare që do 

të ofrohen 

Formimi i grupit punues 
trepalësh i cili do ta bëjë 
analizën, harmonizimin e 

profileve me nevojat e tregut, 
dhe krijimin e listës me 

profilet prioritare që do të 
ofrohen 

  € 40,500 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.1.3. Zhvillimi i 
standardeve të 
profesioneve të ofruara 

Rishikimi i UA-ve që 
rregullojnë përgjegjësinë e 

institucioneve për zhvillim të 
standardeve të profesionit 

    € 35,000 Donatorët Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

LuxDev, EU-
ALLED 

Formimi i grupeve të 
ekspertëve për zhvillimin 

dhe validimin e 10 
standardeve të profesionit 

Formimi i grupeve të 
ekspertëve për zhvillimin dhe 

validimin e 10 standardeve 
të profesionit 

Formimi i grupeve të 
ekspertëve për zhvillimin dhe 
validimin e 10 standardeve të 

profesionit 

Formimi i grupeve të 
ekspertëve për zhvillimin dhe 
validimin e 10 standardeve të 

profesionit 

Formimi i grupeve të 
ekspertëve për zhvillimin dhe 
validimin e 10 standardeve të 

profesionit 

€ 150,000 Donatorët Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

LuxDev, EU-
ALLED 

Verifikimi i standardeve Verifikimi i standardeve Verifikimi i standardeve Verifikimi i standardeve Verifikimi i standardeve € 37,500 Donatorët AKK LuxDev, EU-
ALLED 

Rishikimi i  standardeve të 
profesionit 

Rishikimi i standardeve të 
profesionit 

Rishikimi i  standardeve të 
profesionit 

Rishikimi i standardeve të 
profesionit 

Rishikimi i standardeve të 
profesionit 

€ 27,000 Donatorët Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

LuxDev, EU-
ALLED 

Validimi i kualifikimeve Validimi i kualifikimeve Validimi i kualifikimeve Validimi i kualifikimeve Validimi i kualifikimeve € 72,000 Donatorët AKK LuxDev, EU-
ALLED 

Akreditimi i 5 institucioneve Akreditimi  i  10 
institucioneve 

Akreditimi  i  15 institucioneve Akreditimi  i 20 institucioneve Akreditimi  i  20 institucioneve € 98,000 € 42,000 
BK-MASHT 

 
56,000 

Donatorët 

AKK LuxDev, EU-
ALLED 

6.1.4. Analiza e nevojave 
në nivel qendror dhe lokal 
për plotësimin e kushteve 
për ofrimin e profileve nga 
lista e rishikuar 

Vlerësimi i gjendjes së 
ofruesve të AAP-së për 
sektorë të ndryshëm 

 
 
 

    € 11,500 Donatorët Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 
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Hartimi i raportit mbi 
nevojat për ofrimin e 

profileve 

    € 1,500 Donatorët Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.1.5. Ngritja e 
kapaciteteve të shkollave 
të AAP-së për përgatitjen e 
raportit të vetëvlerësimit 
dhe procedurave për 
akreditim 

Trajnimi i stafit përgjegjës 
për gjenerimin e RVV 

Trajnimi i stafit përgjegjës 
për gjenerimin e RVV 

Trajnimi i stafit përgjegjës për 
gjenerimin e RVV 

Trajnimi i stafit përgjegjës për 
gjenerimin e RVV 

Trajnimi i stafit përgjegjës për 
gjenerimin e RVV 

€ 2,100 Buxheti 
Komunal 

AKK  

Rezultati 6.2. Është rritur për 30% numri i nxënësve në drejtimet deficitare dhe numri i femrave në drejtimet teknike 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
6.2.1. Organizimi i 
fushatave vetëdijesuese 
dhe prezantimeve të 
rregullta në shkollat e AAP-
së nga industria, për 
nxënësit e klasave 8 dhe 9 

Organizimi i fushatave 
vetëdijesuese 

Organizimi i fushatave 
vetëdijesuese 

Organizimi i fushatave 
vetëdijesuese 

Organizimi i fushatave 
vetëdijesuese 

Organizimi i fushatave 
vetëdijesuese 

€ 154,000 € 26,500 
BK-MASHT 

 
127,500 
Buxheti 

Komunal 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.2.2. Krijimi i një strukture 
stimuluese (fondi të 
përbashkët) nga qeveria 
dhe bizneset, për 
mbështetjen e shkollimit 
në drejtimet deficitare dhe 
për femrat në drejtimet 
teknike 

Sigurimi i 20 bursave Sigurimi i 35 bursave Sigurimi i 45 bursave Sigurimi i 45 bursave Sigurimi i 45 bursave € 76,000 Të tjera Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.2.3. Realizimi i 
emisioneve televizive, dhe 
shkrimeve me rrëfimeve të 
suksesshme të femrave në 
profesionet teknike 

Përgatitja e shkrimeve të 
ndryshme 

Përgatitja e shkrimeve të 
ndryshme 

Përgatitja e shkrimeve të 
ndryshme 

Përgatitja e shkrimeve të 
ndryshme 

Përgatitja e shkrimeve të 
ndryshme 

€ 12,500 Donatorët Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

Përgatitja e 10 emisioneve 
televizive 

Përgatitja e 10 emisioneve 
televizive 

Përgatitja e 10 emisioneve 
televizive 

Përgatitja e 10 emisioneve 
televizive 

Përgatitja e 10 emisioneve 
televizive 

€ 50,000 BK-MASHT Sektori për 
çështje gjinore 

MAShT 

 

Rezultati 6.3. Janë zhvilluar materialet mësimore të së paku dy lëndëve të ngushta profesionale për të gjitha profilet prioritare 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
6.3.1. Mbledhja e 
modeleve të mira të 
materialeve mësimore 
ekzistuese të përgatitura 
nga mësimdhënësit e 
profileve të ndryshme 

Grupet punuese për 
përzgjedhjen e materialeve 

ekzistuese. Grupet formohen 
për secilin sektor ekonomik 

në AAP (17 sektorë) 

Grupet punuese për 
përzgjedhjen e materialeve 

ekzistuese. Grupet formohen 
për secilin sektor ekonomik 

në AAP (17 sektorë) 

Grupet punuese për 
përzgjedhjen e materialeve 

ekzistuese. Grupet formohen 
për secilin sektor ekonomik në 

AAP (17 sektorë) 

  € 38,250 Donatorët Divizioni për 
planprograme 

dhe tekste 
shkollore 

 

6.3.2. Trajnimi i 
mësimdhënësve për 
shfrytëzimin e platformave 
elektronike 

Organizimi i trajnimeve Organizimi i trajnimeve Organizimi i trajnimeve Organizimi i trajnimeve Organizimi i trajnimeve € 15,220 € 13,020  
BK-MASHT 

 
€ 2,200 

Donatorët 

Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënës

ve 

 

6.3.3. Ngritja e kapacitetit 
të mësimdhënësve për 
zhvillim të materialeve 
mësimore të cilat mbulojnë 

Përgatitja e një udhëzuesi 
për hartimin e teksteve për 

lëndë profesionale 

    € 3,500 Donatorët Divizioni për 
planprograme 

dhe tekste 
shkollore 
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së paku dy lëndë 
profesionale nga secili 
sektor ekonomik 

Trajnimi i grupeve të 
autorëve për dy lëndë nga 

secili sektor i AAP 

Trajnimi i grupeve të 
autorëve për dy lëndë nga 

secili sektor i AAP 

   € 20,400 Donatorët Divizioni për 
planprograme 

dhe tekste 
shkollore 

 

6.3.4. Zhvillimi i 
materialeve mësimore për 
së paku dy lëndë 
profesionale të 
përzgjedhura nga secili 
sektor ekonomik që 
ofrohet në shkollat e AAP 

Grupet punuese me autorë 
të materialeve 

Grupet punuese me autorë 
të materialeve 

Grupet punuese me autorë të 
materialeve 

Grupet punuese me autorë të 
materialeve 

Grupet punuese me autorë të 
materialeve 

€ 180,000 Donatorët Divizioni për 
planprograme 

dhe tekste 
shkollore 

LuxDev 

Dizajni i teksteve Dizajni i teksteve Dizajni i teksteve Dizajni i teksteve Dizajni i teksteve € 10,000 Donatorët Divizioni për 
planprograme 

dhe tekste 
shkollore 

 

Botimi në platforma 
elektronike 

Botimi në platforma 
elektronike 

Botimi në platforma 
elektronike 

Botimi në platforma 
elektronike 

Botimi në platforma 
elektronike 

/ / Divizioni për 
planprograme 

dhe tekste 
shkollore 

 

6.3.5. Ngritja e kapacitetit 
të mësimdhënësve të 
lëndëve të përgjithshme në 
AAP për zhvillimin e 
materialeve mësimore të 
aplikuara në profesion 

Përgatitja e udhëzuesit për 
hartimin e materialeve 
mësimore për lëndë të 

përgjithshme të aplikuara në 
profesion 

    € 3,500 BK-MASHT Divizioni për 
zhvillim 

profesional të 
mësimdhënës

ve 

 

Trajnimi i autorëve për 
lëndëve të përgjithshme të 

AAP, të grupuar sipas 
fushave mësimore (7 fusha) 

Trajnimi i autorëve për 
lëndëve të përgjithshme të 

AAP, të grupuar sipas 
fushave mësimore (7 fusha) 

   € 86,700 Donatorët Divizioni për 
zhvillim 

profesional të 
mësimdhënës

ve 

 

6.3.6. Zhvillimi i 
materialeve mësimore nga 
fushat/lëndët mësimore e 
përgjithshme të aplikuara 
në profesion 

Hartimi i materialeve për 7 
fushat mësimore të 

përgjithshme të aplikuara në 
17 sektorë profesionale 

Hartimi i materialeve për 7 
fushat mësimore të 

përgjithshme të aplikuara në 
17 sektorë profesionale 

Hartimi i materialeve për 7 
fushat mësimore të 

përgjithshme të aplikuara në 
17 sektorë profesionale 

  €  180,000 Donatorët Divizioni për 
planprograme 

dhe tekste 
shkollore 

 

 Dizajnimi i materialeve Dizajnimi i materialeve Dizajnimi i materialeve  € 30,000 Donatorët Divizioni për 
planprograme 

dhe tekste 
shkollore 

 

Publikimi në platforma 
elektronike 

Publikimi në platforma 
elektronike 

Publikimi në platforma 
elektronike 

Publikimi në platforma 
elektronike 

 € 24,000 Buxheti 
Komunal 

Divizioni për TI 
dhe shërbime 

logjistike 

 

Rezultati 6.4. Kurrikulat e AAP dhe arsimit për të rriturit janë të harmonizuara me Kornizën e Kurrikulës për arsim parauniversitar dhe me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
6.4.1. Trajnimi i zhvilluesve 
të kurrikulit në AAP për 
kurrikula modulare 

Ofrimi i konsulencës 
profesionale për zhvillimin e 

kurrikulave modulare 

Ofrimi i konsulencës 
profesionale për zhvillimin e 

kurrikulave modulare 

   € 215,800 Donatorët Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.4.2. Zhvillimi i Kurrikulës 
Bërthamë për AAP 

Ekipet punojnë për 17 
sektorë profesionale 

Ekipet punojnë për 17 
sektorë profesionale 

   € 76,500 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

15 Trajnime informuese me 
mësimdhënësit 

15 Trajnime informuese me 
mësimdhënësit 

   € 153,000 BK-MASHT Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënës

ve 
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6.4.3. Zhvillimi i testeve të 
provimit përfundimtar të 
profesioneve të ofruara në 
AAP 

Formimi i ekipeve 3-
anëtarëshe: mësimdhënësi i 

teorisë, praktikës dhe nga 
industria 

Formimi i ekipeve 3-
anëtarëshe: mësimdhënësi i 

teorisë, praktikës dhe nga 
industria 

Formimi i ekipeve 3-
anëtarëshe: mësimdhënësi i 

teorisë, praktikës dhe nga 
industria 

Formimi i ekipeve 3-
anëtarëshe: mësimdhënësi i 

teorisë, praktikës dhe nga 
industria 

Formimi i ekipeve 3-
anëtarëshe: mësimdhënësi i 

teorisë, praktikës dhe nga 
industria 

€ 50,000 Të tjera IAAP  

6.4.4. Rishikimi i udhëzimit 
administrativ për provimin 
përfundimtar të profesionit 

Formimi i grupit për rishikim     € 3,500 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

Organizimi i trajnimeve 
informative në shkolla lidhur 

me risitë në provimin 
përfundimtar 

Organizimi i trajnimeve 
informative në shkolla lidhur 

me risitë në provimin 
përfundimtar 

Organizimi i trajnimeve 
informative në shkolla lidhur 

me risitë në provimin 
përfundimtar 

Organizimi i trajnimeve 
informative në shkolla lidhur 

me risitë në provimin 
përfundimtar 

Organizimi i trajnimeve 
informative në shkolla lidhur 

me risitë në provimin 
përfundimtar 

€ 52,500 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

Rezultati 6.5. Të gjithë nxënësit e shkollave profesionale realizojnë mësimin praktik në shkollë, dhe një praktikë profesionale jashtë shkollës në përputhje me programin mësimor 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
6.5.1. Zhvillimi i 
instrumenteve për 
stimulimin e kompanive 
për pranimin e nxënësve 
në praktikë 

Organizimi i 2 punëtorive 3-
ditore për ndërtimin e 

platformës së përbashkët 
mes palëve (edukimit, 

kompanive)  

Organizimi i 1 punëtorie 3-
ditore për ndërtimin e 

platformës së përbashkët 
mes palëve (edukimit, 

kompanive) 

   € 15,300 Të tjera Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

Trajnime informuese me 
shkollat e AAP lidhur me 
instrumentet e dala nga 

platforma 

Trajnime informuese me 
shkollat e AAP lidhur me 
instrumentet e dala nga 

platforma 

Trajnime informuese me 
shkollat e AAP lidhur me 
instrumentet e dala nga 

platforma 

Trajnime informuese me 
shkollat e AAP lidhur me 
instrumentet e dala nga 

platforma 

Trajnime informuese me 
shkollat e AAP lidhur me 
instrumentet e dala nga 

platforma 

€ 6,300 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

Transporti për nxënësit dhe 
instruktoret qe udhëtojnë 

deri te kompania, bashkë me 
shpenzimet e një shujte 

modeste 

Transporti për nxënësit dhe 
instruktoret qe udhëtojnë 

deri te kompania, bashkë me 
shpenzimet e një shujte 

modeste 

Transporti për nxënësit dhe 
instruktoret qe udhëtojnë deri 

te kompania, bashkë me 
shpenzimet e një shujte 

modeste 

Transporti për nxënësit dhe 
instruktoret qe udhëtojnë deri 

te kompania, bashkë me 
shpenzimet e një shujte 

modeste 

Transporti për nxënësit dhe 
instruktoret qe udhëtojnë deri 

te kompania, bashkë me 
shpenzimet e një shujte 

modeste 

€ 3,000,000 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.5.2. Zhvillimi i rregullores 
për mbrojtjen e shëndetit 
të nxënësve gjatë praktikës 

Hartimi i rregullores     € 3,500 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

Botimi i rregullores Botimi i rregullores Botimi i rregullores Botimi i rregullores Botimi i rregullores € 6,500 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

Pagesa e sigurimit 
shëndetësor për nxënësit 

Pagesa e sigurimit 
shëndetësor për nxënësit 

Pagesa e sigurimit 
shëndetësor për nxënësit 

Pagesa e sigurimit 
shëndetësor për nxënësit 

Pagesa e sigurimit 
shëndetësor për nxënësit 

€ 360,000 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.5.3. Trajnimi i personelit 
të zyrave për bashkëpunim 
me ekonominë 

Përgatitja e manualit 
trajnues dhe organizimi i 

trajnimit 

Përgatitja e manualit 
trajnues dhe organizimi i 

trajnimit 

   € 17,200 € 7,000 
BK-MASHT 

 
€ 10,200 

Donatorët 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.5.4. Pajisja e punëtorive 
të 15 shkollave 
profesionale 

Themelohen 3 punëtori të 
shkollave të profileve të 

ndryshme (vetëm pajisjet). 

Themelohen 3 punëtori të 
shkollave të profileve të 

ndryshme (vetëm pajisjet). 

Themelohen 3 punëtori të 
shkollave të profileve të 

ndryshme (vetëm pajisjet). 

Themelohen 3 punëtori të 
shkollave të profileve të 

ndryshme (vetëm pajisjet). 

Themelohen 3 punëtori të 
shkollave të profileve të 

ndryshme (vetëm pajisjet). 

€ 450,000 Donatorët 
 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
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dhe për të 
rritur 

Ndërtimi i hapësirave të reja; 
Renovimi i 1 hapësire 

ekzistuese duke vendosur 
instalimin e nevojshëm 

(infrastruktura e rrymës, etj.) 

Ndërtimi i hapësirave të reja; 
Renovimi i 1 hapësire 

ekzistuese duke vendosur 
instalimin e nevojshëm 

(infrastruktura e rrymës, etj.) 

Ndërtimi i hapësirave të reja; 
Renovimi i 1 hapësire 

ekzistuese duke vendosur 
instalimin e nevojshëm 

(infrastruktura e rrymës, etj.) 

Ndërtimi i hapësirave të reja; 
Renovimi i 1 hapësire 

ekzistuese duke vendosur 
instalimin e nevojshëm 

(infrastruktura e rrymës, etj.) 

Ndërtimi i hapësirave të reja; 
Renovimi i 1 hapësire 

ekzistuese duke vendosur 
instalimin e nevojshëm 

(infrastruktura e rrymës, etj.) 

€ 297,500 € 197,000 
Buxheti 

Komunal 
 

€ 100,000 
Donatorët 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.5.5. Nënshkrimi i 
marrëveshjeve të 
bashkëpunimit me 
kompanitë për praktikën e 
nxënësve dhe zbatimi i tyre 

Përpilimi i marrëveshjeve     € 1,500 Donatorët 
 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.5.6. Hartimi i akteve 
nënligjore që përcaktojnë 
kriteret për themelimin e 
partneritetit publiko-privat 
(PPP) në fushën e arsimit 

Hartimi i dokumentit me 
kritere 

    € 3,500 Donatorët 
 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

LuxDev 

Rezultati 6.6. Këshillimi dhe orientimi në karrierë është funksional në sistemin e shkollimit për nxënësit dhe të rriturit 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
6.6.1. Trajnimi i 
mësimdhënësve të AAP për 
zhvillimin e kurrikulave të 
këshillimit dhe orientimit 
në karrierë për të rinjtë 
dhe të rriturit 

Trajnimi për zhvillimin e 
kurrikulave dhe orientim në 

karrierë 

    € 504 Donatorët 
 

Divizioni për 
zhvillimin 

profesional të 
mësimdhënës

ve 

 

6.6.2. Zhvillimi i standardit 
dhe kualifikimit të 
profesionit të këshilltarit të 
karrierës 

Zhvillimi i standardit të 
profesionit të këshilltarit të 

karrierës 

    € 3,000 Donatorët 
 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

Verifikimi i standardit     € 750 Donatorët 
 

AKK LuxDev 

Validimi     € 900 Donatorët 
 

KAAP LuxDev 

6.6.3. Zhvillimi i kurrikulit 
për edukim dhe këshillim 
në karrierë për shkollat 
profesionale 

Formimi i grupit punues për 
zhvillim të kurrikulit 

    € 1,250 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.6.4. Zhvillimi i programit 
trajnues për 
mësimdhënësit e 
këshillimit dhe orientimit 
në karrierë 

 Zhvillimi i programit trajnues    € 3,750 Donatorët 
 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

LuxDev 

6.6.5. Trajnimi dhe 
certifikimi i 
mësimdhënësve të 
këshillimit dhe orientim në 
karrierë për të rinjtë dhe të 
rriturit 
 
 
 

 Trajnohen 20 mësimdhënës 
për këshillim në karrierë 

Trajnohen 20 mësimdhënës 
për këshillim në karrierë 

Trajnohen 10 mësimdhënës 
për këshillim në karrierë 

Trajnohen 10 mësimdhënës 
për këshillim në karrierë 

€ 1,512 Donatorët 
 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

LuxDev 
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6.6.6. Caktimi i 
këshilltarëve të karrierës 
në shkolla 

 Punësimi i këshilltarëve të 
karrierës në shkolla të AAP 

Punësimi i këshilltarëve të 
karrierës në shkolla të AAP 

Punësimi i këshilltarëve të 
karrierës në shkolla të AAP 

Punësimi i këshilltarëve të 
karrierës në shkolla të AAP 

€ 288,000 Buxheti 
Komunal 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.6.7. Zhvillimi i 
mekanizmave për 
përcjelljen e të 
diplomuarve në shkollat e 
AAP 

 Zhvillimi i mekanizmave për 
përcjelljen e të diplomuarve 

në AAP 

Zhvillimi i mekanizmave për 
përcjelljen e të diplomuarve 

në AAP 

  € 26,250 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

Rezultati 6.7. Institucionet e AP dhe ofruesit e arsimimit të të rriturve kanë autonomi të plotë financiare dhe menaxhuese 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
6.7.1. Rishikimi i rregullores 
për gjenerimin dhe 
shfrytëzimin e të hyrave 
vetanake në shkollë 

Formimi i grupit punues për 
zhvillim të rregullores 

Formimi i grupit punues për 
zhvillim të rregullores 

   € 3,500 Donatorët 
 

AAAPARr LuxDev 

6.7.2. Trajnimi i stafit të 
institucioneve të AP për 
hartim të projekteve që 
gjenerojnë të hyra 

 Organizimi i trajnimit Organizimi i trajnimit Organizimi i trajnimit  € 30,600 Donatorët 
 

IAAP LuxDev 

6.7.3. Rishikimi i 
programeve të 
institucioneve të AAP që 
ofrojnë arsimim për të 
rritur 

 Studimi i gjendjes    € 3,000 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

Rishikimi i programeve     € 60,000 Donatorët 
 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

 Trajnime informuese për 
zbatim të programeve të 

rishikuara 

   € 7,560 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

 

6.7.4. Rritja e pjesëmarrjes 
së nxënësve nga komunat 
tjera në Qendrat e 
Kompetencës 

Sigurimi i qasjes së barabartë 
për kandidatët nga komunat 

tjera, përmes një formule 
gjithë-përfshirëse 

    € 3,500 Donatorët 
 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

LuxDev 

6.7.5. Rishikimi i formulës 
së financimit të 
institucioneve të AAP-së 

 Definimi i mekanizmit për 
financim të AAP 

   € 17,500 € 3,500 
BK-MASHT 

 
€ 14,000 

Donatorët 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

LuxDev 

Rezultati 6.8. Ekzistojnë kapacitete njerëzore dhe infrastrukturore për menaxhimin e arsimimit për të rriturit 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
6.8.1. Mbledhja, përpunimi 
dhe mirëmbajtja e të 
dhënave mbi arsimimin e 
të rriturve në SMIA 

Zhvillimi i kapacitetit 
njerëzor (1 seminar trajnues 
për mbledhjen, përpunimin 

dhe mirëmbajtjen e të 
dhënave mbi arsimimin e të 

Zhvillimi i kapacitetit 
njerëzor (1 seminar trajnues 
për mbledhjen, përpunimin 

dhe mirëmbajtjen e të 
dhënave mbi arsimimin e të 

Zhvillimi i kapacitetit njerëzor 
(1 seminar trajnues për 

mbledhjen, përpunimin dhe 
mirëmbajtjen e të dhënave 

mbi arsimimin e të rriturve në 

  € 15,300 BK-MASHT Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 
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rriturve në SMIA rriturve në SMIA SMIA 

6.8.2. Ofrimi i mundësive të 
aftësimit për stafin 
menaxhues në nivelin 
qendror, lokal dhe shkollor 

Ofrimi i mundësive për 
pjesëmarrje në konferenca 

ndërkombëtare 

Ofrimi i mundësive për 
pjesëmarrje në konferenca 

ndërkombëtare 

Ofrimi i mundësive për 
pjesëmarrje në konferenca 

ndërkombëtare 

Ofrimi i mundësive për 
pjesëmarrje në konferenca 

ndërkombëtare 

Ofrimi i mundësive për 
pjesëmarrje në konferenca 

ndërkombëtare 

€ 15,000 Donatorët IAAP  

6.8.3. Trajnimi i personelit 
shkollor për zbatim të Arr 

Trajnimi i personelit shkollor 
për zbatim të Arr 

Trajnimi i personelit shkollor 
për zbatim të Arr 

Trajnimi i personelit shkollor 
për zbatim të Arr 

Trajnimi i personelit shkollor 
për zbatim të Arr 

Trajnimi i personelit shkollor 
për zbatim të Arr 

€ 25,500 Donatorët IAAP LuxDev 

Rezultati 6.9. Është rritur oferta e shkollimit në nivelin 5 të kualifikimeve 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
6.9.1. Identifikimi i 
nevojave për kualifikime të 
nivelit 5 

Studim lidhur me nevojat e 
ofrimit të kualifikimeve në 

nivelin 5 

Studim lidhur me nevojat e 
ofrimit të kualifikimeve në 

nivelin 5 

   € 24,750 Donatorët  AKK  

6.9.2. Zhvillimi i 
programeve të reja për 
arritjen e kualifikimeve në 
nivelin 5 post-sekondar 
sipas KKK-së 

Zhvillimi i 5 programeve të 
reja të nivelit 5 

Zhvillimi i 5 programeve të 
reja të nivelit 5 

Zhvillimi i 5 programeve të 
reja të nivelit 5 

Zhvillimi i 5 programeve të 
reja të nivelit 5 

Zhvillimi i 5 programeve të 
reja të nivelit 5 

€ 58,500 € 37,500 
BK-Agjencitë 

tjera 
 

€ 21,000 
Donatorët 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

LuxDev 

6.9.3. Ofrimi i programeve 
të reja të nivelit 5 post-
sekondar në IAAP, 
veçanërisht në Qendrat e 
Kompetencës 

Analizë e legjislacionit në 
fuqi dhe nevojave për 
kualifikimin e nivelit 5 

Analizë e legjislacionit në 
fuqi dhe nevojave për 
kualifikimin e nivelit 5 

Analizë e legjislacionit në fuqi 
dhe nevojave për kualifikimin 

e nivelit 5 

  € 25,750 € 21,000 
Të tjera 

 
€3,750 

BK-Agjencitë 
tjera 

 
€ 1,000 

BK-MASHT 

Divizioni për 
arsim 

profesional 
dhe për të 

rritur 

LuxDev 
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60 Raporti i vlerësimit të Planit Strategjik për Arsim në Kosovë 2011-2016, MASHT, 2015, f.82.  
61 Po aty, f. 82. 
62 Të dhënat nga institucionet e arsimit të lartë dhe AKA. 
63 Regjistrimi i popullsisë 2011 (Të dhënat kryesore), ASK, f.79. 
64 Raporti i vlerësimit të Planit Strategjik për Arsim në Kosovë 2011-2016, MASHT, 2015, f.84 (50.2 % janë femra) 
65 Të dhënat nga institucionet e arsimit të lartë dhe AKA. 
66 Të dhënat nga institucionet e arsimit të lartë dhe AKA. 
67 Lampert D. et al.: Co-publication and co-patenting analysis among countries in the Danube Region, Danube-INCO.NET, 2015.  
68 Të dhëna nga Universiteti i Prishtinës.  
69

 Të dhëna nga MASHT.  
70

 Agjencia e Kosovës për Akreditim, prill 2016. Numri i studentëve të pranuar në International Business College Mitrovica në nivelin e arsimit të lartë profesional, niveli V sipas EQF, në vitin 2015/2016. 

OBJEKTIVI STRATEGJIK 7: ARSIMI I LARTË 

Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 

Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të 
lartë përmes nxitjes së përsosmërisë në mësimdhënie, 
kërkimit shkencor, krijimtarisë artistike, inovacionit dhe 
ndërkombëtarizimit. 

 

Numri i studentëve për 100,000 banorë  6,669
60

 / 

Shkalla bruto e regjistrimit  69.1%.
61

; Në vitin akademik 2014/15 numri i përgjithshëm i studentëve 
ishte 120,378 studentë62

 

/ 

Përqindja e personave të moshës 30-34 vjeç me arsimim të lartë 
 

10.4%; Personat e moshës 30-34 që kanë përfunduar arsimin e lartë: 
13,60563;  Popullsia e moshës 30-34: 130,542 

20% 
 

Indeksi i pariteti gjinor në arsimin e lartë 1.01 (2014/15)
64

 1 

Shkalla e “mbijetesës” 
 

43.29%; 10,657 studentë të diplomuar në nivelin Baçelor në IAL në vitin 
akademik 2014/2015)65; 24,617 studentë të regjistruar për herë të parë 

në nivelin Baçelor në IAL në vitin akademik 2011/2012)66
 

60% 
 

Përpjesëtimi profesor-student  Raporti: 1:47; Në IAL publike: 1:67; Në IAL private dhe jopublike: 1:29 1:40 

Rritja e numrit të punimeve në revista të indeksuara në Scopus dhe Web of Science  826 (2003-2013)
67

 25%/vit 

Numri i studentëve të regjistruar në programet e doktoratës në vend  254 (2013/14)
68

 50/vit 

Numri i studentëve që përfitojnë bursa për vijimin e studimeve të doktoratës jashtë vendit  113
69

 20 /vit 

Numri total i orëve të realizuara të zhvillimit profesional 1944 10,000 orë/vit 

Numri i studentëve në programet e nivelit EQF 5 112 (F 59 dhe M 53)
70

. 1000/vit 

Numri i muajve të mobilitetit për stafin akademik 250 60 muaj/vit 

Numri i muajve të mobilitetit për studentë  304 60 muaj/vit 

Mobiliteti mësimor në arsimin e lartë / / 

Përqindja e programeve studimore që zhvillohen në gjuhën angleze 0.97% 5% 
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Rezultati 7.1: Raporti staf akademik - student në IAL është të paktën 1:40 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.1.1. Zhvillimi i 
programeve të reja të 
studimeve të 
doktoratës 

Vlerësimi i nevojave për 
zhvillim të kuadrit në IAL 

publike 

Vlerësimi i nevojave për zhvillim 
të kuadrit në IAL publike 

   € 12,000 Donatorët Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

Hartimi dhe akreditimi i 10 
programeve të reja të 

studimeve të doktoratës në 
IAL publike 

    € 76,000 
 
 

BK-Agjencitë 
tjera 

 

IAL publike Agjencia e 
Kosovës për 
Akreditim 

 Angazhimi i 15 profesorëve 
ndërkombëtarë në 5 programet 
e reja të doktoratës (mentorë) 

Angazhimi i 15 profesorëve 
ndërkombëtarë në 5 programet 
e reja të doktoratës (mentorë) 

  € 1,092,000 BK-Agjencitë 
tjera 

IAL publike  

   Rekrutimi i 150 anëtarëve 
të stafit të kualifikuar 

akademik në IAL publike 

Rekrutimi i 150 anëtarëve 
të stafit të kualifikuar 

akademik në IAL publike 

€ 6,732,000 
 

BK-Agjencitë 
tjera 

 

IAL publike  

7.1.2. Mbështetja e 
studentëve në studimet 
e doktoratës në 
institucionet 
ndërkombëtare të 
arsimit të lartë 

Mbështetja e 20 
studentëve me bursa për 

studime të doktoratës 

Mbështetja e 20 studentëve me 
bursa për studime të doktoratës 

Mbështetja e 20 studentëve me 
bursa për studime të doktoratës 

Mbështetja e 20 
studentëve me bursa për 

studime të doktoratës 

Mbështetja e 20 
studentëve me bursa për 

studime të doktoratës 

€ 3,000,000 
 

BK-MASHT 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

7.1.3. Zhvillimi i 
mekanizmave për 
planifikim të pranimit të 
studentëve në IAL 

Rekrutimi i zyrtarëve për 
planifikim dhe analizë në 

IAL publike 

Rekrutimi i zyrtarëve për 
planifikim dhe analizë në IAL 

publike 

   € 169,050 
 

BK-Agjencitë 
tjera 

 

IAL publike  

Rezultati 7.2:  Mekanizmat për zhvillim profesional të stafit akademik në IAL janë plotësisht funksionalë 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.2.1. Themelimi dhe 
funksionalizimi i zyrave 
për përsosmëri të 
mësimdhënies 

Themelimi i  zyrave për 
përsosmëri të 

mësimdhënies në IAL 
publike 

Themelimi i zyrave për 
përsosmëri të mësimdhënies në 

IAL publike 

   € 194,100 BK-Agjencitë 
tjera 

 

IAL publike  

Zhvillimi i kapaciteteve 
profesionale për stafin e 
zyrave për përsosmëri të 

mësimdhënies (Organizmi i 
një seminari 3-ditor në 

Kosovë me ekspertë 
ndërkombëtarë.  

Zhvillimi i kapaciteteve 
profesionale për stafin e zyrave 

për përsosmëri të 
mësimdhënies (Organizmi i dy 
seminareve 3-ditor në Kosovë 
me ekspertë ndërkombëtarë. 

   € 15,300 Donatorët IAL publike  

7.2.2. Vlerësimi i 
nevojave të stafit 
akademik për zhvillim 
profesional 

Rekrutimi i tre ekspertëve 
për vlerësimin e nevojave 

të stafit akademik për 
zhvillim profesional 

Rekrutimi i tre ekspertëve për 
vlerësimin e nevojave të stafit 

akademik për zhvillim 
profesional 

    
€ 64,500 

 

 
Donatorët 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

Identifikimi dhe vlerësimi i 
nevojave të stafit akademik 

për zhvillim profesional 
(Organizimi i 2 punëtorive) 

Identifikimi dhe vlerësimi i 
nevojave të stafit akademik për 

zhvillim profesional (Organizimi i 
2 punëtorive) 

 
 
 
 

Identifikimi dhe vlerësimi i 
nevojave të stafit akademik për 

zhvillim profesional (Organizimi i 
2 punëtorive) 

Identifikimi dhe vlerësimi i 
nevojave të stafit akademik 

për zhvillim profesional 
(Organizimi i 2 punëtorive) 

Identifikimi dhe vlerësimi i 
nevojave të stafit 

akademik për zhvillim 
profesional (Organizimi i 2 

punëtorive) 

 
 

€ 51,000 

 

 
 

Donatorët 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 
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7.2.3. Hartimi i planit 
për zhvillim profesional 
të stafit akademik 

Hartimi i programeve për 
përsosmëri të 

metodologjisë së 
mësimdhënies dhe 
kërkimit shkencor 

Hartimi i programeve për 
përsosmëri të metodologjisë së 

mësimdhënies dhe kërkimit 
shkencor 

    
 

€ 68,000 

 

 
 

Donatorët 

 
 

IAL publike 

 

Trajnimi i stafit akademik 
për mësimdhënie (10,000 

orë ne vit) 

Trajnimi i stafit akademik për 
mësimdhënie (10,000 orë ne vit) 

Trajnimi i stafit akademik për 
mësimdhënie (10,000 orë ne vit) 

Trajnimi i stafit akademik 
për mësimdhënie (10,000 

orë ne vit) 

Trajnimi i stafit akademik 
për mësimdhënie (10,000 

orë ne vit) 

 

€ 52,500 

 

 
 

Donatorët 

 
IAL publike 

 

7.2.4. Zhvillimi i 
mekanizmit për 
monitorimin dhe 
vlerësimin e punës së 
stafit akademik 

Zhvillimi i kornizës 
monitoruese për vlerësimin 
e punës së stafit akademik 

     
€ 6,000 

 

 
Donatorët 

 

 
IAL publike 

 

Trajnimi i stafit përkatës 
për përdorimin dhe 

përpunimin e kornizës 
monitoruese (Organizmi i 1 

punëtorie 3-ditore) 

Trajnimi i stafit përkatës për 
përdorimin dhe përpunimin e 

kornizës monitoruese 
(Organizmi i 2 punëtorive 3-

ditore) 

    
€ 10,200 

 

 
Donatorët 

 

 
IAL publike 

 

Rezultati 7.3. Mekanizmat për sigurimin e cilësisë në arsim të lartë janë plotësisht funksionalë 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.3.1. Zhvillimi dhe 
zgjerimi i kapaciteteve 
njerëzore dhe 
financiare të AKA-së për 
t’i zbatuar standardet 
dhe udhëzimet 
evropiane për sigurimin 
e cilësisë në Hapësirën 
Evropiane të Arsimit të 
Lartë 

Rritja e numrit të stafit 
profesional të AKA-së 

(rekrutimi i 2 zyrtarëve 
profesional) 

Rritja e numrit të stafit 
profesional të AKA-së (rekrutimi 

i 1 zyrtari profesional) 

   € 75,600 BK-MASHT Agjencia e 
Kosovës për 

Akreditim 

 

Organizimi i vizitave 
studimore për ngritjen e 

kapaciteteve profesionale 
të AKA-së 

Organizimi i vizitave studimore 
për ngritjen e kapaciteteve 

profesionale të AKA-së 

Organizimi i vizitave studimore 
për ngritjen e kapaciteteve 

profesionale të AKA-së 

  € 23,900 Donatorët 

 

Agjencia e 
Kosovës për 

Akreditim 

 

7.3.2. Zhvillimi dhe 
zgjerimi i kapaciteteve 
njerëzore të Qendrës 
Kombëtare për Njohje 
dhe Informim Akademik 
- NARIC 

Rritja e numrit të stafit 
profesional (rekrutimi i 2 

zyrtarëve profesional) 

Rritja e numrit të stafit 
profesional (rekrutimi i 1 zyrtari 

profesional) 

   € 75,600 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

Organizimi i vizitave 
studimore për ngritjen e 

kapaciteteve profesionale 
të Departamentit të 

Arsimit të Lartë në MASHT 

Organizimi i vizitave studimore 
për ngritjen e kapaciteteve 

profesionale të Departamentit 
të Arsimit të Lartë në MASHT 

Organizimi i vizitave studimore 
për ngritjen e kapaciteteve 

profesionale të Departamentit 
të Arsimit të Lartë në MASHT 

  € 23,900 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

7.3.3. Mbështetja e IAL 
në zbatimin e politikave 
për sigurimin të cilësisë 

Themelimi dhe 
funksionalizimi i njësive për 

sigurim të cilësisë në IAL 
publike 

Themelimi dhe funksionalizimi i 
njësive për sigurim të cilësisë në 

IAL publike 

   € 169,050 BK-Agjencitë 
tjera 

IAL publike  

Ngritja e kapaciteteve të 
njësive për sigurimin e 

cilësisë në të gjitha IAL (2 
punëtori trajnuese në vit) 

Ngritja e kapaciteteve të njësive 
për sigurimin e cilësisë në të 

gjitha IAL (2 punëtori trajnuese 
në vit) 

Ngritja e kapaciteteve të njësive 
për sigurimin e cilësisë në të 

gjitha IAL (2 punëtori trajnuese 
në vit) 

Ngritja e kapaciteteve të 
njësive për sigurimin e 

cilësisë në të gjitha IAL (2 
punëtori trajnuese në vit) 

Ngritja e kapaciteteve të 
njësive për sigurimin e 

cilësisë në të gjitha IAL (2 
punëtori trajnuese në vit) 

€ 51,000 Donatorët 

 

IAL publike  

7.3.4. Plotësimi i 
akreditimit me një 
proces të rankimit të 
programeve dhe 
institucioneve sipas 
Kornizës 
Multidimensionale 

Hartimi i aktit nënligjor për 
përcaktimin e kritereve për 

rankimin e programeve 
dhe institucioneve 

    € 13,500 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

Realizimi i analizës së thellë 
të sistemit 

Realizimi i analizës së thellë të 
sistemit 

   € 41,000 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 
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Evropiane 

7.3.5. Themelimi dhe 
funksionalizimi i 
Agjencisë për 
Standarde dhe Vlerësim 
për Profesionet e 
Rregulluara 

Themelimi i Agjencisë për 
Standarde dhe Vlerësim 

për Profesionet e 
Rregulluara 

    € 203,700 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

Organizimi i 1 vizite 
studimore për ngritjen e 

kapaciteteve profesionale 
të Agjencisë 

Organizimi i 1 vizite studimore 
për ngritjen e kapaciteteve 
profesionale të Agjencisë 

   € 18,000 Donatorët 

 

Agjencia e 
Kosovës për 

Standarde dhe 
Vlerësim për 
Profesionet e 
Rregulluara 

 

Rezultati 7.4. Avancohet infrastruktura dhe teknologjia për mësimdhënie, punë kërkimore-shkencore dhe artistike 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.4.1. Vlerësimi i 
nevojave të 
infrastrukturës për 
mësim dhe punë 
kërkimore-shkencore 

Vlerësimi i nevojave të 
infrastrukturës për mësim 

dhe kërkim shkencor 

    € 4,500 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë  

IAL publike 

7.4.2. Mbështetje 
institucionale për 
zhvillim të 
infrastrukturës 
kërkimore-shkencore 

 Hapja e 3 laboratorëve të rinj 
për mësim dhe punë kërkimore-

shkencore 

Hapja e 2 laboratorëve të rinj 
për mësim dhe punë kërkimore-

shkencore 

  € 2,108,000 € 68,000 
BK-MASHT 

 
2,040,000 
Donatorët 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

7.4.3. Hartimi i planeve 
për mirëmbajtjen dhe 
përditësimin e pajisjeve 
të laboratorëve. 

 Hartimi i rregullores për 
shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe 

përditësimin e pajisjeve të 
laboratorëve 

   € 3,500 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

 Trajnimi i stafit akademik dhe 
administrativ për shfrytëzimin e 

laboratorëve (Organizmi i 1 
seminari) 

Trajnimi i stafit akademik dhe 
administrativ për shfrytëzimin e 

laboratorëve (Organizmi i 1 
seminari) 

Trajnimi i stafit akademik 
dhe administrativ për 

shfrytëzimin e 
laboratorëve (Organizmi i 1 

seminari) 

 € 15,300 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

Rezultati 7.5. Deri në vitin 2019 Sistemi për menaxhimin e informatave në arsim të lartë (SMIAL) është plotësisht funksional 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.5.1. Zhvillimi i SMIAL 
me mundësi të 
mbledhjes dhe 
përpunimit të 
informatave relevante 
në nivel të IAL 

Zhvillimi i softuerit për 
SMIAL 

    € 200,000 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

Kompletimi i 
infrastrukturës adekuate të 
teknologjisë informative në 

IAL për SMIAL 

Kompletimi i infrastrukturës 
adekuate të teknologjisë 

informative në IAL për SMIAL 

Kompletimi i infrastrukturës 
adekuate të teknologjisë 

informative në IAL për SMIAL 

Kompletimi i 
infrastrukturës adekuate të 
teknologjisë informative në 

IAL për SMIAL 

Kompletimi i 
infrastrukturës adekuate 

të teknologjisë informative 
në IAL për SMIAL 

€ 59,300 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

7.5.2. Hartimi i 
udhëzuesve dhe 
aftësimi i stafit për 
mbledhjen dhe analizën 
e të dhënave 

Trajnimi i zyrtarëve 
përgjegjës për SMIAL në IAL 

    € 10,200 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

Hartimi i udhëzuesve për 
SMIAL 

    € 7,000 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

7.5.3. Zhvillimi i 
tregueseve kombëtarë 
të arsimit të lartë 

 Angazhimi i ekspertit për 
zhvillimin e treguesve 

kombëtarë të arsimit të lartë 
 

   € 18,500 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 
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 Organizimi i punëtorisë për 
zhvillimin e treguesve 

kombëtarë të arsimit të lartë 

   € 5,100 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

Rezultati 7.6. Programet e studimit janë në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe shërbimet për orientim dhe këshillim në karrierë janë funksionale në IAL 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.6.1. Themelimi dhe 
funksionalizimi i 
këshillave industriale 

Hartimi i rregullores për 
funksionimin e Këshillave 

industriale 

    € 3,500 BK-MASHT IAL publike  

Identifikimi dhe caktimi i 
përfaqësuesve të biznesit 

në këshillat industrial 

    / / IAL publike  

7.6.2. Inkurajimi i 
partneriteteve me 
biznese. 

Mbështetja e iniciativave të 
partneriteteve ndërmjet 

IAL dhe bizneseve (10 
grante) 

Mbështetja e iniciativave të 
partneriteteve ndërmjet IAL dhe 

bizneseve (10 grante) 

Mbështetja e iniciativave të 
partneriteteve ndërmjet IAL dhe 

bizneseve (10 grante) 

Mbështetja e iniciativave 
të partneriteteve ndërmjet 

IAL dhe bizneseve (10 
grante) 

Mbështetja e iniciativave 
të partneriteteve ndërmjet 

IAL dhe bizneseve (10 
grante) 

€ 500,000 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

7.6.3. Realizimi i një 
studimi të mirëfilltë për 
ndërlidhjen e 
programeve të arsimit 
të lartë me tregun e 
punës, i cili duhet 
shërbejë si bazë për 
planin për profilizimin e 
universiteteve publike, 
bazuar në potencialin 
zhvillimor të vendit dhe 
rajoneve të ndryshme 
në Kosovë 

Angazhimi i ekspertëve për 
realizimin e studimit 

    € 27,000 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

Përkthimi i studimit     € 1,920 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

Publikimi i studimit     € 2,000 Donatorët 

 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

7.6.4. Rishikimi i 
programeve ekzistuese 
të studimit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themelimi i grupeve të 
ekspertëve për ngritjen e 

kapaciteteve të stafit të IAL 
publike për procesin e 

vlerësimit dhe rishikimit të 
programeve ekzistuese të 

studimit bazuar në kërkesat 
e tregut të punës 

    € 15,000 Donatorët 

 

IAL publike  

Organizimi i 4 punëtorive 
për vlerësimin dhe 

rishikimin e programeve 
ekzistuese të studimit 

bazuar në kërkesat e tregut 
të punës 

    € 20,400 Donatorët 

 

IAL publike  

7.6.5. Mbështetja e 
programeve të reja në 
shkencat e aplikuara 
dhe programeve 
profesionale në 
përputhje me kërkesat 
e tregut të punës 

 Hartimi dhe akreditimi i 5 
programeve të reja në shkencat 
e aplikuara dhe profesionale në 

IAL publike 

Hartimi dhe akreditimi i 5 
programeve të reja në shkencat 
e aplikuara dhe profesionale në 

IAL publike 

  € 76,000 BK-Agjencitë 
tjera 

IAL publike  

  Angazhimi i 15 profesorëve / 
ligjëruesve në programet e reja 

në shkencat e aplikuara dhe 
profesionale 

Angazhimi i 15 profesorëve 
/ ligjëruesve në programet 

e reja në shkencat e 
aplikuara dhe profesionale 

 € 600,000 BK-Agjencitë 
tjera 

IAL publike  

7.6.6. Ofrimi i 
shërbimeve 
profesionale për 
biznese 

Hartimi i udhëzuesit për 
shërbimet profesionale të 

IAL për biznese 

    € 13,600 Donatorët Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 
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7.6.7. Krijimi i sistemit 
për analizën e tregut të 
punës në nivel nacional, 
rajonal dhe lokal 

  Zhvillimi i softuerit   € 300,000 Donatorët 
 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

  Rekrutimi i ekspertit për 
mirëmbajtjen dhe freskimin e 

sistemit 

  € 22,320 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

  Publikimi i raporteve vjetore Publikimi i raporteve 
vjetore 

Publikimi i raporteve 
vjetore 

€ 12,000 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

  Hartimi i udhëzuesit për 
shfrytëzimin e sistemit për 
analizën e tregut të punës 

  € 3,500 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

  Udhëzues për hulumtimin vjetor 
të nevojave të tregut të punës 

  € 3,500 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

7.6.8. Themelimi dhe 
funksionalizimi i 
mekanizimit për 
zhvillim të karrierës në 
IAL 

 Themelimi i 6 qendrave për 
zhvillim të karrierës në IAL 

publike 

   € 147,000 BK-Agjencitë 
tjera 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

 Zhvillimi i kapaciteteve 
profesionale për stafin e 
qendrave për zhvillim të 
karrierës (Organizimi i 1 

seminari 3-ditor) 

Zhvillimi i kapaciteteve 
profesionale për stafin e 
qendrave për zhvillim të 
karrierës (Organizimi i 1 

seminari 3-ditor) 

  € 10,200 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

7.6.9. Zhvillimi i 
standardeve të 
profesionit në arsim të 
lartë 

Angazhimi i ekspertit për 
zhvillimin e standardeve të 

profesionit në arsim të 
lartë 

    € 27,000 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

Organizimi i punëtorisë për 
zhvillimin e standardeve të 

profesionit në arsim të 
lartë 

    € 6,000 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

Rezultati 7.7. Numri i publikimeve shkencore në revista të indeksuara ndërkombëtare i stafit akademik rritet për 25% në çdo vit 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.7.1. Analiza e 
aktiviteteve 
hulumtuese të stafit 
akademik 

Vlerësimi i aktiviteteve 
hulumtuese të stafit 

akademik në IAL publike 

    € 6,000 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

Përkthimi i raportit     € 1,920 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

Shtypja e raportit     € 2,000 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

7.7.2. Zhvillimi i planeve 
të veprimit për 
veprimtari kërkimore 
shkencore 

Hartimi i Programit 
Kombëtar të Shkencës 
(PKSH) (Organizimi i 3 

punëtorive) 

    € 36,300 Donatorët 
 

Departamenti i 
Shkencës dhe 
Teknologjisë 

 

Përkthimi dhe publikimi i 
PKSH 

    € 4,400 Donatorët 
 

Departamenti i 
Shkencës dhe 
Teknologjisë 

 

 Hartimi i planeve të veprimit të 
IAL publike për veprimtari 

kërkimore shkencore 
(Organizimi i 3 punëtorive) 

 

   € 15,300 Donatorët 
 

IAL publike  
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7.7.3. Themelimi dhe 
funksionalizimi i 
këshillave të etikës në 
IAL 

Themelimi i Këshillave të 
Etikës në IAL publike 

    / / IAL publike  

Hartimi i rregullores për 
funksionimin e Këshillave 

të Etikës në IAL 

    € 10,500 Donatorët 
 

IAL publike  

 Pajisja e IAL publike me softuer 
kundër plagjiaturës 

   € 50,000 BK-Agjencitë 
tjera 

IAL publike  

7.7.4. Mbështetja e 
publikimit të punimeve 
shkencore në revista të 
indeksuara dhe 
prezantimi i rezultateve 
në konferenca 
ndërkombëtare 

Mbështetje për 
pjesëmarrje në konferenca 
ndërkombëtare (50 grante, 

përfshirë shpenzimet e 
udhëtimit, qëndrimit dhe 

kuotimit) 

Mbështetje për pjesëmarrje në 
konferenca ndërkombëtare (50 
grante, përfshirë shpenzimet e 

udhëtimit, qëndrimit dhe 
kuotimit) 

Mbështetje për pjesëmarrje në 
konferenca ndërkombëtare (50 
grante, përfshirë shpenzimet e 

udhëtimit, qëndrimit dhe 
kuotimit) 

Mbështetje për 
pjesëmarrje në konferenca 
ndërkombëtare (50 grante, 

përfshirë shpenzimet e 
udhëtimit, qëndrimit dhe 

kuotimit) 

Mbështetje për 
pjesëmarrje në konferenca 
ndërkombëtare (50 grante, 

përfshirë shpenzimet e 
udhëtimit, qëndrimit dhe 

kuotimit) 

€ 250,000 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

Departamenti 
për Shkencë dhe 

Teknologji 
 

IAL publike 

Mbështetja e hulumtimeve 
dhe publikimit të punimeve 

shkencore (50 grante për 
mobilitete, 10 grante për 

botime, 20 grante për 
projekte të vogla të 

hulumtimit) 

Mbështetja e hulumtimeve dhe 
publikimit të punimeve 

shkencore (50 grante për 
mobilitete, 10 grante për 

botime, 20 grante për projekte 
të vogla të hulumtimit) 

Mbështetja e hulumtimeve dhe 
publikimit të punimeve 

shkencore (50 grante për 
mobilitete, 10 grante për 

botime, 20 grante për projekte 
të vogla të hulumtimit) 

Mbështetja e hulumtimeve 
dhe publikimit të 

punimeve shkencore (50 
grante për mobilitete, 10 

grante për botime, 20 
grante për projekte të 
vogla të hulumtimit) 

Mbështetja e hulumtimeve 
dhe publikimit të 

punimeve shkencore (50 
grante për mobilitete, 10 

grante për botime, 20 
grante për projekte të 
vogla të hulumtimit) 

€ 1,650,000 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

Departamenti 
për Shkencë dhe 

Teknologji 
 

IAL publike 
 

7.7.5. Sigurimi i qasjes 
në biblioteka 
elektronike dhe 
inkurajimi për 
shfrytëzimin e tyre 

 Abonimi në 1 bibliotekë 
elektronike ndërkombëtare 

Abonimi në 2 biblioteka 
elektronike ndërkombëtare 

Abonimi në 1 biblioteka 
elektronike 

ndërkombëtare 

Abonimi në 1 biblioteka 
elektronike 

ndërkombëtare 

€ 260,000 BK-Agjencitë 
tjera 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

7.7.6. Krijimi i regjistrit 
kombëtar i 
hulumtuesve shkencor 

Zhvillimi i databazës     € 51,000 Donatorët 
 

Departamenti 
për Shkencë dhe 

Teknologji 

 

Rezultati 7.8. Deri në vitin 2018 është rishikuar dhe kompletuar infrastruktura ligjore për arsim të lartë 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.8.1. Rishikimi dhe 
hartimi i akteve 
nënligjore në përputhje 
me legjislacionin e ri 

Rishikimi i UA-ve ekzistuese     € 10,500 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë  

 

Hartimi i UA-ve të reja     € 10,500 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë  

 

7.8.2. Harmonizimi i 
statuteve dhe akteve 
tjera nënligjore të IAL 
me legjislacionin e ri 

Rishikimi i statuteve të IAL 
publike 

    € 49,000 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

 Miratimi i statuteve të rishikuara 
të IAL publike në Kuvendin e 

Kosovës 

   / / Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

 Hartimi i rregulloreve përcjellëse 
për zbatimin e statuteve në 

përputhje me ligjin 

   / / Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

7.8.3. Zhvillimi i 
kornizës ligjore për 
SMIAL 
 
 
 
 
 
 

Hartimi i aktit nënligjor për 
SMIAL 

    € 3,500 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 
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Rezultati 7.9. Deri në vitin 2020 fillon zbatimi i formulës së financimit të arsimit të lartë në bazë të performancës 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.9.1. Hartimi i aktit 
nënligjor për formulën 
e financimit të arsimit 
të lartë 

Hartimi i aktit nënligjor për 
formulën e financimit të 

arsimit të lartë 

    € 28,000 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

7.9.2. Zhvillimi i 
treguesve të ndjeshëm 
gjinor të performancës 
në arsimin e lartë 

Angazhimi i ekspertëve për 
zhvillimin e treguesve të 

mperformancës në arsimin 
e lartë 

    € 25,500 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

Organizimi i punëtorive për 
zhvillimin e treguesve (3 

punëtori) 

    € 15,300 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

7.9.3. Zhvillimi i planeve 
strategjike të zhvillimit 
të IAL 

Mbështetja përmes 
asistencës teknike për IAL 

publike në procesin e 
zhvillimit të planeve 

strategjike 

Mbështetja përmes asistencës 
teknike për IAL publike në 

procesin e zhvillimit të planeve 
strategjike 

   € 40,500 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

 Miratimi i planeve strategjike    / / Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

Organizimi i 2 punëtorive 
për zhvillimin e planeve 

strategjike 

Organizimi i 5 punëtorive për 
zhvillimin e planeve strategjike 

   € 35,700 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

7.9.4. Zhvillimi i 
kornizës për monitorim 
dhe vlerësim të 
marrëveshjeve të 
performancës 

Hartimi dhe miratimi i 
marrëveshjeve të 

performancës ndërmjet 
MASHT dhe IAL 

Hartimi dhe miratimi i 
marrëveshjeve të performancës 

ndërmjet MASHT dhe IAL 

   / / Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

 Angazhimi i ekspertëve për 
zhvillimin e kornizave për 
monitorim dhe vlerësim 

Angazhimi i ekspertëve për 
zhvillimin e kornizave për 
monitorim dhe vlerësim 

  € 33,000 Donatorët 
 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

 Publikimi i raporteve të 
monitorimit 

Publikimi i raporteve të 
monitorimit 

  € 4,000 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

 

7.9.5. Zhvillimi i masave 
të veçanta pozitive dhe 
i programeve 
përgatitore për 
regjistrimin dhe 
mbajtjen e studentëve 
në IAL nga radhët e 
kategorive të 
cenueshme sociale dhe 
komunitetet e nën 
përfaqësuara 

Hartimi i strategjisë për 
dimensionin social të 

arsimit të lartë (Procesi i 
Bolonjës) 

    € 37,200 Donatorët 
 

Departamenti i 
Arsimit të Lartë 

 

Themelimi i fondit dhe 
programit për mbështetjen 
e komuniteteve (100 bursa 

për studime, përfshirë 
shpenzimet e strehimit, 
udhëtimi dhe materiale 

mësimore) 

Themelimi i fondit dhe 
programit për mbështetjen e 
komuniteteve (100 bursa për 

studime, përfshirë shpenzimet e 
strehimit, udhëtimi dhe 

materiale mësimore) 

Themelimi i fondit dhe 
programit për mbështetjen e 
komuniteteve (100 bursa për 

studime, përfshirë shpenzimet e 
strehimit, udhëtimi dhe 

materiale mësimore) 

Themelimi i fondit dhe 
programit për mbështetjen 
e komuniteteve (100 bursa 

për studime, përfshirë 
shpenzimet e strehimit, 
udhëtimi dhe materiale 

mësimore) 

Themelimi i fondit dhe 
programit për mbështetjen 
e komuniteteve (100 bursa 

për studime, përfshirë 
shpenzimet e strehimit, 
udhëtimi dhe materiale 

mësimore) 

€ 500,000 Donatorët 
 

Departamenti i 
Arsimit të Lartë 

 

Organizimi i programeve 
përgatitore për studime 

akademike (20 kurse 
përgatitore me nga 20 

kandidatë) 

Organizimi i programeve 
përgatitore për studime 

akademike (20 kurse përgatitore 
me nga 20 kandidatë) 

Organizimi i programeve 
përgatitore për studime 

akademike (20 kurse përgatitore 
me nga 20 kandidatë) 

Organizimi i programeve 
përgatitore për studime 

akademike (20 kurse 
përgatitore me nga 20 

kandidatë) 

Organizimi i programeve 
përgatitore për studime 

akademike (20 kurse 
përgatitore me nga 20 

kandidatë) 

€ 250,000 BK-MASHT Departamenti i 
Arsimit të Lartë 

 

Themelimi i fondit për 
mbështetjen e studentëve 

në gjendje jo të mirë 
sociale (100 bursa për 

Themelimi i fondit për 
mbështetjen e studentëve në 
gjendje jo të mirë sociale (100 
bursa për studime, përfshirë 

Themelimi i fondit për 

mbështetjen e studentëve në 

gjendje jo të mirë sociale (100 

Themelimi i fondit për 

mbështetjen e studentëve 

në gjendje jo të mirë 

Themelimi i fondit për 
mbështetjen e studentëve 

në gjendje jo të mirë 
sociale (100 bursa për 

€ 500,000 BK-Agjencitë 
tjera 

Departamenti i 
Arsimit të Lartë 
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studime, përfshirë 
shpenzimet e strehimit, 
udhëtimi dhe materiale 

mësimore)  

shpenzimet e strehimit, 
udhëtimi dhe materiale 

mësimore) 

bursa për studime, përfshirë 

shpenzimet e strehimit, 

udhëtimi dhe materiale 

mësimore) 

sociale (100 bursa për 

studime, përfshirë 

shpenzimet e strehimit, 

udhëtimi dhe materiale 

mësimore) 

studime, përfshirë 
shpenzimet e strehimit, 
udhëtimi dhe materiale 

mësimore) 

Ofrimi i ndihmës për 
studentët me nevoja të 

veçanta 

    € 3,500 BK-MASHT Departamenti i 
Arsimit të Lartë 

 

Rezultati 7.10. Rritet mobiliteti i stafit akademik dhe studentëve të IAL 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.10.1. Zbatimi i 
programeve të 
përbashkëta të studimit 
me institucione 
ndërkombëtare të 
arsimit të lartë 

 Lidhja e marrëveshjeve me 
institucione ndërkombëtare të 

arsimit të lartë 

   / / IAL publike  

 Hartimi dhe akreditimi i 
programeve 

   € 15,200 BK-Agjencitë 
tjera 

IAL publike  

  Zbatimi i programeve të 
përbashkëta të studimit 

Zbatimi i programeve të 
përbashkëta të studimit 

Zbatimi i programeve të 
përbashkëta të studimit 

€ 180,000 BK-Agjencitë 
tjera 

IAL publike  

  Organizimi i 2 konferencave të 
përbashkëta 

Organizimi i 2 
konferencave të 

përbashkëta 

Organizimi i 2 
konferencave të 

përbashkëta 

€ 36,000 BK-Agjencitë 
tjera 

IAL publike  

7.10.2. Pjesëmarrja në 
programet rajonale dhe 
ndërkombëtare të 
mobilitetit akademik 

 Zhvillimi i rregullores për 
mobilitetin e stafit akademik dhe 

të studentëve 

   € 3,500 BK-MASHT IAL publike  

Mbështetja e shkëmbimit 
akademik të stafit të IAL në 

institucionet 
ndërkombëtare të arsimit 

të lartë (30 bursa të 
mobilitetit për stafin 

akademik dhe 30 bileta të 
udhëtimit) 

Mbështetja e shkëmbimit 
akademik të stafit të IAL në 

institucionet ndërkombëtare të 
arsimit të lartë (30 bursa të 

mobilitetit për stafin akademik 
dhe 30 bileta të udhëtimit) 

Mbështetja e shkëmbimit 
akademik të stafit të IAL në 

institucionet ndërkombëtare të 
arsimit të lartë (30 bursa të 

mobilitetit për stafin akademik 
dhe 30 bileta të udhëtimit) 

Mbështetja e shkëmbimit 
akademik të stafit të IAL në 

institucionet 
ndërkombëtare të arsimit 

të lartë (30 bursa të 
mobilitetit për stafin 

akademik dhe 30 bileta të 
udhëtimit) 

Mbështetja e shkëmbimit 
akademik të stafit të IAL në 

institucionet 
ndërkombëtare të arsimit 

të lartë (30 bursa të 
mobilitetit për stafin 

akademik dhe 30 bileta të 
udhëtimit) 

€ 502,500 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

Mbështetja e mobilitetit 
ndërkombëtar të 

studentëve të IAL (30 bursa 
të mobilitetit për studentët 
dhe 30 bileta të udhëtimit) 

Mbështetja e mobilitetit 
ndërkombëtar të studentëve të 
IAL (30 bursa të mobilitetit për 

studentët dhe 30 bileta të 
udhëtimit) 

Mbështetja e mobilitetit 
ndërkombëtar të studentëve të 
IAL (30 bursa të mobilitetit për 

studentët dhe 30 bileta të 
udhëtimit) 

Mbështetja e mobilitetit 
ndërkombëtar të 

studentëve të IAL (30 
bursa të mobilitetit për 

studentët dhe 30 bileta të 
udhëtimit) 

Mbështetja e mobilitetit 
ndërkombëtar të 

studentëve të IAL (30 
bursa të mobilitetit për 

studentët dhe 30 bileta të 
udhëtimit) 

€ 587,500 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

Rezultati 7.11. Rritet pjesëmarrja në programet ndërkombëtare për arsim të lartë dhe kërkime shkencore 

Aktivitetet Pikat e referimit Kostoja 
financiare 

Burimi i 
financimit 

Institucionet 

2017 2018 2019 2020 2021 Udhëheqja Mbështetja 
7.11.1. Krijimi dhe 
funksionalizimi i 
mekanizmave 
institucional për 
zhvillimin dhe 
koordinimin e 
projekteve 

 Themelimi i njësive për 
përgatitjen dhe koordinimin e 

projekteve në IAL publike 

Themelimi i njësive për 
përgatitjen dhe koordinimin e 

projekteve në IAL publike 

Themelimi i njësive për 
përgatitjen dhe 

koordinimin e projekteve 
në IAL publike 

 € 206,940 € 191,640 
BK-Agjencitë 

tjera 
 

€ 15,300 
Donatorët 

Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

 Organizimi i 1 vizite studimore 
për ngritjen e kapaciteteve 
profesionale të njësive për 

përgatitjen dhe koordinimin e 
projekteve në IAL publike (6 

persona) 

Organizimi i 1 vizite studimore 
për ngritjen e kapaciteteve 
profesionale të njësive për 

përgatitjen dhe koordinimin e 
projekteve në IAL publike (2 

persona) 

Organizimi i 1 vizite 
studimore për ngritjen e 

kapaciteteve profesionale 
të njësive për përgatitjen 

dhe koordinimin e 
projekteve në IAL publike 

IAL publike € 11,000 Donatorët IAL publike  
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(2 persona) 

7.11.2. Ndërtimi i 
kapaciteteve të IAL për 
menaxhim të 
projekteve bazuar në 
vlerësim 

Organizohen programe 
trajnimi për personelin e 

IAL për konkurrim me 
projekte në programet 

ndërkombëtare për arsim 
të lartë dhe kërkim 

shkencor (3 trajnime 3-
ditore me 30 pjesëmarrës) 

Organizohen programe trajnimi 
për personelin e IAL për 

konkurrim me projekte në 
programet ndërkombëtare për 

arsim të lartë dhe kërkim 
shkencor (3 trajnime 3-ditore me 

30 pjesëmarrës) 

Organizohen programe trajnimi 
për personelin e IAL për 

konkurrim me projekte në 
programet ndërkombëtare për 

arsim të lartë dhe kërkim 
shkencor (2 trajnime 3-ditore 

me 30 pjesëmarrës) 

Organizohen programe 
trajnimi për personelin e 

IAL për konkurrim me 
projekte në programet 

ndërkombëtare për arsim 
të lartë dhe kërkim 

shkencor (1 trajnim 3-ditor 
me 30 pjesëmarrës) 

Organizohen programe 
trajnimi për personelin e 

IAL për konkurrim me 
projekte në programet 

ndërkombëtare për arsim 
të lartë dhe kërkim 

shkencor (1 trajnim 3-ditor 
me 30 pjesëmarrës) 

€ 51,000 Donatorët Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

IAL publike 

7.11.3. Mbështetja për 
aplikim në programe 
evropiane për arsim të 
lartë dhe kërkim 
shkencor 

Krijimi i fondit për 
mbështetjen e projekt-

aplikimeve në programet 
evropiane Erasmus+ dhe 
Horizon 2020 (10 grante) 

Krijimi i fondit për mbështetjen e 
projekt-aplikimeve në programet 
evropiane Erasmus+ dhe Horizon 

2020 (10 grante) 

Krijimi i fondit për mbështetjen 
e projekt-aplikimeve në 

programet evropiane Erasmus+ 
dhe Horizon 2020 (10 grante) 

Krijimi i fondit për 
mbështetjen e projekt-

aplikimeve në programet 
evropiane Erasmus+ dhe 
Horizon 2020 (10 grante) 

Krijimi i fondit për 
mbështetjen e projekt-

aplikimeve në programet 
evropiane Erasmus+ dhe 
Horizon 2020 (10 grante) 

€ 250,000 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

Departamenti 
për Shkencë dhe 

Teknologji 
 

IAL publike 

7.11.4. Promovimi i 
programeve evropiane 
për arsim të lartë dhe 
kërkim shkencor 

Organizimi i 10 seancave 
informative për stafin 

akademik dhe studentët 
lidhur me informimin mbi 
mundësitë, kushtet dhe 
aspektet financiare të 

aplikimit në programet e 
kornizës të BE-së 

Organizimi i 10 seancave 
informative për stafin akademik 

dhe studentët lidhur me 
informimin mbi mundësitë, 

kushtet dhe aspektet financiare 
të aplikimit në programet e 

kornizës të BE-së 

Organizimi i 10 seancave 
informative për stafin akademik 

dhe studentët lidhur me 
informimin mbi mundësitë, 

kushtet dhe aspektet financiare 
të aplikimit në programet e 

kornizës të BE-së 

Organizimi i 10 seancave 
informative për stafin 

akademik dhe studentët 
lidhur me informimin mbi 
mundësitë, kushtet dhe 
aspektet financiare të 

aplikimit në programet e 
kornizës të BE-së 

Organizimi i 10 seancave 
informative për stafin 

akademik dhe studentët 
lidhur me informimin mbi 
mundësitë, kushtet dhe 
aspektet financiare të 

aplikimit në programet e 
kornizës të BE-së 

€ 45,000 BK-MASHT Departamenti 
për Arsim të 

Lartë 

Departamenti 
për Shkencë dhe 

Teknologji 
 

IAL publike 


