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Të metat e mësimeve private: Rasti i Gjakovës 
 

Mësimet private/kurset private jashtë plan programit shkollor janë bërë një fenomen shumë i shpeshtë 

në Kosovën e pasluftës. Përderisa mësimet shtesë për interesa të nxënësve tingëllojnë të dobishme dhe 

të favorshme në teori, mësimet private në Kosovë vijnë me mangësi të shumta, që rezultojnë të jenë të 

dëmshme për nxënësit. 

Problemi kryesor me mësimet private/kurset private jashtë plan programit në shkollë vjen nga fakti që 

ata më së shpeshti jipen prej mësuesve që japin mësim me po të njëjtat tema edhe ne plan programit e 

shkollës. Mësuesit që në të njëjtën kohë japin mësim në shkollë dhe privatisht dëmtojnë interesin e 

nxënësve në masë të madhe. Shumicën e rasteve, kjo dërgon tek favorizimi i atyre nxënësve që marrin 

pjesë në kurse private, dhe diskriminim i atyre që nuk shkojnë në kurse private. Kështu, nxënësit në 

gjendje jo të mirë ekonomike, të cilët nuk mund të marrin pjesë në kurse private, janë të diskriminuar; 

kurset private janë barrë (ngarkesë) financiare për prindërit, të cilët kanë gjendje jo të kënaqshme 

ekonomike. 

 

Studimi është bërë me qëllim që të hyjmë më thellë në përfitimet dhe disavantazhet e mësimeve 

private/kurseve private jashtë plan programit të shkollave. Studimi synon të analizojë perceptimin e 

nxënësve, prindërve dhe mësuesve në lidhje me rëndësinë e kurseve private. Më konkretisht, aspektet 

kryesore që studimi dëshiron t’i mbulojë janë: nëse nxënësit që marrin pjesë në kurse përfitojnë nga ata; 

nëse nxënësit që nuk marrin pjesë në kurse a ndihen në disavantazh në shkollë dhe të diskriminuar nga 

mësuesit e tyre; nëse prindërit besojnë që kurset janë përfituese për fëmijët e tyre; dhe nëse mësuesit e 

kanë të regjistruar ligjërisht kursin e tyre privat.  

Rezultatet e raportit na japin neve arsye për të besuar që disavantazhet  e kurseve private tejkalojnë 

avantazhet deri me tani.  



Kurset privte të mësuesve dhe efektet tek fëmijet dhe komuniteti. 
 

Tetor, 2014 Page 6 
 

                                                                     Metodologjia 
 

Rezultatet që janë analizuar më poshtë janë bazuar në tri pyetsorë të hapur dhe të mbyllura që janë 

shpërndarë nëpër territorin e Komunës së Gjakovës. Pyetjet janë mbushur nga 334 pjesëmarrës që janë 

zgjedhur në mënyrë të rastësishme, që  ka siguruar pjesëmarrje të niveleve të ndryshme, duke mbuluar 

të gjitha moshat dhe gjinitë.  

Nxënësit nga klasa 1rë deri tek klasa 5të në shumicë, janë zgjedhur nga zona urbane me periferi. Ne kemi 

vazhduar në këtë mënyrë për arsye të faktit se shumë prej fëmijëve që marrin pjesë në kurse privat 

tradicionalisht vijnë nga këto zona. Prandaj, pjesa më e madhe e mostrave janë marrë nga kjo zonë. 

Ende, mostra në total përmban gjithashtu dhe fëmijë nga zonat rurale. Kështu është vazhduar me 

nxënësit e shkollës fillore të lartë (nxënësit e klasës 6të deri në të 12të). 

Duhet të përmendet që për këtë studim janë përdorur mjete të ndryshme të komunikimit, në mënyrë që 

të jenë sa më relevante dhe efektive. Format online me anë të Google Docs, janë përdorur duke ofruar 

dërgesë te drejtpërdrejt nxënësve të shkollës së mesme, duke marrë parasysh që kjo është forma më e 

përdorur e teknologjisë së informacionit në ditët e sotme. Studimi është kryer gjatë sezonit, sepse 

shkollat kanë qenë në pushimin veror, kështu që pyetësorët janë shpërndarë përmes anëtarëve të 

organizatës dhe shoqërisë së tyre. 

Marrja e mostrave të rastit është kryer edhe në kategorinë e prindërve. Qëllimi i këtij studimi ka qenë të 

intervistojmë prindërit që kanë  një ose më shumë fëmijë që janë në shkollë, kështu që ne kemi zgjedhur 

prindërit që kanë së paku një fëmijë që kanë moshë për shkollë. 

Në fund, një metodologji ndryshe është përdorur përshpërndarjen e pyetësorëve për mësues duke 

marrë në konsideratë ndjeshmërinë e temës së projektit. Mësuesit janë zgjedhur nga shkolla dhe 

subjekte të ndryshme, në mënyrë që studimi të jetë më efektiv dhe të ketë rezultate reale.  

Fillimisht, studimi përmbledh gjetjet për katër pyetësorët. Pas kësaj, flet për kufizimet në këtë pilot 

studim të vogël, dhe na jep rekomandime se si në të ardhmen, në shkallë më të gjerë mund të 

reduktohen kufizimet.  

Në fund, studimi përfundon me rekomandimet që duhet të merren në konsiderate  në të ardhmen për 

shkollat, komunën dhe institucionet kombëtare.  

 

Fëmijët: Nxënës të klasës 1rë deri në të 5të 

 

Në këtë seksion të raportit analizon mendimet, perceptimey dhe ndjenjat e nxënësve në lidhje me 

kurset private. Pyetjet tentojnë të zbulojnë përqindjen e mësimeve private që u ofrohen nxënësve te 

ciklit të ulët.  
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 8 nga 46 nxënës nuk kanë qenë të kënaqur me përformancën e mësuesve të tyre, kurse 38 kanë 

qenë. Kjo është një shenjë pozitive që tregon se fëmijët nxënës janë të kënaqur me 

mësimdhënësit në shkollën e tyre.  

38 

8 

A jeni të kënaqur me punën e mësuesit tuaj? 

Po 

Jo 
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 Siç mund të shihen në grafiku më lartë, 7 prej 46 nxënësve të anketuar marrin pjesë në mësime 

private jashtë plan programit së shkollës. Megjithatë, të gjithë marrin pjesë në kurse të mbajtura 

nga mësues të ndryshëm nga ata që kanë në shkollë.  

 

 Asnjë nga nxënësit e anketuar nga klasa  1 deri tek e 5 nuk marrin pjesë në kurse private të 

mbajtur nga mësuesit e shkollës. Kjo është një gjetje interesante, ku shihet se kurset private 

janë raste të rralla në mes të nxënësve në klasa të ciklit të ulët. Më tepër, mësuesit që mësojnë 

në kategoritë e klasës 1 deri në 5, nuk kanë nxitje të mjaftueshme të ofrojnë kurse private.  
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Nxënësit: Klasa 6tëderi 12të 

 

Kjo pjesë e hulumtimit, analizon përgjigjet që janë dhënë nga nxënësit e klasës 6të deri tek klasa e 12të. 

Në Kosovë, kjo mbulon si shkollën e mesme të ulët, ashtu edhe atë të lartë.  

Totali i nxënësve të anketuar nga klasa e 6të deri tek klasa e 12të ka qenë 138, me një moshë mesatare 

prej 15.3 vjetësh.  

 

 

 Ashtu si mund të shohim në grafikun më lartë, shumica e nxënësve janë “Pjesërisht të kënaqur” 

me sistemin e edukimit në Gjakovë.  

20 

105 

13 

A jeni të kënaqur me Sistemin e Arsimit në 
Gjakovë? 

Shumë i kënaqur 

Pjesërisht i kënaqur 

Aspak i kënaqur 



Kurset privte të mësuesve dhe efektet tek fëmijet dhe komuniteti. 
 

Tetor, 2014 Page 10 
 

 

 Njëjtë, pjesa më e madhe është vetëm “pjesërisht e kënaqur” me paraqitjen dhe punën e 

mësuesve të tyre.  
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A iu kanë trajtuar mësuesit tuaj ndonjëherë 
në mënyrë të padrejtë? 

Po, më shumë se një herë 

Po, një herë 

Kurrë 
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 Grafiku më lartë vë në pah një fenomen shumë problematik, duke konsideruar që 87 e të gjithë 

nxënësve të pyetur janë trajtuar padrejtësisht nga mësuesit e tyre, së paku një herë. Shumica e 

nxënësve janë ankuar se janë trajtuar pa të drejtë kur ka arritur puna tek vlerësimi me notë. 

 

 

 Sipas të dhënave, kurset në të cilat kanë marre pjesë nxenesit më së shumti janë kurse per 

gjuhën angleze, dhe kurse matematikore.  Kurse të tjera si gjuha frënge, muzika, dhe fizika po 

ashtu janë të frekuentuara, por jo në masën e dy të tjerëve. 

 

 Një rezultat interesant që vlen të përmendet, është se 87 nga 138 të anketuar, kanë pohuar se 

vijojnë kurse private e ofruara nga mësuesit e tyre të shkollës. 
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 42 nxënës pohuan se mësuesit e tyre kanë thënë në mënyrë të tërthortë, që nota e tyre do të 

përmirësohet në qoftë se ata marrin pjesë në kursin e tyre privat. 

 

 Vetëm 15 nga 138 studentë të anketuar thanë se mësuesit e tyre i kanë kërcënuar ata se notat e 

tyre do të përkeqësohen nëse nuk marrin pjesë në kursin e ofruar prej tyre. Nuk është një 

numër i madh, por vetëm fakti se ajo ndodhë, është alarmues. 

 

 

 73 thanë se e njohin dikë që është dënuar për mospjesëmarrje në një kurs privat të ofruar nga 

mësuesit e tyre. 

60 

78 

A besoni se mësimet private kanë ndihmuar 
të përparoni në shkollë? 

Po 

Jo 
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Anketimi i prindërve 

 

Në total, anketa është plotësuar nga 117 prindër, të cilët mesatarisht kishin 2 fëmijë që ndjekin shkollën 

në Gjakovë. 

 

34 

16 
88 

A besoni se ju mund të zotëroni një lëndë pa 
mësime shtesë? 

Po, mundem 

Jo, nuk mundem 

Varet 
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A jeni të kënaqur me edukimin e fëmijëve 
tuaj? 
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 Kur u pyetën nëse ata janë të kënaqur me sistemin e arsimit të fëmijëve të tyre, prindërit dhanë 

përgjigje shumë të ngjashme me vetë nxënësit; pjesa më e madhe janë vetëm pjesërisht të 

kënaqur me të. 

 

 Ndërsa shumicës së prindërve nuk u është kërkuar, në këtë pyetje, 24 nga 117 u përgjigjën se u 

është kërkuar të dërgojnë fëmijët e tyre në kursin privat. 

 

24 

93 
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 Siç mund të shihet në tabelën e mësipërme, 34 prindër pranuan që kanë dërguar fëmijët e tyre 

në kurset private. 

 

 Shumica dërrmuese e prindërve (57) nuk besojnë se është e drejtë që fëmijët e tyre të marrin 

pjesë ne kurset private te ofruara nga mësuesit e tyre në shkollë. Vetëm katër prej tyre besojnë 

se kjo është në rregull. 

 

 Ajo që është interesante për t’a analizuar, janë 22 prindërit që u përgjigjen se nuk mendojnë se 

është në rregull, por ky është opsioni i vetëm për fëmijët e tyre për të përmirësuar notat e tyre. 

4 

57 

22 

34 

A mendoni se është e drejtë që nxënësit të 
ndjekin kurse private të ofruara nga mësuesit 

e tyre në shkolle? 
Mendoj që është në rregull 

Nuk mendoj që është në rregull 

Nuk mendoj që është në rregull, 
por është i vetmi opsion për të 
përmirësuar notën e fëmijëve të 
mijë. 

Pa përgjigje 
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 Një tjetër çështje e identifikuar si problem të madh nga ana e prindërve është kostoja e kurseve 

private. Shumica dërrmuese e të anketuarve janë ankuar se dërgimi i fëmijëve në kurset private, 

ndikon negativisht në financat e tyre. 

 

 

 Shumica e prindërve janë përgjigjur se nuk mendoj nëse është e pranueshme për të dërguar 

fëmijët e tyre në kurset private të cilat janë të paregjistruara. 

75 
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A ndikon negativisht në financat tuaja 
dërgimi i fëmijëve në kurse private? 

Po, ndikon shumë 

Nuk ndikon shumë 
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Anketimi i  mësuesve 
 

Ky seksion përshkruan rezultatet e arritura duke analizuar pyetësorin që është shpërndarë në mesin e 

mësuesve. Në total, 33 mësues të klasave të ulëta (1-5) dhe të larta (6-12) janë anketuar. 

 

 

 

 Siç mund të shihet më lart, mësuesit në përgjithësi janë më të kënaqur me sistemin arsimor në 

krahasim me nxënësit dhe prindërit. Megjithatë, shumica e mësuesve të anketuar ende besojnë 

se sistemi mund të përmirësohet më shumë. 

 

9 

20 

2 

Sa jeni të kënaqur me sistemin e arsimit të 
Gjakovës? 

Shumë i kënaqur 

Mund të jetë më 
mirë 

Aspak i kënaqur 
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 Pjesa më e madhe e mësuesve mendojnë se mësimet e tyre janë të mjaftueshme. Pjesa më e 

madhe e mësuesve të anketuar besojnë se puna e nxënësit të tyre, të bërë në kuadër të plan 

programit shkollor, përgatit ata të mjaftueshëm, dhe është e mjaftueshme për të ndihmuar 

nxënësit që të zotërojnë lëndët e tyre. Kështu, ata nuk besojnë se ata kanë nevojë për mësime 

shtesë/kurse private. 

 

 

26 
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A mendoni se mësimet që nxënësit marrin në 
shkollë janë të mjaftueshme, ose a kanë 

nevojë për mësime shtesë? 

Po, mendoj që mësimet e 
shkollës mjaftojnë 

Jo, mendoj që është e 
nevojshme për mësime shtesë 
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Ju personalisht, a ofroni kurse private? 
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 Vetëm 5 prej mësuesve të anketuar thanë se ata personalisht ofrojnë kurse private jashtë plan 

programit shkollor. 

 

 19 prej mësuesve të anketuar kanë vërtetuar se ata e dinë se një kolegë i tyre ofron mësime 

private/kurse private jashtë plan programit shkollor. Kjo bie në në kontrast të thellë me pyetjen 

e mësipërme, ku vetëm pesë prej tyre kanë thënë se personalisht ofrojnë kurse, duke na bërë të 

besojmë se shumë mësues e kanë mbajtur të fshehtë faktin që ata personalisht ofrojnë kurse. 

 

19 

14 
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Kolegët tuaj a ofrojnë kurse private? 
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 Vetëm gjashtë të anketuar besojnë se kjo është e pranueshme dhe e përshtatshme që mësuesit 

të ofrojnë kurse private për nxënësit e tyre. 

 

 Arsyet që ata e thanë informacionin më larte janë të natyrave të ndryshme. Kryesisht, ata u 

ankuan se mësuesit i favorizojnë nxënësit që ndjekin kurset e tyre private, dhe për t'u dhënë 

atyre nota të larta në shkollë, në këtë mënyrë diskriminojnë nxënësit e tjerë. Gjithashtu, një 

mësues tha: "Çdo mësues duhet të japë maksimumin e tij në shkollë, dhe nuk duhet të kërkojë 

mësime shtesë." 

 

 

 Pjesa më e madhe e mësuesve të përfshirë në studim, thanë se ata nuk kanë informacion të 

mjaftueshëm për të gjykuar nëse kurset janë ligjore apo jo. 

 

 Megjithatë, 14 thanë se ata besojnë se ajo është e paligjshme. 

 

 

 Nga 6 mësues të cilët janë përpjekur për të marrë këtë informacion vetëm 1 mësues ka marrë 

një përgjigje nga institucionet përgjegjëse: 

"Po, unë kuptova se nuk iu lejohet të mbajnë kurse private me nxënësit që mësojnë në shkollë. 

Nëse ju nuk mund t’i mësoni ata në shkollë, a mendoni se ju mund të dilni me metoda të reja në 

kursin privat?!" 

 

 

 

2 

17 

14 

A jeni të informuar për ligjshmërinë e 
mbajtjes së kurseve te pa regjistruara që nuk 

paguajnë taksa? 

Mendoj që është në rregull 

Nuk kam informacion 

Nuk mendoj që është në rregull 
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 Një tjetër u përgjigj:  

"Institucionet e injorojnë faktin se nxënësit nuk marrin njohuritë e nevojshme nga shkolla dhe 

duhen mësime shtesë. Nëse ata do të merrnin njohuritë e nevojshme, nuk do të kërkonin për 

kurse private. Institucionet përgjegjëse e injorojnë këtë fakt. " 

 

Kufizimet 
 

Duke pasur parasysh se ky studim është vetëm studim pilot, ka shumë mangësi dhe kufizime që mund të 

përmirësohen, megjithatë, nëse studimi ri-niset në një shkallë të madhe. 

Problemi i parë vjen nga madhësia e mostrës vetë, e cila ishte relativisht e vogël, duke pasur parasysh 

numrin e banorëve të Gjakovës dhe personat të cilët ndjekin institucionet arsimore (në rastin tonë 

shkollat fillore dhe të mesme) në Gjakovë. Është e vështirë për të përgjithësuar gjetjet e studimit, kur 

vetëm 334 persona janë anketuar. Megjithatë, duke pasur parasysh se ky është vetëm një studim pilot, 

na jep një ide të mirë se si duket kjo fushë, dhe se si ne duhet të vazhdojmë në të ardhmen; ky studim i 

jep studiuesit një ide bazë të asaj se si është situata dhe cilat probleme janë më të mëdha. 

Një tjetër kufizim, i cili duhet të çrrënjoset, është problemi i gjuhës. Pyetësorët ishin vetëm në gjuhën 

shqipe, dhe janë shpërndarë në këtë mënyrë vetëm në mesin e folësve shqiptarë. Duke e bërë atë edhe 

më të vështirë për të përgjithësuar gjetjet. Në një të ardhme, studim më të gjerë, ky problem mund të 

çrrënjoset lehtë. 

Rekomandime 
 

 Studimi gjeti se nxënësit, prindërit dhe mësuesit janë shumë të pakënaqur me sistemin e arsimit 

të Gjakovës. Sistemi duhet të përmirësohet në mënyrë që të përshtaten nevojat e të gjitha 

palëve të përfshira. 

 Rezultatet tregojnë se ekziston një mungesë e vetëdijes që kurset  private janë të paregjistruara, 

nuk paguajnë taksat, dhe janë të paligjshme. Fushatat e ndërgjegjësimit duhet të rrisin vetëdijen 

mbi këtë fakt, kjo mund të përfshijë fushatat mediale, fushatat e mediave sociale dhe kështu me 

radhë. 

 Rezultatet tregojnë se ekziston një problem i madh, ku mësuesit ofrojnë kurse private për 

nxënësit e tyre. Nxënësit të cilët nuk ndjekin kurset ,ndihen të lënë anash dhe të diskriminuar 

nga mësuesit e tyre. Sipas studimit, ne sugjerojmë që të avokohet për ligje më të forta që 

rreptësisht ndalojnë mësuesit të ofrojnë kurse private për nxënësit e tyre. 
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 Studimi tregon se shumica e prindërve besojnë se duke dërguar fëmijët e tyre në kurse private 

dëmtohen financiarisht. Kjo tregon se nxënësit do të jenë më pak të ditur nëse prindërit e tyre 

nuk mund të përballojnë kurset private. Rekomandimi ynë është që komunat të ofrojnë pagesa 

shtesë/kompensim për mësuesit që të ofrojnë mësime shtesë në kuadër të plan programit 

shkollor. Kjo do të heqë nevojën për kurset private, të cilat duhet të paguhen nga nxënësit. 

 Një studim kombëtar mbi avantazhet dhe disavantazhet e kurseve private është me rëndësi të 

madhe. 

 Ndërkohë që rezultatet e këtij studimi janë shumë interesante dhe premtuese,  ende mbetet një 

studim pilot. Një studim më i madh me më shumë pjesëmarrës, një proces më rigoroz i 

përzgjedhjes mund të çojë në rezultate më të thella dhe veprime të cilat mund të informojnë 

politikën. Ne rekomandojmë këtë studim të vogël eksperimental të përshkallëzohet dhe kjo 

mund të çojë në dëshmi të bazuara për politikë-bërje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ky botim është prodhuar me përkrahjen e Bashkimit Europian. Përmbajtja e këtij botimi është 

përgjegjësi e George Williams Youth Assocation in Kosovo dhe në asnjë mënyrë nuk mund të 

konsiderohet si qëndrim i Bashkimit Europian ose KCSF-së”  

 

 

           

                   I zbatuar nga: 

 

 


