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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i 
kontrollit ekonomik e financiar në vend. Zyra Kombëtare e Auditimit i jep llogari 
Kuvendit të Kosovës për punën e saj.  

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në 
administratën publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve 
kombëtare. Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti 
llogaridhënien e institucioneve publike, duke ofruar bazë të qëndrueshme për të 
kërkuar llogari nga menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne 
rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin 
e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë 
publike.  

Ky auditim është kryer në pajtim me standardet ndërkombëtare të institucioneve 
supreme të auditimit dhe praktikat e mira evropiane.  

Raportet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë rishikime 
të pavarura, objektive dhe të besueshme të cilat vlerësojnë nëse veprimet e Qeverisë, 
sistemet, operacionet, programet, aktivitetet apo organizatat veprojnë në përputhje 
me parimet e ekonomisë1, efikasitetit2 dhe efektivitetit3 dhe nëse ka hapësirë për 
përmirësim.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur për këtë raport auditimi “Vlerësimi i nxënësve 
në testet kombëtare dhe ndërkombëtare” në konsultim me ud. Ndihmës Auditoren 
e Përgjithshme, Myrvete Gashi, e cila e ka mbikëqyrur auditimin.  

Ekipi i cili e ka përpiluar këtë raport është në përbërje të:  

Fexhrie Thaqi, Udhëheqës i Ekipit  

Elira Hashani, Anëtare e Ekipit  

 

 

 

 

 

 
1 Ekonomia - Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së burimeve. Burimet e përdorura duhet të jenë në dispozicion në kohën 
e duhur, në sasinë dhe cilësinë e duhur dhe në çmimin më të mirë të mundshëm -.  
2 Efikasiteti - Parimi i efikasitetit nënkupton marrjen e maksimumit nga burimet në dispozicion. Ka të bëjë me lidhjen mes burimeve të 
përfshira dhe rezultatit të dhënë në aspektin e sasisë, cilësisë dhe kohës.  
3 Efektiviteti - Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritshme.   
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PISA     Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve 

TA       Testi i Arritshmërisë  

TIMSS    Trendet në Studimin Ndërkombëtar të Matematikës dhe Shkencës 
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Fjalor shpjegues 
 
Kurrikula Bërthamë është dokumenti që zbatohet në shkollat e Kosovës i miratuar nga 
MAShTI. Ky dokument përcakton rezultatet për kompetencat dhe rezultatet e të nxënit për 
fushat kurrikulare, të shprehura në njohuritë faktike dhe procedurale, aftësitë, qëndrimet dhe 
vlerat që duhet të zhvillohen te nxënësit në periudha të caktuara kohore si dhe qasjet, 
metodologjitë e zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit. Ky dokument përcakton edhe 
shpërndarjen e kohës (mësimeve) për fushat e kurrikulës dhe ndërlidhjen ndërmjet tyre, të 
cilat mundësojnë përparim në zhvillimin e kompetencave të nxënësve. 
 
Mësimdhënësi në qendër do të thotë që kontrolli i plotë i klasës dhe i aktiviteteve është në 
dorë të mësimdhënësit. Prandaj, klasa shpesh është e rregullt dhe nxënësit qëndrojnë të qetë. 
Këtu nxënësit nuk luajnë rolin e dëgjuesve të tepruar; në vend të kësaj, ata mësojnë të 
bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Për më tepër, kjo qasje inkurajon shumë komunikimin 
mësimdhënës -nxënës. 
 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) është një studim ndërkombëtar i 
arritjeve në lexim (të kuptuarit) për nxënësit e klasës së katërt. Ai është krijuar për të matur 
arritjet e fëmijëve në lexim, për të ofruar një bazë për studimet e ardhshme të trendin të 
arritjeve, për të mbledhur informata rreth përvojave të fëmijëve në shtëpi dhe në shkollë në të 
mësuarit për të lexuar. 
 
PISA (Programme for International Student Assessment) është një test për shkollat, ky 
vlerësim është vullnetar që synon të ndihmojë drejtuesit e shkollave në të gjithë botën të 
kuptojnë aftësitë e nxënësve të tyre për të menduar në mënyrë kritike dhe për të zbatuar 
njohuritë e tyre në mënyrë krijuese në kontekste të reja. PISA mat njohuritë dhe aftësitë e 
nxënësve 15-vjeçarë në lexim, matematikë dhe shkencë, për të përballuar sfidat e jetës reale. 
 
Qasja nxënësi në qendër, si edukatorët ashtu edhe nxënësit ndajnë një fokus të barabartë. 
Këtu nxënësit nuk luajnë rolin e dëgjuesve gjatë gjithë orës së mesmit; në vend të kësaj, ata 
mësojnë të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Për më tepër, kjo qasje inkurajon shumë 
komunikimin mësimdhënës-nxënës. Një nga pikat kryesore pozitive të edukimit me nxënësin 
në qendër është se i lejon nxënësit të fitojnë aftësi bashkëpunuese dhe aftësi komunikuese, 
kryesisht përmes punës në grup. Përveç kësaj,  i jep nxënësve lirinë për të marrë njohuri në 
mënyrë të pavarur dhe logjike duke bërë pyetje. Brenda një klase të tillë, nxënësit janë 
relativisht më entuziastë në procesin e të mësuarit për shkak të ndërveprimit të lartë me njëri-
tjetrin dhe gjithashtu me mësimdhënësin. 
 
Planprogrami është një plan i lëndës që ka informata në lidhje me mësimdhënien dhe 
përcakton pritshmërinë dhe përgjegjësitë e mësimdhënësit përgjatë një viti shkollor. Në 
përgjithësi është një pasqyrë ose përmbledhje e kurrikulës. Një program mësimor mund të 
përcaktohet nga një aktive/departament ose të përgatitet nga mësimdhënësi që jep mësim. 
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Testi i arritjeve (vlerësimi i shkallës) ka për qëllim të verifikojë arritjen e rezultateve të të 
nxënit nga nxënësit në nivelin e kurrikulës për fushën përkatëse në kuadër të zotërimit të 
kompetencave kyçe dhe në bazë të kësaj të organizojë mësimdhënien drejt një procesi të 
vazhdueshëm të arritjes. 
 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) është një vlerësim 
ndërkombëtar i njohurive matematikore dhe shkencore të nxënësve në mbarë botën. Nxënësit 
pjesëmarrës vijnë nga një grup i larmishëm sistemesh arsimore (shtete apo regjione), zhvillimi 
ekonomik, vendndodhja gjeografike dhe madhësia e popullsisë. Në secilin prej sistemeve 
arsimore pjesëmarrëse, vlerësohen të paktën 4000 deri në 5000 nxënës. Të dhënat kontekstuale 
rreth kushteve në të cilat nxënësit pjesëmarrës mësojnë matematikën dhe shkencën mblidhen 
nga nxënësit dhe mësimdhënësit e tyre, drejtorët dhe prindërit e tyre nëpërmjet pyetësorëve. 
 
Vlerësimi vjetor (vlerësimi formativ dhe përmbledhës) i referohet shumëllojshmërisë së 
gjerë të metodave ose mjeteve që edukatorët/mësimdhënësit përdorin për të vlerësuar, matur 
dhe dokumentuar njohurinë akademike, përparimin e të nxënit, përvetësimin e aftësive ose 
nevojat arsimore të nxënësve. Për të arritur vlerësimin vjetor (vlerësimi formativ), 
mësimdhënësi duhet t'i angazhojnë nxënësit në punët në klasë, detyrat e shtëpisë, kuize, 
debate, prezantime, ese, projekte, punë në kabinet dhe instrumente të tjera të përcaktuara nga 
mësimdhënësi dhe nxënësi. Vlerësimi organizohet në tri periudha (vlerësimi përmbledhës) 
gjatë vitit dhe të gjitha së bashku përcaktojnë notën përfundimtare për lëndë. 
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Përmbledhje e përgjithshme  

Rëndësia e arsimit në botë po rritet dhe ai luan një rol vendimtar në zhvillimin e një vendi. 
Për të përfituar nga arsimi, një qeveri vendos mekanizmat arsimorë që ndihmojnë nxënësit të 
bëhen pjesë e botës me aftësitë dhe njohuritë e tyre. 

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës për "Vlerësimin e nxënësve 
në testet kombëtare dhe ndërkombëtare" për të vlerësuar nëse institucionet përgjegjëse kanë 
marrë masa për përmirësimin e mësimdhënies dhe vlerësimin e nxënësve në Kosovë. 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Komunat Novobërdë, Istog 
dhe Prizren ishin subjekt i këtij auditimi. 

Konkluzioni i auditimit është se ka mangësi në metodologjinë e vlerësimit të nxënëseve dhe 
mos zbatim të kërkesave që dalin nga kurrikula. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë 
dhe Inovacionit, drejtoritë komunale të arsimit dhe shkollat nuk kanë arritur të përmirësojnë 
metodat e mësimdhënies dhe vlerësimit në përputhje me kërkesat e kurrikulës dhe praktikat 
më të mira të nxjerra nga Agjencia Evropiane për Sigurimin e Cilësisë. Rrjedhimisht, nxënësit  
vazhdojnë të marrin pjesë në orët e mësimit duke dëgjuar mësimdhënësit që ligjërojnë gjatë 
gjithë orëve të mësimit dhe aktivizohen vetëm në fund nëse kanë ndonjë pyetje dhe vlerësohen 
përmes pyetjeve me përgjigje të shumëfishta. 

Procesi i vlerësimit në arsimin parauniversitar ka mangësi dhe Ministria e Arsimit, Shkencës, 
Teknologjisë dhe Inovacionit, Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe shkollat nuk kanë 
ndërmarrë masa për të kuptuar dhe marrë veprime për evidentimin dhe përmirësimin e tyre. 
Auditimi konstatoi mangësitë e mëposhtme: 

• Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nuk ka ndërmarrë asnjë 
hap për të identifikuar arsyen se pse nxënësit tanë kanë rezultatet shumë të ulëta në 
testet ndërkombëtare. Rezultatet e testeve ndërkombëtare në të cilat ka marrë pjesë 
Kosova tregojnë se ne po marrim shumë pak pikë krahas me vendet e tjera (në vendin e 
tretë të fundit nga 77 vende pjesëmarrëse), që është tregues se synimi i rezultateve sipas 
lëndëve në kurrikulë nuk po zbatohet siç është synuar. Ndërsa, Komiteti i Vlerësimeve 
Ndërkombëtare nuk është themeluar që do t’i vlerësonte dhe adresonte mospërputhjet 
dhe boshllëqet. 

• Nxënësit kosovarë kanë arritur rezultate relativisht të mira në testet kombëtare mirëpo 
në testet ndërkombëtare, siç është PISA rezultatet e nxënësve janë shumë më të ulëta se 
mesatarja e OBZhE-së dhe më të ulëtat në rajon. Rezultatet e testit kombëtar të 
arritshmërisë janë relativisht të larta dhe ndryshojnë shumë me vlerësimin vjetor që bëhen 
nga mësimdhënësit. Disa nxënës me notën 2 arritën të marrin deri në 84 nga 100 pikë. Nuk 
ka asnjë dëshmi nëse Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe 
Drejtoritë Komunale të Arsimit kanë ndërmarrë ndonjë hap që ti analizojnë këto dallime, 
të cilat tregojnë se qëllimi i testit të arritshmërisë (për të pasur vlerësim të pavarur) nuk 
është arritur dhe si rezultat mund të demotivojë dhe të nxis një kulturë jo ë mirë  mes 
nxënësve. Gjithashtu, Divizioni për Standarde, Monitorim dhe Vlerësim nuk ka bërë asnjë 
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monitorim në asnjë shkollë. Në testin ndërkombëtar nxënësit kosovarë kishin rezultate 
nën mesataren e përcaktuar, duke shënuar 353 pikë në lexim krahas 487, 366 pikë në 
matematikë krahas 489 dhe 365 pikë në shkencë krahas 489 pikëve të indeksit mesatar për 
vitin 2018. 

• Monitorimin i vlerësimit të nxënësve përgjatë gjithë vitit shkollor dhe metodat e 
përdorura nga mësimdhënësit nuk është kryer nga institucionet përgjegjëse. 
Inspektorati i Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit as Drejtoria 
Komunale e Arsimit dhe as drejtorët e shkollave nuk kanë përfshirë monitorimin në  
aktivitetet  e tyre. Nuk ka asnjë koordinim mes tyre e as me Drejtorinë Komunale të 
Arsimit për të siguruar monitorim të duhur dhe të vazhdueshëm lidhur me vërejtjet e 
gjetjeve gjatë vlerësimit të mësimdhënësve dhe zbatimin e rekomandimeve të 
përgjithshme. Si rezultat, Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit 
nuk i transmetohet asnjë informacion për mënyrën se si mësimdhënësit aplikojnë 
kurrikulën, e cila është thelbësore për zhvillimin e nxënësve në përputhje me sistemet 
globale të arsimit. 

• Trajnimi i ofruar për mësimdhënësit nuk dihet nëse i plotëson nevojat për të 
përmbushur kërkesat që dalin nga kurrikula. Më shumë se gjysma  e mësimdhënësve 
mostër e auditimit u përgjigjën se trajnimi për kurrikulën kombëtare ishte shumë i 
shkurtër (vetëm gjashtë ditë) duke pasur parasysh vëllimin e kurrikulës dhe kërkesat që 
vijnë prej saj. As gjatë trajnimit dhe as pas trajnimit mësimdhënësit nuk janë pyetur nga 
zyrtarët e ministrisë apo komunës nëse trajnimi i ka përmbushur nevojat e tyre. Pra, 
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nuk ka njohuri nëse trajnimi 
është duke ndikuar në zbatimin e kërkesave që dalin nga kurrikula pasi që bëhet pa pasur 
asnjë informacion kthyes nga mësimdhënësit. 

Të gjeturat e auditimit tregojnë se çështjet që kanë të bëjnë me vlerësimin e nxënësve kërkojnë 
përmirësim të menjëhershëm. Për rregullimin e metodave të mësimdhënies dhe vlerësimit të 
nxënësve, institucioneve përgjegjëse u janë dhënë 9 rekomandime. Lista e rekomandimeve 
është paraqitur në Kapitullin 4 të këtij raporti.  

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit kanë dërguar komente dhe mund 
ti gjeni tek shtojca 7. Kurse komuna e Prizrenit, Istogut dhe Novobërdës nuk janë përgjigjur.  
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1. Hyrje   

Arsimi fillor ka një rëndësi të madhe për të gjithë komunitetin dhe është një mekanizëm i 
fuqishëm për rritje të qëndrueshme ekonomike. Për të konkurruar dhe arritur sukses në një 
treg shumë kërkues të punës dhe një ekonomi globale gjithnjë në rritje, duhet investuar në 
aftësitë sociale të nxënësve për të mësuar, zgjidhur problemet dhe për të komunikuar. Sipas 
regjistrimit të popullsisë të bërë në vitin 2011, Kosova ka gjithsej 1.8 milionë banorë dhe rreth 
330 mijë janë nën moshën 18 vjeçare dhe është i ndarë në katër grupe4.  

Tabela 1. Sistemi zyrtar i arsimit në Kosovë është i ndarë në nivelet e mëposhtme5:  
Grupimi i niveleve në sistemin e arsimit në Kosovë Nr. i nxënësve në vitin 

20206 
 Edukimi parashkollor (fëmijë të moshës <6 vjeç) 

25,824 

Arsimi Fillor (fëmijë të moshës 6-10 vjeç, klasat 1-5) 127,926 
Arsimi i Mesëm i Ulët (fëmijë të moshës 11-14 vjeç, klasat   
6-9) 101,412 

Arsimi i Mesëm i Lartë (fëmijë të moshës 15-18 vjeç, klasat 
10-12) 74,386 

Totali i nxënësve sipas grupimeve 329,548 

Pjesëmarrja e fëmijëve në të gjitha nivelet e arsimit në vend është shumë e kënaqshme; në 
veçanti arsimi i obliguar ka një normë bruto të regjistrimit prej 95.7%.7 Kosova vazhdon të 
ketë një numër relativisht të lartë të nxënësve në përqindje të numrit të popullsisë (dyfishi i 
mesatares së BE-së8).  

Nivelet e arsimit fillor dhe të mesëm të ulët përfshijnë arsimin 9 vjeçar të detyrueshëm me 
rreth 229 mijë nxënës që kanë ndjekur këtë nivel në vitin akademik 2019-209. 

Ky auditim përqendrohet në arsimin e mesëm të ulët dhe rëndësinë e tij në sigurimin e 
mundësive të barabarta të mësim nxënies dhe mësimdhënies duke përdorur metodat efektive 
bashkëkohore të monitorimit dhe vlerësimit. Në mënyrë që të arrihet kjo, institucionet 
përkatëse siç janë Divizioni për Vlerësim, Standarde dhe Monitorim (DVSM) në Ministrinë e 
Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) duhet të hartojnë dhe zbatojnë një 
sistem vlerësimi adekuat të mësimdhënies dhe metodave mësimore cilësore në pajtim me 
standardet e rekomanduara në Klasifikimin Standard Ndërkombëtar të Arsimit të cilat janë të 
përfshira edhe në sistemin e arsimit në vend. Një metodë për vlerësim dhe krahasim të 
performancës së arsimit janë testet e standardizuara kombëtare dhe ndërkombëtare. Si një 

 
4 Vlerësimi i Popullsisë së Kosovës 2011, kapitulli 3, fq.30 
5 Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021 
6 Statistikat e arsimit në Kosovë 2019/20, fq.12,14,16,18 dhe 19 
7 Statistikat e Arsimit në Kosovë 2019/2020. ASK, qershor 2020. https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-
news/education-statistics-in-kosovo-20192020  
8 Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën 2019  https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/20190529-kosovo-report.pdf 
9 Statistikat e arsimit 2019-2020 
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metodë vlerësimi për matjen e njohurive të nxënësve në Kosovë janë Test i Arritshmërisë (TA) 
dhe Testi Kombëtar i Maturës. Këto teste vjetore të standardizuara plotësohen nga nxënësit 
pas përfundimit të arsimit të mesëm të ulët (përafërsisht të moshës 14-15 vjeç) dhe nxënësve 
që përfundojnë arsimin e mesëm të lartë (afërsisht të moshës 17-18). TA-ja vlerëson njohuritë, 
aftësitë dhe arritjet e nxënësve të fituara gjatë shkollimit, në përputhje me Kurrikulën 
Shtetërore të Republikës së Kosovës10. Përfundimi me sukses i këtij testi mundëson 
regjistrimin e mëtejshëm në arsimin e mesëm. 

Përveç TA-së, nxënësit e moshës 15 vjeçare në Kosovë, kanë marrë pjesë në vlerësimet 
ndërkombëtare siç janë Trendet në Studimin Ndërkombëtar të Matematikës dhe Shkencës 
(TIMSS). Ky është një seri vlerësimesh ndërkombëtare të njohurive matematikore dhe 
shkencore të nxënësve në të gjithë botën. Nxënësit pjesëmarrës vijnë nga një grup i larmishëm 
i sistemeve arsimore pavarësisht nga zhvillimi ekonomik, vendndodhja gjeografike dhe 
madhësia e popullsisë. Kosova ka marrë pjesë në vitin 2019 në TIMSS dhe ky test ka shërbyer 
për të kuptuar lidhur me nivelin e sistemit kombëtar të arsimit në fushën e matematikës dhe 
shkencave natyrore.11.  

Kosova, po ashtu ka marrë pjesë në Programin për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve 
(PISA) në 2015 dhe 2018. Në vlerësimin e nxënësve në PISA kanë marrë pjesë nxënës nga të 
gjitha shtetet anëtare të OBZhE-së dhe shumë vende të tjera, që përfaqësojnë më shumë se 79 
vende. Testi synon të vlerësojë aftësitë dhe njohuritë e nxënësve 15-vjeçarë në matematikë, 
gjuhë dhe shkencë. Testet e tilla ofrojnë njohuri të vlefshme për faktorë të tillë si cilësia e 
arsimit dhe efektiviteti i tij në përgatitjen e fëmijëve për të zbatuar njohuritë dhe aftësitë e tyre 
të marra në shkollë në situata të jetës reale. Këto rezultate mund të përdoren si pikë referimi 
për të arritur reformat arsimore për përmirësimin e një sistemi arsimor12. 

Po ashtu, në vitin 2021 nxënësit e Kosovës kanë marrë pjesë në programin për vlerësimin e 
nxënësve të emëruar si Përparimi në Studimin Ndërkombëtar të Leximit (PIRLS). Ky është një 
projekt vlerësimi dhe kërkimi ndërkombëtar i hartuar për të matur arritjet e leximit në nivelin 
e klasës së katërt, si dhe praktikat e shkollës dhe mësimdhënësve që lidhen me mësimin. 
  
Disa studime kanë eksploruar rolin e shkollave në performancën akademike të 
nxënësve dhe rezultatet kanë treguar se ka shumë faktorë që ndikojnë në mësimin dhe 
zhvillimin e nxënësve duke përfshirë numrin e nxënësve në klasë, kurrikulën dhe 
cilësinë e mësimdhënësve13. 

1.1 Treguesit e problemit në fushën e audituar   

Bazuar në Raportin e Progresit të BE-së për Kosovën për vitin 2020, nuk ka pasur progres gjatë 
vitit 2019 në cilësinë e arsimit i cili duhet të përmirësohet ndjeshëm pasi vazhdon të mbetet i 

 
10 Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit: Informacion, udhëzime dhe rregulla për snxënësit që marrin 
pjesë në Testin e Arritshmërisë 2020 
11 https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/encyclopedia/kosovo.html  
12 OBZhE, 2016. “Çfarë është PISA?” 
13 Darling-Hammond, L. 2000. “Cilësia e Mësimdhënësve dhe Arritja e Nxënësve” (Gjuha origjinale: “Teacher Quality and Student 
Achievement:” Education Policy Analysis 8(1).) 
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dobët. Progresi dhe përmirësimet duhet të bëhen veçanërisht në qasjen në arsim cilësor në 
nivelin parashkollor dhe për grupet me nevoja, në finalizimin e kornizës së re kurrikulare për 
arsimin bazë me tekste shkollore cilësore, trajnim për profesionet e kërkuara dhe plotësimin 
e rekomandimeve nga Shoqata Evropiane për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë.14 

MAShTI ka filluar reformën gjithëpërfshirëse të kurrikulës në vitin 2012, duke u fokusuar tek 
nxënësit dhe kompetencat e tyre. Megjithëse u prezantua në të gjitha shkollat në vitin 2017, 
ky përparim është penguar për shkak të mungesës së librave të duhura, materialeve mësimore 
dhe trajnimit të mësimdhënësve.15 

Testi i Arritshmërisë (TA) përmban 100 pyetje nga lëndët si: Gjuha Shqipe, Gjuha Angleze, 
Matematika, Informatika, Historia, Gjeografia, Fizika, Biologjia dhe Kimia dhe është e 
organizuar në tri gjuhë: Shqipe, Boshnjake dhe Turke. Rezultati i përgjithshëm i kalimit në TA 
në nivel kombëtar në vitin 2015 ishte 62.6%16 dhe 58.1% në 2018.17 Kurse nga pjesëmarrja për 
vlerësim në PISA në vitin 2015 dhe 2018, në të dy rastet Kosova kishte renditje të ulët në 
rezultatet; e treta nga fundi në vitin 2015 dhe e pesta nga fundi në vitin 2018.  Pra nuk ka 
shënuar ndonjë progres në vlerësimin e vitit 2018. Madje ka regres në disa zona.  

PISA mat rezultatet në 6 nivele ku nivelet 1-2 tregojnë performancë të ulët, 3-4 performancë 
mesatare dhe 5-6 performancë të lartë. Sipas raportit, 66% e nxënësve kosovarë kishin 
rezultate nën nivelin e 2-të. Ndërsa vetëm 0.1% e nxënësve ishin në nivelet 5-6 (mbi 
mesataren). Po ashtu, vazhdon të mbetët sfidë monitorimi i zbatimit të kurrikulës, 
mësimdhënies dhe mësimnxënies. Monitorimi është i kufizuar dhe nuk ka ndonjë përcjellje 
nëse janë dhënë vërejte për përmirësimin e mënyrës së mësimdhënies. Edhe udhëzuesit e 
hartuar nga MAShTI përmbajnë më shumë çështje administrative në kontekstin e proceseve 
shkollore, por jo edhe për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies dhe nëse 
kjo bëhet në pajtim me kërkesat që dalin nga kurrikula.18 

Pra, dallimi në rezultatet e ndërkombëtare dhe i testit të arritshmërisë kanë qenë shtytësit 
kryesor për të ndërmarr këtë auditim. Në vitin 2020 dhe 2021 Kosova ka marrë pjesë në disa 
vlerësime ndërkombëtare Pasi që rezultatet vazhdojnë të jenë të njëjta ky auditim synon të 
identifikojë mangësitë në proceset e vlerësimeve në mënyrë që të rritet cilësia e arsimit. 

1.2 Objektiva e Auditimit 

Objektivë e auditimit është të vlerësojmë nëse MAShTI ka marrë masat e nevojshme për të 
përmirësuar gjendjen aktuale  dhe të përcjellë rezultatet nga testet ndërkombëtare dhe faktorët 
e tjerë që kontribuojnë në rezultate të ulëta të nxënësve. Ndër këta faktorë, ky auditim ka 

 
14 Raporti I Progresi për Kosovën 2020, Arsimi dhe Inovacioni, fq 66. 
15 IBID. 
16 MAShTI ka publikuar rezultatet e arritjes për nxënësit e klasës së nëntë https://masht.rks-gov.net/article/masht-publikoi-
rezultatet-e-testit-te-arritshmerise-per-nxenesit-e-klasave-te-nenta 
17 Raporti vjetor statistikor me tregues të arsimit 2018/19 https://masht.rks-gov.net/uploads/2019/12/raport-vjetor-
statistikor-me-tregues-arsimore-2018-19.pdf  
18Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional për Mësimdhënësit dhe Trajnerët e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në  Kosovë* –2018, kapitulli 
7 fq 46 https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-01/kosovo_cpd_survey_2018_sq_0.pd 
fhttps://kosovotwopointzero.com/problemet-kryesore-qe-i-demtojne-reformat-arsimore/  
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objektivë të krahasojë metodat e testeve ndërkombëtare dhe atyre kombëtare/shkollore të 
nivelit të mesëm të ulët, në mënyrë që të identifikojmë mangësitë në sistemin tonë shkollor.  

Ky auditim mbulon periudhën 2018, 2019, 2020 dhe 2021. Arsyeja për përzgjedhjen e kësaj 
periudhe ndërlidhet me periudhën kur është mbajtur testi PISA ( 2018) me qëllim të vlerësimit 
të aktiviteteve të ndërmarr nga MAShTI, Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA) dhe shkollat. 

1.3 Pyetjet e auditimit 

Për t'iu përgjigjur objektivit të auditimit, ne kemi formuluar pyetjen kryesore dhe nën-pyetjet 
vijuese: 

1. A ka ndërmarrë masa të mjaftueshme MAShTI për të ndërmarr veprime lidhur me  rezultatet nga 
testet ndërkombëtare? 

2. A ka ndërmarrë MAShTI masa të mjaftueshme për të siguruar standardizimin e vlerësimit 
kombëtar përgjatë viteve? 

3. A e kanë adaptuar shkollat zhvillimin e nxënësve në programin mësimor ekzistues? 

Subjekti kryesor i këtij auditimi në nivelin qendror do të jetë MAShTI me fokus specifik në 
Divizionin për Vlerësimin, Standardet dhe Monitorimin (DVSM) si organ përgjegjës për 
planifikimin dhe përgatitjen e provimeve kombëtare si dhe udhëzimet e vlerësimit për shkolla 
dhe inspektorati i arsimit në MAShTI përgjegjës për monitorimin e shkollave. Në nivel lokal, 
auditimi ynë do të mbulojë nëntë shkolla fillore brenda tre komunave me përzgjedhje të 
rastësishme sipas grupimit një e madhe, e mesme dhe e vogël (Prizren, Istog dhe Novobërdë, 
shih shtojcën 1). Shkollat e zgjedhura do të marrin parasysh dallimet urbane-rurale. 
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2. Gjetjet e auditimit 

Ky kapitull paraqet gjetjet e auditimit në lidhje me vlerësimin e nxënësve në testet kombëtare 
dhe ndërkombëtare. Auditimi është bërë për të vlerësuar nëse MAShTI, DKA-të dhe shkollat 
sigurojnë se kërkesat e kurrikulës për vlerësim dhe mësimdhënie janë zbatuar. 

Gjetjet e auditimit në lidhje me vlerësimin e nxënësve janë paraqitur si më poshtë: 
• Rezultatet ndërkombëtare dhe njohja e tyre; 
• Rezultatet e testit kombëtar; 
• Vlerësimi vjetor i nxënësve; 
• Vlerësimi dhe trajnimi i mësimdhënësve. 

2.1 Rezultatet ndërkombëtare  

MAShTI organizon pjesëmarrjen e nxënësve në cilindo format të vlerësimit ndërkombëtar 
sipas kërkesave të vetë testeve ndërkombëtare. Rezultatet dorëzohen në MAShTI dhe ato 
duhet të analizojnë dhe diskutojnë rezultatet në nivel kombëtar dhe nëse është e mundur, në 
nivel rajonal në mënyrë që të identifikohen shkaqet e rezultateve të padëshirueshme. Nxënësit 
kosovar për herët të parë kanë marr pjesë në testin PISA në vitin 2015 dhe kanë vazhduar në 
vitin 2018. 

Bazuar në raportin e OBZhE që ndërlidhet me rezultatet e testit PISA 2018, nxënësit kosovar 
kishin rezultate nën mesatare në lexim, matematikë dhe shkencë. Nga tabela më poshtë 
shohim se rezultatet e nxënësve janë shumë më të ulëta se mesatarja e OBZhE-së dhe më të 
ulëtat në rajon në testet ndërkombëtare, siç është PISA. 

Tabela 2. PISA 2018 – Mesatarja e pikëve në matematikë, shkencë dhe lexim.19 
Nr. sipas renditjes/pikëve të arritura Vendi Pikët 

13. Sllovenia 503.7 
37. Kroacia 471.7 
44. Serbia 442.3 
54. Mali Zi 422.0 
55. Shqipëria 419.7 
64. Bosnja dhe Hercegovina 402.3 
67. Maqedonia Veriore 400.0 

75.20 Kosova 361.3 

Numri total i vendeve pjesëmarrëse në vitin 2018 ishte 77, kurse siç mund të vërehet nga tabela 
Kosova është në tri vendet e fundit. OBZhE-ja synon të mat aftësinë e nxënësve për të aplikuar 
aftësitë e marra në shkollë në situata të jetës reale. Sidoqoftë, këta nxënës po rezultojnë shumë 
ulët në krahasim me shokët e tyre në nivel global, duke nënkuptuar që 15-vjeçarët e Kosovës 
nuk janë të pajisur me një larmi aftësish të kërkuara për përfshirje në situata të jetës reale. 
Rezultatet e testit PISA maten me indeksin mesatar të OBZhE që është 487 në lexim, 489 në 

 
19 https://factsmaps.com/pisa-2018-worldwide-ranking-average-score-of-mathematics-science-reading/ 
20 Pas Kosovës janë edhe (76)Republika Dominikane dhe (77)Filipinet.  
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matematikë dhe 489 në shkencë. Nxënësit kosovarë kishin rezultate nën këtë mesatare, duke 
shënuar 353 në lexim, 366 në matematikë dhe 365 në shkencë për vitin 2018. 

 Grafiku 1. PISA 2015 dhe 2018: krahasimi i rezultateve me vendet e tjera.

 

Nëse i referohemi grafikut 1 Kosova në PISA në vitin 2018 ka shënuar rritje në lexim prej 16 
pikë përderisa në matematikë 6 dhe shkencë 25 pikë ka shënuar rënie. Vendet e tjera të rajonit 
qëndrojnë shumë më mirë se ne, disa janë afër mesatares krahas indeksit mesatar të OBZhE-
së.21 Nëse e shohim Maqedoninë e Veriut ajo ka shënuar progres në të tri fushat nga viti 2015 
deri në vitin 2018.   

Grafiku 2. TIMSS 2019: krahasimi i rezultateve me vendet e tjera.  

 

 
21 Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina në vitin 2015 nuk kanë marr pjesë në këtë test, andaj nuk janë paraqit në 
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Po ashtu, nga grafiku 2 mund të vërehet se Kosova në TIMMS të vitit 201922 renditet e fundit 
nga të gjitha vendet e Ballkanit kurse nga 70 vende pjesëmarrëse në matematikë dhe shkencë 
renditet e dhjeta nga fundi. 

Andaj bazuar në analizat e mësipërme, Kosova është ende larg arritjes së qëllimit të saj për të 
siguruar të gjithë nxënësit me nivelin minimal të shkathtësive të kërkuara për këto lëndë, të 
cilat janë të nevojshme për arsimimin e mëtejshëm dhe pjesëmarrjen në shoqëritë me njohuri. 

2.1.1 Njohja e rezultateve   

MAShTI është përgjegjës për të siguruar që metodat e mësimdhënies janë të organizuara në atë mënyrë 
që të zhvillohen aftësitë e të nxënit për çdo nivel në shkolla. Ministria duhet të monitorojë dhe të bëjë 
përpjekje që të sigurojë se mësimi i një metode vlerësimi bazohet në kurrikulë dhe standardet 
ndërkombëtare të arsimit. MAShTI duhet të adresojë gjetjet nga OBZhE pas rezultateve në PISA 2015 
dhe 2018 si dhe për TIMSS në 2019. Gjetjet e OBZhE-së lidhur me qasjen e mësimdhënies duhet të 
adresohen dhe monitorohen nga IA i MAShTI-t, Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA) dhe inspektorët 
komunal.  

MAShTI ka publikuar një raport pas rezultateve të PISA 201823. Ai përmban informacion të 
përgjithshëm lidhur me PISA-n, shpjegimin për pikët, dhe paraqitje të ndryshme grafike të 
rezultateve të Kosovës ku tregohen pikët e saj të krahasuara me vendet e rajonit, dallimet mes 
llojeve të shkollave në vend, dhe dallimet mes vajzave dhe djemve në pikët e tyre, në mes të 
parametrave të tjera. Ai gjithashtu tregon një përmirësim shumë të vogël në rezultatet nga 
testi i 2015-ës. Pas administrimit të PISA dhe TIMSS në Kosovë, nuk ka asnjë dëshmi nëse janë 
adresuar këto rezultate brenda MAShTI-t.  

Raporti i vitit 2018 nuk përfshin shkaqe, efekte apo rekomandime që adresojnë rezultatet as 
në nivel kombëtar dhe as lokal. I vetmi aktivitet që ka ndodhur është një konferencë 
ndërkombëtare në vitin 201724 që trajton rezultatet e PISA 2015. Kjo më nuk është përsëritur.  

Gjithashtu, sipas Kornizës së Vlerësimit të Nxënësve të Arsimit Parauniversitar të Kosovës25, 
MAShTI duhet të formojë Komisionin për Vlerësimin Ndërkombëtar PISA dhe TIMSS që 
ndihmon me dokumente, këshilla dhe raporte për të përmirësuar cilësinë e procesit mësimor, 
bazuar në raportet e PISA-s dhe TIMSS-it. Këto dy vlerësojnë proceset e vlerësimeve të 
jashtme dhe i raportojnë Ministrit për organizimin dhe financimin e arsimit, si dhe për ecurinë 
e zbatimit të ndryshimit në fusha të veçanta përkatëse, duke u përqendruar në tema që 
përfshijnë palët e arsimit si dhe publikun.  

Komiteti për Vlerësimin Ndërkombëtar PISA dhe TIMSS nuk u formua26 nga MAShTI,  i cili 
sipas Kornizës së Vlerësimit të Nxënësve të Arsimit Parauniversitar të Kosovës do të duhej të 
ndihmonte me dokumente, këshilla dhe raporte për të përmirësuar cilësinë e procesit 
mësimor, bazuar në raportet e PISA-s dhe TIMSS-it. Ndër të tjera duhet të kryej edhe 

 
22 TIMMS, rezultatet ndërkombëtare në matematike dhe shkencë 2019, TIMSS 2019-International-Results-in-Mathematics-and-Science.pdf 
(iea.nl), fq 11. 
23 Raporti i PISA 2018. MASHT, 2019 
24 Konferenca ndërkombëtare “Arsimi në dorën tuaj” e datës 1 dhjetor 2017  
25 Korniza e Vlerësimit të Nxënësve të Arsimit Parauniversitar të Kosovës 2020.  
26 Intervistë me ushtruesin e detyrës së shefit të divizionit për testim, vlerësim, dhe monitorim, maj 2021.  
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monitorim dhe raportimin e rezultateve dhe ecurinë e tyre. MAShTI nuk ka ndërmarr veprime 
për të formuar këtë komision dhe nuk është ofruar asnjë arsye për mos formimin e tij. 
Sidoqoftë, mungesa e këtij komisioni ka ndikuar në mos ndërmarrjen e veprimeve të 
nevojshme për përmirësimin e gjendjes aktuale në sistemin arsimor. 

Duke mos marrë asnjë veprim për të kuptuar arsyen rreth arritjes së këtyre pikëve kaq të ulëta, 
MAShTI, komunat dhe shkollat nuk do të mund të përmirësojnë as rezultatet dhe as sistemin 
arsimor.  

2.1.2 Komunikimi i rezultateve  

Gjetjet dhe rekomandimet e OBZhE-së dhe grupeve vendore të punës lidhur me rezultatet e testeve 
ndërkombëtare duhet t’i adresohen shkollave, në mënyrë që ato të përmirësojnë mësimdhënien dhe 
mësimnxënien si dhe mënyrën e vlerësimit të nxënësve. MAShTI është përgjegjëse të sigurojë që 
metodat e mësimdhënies të jenë të organizuara sipas klasifikimit standard ndërkombëtar të arsimit 
(ISCD)27 , i cili përcakton nivelet dhe metodat e përdorura për të zhvilluar shkathtësitë e mësimnxënies 
në secilin nivel shkollor.  

Në nivel shkolle, pjesëmarrja e drejtorëve dhe mësimdhënësve në PISA dhe TIMSS nuk shkon 
përtej veç administrimit të testit atëherë kur u kërkohet nga DKA-të përkatëse (të cilat e 
përcjellin këtë informacion nga MAShTI)28. 

Shkollat nuk marrin informacione kthyese nga MAShTI dhe as nuk përfshihen në diskutimet 
apo analizat që kryen MAShTI lidhur me rezultatet e PISA ose TIMSS, ku në secilën prej tyre 
Kosova është dukshëm nën mesataren ndërkombëtare. Edhe pse specifikat e këtyre pikëve 
nuk mund të ndahen në nivel komune apo shkolle (vetëm në nivel kombëtar), MAShTI nuk 
ka ndonjë informatë të brendshme lidhur me shkaqet e rezultateve të ulëta dhe mënyrat se si 
ato duhet të përmirësohen. Deri në fund të dhjetorit 2021, MAShTI organizoi vetëm një 
konferencë ku prezantoi konceptet e tij për të ardhmen e arsimit në Kosovë dhe në çfarë do të 
mund të kontribuonin rezultatet e PISA-s29. 

Duke mos pasur rekomandime apo informata kthyese nga MAShTI, që do të bazoheshin në  
analizat e bëra dhe rekomandime për përmirësime, shkollat nuk janë në dijeni të 
përmirësimeve që nevojitet të bëhen. Rrjedhimisht nga kjo, edhe nëse një analizë do të kryhej 
brenda MAShTI-t, nuk do të kishte efekt pozitiv nëse kjo nuk do të komunikohej  tek hallkat 
e poshtme të zinxhirit: tek DKA-të dhe shkollat. Kjo, përsëri, sfidon qëllimin e testeve 
ndërkombëtare që synojnë të hapin rrugën për përmirësime në politikat arsimore.  

2.2 Vlerësimi kombëtar  

Qëllimi i TA-së është të vlerësojë nivelin e njohurive të marra nga nxënësit pas përfundimit të shkollës 
së mesme të ulët. Ky test synon të ndihmojë MAShTI-n dhe komunat të rrisin  cilësinë në mësimdhënie 
dhe mësimnxënie. Ndërsa nxënësit e përdorin për t'u orientuar për regjistrim në drejtimet e tyre të 
preferuara duke respektuar kriteret si notat e arritura ndër vite, rezultatet në TA, si dhe për të 

 
27 Klasifikimi standard ndërkombëtar i arsimit, aprovuar në sesionin e 29-të të konferencës së përgjithshme të UNESCO-s 
mbajtur në nëntor 1997 dhe rishikuar kohë pas kohe.    
28 E-mail nga DKA drejtuar drejtorëve të shkollave, nëntor 2021. 
29 Arsimi në dorën tuaj, konferenca ndërkombëtare mbajtur me 30 nëntor 2017 
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konkurruar. TA përmban 100 pyetje dhe menaxhohet nga Divizioni për Standarde, Monitorim dhe 
Vlerësim (DVSM) në MAShTI.   

MAShTI ka krijuar një sistem vlerësimi për nxënësit me rastin e  përfundimit të klasës së nëntë. 
Qëllimi është mjetë të siguroj që të gjithë nxënësit vlerësohen njëjtë30 Pyetjet e vlerësimit 
përgatiten nga ekspertët në koordinim me DVSM-në, ndërsa për organizimin administrativ 
përfshihen edhe DKA-të. Në parim, të gjitha pyetjet rrjedhin nga plani/programet vjetore. 
Drejtoria komunale e arsimit organizon procesin administrativ të vlerësimit në shkolla.31 

Për të kuptuar se si është i organizuar TA, ne kemi përzgjedhur 9 shkolla ( tri të vogla, tri të 
mesme dhe tri të mëdha) në tre komuna, duke mbuluar zonat urbane dhe rurale. Të dhënat e 
mëposhtme paraqesin analizën për këto nëntë shkollat e përzgjedhura. Informacioni për këtë 
analizë është marrë nga ditarët shkollorë për vitet 2018, 2019 dhe 2021 dhe rezultatet e 
shkollave të përzgjedhura i kemi marrë në MAShTI. Viti 2020 nuk është pjesë e analizës sepse 
MAShTI nuk e organizoi TA-në për shkak të situatës pandemike në 2020.  

Analiza jonë ka nxjerrë në pah mospërputhjen e përgjithshme mes notave mesatare dhe 
rezultateve të AT në nivel individual të nxënësve dhe në nivel komunal dhe vendor.  
 

2.2.1 Notat mesatare dhe rezultatet nga testet e arritshmërisë në nëntë shkolla  

Grafiku 3 tregon marrëdhënien mes pikëve në TA dhe notave mesatare të 1,454 nxënësve të 9 
shkollave në Prizren, Novobërdë, dhe Istog. Secila pikë e grafikut paraqet notën mesatare dhe 
pikët e TA për një nxënës, varësisht nga komuna e tyre. Vijat e përshkruara shënojnë 
marrëdhënien lineare ndërmjet dy variablave për secilën komunë. Në përgjithësi, notat më të 
larta shoqërohen në masë të madhe pikët më të larta në TA, por për të gjitha nivelet e notave 
mesatare ekziston një shpërndarje e gjerë e rezultateve të testit nga e cila shihet qartë që disa 
nxënës kanë rezultate të mira e disa të tjerë rezultate të dobëta. Për shembull,  ka shumë 
nxënës me notën më të lartë (5) që nuk kanë rezultate të mira në TA. Për shembull, pesë nxënës 
me notë mesatare 5 shënuan vetëm 20  deri në 40 pikë në TA. Edhe e kundërta është gjithashtu 
e vërtetë p.sh. një nxënës kishte notën mesatare nën 2, por megjithatë arriti të shënonte mbi 
70 pikë në TA. Nëse lidhja mes notave mesatare dhe rezultateve të testit do të ishte më e fortë, 
pikat do të ishin më afër vijave të tyre përkatëse. Një përputhje e përsosur mes notës mesatare 
dhe rezultateve të testit do t'i kishte vendosur të gjitha pikat saktësisht në një vijë.  
 

 
 
 
 
 

 
30 UA/21/2014 përfundimi i arsimit për nxënësit në vitin e fundit të shkollës së mesme të ulët (klasa e 9) dhe shkollës së 
mesme të lartë (12/13) dhe/ose diploma, neni 1.1, fq.2 
31 https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/05/final-udhezues-per-organizimin-dhe-administrimin-e-testit-te-arritshmerise-
2020-converted.pdf, fq.3-4. 
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Grafiku 3. Diagrami i shpërndarjes së notave dhe rezultateve në TA gjatë viteve 2018, 2019 
dhe 2021 

 
Shënim: vijat përfaqësojnë vijat e parashikuara të regresionit  

Shpërndarja në marrëdhënien mes notës mesatare dhe rezultateve në TA mund të ilustrohet 
gjithashtu në një grafik me kuti, ku notat mesatare grupohen në pesë grupe. Çdo kuti përmban 
50% të vëzhgimeve për atë interval notash (duke u radhitur nga përqindja e 25-të deri në 
përqindjen e 75-të) në të tre komunat. Për shembull, grupi nga nota 4 deri në 4.99 e ka qendrën 
e shpërndarjes në rreth 64 pika (vija horizontale është vlera në mes - mesatarja) dhe masa më 
e madhe ndahet midis 55 dhe 70 pikëve (gjatësia e kutisë). Tendenca është që nxënësit me nota 
më të larta të kenë rezultate relativisht të larta në TA. Megjithatë, ka mbivendosje të 
konsiderueshme të rezultateve të testit për nxënësit me notë mesatare më të ulët. Kjo është një 
mënyrë tjetër për të treguar shpërndarjen e gjerë të rezultateve të testit në çdo nivel notash. 
 

Grafiku 4. Pikët në TA sipas notave të grupuara  
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Shënim: Numri i nxënësve në secilin grup të notave është përkatësisht 23, 346, 333, 452, dhe 300. 
Grafiku me kuti shfaq përmbledhjen me pesë numra të një grupi të dhënash. Përmbledhja me pesë numra 
është minimumi, kuartili i parë, mesatarja, kuartili i tretë dhe maksimumi. Ne kemi shtuar gjithashtu 
mesoren (të shënuar me x) dhe pikat e jashtme (të shënuara si pika) në grafikun e kutisë. 

A po e arrin qëllimin testi i arritshmërisë sa duhet? 
 
Masa për fuqinë e korrelacionit mes dy variablave është koeficienti i korrelacionit, ku 1 
interpretohet si një korrelacion i përsosur. Llogaritjet tona për nxënësit e nëntë shkollave 
tregojnë një korrelacion prej 0.44 ndërmjet notave mesatare dhe rezultateve të TA-së. 
Analiza jonë mund të përmblidhet me konkluzionin se nota mesatare shpjegon 19% të 
variacionit në rezultatet e TA-së. Marrë parasysh që TA pritet të japë një pasqyrë rreth 
njohurive të nxënësve gjatë shkollimit fillor dhe të mesëm të ulët, do të kishte kuptim që notat 
mesatare dhe pikët e TA-së të kishin një korrelacion duke ditur që ato duhet të matin të njëjtat 
gjëra. 
Gjithashtu, kurrikula kërkon që të gjithë nxënësit, në fund të çdo viti shkollor, të jenë në 
gjendje të komunikojnë, të kuptojnë dhe të mendojnë në mënyrë kritike, sipas parametrave 
përkatës të grupeve të viteve dhe moshës së tyre. TA-ja hartohet nga MAShTI dhe është 
standarde në të gjithë Kosovën. Testi hartohet nga ekspertë të punësuar nga MAShTI në atë 
mënyrë që nxënësve do t’u duhet të zgjedhin një përgjigje të saktë nga katër opsionet e dhëna 
për secilën pyetje (100 pyetje). Edhe pse kjo metodë është në përputhje me planet dhe 
programet shkollore, të cilat janë të bazuara në kurrikulë, ajo nuk i lejon MAShTI-t të kuptojë 
plotësisht nëse kërkesat bazë të kurrikulës janë duke u përmbushur dhe nëse nxënësit kanë 
zhvilluar shkathtësitë e të kuptuarit dhe të të menduarit kritik. Sipas zyrtarëve të MAShTI-t, 
kjo metodë e testimit të rrumbullakimit të një përgjigje nga katër alternativat e dhëna përdoret 
për shkak të mungesës së stafit në DVSM  dhe pamundësisë së tyre për të vlerësuar pyetje të 
hapura për mijëra nxënës çdo vit (gjatë periudhës së auditimit, DVSM-ja në kuadër të 
MAShTI-të përbëhej nga vetëm shtatë punonjës). Për shkak të kësaj, MAShTI nuk mund të 
dijë nëse kurrikula është kuptuar fillimisht nga vetë mësimdhënësi apo nxënësi.     

2.2.2 Krahasimi i vlerësimit kombëtar dhe ndërkombëtar  

PISA synon të vlerësojë sistemet arsimore në mbarë botën duke testuar shkathtësitë dhe njohuritë e 
nxënësve 15-vjeçarë. Ajo zhvillon teste të cilat nuk lidhen drejtpërsëdrejti me kurrikulën e shkollës dhe 
ofron kontekst nëpërmjet pyetësorëve rreth formimit, të cilët mund të ndihmojnë analistët të 
interpretojnë rezultatet. Testet janë krijuar për të vlerësuar se sa mirë nxënësit, në fund të arsimit të 
detyrueshëm, mund të zbatojnë njohuritë e tyre në situata të jetës reale dhe si rrjedhim mund të marrin 
pjesë plotësisht në shoqëri32. Ndërsa TA është vlerësim i jashtëm i nxënësve në fund të nivelit II (fundi 
i klasës së 9-të). Për nxënësit që vazhdojnë arsimin e mesëm të lartë, ai shërben si një karakter orientimi, 
ndërsa për MASHT-in dhe komunat shërben për të identifikuar nivelin e arritjeve dhe rezultatet e 
nxënësve pasi kanë përfunduar këtë nivel arsimimi. Më tej, evolucioni vjetor i nxënësve përgjatë vitit 
shërben për të kuptuar nivelin e njohurive, nëse i kanë marrë, dhe nëse është arritur kërkesa e kurrikulës. 

 
32 https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa.htm  
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Metodologjia e vlerësimit kombëtar dhe ndërkombëtar dhe qëllimi nuk janë të njëjta. Qëllimi 
dhe struktura e pyetjeve për PISA dhe TA është ilustruar më poshtë, për të cilat shohim se ka 
dallime. 

Figura 1. Qëllimi dhe përmbajtja e pyetjeve për PISA dhe TA 

 

Nëse krahasohen metodat e testimit ndërmjet PISA-s dhe TA-së, MAShTI përdor tjetër metodë 
për të vlerësuar nxënësit. Të gjitha pyetjet kanë  katër alternativa me një përgjigje të saktë. Më 
poshtë do të prezantohet mostra e PISA-s dhe TA në matematikë.  

Figura 2. Mostër e pyetjes nga PISA 2018 në matematikë 

 

•PISA ka këtë strukturë të pyetjve:
•Pyetjet e testit të leximit interaktiv
•Pyetje interaktive të testit të 
kompetencës globale

•Leximi i artikujve
•Artikujt e njohurive financiare

PISA ka dy qëllime kryesore:
1. të ofrojë Testin e bazuar në PISA për
shkollat sipas kërkesës; dhe
2. të zhvillojë mundësi për të mësuarit nga
bashkëmoshatarët globalë për
përmirësimin e rezultateve të të nxënit.

•TA ka 100 pyetje dhe përshfinë këto lëndë:
•Gjuhë shqipe
•Gjuhë angleze
•Histori
•Gjeografi
•Matematikë
•Informatikë
•Fizikë
•Biologji

TA ka për qëllim të vlerësojë nivelin e 
njohurive të arritura nga nxënësit gjatë 

përfundimit të shkollës së mesme të ulët. 
Ky test synon t'i ndihmojë MAShTI-në dhe 

DKA-të të zhvillojnë cilësinë në 
mësimdhënie dhe mësimnxënie. Ndërsa, 
nxënësit përdorin për t'u orientuar për 

regjistrim në drejtimet e tyre të preferuara. 
Po ashtu këto dy teste strukturën e 

pyetjeve e kanë të ndryshme.
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Figura 3. Mostër e pyetjes nga TA 2019 në matematikë 

 
 
Figura 4. Mostër e pyetjes nga vlerësimi në klasë në matematikë  

 

Edhe pse qëllimi i vlerësimit dhe kategorizimi apo përfshirja e lëndëve mësimore mund të 
ndryshojnë, megjithatë qëllimi duhet të shërbejë njësoj pasi njohuritë e tyre testohen. Kriteret 
kryesore të kurrikulës, rezultatet duhet të arrihen duke rritur njohuritë e tyre, të kuptuarit, të 
menduarit kritik dhe parametra të tjerë. Duke dhënë pyetje me përgjigje të shumëfishta, dhe 
krahasuar rezultatet e vlerësimit ndërkombëtar me ato të vlerësimit kombëtar tregojnë se këto 
metoda nuk paraqesin situatën reale në sistemin tonë arsimor. 

TA dhe notat nga viti shkollor nuk i japin MAShTI-t informata kthyese nëse kurrikula 
zbatohet siç është synuar,  as nëse mësimdhënësit janë duke përdorur metoda të 
mësimdhënies që ndërtojnë njohuritë e lëndëve, të menduarit kritik, si dhe nëse metodat e 
vlerësimit bëhen për të zhvilluar shkathtësitë e tyre në shpjegimin dhe përshkrimin e 
njohurive të tyre. Kjo është bërë pasi DVSM-ja përgjegjëse për monitorimin si dhe inspektorati 
nuk janë përfshirë në këtë proces. Sipas tyre, ata kanë mungesë të stafit. Gjithashtu asnjëherë 
nuk është formuar Komiteti për Vlerësimin Ndërkombëtar dhe as nuk është bërë ndonjë hap 
për një situatë të tillë. Efekti i kësaj situate tregon se sistemi arsimor do të ketë vështirësi për 
të përmbushur qëllimin e kurrikulës si dhe zhvillimin global të arsimit. 
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2.3 Adaptimi i vlerësimit në kurrikulën ekzistuese/vlerësimin vjetor  

2.3.1 Standardizimi i vlerësimit  

Kurrikula është hartuar nga MAShTI duke u bazuar në praktikat e mira ndërkombëtare dhe standardeve 
të pranuara globalisht33. MAShTI34 duhet të sigurojë që vlerësimi i standardizuar i arritjeve të nxënësve 
të bazohet në kriteret për përparimin e nxënësve dhe që ata të jenë në përputhje me kërkesat e KKK-së 
për vlerësimin që çon në kualifikim. 

Gjatë përgatitjes së vlerësimeve përgjatë vitit akademik, çdo instrument vlerësimi duhet të bazohet në 
kërkesat e kurrikulës35. Departamentet profesionale në shkolla duhet të diskutojnë dhe zhvillojnë planet 
e mësimdhënies në baza vjetore dhe mujore. Përveç kësaj, ata duhet të monitorojnë zbatimin e kurrikulës 
dhe të vlerësojnë ndikimin në performancën e nxënësve36. 

Notat shkollore të nivelit parauniversitar janë në shkallën nga 1 deri 5, ku 1 është më e ulëta 
dhe 5 më e larta. Në fund të vitit, nxënësve u jepet një notë mesatare nga e njëjta shkallë. 
Mësimdhënësit në shkollat mostër të këtij auditimi kanë përdorur instrumente të ndryshme 
vlerësimi si vlerësim përmbledhës dhe të vazhdueshëm37. Gjatë verifikimit të notave të 
nxënësve kundrejt rezultateve të tyre përkatëse në TA, ekipi i auditimit hasi në disa trende. 
Shkolla më të vogla të ndodhura në zona më rurale kishin një përqindje më të lartë të nxënësve 
me nota 5, por megjithatë kishin përgjithësisht mesatare më të ulët të pikëve në TA-së 
krahasuar me shkollat urbane, të cilat kishin një shumëllojshmëri më të gjerë notash dhe 
rezultatesh në TA38. Në tabelën e mëposhtme mund të shohim dallimin mes shkollave më të 
vogla rurale dhe shkollave më të mëdha urbane për sa i përket notave mesatare dhe 
rezultateve në TA. 

Tabela 3. Diferenca mesatare mes shkollave rurale/urbane në notat vjetore dhe pikët në TA 

Shkollat Mesatarja e notës vjetore  Mesatarja e pikëve në TA  

Urbane39 3.6 57.5 

Rurale40 3.7 55.4 

MAShTI ka bërë të ditur se nuk ka ndonjë kornizë të standardizuar qendrore që përcakton 
kriteret për marrjen e notave 1-541. Kjo mungesë e standardizimit lejon subjektivitetin e 

 
33 Standardet Ndërkombëtare të Klasifikimit të Arsimit ISCED 2011 
34 Agjencia e Kosovës për Kurrikulë, Vlerësim dhe Standarde 
35 https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/kurrikula-berthame-1-finale-2.pdf;  Ligji no.04/L-032 për arsimin Parauniversitar në 
Republikën e Kosovës, neni 25, pjesa 4.2, fq.19 
36 UA 22/2016 për departamentet profesionale të shkollave, neni 4, pika 3,4 
37 Ditarët personal të mësimdhënësve/intervistat me nxënësit.  
38 Notat e nxënësve. 
39 Shkollat më të mëdha në tre komuna  
40 Shkollat më të vogla në tre komuna 
41 Intervistë më ushtruesin e detyrës të DVSM-së 
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mësimdhënësit në vlerësimin e nxënësve dhe rrit rrezikun për vlerësime të pasakta në mbarë 
vendin.  

2.3.2 Metodat e vlerësimit të nxënësve  

Sipas kurrikulës, nxënësit vlerësohen gjatë mësimnxënies përgjatë gjithë vitit shkollor. 
Kriteret për vlerësimin e nxënësve përcaktohen në bazë të plan-programit të lëndës, p.sh. në 
matematikë vlerësimi duhet të përqendrohet në matjen për bërjen e gjykimeve në 
përvetësimin e nocioneve dhe koncepteve bazë të matematikës42. 

MAShTI ka krijuar një kurrikulë që ndihmon drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit të 
vlerësojnë nxënësit në mënyrë që të rrisin njohuritë, të kuptuarit dhe të menduarit kritik mes 
parametrave të tjerë. Përgjatë vitit, mësimdhënësi duhet t'i aktivizojnë nxënësit gjatë orëve të 
mësimit duke përdorur standarde dhe praktika të avancuara që i ndihmojnë ata të 
angazhohen dhe të kuptojnë lëndën43. Për të kuptuar se si funksionon kjo, janë intervistuar 
drejtorët e 9 shkollave dhe 18 mësimdhënës të matematikës dhe gjuhës shqipe. 

Për të përcjellë aktivitetet e përditshme të çdo nxënësi, mësimdhënësit duhet të kenë ditarë44 
ku regjistrojnë informacione për çdo nxënës. Gjatë vizitave të bëra ndërmjet 26 tetorit dhe 11 
nëntorit 2021, kemi vërejtur se jo të gjithë mësimdhënësit i kishin të pranishëm këto ditarë dhe 
disa ishin bosh edhe pse kishte kaluar të paktën një muaj nga fillimi i vitit shkollor. Kjo ka 
ndodhur për shkak të mungesës së monitorimit nga drejtori i shkollës, roli i të cilit është që të 
sigurojë se mësimdhënësit përdorin metodën e vlerësimit në aktivitetet e përditshme me 
nxënësit. Duke pasur parasysh se një mësimdhënës mund të ketë një numër të madh 
nxënësish për të vlerësuar, një metodë e tillë siguron notimin e duhur në fund të 
semestrit/vitit. Kur këta ditarë nuk përdoren rregullisht, për rrjedhojë, mësimdhënësit nuk 
kanë dëshmi për komponentët specifikë (si aktiviteti ditor, kuize, detyra shtëpie, projekte), të 
cilët janë pjesë e vlerësimit. 

Një nga detyrat e drejtorëve të shkollave është që të vizitojnë klasat herë pas here dhe të vlerësojnë 
metodat e mësimdhënies së mësimdhënësve dhe angazhimin e tyre ndaj kërkesave të kurrikulës. 
Drejtorët hartojnë plane vjetore të punës së tyre dhe në fund të vitit raportojnë për punën e tyre tek 
Drejtoritë Komunale të Arsimit45.  

Vizitat e drejtorëve në klasë si pjesë e vlerësimit janë të përfshira në planet dhe raportet vjetore 
për vitet 2018-2021. Disa shkolla ofruan plane dhe raporte, ku mes aktivitetesh të tjera është 
raportuar edhe rreth vizitave dhe vëzhgimeve të përgjithshme.  

Megjithatë, ato nuk përmbajnë informacion se si janë bërë këto vlerësime e as nëse kanë ndonjë 
vërejtje lidhur me metodat e mësimdhënies dhe mënyrën e përdorimit të metodave të 
vlerësimit nga mësimdhënësit dhe nëse kjo siguron nivelin e të kuptuarit nga nxënësi. 
Drejtorët vizitojnë mësimdhënësit në klasë pa marrë parasysh nëse zbatohen kërkesat e 

 
42 Kurrikula Bërthamë korniza-berthame-2-final_kl5_9.pdf, fq 54. 
43 Po aty 
44 UA no.08/2016 për vlerësimin e nxënësve sipas kornizës së kurrikulës për arsimin parauniversitar, kapitulli 3, pika 3.4,, 
vlerësimi i vazhdueshëm  
45 Mostrat e auditimit të planit vjetor të shkollave, tetor –nëntor 2021 
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kurrikulës. Kjo kontribuon në vazhdimin e metodave të vjetruara të mësimdhënies 
mësimdhënësi në qendër. 

Vetëm DKA-ja në Prizren që ka vizituar shkollat dhe ka monitoruar aktivitetet e përgjithshme, 
ndër të tjera  edhe planin e drejtorit për zbatimin e kurrikulës.  Megjithatë, nga DKA e Prizrenit 
nuk ka dëshmi nëse në monitorimin e tyre kanë përfshirë edhe implementimin e planit të 
drejtorëve të shkollave46.Ndërsa DKA-të në Istog dhe Novobërdë nuk kanë ofruar asnjë 
dëshmi për aktivitete të tilla.  

Më tutje, as Inspektorati i Arsimit në tre rajonet e përzgjedhura nuk ka arritur të inspektojë 
dhe vlerësojë nëse një aktivitet i tillë i performancës kryhet nga drejtori i shkollës, meqenëse 
kjo është pjesë e vlerësimit të performancës për drejtorin dhe mësimdhënësit. Sipas zyrtarëve, 
kjo nuk ka ndodhur për shkak të numrit të kufizuar të inspektorëve  kurse për vitet 2020 dhe 
2021 janë përqendruar tërësisht në zbatimin e rregullave të pandemisë47.  

Më tej, rezultatet e OBZhE tregojnë se praktikat e mësimit në Kosovë dallojnë me ato 
ndërkombëtare.48 Në vendin tonë praktika është e orientuar tek mësimdhënësi në qendër 
(fokus).  Për të vlerësuar këtë, ekipi i auditimit vizitoi 1849 klasa gjatë ligjëratës, nga tre në 
secilën komunë (me numër të vogël, të mesëm dhe të madh nxënësish), nxënës të klasës  7 dhe 
9.  

Po ashtu, ekipi i auditimit ka  përgatitur dhe ka shpërndarë një anketë për të gjithë nxënësit, 
me pyetje të njëjta në lidhje me aktivitetet gjatë klasë në matematikë dhe gjuhë shqipe. Klasat 
kishin nga 3 deri në 35 nxënës (vetëm katër klasa kishin më shumë se 30 nxënës, pjesa tjetër 
20 e më pak). Qëllimi i anketës ishte të kuptonim se sa aktivë janë në klasë, çfarë metodash 
përdoren nga mësimdhënësit e tyre dhe çfarë metoda përdorin për t'i vlerësuar. Arsyeja për 
këtë përzgjedhje ishte për të kuptuar nëse ka dallime në metodat e mësimdhënies dhe nëse 
numri i nxënësve, gjendja e mësimnxënies dhe vendndodhja (urbane apo rurale) ka pasur 
ndikim. Sipas përgjigjeve të dhëna nga nxënësit, në shumicën e rasteve ata nuk janë të 
përfshirë në ligjëratë gjatë procesit mësimor. Më poshtë janë paraqitur përgjigjet e zakonshme 
në klasë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 Mostër e monitorimit e marrë në DKA, raporti i vizitës në shkollën ‘Emin Duraku’, Prizren, mars 2021   
47 Intervistë me inspektoratet rajonale në Prizren, Gjilan dhe Istog, tetor – nëntor 2021  
48 https://pisabyregion.oecd.org/kosovo/kosovo-alb.html 
49 Klasat përmbanin diku te 3-5 nxënës (Novobërda), disa 15-20 (Novobërda, Istog, dhe Prizren) deri në 30 (Istog dhe Prizren)   
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Grafiku 5. Përgjigjet e nxënësve në klasa lidhur me përfshirjen e tyre gjatë orës së mësimit 

Tabela tregon se mësimdhënësit, pjesë 
e kësaj mostre, aplikojnë metoda që 
nuk i përfshijnë shumë nxënësit gjatë 
orës së mësimit. Përveç metodave të 
mësimdhënies, ka edhe kushte të tjera 
që ndikojnë p.sh., në shkollën “Emin 
Duraku” në Prizren kemi vërejtur se 
numri i nxënësve është 30 e më shumë 
por kushtet e punës janë më të mira. 
Shkolla ka kabinete për lëndë të 
ndryshme dhe ka më shumë mundësi 
për të pasur mësimnxënie dhe 

mësimdhënie atraktive. Këto kushte nuk janë të mundshme në shkollat e tjera në mungesë të 
kabineteve. 

Në dy shkollat urbane mësimdhënësit kërkojnë nga nxënësit që të jenë më aktivë se në shkollat 
rurale edhe pse shkollat në zonat rurale kanë numër më të vogël të nxënësve në klasa. Sipas 
mësimdhënësve, kjo ndodh për shkak të numrit të madh të nxënësve në klasa, kërkesave të 
mëdha që dalin nga plan programet dhe procesi i vlerësimit. Megjithatë, anketa jonë nuk 
tregon se faktori kryesor është numri i nxënësve në klasë. Këto praktika mësimore mund të 
ndikojnë tek nxënësit duke penguar të zhvillojnë aftësitë e tyre të komunikimit dhe të të 
kuptuarit e fushës apo lëndës, të cilat kërkohen nga kurrikula. 

2.3.3 Vlerësimi i mësimdhënësve nga IA, DKA-të, dhe drejtorët e 
shkollave  

Pjesë e auditimit ishte shqyrtimi i disa prej formularëve të vlerësimit për të kuptuar metodat 
e përdorura nga shkolla dhe mësimdhënës të ndryshëm.  

Sipas mësimdhënësve të matematikës dhe gjuhës amtare, për sa i përket formatit të pyetjeve, 
disa teste kanë pyetje me tre/katër opsione (njëlloj si në TA) dhe disa në disa raste kanë pyetje 
të hapura, zakonisht të rezervuara për testet e fundit të kapitullit. 

Kjo ndodh sepse DVSM nuk ka paraqitur ndonjë formë apo metodë të vlerësimit dhe as nuk 
ka diskutuar ndonjëherë me DKA-të apo shkollat se si duhet bërë vlerësimi i nxënësve. 
Mësimdhënësit përpiqen të përdorin metodat për t'i përgatitur nxënësit për TA duke përdorur 
të njëjtat metoda vlerësimi (për klasën e 9-të). Vetë DKA-të nuk kanë ndërmarrë asnjë hap për 
zbatimin e metodave korrekte të vlerësimit për tu përdorur në shkolla. Për më tepër, nuk ka 
pasur ndonjë trajnim se si të vlerësohen nxënësit bazuar në kërkesat e kurrikulës. Orientimi 
në metodat e pyetjeve me zgjedhje të shumëfishta mund të çojë në një kulturë ku nxënësve u 
paraqiten opsione të zgjedhjeve të rastësishme dhe nuk u jep atyre mundësi për të dhënë 
përgjigje që kanë të bëjnë me shkathtësitë e të menduarit kritik, i cili është qëllimi i rezultatit 
të arritur nga kurrikula. 

8

10

Numri i përgjigjeve nga klasa e 7 dhe 9

Mësuesit kërkojnë të jemi aktiv

Vetëm nëse kemi pyetje, nëse na pyesin apo kohë pas kohe
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Gjithashtu, në procesin e vlerësimit janë përfshirë edhe IA, pjesë e MAShTI-t. Roli i tyre është 
të vlerësojnë, ndër të tjera, performancën e drejtorëve të shkollave dhe të mësimdhënësve. Për 
sa i përket vlerësimit të mësimdhënësve, roli i inspektorëve është të organizojnë procesin e 
vlerësimit për licencimin e mësimdhënësve. Ky vlerësim bëhet një herë në pesë vjet dhe ka 
filluar zyrtarisht në vitin 2018, por është ndërprerë në vitin 2019 për shkak të situatës 
pandemike. AI kryen inspektime të ndryshme duke përfshirë zbatimin e rregullave për 
pandeminë. Më poshtë janë paraqitur numri i inspektorëve për rajonin e Gjilanit (përgjegjës 
për Novobërdë), Prizrenin dhe Pejën (përgjegjës për Istogun) dhe numri i mësimdhënësve të 
vlerësuar në secilin prej tyre.  

Tabela 4. Vlerësimi i mësimdhënësve në tre rajonet e përzgjedhura, përfshirë vitet 2018-2019 
 Rajoni Gjilan  Rajoni Prizren  Rajoni Peja  
Nr. i inspektorëve  3 7 3 
Nr. i shkollave  85 120 93 
Nr. i rishikimeve të performancës  90 75 105 

Siç shihet në tabelën e mësipërme, disa rajone kanë arritur të vlerësojnë më shumë 
mësimdhënës se të tjerët. Procesi i vlerësimit zgjat disa ditë dhe përfshin vetëvlerësimin e 
mësimdhënësve, vlerësimin nga drejtori i shkollës dhe vlerësimin përfundimtar nga 
inspektorët. Sipas inspektorëve të AI-së, përveç pranisë së tyre në shkollë dhe trajnimeve, 
mësimdhënësve u kërkohet të përgatisin pesë plane mësimore që do t'u prezantohen 
nxënësve, mostra të prezantimeve vizuale për nxënësit, pastaj një prezantim të një plani 
mësimor të zgjedhur. Inspektorët qëndrojnë një ditë në klasë me mësimdhënës dhe vlerësimi 
i tyre bazohet në metodën e ligjërimit të mësimdhënësit. Megjithatë, nuk ka asnjë dëshmi që 
të jetë mbuluar aktiviteti i nxënësve dhe vlerësimi i tyre në harmoni me kërkesat e kurrikulës. 
Pas përfundimit të vlerësimit, jepen pikët përfshirë rekomandimet për përmirësim. Kopjet e 
raportit të vlerësimit i dërgohen mësimdhënësit, drejtorit të shkollës dhe DKA-së përkatëse. 
Pas dhënies së rezultatit përfundimtar me rekomandime,  sipas zyrtarëve të AI nga marsi 2020 
e tutje janë marrë me përcjelljen e zbatimit të masave anti-Covid dhe si pasojë nuk ka se si të 
dihet nëse rekomandimet janë zbatuar ndonjëherë, dhe as drejtorët e shkollave e as DKA-të 
nuk kanë asnjë dëshmi nëse është bërë ndonjë përcjellje e rekomandimeve. 

Përveç vlerësimeve të sipër përmendura, bazuar në raportet e ofruara nga AI, nuk janë bërë 
inspektime për mënyrën se si mësimdhënësit i vlerësojnë nxënësit përmes instrumenteve të 
vlerësimit të shumëfishtë dhe nëse ato mbajnë ditarë dhe i vlerësojnë nxënësit në bazë ditore. 
Sipas AI-së kjo ndodh për shkak të mungesës së stafit meqenëse inspektorati rajonal mbulon 
një numër të madh komunash dhe si rrjedhim edhe të mësimdhënësve.50 Në mungesë të një 
vlerësimeve të të gjithë mësimdhënësve dhe përcjellën e zbatimit të rekomandimeve të dhëna 
është vështirë të kuptohet se sa janë duke ndikuar në përmirësimin e 
mësimdhënies/mësimnxënies. 

 
50 Rajoni i Gjilanit mbulon 7 komuna 
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2.3.4 Trajnimi i mësimdhënësve  

MAShTI zhvillon programe trajnimi51 të cilat bazohen në nevojat e mësimdhënësve. 
Mësimdhënësit obligohen të ndjekin trajnimet për t'u licencuar. Trajnimi i mësimdhënësve 
organizohet me qëllim të plotësimit të nevojave të shkollave52. Trajnimet organizohen nga 
MAShTI. Pjesë e trajnimit të organizuar nga MAShTI është edhe përshtatja e kurrikulës së re 
që mbulon nivelin parauniversitar. Kohëzgjatja e trajnimit është gjashtë ditë dhe përmban të 
gjitha hapat nga planifikimi i mësimit deri në vlerësimin e nxënësve. Pas semestrit të parë, 
nga DKA-ja pritet të bëjë një vlerësim. Nuk ka asnjë dëshmi nga Departamenti i Trajnimeve 
në MAShTI nëse ka pasur ndonjë vlerësim për të përcaktuar periudhën e lartpërmendur duke 
marrë parasysh ndryshimet në plan-program. 

Gjatë vizitave në nëntë shkolla, ne pyetëm rreth 18 mësimdhënës (dy nga secila shkollë) nëse 
kjo periudhë trajnimi ishte e mjaftueshme për të kuptuar dhe ndjekur të gjitha kërkesat e 
kurrikulës. Gjysma e tyre e konsideruan këtë periudhë të shkurtër dhe me një mbulim shumë 
bazik, ndërsa disa e konsiderojnë përgatitjen e trajnimit si jo në nivel profesional dhe të tjerët 
si të nevojshëm dhe të mirë. Sipas disa prej tyre, trajnerët në trajnimin për shembull për gjuhën 
amtare shqipe në fakt ishin trajnerë të gjuhës angleze. Krahas të gjithave, i njëjti trajnim u 
ofrohet të gjithë mësimdhënësve, përfshirë fillestarët dhe ata me dekada përvojë. Për më tepër, 
asnjë nga DKA-të e përzgjedhura nuk ka bërë ndonjë vlerësim në fund të semestrit lidhur me 
zbatimin e njohurive të përfituara nga trajnimet apo vështirësitë që mësimdhënësit janë 
ballafaquar. Procesi i trajnimit është planifikuar nga MAShTI, por mësimdhënësit e të nëntë 
shkollave asnjëherë nuk janë pyetur nëse trajnimi i plotësonte nevojat e tyre. Kjo tregon një 
mungesë të qartë të komunikimit mes MAShTI-t, DKA-ve dhe shkollave, e cila mund të 
rezultojë në mosplotësimin e nevojave të nxënësve dhe moszbatimin e duhur të kurrikulës. 

  

 
51 Planifikimi i trajnimeve për mësimdhënësit për vitet 2018-21 – Departamenti i trajnimeve në MAShTI  
52 UA 119/20 për zhvillimin profesional të mësimdhënësve në shkolla, neni 6, fq.6 
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2 Konkluzionet  

Të kesh një sistem arsimor në përputhje me tendencat botërore është thelbësore. Sistemi 
arsimor i Kosovës ka mangësi dhe po përballet me vështirësi në përmbushjen e praktikave më 
të mira në mësimdhënie dhe vlerësim. Në vlerësimet ndërkombëtare në të cilat marrin pjesë 
nxënësit, rezultatet janë në nivele të ulëta; OBZhE-ja konfirmon se metodat e mësimdhënies 
të përdorura në shkollat tona janë të përqendruara tek mësimdhënësi dhe jo tek nxënësi. 
MAShTI nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të vlerësuar boshllëqet dhe problemet në sistemin 
tonë arsimor. Komiteti i Vlerësimit Ndërkombëtar që do të vlerësonte këto mospërputhje nuk 
është krijuar kurrë.  

Metodat e testimit dhe vlerësimit në shkollat tona nuk u mundësojnë nxënësve të testojnë 
shkathtësitë dhe aftësitë e tyre, gjë që është shumë e ndryshme nga metodat ndërkombëtare 
të testimit dhe vlerësimit. Në shumicën e rasteve, nxënësve u jepen pyetje me përgjigje 
alternative dhe shumica e testeve dhe vlerësimeve që kemi parë gjatë auditimit kanë të njëjtën 
qasje. Nxënësit nuk kanë shumë pyetje kështu që mësimdhënësi nuk ka shumë mundësi të 
kuptojë nëse lënda është kuptuar, kjo sepse nuk i jepet shumë mundësi për të treguar njohuritë 
dhe nivelin e te kuptuarit të lëndës. Po ashtu bazuar në anketën që ne kemi zhvilluar në 
shumicën e rasteve nxënësit  nuk janë të përfshirë në ligjëratë gjatë procesit mësimor. Rreth 
55% e të anketuarve janë përgjigjur se mësuesit kërkojnë që të jenë aktiv, përderisa 45 % janë 
përgjigjur që përfshihen vetëm nëse kanë pyetje apo ju kërkohet apo kohë pas kohe. 

Kosova ka shënuar rezultate shumë të ulëta si në PISA ashtu edhe në TIMSS, megjithatë nuk 
është ndërmarrë asnjë hap nga MAShTI për të kuptuar arsyet dhe për të ndërmarrë masa për 
përmirësimin e metodave të mësimdhënies dhe vlerësimit në shkolla. Rezultatet e vlerësimit 
të PISA-s në vitin 2015 nuk kanë qenë alarm për MAShTI-n dhe e njëjta situatë është edhe me 
rezultatet e vitit 2018 që e renditën Kosovën të tretën nga fundi. Edhe pse situata e pandemisë 
gjatë viteve 2020 dhe 2021 solli shumë vështirësi në sistemin arsimor në mbarë botën, deri në 
fund të dhjetorit është organizuar vetëm një konferencë nga MAShTI në vitin 2017, duke pasur 
parasysh se vlerësimi i radhës i PISA-s do të bëhet në prill 2022. Kjo situatë tregon se MAShTI 
nuk ka ndërmarrë asnjë hap në përpjekje për të përmirësuar renditjen aktuale të Kosovës. 

Ndryshe nga rezultatet ndërkombëtare, vlerësimi kombëtar përmes Testit të Arritshmërisë 
tregon se numër i madh i nxënësve ka arritur te ketë mbi 60 pikë nga 100 prej tyre. Kur 
krahasojmë vlerësimin vjetor të nxënësve në klasë, nuk rezulton se qëllimi i këtij testi është 
arritur. Kurse, disa nxënës me nota të larta në shkollë kishin rezultate shumë të ulëta në TA 
dhe disa me nota shumë të ulëta kishin rezultate shumë të larta në TA. Një analizë e tillë nuk 
është bërë asnjëherë nga DVSM-ja dhe as nga zyrtarë të tjerë të MAShTI-t për të identifikuar 
arsyen e një rezultati të tillë dhe për të kuptuar nëse janë mbivlerësuar notat apo TA-ja. Pa 
këto analiza MAShTI nuk do të mund të dijë se ku janë problemet dhe mangësitë në sistemin 
arsimor dhe metoda aktuale e TA-së si mjet për orientimin e nxënësve nuk arrihet. 

Drejtorët e shkollave janë përgjegjës për vlerësimin e mësimdhënësve dhe kjo bëhet në baza 
vjetore. Raportet e mëposhtme për vlerësimin e mësimdhënësve nuk japin informacion nëse 
janë përfshirë metodat e mësimdhënies dhe vlerësimi i nxënësve. Kjo është thelbësore dhe 
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sipas përgjigjeve të nxënësve, shumica e mësimdhënësve vazhdojnë të përdorin metodën e 
vjetër me në qendër mësimdhënësin, e cila është në kundërshtim me kërkesat e kurrikulës. 
Kjo metodë dhe rezultatet ndërkombëtare tregojnë se nxënësit nuk janë të aftësuar siç duhet 
në të menduarit kreativ, komunikim etj. Kjo ndodh për shkak të mungesës së monitorimit nga 
DVSM-ja dhe komunikimit mes shkollave, DKA-ve dhe MAShTI-it sepse kurrikula, plan-
programi dhe trajnimet janë dhënë, por nuk ka informata kthyese për zbatimin e saj dhe as 
reflektime të  zbatuesve të saj, që në këtë rast janë mësimdhënësit. 

Mësimdhënësit vlerësohen çdo pesë vjet nga AI-ja për të marrë licencën për mësimdhënie. Në 
të tre qarqet pjesë e këtij auditimi janë rreth 300 shkolla, nga të cilat janë vlerësuar vetëm 270 
mësimdhënës. Vlerësimi organizohet për disa ditë vetëm me vizita njëditore në klasë, duke i 
kufizuar inspektorët në dhënien e vlerësimit nëse metodat e mësimdhënies janë në përputhje 
me kërkesat e kurrikulës. Krahas kësaj jepen rekomandime por nuk ka informata kthyese nëse 
ato janë duke u zbatuar pasi që nuk ka monitorim dhe komunikim ndërmjet drejtorëve të 
shkollave, DKA-ve dhe AI, të cilat nuk japin asnjë informacion nëse ky proces po jep ndonjë 
rezultat. 

Trajnimet për kurrikulën dhe metodat e mësimdhënies të organizuara nga MAShTI 
organizohen për periudha të shkurtra (gjashtë ditë për kurrikulën). Trajnimi përbëhet 
kryesisht nga teoria dhe disa detyra shtëpie që u jepen mësimdhënësve. Sipas përgjigjeve të 
dhëna gjatë auditimit, kjo nuk i plotëson nevojat e mësimdhënësve. Disa mësimdhënës janë 
të rinj dhe disa kanë shumë përvojë që në praktikë nënkupton se ata mund të mos kenë të 
njëjtat njohuri dhe përvojë në teknikat e mësimdhënies, duke pasur kështu nevoja të 
ndryshme për t'u plotësuar përmes trajnimit. Mungesa e analizës së nevojave dhe mungesa e 
komunikimit me DKA-të krijojnë vështirësi në përmirësimin e metodave të mësimdhënies 
dhe përdorimin e praktikave më të mira të mësimdhënies. 

Për shkak të mungesës së komunikimit mes MAShTI-it, DKA-ve dhe shkollave, është e 
vështirë të kuptohet se si është duke u zbatuar kurrikula në raport me vlerësimin e nxënësve 
me qëllim që të ndërmerren hapat e duhur. Vizita e ekipit të auditimit në shkolla tregon se as 
mësimdhënësit dhe as drejtorët nuk janë përfshirë ndonjëherë në ndonjë proces të dhënies së 
komenteve ose informacionit rreth vështirësive në përmirësimin e praktikave të vjetruara.  
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3 Rekomandimet  

Ky kapitull përfshin rekomandimet e Zyrës Kombëtare të Auditimit. Në mënyrë që të 
përmirësohet sistemi i arsimit si dhe metodat e vlerësimit, institucionet përgjegjëse duhet të 
zbatojnë rekomandimet e mëposhtme si çështje me prioritet:  

MAShTI rekomandohet të:  

1. Përdorë plotësisht testet ndërkombëtare si mjete për të përcaktuar mangësitë në 
sistemin e arsimit duke marrë parasysh raportet e OBZhE-së dhe duke kryer analiza 
të plota për politikat që duhen bërë/përmirësuar/ndryshuar; 
 

2. Komunikojë gjetjet nga vlerësimi ndërkombëtar dhe t’u japë DKA-ve rekomandime si 
dhe të përcjellë procesin; 
 

3. Përmirësoj metodat e vlerësimit kombëtar dhe të përfshijë praktikat e mira 
ndërkombëtare dhe kërkesat e kurrikulës vendore në mënyrë që të arrihen rezultate 
reale; 

4. Krijojë një kornizë kombëtare që përcakton kriteret për të gjitha notat (1-5) e nivelit 
parauniversitar duke marrë parasysh kërkesat e kurrikulës për nivele dhe lëndë të 
veçanta;  
 

5. Sigurojë që DVSM-ja i monitoron testet dhe nëse ato i përmbushin kërkesat e 
kurrikulës, e cila kërkon që mësimdhënësit të sigurojnë që nxënësit i kanë zhvilluar 
komunikimin, njohuritë, të menduarit kreativ etj.; 
 

6. Sigurojë se Inspektorati i Arsimit fillon me vlerësimin e mësimdhënësve dhe 
mjeteve të vlerësimit dhe rrit numrin e tyre duke siguruar informata kthyes nga 
drejtorët e shkollave dhe DKA-të rreth rekomandimeve që i janë dhënë 
mësimdhënësve pas përfundimit të vlerësimit; 
 

7. Në komunikim me DKA-të, rivlerësojë nevojat për trajnim lidhur me kurrikulën dhe 
trajnime të tjera, në mënyrë që të ndryshohen metodat e tanishme të mësimdhënies 
(me në qendër mësimdhënësin);  
 

8. DKA-të dhe drejtorët e shkollave duhet të sigurojnë komunikim të rregullt lidhur me 
planet dhe raportet vjetore të shkollave që përfshijnë vlerësimin dhe metodat e 
vlerësimit të nxënësve në klasë; 
 

9. Drejtorët e shkollave të bëjnë monitorimin e rregullt të zbatimit të metodave të 
vlerësimit sipas kërkesave që dalin nga kurrikula dhe njëkohësit DKA-të të bëjë 
monitorim nëse këto aktivitete planifikohen dhe raportohen nga drejtorët.  
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Shtojca 1. Metodologjia dhe fushëveprimi, kriteret e auditimit 
dhe përshkrimi i sistemit 
Metodologjia dhe fushëveprimi 
Metodologjia jonë e auditimit mbështetet kryesisht në krahasimin e dokumenteve dhe 
praktikave për të përcaktuar ndryshimet kryesore midis metodave të vlerësimit të nxënësve 
në nivelin ndërkombëtar, kombëtar dhe shkollor. Janë analizuar llojet e instrumenteve të 
vlerësimit, llojet e pyetjeve të provimit, pikëzimin dhe përcaktimin e mangësive të vlerësimit 
kombëtar dhe të atyre shkollor në krahasim me ato ndërkombëtare. Analizat tona përfshijnë, 
por nuk kufizohen në: 

Krahasimin dhe metoda e testimit në PISA-s, Testit të Arritshmërisë dhe notave shkollore për 
nxënësit që morën pjesë në PISA 2018; 

 Krahasimi i testeve me shkrim; 
o Krahasimi midis Testit të Arritshmërisë dhe PISA-s 
o Krahasimi midis testeve shkollore dhe PISA-s 

 Analiza e instrumenteve të vlerësimit të shkollës; 
 Vizita në terren në shkolla; 
 Analiza e legjislacionit kombëtar që rregullon vlerësimin e nxënësve; 
 Analiza e standardeve ndërkombëtare për arsim dhe praktikat e mira të ofruara nga 

institucionet ndërkombëtare që merren me arsim; 
 Intervistat me zyrtarët e ministrisë dhe komunës; 
 Intervistat me mësimdhënës 
 it dhe drejtorët e shkollës. 

Subjekti kryesor i këtij auditimi në nivelin qendror janë MAShTI me fokus specifik në 
Divizionin për Standardet, Monitorim dhe Vlerësim (DVSM) si organ përgjegjës për 
planifikimin dhe përgatitjen e provimeve kombëtare si dhe udhëzimet e vlerësimit për 
shkolla, inspektorati i arsimit në MAShTI përgjegjës për monitorimin e shkollave. Në nivel 
lokal, auditimi ynë mbulon nëntë shkolla fillore brenda tre komunave me përzgjedhje të 
rastësishme sipas grupimit një e madhe, e mesme dhe e vogël ( Prizren, Istog dhe Novobërdë, 
shih shtojcën 1). Për përzgjedhjen e shkollave janë marrë parasysh dallimet urbane-rurale.  

Ky auditim mbulon vitet 2018, 2019, 2020 dhe 2021 

Kriteret e auditimit  
Kriteret e auditimit rrjedhin nga legjislacioni i MAShTI-t, i zbatueshëm për vlerësimin e 
nxënësve në arsimin e mesëm të ulët, praktikat e mira nga vendet e OBZhE-së dhe përdorimi 
i brendshëm nga MASHT-i dhe shkollat, dhe standardet ndërkombëtare nga OBZhE dhe 
ISCED për sistemin arsimor. 
MAShTI organizon pjesëmarrjen e nxënësve në çdo formë të vlerësimit ndërkombëtar. 
Rezultatet i dorëzohen MAShTI-t dhe ato duhet të analizohen dhe diskutohen në nivel 
kombëtar dhe, nëse është e mundur, në nivel rajonal në mënyrë që të identifikohen shkaqet 
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për rezultatet e padëshirueshme. Të gjeturat dhe rekomandimet i drejtohen shkollës për të 
përmirësuar situatën e mësimdhënies dhe mënyrën e vlerësimit të nxënësve. 

• MAShTI është përgjegjës për të siguruar që metodat e mësimdhënies janë 
rregulluar sipas ISCED53, i cili përcakton nivelet dhe metodat e përdorura për 
zhvillimin e aftësive të të nxënit për çdo nivel në shkolla54. Inspektorati i Arsimit 
duhet të monitorojë nëse mësimi i një metode vlerësimi bazohet në kurrikulë dhe 
standardet ndërkombëtare të arsimit. MAShTI, në koordinim me komunat, duhet 
të adresojë të gjeturat e OBZhE-së pas rezultateve në PISA 201555 dhe 201856 si dhe 
në TIMMS në 201957. Të gjeturat e OBZhE-së në lidhje me qasjen e mësimdhënies 
duhet të adresohen dhe monitorohen nga IA i MASHT-it, Drejtoritë Komunale të 
Arsimit (DKA) dhe inspektorët komunalë. 

• Kurrikula është hartuar në bazë të praktikave më të mira ndërkombëtare58. MAShTI 
(emërtuar si AKKVS59) duhet të sigurojë që vlerësimi i standardizuar i arritjeve të 
nxënësve bazohet në kriteret për përparimin e nxënësve dhe se ata janë në përputhje me 
kërkesat e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK) për vlerësimin që çon në 
kualifikim. Sipas kurrikulës, nxënësit vlerësohen gjatë mësimnxënies përgjatë gjithë vitit 
shkollor. Kriteret për vlerësimin e nxënësve përcaktohen në bazë të plan-programit të 
lëndës, p.sh. në matematikë vlerësimi duhet të përqendrohet në matjen për bërjen e 
gjykimeve në përvetësimin e nocioneve dhe koncepteve bazë të matematikës.60 

• Vlerësimi i nxënësve duhet të organizohet në bazë të kurrikulës61. Gjatë përgatitjes 
së vlerësimeve përgjatë vitit shkollor, çdo instrument vlerësimi duhet të bazohet 
në kërkesat minimale të kurrikulës. Departamentet profesionale në shkolla duhet të 
diskutojnë dhe zhvillojnë planet e mësimdhënies në baza vjetore dhe mujore. Përveç 
kësaj, ata duhet të monitorojnë zbatimin e kurrikulës dhe të vlerësojnë ndikimin në 
performancen e nxënësve. Departamentet profesionale duhet të sigurojnë se vlerësimi 
përfundimtar i arritshmërisë është në pajtime me kurrikulën62. Për të siguruar dhe 
përmirësuar cilësinë dhe efikasitetin e arsimit dhe trajnimit, Inspektorati i Arsimit (IA) 
dhe DKA-të e MAShTI-t duhet të kryejnë inspektime, monitorime dhe vlerësime të 
rregullta. Kjo bëhet për të rritur cilësinë e arsimit dhe për të siguruar që kurrikula 
kombëtare të jetë në përputhje me metodologjinë arsimore të OBZhE-së.  

 
53 Klasifikimi standard ndërkombëtar i arsimit, aprovuar në sesionin e 29-të të konferencës së përgjithshme të UNESCO-s 
mbajtur në nëntor 1997 dhe rishikuar kohë pas kohe. 
54 Ligji no.04/L-032 për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës.  
55 Programi Ndërkombëtar për Vlerësimin e Nxënësve (PISA), rezultatet nga PISA 2015, https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-
results-in-focus.pdf pg, fq. 7, 8, 11 
56 Programi Ndërkombëtar për Vlerësimin e Nxënësve (PISA), rezultatet nga PISA 2018, 
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_KSV.pdf 
57 Rezultatet Ndërkombëtare në matematikë dhe shkencë - TIMSS 2019 https://www.iea.nl/sites/default/files/2020-12/TIMSS-2019-
International-Results-in-Mathematics-and-Science.pdf fq. 9. 
58 Standardet Ndërkombëtare të Klasifikimit të Arsimit ISCED 2011. 
59 Agjencia e Kosovës për kurrikulë, vlerësim dhe standarde.  
60 Kurrikula Bërthamë korniza-berthame-2-final_kl5_9.pdf, fq 54. 
61 https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/kurrikula-berthame-1-finale-2.pdf;  Ligji no.04/L-032 për arsimin Parauniversitar në 
Republikën e Kosovës, neni 25, pjesa 4.2, fq.19. 
62 UA 22/2016 për departamentet profesionale në shkolla, neni 4, pikat 3, 4. 
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Përshkrimi i Sistemit 

Palët kryesore 
MAShTI harton politikat për mënyrën e 
mësimdhënies dhe mësimnxënies në nivel 
vendi. Po ashtu, roli i MAShTI-t është të 
përcaktoj kriteret për mënyrën e vlerësimit 
dhe notimit të nxënësve. Në kuadër të 
MAShTI-t janë të vendosura departamentet 
që kanë rol kyç në hartimin dhe mbikëqyrjen 
e programeve mësimore. Divizioni për 
Standarde, Monitorim dhe Vlerësim (DVSM) 
në kuadër të MAShTI-t është përgjegjës për 
hartimin, administrimin, dhe vlerësimin e të 
gjithë instrumenteve vlerësuese në nivel 
kombëtar si dhe organizimi i testeve ndërkombëtare në të cilët merr pjesë Kosova.  

Në nivelin lokal, Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA) përfshijnë inspektoratet përgjegjëse 
për monitorimin e lidhshmërisë së mësimdhënies dhe vlerësimit të nxënësve si dhe 
përputhshmërinë e vlerësimeve shkollore me kurrikulën kombëtare. Ndërkaq, në nivelin 
shkollor janë përgjegjës departamentet profesionale të përbërë nga mësimdhënës të shkollave 
përkatëse. Këto departamente marrin për sipër përzgjedhjen e instrumenteve dhe hartimit të 
tyre për vlerësim të vazhdueshëm të nxënësve gjatë vitit shkollor. Këto instrumente dhe 
përdorimi i tyre diskutohen në më shumë detaje më poshtë. 

Vlerësimi ndërkombëtar 
Lloje të ndryshme të vlerësimit ndërkombëtar të nxënësve veprojnë si instrumente për të 
përcaktuar efektivitetin e sistemeve arsimore dhe shkallën në të cilën ato i pajisin nxënësit me 
aftësi dhe njohuri të zbatueshme për t’iu përshtatur botës reale, veçanërisht tregut të punës. 
Vlerësime të tilla ndërkombëtare dhe rezultatet e tyre shpesh përdoren në përcaktimin e 
ndonjë mangësie në politikat dhe strukturat arsimore përmes theksimit të zonave 
problematike varësisht nga parametrat e përdorura, por gjithashtu përdoren për të matur 
progresin e reformave të vazhdueshme të politikave. 

Vlerësimi ndërkombëtar më i njohur i nxënësve është PISA i administruar nga OBZhE-ja. 
Nxënësit që marrin pjesë në PISA janë 15-vjeçarë nga një mostër përfaqësuese (që llogariten 
për faktorët gjeografikë/socio-ekonomikë) me minimumi 150 shkolla në të gjithë vendin. Testi 
në vetvete është një provim me shkrim i cili vlerëson zbatimin e njohurive dhe aftësive të 
leximit, matematikës dhe shkencës për të përmbushur sfidat e jetës reale përmes një game të 
gjerë pyetjesh që matin parametra si mendimin kritik dhe shkrim-leximin63.  

Po kështu, TIMSS vlerëson aftësitë dhe njohuritë e fëmijëve në matematikë dhe shkencë në 
vitin e katërt ose të tetë të shkollimit. Qëllimi i TIMSS është të sigurojë informacionin më të 

 
63 Çka është PISA? https://www.oecd.org/pisa/ 

MAShTI

DVSM

DKA

Departamentet 
profesionale
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mirë në lidhje me politikat për të ndihmuar në përmirësimin e mësimdhënies dhe të të nxënit 
të matematikës dhe shkencës64. 

Që nga fillimi i tij në 2000, PISA (krahas testeve të tjera të tilla si TIMSS) është dëshmuar të 
jetë një mjet efikas i krahasimit për cilësinë, barazinë dhe efikasitetin në rezultatet e të nxënit 
në të gjithë vendet65 dhe gjithashtu një mjet për vlerësimin e politikave. Vende të tilla si Greqia 
dhe Sllovakia përdorën PISA për të reformuar programet e tyre mësimore për të harmonizuar 
kornizat e tyre kombëtare për të përfshirë kompetencat e ngjashme me PISA-n66. 

 Vlerësimi kombëtar 
Testet më të dukshme kombëtare mbahen një herë pas vitit të 9-të të shkollimit zyrtar dhe një 
herë pas përfundimit të shkollimit parauniversitar (përfshirë arsimin profesional). Këto 
provime hartohen, administrohen dhe vlerësohen nga DVSM në kuadër të MAShTI-t. Pjesa 
më e madhe e të dy provimeve përbëhet nga matematika dhe gjuha shqipe, dhe pjesa tjetër 
përfshin lëndë të tjera në të cilat nxënësit kanë marrë pjesë gjatë shkollimit të tyre zyrtar. Këto 
janë provime hartohen me pyetje me zgjedhje të shumëfishtë, ku një nga katër opsionet është 
i saktë për secilën pyetje, dhe secila pyetje peshon njësoj në pikëzimin e përgjithshëm. 

 Testi i Arritshmërisë 
Provimi kombëtar i mbajtur pas vitit të 9-të të shkollimit zyrtar quhet Test i Arritshmërisë në 
krahasim me testin e Maturës që mbahet pas klasës së 12. TA-ja përbëhet nga 80 pyetje që 
mbulojnë 9 lëndë, 30 prej të cilave korrespondojnë me matematikën dhe gjuhën shqipe me 
nga 15 pyetje secila67. 

Vlerësimi i bazuar në shkollë 
Vlerësimi i brendshëm i nxënësve në nivelin fillor dhe të mesëm të ulët (deri në vitin e 9-të të 
shkollimit zyrtar) përdor instrumente të ndryshme vlerësimi përgjatë vitit akademik, i cili 
është i ndarë në tre periudha, si vijon:  

1. Shtator – dhjetor;  
2. Janar – mars  
3. Prill – qershor  

Nga niveli i mesëm i ulët, çdo periudhë ndahet në dy vlerësime përmbledhëse (VP1 dhe VP2). 
VP1 zakonisht përbëhet nga 3-4 instrumente të ndryshme vlerësimi (si p.sh. angazhimi në 
klasë, detyrat e shtëpisë, esetë, testet, etj.) dhe përbën 60% të notës përfundimtare të SA-së. 
40% e mbetur llogaritet nga një instrument vlerësimi nga VP268. Përzgjedhja dhe hartimi i 
instrumenteve të vlerësimit mbështetet në autonominë e mësimdhënësve në klasë dhe 
aktivëve profesionale përgjegjëse për përgatitjen e planprogrameve dhe planeve mësimore 
për vitin krahas vlerësimit të nxënësve. Aktivët profesionale të shkollave janë përgjegjëse për 
hartimin e instrumenteve të vlerësimit69. 

 
64 TIMSS 2019 Rezultatet Ndërkombëtare në Matematikë dhe Shkencë.  
65 Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Vështrime dhe interpretime. OBZhE.  
66 Breakspear, S. (2012). Ndikimi i Politikave të PISA-s: Një Eksplorim i Efekteve Normative të Pikave të referimit 
Ndërkombëtar në Performancën e Sistemit Shkollor. OBZhE Letër Pune për Arsim ro. 71. 
67 Informata, Udhëzime dhe Rregulla për Nxënës për Testin e Arritshmërisë 2020. MAShTI. 
68. UA 08/2016 për Vlerësimin e Nxënësve sipas Kornizës së Kurrikulës së Arsimit Parauniversitar të Republikës së Kosovës. 
69 AU 22/2016 për Aktivet Profesionale (Departamentet) të Shkollave). 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

27 
 

Shtojca 2. Anketa për mësimdhënësit e matematikës  
Sa kohë 
keni që 
punoni 
në 
shkollë? 

A keni ditar 
personal? Si 
organizohet? 

A keni 
mbajtur 
trajnimin 
për 
kurrikulë? 

Cilat trajnime tjera 
keni mbajtur? A 
kanë qenë të 
dobishme? 

Si e 
siguroni 
40% të 
materialit 
sipas 
kritereve? 

A keni pas hapësirë 
ndonjëherë të 
shprehni ndonjë 
mendim mbi 
kurrikulën apo 
plan-programet tek 
MAShTI? 

A keni qenë të 
përfshirë në 
ndonjë test 
ndërkombëtar? 
Çfarë përgatitje 
keni pasur? 

A jeni të 
përfshirë për 
para-
përgatitje për 
TA? Si i 
përgatitni 
nxënësit? 

A jeni ndonjëherë 
subjekt i 
monitorimit nga 
drejtori dhe 
Inspektorati 
Rajonal? Çfarë kanë 
monitoruar? 

23 vite Po. Sipas 
instrumenteve që 
I përcaktojmë 
sipas UA. 

Po. Trajnuar si 
trajnerë. Trajnime 
lëndore që zgjasin 
rreth 5 ditë. 

Online. Jo. Jo.     

26 vite Po. Sipas UA. Po. Mbi 300 orë 
trajnime. Kanë 
qenë "interesante" 

Libra me 
detyra të 
zgjidhura. 

Jo. Jo.     

38 vite Po. Organizohet 
sipas UA dhe 
përcaktohen 
instrumentet në 
aktivë. 

Po. Trajnimi për 
nxënësin në 
qendër, për fushë. 
Trajnimet nuk janë 
të mjaftueshme, 
sidomos kur 
përzihen të gjitha 
lëndët. 

  Jo. Po. Nuk ka pas 
ndonjë material 
nga MAShTI. 

  Rrallë ka inspektorë 
në shkollë. Ka 
inspektim nga 
drejtori. 

23 vite Po. Sipas UA. Po. Trajnimi për 
vlerësimin 
sumativ/formativ. 
Trajnimet kanë 
pasur material të 
mirë. 

Online. Jo. Po. Nuk ka pas 
ndonjë material 
nga MAShTI. 

  Monitorim nga 
drejtori/koordinatori. 
Rekomandime në 
takime (jo të 
shkruara). 
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25 vite Po. Sipas UA. Po. Trajnimi për 
nxënësin në 
qendër. Trajnimet 
janë të shkurtra 
dhe jo mirë të 
përgatitura. Pas 
trajnimit të 
kurrikulës prapë 
është më lehtë të 
përdoren metodat 
tradicionale. 

Me vet 
iniciativë 
nga burime 
të 
ndryshme. 

Jo.     Po, ka raporte nga 
drejtori. 

20+ vite. Po. Organizohet 
sipas UA dhe 
përcaktohen 
instrumentet në 
aktivë. 

Po. Po. Trajnimet kanë 
qenë të mira. 

Detyra 
online dhe 
në libra të 
ndryshëm. 

Jo. Po. Nuk ka pas 
ndonjë material 
nga MAShTI. 

Po. Me orë 
shtesë. 

Po, sipas planit të 
drejtorit dhe në 
vlerësim të 
performancës nga 
Sistemi i Integruar 
Arsimor. 

21 vite. Po. Fletore e 
thjeshtë. 

Po. Nevojiten më 
shumë materiale 
për trajnime. 

Nga lëndët 
tjera. 

Jo. Po. Nuk ka pas 
ndonjë material 
nga MAShTI. 

Me teste 
provuese dhe 
detyra shtesë. 

Jo. 

21 vite Sipas UA. Po. Metodat e 
vlerësimit, formimi 
I testeve. Trajnerët 
mesatarisht të 
përgatitur. 

  Jo.       
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Shtojca 3. Anketa për mësimdhënësit e gjuhë amtare   
Sa kohë 
keni që 
punoni në 
shkollë? 

A keni ditar 
personal?                   
Si 
organizohet? 

A keni 
mbajtur 
trajnimin 
për 
kurrikulë? 

Cilat trajnime tjera 
keni mbajtur? A 
kanë qenë të 
dobishme? 

Si e siguroni 
40% të 
materialit 
sipas 
kritereve? 

A keni pas 
hapësirë 
ndonjëherë të 
shprehni ndonjë 
mendim mbi 
kurrikulën apo 
plan-programet 
tek MAShTI? 

A keni qenë të 
përfshirë në 
ndonjë test 
ndërkombëtar? 
Çfarë 
përgatitje keni 
pasur? 

A jeni të 
përfshirë për 
para-përgatitje 
për TA? Si i 
përgatitni 
nxënësit? 

A jeni ndonjëherë 
subjekt i monitorimit 
nga drejtori dhe 
Inspektorati Rajonal? 
Çfarë kanë monitoruar? 

13 vite Po. Kemi 
autonomi të e 
përcaktojmë 
sipas UA. 

Jo. Trajnim lëndor Online Jo. Jo.   Jo. 

35 vite Po. Sipas UA. Po. 400+ orë trajnime.   Jo. Jo.   çdo vit nga inspektorët 
rajonal. 

13 vite Po. Sipas UA. Po. Po, vlerësimi 
sumativ/formativ 

Me 
vështirësi. 
Online 
kryesisht. 

Jo. Po. Nuk ka pas 
ndonjë 
material nga 
MAShTI. 

Po. Me orë 
shtesë. 

Po. Kanë përcjelle 
ecurinë e orës dhe 
teknikat e 
mësimdhënies. 

35 vite Po. 
Organizohet 
sipas UA dhe 
përcaktohen 
instrumentet 
në aktivë. 

Po. Trajnimi për 
nxënësin në 
qendër. Trajnimet 
janë të shkurtra dhe 
jo nuk I përkasin 
fushave specifike. 

  Jo. Po. Nuk ka pas 
ndonjë 
material nga 
MAShTI. 

Me materiale 
shtesë dhe 
libra. 

Rrallë ka inspektorë në 
shkollë. Ka inspektim 
nga drejtori. 

12 vite Po. Sipas UA. Po. Trajnime lëndore, 
për zhvillimin e 
mendimit kritik, 
vlerësimi 
sumativ/formativ. 
Trajnime e 
shkurtra. 

Lektura, 
online. 

Jo. Po. Nuk ka pas 
ndonjë 
material nga 
MAShTI. 

  Monitorim nga 
drejtori/koordinatori. 
Rekomandime në 
takime (jo të shkruara). 
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23 vite Po. Sipas UA. Po. Trajnimi për 
nxënësin në 
qendër. Trajnimet 
janë të shkurtra dhe 
jo mirë të 
përgatitura. 

Nga lekturat 
dhe revista 
"Pioneri" 

      Po, ka raporte nga 
drejtori. 

20+ vite Po. 
Organizohet 
sipas UA dhe 
përcaktohen 
instrumentet 
në aktivë. 

Po Po, MKLSH. 
Trajnimet kanë 
qenë të mira. 

Online dhe 
në libra të 
ndryshëm. 

Jo. Po. Nuk ka pas 
ndonjë 
material nga 
MAShTI. 

Po. Me orë 
shtesë. 

Po, sipas planit të 
drejtorit dhe në vlerësim 
të performancës nga 
Sistemi i Integruar 
Arsimor. 

13 vite Po. Fletore e 
thjeshtë. 

Po. Trajnim për 
vlerësimin e 
vazhdueshëm. Në 
trajnimin e 
kurrikulës është 
kuptuar vetëm 
thelbi, jo më thellë. 

Me 
marrëveshje 
në aktivë. 

Jo.   Po. Me orë 
shtesë. 

Po. Sistemi i Integruar 
Arsimor ka bërë raport 
me rekomandime. 

9 vite Po. Fletore e 
thjeshtë. 

Po. Trajnerët nuk kanë 
qenë të përgatitur 
mjaftueshëm në 
trajnimin e 
kurrikulës. Nuk ka 
mjaftë trajnime. 

Me vet 
iniciativë në 
burime të 
ndryshme. 

Jo.   Jo.   

27 vite Po sipas UA. Po. Metodat e 
vlerësimit. 
Trajnerët nuk janë 
të përgatitur 
mjaftueshëm. 

Online. Jo.       
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Shtojca 4. Anketa për nxënësit e klasës së 7-të   
Si vlerësoheni në lëndën e 
matematikës? 

Si vlerësoheni në lëndën e 
gjuhës amtare? 

Sa jeni aktiv gjatë orëve të 
matematikës dhe gjuhës amtare? 

Me teste, detyra të shtëpisë, 
angazhim në klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Mësimdhënësit kërkojnë që të jemi 
aktiv 

Me teste, detyra të shtëpisë, 
angazhim në klasë 

Me teste, hartime, projekte, 
angazhim në klasë 

Mësimdhënësit kërkojnë që të jemi 
aktiv 

Me teste, detyra të shtëpisë, 
angazhim në klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Nganjëherë jemi aktiv 

Me teste, detyra të shtëpisë, 
angazhim në klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Nganjëherë jemi aktiv, p.sh. nëse 
kemi pyetje 

Me teste, detyra të shtëpisë, 
angazhim në klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Nëse kemi pyetje 

Me teste, detyra të shtëpisë, 
angazhim në klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Kur kërkon mësimdhënësi 

Me teste, detyra të shtëpisë, 
angazhim në klasë 

Me teste, hartime, projekte, 
prezantime, angazhim në 
klasë 

Jemi aktiv shpesh 

Me teste, detyra të shtëpisë, 
angazhim në klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Jemi aktiv p.sh. nëse kemi pyetje 

Me teste, detyra të shtëpisë, 
angazhim në klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Nganjëherë jemi aktiv, nëse kemi 
pyetje 
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Shtojca 5. Anketa për nxënësit e klasës së 9-të   
Si vlerësoheni në 
lëndën e matematikës? 

Si vlerësoheni në 
lëndën e gjuhës 
amëtare? 

A keni filluar 
para-përgatitjet 
për TA? 

Sa jeni aktiv gjatë orëve të 
matematikës dhe gjuhës 
amëtare? 

Me teste, detyra të 
shtëpisë, angazhim në 
klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Ende jo Kur kërkojnë 
mësimdhënësit, jemi aktiv 

Me teste, detyra të 
shtëpisë, angazhim në 
klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Ende jo, e dijmë që 
përfshihen 
mësimet nga klasa 
e 6 

Kemi hapësirë të jemi aktiv 

Me teste, detyra të 
shtëpisë, angazhim në 
klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Bëjmë përsëritje 
nga klasat 6-8 

Mësimdhënësit kërkojnë 
që të jemi aktiv 

Me teste, detyra të 
shtëpisë, angazhim në 
klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Ende jo Jemi aktiv nganjëherë, 
bëjmë detyra në tabelë 

Me teste, detyra të 
shtëpisë, angazhim në 
klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Bëjmë përsëritje 
nga mësimet e 
klasave 6-9 

Nëse kemi pyetje 

Me teste, detyra të 
shtëpisë, angazhim në 
klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Kemi filluar të 
diskutojmë 

Jemi shpesh 

Me teste, detyra të 
shtëpisë, angazhim në 
klasë 

Me teste, hartime, 
projekte, 
prezantime, 
angazhim në klasë 

Bëjmë përsëritje të 
mësimeve nga kl 6-
9 

Jemi aktiv gjatë orëve, 
prezantojmë nganjëherë 

Me teste, detyra të 
shtëpisë, angazhim në 
klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Ende jo Jemi aktiv p.sh. nëse kemi 
pyetje 

Me teste, detyra të 
shtëpisë, angazhim në 
klasë 

Me teste, hartime, 
angazhim në klasë 

Ende jo Nganjëherë jemi aktiv 
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Shtojca 6. Rezultatet në testin e arritshmërisë krahasuar me 
notat e nxënësve të njëjtë në klasën e 9-të   

Nxënësit me notë 1-1.99 0 0 0 

Pikët 2021 2019 2018 

80-90 0 0 0 

70-79 1 0 0 

60-69 1 3 2 

50-59 2 3 2 

40-49 1 0 1 

30-39 2 5 2 

20-29 0 0 0 

10--19 0 0 0 

0-9 0 0 0 

Nxënësit me notë 2-2.99       

pikët 2021 2019 2018 

80-90 4 9 2 

70-79 7 11 8 

60-69 15 26 24 

50-59 27 37 23 

40-49 36 19 24 

30-39 25 14 15 

20-29 12 8 6 

10--19 3 1 0 

0-9 1 1 1 

Nxënësit me notë 3-3.99       

Pikët 2021 2019 2018 

80-90 1 1 2 

70-79 8 9 19 

60-69 21 19 60 

50-59 36 30 50 

40-49 22 15 26 

30-39 16 15 20 

20-29 3 3 5 

10--19 1 1 1 

0-9 0 0 1 

Nxënësit me notë 4-4.99       

Pikëts 2021 2019 2018 

80-90 3 6 2 

70-79 26 32 43 

60-69 35 44 71 

50-59 38 28 28 

40-49 19 20 7 

30-39 4 11 0 

20-29 0 2 0 
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10--19 0 0 0 

0-9 0 1 0 

Nxënësit me notë 5       

Pikët 2021 2019 2018 

80-90 7 13 13 

70-79 27 29 40 

60-69 42 14 46 

50-59 14 24 25 

40-49 6 7 5 

30-39 1 3 0 

20-29 0 2 0 

10--19 0 0 0 

0-9 0 0 0 
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Shtojca 7. Letër konfirmimet dhe komentet nga entitetet e audituara 
Auditimi i kryer: “Vlerësimi i nxënësve në testet kombëtare dhe ndërkombëtare” 
Dokumenti: Komentet nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit 

Gjetjet/rekomandimet Pajtohem 
po/ jo 

Komentet nga Institucioni i audituar ne raste te 
mospajtimi 

Pikëpamja e ZKA-së 

Rekomandimi 1. Përdorë plotësisht testet 
ndërkombëtare si mjete për të përcaktuar 
mangësitë në sistemin e arsimit duke 
marrë parasysh raportet e OBZhE-së dhe 
duke kryer analiza të plota për politikat që 
duhen bërë/përmirësuar/ndryshuar; 

 MAShTI shfrytëzon rezultatet e testeve ndërkombëtare si 
mjet për të përcaktuar mangësitë në sistemin e arsimit 
duke marrë parasysh raportet e OBZhE-së dhe duke 
kryer analiza të plota për politikat që duhen 
përmirësuar/ndryshuar. 

MAShTI nuk ka ofruar 
dëshmi. 
Analizat që i ka pranuar ekipi 
auditues (në formë të raportit 
të PISA-s) kanë qenë të 
mangëta. Raporti i vitit 2018 
nuk përfshin shkaqe, efekte 
apo rekomandime që adresojnë 
rezultatet në nivel kombëtar 
dhe që ndikojnë në eliminimin 
e mangësive në sistemin e 
arsimit. 

Rekomandimi 2. Komunikojë gjetjet nga 
vlerësimi ndërkombëtar dhe t’u japë DKA-
ve rekomandime si dhe të përcjellë 
procesin;  

 Lidhur me këtë gjetje, ne si MAShTI konsiderojmë se 
duhet të rritet niveli i komunikimit dhe bashkëpunimit 
me DKA-të, mirëpo duhet cekur dhe faktin se të gjitha 
gjetjet lidhur me metodat e vlerësimit ndërkombëtar si 
dhe përgatitjet e raporteve lidhur me këto vlerësime 
ndërkombëtare, publikohen në web faqen zyrtare dhe si 
të tilla informata përcillen edhe tek DKA-të dhe tek i 
gjithë opinioni.  

Nuk është relevant me 
gjetjen/rekomandimin. 
Analizat lidhur me rezultatet 
e testeve ndërkombëtare duhet 
t’i adresohen shkollave 
rregullisht në mënyrë që ato 
të jenë në hap me proceset e 
MAShTI-t që të 
bashkëpunojnë drejtë 
përmirësimit në 
mësimdhënie/mësimnxënie si 
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dhe në mënyrën e vlerësimit të 
nxënësve. 

Rekomandimi 4. Krijojë një kornizë 
kombëtare që përcakton kriteret për të 
gjitha notat (1-5) të nivelit parauniversitar 
duke marrë parasysh kërkesat e kurrikulës 
për nivele dhe lëndë të veçanta të vitit;   

 Aktualisht ne si MAShTI, kriteret e notimit për të gjitha 
notat (1-5), i kemi të rregulluar me UA me nr. 08/2016, 
Neni 5. 

Nuk është relevant me 
gjetjen/rekomandimin. 
UA 08/2016 përmban kritere 
të përgjithshme. Ky 
rekomandim kërkon që të 
përfshihen në detaje kërkesat e 
kurrikulës për çdo lëndë dhe 
nivel të arsimit 
parauniversitar.  

Rekomandimi 7. Në komunikim me DKA-
të, rivlerësojë nevojat për trajnim lidhur 
me kurrikulën dhe trajnime të tjera, në 
mënyrë që të ndryshohen metodat e 
tanishme të mësimdhënies  (me në qendër 
mësimdhënësin);   

 Ne si MAShTI, në bashkëpunim me organizatat vendore 
dhe ndërkombëtare në vazhdimësi ofrojmë trajnime në 
mbështetje  të zbatimit të kurrikulës me metodologji më 
të avancuara duke marr për bazë praktikat më të mira 
nga vendet në rajon dhe më gjerë. 

Nuk është relevant me 
gjetjen/rekomandimin. 
Gjetja ndërlidhet me 
kurrikulë dhe nuk është 
ofruar dëshmi për 
vlerësimin e nevojave për 
trajnimin e mësimdhënësve 
dhe arritjet/vështirësitë. 

 


