
   

   

Ministri Bytyqi: Të përkrahim qendrat mësimore, të cilat ofrojnë arsim dhe edukim shtesë për 

fëmijët e komuniteteve 

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi mori pjesë në hapjen e punëtorisë 

për rishikimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (UA), që ka të bëjë me themelimin dhe 

funksionalizimin e qendrave mësimore. Në këtë punëtori të organizuar nga MAShT në 

bashkëpunim me GIZ-in, dhe pjesëmarrës të shoqërisë civile si BSFK, KEC, SiV, RADC, VoRAE, TDH, 

ministri Bytyqi është shprehur se është jashtëzakonisht me rëndësi angazhimi për ta rishikuar 

dhe plotësuar këtë dokument ligjor, i cili rregullon funksionalizimin e qendrave mësimore, ndërsa 

tha se kjo është vazhdimësi e punës së MAShT për plotësimin e infrastrukturës ligjore aty ku 

është e nevojshme. Duke folur për rëndësinë e qendrave mësimore, ministri Bytyqi tha se e çmon 

punën dhe angazhimin e këtyre qendrave, të cilat ofrojnë arsim dhe edukim shtesë për fëmijët e 

komuniteteve, veçanërisht për fëmijët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. 

Buletini III, Shtator, 2018 



   

 

Përkrahja e nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian 

Samir Shahini nga BSFK, koordinator i programit te qendrave per mesim-nxenie dhe Veton 

Sylhasi nga KFOS, koordinator i projektit EU-SIMRAES 2, ishin te ftuar javen e kaluar ne KTV 

emisioni i mengjesit per te folur rreth perkrahjes qe projekti EU-SIMRAES 2 dhe Balkan 

Sunflowers Kosova kane ofruar dhe vazhdojne te ofrojne per femijet e komuniteteve rom, 

ashkali, dhe egjiptian. 

https://www.youtube.com/watch?v=4J256iWPnv8 

https://www.youtube.com/watch?v=4J256iWPnv8


   

 

Dita Ndërkombëtare të Shkrim-Leximit 

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shkrim-Leximit, Qendra për Arsim e Kosovë- KEC 

organizoi aktivitete me fëmijët e SOS Fshatit duke nxjerr kështu në pah rëndësinë e të lexuarit 

dhe njëkohësisht dhuroi një numër të konsiderueshëm të librave për fëmijë të moshave të 

ndryshme. 

Dita Ndërkombëtare për avancim të shkrim-leximit shënohet çdo vit më 8 shtator dhe ka për 

qëllim të ngrisë vetëdijen për rëndësinë e leximit dhe problemin e analfabetizmit që 

fatkeqësisht në shoqërinë Kosovare është mjaft prezent. 



   

 

Studimi mbi rezultatet e testit PISA 2015 

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “ 

Kosovo Education and Employment Network - KEEN” prezantoi sot studimin “Ndikimi i cilësisë së 

mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë – Gjetjet nga rezultatet 

e testit PISA 2015”. 

Studimi analizon rezultatet e testit PISA 2015, përkatësisht ndikimin e cilësisë së mësimdhënëseve 

dhe burimeve shkollore në performancën e nxënësve kosovarë në matematikë, lexim, dhe shkencë. 

Ky studim ofron informata dhe rekomandime të cilat do të mund të përdoren për përmirësimin e 

sistemit arsimor si dhe ndarjen më efikase të burimeve në shkollë. 

Me këtë rast pjesë e diskutimit publik ishin deputetë të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues nga 

SBASHK, përfaqësues nga agjenci ndërkombëtare zhvillimore dhe hulumtues të pavarur në fushën e 

arsimit. 



   

Prishtinë, 16 korrik  

VoRAE (Voice of Roma, Ashkali and Egyptians) edhe 

këtë vit organizon kampe (2) dy ditore më të rinjët e 

komuniteve: rom, ashkali, egjiptian dhe atyre shqiptar 

në Brezovicë. 

Qellimi i kampit është që të rinjët nga kombësit e 

ndryshme të ndajn mes tyre përvojat jetësore, dhe se 

si ato mund të menaxhohen pa konflikte. E gjithë kjo 

mundësohet në udhëheqjen e trajnimit të Ekspertit i 

cili gjatë gjithë këtyre 20 ditëve, me nga 15 grupe të 

ndryshme të cilat grupe vijn nga të gjitha komunat e 

Republikës së Kosovës do kenë mundësin të mësojnë 

edhe më shumë rreth temës “Konfliktet Ndëretnike”. 

Gjithashtu, të rinjët kanë mundësi të mësojnë edhe 

rreth aktivitetet tjera si “Orientimi në Natyrë”, 

“Rregullimi i Tendave”, lojërat të ndryshme e 

atraktive ku do t´i përcjellin më shumë se 300 të rinjë 

nga (10) dhjetë komuna të ndryshme në Kosovë 

 

Shpërndarja e pakove shkollore 

Përfundoi procesi i shpërndarjes së pakove 

shkollore për 1600 nxënës të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian. Shpërndarja është 

bërë në kuadër të projektit "EU-SIMRAES II" i cili 

është i financuar nga Zyra e Bashkimit 

Evpropian në Kosovë dhe Ministria e Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe 

zbatohet përmes partneritetit të 8 organizatave 

të shoqërisë civile. 

Këto pako do të ndihmojnë fëmijët që t’i 

plotësojnë nevojat e tyre mësimore gjatë vitit 

shkollor 2018/19. Pakot përmbajnë materiale 

shkollore si: çantë shkollore, fletore, lapsa, 

stilolapsa, set vizoresh, ngjyra të ndryshme dhe 

materiale tjera që u duhen nxënësve për të 

zhvilluar aktivitetet mësimore. 



 

 

Kampanja avokuese për regjistrimin e fëmijeve në shkollw . 

Fushata avokuese për regjistrimin e fëmijeve në edukimin parafillor dhe në klasën e parë, në 

shkolla të mesme dhe në fakulltet, u realizua në kater faza: 

Në fazën e parë u identifikuan fëmijët të cilët kanë moshën për edukimin parafillor, klasën e parë, 

dhe nxënësve të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme të ulët. Numri i nxënësve të cilët kanë 

përfunduar shkolliminë e mesëm të ulët është 60. 

Në fazën e dytë u realizuan takimet informuese me të gjithë fëmijët, për t’i informuar për drejtimet 

në shkollat e mesme të Suharekës. 

Në fazën e tretë, nga numri i përgjithshëm prej 60 nxënësve, në shkollat e ndryshme të Suharekës 

dhe Prizrenit janë regjistruar 35 nxënës. Gjithashtu në këtë fazë janë realizuar edhe takimet me 

prindërit e nxënësve. 

Në fazën e katërt dhe të fundit, numri i nxënësve të pa regjistruar ishte 15. Lidhur me këtë është 

përgatitur kërkesa në Drejtorinë e Arsimit për të avokuar, po ashtu janë organizuar edhe takime 

me Drejtorin e Arsimit dhe drejtorët e shkollave, në mënyrë që të njihen me rekomandimin e 

lëshuar nga Drejtoria e Arsimit për drejtorët e shkollave të mesme për regjistrimin e nxënësve. 

si rezultat i po kësaj fushate në edukimin parafillorë në vendbanimet Gelancë, Leshan, Tërne, 

Piranë, dhe Jeta e Re, janë regjistruar 25 fëmijë, në klasën e parë janë regjistruar 22 fëmijë dhe  në 

komunën e Prizrenit dhe të Suharekës janë regjistruar 50 nxënës të shkollave të mesme. 

  



 

 

Çështja e ndotjes nga plumbi në Mitrovicë 

Koalicioni i disa organizatave (Shoqëria për Persona të Kërcënuar, Human Rights Ëatch, Qendra Evropiane 

e të Drejtave Rome, Qendra e Dokumentimit të Romëve dhe Ashkali) kanë filluar një iniciativë të 

përbashkët avokimi në lidhje me mbështetjen e anëtarëve të prekur nga çështje e helmimit me plumb 

nga  romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët në Mitrovica. 

Për më tepër, OKB-ja ka krijuar një llogari, ku shtetet anëtare të OKB-së mund të kontribuojnë në një fond 

të përbashkët për të ndihmuar në fillimin e projekteve me bazë në komunitet. 

Përveç projekteve që targetojnë asistencën për komunitetin, ne vazhdojmë të besojmë se është 

thelbësore që Kombet e Bashkuara të paguajnë kompensim individual për familjet e viktimave individuale 

të helmuara nga plumbi ndërsa jetonin në kampet e administruara nga OKB. Roli i OKB-së në shkeljen e 

të drejtave të tyre është dokumentuar qartë nga PKDNj, si dhe nga grupet ndërkombëtare dhe vendore 

të të drejtave të njeriut. 

Siç është diskutuar, iniciatorët e kësaj letre kanë arritur në përfundimin se mbështetja më e gjerë e 

organizatave që veprojnë në Kosovë do të kishte një mbështetje më të gjerë, si dhe ndikimin më të madh 

të organizatave vendore dhe ndërkombëtare në kërkesën për OKB. 

 


