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HYRJE

Arsimi në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me një numër të madh sfidash.
Vitet e paraluftës, varfëria dhe periudha e tranzicionit kanë ndikuar nega-
tivisht në cilësinë dhe qasjen në arsim. Edhe pse janë bërë përpjekje të kon-
siderueshme nga ana e organizatave joqeveritare vendore dhe ndërkom-
bëtare për ta ulur nivelin e analfabetizmit në Kosovë, arsimimi i grave,
vajzave  dhe fëmijëve mbetet çështje së cilës duhet kushtuar vëmendje të
posaçme. Deri në ditët e sotme ndërprerja e shkollimit fillor të vajzave vazh-
don të jetë në rritje dhe sipas hulumtimit tonë, vetëm 15.8 përqind e vajzave
vazhdojnë shkollimin universitar.*

Menjëherë pas luftës në vitin 1999, fillon procesi i reformave në sistemin e
arsimit në Kosovë. Mirëpo, pas kaq vitesh, për mungesë të vlerësimeve dhe
hulumtimeve lidhur me ecurinë e reformave në sistemin e arsimit të Kosovës,
ka pak njohuri se deri ku është arritur me reformat dhe cilat janë ndryshimet
që kanë ndodhur në terren. 

Në pyetjet: Deri ku është mbërritur me reforma? Sa është përfshirë perspek-
tiva gjinore në kurrikula? A janë librat shkollor me përmbajtje, e cila reflek-
ton qasje më të ndjeshme nga aspekti gjinor? Sa ka ndryshuar gjendje në
aspektin e tejkalimit të paragjykimeve në baza gjinore në procesin mësimor?
Sa janë arsimtarët, drejtorët dhe manaxherët të ndjeshëm në aspektin gjinor
në punën e tyre të përditshme? A kanë mbeteur prapa me reforma viset
rurale për mungesë mjetesh financiare? 

Këto janë disa prej pyetjeve të cilave QKSGJ-ja është përpjekut t`u japë
përgjigje nëpërmjet këtij hulumtimi. 

Rezultatet që kanë dalë nga ky hulumtim besojmë se do t`u shërbejnë poli-
tikëbërësve që ta kenë një pasqyrë të qartë se si është gjendja në terrren sa
i përket reformave dhe aspektit gjinor në sistemin e arsimit. Mëtutje, të dhë-
nat dhe informacioni i nxjerrur nga ky hulumtim mund të shërbejë si udhërrë-

* Këto të dhëna janë marrë nga sutudimi i QKSGJ-së në vitin 2005 “Si votojnë gratë në
Kosovë”.  
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fyes për aktivistët dhe profesionistët në fushën e arsimit për të bërë reko-
mandime  dhe veprime konkrete, të cilat do të siguronin qasje të barabartë
në arsim dhe më shumë barazi  në sistemin e arsimit në Kosovë. 

Në bazë të rezultateve të hulumtimit tonë është e qartë se ka nevojë që per-
spektivës gjinore në sistemin e arsimit në Kosovë t’i kushtohet rëndësi shumë
më e madhe se që i është kushtuar deri tashti në mënyrë që të tejkalohen per-
spektivat tradicionale dhe të inkurajohen gratë dhe burrat që në mënyrë të
bararbartë të arsimohen dhe të ndërtojnë karirerë sipas zgjedhjes së tyre. 

Luljeta Vuniqi,
Drejtore Ekzekutive
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Përmbledhja ekzekutive

I. Analiza e teksteve shkollore

·· Nga të gjitha tekstet e analizuara (të përcaktuara me anë të mostrës),
autorët e tyre janë 74 përqind meshkuj dhe vetëm 26 përqind janë
autore (femra).  

·· Ilustrimet e teksteve shkollore favorizojnë më shumë meshkujt se sa fem-
rat prej 2.292 figurave gjinore, vetëm 885 janë femra të paraqitura në
ilustrimet e teksteve shkollore dhe 1.407 figura të meshkujve.

·· Marrë në përgjithësi të gjitha tekstet shkollore të ciklit fillor të analizuara,
profesionet dhe pozitat më të identifikuara për burrat dhe djemtë janë:
mjekë, historian, filozof, matematikan, shkrimtarë, punëtorë krahu, polic
komunikacioni, shofer, zjarrfikës, ushtar etj. Përderisa, profesionet në të
cilat paraqiten gratë dhe vajzat janë ato të mësueses, balerinës, labo-
rantes, pastrueses, këngëtares etj. 

·· Aktivitete e fëmijëve të paraqitura në tekste shkollore reflektojnë pozita
favorizuese dhe disfavorizuese varësisht prej gjinisë. P.sh. vajza e vogël
në shumicën e rasteve në tekstet shkollore është e prezantuar afër nënës
së saj, ndërkohë që obligimet e saj rreth shtëpisë janë shumë më të
mëdha krahasuar me vëllain e saj. 

·· Në  ilustrimet e teksteve shkollore më shumë i jepet hapësirë figurave të
meshkujve se sa femrave. Në “Edukatën Qytetare III” prej 151 figurave
të përgjithshme të gjinive, 100 janë figura mashkullore, 51 femërore.
“Edukata Qytetare V”, prej numrit të përgjithshëm 137, prej tyre 89 figu-
ra të gjinisë mashkullore, 48 janë  të gjinisë femërore. “Edukata Qytetare
VII”, 78 figura të gjinisë mashkullore, 32 të gjinisë femërore. “Historia
VI”, 47 meshkuj, 4 femra. “Leximi VIII”, 24 figura meshkujsh, 13 femra.
“Historia VIII”, 137 figura meshkujsh, 15 femrash etj. 

·· Edhe në ato tekste shkollore ku femra dominon në paraqitje të  ilustrimeve
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me figura është kryesisht në rolin e mësueses dhe nën përkujdesjen e
fëmijëve si në rastin e “Abetares”. Prej 215 figurave, 106  figura janë të
meshkujve kundrejt 109 të femrave. Në faqet e para të këtij teksti shkol-
lor, mungon plotësisht figura e prindit - mashkull. Prandaj, nëna është sub-
jekti më i përmendur në këto ilustrime,  të cilat  reflektojnë figurën e nënës
të përcaktuara nga konditat sociale patriarkale.               

II. Situata aktuale e përfshirjes së gjinive në sistemin arsimor 

·· Emrat e shkollave të Kosovës janë të dominuar nga gjinia mashkullore
(luftëtarë dhe shkrimtarë) prandaj 72 përqind janë emra të gjinisë
mashkullore, 4 përqind janë emra të gjinisë femërore, 5 përqind janë
emërtimet që nuk kanë të bëjnë me emra njerëzish, siç janë institucionet
parashkollorëve dhe 19 përqind janë emra të ndryshëm. 

·· Numri i mësimdhënësve në institucionet arsimore-edukative në Kosovë
është gjithsej 21.698, prej tyre 13.106 meshkuj dhe 8.592 femra.
Ndonëse, shifrat e përfaqësimit gjinor në nivele të ndryshëm arsimore
lëvizin, megjithatë meshkujt përfaqësohen me 4.514 persona më shumë
sesa femrat. 

·· Personeli administrativ i institucioneve edukativo arsimore përbëhet prej
numrit të përgjithshëm 1.228, nga të cilët 997 meshkuj dhe 231 femra.

·· Personeli ndihmës përbëhet prej gjithsej 3.635, nga të cilët 3.187
meshkuj  dhe 448 femra. Sipas kësaj del se  janë 2.739 meshkuj më
shumë sesa  femra që punojnë në personelin ndihmës të institucioneve
arsimore-edukative.

Arsimi parashkollor 
·· Struktura gjinore personelit të institucioneve parashkollore duke mos për-

shfirë nxënësit, 15 përqind janë meshkuj, ndërkaq numri i femrave të
angazhuara në nivelin e parë të arsimit përqindja arrin deri në 85
përqind.

·· Sipas të dhënave të  fundit prej 494 edukatorëve vetëm 1 është mashkull.
·· Disa nga përgjegjësit e arsimit kosovar janë të kënaqur me përfshirjen e

lartë të femrës në arsimin parashkollor. 
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Arsimi fillor i ulët dhe arsimi i mesëm i ulët
·· Struktura gjinore e personelit të arsimit fillor të ulët dhe arsimit të mesëm

të ulët përbehet prej 65 përqind meshkuj dhe 35 përqind femra.       
·· Në nivelin fillor të ulët dhe të mesëm të ulët janë të përfshirë 16.999

mësimdhënës, nga të cilët 60 përqind meshkuj dhe 40 përqind femra.

Arsimi i mesëm i lartë
·· Statusi gjinor i personelit të arsimit të mesëm të lartë është 74 përqind

meshkuj dhe 26 përqind femra. Përderisa struktura e personelit të
mësimdhënësve përbëhet prej 71 përqind meshkuj dhe 29 përqind
femra. Personeli administrativ përbëhet nga 175 meshkuj dhe 46 femra,
kurse personeli ndihmës nga 577 meshkuj dhe 76 femra (perqindja).  

Arsimi i lartë 
·· Gjinitë në nivelin e arsimit të lartë, respektivisht në Universitetin e

Prishtinës në personelin akademik kanë një shtrirje të pabarazpeshuar.
Prej 1.007 personave, 764 janë meshkuj dhe 243 janë femra. 

·· Profesor i rregullt: 185 meshkuj dhe 11 femra.
·· Profesor asistent: 132 meshkuj dhe 26 femra
·· Ligjërues: 139 meshkuj dhe 42 femra
·· Asistent: 237 meshkuj dhe 136 femra 
·· Prej 427 doktor shkencash, 384 janë meshkuj dhe 43 janë femra. Nga

gjithsej 272 magjistra shkencash 188 janë meshkuj dhe 84 femra.       
·· Struktura gjinore e dekanëve dhe Senatit në Universitetin e Prishtinës

është e udhëhequr 100 % nga meshkujt. Nga 43 anëtarë të senatit nuk
ka asnjë femër. E njëjta gjendje  është edhe me dekanët, ku të 15-it janë
meshkuj. Në Parlamentin e studentëve nga 17, vetëm një është femër,
kurse nga senatorë studentë që marrin pjesë në Senat, nuk ka asnjë
femër. 

·· Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës ka një përbërje gjinore të
dominuar në mënyrë absolute nga gjinia mashkullore (9), poashtu edhe
struktura e prorektorëve përbëhet nga meshkujt si dhe udhëhiqet nga rek-
tori që poashtu është mashkull.
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III. Çfarë mendojnë akterët kryesor të arsimit lidhur me
çështjet gjinore dhe sistemin arsimor të Kosovës

Qëndrimet e punëtorëve të arsimit mbi rolin e femrës dhe mashkullit në famil-
je dhe shoqëri
Qëndrimet lidhur me arsimin dhe gjinitë dallojnë varësisht nga gjinia dhe
vendbanimi. P.sh. “Një fëmijë parashkollor ka gjasa të ngecë në zhvillim,
nëse nëna e tij punon”, kryqëzimi sipas gjinisë tregon se mbi 64.6 përqind
e meshkujve pajtohen me këtë qëndrim krahasuar me femrat që pajtohen
vetëm me 35.4 përqind. Ndërsa, kryqëzimi sipas vendbanimit jep këto të
dhëna: 62.9 përqind e punëtorëve të arsimit të fshatit pajtohen se fëmija ka
gjasa të ngecë në zhvillim nëse nëna e tij punon, ndërkaq 37.5 përqind e
repodentëve të qytetit pajtohen me këtë qëndrim. Derisa me “ashtu” janë
përgjigjur 69.2 përqind e respondentëve nga qyteti dhe 30.8 përqind e
atyre nga fshati.   

Qëndrimet lidhur me gjinitë dhe arsimin më së shumti shprehin paragjykimet
gjinore. 

P.sh. Në qëndrimin nëse “Në ilustrimet e teksteve shkollore femra duhet pat-
jetër të paraqitet në rolin e saj si nënë, si mësuese, si infermiere”, 53.8
përqind e  respondentëve janë pajtuar me këtë qëndrim, ndërkohë që 29.70
përqind nuk janë pajtuar dhe me “Ashtu” janë deklaruar 12.40 përqind.0

Sipas kësaj del se akterët kryesor të arsimit karakterizohen me bindje tradi-
cionale, sa i përket çështjes së  ilustrimeve në tekstet shkollore.

Organizimi i nxënësve në grupe
·· Të punuarit në grupe mundëson dhe ndihmon edhe në eliminimin e hen-

dekut të shprehur mes gjinive. Prandaj, mëse 38.7 përqind e mësimd-
hënësve punojnë në grupe rregullisht, përderisa 59.4 përqind kohë pas
kohe, ndërkaq 1.9 përqind kanë deklaruar se nuk punojnë në grupe me
nxënësit e tyre.

·· Reformat
·· Punëtorët e arsimit rreth 55.9 përqind mendojnë se reformat zbatohen

kryesisht, 34.5 përqind në tërësi, 8.3 përqind pak dhe kanë refuzuar të
përgjigjen 1.4 përqind. Në të njëjtën pyetje janë përgjigjur me në tërësi
56 përqind e gjinisë femërore dhe 44 përqind e gjinisë mashkullore
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Ndërsa 54.3 përqind e gjinisë femërore dhe 45.7 përqind e gjinisë
mashkullore janë përgjigjëur me kryesisht. Sipas këtij hulumtimi del se 75
përqind gjinisë mashkullore dhe 25 përqind e gjinisë femërore janë
përgjigjur me Pak.  

Qëndrimet rreth rolit dhe rëndësisë  së çështjeve gjinore në arsim
·· Barazia gjinore në sistemin arsimor dallon varësisht nga niveli i arsimit,

megjithatë barazia gjinore në sistemin arsimor për respodentët është
shumë e rëndësishme për 53.6 përqind të gjinisë femërore dhe 46.4
përqind të gjinisë mashkullore. E rëndësishme është për 55.2 përqind të
gjinisë mashkullore dhe 44.8 përqind të gjinisë femërore.

Trajnimet lidhur me çështjet gjinore në shkolla
·· Pjesa më e madhe e punëtorëve të arsimit 79.3 përqind kanë deklaruar

se nuk kanë mbajtur asnjë trajnim nga ndonjë institut, institucion apo
organizatë lidhur me çështjet gjinore, ndërkaq vetëm 20.7 përqind e
kanë pohuar të kundërtën.    

Planprogramet dhe çështjet gjinore
·· Të dhënat nga kryqëzimi sipas gjinisë lidhur me pyetjen “A ka përparim

në trajtimin e çështjeve gjinore në planprogramet krahasuar me të para
vitit 1999”, tregojnë se 68.2 përqind e meshkujve mendojnë se ka për-
parime thelbësore në këtë çështje, përderisa  të njëjtën bindje e kanë
edhe 31.8 përqind e femrave. 

·· Mësimdhënësit kanë deklaruar se stereotipet janë më evidente në
ilustrimet e teksteve shkollore me 62.5 përqind të gjinisë femërore dhe
37.5 përqind të gjinisë mashkullore. 

Rregulloret lidhur me kodin e sjelljes dhe veshjes
·· Të dhënat e dalura nga hulumtimi tregojnë se kur flitet për kodin e vesh-

jes dhe sjellës, respodentët më shumë flasin për gjininë femërore sesa për
gjininë mashkulloren.  

·· Gjatë realizimit të anketimit janë reflektuar shumë situata, të cilat
paraqesin paragjykime në baza gjinore. Kësisoj disa nga mësimdhënësit
paragjykojnë se femrat mund të sjellin probleme, të kenë çrregullime dhe
mund të mashtrohen më lehtë, shkaku i natyrës së tyre.   
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Qëndrimet e edukatorëve dhe drejtorëve lidhur me mënyrën e
organizimit të fëmijëve në çerdhe
·· Edukatorët dhe drejtorët e çerdheve pajtohen se lojërat e fëmijëve janë

të ndara sipas gjinisë. 
·· Hulumtimi tregon se çerdhet e Kosovës në shumicën e rasteve lodrat janë

të ndara sipas gjinisë. Kukulla për shembull më shumë njihet si lodër e
vajzave të vogla, derisa kamionët apo revolet njihen si lodra meshkujsh.
Vajzat më së shumti preferojnë të luajnë me kukulla 77.8 përqind, derisa
të dy gjinitë me 22.2 përqind. E kundërta është me “automobila”, me të
cilët djemtë luajnë me 77.8 përqind, ndërkohë që vajzat 5.6 përqind
edhe te dy gjinitë me 16.7 përqind. Me “Kamion”, poashtu luajnë 77.8
përqind e djemve dhe 22.2 përqind të dy gjinitë. Me “Pushkë”, luajnë
66.7 përqind e djemëve dhe 5.6 përqind e vajzave derisa nuk luajnë me
pushkë 27.8 përqind e fëmijëve. Të njëjtën situatë e kemi te loja me
“shpatë” 61.1 përqind e djemve luajnë dhe 5.6 përqind e vajzave, të dy
gjinitë luajnë me “shpatë” 11.1 përqind, ndërsa nuk mluajnë 22.2
përqind e fëmijëve.  

Trajnimet lidhur me çështjet gjinore në nivelin parashkollor
·· Edukatorët si dhe drejtorët e çerdheve në 95.7 përqind të përgjigjeve

kanë deklaruar se nuk kanë ndjekur asnjë trajnim lidhur me çështjet gji-
nore, ndërkohë që të kundërtën e kanë deklaruar 4.3 përqind e tyre.

·· Përfshirjen vetëm të femrave në sistemin parashkollor, respodentët e lid-
hin më shumë me kohën e shkurtër të pushimit të lehonisë dhe
angazhimin e madh të femrës në shtëpi. 

IV. Vëzhgimi sistematik me pjesëmarrje

Vëzhgimi sistematik në çerdhe 
·· Ndarjet e fëmijëve në grupe nga ana e edukatoreve nuk refelektojnë dal-

lime mbi baza gjinore, ndonëse nuk u parapëlqen të bëjnë ndryshime lid-
hur me menjanimin e disa lodrave, të cilat krijojnë ndarje shumë të thek-
suar gjinore. 

·· Lodrat me figura njerëzore ndikojnë në ndarje të fëmijëve në baza gjinore. 
·· Fëmijët në mënyrë spontane ndërtojnë role sociale të stereotipizuara që

janë “tipike mashkullore” dhe “tipike femërore” ngase lodrat e ofruara
imponojnë një ndarje të tillë. 
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·· Përrallat e treguara në çerdhe shpesh shprehin paragjykime gjinore.
·· Vjershat dhe këngët të cilat mësohen në çerdhe nuk reflektojnë

paragjykime gjinore.
·· Lojërat imponojnë ndarjen e fëmijëve në baza gjinore. 

Analiza e vëzhgimi sistematik me pjesëmarrje në arsimin fillor:
ciklin e ulët dhe atë të mesëm të ulët 

·· Shembuj që merren nga ana e arsimtarëve shpesh janë të ndarë në baza
gjinore. 

·· Roli i mashkullit në të shumtën e rasteve nga ana e arsimtarëve paraqitet
si shumë i rëndësishëm krahasuar me rolin e femrës. 

·· Nxënëset e gjinisë femërore janë më të prirura që të përgjigjen vullnetar-
isht

·· Mësimdhënësit janë më të prirur të bëjnë dallimet në bazë gjinore kur
është fjala për dënimet. Gjatë vëzhgimit sistematik me pjesëmarrje në
këtë nivel të shkollimit 13 herë janë dënuar meshkujt kundrejt vajzave 4
herë. 

Analiza e vëzhgimi sistematik me pjesëmarrje në nivelin e
arsimit të mesëm të lartë

·· Varësisht nga lëndët, shembujt që merren nga mësimdhënësit janë të
ndarë mbi baza gjinore. 

·· Roli i mashkullit në rastin e lëndës së edukatës fizike paraqitetet më
superiror krahasuar me femrat. 

·· Reformat kanë ndikuar që nxënësit të diskutojnë më lirshëm ndërmjet tyre
dhe mësimdhënësve.

V. Raport mbi punën e Drejtorive Komunale të Arsimit dhe
Zyrave për Barazi Gjinore lidhur me çështjet gjinore dhe arsimin

·· Sipas drejtorëve të Arsimit Komunal më të prekurit nga analfabetizmi
janë zonat e thella rurale. Ndërkohë që e njëjta situatë paraqitet edhe
me femrat e komunitetit RAE (rom, egjiptian dhe ashkali) në qytete sikurse
edhe në fshatra. 

·· Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet drejtorëve të drejtorive për arsim dhe
atyre për çështje gjinore është në nivel të ulët 
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·· Nuk ekzistojnë projekte të përbashkëta ndërmjet këtyre mekanizmave, ndaj
bashkëpunimi është  në nivel protokollar. 

·· Ka një mungësë të bashkëpunimit të shprehur të zyrtarëve të MASHT-it dhe
drejtorive të arsimit në Kuvende Komunale për të siguruar transport për
nxënësit e viseve rurale. 

·· Problemet më të madha me ë cilat përballen Drejtoritë e Arsimit në komuna
janë: buxheti i vogël,  mungesa e objekteve shkollore, pamundësia e sig-
urimit të transportit për nxënës në fshatra të thella etj. 

·· Diskriminimi gjinor mohohet nga të gjithë drejtorët e DA-ve në Kuvendet
Komunale.

·· Problemet me të cilat përballen zyrtaret për barazi gjinore përkitazi me
arsimin dhe gjinitë janë: pjesëmarrja jo e kënaqshme e vajzave në arsimin
e obligueshëm, të mesëm dhe të lartë (p.sh. në Skenderaj), braktisja e shkol-
lës sidomos nga femrat, mungesa transporti nga fshatrat e thella, pikëpam-
jet tradicionale për rolet gjinore, mungesa e buxhetit për këto zyre.

·· Varësisht nga komuna në të cilën veprojnë. Zyrtaret për Barazi Gjinore kanë
ndikim në punën e Kuvendeve Komunale. Në Kamenicë, Skënderaj dhe
Ferizaj ato kanë më shumë ndikim në ndarjen e bursave dhe konkurse, por
në Prizren e Deçan, nuk kanë përkrahje institucionale dhe mendimet apo
sugjerimet e tyre merren  parasysh shumë pak, sidomos në Prizren. 

·· Sipas zyrtareve të intervistuar në Prizren, Kamenicë dhe Ferizaj nuk ka pasur
fare trajnime të mësimdhënëseve për barazi gjinore apo për çështje të tjera
gjinore.

·· Sipas drejtorëve të Drejtorive Koumunale të Arsimit dhe Zyrtarëve për Barazi
Gjinore, ju kushtojnë një rëndësi të posaçme çështjeve gjinore, barazisë gji-
nore, si dhe eliminimit të diskriminimit në bazë të gjinisë. 

VI. Arsimi dhe Gjinitë në komuniteti, turk, boshnjak, serb dhe RAE

·· Mungesa e të dhënave statistikore të ndara në baza gjinore ka pamundë-
suar analizën nga aspekti për përfshirjen e gjinive në arsim të komuniteit
serb, boshnjakë dhe RAE.

a) Komunitetit turk
·· Tekstet shkollore të hartuara për komunitetin turk përmbajnë stereotipe gji-

nore të theksuara. 
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·· Në muret e klasave parashkollore të komunitetit turk janë varur disa
ilustrime, të cilat në mënyrë të theksuar paraqesin ndarjet gjinore. P.sh.
gjyshja është ulur në një kolltuk dhe thurrë çorape, babai ulur në karrige
dhe lexon gazetën, nëna në kuzhinë duke përgatitur ushqimin për famil-
jen, dy djemtë duke shikuar TV-në, ndërkaq vajzat duke luajtur me kukul-
la. 

·· Struktura gjinore e mësimdhënësve në arsimin e komunitetit turk në nivelin
parashkollor është 4 femra përderisa meshkuj nuk ka. Arsimi fillor për-
bëhet prej 58 femrave mësimdhënëse dhe 38 meshkuj përderisa në
arsimin e mesëm janë 19 meshkuj dhe 11 femra. 

b) Komuniteti boshnjak
·· MASHT ka përpiluar një numër të vogël të teksteve shkollore për komu-

nitetin boshnjakë andaj ky komunitet detyrohet të punojë me tekstet shkol-
lore të hartuara nga Bosna e Herceggovina, tekste këto të cilat përmba-
jnë paragjkykime shumë të theksuara gjinore.

c) Komuniteti serb
·· Serbët edhe pas vitit 1999, kanë vazhduar të punojnë sipas planpro-

grameve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Serbisë.
·· Pikëpamjet e mësimdhënësve të komunitetit serb janë të ndryshme sa i

përket cështjeve gjinore. Derisa disa mësimdhënës deklarohen se i kush-
tojnë shumë rëndësi barazisë gjinore, disa të tjerë japin mendime të
kundërta. 

d) Komuniteti RAE
·· Arsimimi i RAE vazhdon të jetë në nivel të ulët. Mungesa e interesimit të

prindërve për shkollimin e fëmijëve të tyre, ndëprerja e shkollimit për
shkak të disa rrethanave, si kushtet e rënda socio-ekonomike si dhe
martesat e hershme janë ndër faktorët e mos vijimit të shkollës nga ky
komunitet. 

·· Në Uglarë në Komunën e Fushë Kosovës të dhënat statistikore për përf-
shirjen e nxënësve në pilot projektin e “Balkansunflowers” tregojnë se
janë të përfshirë 13 nxënës meshkuj dhe vetëm 5 femra. 

·· Struktura gjinore gjatë procesit të aplikimit për bursa në programin e
edukimit në KCSF (2003-2004) numri i përgjithshëm për bursa nga ky
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komunitet kanë konkurruar 545 meshkuj dhe 335 femra, prej tyre rom
360, ashkali 405, egjiptian 115.   

VII. Korniza ligjore lidhur me barazinë gjinore në sferën e arsimit

·· Ekziston infrastrukturë ligjore adekuate për qasje të barabartë të gjinive
në të gjitha  nivelet e arsimit në Kosovë. 

·· Ekzistojnë një varg aktesh ligjore dhe nënligjore në fuqi që garantojnë
barazinë gjinore në Kosovë.

REKOMANDIMET 

·· Të hartohen politika, të cilat nxisin dhe mbështesin përfshirjen e barazisë
gjinore në të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë. 

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në bashkëpunim
me Univeristenin e Prishtinës të hartojë politika që sigurojnë përfshirjen
më të madhe të femrave në arsimin e lartë.

·· Qeveria e Kosovës, të përcaktojë një politikë financiare që e mbështet në
mënyrë të efektshme zhvillimin e përfshirjes së barazisë gjinore në të
gjitha nivelet e arsimit. 

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Qeveria e Kosovës dhe
Ministria e Ekonomisë dhe Financave të hartojë politika, të cilat përcillen
me akte ligjore, të cilat shfrytëzojnë një shumëllojshmëri burimesh finan-
ciare që siguron stabilitet sa i përket realizimit të barazisë gjinore në
arsim.

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në mënyrë të vazh-
dueshme të bëj hulumtimin e nevojave dhe gjendjes në të gjitha nivelet e
arsimit për zhvillimin e programeve të reja për përfshirjen e perspektivës
gjinore - barazisë gjinore në të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë. 

·· Të përpilohet ligji për tekstet shkollore në kuadër të të cilit do të përfshihen
dispozita të veçanta, të cilat sigurojnë përfshirjen e perspektivës gjinore.

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si dhe Shtëpitë Botuese
duhet të inkurajojnë përfshirjen e autoreve femra në hartimin e teksteve
shkollore.  
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·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Shtëpitë Botuese gjatë
hartimit të teksteve shkollore duhet t`i kushtojnë rëndësi të veçantë
ilustrimeve në tekste shkollore, me qëllim të mënjanimit të përmbajtjeve
me stereotipe gjinore. 

·· Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i rekomandohet që të kri-
jojë politika, të cilat mundësojnë inkuadrimin e meshkujve në sistemin
parashkollor, parafillor dhe nivelin e arsimit fillor të ulët.

·· Rektoratit të Universitetit të Prishtinës i rekomandohet të anagazhojë fem-
rat në struktura udhëheqëse, respektivisht në pozitën e dekanëve dhe në
Senat. 

·· Parlamentit të studentëve i rekomandohet që të implementojë sistemin e
kuotës 30 përqind me qëllim të përfshirjes së femrave në strukturat e tij. 

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Drejtoritë Komunale të
Arsimit dhe Zyrat për Barazi Gjinore, duke përfshirë edhe insitutet arsi-
more të vazhdojnë projektin për mësimin e përshpejtuar të filluar në disa
komuna dhe në të njëjtën kohë  të përfshihen në këtë projekt edhe komu-
nat e tjera. 

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të marrë iniciativën në
bashkëpunim me Drjetoritë e Komunale të Arsimit (DA-të) dhe Zyrave për
Barazi Gjinore (ZBGJ-të), për organzimin e trajnimeve për mësimdhënës
të të gjitha  komunave. 

·· Zyrat për Barazi Gjinore në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës të
marrë përsipër zhvillimin e programeve për ngritjen e kapaciteteve të
zyrtareve për barazi gjinore në nivel komunal (ZBGJ) dhe qendror (zyr-
tarët nëpër ministri). 

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në bashkëpunim
me Drejtoritë Komunale të Arsimit të identifikojë dhe të regjistrojë numrin
e saktë të analfabetëve në Kosovë si dhe t`i klasifikojë këto të dhëna në
baza gjinore. 

·· Të rritet bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet Drejtorive Komunale të
Arsimit, Zyrave për Barazi Gjinore dhe MASHT-it.        

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të marrë përsipër organizimin
gjithpërfshirës të trajnimeve për mësimdhënës lidhur me çështjet gjinore.

·· Institucionet parashkollore të reduktojnë numrin e lodrave, të cilat ndiko-
jnë në ndarjen tradicionale të roleve gjinore.

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me insti-
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tucionet parashkollore t`i përzgjedhë përrallat, të cilat me përmbajtjen e
tyre nuk shprehin paragjykime gjinore.

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë t`i kontraktojë institutet e
specializuara, në mënyrë që ato ta monitorojnë në mënyrë të vazh-
dueshme zbatimin e reformave.

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të krijojë pasqyrën e të
dhënave, të cilat duhet të jenë të kualifikuara mbi bazën e përkatësisë
dhe të paraqesin përfshirjen e gjinive në arsim si dhe të bashkësive në
Kosovë.   

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të përshpejtojë përpilimin
e teksteve shkollore të komunitetit boshnjak dhe turk.

·· Qeveria e Kosovës, të përcaktojë një politikë financiare, e cila mbështetë
në mënyrë më të efektshme përfshirjen në shkollim të komunitetit RAE,
posaçërisht grave dhe vajzave. 

·· Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me
Drejtoritë Komunale të Arsimit të krijojë programe për ndarjen e bursave
për komunitetin RAE për të gjitha nivelet e arsimit.    
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Lista e shkurtesave

AAB Akademia e Arteve të Bukura 
AAP Arsimi dhe Aftësimi Profesional 
AUK Universiteti Amerikan në  Kosovë 
DA Departamenti  i Arsimit 
DKA Drejtoritë Komunale të Arsimit
ETF Fondacioni Evropian i Trajnimeve
IPVQ Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes
ISCED Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Arsimit  
KEDP Projekti Kosovar për Zhvillimin e Edukimit 
KQZ Komisioni Qendror Zgjedhor 
LBGJ Ligji për Barazi Gjinore
LKD Ligji kundër Diskriminimit
MASHT Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
MEF Ministria e Ekonomisë dhe Financave 
OJQ Organizata  Joqeveritare 
OSBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian 
RAE Rom, Ashkali, Egjiptian 
SHLP Shkolla e Lartë Pedagogjike 
SMIA Sistemet e Menaxhimit të Informacionit mbi Arsimin 
UBT Universiteti për Biznes dhe Teknologji 
UNICEF Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë
UNIFEM Fondi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Gruas 
UNMIK Misioni i Kombeve të  Bashkuara në Kosovë
UP Universiteti i Prishtinës 
ZBGJ Zyra për Barazi Gjinore 
ZRA Zyrat Rajonale të Arsimit
ZSK Zyra e Statistikave e Kosovës 
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FAQE 019

AUDITIMI I ÇËSHTJEVE GJINORE NË SISTEMIN ARSIMOR

ANALIZA E TEKSTEVE SHKOLLORE

I. Përvoja e disa vendeve në analizën e teksteve shkollore

“Meshkujt dhe femrat janë si dy krahët e një zogu. Sikur një zog që nuk
mund të fluturojë me një krahë ashtu edhe shoqëria nuk mund të zhvillohet
nëse meshkujt dhe femrat nuk zhvillohen në  mënyrë të barabartë”1

Analiza e teksteve shkollore nga perspektiva gjinore ka qenë dhe mbetet një
ndër preokupimet e shumë studiuesve dhe instituteve që merren me studime
gjinore. Interesimi i tyre është rritur prej kohës kur shumë organizata joqever-
itare lokale dhe ndërkombëtare nëpër shumë vende, i kanë shtuar përpjekjet
për arritjen e barazisë gjinore në mbarë botën e sidomos në vendet postkon-
fliktuoze, në disa prej të cilave forma të patriarkalizmit ende vazhdojnë të
mbijetojnë.  
Raportet që janë përpiluar nga institute të ndryshme, të cilat  janë marrë me
analizën gjinore në tekste shkollore, duke përfshirë këtu edhe shumicën e
shteteve (sidomos të atyre të vendeve në zhvillim) nxjerrin në pah prezencën
e stereotipeve gjinore në tekstet shkollore. Në shumicën e shteteve që ne
kemi marrë në analizë vërehet se ka pasur dhe ka një diskrepancë në numër
dhe paraqitje ndërmjet meshkujve dhe femrave në ilustrime dhe tekste të
librave shkollor. 
Në vijim do të sjellim disa studime, nëpërmjet të cilave është bërë analiza
gjinore në tekste shkollore në vende të ndryshme të botës. 
Analiza e përmbajtjes dhe teksteve shkollore të shkollave të mesme dhe
parauniversitare ka treguar se: “Përkundër përkujdesjes për arritje të edukim-
it të barabartë në mes meshkujve dhe femrave, tekstet shkollore në Indi kanë
treguar se gjinia mashkullore është dominante” (Kalia, 1982, p. 187).2

Nga një ekzaminim që i është bërë 47 librave shkollore në SHBA të klasave
prej I deri në  klasën e VIII ndërmjet viteve 1980-1988, Sleeter dhe Grant
(1991) kanë nxjerrur në pah rolet jotradicionale në studime shoqërore, në
lexim dhe artin e gjuhës, shkencës dhe në tekste të matematikës. P.sh.
mundësia që një femër të paraqitet në rolin e astronautit është më e madhe

1http://www..ncert.nic.in/sites/publication/journal/primaryteacherapril-2004/chap-7.pdf marr
nga interneti më 03. XI. 2006
2http://www..ncert.nic.in/sites/publication/journal/primaryteacherapril-2004/chap-7.pdf 
marr nga interneti më 03. XI. 2006
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sesa e një mashkulli në rolin e teknikut mjekësor.
Në Pakistan në studimin e 122 librave shkollor të shkollave të mesme është
konkluduar se në tekste hiperbolizohet potenciali dhe aftësia e meshkujve për
marrjen e përgjegjësive në kryerjen e punëve.
Në Turqi në librat shkollor stereotipet gjinore vërehen, ngaqë rolet e femrave
janë të kufizuara vetëm në të qenurit nënë dhe grua (Arslan, 2000).3

Në Kroaci vërehet qartazi se në analizën e teksteve bazike dhe teksteve sht-
esë femrat janë më pak të prezantuara. Nga ana tjetër, vërehet gjithashtu se
tekstet shkollore janë të dominuara nga autorë, të cilët i përkasin gjinisë
mashkullore. Femrat janë autore në vetëm 15 përqind të teksteve krahasuar
me meshkujt, të cilët në masën 72 përqind  janë autorë të të gjitha teksteve
të analizuara.4

Në tekstet shkollore të klasave të ulëta, femrat janë subjekte të lëndës në 9.4
përqind të rasteve, ndërkaq meshkujt në 35.7 përqind. Në klasat e larta të
shkollës fillore këto përqindje janë 12.6 përqind femra dhe 40.2 përqind
meshkuj. Të gjitha këto transmetojnë tek nxënësit një porosi të vetme se
meshkujt janë ata të cilët e tërheqin vëmendjen, ndërkaq femrat janë të
prezantuara në pjesën e pasme edhe më pak të dukshme.
Në Mali të Zi, aktivitetet shkollore të gjinisë femërore dhe asaj mashkullore
janë të prezantuara përafërsisht në numër të barabartë në ilustrime dhe në
tekste. Në Serbi në tekstet shkollore, sidomos ato prej klasës I deri në IV,
stereotipet gjinore janë dukshëm prezente. Kësisoj, vajzat dalin në shëtitje,
kalojnë kohë duke u përkujdesur për pamjen e tyre, ndërkohë që gjatë kohës
së lirë janë “pasive”. Për dallim prej tyre, djemtë merren me sport dhe
aktivitete të tjera. Në të njëjtën kohë, ata paraqiten më aventurierë dhe
demonstrojnë më shumë aftësi praktike. 
Nëse flasim për role, aktivitete dhe profesione për të rriturit dhe nëse marrim
si shembull librin e leximit të klasës së parë, do t’i gjejmë femrat si amvise
(shtëpiake), duke u përkujdesur për punët e shtëpisë ose duke dalë në shëtit-
je dhe duke pushuar në park, duke biseduar me shoqet e tyre dhe me fëmi-
jë. Nga ana tjetër, meshkujt, që zakonisht prezantohen me babain, gjith-
monë janë të veshur me kostume, duke pritur darkën apo duke u çlodhur
derisa luajnë në ndonjë instrument tradicional. 
Në tekstet shkollore, femrat të shumtën e rasteve janë të prezantuara si nënë,
ndërkaq në aspektin profesional ato janë të prezantuara zakonisht si
mësuese. Meshkujt të shumtën e rasteve janë prezantuar në role profesion-
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3 http://www.albany.edu/eqre/papers/39EQE.pdf, marr nga interneti më 24. VII .2006
4 Po aty

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:10 PM  Page 20



ale, rrallë si baba dhe si bashkëshort. Sikurse në ilustrime edhe në tekste, në
librin e leximit për klasën e I, në Serbi femrat janë të prezantuara në dy role
së bashku: si mësuese (15) dhe si shitëse, ndërkaq meshkujt si oxhakpastrues
(4), gjuhëtar (8), luleshitës, punëtore ndërtimore (2), shkrimtare (2), mësimd-
hënëse, poet (5), lërues (6), fermer (2), shofer.5

Edhe në Azi dhe Amerikën Latine, aspekti kyç i çështjeve gjinore janë
stereotipet gjinore, të cilat janë delikate, por japin një porosi të fuqishme lid-
hur me atë se çfarë e përcakton një sjellje të caktuar, rol dhe profesion për
femra dhe meshkuj. 
Hulumtimet feministe dhe hulumtime të tjera kanë argumentuar se stereotipet
gjinore e zvogëlojnë vetëbesimin te vajzat dhe i kufizojnë djemtë dhe vajzat
në disa sjellje të caktuara, lëndë të studimit dhe përzgjedhje të profesionit,
ndaj në këtë mënyrë kufizojnë vajzat dhe djemtë në realizimin e plotë të
potencialit të tyre.
Djemtë i tejkalojnë vajzat në përpjesëtim 4:1, në tregimet që përfshijnë temat
për mjeshtëri dhe të qenurit aktiv, ndërsa vajzat paraqiten me sjellje pasive
dhe të varura më shpesh sesa djemtë në përpjesëtim 6:1. Autorët kanë gje-
tur se meshkujt janë të paraqitur në profesione të ndryshme, përderisa fem-
rat në të shumtën e rasteve janë të paraqitura si shtëpiake, pasive dhe të
varura, ndërsa meshkujt si të vendosur, të sigurtë dhe aktiv. Meshkujt nuk i
shprehin ndjenjat, ndërkaq përkujdesja për shtëpi është përshkruar si detyrë
e femrës dhe në të njëjtën kohë vajzat nuk çmohen për inteligjencë në kra-
hasim me djemtë.
Në Shqipëri, përgjatë studimit të teksteve të ciklit fillor, është vënë re se
ilustrimet kishin në fokusin e tyre meshkujt. Dallim kishte vetëm në tekstet e
Edukatës Shoqërore (1 - 4), në të cilat kjo gjë ishte më pak e theksuar. Aty
është bërë përpjekje konstante për të ruajtur ekuilibrin, jo vetëm në ilustrime,
por edhe në personazhe përfaqësuese, role sociale etj. Në tekstet si
“Abetarja”, “Leximi”, “Matematika” dhe “Dituria”, bien në sy ilustrimet ku
dominojnë djemtë. Ata, nëpërmjet gjuhës së trupit, duket se janë në pozita
drejtuese apo dominuese. Ata, jo vetëm që zënë pjesën më të madhe të
faqes së librit, por përgjithësisht mbajnë detyra dhe përcjellin tipare si:
“mjekë”, “trima”,“punëtorë”, “të urtë”, “shkencëtarë”, “iniciatorë”. Në të
njëjtën kohë, ata paraqiten si “të prapët”, “të pakujdesshëm për veten dhe
higjienën”, etj. Figura e vajzës është e vendosur kryesisht në sfond të ilustrim-
it. Edhe në rastet kur vajzat kanë rolin kryesor, ato fshihen pas një dukurie
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5 http://www.babe.hr/eng/research/booksum1999.htm, marr nga interneti më 20. 07 .2006
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apo fenomeni, të cilat bëjnë që ajo të margjinalizohet. Përgjithësisht, ato
janë në funksion të djemve, vëllezërve, shokëve etj., gjithmonë më të pastra,
të bukura, të mira në mësime, por jo nismëtare. Femra, përgjithësisht gjen-
det në mjediset e shtëpisë ose shkollës dhe rrallëherë në oborr, duke luajtur
me shokët/shoqet.
Mjedisi, ku gruaja haset më shpesh, është kuzhina. Autoriteti që gratë gëzo-
jnë, është përqendruar brenda shtëpisë. Në “Dituri Natyre” (klasa 3:21),
“nëna me përparëse po përgatit ushqimin”. Përgatitja e ushqimit konsidero-
het përgjegjësi themelore e gruas dhe i referohet vetëm asaj. Nëna i tregon
djalit se si uji po vlon në një tenxhere të vendosur mbi sobë (“Dituri Natyre”,
klasa 4). “Dje nëna qortoi përsëri motrën se, kur doli nga dhoma, e la dritën
ndezur. Motra ime i thotë se ka frikë. Ndërsa nëna i thotë se energjia elek-
trike kushton dhe se të gjithë duhet të kursejmë në shtëpi” (Edukata
Shoqërore, klasa 2:32).
Në rolet që u vishen, djemtë paraqiten si shumë aktivë, ndërkohë që vajzat
paraqiten në role ndihmëse dhe mbështetëse, por nuk marrin iniciativa. Në
“Dituri Natyre” 3:95, në foto jepet një vajzë dhe një djalë, të cilët mbjellin
një pemë të vogël. Djali mbanë një lopatë dhe përgatit tokën, ndërsa vajza
mbanë pemën. Përsëri, në të njëjtin tekst (faqe 97) në foto jepen dy djem dhe
një vajzë. Dy djemtë vendosin kafazin në pemë, ndërkaq vajza mbanë
shkallën. Në tekstin “Dituri Natyre” 3:120 jepen tri foto. 1) Dy djem teksa
luajnë futboll; 2) Tre fëmijë, një djalë, i cili po rrëshqet në dëborë, një vajzë,
e cila po qanë dhe nuk lëvizë dhe një djalë tjetër me kurriz, i cili largohet
nga aty; 3) Një djalë në anë të lumit, duke luajtur me një varkë prej letre. 
Në tekste, vajzat paraqiten si të dobëta dhe të paafta për tu përballur me sit-
uata të vështira. Ato paraqiten në role pasive, ndërkohë që djemtë shihen të
lidhur me suksesin. Në perspektivë, Era “do të jetë shitëse në një dyqan
kukullash”, kurse Genti “kampion”.
Profesionet në të cilat paraqiten gratë dhe vajzat janë ato të mësueses,
sekretares, këngëtares, infermieres, shitëses, balerinës, bibliotekares, den-
tistes, mamisë, laborantes, sanitares e ndonjëherë e punonjëses së policisë
së trafikut që paraqitet e frikësuar nga trafiku.6
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II. Analiza e ilustrimeve dhe përmbajtjeve të teksteve shkollore 

“Nisur nga parametrat psiko-social të moshës 6-10 vjeç, komunikimi me dhe
përmes ilustrimit, shpesh është shumë më racional, më i drejtpërdrejtë dhe
më i shpejtë, se sa edhe vetë fjala” 7

Ilustrimet përbëjnë një pjesë të rëndësishme në tekstet shkollore. Ndonëse,
fëmijët janë në fillim të të mësuarit të shkronjave, një rol shumë të madh të
interpretimit të ambientit dhe jetës së tyre paraqesin edhe ilustrimet. Ato lua-
jnë një rol të rëndësishëm në rritjen e aftësisë së komunikimit ndër fëmijë. 

Grafikoni 1: Përfaqësimi gjinor në ilustrimet e tekstit të Edukatës Shoqërore I;
Edukatës Qytetare III; Edukatës Qytetare V dhe VII

7 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, “Analiza gjinore e teksteve të  shkollës fillore”, Tiranë,
shtator 2005 
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Edukata shoqërore (klasa I) është e ilustruar me 550 figura, nga ky numër
298 janë të paraqitur figurat e meshkujve dhe 252 ato të femrave. Edhe ky
tekst shkollor ka në fokus gjininë mashkullore. Atributet që i referohen gjinisë
femërore janë: e butë, e kujdesshme, nënë e mirë etj.  
As libri shkollor për klasat e treta të shkollave fillore, Edukata Qytetare III,
nuk ka mundur t’u ikë ilustrimeve që i jep rëndësi dhe hapësirë më të madhe
gjinisë mashkullore, duke lënë atë femëroren nën hijen e saj. Prej 151 figu-
rave të përgjithshme 100 pasqyrojnë gjininë mashkullore, ndërkaq 51 gjin-
inë femërore. Kështu në faqen 5 në mësimin “Fazat e zhvillimit të njeriut”,
janë prezantuar vetëm me anë të gjinisë mashkullore. 8 Kurse, menjëherë pas
kësaj faqe personat që përfaqësojnë moshat e ndryshme janë të radhitur
sipas gjinisë. Në pjesën e sipërme janë personat e gjinisë mashkullore, ndër-
sa femrat janë në pjesën e poshtme të faqes.9

Në ilustrimin e mësimit me titull “Rregullat e sjelljes në shtëpi dhe mjediset
publike” (faqe 21), në shembujt e dhënë me anë të ilustrimeve, paraqitja e
gjinive është e ndryshme, nga aspekti numerik. Meshkujt dominojnë me 5
paraqitje, ndërkaq femrat vetëm me 2. Mashkulli paraqitet i vetëm (faqe 23).
Ndërkaq vetëm në faqen 26, kemi një paraqitje të barabartë të gjinive, të
cilat paraqiten në komunikim me njëri tjetrin. 
Në faqen 40 të këtij teksti shkollor janë paraqitur 6 ilustrime dhe atë që të gjitha
me mashkullin si personazh. Me këtë ilustrim paraqitet koha e lirë në familje.
Duke pasur parasysh se “Edukata qytetare III” dhe “Edukata shoqërore V”,
kanë si mision10 çështjet gjinore, siç shihet nga grafikoni 1, numri i figurave
të meshkujve në ilustrimet e teksteve shkollore është shumë i lartë krahasuar
me figurat femërore. 
Ndonëse, teksti shkollor “Njeriu dhe Natyra”, bënë pjesë në misionin e parë,
në këtë tekst shkollor gjinitë janë të paraqitura jo në interaksion ndërmjet
vete, por në relacion me natyrën bimore e shtazore. Numri i ilustrimeve të
paraqitura në këtë tekst shkollor arrinë deri në 40, prej tyre 21 janë figura
të gjinisë mashkullore, 19 të gjinisë femërore. Ndonëse, paraqitja e figurave
të njerëzve është e vogël, gruaja është e prezantuar në rolin e kujdestares së
fëmijëve të saj.11 Edhe në këtë tekst kur flitet për fazat e zhvillimit të njeriut,

8 Shih ilustrimin në kapitullin “Autoriteti gjinor brenda dhe jashtë familjes”
9 Po aty, shih ilustrimin e skanuar 
10 Misioni i parë përfshin të gjitha tekstet shkollore të përcaktuara me mostër, të cilat kanë si
mision të parë çështjet gjinore. Misioni i dytë dhe i tretë ka si prioritet jo të drejtë për drejtë
paraqitjen e gjinive, por në mënyrë të tërthortë
11 Një grup autorësh: B. R. B. M & Rr. R “Njeriu dhe Natyra”. Mësimi: “Njerëzit në natyrë,”,
faqe 30  & Mësimi: “Kujdesi për fëmijët”, faqe 50. Shtëpia Botuese: “Libri Shkollor”, 2002 
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janë paraqitur vetëm figurat mashkullore.  
Përgjatë analizës u vu re se pothuajse të gjitha tekstet shkollore të përzgjed-
hura me mostër kishin në fokus gjininë mashkullore.

Tabela 1. Përfaqësimi gjinor në ilustrimet e teksteve të përcaktuar si Misioni  I 12

Burimi: Tekstet e ciklit fillor të përcaktuara me mostër 

Në “Edukata Qytetare V”, prej 137 të figurave, 89 janë të gjinisë mashkul-
lore, 48 janë të gjinisë femërore. Sa i përket aspektit numerik, pothuajse të
gjitha tekstet e edukatës qytetare/shoqërore i japin një hapësirë shumë të
vogël gjinisë femërore. Kësisoj, femra është paraqitur kryesisht si shtëpiake,
kujdestare e fëmijëve, mësuese, e butë, pastruese, etj. 
Në tekstin shkollor “Shkathtësi për jetën”13, trajtohen tema nga më të ndrysh-
met sic është   “trafikimi i qenieve njerëzore”. Në këtë ilustrim është paraqi-
tur një grua, e cila i ka duart e lidhura dhe fytyrën e mbuluar. Nga ky ilustrim
merret qartë mesazhi se trafikimi i qenieve njerëzore përfshinë në përgjithësi
femrat. Mirëpo, nga ana tjetër dihet se ky fenomen prekë dukshëm edhe
fëmijët. Ndërkaq, për ta ilustruar temën e dhunës me titull “A mund ta mbaj
dhunën larg jetës sime”, autori paraqet vetëm meshkujt, dy prej të cilëve janë
duke përdorur dhunë fizike ndaj njëri-tjetrit.    
Ilustrimet e përsëritura në mënyrë të vazhdueshme, siç është rasti i librit
(Shkathtësi për jetën) ku periodikisht gruaja është paraqitur në rolin e vik-
timës, përforcon bindjen se kush është përdhunuesi e kush është viktima. 

12 Për rangimin e teksteve shkollore në Misionin 1, 2, 3 shih metodologjinë aneksi I.
13 Teksti shkollor “Shkathtësi për Jetë” për klasën e VIII është alternativ, e cila për herë të parë
është zbatuar në shkollat e Kosovës në vitin shkollor 2005/2006.     

Edukata
shoqërore 

(kl. I)

Edukata
qytetare 

(kl. III)

Edukata
qytetare

(kl. V)

Njeriu dhe
natyra 

(kl. III)

Shkathtësitp
ër jetën

Edukata
qytetare 

(kl. VII)

Edukata
qytetare 

(kl. IX)

Numri përgjithshëm i
ilustrimeve

207 130 56 58 16 69 0

Numri përgjithshëm i
figurave

550 151 137 40 23 110 0

Numri i figurave
meshkuj

298 100 89 21 10 78 0

Numri i figurave
femra

252 51 48 19 13 32 0
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Perceptimi i informacioneve nga mosha 6-11, kryesisht merret nga shqisa e
të parit për të krijuar imazhe dhe për të përpunuar informacione. “Vendosja
e fakteve në kontekstin kohor dhe asocimi ndërmjet tyre janë dukshëm, jo
vetëm instrumente të fuqishme të formimit të koncepteve, por edhe kushte të
elasticitetit të përdorimit të asaj që mësohet.”14

Teoria geshtaltiste15 argumenton se perceptimi është një proces i ndërlikuar.
Ky proces fillimisht është i lidhur me ndikimin e drejtpërdrejtë të objekteve,
dukurive, personave. Prandaj, sipas kësaj teorie “Në perceptimin e objek-
teve, dukurive, dhe situatave, rol të veçantë luan ndarja e tyre nga sipërfaq-
ja e trupave ku janë vendosur objektet.”16 Kjo gjë është vërejtur edhe përg-
jatë studimit, nëpërmjet të cilit ilustrimet u ndihmojnë fëmijëve ta perceptojnë
edhe paraqitjen e gjinisë së tyre”.

Tabela 2. Përfaqësimi gjinor në ilustrimet e teksteve të përcaktuar si Misioni  II

“Abetarja”, radhitet ndër tekstet, ku femra në ilustrime është e paraqitur më
shumë sesa meshkujt. Prej 215 figurave, 106  figura janë të meshkujve kundrejt
109 të femrave. Në faqet e para të këtij teksti shkollor, mungon plotësisht figura
e prindit - mashkull. Prandaj, nëna është subjekti më i përmendur në këto
ilustrime, të cilat reflektojnë figurën e nënës të përcaktuara nga konditat sociale
patriarkale.  
Në shumicën e ilustrimeve të teksteve shkollore edhe kur figurat e gjinive janë

Abetare Fletore
pune 
(klasa I)

Punë
dore (kl.
II)

Fletore
pune 
(kl. III)

Lexim 
(kl. VI)

Historia 
(kl. VI)

Gjuha
shqipe I
(Fletore
Pune)

Lexim
(kl. VIII)

Historia 
(kl. VIII)

Numri përgjithshëm
i ilustrimeve

95 42 83 39 76 59 54 114 76

Numri përgjithshëm
i figurave

215 40 158 59 79 51 69 137 152

Numri i figurave 
meshkuj

106 22 86 34 52 47 47 124 137

Numri i figurave 
femra

109 18 72 25 27 4 22 13 15

14 Qendra “Aleanca Gjinore Për Zhvillim”, Analiza Gjinore e teksteve të shkollës fillore, Tiranë,
Shtator 2005
15 Sipas teorisë geshtaltiste (geshtalt - tërësi) tërësia psikike nuk është shumë elementesh psikike,
por tërësi e organizuar dhe e pavarur nga elementet e saj.
16 Nushi, Pajazit “Psikologjia  e  Përgjithshme”, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor” (2002).
Prishtinë, faqe 190-200
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pothuajse të barabarta në paraqitje, shtrohet çështja se si janë të prezantuara ato?
Në “Fletore Pune I” për gjuhën shqipe, numri total i ilustrimeve të paraqitura
në këtë tekst shkollor është 42, prej tyre në 40 figura të paraqitura janë të për-
faqësuara gjinitë. Në 22 prej tyre është paraqitur figura e mashkullit, ndërkaq
në 18 figura e femrës. Në këtë tekst shkollor, meshkujve u janë atribuar punët
më të vështira e që “zakonisht” punohen nga meshkujt, ndërsa femra bën një punë
më të lehtë, diçka që ajo “zakonisht” e bën. Poashtu, edhe në tekstin shkollor “Fletore
Pune III”, ka një paraqitje të tillë të gjinive. Prej 39 ilustrimeve, 59 janë figura të
përgjithshme, nga të cilat 34 janë të ilustruara me figurën mashkullore kundrejt 25 me
gjininë femërore. Në shumicën e teksteve shkollore, roli gruas si shtëpiake është shumë
prezent, ndërkaq kur flitet për një gjellëbërës profesional, atëherë në këtë rol paraqitet
mashkulli.17 Këtë tekst shkollor e karakterizon edhe paraqitja e femrës në një pozitë
inferiore. Në dy ilustrime të ndryshme janë paraqitur një djalë dhe një vajzë, i pari
duke fantazuar për krijimin e një roboti, ndërkaq e dyta duke luajtur me rolshua.

Grafikoni 2: Përfaqësimi gjinor në ilustrimet e tekstit; Leximi VI dhe Leximi VIII
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“Leximi VI”, përfshinë në 79 figura të paraqitura 52 janë mashkullore dhe
vetëm 27 janë  të gjinisë femërore. Kurse në “Leximi Letrar VIII”, në të cilin
janë paraqitur 137 figura të përgjithshme, 124 janë figura të gjinisë
mashkullore dhe vetëm 13 të gjinisë femërore, shih grafikonin 2. Në “Gjuha
Shqipe I” (Fletore Pune) prej 69 të figurave të përgjithshme, 47 janë ilustrime
me figura të gjinisë mashkullore, ndërkaq 22 me figura femërore. 

Grafikoni 3: Përfaqësimi gjinor në ilustrimet e tekstit  Historia VI dhe Historia VIII

“Historia VI” përmban gjithsej 76 ilustrime, prej tyre 51 figura të
përgjithshme, 47  nga të cilat janë  figura të gjinisë mashkullore dhe vetëm
4 të gjinisë femërore. Në ballinën e këtij teksti shkollor janë të paraqitur 5
figura mashkullore. Njëra është një skulpturë antike, dy janë luftëtarë, të cilët
përballen më njëri tjetrin dhe figura e ulkonjës duke ushqyer me qumështin e
saj Remin dhe Romulin. Edhe historia e klasës së VIII ka poashtu një diskrep-

FAQE 028

QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE 

0

30

60

90

120

150

Numri i 
figurave 
femra

Numri i 
figurave 
meshkuj

Historia e klasës VIIIHistoria e klasës VI

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:10 PM  Page 28



ancë të madhe ndërmjet paraqitjes së gjinisë mashkullore me atë femërore.
Në këtë tekst shkollor, në faqen e parë të kopertinës janë të paraqitura dy
figura mashkullore. Veshja e tyre paraqet ndeshjen e dy kohërave: tradi-
cionales e modernes. Njëra figurë është e paraqitur me veshje kombëtare
shqiptare, ndërkaq tjetra  me rroba bashkëkohore. Nga të dy tekstet shkol-
lore të historisë të përcaktuara me anë të mostrës, del qartazi sikur krijues të
historisë janë vetëm meshkujt.   
Sunduesit, luftëtarët, historianët e të gjitha kohërave bëjnë pjesë në historinë
e klasës së VIII. Duke pasur parasysh se në tekstet e historisë të ciklit fillor
është i trajtuar vetëm segmenti i luftës, del se ky tekst shkollor është pothua-
jse mashkullor, duke nisur që nga autorët e teksteve. Si në historinë e klasës
së VI poashtu edhe në atë të klasës VIII autorët janë meshkuj.     
Shumica e studimeve gjinore në tekstet shkollore janë fokusuar në librat e his-
torisë dhe leximit letrarë, të cilat njihen si tekste ku femrës i është dhënë fare
pak ose aspak hapësirë. Prandaj, “Ridimensionimi i roleve gjinore pranohet
të jetë instrument i fuqishëm i zhvillimit  të identitetit gjinor. Edhe në të
shkuarën, gratë kanë patur një rol krahas burrave në histori. Është e
pamundur të besohet se burrat e bënë historinë vetëm ashtu si paraqiten në
histori.”18

Tekstet e përcaktuara me mostër që bëjnë pjesë në misionin e III, ndonëse për
nga aspekti sasior janë pothuajse të barabarta nuk i kanë shpëtuar paraqit-
jes së figurës mashkullore si parësore. Në hyrje të tekstit “Matematika I” janë
paraqitur dy fëmijë duke vrapuar. Mashkulli në këtë rast është paraqitur më
i gjatë  në krahasim me femrën. Madje, po ky mashkull është paraqitur me
energjik, krahasuar me  femrën që lë përshtypjen e personit të plogësht që
mezi mbahet në këmbë të veta (faqe 5). 
Poashtu, në faqen 6, janë paraqitur dy figura mashkull-femër. Mashkulli ka
një fytyrë të ngrysur, ndërkaq femra e buzëqeshur. 
Në këtë tekst shkollor numri  i përgjithshëm i figurave është 100, prej tyre 62
janë figura të gjinisë mashkullore, 48 të gjinisë femërore. Është teksti i vetëm
shkollor që paraqet një “përzierje” të atributeve “mashkullore” – “femërore”.
Një femër është e paraqitur në rolin e peshëngritëses, disiplinë sporti që
zakonisht personifikohet me gjininë mashkullore. Menjëherë në faqen tjetër
paraqiten dy personazhe - vajza me skateboared dhe duke mbajtur diç në
duar, ndërkohë që në fytyrën e tyre vërehet një dozë hutie. Ndërkaq, figura
e mashkullit është paraqitur nëpërmjet një nxënësi të hareshëm dhe që në
dorë mbanë një çantë.  
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Si në të gjitha ilustrimet, edhe në tekstin e matematikës, ndonëse numri i fig-
urave të meshkujve dhe femrave është i barabartë, femrat gjithmonë janë
paraqitur në pozitën dytësore. Kësisoj  në ilustrimin e dytë të faqes 44 janë
paraqitur dy vajza dhe pesë djem. Një vajzë qëndron e ulur pas dy djemve,
poashtu në sajën tjetër është ulur sërish një vajzë pas dy djemve. Ndërkaq
në një sajë është i ulur vetëm një djalë. Në këtë rast, shihet se femra
asnjëherë nuk paraqitet në rolin e timonieres, asaj që mbanë përgjegjësinë.
Në po të njëjtin ilustrim, janë të paraqitur dy djem dhe një vajzë, e cila qën-
dron në mes të tyre. 

Tabela 3. Përfaqësimi gjinor në ilustrimet e teksteve të përcaktuar si Misioni i III

Në tekstet e matematikës në shumicën e rasteve meshkujt janë paraqitur më
të aftë në zgjidhjen e detyrave sesa femrat. Në “Matematika III”, prej 84 të
figurave të përgjithshme, 41 janë të gjinisë mashkullore, 43 të gjinisë
femërore. Prej faqes 6 deri 135 është paraqitur një figurë e një djali në
miniaturë, i cili zakonisht del se është personi që di t`i zgjidhë detyrat.
Ndonëse, në këtë tekst shkollor janë figurat femërore që dominojnë
megjithatë të dy gjinitë nuk shihen në asnjë pamje duke u përballur më njëra-
tjetrën. Edhe kur paraqiten duke zgjidhur ndonjë detyrë,  djali është ai, i cili
paraqitet si zgjidhës i detyrës. Karakteristikë tjetër, është edhe paraqitja e
vazhdueshme e të njëjta ilustrimeve dhe figurave të gjinive.  
Në tekstin “Fletore Pune I” (Matematikë), numri i përgjithshëm i figurave
numëron 90, nga të cilat 53 figura të gjinisë mashkullore, ndërkaq 37 janë
të gjinisë femërore. Vetëm në dy figura është e paraqitur gruaja që në të dy
rastet është në rolin e kujdestares së fëmijëve të saj. Ndërkaq, vajza e vogël
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paraqitet duke ujitur lulet, hekurosur, lozur etj.
Karakteristikë e këtij teksti është paraqitja e përsëritshme e figurave të
meshkujve të njëjtë. 
Në “Fletore Pune III” (Matematikë), numri i përgjithshëm i figurave është 12,
nga të cilat 6 janë të gjinisë mashkullore, 6 të gjinisë femërore. Që në faqen
e parë janë të paraqitur katër meshkuj në profesione të ndryshme që janë
“tipike për meshkuj”. 
Në “Biologjia V”, nga 10 figura të përgjithshme, 6 janë të gjinisë mashkul-
lore, 4 të gjinisë femërore. Në këtë tekst shkollor ka shumë pak figura
njerëzish. Në 2 ilustrime përfshihen  katër personazhe femërore, të cilat i
dërgojnë fëmijët e tyre në një kopsht zoologjik. . 
Në  “Biologjia VII”  janë 21 figura të përgjithshme, 8 nga të cilat të gjinisë
mashkullore, 13 të gjinisë femërore. Paraqitja e skeletit edhe të gjinisë
femërore dhe mashkullore është pothuajse e barabartë.
Në “Biologjia IX”, prej 45 figurave të përgjithshme, 27 janë të gjinisë
mashkullore, 18 të gjinisë femërore.

Grafikoni 4: Përfaqësimi gjinor në tekstet: Gjuha Shqipe I dhe Matematika I
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Prandaj, nga të gjitha tekstet e analizuara të përfshira në mostër figurat e
meshkujve 1.407 janë më shumë prezente në tekstet e ciklit fillor, krahasuar
me figurat femërore që janë 885. 

Grafikoni 5: Përfaqësimi gjinor në të gjitha tekstet e përfshira në mostër

III. Profesionet dhe përfaqësimi gjinor 

Stereotipet njihen kryesisht si vlerësime negative që emërtojnë paragjykimin,
mund të dalin nga lidhje të caktuara emocionale, nga nevoja për të argu-
mentuar sjelljen, nga besime dhe veçori të caktuara të një grupi njerëzish.
Të stereotipizosh, do të thotë të përgjithësosh, ndaj për ta bërë botën më të
thjeshtë ne zakonisht e përgjithësojmë atë. 
Pjesë e sterotipizimit të roleve gjinore në këtë rast janë edhe tekstet shkollore.
Duke e paraqitur botën nëpërmjet librave shkollor, autorët e teksteve kanë
stereotipizuar sjelljet për djemtë dhe vajzat, duke kërkuar nga ta sjellje tipike
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për të dy gjinitë. Kjo natyrë e rregullimit të roleve gjinore, ka bërë që të pozi-
cionohen njëra gjini (meshkujt) në pozita më priviligjuese, sesa tjetra (femra).  
Stereotipizimi i roleve gjinore në tekstet e përcaktuara me mostër vërehet jo
vetëm në përmbajtjen e një mësimi, por edhe në fotografitë, të cilat e ilustro-
jnë  mësimin. 
Pjesa dërmuese e paraqitjes së profesionit të femrës është “mësuese”,
mashkulli është gjinia e vetme ku paraqitet në një laramani më të gjerë të
profesioneve për dallim nga femra, e cila zakonisht paraqitet në një numër
të kufizuar profesionesh. 
Nga mësimet dhe vjershat e paraqitura në tekstin “Abetarja”, numri i tyre
është 57, në 12 prej tyre femra është subjekti më së shumti i përmendur.
Duke pasur parasysh, që “Abetarja” njihet edhe si ABC, stereotipet e tilla në
profesione dhe role, duket se shërbejnë për justifikimin e  ndarjes së roleve
të meshkujve dhe femrave gjatë karrierës së tyre. 
Që në faqen e parë të këtij teksti kemi një ilustrim në të cilin, në ditën e parë
të shkollës nëna ia dorëzon vajzën mësueses. Në këtë ilustrim mësuesja
paraqitet si një vazhdimësi e rolit të nënës, tani më jo në agjencën e parë të
socializmit (familjes) shtëpi, por në të të dytën  (shkollës). 
Në tekstin “Kush punon në shkollë”19, në ilustrim paraqiten tri lloje të pozi-
tave. Në pozitën e mësueses është femra, e butë e këndshme dhe duke e led-
hatuar kokën e një djali. Shprehja  emocionale që reflektohet nga ilustrimi,
nga figura e mësueses e deri tek drejtori i shkollës pëson ndryshime rrënjë-
sore . Nga ajo më e buta , e deri te fytyra e mërrolur e drejtorit, i cili u
mbanë leksion nxënësve. Stereotipi tjetër që zë vend është ai i pedagogut, i
cili mban librin e matematikës, lëndë të cilën e ligjërojnë në të shumtën e
rasteve në tekstet shkollore vetëm meshkujt. 
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Ilustrimi 1: Kush Punon në shkollë

Paraqitja e lëndës së matematikës si profesion me të cilin identifikohen vetëm
meshkujt, e kemi edhe në rastin e dhënies së një detyre në të cilën, në
mësimin “Cili nga nxënësit zgjodhi mënyrën më të lehtë për njësimin e
shumës”20, Lisi është ai që ka zgjedhur mënyrën më të lehtë të detyrës,
përderisa shoqet e tij Bardha dhe Thana nuk kanë arritur ta bëjnë këtë gjë. 
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Ilustrimi 2: Cili nga nxënësit zgjodhi mënyrën më të lehtë për njësimin e shumës
“Matematika III” 

Ky është një shembull, i cili shpesh paraqitet edhe në faqet e tjera në mësimin
“Shumëzimi i numrave me 5 dhe me 10”.  Në shembullin e dhënë janë:
Blendi, Edlira dhe Vjosa, të cilëve u është dhënë një detyrë,  ndërkaq epi-
logu është se Blendi ka më shumë para nga Edlira dhe Vjosa. 
“Efektet e roleve edhe stereotipeve gjinore mund të shihen shumë qartë në
nivelin individual. Gjinia ndikon në konceptin për veten, shëndetin mendor
dhe atë fizik të individit. Në fakt nuk ka asnjë aspekt të jetës së njeriut që
nuk preket nga gjinia” 21

Nga bisedat e tyre mora vesh se dy aktorët e rinj dinin të lexonin e të
shkruanin greqisht, ndërsa dy aktoret bukuroshe ishin analfabete.22
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Grafikoni 6: Pozitat dhe profesionet më të pranishme në tekstet e shkollës fillore

Marrë në përgjithësi, në të gjitha tekstet shkollore të analizuara të ciklit fillor
profesionet dhe pozitat më të identifikuara për burrat dhe djemtë janë:
mjekë, historian, filozof, matematikan, shkrimtarë, punëtorë krahu, polic
komunikacioni, shoferë, zjarrfikës, ushtarë.  
Profesionet në të cilat paraqiten gratë dhe vajzat janë: mësuese, balerinë,
laborante, pastruese, mbretëreshë, këngëtare etj.     

Inxhinier Artani, mësues Flamuri, nënë Drita, doktor Astrit, kukulla barbi,
këngëtare Valbona23

Prandaj, roli i burrit si shkrimtar dhe fytyrë ushtarake dhe ai i gruas si
mësuese, janë ndër rolet që më së shumti paraqiten në tekstet e analizuara.
(për këtë shih grafikonin 6.)  

23 Pepivani, Natasha & Demolli Arifi “Fletore Pune”. Mësimi: “Nënvizo shkronjën që është
shkruar gabim”, faqe 6 Shtëpia Botuese: “Libri Shkollor”, 2004

FAQE 036

QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE 

0

10

20

30

40

50

B
ur

ri 
bu

jk

B
ur

ri 
fil

oz
of

B
ur

ri 
fy

ty
rë

 u
sh

ta
ra

ke

B
ur

ri 
hi

st
or

ia
n

B
ur

ri 
m

ës
im

dh
ën

ës

B
ur

ri 
m

je
k

B
ur

ri 
në

 p
oz

ita
 u

dh
eh

eq
ës

e 

B
ur

ri 
po

lic
 k

om
un

ik
ac

io
ni

B
ur

ri 
pu

në
to

rë
 k

ra
hu

B
ur

ri 
ril

in
da

s

B
ur

ri 
sh

kr
im

ta
r 

G
ru

aj
a 

ba
le

rin
ë

G
ru

aj
a 

de
nt

is
te

 

G
ru

aj
a 

in
fe

rm
ie

re

G
ru

aj
a 

la
bo

ra
to

ra
nt

e

G
ru

aj
a 

m
br

et
ër

es
hë

 

G
ru

aj
a 

m
ës

im
dh

ën
ës

e

G
ru

aj
a 

m
je

ke

G
ru

aj
a 

pa
st

ru
es

e

G
ru

aj
a 

sp
or

tis
te

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:10 PM  Page 36



Rolet në të cilat fëmijët paraqiten në tekstet shkollore, janë tradicionale, duke
përjashtuar disa nga tekstet, të cilat kanë thyerje të këtyre koncepteve,
atëherë kur flitet për tema të barazisë gjinore siç është rasti me  “Edukata
Qytetare V” në mësimin “Si ka ndryshuar familja”. Në një ilustrim dhe në
përmbajtjen e këtij mësimi shkollor flitet për ndryshimin e familjes nëpër
kohë. Kur flitet për kohën bashkëkohore, në ilustrim gjinitë na paraqiten në
role të barabarta brenda familjes, në këtë rast që të dy janë duke pastruar. 
“Cili është arsimi më i mirë për ty”24, djalit të vogël i ofrohen në ilustrim shtatë
objekte shkollore, përderisa vajza paraqitet vetëm në laborator. Kjo sikur jep
mesazhin që mundësia e zgjedhjes së profesioneve i takon vetëm gjinisë
mashkullore. Ilustrim ky që ka mundur t`i paraqes që të dy gjinitë në mesin
e këtyre shtatë objekteve shkollore. 
Prandaj, tekstet shkollore, të cilat kanë ilustrime dhe përmbajtje, përforcojnë
idenë  se në disa fusha më shumë i kanë krijuar hapësirë gjinisë mashkul-
lore, përderisa gjinia femërore është lënë në plan të dytë. Kësisoj kjo ndar-
je, reflektohet jo vetëm në familje, por edhe në një rreth më të gjerë. 
Imazhi me të cilin paraqiten gjinitë është i ndryshëm. Përderisa mësuesja
paraqitet si: e ëmbël, e butë; kolegu i saj mashkull paraqitet rigoroz, me një
pamje të vetrespektit dhe autoritetit të lartë.   

Teuta komunikon me dr. Astritin

Ky është rasti më tipik i paraqitjes së pozitës së gruas. Ajo në shumicën e
rasteve është e paraqitur në pozitën dytësore, pozitë kjo që cilësohet si
pasive. Gjithmonë, kur duhet të shpjegohet ndonjë situatë e caktuar, gruaja
është e “dëgjueshme” dhe luan rolin e pacientes si në rastin e lartpërmendur
Prandaj, një qasje e tillë patriarkale dhe tradicionale ndikon te fëmijët në kri-
jimin e skemave mendore tradicionale. “Përdorimi i librave asnjanës dhe me
karaktere të barabarta seksualisht, në role jo tradicionale, mund të rezultojë
në një nivel më të ulët tipizimi seksual te studentët e të gjitha moshave.”25

Duket qartë që tekstet shkollore kanë nevojë të rishkruhen duke eliminuar
favorizimin e njërës gjini kundrejt tjetrës. 
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24 Një grup autorësh. Libri “Edukata qytetare V”. Mësimi: “Cili është arsimi më i mirë për ty”,
faqe 62 Shtëpia Botuese: “Libri Shkollor”, 2005
25 Basow A, Susan  “Stereotipat dhe rolet gjinore”, Tiranë, 2003, faqe 175
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IV. Rolet Sociale brenda familjes   

Portretizimi stereotip i gjinive është më së shumti i pranishëm në tekstet shkol-
lore në përshkrimin e roleve sociale brenda familjes. Paraqitja e familjes,
qoftë në përmbajtje dhe në ilustrime të teksteve shkollore vazhdon t`i
stereotipizojë rolet gjinore. Krahas paraqitjes së rolit të nënës dhe babait,
nëpërmjet përshkrimit të aktiviteteve të kohës së lirë të fëmijëve, stereotipizo-
hen edhe sjelljet e fëmijëve. Vajza e vogël luan rolin e ndihmëses së nënës
së saj, përderisa djali paraqitet gjithmonë afër babait e që zë një pozitë më
superiore, krahasuar me atë të vajzës. Rolet në të cilat paraqiten djemtë në
tekstet shkollore janë shumë më aktive krahasuar me ato të vajzave. 

Drini dhe Valbona ishin duke ngrënë darkë. Kur Drini përfundoj së ngrëni u
ngrit nga tryeza dhe shkoi të luante jashtë. Kur Valbona përfundoj së
ngrëni, ajo priti derisa anëtarët e tjerë të familjes të përfundonin së
ngrënin. Më pas ajo pastroi enët dhe tryezën. Vetëm pas kësaj pune ajo
shkoi të luaj. 26

Prandaj, në shembullin e lartpërmendur vërehet qartazi se fëmija vajzë nuk
mund ta ketë lirinë, të cilën e ka i vëllai i saj. Ajo duhet t`i ndihmoj njëher-
azi nënës së saj e më pastaj të luaj. 
Paraqitjet e tilla të gjinive në tekstet shkollore, jo vetëm që stereotipizojnë
rolin e gjinive, por edhe i mësojnë fëmijët që dallimet kësisoj t`i marrin si të
“natyrshme”. 
“Tipizimi seksual, rezulton pjesërisht nga asimilimi i konceptimit brenda
skemës gjinore. P.sh. një fëmijë mundë të vërë re se djemtë zakonisht për-
shkruhen si ,,të fortë”, ”të mëdhenj”, ,”trima”,  ndërkaq vajzat zakonisht për-
shkruhen si të ”,mira” , ”të ëmbla” dhe “të këndshme.”27

Hapësira e vetme në të cilën paraqitet gruaja në tekstet e analizuara është
kuzhina dhe qëndrimi i saj afër fëmijëve është i vetmi vend ku gruaja gëzon
autoritet. Në “Abetare”, në tekstet: “Mëso mirë Nita, “Eni e Enina”, “Nëna
ime”, “Arta dhe Artori”, “Hëna”, “Loja e mirë”. “Coli e Cemi”, paraqitet gru-
aja vetëm në rolin e nënës apo mësueses.  Vetëm në një ilustrim, paraqiten
të dy prindërit te mësimi “Gjeraqina dhe Zogjtë”, ndërkaq babai paraqitet
vetëm njëherë në mësimin “Dhurata e Bardhylit”. 
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26 Po aty. Mësimi: “Të drejtat dhe përgjegjësitë e anëtareve të familjes”, faqe 36
27 Basow A, Susan  “Stereotipat dhe rolet gjinore”  Tiranë, 2003 
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Ilustrimi 3: Pranë tryezës “Edukata Qytetare V”

Paraqitja e fëmijëve në tekstin “Abetarja” është e ndryshme. Fëmijët zakon-
isht paraqiten në grupe. Mirëpo, brenda këtyre grupeve favorizohen më
shumë meshkujt krahasuar me femrat. Theksimi i gishtit tregues të djalit të
vogël (Valonit) në drejtim të robotit e bënë që vajza të jetë e habitur. Në
ilustrim dhe në përmbajtje flitet për robotin e Valonit, ndonëse prezente është
edhe vajza.

Unë duhet t`i ndihmojë mamasë për të hekurosur

Në faqen e parë të këtij teksti kemi mësimin “Fëmijët e abetares”, janë
paraqitur një grumbull fëmijësh, në mesin e të cilëve vajzat janë duke lozur
me lodrat si: balona, ariu, lulet, rrushi, litari apo telefoni. Ndërkaq, meshku-
jt paraqiten duke luajtur me: aeroplan, mollë, top, sajë, raketa etj. Teksti i
kësaj faqeje, përfundon me fjalët “Këta janë fëmijët e abetares”. 
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Edhe në pyetjet që shtron mësuesja për nxënësit, zakonisht janë meshkujt ata
që ngrenë dorën për t`u përgjigjur. Ndërkaq kur fëmijët paraqiten vetëm në
role të ndryshme, dallohen për nga lloji i aktivitetit që kryejnë. P.sh. Njomëza
qep pullën në tekstin “Pulla e Njomëzës”, ndërkaq Ballori është i ulur në
tavolinë dhe i shkruan letra pëllumbave. 

Ty-ty-ty-bie boria e makinës. Ylli, ku i ke sytë?! E pyet Ylberina. Ç`ke me
mua?! Habitet Ylli i hutuar. Makina po kalon- i tregon Ylberina. Ylli ikën.
Makina niset. Përsëri bie boria: ty-ty-ty!...

Kësisoj, vajza e vogël, gjithmonë luan rolin e kujdestares, ajo paraqitet e
kujdesshme kur djemtë janë të shpërqendruar, aventurier.28

Prioritetet gjinore shfaqen edhe në gjuhën e përdorur në mësimet e teksteve
shkollore. Pothuajse, në të gjitha tekstet e analizuara të ciklit fillor, domino-
jnë përemrat vetor të gjinisë mashkullore, shumë rrallë përmenden ato/ajo,
përemrat vetor të gjinisë femërore.
Në shumicën e teksteve të analizuara, vërehet saktësisht se ku dhe çfarë
bëjnë. Rolet janë plotësisht të ndara mbi bazën e tradicionales. Secili rol i
ka përgjegjësitë e veta. Nëna hekuros, vajza qëndron afër saj, babai finan-
con shkollimin e djalit, nëna qëndron afër makinës së larjes, babai furnizon
shtëpinë, vajza e vogël shtron tryezën, djali mban një kovë të rëndë në duar
etj.  

Babai: Punon në ofiçinë për të siguruar paranë. Rregullon mjetet elek-
troshtëpiake. Qon fëmijët në shëtitje. Gatuan 
Mamaja: Kujdeset për pastërtinë e shtëpisë. Qep dhe bën triko. Ndihmon
fëmijët të bëjnë detyrat. Gatuan
Vëllai: Kujdeset për qenin. Vendos lodrat në vend. Ujit kopshtin
Motra: Shkon në shkollë. Bën detyrat. Shtron dhe ngrenë tryezën.29

Edhe shumica e shembujve që janë pjesë përbërëse e ilustrimit të përmbajt-
jes së mësimeve, përmbajnë këso stereotipesh në organizimin e familjes dhe
ndarjes së përgjegjësive. Babai gjithmonë paraqitet në rolin, me të cilin kon-
tribuon në mirëqenien e familjes. Nëna është, ajo e cila pret e lodhur nga
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28 Shih: Batalli, Qamil “Abetarja”. Mësimi “Kali i Mirakut iku në Mal”, faqe 30 dhe mësimin
“Ylli i hutuar”, faqe 56. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 2005 
29 Mato, Erleta & Shatri, Bajram “Edukata Qytetare III”. Mësimi: “Të drejtat dhe përgjegjësitë e
fëmijëve” , faqe 11 Batalli, Qamil “Abetarja”. Mësimi: “Kali i Mirakut iku në Mal”, faqe 30.
Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 2005
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përditshmëria, por e buzëqeshur dhe sakrifikuese për fëmijët dhe burrin e saj.
Përshkrimi i detyrave të anëtarëve të familjes është i ndryshëm. Përderisa, djali
i vogël kujdeset për qenin, vendos lodrat në vend, ujit kopshtin (një aktivitet
jashtë shtëpisë), ndërkaq vajza ambicioze shkon në shkollë, i bën detyrat,
shtron dhe ngre tryezën (aktivitet shumë i hasur në tekstet shkollore).

Ilustrimi 4: Dita e parë në shkollë “Edukata shoqërore” 

Gjatë paraqitjes së dy prindërve në ilustrimet e teksteve shkollore, mashkulli
kryesisht zë më shumë hapësirë dhe paraqitet me një ngjyrim më të fortë. Në
portretizimin e anëtarëve të familjes, meshkujt gjithmonë paraqiten në rendin
e parë, ndërkaq femrat në të dytin. Në shumicën e rasteve kur flitet për njeri-
un si qenie, kjo gjë personifikohet me mashkullin. Prandaj, “Njeriu rritet dhe
ndryshon”, njeriu është mashkulli, dhe vetëm ai rritet e zhvillohet.  
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Ilustrimi 5: Njeriu rritet dhe ndryshon “Edukata Qytetare III”

Në pyetjen që u është shtruar prindërve se a i kanë vërejtur stereotipet gjinore
që paraqiten në ilustrimet, por edhe në përmbajtjet e librave shkollor, ku nëna
paraqitet zakonisht duke u përkujdesur për fëmijët, kurse babai neglizhent në
përkujdesjen e fëmijëve, ata thonë që i kanë vërejtur!? Por, bindjet e tyre janë
të ndara kur flitet se si duhet të paraqiten ata. Prindërit  me moshë më të vjetër,
e pranojnë  se të qenit nënë është një rol i pazëvendësueshëm. 30

Kultura tek njeriu formon qëndrime dhe shprehi të caktuara që imponojnë sjell-
je të qëndrueshme dhe role të caktuara, të ndryshme tek individët e ndryshëm.
Prandaj, dominimi i një diktati të tillë është evident edhe në tekstet shkollore,
kur flitet për organizimin e roleve brenda familjes. 
Pjesë mjaft e rëndësishme në përforcimin e stereotipeve në tekstet shkollore

30 Fokus Grupi i prindërve ka përmbajtur disa kritere; njëri prej kritereve ishte që të marrin
pjesë prindërit që i kanë fëmijët në çerdhe, në shkollë fillore dhe të mesme. Mostra ka përmbajta
edhe kriterin e moshës, gjinisë, punësimit dhe vendit.
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padyshim janë edhe lodrat, aktivitetet sportive që janë tipike për “meshkujt”
dhe tipike për “femrat”.

Era ka kukulla dhe arushë, Genci ka makina dhe pushkë.31

Lidhur me këtë çështje, të dhënat që dalin nga fokus grupi me prindër janë
të ndryshme. Prindërit meshkuj janë shumë më të moderuar, sa i përket kësaj
çështje. Ata janë të mendimit se në tekstet shkollore duhet të paraqiten me
ilustrime edhe shembuj kur femra kryen një punë, e cila tradicionalisht njihet
si punë e meshkujve. Ndryshe nga ata, shumica  e femrave  mendojnë se një
rol i tillë duhet të jetë i ndarë. Ato pajtohen vetëm kur është fjala për sportin
e futbollit, për të cilin kanë bindjen se “është një sport jo atraktiv për fem-
rën.”32

“Përdorimi i librave asnjanës dhe me karaktere të barabarta seksualisht në
role jo tradicionale mundë të rezultojë me një nivel më të ulët tipizimi seksu-
al te studentët e të gjitha moshave.”33

V. Autoriteti gjinor brenda dha jashtë familjes

Autoriteti gjinor i shfaqur në tekstet e analizuara qartëson një autoritet
femëror të paraqitur shpesh dhe një autoritet të shfaqur më rrallë, por i fortë
dhe që personifikohet me  mashkullin.  
Autoriteti është i ndarë në dy forma; autoriteti i të qenurit i fuqishëm, i gux-
imshëm, dominant, me anë të së cilit është i prezantuar mashkulli; përderisa
femra cilësohet si:  e butë, e kujdesshme, e ndjeshme etj. 
Kësisoj, meshkujt zakonisht janë: policë, doktorë, luftëtarë, shkrimtarë, shofer
etj. Përderisa “gruaja lind me dhimbje dhe kujdeset për dhimbje”34, paraqitet
si kujdestare për detyrat e fëmijëve të saj, ushqimin, pastron, rregullon gjithç-
ka që është në rrëmujë! Edhe fëmijët në përshtatjen e roleve të prindërve të
tyre, arrijnë që në kuadër të aktiviteteve të krijojnë autoritet. Vajza e vogël
gjithmonë paraqitet e butë dhe e ëmbël, për dallim nga djali që është më
aktiv dhe luan rolin e një autoriteti më dominues krahasuar me vajzat.  
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31 Një grup autorësh. “Edukata Shoqërorë”. Mësimi: “Loja”, faqe 58
32 Fokus Grupi me prindër I mbajtur më 19.09.2006
33 Basow A, Susan  “Stereotipat dhe rolet gjinore”, Tiranë, 2003
34 Qendra “Aleanca Gjinore Për Zhvillim”, Analiza Gjinore e teksteve të shkollës fillore. Tiranë,
Shtator 2005
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Ilustrimi 6: Njerëzit ndihmojnë njëri-tjetrin

Teoria e Sandra Bemit mbi skemën gjinore përshkruan rolin dhe rëndësinë
negative që del nga tipizimi seksual.  
“Tipizimi seksual, rezulton pjesërisht nga asimilimi i konceptimit të brend-
shëm brenda skemës gjinore. P.sh. një fëmijë mundë të vërë re se djemtë
zakonisht përshkruhen si “të fortë”, të “mëdhenj”, “trima”,  ndërsa vajzat
zakonisht përshkruhen si të, “mira” të “ëmbla”  dhe të “këndshme.”35

Mirëpo, për t`iu përgjigjur dilemës më të madhe sa i përket çështjes pse fem-
rat janë më shumë sociale dhe meshkujt më atraktivë, sipas teorisë së skemës
gjinore, kultura bëri që këto veçori të jenë pjesë e stereotipeve gjinore, ndaj
fëmijët mësojnë t’i lexojnë këto veçori.

Nëse një njeri nuk kthente borxhin në kohën e caktuar, ai me gruan dhe
fëmijët e tij binte në skllavëri.
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35 Basow A, Susan  “Stereotipat dhe rolet gjinore”, Tiranë, 2003
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Nga shembulli i lartë përmendur vërehet që “njeriu” është sinonim i burrit,
përderisa gruaja dhe fëmijët paraqiten sikur nuk janë njerëz! Për të vazhd-
uar me shembullin vijues ku vajza  e vogël (Rrushja) na paraqitet e vendosur
në udhëtimin e saj drejt rrugës së diturisë, derisa nuk ndalohet nga kalimtari
i paidentifikuar, i cili i drejtohet me mbiemrin cilësor “e mirë” (një epitet që
shumë shpesh përdoret në tekste shkollore). Pasi merr përgjigjen nga vajza,
kalimtari  mbetet i habitur. 

Rruga e dijes 
Një kalimtar pyeti Rrushen, mos ke humbur rrugën?! Nga shkon, moj çupë
e mirë? Rrushja ia shkrepi: Drejt rrugës së diturisë. Oh! U habit kalimtari.
Paç rrugë të mbarë! Faleminderit!36

Shumë shembuj të dhënë në tekste të shkollave fillore nuk përkojnë me
moshën që e kanë fëmijët. Te një fëmijë, i cili sapo ka filluar t`i mësojë shkro-
njat, koncepti i diturisë është ende i mjegullt dhe i panjohur!   

Roli shoqëror kuptohet si normë që përcakton se si duhet të sillet njeriu në
momente të caktuara dhe në mjedise të caktuara.   
Roli social superior dhe inferior brendësohet dhe orienton sjelljet e ardhshme
të vetë individit, ndërkaq procesi i arsimit dhe relacioni i fëmijëve me sis-
temin shkollor ndihmojnë në formimin e identitetit gjinor si dhe në percepti-
min e roleve gjinore. 
“Shkollat zhvillojnë dhe formojnë segragacionin gjinor, stereotipet, madje
edhe diskriminim dhe i ekzagjeron aspektet negative të roleve gjinore, kur
këta kishin mundur t`i lehtësojnë ato.” 37
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36 Batalli, Qamil “Abetarja”. Mësimi “Rruga jonë është rrugë e dijes”, faqe 62 Helvacioglu 
37 Firdevs “Ders Kitaplarinda Cinsiyetçilikt (1928-1995), Istambul 1996
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Ilustrimi 7: “Si quhen këta njerëz të moshave të ndryshme?”

Autoriteti që meshkujt gëzojnë në tekstet shkollore të analizuara është i shpër-
blyer dhe i paraqitur gjithmonë në rendin më të lartë hierarkik krahasuar më
atë të femrave. Nuk ndodhë kurrë që femrat të rangohen lart, por zakonisht
ato janë dytësore, sikurse në rastin e  ilustrimit 7. 
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Ilustrimi 8: Familja ka rregulla “Edukata Shoqërore” 

Duke e analizuar ilustrimin e paraqitur, vihet re se rolet gjinore të paraqitu-
ra në kuadër familjes janë të ndara plotësisht në kontekstin tradicional. Secili
në fakt e di se cilat janë detyrat e tij. Përderisa, “Familja ka rregulla”,
atëherë a është “Rregull e familjes” që  babai të kthehet në shtëpi ashtu siç
është paraqitur në ilustrim?! Gruaja me një shami në kokë dhe një përparëse
mban rendin në shtëpi, pastërtinë etj. Derisa, vajza e vogël radhitë këpucët
e anëtarëve të familjes, djali  rregullon librat, ndërkaq vajza tjetër mbanë në
dorë një kukull.  
Nxënësve pas paraqitjes së këtij ilustrimi do t`u mundësohet që stereotipet e
tilla “Familja ka rregulla”, t`i konsiderojnë si “të natyrshme”. Në përshkrim-
in e “Regjimit Ditor”, janë të paraqitur dy fëmijë në shtretërit e tyre. Genci
na paraqitet shumë më i kujdesshëm ndaj obligimeve të tij për dallim prej
Erës, e cila parapëlqen të flejë shumë.
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Genci zgjohet herët në mëngjes. Ai lahet, vishet dhe ha. Pastaj merr çan-
tën dhe niset për në shkollë. Erës i pëlqen të flejë deri vonë. Po gjyshi nuk
e lë. Ai i kujton asaj se nuk duhet të shkojë vonë në shkollë.38

Në këtë mësim dhe ilustrim kemi vetëm një femër të paraqitur edhe atë në
një sfond negativ. Përderisa, gjyshi dhe djali janë personazhe që luajnë rolin
e sugjeruesve dhe të përpiktëve.39

Ilustrimi 9: Regjimi ditor “Edukatat shoqërore” 

38 Një grup autorësh .“Edukata shoqërore”. Mësimi: “Regjimi ditor”, faqe 55
39 Shih ilustrimin e paraqitur.
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Grafikoni 7:Paraqitja e rolit të gjinive në familje në tekstet e shkollës fillore

VI. Analiza e planprogrameve40

Planprogrami është një dokument i rëndësishëm, më anë të të cilit arsim-
tarëve, edukatorëve, autorëve të teksteve shkollore u ofrohen udhëzime për
zbatimin e programeve mësimore. 
Autorët e intervistuar të teksteve, pohojnë se marrin shumë në konsideratë
planprogramin e hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,
pa të cilën nuk mund t`i shkruajnë tekstet shkollore. Përkundër këtij fakti, gjatë
analizës së teksteve shkollore dhe planprogrameve kemi hasur në mospër-
puthje ndërmjet  planprogramit dhe tekstit shkollor. Të dhënat në vijim do të
japin një pasqyrë të qartë nëse planprogramet e kanë marrë në konsideratë
perspektivën gjinore në udhëzimet e tyre metodologjike, nëse po, atëherë sa
iu kanë përmbajtur paraqitjes së gjinive në përmbajtjet dhe ilustrimet e tek-
steve, autorët e tyre. A ka qenë më shumë përzgjedhje individuale apo
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40 Planprogramet e analizuara janë vetëm ato të cilat me anë të mostrës janë përzgjedhur tek-
stet shkollore.  
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udhëzim i MASHT-it, të cilin ata është dashur ta kenë parasysh.

Planprogrami merret shumë në konsideratë gjatë hartimit të teksteve shkol-
lore, por perspektiva gjinore vazhdon të mbetet në zgjedhjen subjektive të
autorëve, pasiqë ndjeshmëria gjinore është e ofruar në mënyrë të gjeneral-
izuar.41

Planprogrami mësimor 1, i cili përfshinë “Gjuhën shqipe”, “Abetaren”,
“Fletore Pune I” dhe “Matematika I”, ka përcaktuar këto qëllime: “vazhdimin
e ndërtimit të vlerave shpirtërore të nxënësit, konsolidimin e diturive, ngritjen,
orientimin e prirjeve dhe të shkathtësive në ndërtimin e së ardhmes, inkura-
jimin e nxënësve për të marrë iniciativë e veprim të pavarur në rrethin famil-
jar e më gjerë, duke respektuar rregullat themelore të sjelljes në grup.”42

Duke pasur parasysh rëndësinë e planprogramit, atëherë do të ishte mirë që
t`i kushtohet rëndësi edhe prizmit gjinor. “Planprogrami është kornizë, e cila
në mënyrë decidive duhet të respektohet, sepse është dokument, i cili zbato-
het edhe në praktikën pedagogjike në shkollë.”43

“Prandaj, nëse kemi disharmoni, atëherë teksti nuk është në përputhje me të

dhe nuk është adapt për përdorim në lëndën e caktuar dhe klasën.”44

“Programet janë shumë gjenerale, në program shkruhet që p.sh në shtator
të mësohet një vjershë tash mbetet në dorën e atij që e shkruan librin se
çfarë vjershe dhe ku do ta marrë atë  vjershë, pra këto janë dy gjëra të
ndara.”45

Gati të gjitha qëllimet e planprogrameve të ciklit fillor kanë objektiva të njëj-
ta, por ju mungojnë objektivat që lidhen me perspektivën gjinore. Prandaj,
do të ishte e nevojshme që përveç objektivave për lëndën, të formulojnë
edhe objektiva të tjera, në mesin e të cilave edhe objektiva të perspektivës
gjinore. Vetëm një rangim në kuadër të objektivave për lëndët, do t`i dety-

41 Intervistë me Eqrem Basha, editor i Shtëpisë botuese “Dukagjini”. Intervista e realizuar
11.06.5006. Prishtinë
42 Planprogrami mësimor 1. “Qëllimet”, faqe 8. MASHT, Prishtinë, Gusht 2003
43 Intervistë me Xhevat Sylën. Autor i tekstit “Leximi IV”, si dhe redaktor i shumë teksteve shkol-
lore. Intervista  e realizuar më 31.10.2006   
44 Intervistë me Arif Demollin, zyrtar i teksteve shkollore në MASHT (Ministria e
Arsimit,Shkencës dhe Teknologjisë)  e realizuar më 19.09.2006. Prishtinë
45 Intervistë me Lulavera Kadriu, zyrtare për të drejtat e njeriut në MASHT, e realizuar
27.10.2006. Prishtinë 
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ronte mësimdhënësit/mësimdhënëset, hartuesit e teksteve që t`i kushtojnë
rëndësi aspektit gjinor. Ekziston “Draft Strategjia për Çështje Gjinore”, ku në
objektivin II, parashihet “Përfshirja e perspektivës gjinore në planprograme
dhe tekste shkollore”, mirëpo, autorët e intervistuar nuk kanë njohuri për
ekzistimin e këtij drafti dhe që ilustrohet me fjalët: “Neve gjatë shkruarjes së
një teksti shkollor na ofrohet vetëm planprogrami.”46

Në pjesën e planprogramit që flitet për “gjuhën shqipe” më specifikisht në
pjesën “Qasjet, ndërlëndore dhe ndërprogramore”, thuhet përveç tjerash se
“përveç, çështjeve ndërlëndore, përmes gjuhës shqipe do të mund të zhvillo-
hen edhe disa çështje si p.sh. tema për shëndetësi, të drejtat e njeriut, çësht-
jet gjinore etj.”47 Çështjet gjinore i lihen në dorë arsimtarëve në përzgjed-
hjen e temave, ngaqë teksti nuk përmban një ndjeshmëri gjinore edhe pse
në planprogram thuhet se do të mund të flitet për çështje gjinore, në tekst kjo
gjë vërehet. Ajo që vërehet është njëanshmëria vetëm për gjininë mashkul-
lore. Teksti përmban shumë tregime për jetën e shkrimtarëve shqiptar, të cilët
i përkasin gjinisë mashkullore. 

“Ne i kushtojmë shumë rëndësi planprogramit, por në MASHT ekziston një
nepotizëm shumë i madh, autorë të teksteve janë edhe recensent, prandaj
përvjedhja e gabimeve edhe sa i përket çështjeve gjinore është evidente.”48

Tutje, në planprogram përshkruhet edhe rëndësia e nxënësit. “Nxënësi duhet
të jenë në qendër të vëmendjes”, kjo fjali është vetëm njëra nga mënyrat e
të thururit të fjalive. Në këtë program, pothuajse mungojnë emërtimet e gjin-
isë femërore. Do të duhej që nëse fjalitë shkruhen në njëjës, atëherë të jenë
kësisoj: nxënës/nxënëse ose mësues/mësuese. “Mësimdhënësi duhet të jetë
model për nxënësit për mënyrën e përdorimit të shkathtësive gjuhësore dhe
vëmendja e tij duhet të përqendrohet në disa parime bazë”, kjo do të thotë
se edhe nyjet i/e apo përemrat vetor i tij/ e saj, i mungojnë fjalorit të
Planprogramit mësimor 1. 

Një fjali tjetër në të cilën shkruan “mësimdhënësi duhet të bëjë përpjekje që
ta njohë mirë karakterin e nxënësit, përparësitë dhe dobësitë e tij, ta veri-

46 Intervistë me Xhevat Sylën. Autor i tekstit “Leximi IV”, si dhe redaktor i shumë teksteve shkol-
lore. Intervista  e realizuar më 31.10.2006 
47 Plan Programi Mësimor 1. “Qasje ndërlëndore dhe ndërprogramore”, faqe 25. MASHT,
Prishtinë, Gusht 2003
48 Intervstë me Shyqeri Nimani, illustrator i tekstit “Abetarja”, botuar nga Shtëpia Botuese “Libri
Shkollor”. Intervista e realizuar më 08. 11. 2006
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fikojë a është tip i hapur apo i mbyllur, frikacak apo guximtar, a merr vetëini-
ciativa apo duhet të nxitet nga mësuesi etj”. 
Në planprogramin mësimor 1, në pjesën “Gjuha shqipe”, mënyra e të shkru-
arit është e dominuar nga të gjitha pjesët gramatikore, të cilat e identifikojnë
gjininë mashkullore. Autori i tekstit shkollor “Abetarja”, Qamil Batalli thotë se:

“Për tekstet shkollore ekzistojnë planprograme, mësime, tituj, kapituj të
veçantë dhe nuk do të ishte asgjë e tepërt në qoftë se jepen edhe udhëz-
ime rreth përpilimit të  teksteve.”49

Më tej në planprogram në faqen 41, porsa i përket lëndës së matematikës,
ndër të tjera thuhet në pjesën e udhëzimeve metodologjike, se: “për të arrit-
ur rezultate optimale në fushën e mësimdhënies në matematikë, rëndësi të
jashtëzakonshme luan hartimi i programit të mirë, i teksteve të mira, trajnimi
i mirë i mësimdhënësve”. Sipas kësaj, derisa shkruhet për hartimin e “tek-
steve të mira” në këtë pjesë do të ishte mundësia të futet edhe perspektiva
gjinore si pjesë në të cilën autorët e teksteve shkollore duhet t`i kushtojnë
rëndësi. As libri i matematikës nuk ka arritur t’u ikë paragjykimeve gjinore.
Në përgjithësi meshkujt janë ata që zgjedhin detyrat e vështira, ndërsa fem-
rat paraqiten më rrallë në këtë tekst. Matematika do të duhej të ishte një
“tekst i mirë”, nëse do të eliminoheshin edhe stereotipet e tilla, siç janë ato
për zgjedhjen e detyrave.50

“Tekstet janë një çështje e lirë e hartimeve dhe zgjedhjes së hartuesve të
teksteve. Nuk ka monopol në këtë aspekt.”51

Në Planprogrami mësimor 2 për lëndën “Punë Dore”, parashihet që
nxënësi duhet: “Të zhvillojë qëndrimet dhe vlerat, në kuptimin e përparësive
dhe kufizimeve që i ofron lënda, në kuptimin e sjelljeve personale (të jetë koop-
erativë, i hapur, tolerant, i ndershëm, i vullnetshëm, kritik, me inisiativë).52

Po në këtë libër nuk vërehen stereotipe gjinore. Përkundrazi, në tekst, kur
janë marrë shembull personat, është përdorur ai/ajo ose më i/e lartë, më
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49 Intervistë me Qamil Batallin, autor i tekstit “Abetarja”, e botuara nga Shtëpia Botuese “Libri
Shkollor”. Më detajisht për analizën e këtij teksti, shih kapitullin “Analiza e Teksteve Shkollore”.  
50 Me detajisht shih analizës e “Matematikës I dhe III”. 
51Intervistë me Ramush Lekajn, zyrtarë i lartë i plan programeve në MASHT. Intervista e real-
izuar më 04.10.2006
52 Planprogrami mësimor 2. “Objektivat e Përgjithshme”, faqe 62. MASHT, Prishtinë, Qershor
2004
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i/e shkurtë. D.m.th qëllimet e planprogramit korrespondojnë me mënyrën se
si është shkruar libri. 
Ndonëse shumë autorë të teksteve shkollore të intervistuar i japin rëndësi të
posaçme planprogramit ata shtojnë se: “Ne përpiqemi që të jemi komplet në
përputhje me planprogramin, por ndonjë devijim i vogël nuk mendoj që do
ta prishë cilësinë e tekstit. Autorit i lejohet një fushveprim i vogël.”53 Do të
ishte e nevojshme që plan programet mos të jenë sipërfaqësore sa i përket
përshkrimit të përfshirjes së ndjeshmërisë gjinore në tekstet shkollore. Prandaj 

“Unë i kushtoj shumë rëndësi planprogramit, por sa i përket çështjes se si të
paraqiten gjinitë nuk më ofrohet ndonjë udhëzim.”54

Në Planprogramin mësimor 3, ku ndër të tjera përfshihen “Edukata
qytetare III”, “Matematika III”, “Njeriu dhe Natyra III”, flitet për qëllimet që
duhen të arrihen për çdo lëndë. Në lëndën e matematikës, mendohet që
nxënësi në klasën e parë dhe të dytë ka arritur një shkallë të njohurive lidhur
me kuptimet themelore të matematikës. Në lëndën “Njeriu dhe Natyra”,
thuhet se nxënësi duhet të formohet si personalitet, stabil dhe vetëkritik, i qën-
drueshëm dhe i gatshëm për bashkëpunim me mësimdhënës në shkollë dhe
jashtë saj dhe i aftë në ballafaqim me sfidat e jetës.  

Libri “Njeriu dhe Natyra”, është hartuar në mënyrë që nxënësi të ketë per-
sonalitet stabil, vetëkritik etj., më shumë ka të bëjë me natyrën (botën bimore
dhe botën shtazore), dhe nuk ka prezencë të steorotipeve gjinore. Ndërsa
për lëndën “Edukata qytetare III”, thuhet se: “Lënda edukata qytetare u ndih-
mon nxënësve të vetëdijesohen për identitetin dhe sigurinë e tyre personale,
të mësojnë, të komunikojnë, të respektojnë besimet dhe vlerat kulturore në një
shoqëri shumë etnike, të kuptojnë mirë të drejtat dhe përgjegjësitë e indi-
vidëve në familje, shkollë dhe komunitet si dhe të njihen me natyrën e funk-
sionimit të demokracisë”55, por,  megjithatë nuk flet për gjinitë në mënyrë të
drejtpërdrejtë. Madje, si në të gjitha planprogramet edhe në këtë lëndë
përsëriten emrat e gjinive mashkullore si nxënësi, “Të shoh veten si pjesë të
tij etj.”56
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53 Intervistë me Ramadan Zejnullahu, autor i tekstit “Matematika I dhe III”, botuar nga Shtëpia
Botuese “Dukagjini”. Intervistë e realizuar më 31.10.2006
54 Intervistë me Xhevat Sylën. Autor i tekstit “Leximi IV” si dhe redaktorë i shumë teksteve shkol-
lore. Intervista  e realizuar më 31.10.2006
55 Planprogrami Mësimor 3. “Objektivat”, faqe 89. MASHT, Prishtinë, Shkurt 2005 
56 Planprogrami Mësimor 3. “Rezultatet e pritshme”, faqe 90. MASHT, Prishtinë, Shkurt 2005
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Sipas këtij planprogrami, në pjesën “Udhëzime metodike” shkruhet se:
“Nxënësit marrin role p.sh. të mësuesit, drejtorit të shkollës, prindërve, polic-
it të qarkullimit rrugor, anëtarëve të ndryshëm të komunitetit. Mësuesi në këtë
rast luan rolin e koordinatorit.”57

Përveç njëanshmërisë në planprogram, kjo gjë vërehet edhe në vet librin
“Edukata Qytetare”, e klasës së III, të shkollës fillore, ku ka “probleme gji-
nore”. Përkundër asaj që proklamohet në planprogram, shihet qartë se rolet
gjinore janë të ndara në mënyrën tradicionale edhe pse më pak se në librat
tjerë të analizuara. Në faqe 11 të po këtij teksti, renditja e anëtarëve të
familjes është e paraqitur në këtë mënyrë; (1) babai, (2) nëna, (3) vëllai, (4)
motra, (5) gjyshja dhe (6) gjyshi. Pra, përparësia i takon gjinisë mashkullore
në shembujt e kësaj faqe, sikurse edhe tek ndarja e roleve, tek të cilat vëre-
jmë se: babai e ka rolin e parë dhe “punon në ofiçinë për të siguruar
paratë”, përderisa roli i parë i nënës sipas renditjes është që të: “Kujdeset
për pastërtinë e shtëpisë”.58

“Është punuar që ndjeshmëria gjinore të futet në planprograme mjaft, por
asnjëherë nuk jemi të kënaqur, sepse ende hezitohet si çështje, e cila nuk
gjen vendin e merituar në programet tona shkollore dhe në tekstet tona
shkollore”, thotë Ramush Lekaj, zyrtar i lartë i planprogrameve në
MASHT.59
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57 Po aty
58 Me detajisht lidhur me tekstin “Edukata qytetare III”, shih kapitullin “Analiza e teksteve shkollore”
59 Intervistë me Ramush Lekajn, Zyrtarë i Lartë i Planprogrameve në MASHT. Intervista e real-
izuar më 04.10.2006 Prishtinë
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Grafikoni 8: Struktura gjinore e autorëve të teksteve shkollore të përcaktuara me
mostër  (I-IX klasë)

Planprogrami mësimor 5 që përfshinë ndër të tjera edhe “Edukatën
Qytetare V”, te qëllimet, shkruhet për nxënësin “t`i kuptojë procedurat dhe
rëndësinë e zbatimit të tyre. Ai duhet të kuptojë se nëpërmjet procedurave
funksionon klubi dhe institucioni qoftë ai qeveritar ose joqeveritar”. D.m.th
secili nga paragrafët e paraqitjes së qëllimeve i referohet si nxënësi, (ai) etj. 
Në lëndën e ”Edukatës Qytetare”, të klasës së V, në faqen 94 thuhet se
nxënësi duhet: “të aftësohet në mënyrë të lehtë, të komunikojë në mënyrë të
lehtë dhe pa paragjykime të komunikojnë me bashkëmoshatarët, por edhe
me të rriturit që u përkasin kulturave ose komuniteteve të tjera që jetojnë në
Kosovë”. 
Edukata qytetare është një tekst që flet për përditshmërinë dhe “udhëzimet”
se si duhet të sillet një “qytetar i mirë”. Njëra prej këtyre udhëzimeve është
edhe komunikimi me të tjerët. P.sh. në mësimin “Si komunikojmë me të tjerët”,
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femra është në rolin e pacientes, ndërsa mashkulli është mjeku. Kjo është një
prej gjërave që na mëson edukata qytetare. Mirëpo, problem kryesor këtu
është mosbalanca gjinore.60

Në këtë lëndë do të duhej  të flitet më detajisht për rolin dhe rëndësinë e
mosndasive gjinore, duke pasur parsyshë faktin se “Edukata Qytetare”, ran-
gohet në pjesën e parë për nga misioni që ka për gjinitë. Në “Udhëzimet
Metodologjike”, jepet shembulli se si “Mësuesi luan rolin e koordinatorit,
ndërsa të gjithë nxënësit e klasës marrin pjesë aktive në këtë proces.”61

“Ata ndahen në grupe (është fjala për nxënësit) apo çifte, ndërsa mësuesi
luan rolin e mbikëqyrësit, dhe sipas nevojës edhe jep udhëzime apo
sqarime. 

Planprogrami mësimor 6, ndër të tjera përfshinë lëndët “Gjuha Shqipe”
dhe “Historia”. Për të parën shkruan: “Të lexojë artikuj të ndryshëm që kanë
të bëjnë me aktualitete nga shëndetësia, barazia gjinore, të drejtat e njeri-
ut etj dhe të debatojnë e të japin mendime për to”. 

“Ne gjatë hartimit të planprogrameve jemi munduar t`i kushtojmë rëndësi
edhe perspektivës gjinore, por femra tradicionalisht jo vetëm te ne por
edhe në vende të tjera iu është dhënë një mundësi më e vogël, krahasuar
me meshkujt.”62

Në planprogramin mësimor 6, çështjeve gjinore i lihet hapësirë jashtë për-
caktimeve të objektivave, që do të thotë “Arsimtari mund të bëjë zgjedhjen
e literaturës shtesë për realizimin e programit”.    
Ndërsa, për lëndën e historisë ky planprogram ka përcaktuar këto qëllime: 
“Njehë oratorët, filozofët, poetët; njohja me mendimet për origjinën e maqe-
donasve të lashtë. Njoha me shtetin e Filipit II, Lekës së Madh, njohja me fiset
kryesore, lindjen dhe zhvillimin e shteteve, luftërat, zhvillimet shoqërore
ekonomike, rolin e gruas në shoqërinë ilire dhe edukimin e fëmijëve” (3 herë
përmendet); të ndihmojë nxënësin dhe mësimdhënësin; mësimdhënësi të
identifikojë vështirësitë e nxënësit dhe të ndihmojë përmirësimin e tyre”.
Ashtu siç është përshkruar në planprogram, teksti është i mbushur me person-
azhe të gjinisë mashkullore edhe atë në ballinën e këtij libri, janë paraqitur
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60 Më gjerësisht për teksti “Edukata Qytetare V”, shih kapitullin “Analiza e teksteve shkollore”  
61 Plani dhe Programi Mësimor 6 Udhëzime Metodologjike, faqe 101/ 102. 
62 Intervistë me Fehmi Rexhepin, autor i tekstit Historia VI dhe VIII. Botuar nga Shtëpia Botuese
“Dukagjini”. 
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5 personazhe të gjinisë mashkullore. Nga këto ilustrime, që në ballinë të lib-
rit, fitohet përshtypja se historia qenka e përbërë vetëm me personazhe
mashkullore.
Mirëpo, përkundër mosekzistimit të ndjeshmërisë gjinore në tekste e gjuhës
shqipe, megjithatë në to vërehet dominimi i gjinisë mashkullore. Shumica dër-
muese e mësimeve dhe tregimeve që janë në këtë tekst shkollor, kanë karak-
ter epik, pra ka tregime me figura epike, si Skënderbeu, Gjergj Elez Alija etj.
Gjithashtu, edhe tregimet tjera që nuk kanë karakter epik, janë me person-
azhe mashkullore, si p.sh. gjuetari, malësorët, etj. Nga 36 mësimet sa ka
libri, nuk është asnjë mësim i vetëm që ka për personazh një femër!
Edhe pjesët tjera të tekstit që janë përdorur për ushtrime, janë marrë nga
shkrimtarë meshkuj si: Konstandin Kristoforidhi, Fan Noli, Mitrush Kuteli,
Marin Barleti, Ismail Qemal Vlora, Naim Frashëri, Faik Konica, Ismail
Kadare, Dritëro Agolli, Anton Pashku, Moikom Zeqo, Ibrahim Kadriu etj. E
vetmja femër shkrimtare, të cilës i është dhënë hapësirë në këtë libër, është
shkrimtarja amerikane, Elizabet Enrajt, e cila është paraqitur me tregimin,
”Një ditë vere në fermë”. 

Planprogrami mësimor 7, përshkruan qëllimet e lëndëve të edukatës
qytetare dhe  biologjisë në këtë mënyrë: 
Në planprogramin e biologjisë: “Aplikimi i qasjeve dhe i strategjive të reja të
mësimdhënies është që të zhvillojë te nxënësi prirjen për ndërlidhje të njo-
hurive me botën reale...; të gjitha këto me synim që nxënësi si qytetar i
ardhshëm të ballafaqohet me sukses dhe me sfidat e mileniumit të ri.”63

Në planprogramin e edukatës qytetare, ndër të tjera thuhet: “të vetëdijesohet
nxënësi për rëndësinë e respektimit të të drejtave dhe përgjegjësive të anëtarëve
të grupit dhe në pengimin e çdo lloj diskriminimi etnik, fetar, racor, gjinor etj”
Edhe pse planprogrami duket se i përshtatet ndryshimit të rrethanave që kanë
ndikuar në paraqitjen e paragjykimeve gjinore dhe të tjera, librat shkollor e sido-
mos këto që do të duhej të ishin në shërbim të eliminimit të paragjykimeve gji-
nore, nuk kanë paraqitur ndonjë ndjeshmëri lidhur me barazinë gjinore.
Edukata qytetare shihet qartë që i jep rëndësi njërës gjini (mashkullore) dhe  e
injoron gjininë tjetër (femërore). Kjo mund të shpjegohet edhe me faktin se nor-
mat sociale tradicionalisht të ndara janë ende prezente në planprogramet dhe
tekstet shkollore. 
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Planprogrami mësimor 8 
Sipas planprogramit të gjuhës shqipe “Mësimdhënësi duhet të jetë model për
nxënësit në mënyrën e përdorimit të shkathtësive gjuhësore”; “Mësuesi duhet
të bëjë përpjekje që ta njohë mirë karakterin e nxënësit, përparësitë dhe
dobësitë e tij, të verifikojë a është tip i hapur apo i mbyllur. Frikacak apo
guximtar, a merr vetë iniciativa apo duhet të nxitet nga mësuesi etj”; “Roli i
mësimdhënësit është vendimtar, i cili ndihmon në procesin e mësimdhënies
dhe të mësimnxënies” është një ndër fjalitë më të shpeshta në planprograme. 
Zakonisht, mësimdhënësit nuk janë ose nuk duhet edhe të jenë model për
nxënësit ashtu siç janë të paraqitur në tekste shkollore. Në tekstet shkollore,
ata zakonisht favorizojnë njërën gjini dhe disfavorizojnë gjininë tjetër. 

Planprogrami mësimor 9, përfshinë “Edukatën Qytetare” dhe
“Biologjinë”. 
“Edukata qytetare” në pjesën hyrëse të së cilës shkruhet se: “Në ciklin e
klasave të ulëta temë qendrore është nxënësi në raport me familjen, shkollën,
komunitetin”. Një ndër objektivat e kësaj lënde është edhe: “Sundimi i ligjit
ndihmon në njohjen e vlerave të vërteta të tij, si drejtësia, liria dhe
barazia”; “Qytetari- pikënisës dhe bartës i demokracisë së drejtpërdrejtë;
Presidenti, Zgjedhja e Presidentit të Kosovës. Cilat janë kompetencat dhe
përgjegjësitë e tij. Mandati i Presidentit” etj.64

Siç është përshkruar edhe në planprogram, mësimet e këtij libri më shumë
kanë të bëjnë me sistemin qeverisës të një shteti, rolin e demokracisë, të drej-
tat e njeriut, parimet e mos diskriminimit për konfliktet dhe zgjidhjen e tyre.  

VII. Qëndrimet e drejtorëve dhe arsimtarëve të shkollave fillore
dhe të mesme si dhe drejtorëve e edukatorëve të çerdheve  

Në pyetjen nëse “Në ilustrimet e teksteve shkollore femra duhet
patjetër të paraqitet në rolin e saj si nënë, si mësuese, si infer-
miere”, 53.80 përqind e respondentëve pajtohen me një qëndrim të tillë,
përderisa 29.70 përqind nuk pajtohen.65 Sipas kësaj del se akterët kryesor
të arsimit karakterizohen me bindje tradicionale, sa i përket çështjes së
ilustrimeve në tekstet shkollore. 
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Grafikoni 9 Paraqitja e përqindjes së qëndrimeve në pyetjen se “Në ilustrimet e tek-
steve shkollore femra a duhet patjetër të paraqitet në rolin e saj si nënë, si mësuese,
si infermiere?”

Çfarë është e rëndësishme në kryqëzimin e bërë sipas gjinisë meshkujt me
këtë qëndrim pajtohen 53.75 përqind dhe femrat 46.25 përqind. Ndërkaq,
me “Ashtu” janë përgjigjur 50 përqind e gjinisë mashkullore dhe me 50
përqind ajo femërore. Derisa, nuk pajtohen 67.4 përqind e femrave dhe
32.6 përqind e meshkujve. 
Respodentët e anketuar në qytezë, pajtohen me këtë qëndrim në masën 62.5
përqind, ndërkaq nuk e ndajnë këtë mendim 21.9 përqind.66 Përderisa në
qytet pajtohen me këtë qëndrim 41.8 përqind e respondentëve, 36.4
përqind janë kundër.67 Karakteristikë e kësaj është se respodentët e qytezës
janë më tradicional krahasuar me atë të fshatrave, përderisa në qytet
përqindja me “pajtohen” bie në 41.8 përqind që do të thotë se për 20.7
përqind është dallimi në mes qytezës dhe fshatit. Në këtë kontekst, sa i për-
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ket dallimit ndërmjet qytezës e fshatit është i vogël. Sipas kësaj del se bind-
jet tradicionale janë pjesë të pandashme e sistemit arsimor.  
Bindjet moderne vërehen vetëm nga respodentët e anketuar në shkolla pri-
vate. Vetëm 20.8 përqind e të anketuarve pajtohen me këtë deklaratë,
përderisa 54.2 përqind nuk pajtohen se: “Në ilustrimet e teksteve shkollore,
femra duhet patjetër të paraqitet në rolin e saj si nënë, si mësuese, infer-
miere”. Nga ky numër, 8.3 përqind e respondentëve janë kategorizuar në
përgjigjen “nuk e di” dhe “ashtu”,  me 16.7 përqind.  

VIII. Çfarë thonë autorët si dhe kompetentët lidhur me tekstet
e tyre shkollore 

Kush duhet t`i kushtojë rëndësi kontrollimit të paraqitjes së gjinive në tekstet
shkollore, autorët e intervistuar si dhe përgjegjësit nga disa shtëpi botuese,
japin pikëpamje të ndryshme. Derisa për editorin e Shtëpisë Botuese
“Dukagjini”, Eqrem Basha68, përgjegjes janë “Planprogramet, autorët, komi-
sionet vlerësuese si dhe në fund shtëpitë botuese”. Për, Bajram Shatrin, drej-
tor i Shtëpisë Botuese “Libri Shkollor”, përgjegjësia bie në rend të parë: te
mësimdhënësit, sepse sipas tij “ata  bëjnë vlerësimin, nxënësi si dhe prin-
di.”69 Në këtë kontekst, Shatri mendon se: “Ky segment kurrë nuk është disku-
tuar dhe tani po e shoh që është mjaft e rëndësishme dhe në ribotime do t`i
kushtojmë rëndësi shumë dhe këto gabime nuk do të përsëriten më?!”.
Dallimi ndërmjet autorëve është shumë i vogël sa i përket të kushtuarit rëndësi
paraqitjes së gjinive. “Në tekstet shkollore, të cilat i krijojmë ne autorët kanë
dallime shumë të vogla, sepse realiteti kosovar është i tillë dhe nuk mund ta
krijojmë tjetër.”70

Paraqitjen e gjinive në role tradicionale në tekstet shkollore shumica e
autorëve të teksteve thonë se nuk e kanë bërë me qëllim “Zakonisht kjo nuk
është bërë me qëllim, por është bërë në mënyrë instiktive, spontane..., askush
nuk i ka tërheq vërejtën autorit se duhet m`i dhënë rëndësi edhe paraqitjes
së strukturës gjinore.”71

Manifestimin e traditës nuk arrin ta shpëtojë as e ashtuquajtura agjenca e
dytë e  socializmit-shkolla. Prandaj, sipas analizës së intervistave na del që

68 Intervistë me Eqrem Bashën, editor  i Shtëpisë Botuese  “Dukagjini”, e realizuar më
27.10.2009. Prishtinë
69 Intervistë me Bajram Shatrin, drejtor i Shtëpisë Botuese “Libri Shkollor” e realizuar më 07.11.
2006. Prishtinë
70 Po aty
71 Po aty
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edhe tekstet shkollore nuk arrijnë t`i shpëtojnë paraqitjes së gjinive në role të
tilla. Prandaj, 
“tradita nuk mundë të eliminohet shpejtë, edhe pse sa do që të kesh kujdes,
prapë pa u bartë diçka nga tradita nuk e lenë.”72

Në pyetjen e shtruar se a mendoni që në tekstet shkollore, ndarja e profe-
sioneve është bërë mbi baza gjinore, tradicionalisht të ndara si p.sh. gruaja
gjithmonë paraqitet si mësuese apo si infermiere, zyrtari i teksteve shkollore,
Arif Demolli thotë se: “Kjo është një klishe, ndoshta që është parë në tregimet
e mëhershme dhe tash ajo është në kokën e autorëve të vjetër, e ne kryesisht
autorët i kemi të vjetër mbi 60 vjet.”73

Sipas tij, autorët e teksteve shkollore janë të ngarkuar shumë nga pikëpam-
ja konzervative  “ndaj e kanë të vështirë t`i vërejnë dallimet në mes roleve
tradicionale nga ato moderne.”74

Ndonëse, strategjia “Përfshirja e perspektivës gjinore në arsim”, në
Objektivin 2 parasheh përfshirjen e perspektivës gjinore n¸ planprograme
dhe në tekste shkollor, stereotipet gjinore vazhdojnë të jenë prezentë në
shumë tekste shkollore.   
Shumica e autorëve të teksteve shkollore nuk kanë njohuri lidhur me ekzis-
timin e një dokumenti që do t`i shërbente sadopak si një udhërrëfyes për
paraqitjen e perspektivës gjinore gjatë hartimit të teksteve shkollore. 
“Unë nuk e di se si shkon procesi i botimit të një teksti shkollor, nuk merrem
unë me këtë punë.”75

Në këtë kontekst, vetë botuesit shprehin bindjen se duhet ekzistojë një
mekanizëm që i kontrollon tekstet nga aspekti gjinor pas përzgjedhjes së
dorëshkrimeve. “Kish qenë mirë që dikush me i shiku në aspektin gjinor.”76

Zyrtarja për të drejtat e njeriut në MASHT që përfshin edhe çështjet gjinore
në kuadër të këtij sektori thotë se: “Në fakt nuk ka qenë qëllimi ynë që me e
fut këtë ndjeshmëri gjinore në kapituj edhe fraza sa i përket çështjeve gji-
nore, me rëndësi është që tekstet janë të barabarta në aspektin gjinorë,
shembujt dhe ilustrimet të mos diskriminojmë njërën apo tjetrën gjini, se kon-
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73 Intervistë me Arif Demollin, zyrtar i teksteve shkollore në MASHT (Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë) e realizuar më 19.09.2006. Prishtinë
74 Po aty 
75 Intervistë me Lulavera Kadriu, zyrtare Për të Drejtat e Njeriut në MASHT e realizuar më 27.
10. 2006  
76 Po aty
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siderojmë që me një temë, edhe me një lëndë nuk mundemi me ngrit
vetëdijen, ne synojmë që të gjitha planprogramet, metodologjia të jetë e
ndjeshme në aspektin gjinor.”77

Se nuk është bërë asnjë analizë e hollësishme lidhur për paraqitjen e
gjinive në tekste shkollore e vërteton edhe kjo zyre. “Nuk është bërë
ndonjë analizë deri më tani, a ekzistojnë apo nuk ekzistojnë stereotipet
gjinore, është vështirë të flitet sepse duhet bërë analizë.”78

Ndonëse, mungesa e analizës në detaje e pamundëson edhe krahasimin
e teksteve të botuara me herët me ato të kohëve të fundit, megjithatë,
Lulavera Kadriu thekson se “Dallimi është i madh në mes teksteve të vje-
tra dhe teksteve të sotme!”
Tekstet shkollore luajnë rol edhe në përzgjedhjen e profesioneve nga ana
e nxënësve në të ardhmen. Në pyetjen se a luajnë rol të rëndësishëm dhe
a ndikojnë tekstet shkollore në stereotipizimin e profesioneve drejtori i
arsimit parauniversitar në MASHT, Agim Bërdynaj thotë: “Ne kemi qenë
shumë liberal në mënyrën e përzgjedhjes së teksteve, është përcaktuar se
si, por megjithatë kualiteti i teksteve që dëshirojmë dhe që duhet të jetë
ende nuk është ajo e dëshirueshmja” 79, përfundon Bërdynaj. 
Nga ana tjetër, ilustratori i tekstit “Abetarja” Shyqeri Nimani thekson se:
“Ilustrimet janë në funksion të përmbajtjes së tekstit”, për të shtuar se
‘‘ilustrimi në libër, qoftë ky për fëmijë apo për të rritur, është në funksion
të tekstit.’’80

Ndërkaq, sa i përket çështjes së përfaqësimit gjinor në tekstet shkollore,
mendimet e autorëve janë të ndryshme. Ramadan Zejnullahu, autor i tek-
stit “Matematika I dhe III”, e pranon se gabime të tilla janë evidente.
“Gabime të tilla mund të na ikin, ne zakonisht e përmendim femrën më
shumë në rolin e mësueses, sepse kryesisht në ciklin e ulët janë më shumë
femra”, sqaron Zejnullahu.81 Përderisa, Fehmi Rexhepi, autor i tekstit
“Historia VI”, mendon se paraqitja e gjinive në role tradicionale është e
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77 Po aty
78 Po aty
79 Intervistë me Agim Bërdynaj, zyrtar i Arsimit Parauniversitar në MASHT,e realizuar më
25.10.2006, Prishtinë.
80 Intervistë me Shyqeri Nimanin. Ilustrator i tekstit “Abetarja”. Intervista e realizuar më
08.11.2006. Prishtinë
81 Intervistë me Ramadan Zejnullahun. Autori i tekstit “Matematika I dhe III”. Intervista e reali-
zuar më 31.10.2006. 
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“natyrshme”, sepse sipas tij  “siç thotë populli “Çka piqet vështir hiqet.”82

Ndonëse, “Abetarja”  është teksti i parë me anë të të cilit fëmijët ndeshen
për herë të parë me shkronjat, autori i tekstit Qamil Batalli, mohon t`i ketë
bërë më qëllim gabimet që stereotipizojnë gjinitë. “Por, sido që të jetë duhet
që recensentët që t`i kushtojnë rëndësi, natyrisht bashkë me autorët dhe ilus-
tratorët”83
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82 Intervistë me Fehmi Rexhepin, autor i tekstit “Historia VI”. Intervista e realizuar më 20.11.2006.
Prishtinë 
83 Intervistë me Qamil Batallin, autor I tekstit “Abetarja”. Intervista e relaizuar më 10.11. 2006
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SITUATA AKTUALE E PËRFSHIRJES SË GJINIVE NË SISTEMIN ARSIMOR

I. Analiza gjinore e personelit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës 
dhe Teknologjisë  (MASHT)

“Literatura gjinore sugjeron përdorimin e disa treguesve që mund të klasifiko-
hen sipas kategorive të mëposhtme:

1. Mjedisi politik
2. Mjedisi institucional 
3. Treguesit kritik të politikave84

Një tregues i rëndësishëm i mjedisit politik është padyshim balanci gjinor i
strukturës së pushtetit dhe pjesës politikbërëse në Ministrinë e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë, drejtoritë arsimore si dhe ato të shkollave. Në të
njëjtën kohë është më rëndësi edhe balanci i të dyjave në procesin e vendim-
marrjes. 
Në bazë të të dhënave më të fundit të marra nga Ministria e Arsimit
Shkencës dhe Teknologjisë, rezulton se barazia gjinore mbetet vetëm një
aspiratë në letër, por në asnjë mënyrë nuk gjenë zbatim në praktikë. 
Kësisoj, nga gjithsej 214 sa janë të punësuar në MASHT, 38.8 përqind prej
tyre janë femra, ndërkaq 61.2 përqind meshkuj (83 femra – 131 meshkuj).85

Shih grafikonin në vijim: 
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84 United Nations Development Programme “Analiza Gjinore e Politikave në Ministrinë e Arsimit”,
Tiranë, shkurt 2005, faqe 8 
85 Numri i të punësuarve në minstritë e tjera të ndara mbi baza gjinore janë në vijim: Ministria e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (meshkuj 160 - 103 femra); Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
(meshkuj 103-51); Ministria e Shëndetësisë (4.620 meshkuj – 2.894 femra); Ministria e Kulturës,
Rinisë Sportit dhe Çështjeve jorezidente (meshkuj 276 – 209 femra); Ministria e Arsimit dhe Post-
Telekomunikacionit (220 femra – 69 meshkuj); Minsitria e Shërbimeve Publike (1509 meshkuj –
1.090 femra); Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (893 meshkuj – 610 femra); Ministria e
ekonomisë dhe Financave (556 meshkuj – 315 femra); Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural (441 meshkuj – 56 femra); Ministria e Eenergjisë dhe Minierave (72 meshkuj – 28
femra); Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (24 meshkuj – 23 femra); Ministria Për
Komunitetit dhe Kthim (92 meshkuj – 45 femra) që do të thotë në përgjithësi në këto ministria janë
të punësuar 14.459 (pa MASHT-in) meshkuj 8.815 dhe 5.644 femra. (Burimi: Ministria e
Shërbimeve Publike- Departamenti i Administrtës së Shërbimit Civil; Të dhënat me të punësuarit në
ministri tetor – dhjetor 2005)  
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Grafikoni 1. Struktura gjinore e të punësuarve në MASHT

Burimi: MASHT/Njësia SMIA86

Struktura gjinore e kabinetit të ministrit të arsimit

·· Kabineti i ministrit përbëhet nga 5 vetë, 2 prej të cilëve janë femra dhe
3 meshkuj. 

·· Zyra e sekretariatit të përhershëm numëron 20 persona, 10 prej tyre janë
femra dhe 10 meshkuj. 

·· Departamenti i Prokurimit përbëhet nga 3 persona prej tyre 1 femër dhe
2 meshkuj. 

·· Departamenti i Administratës dhe Financave përbëhet prej 21 vetë prej
tyre 10 femra 11 meshkuj. 

·· Departamenti i Arsimit Parauniversitar numëron 50 persona, nga të cilët
25 femra dhe 25 meshkuj. 
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86 Sistemet e Menaxhimit të Informacionit mbi Arsimin - MASHT

Femra 39%Meshkuj 61%
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Diskrepanca më e madhe, vërehet në Drejtoritë e Konvikteve (Gjakovë, Pejë,
Gjilan), ku nga 3 udhëheqës të tyre, asnjëri nuk është femër. Ndërkaq në
Zyrat Rajonale të Arsimit, të cilat numërojnë 81 të punësuar, 54 janë meshkuj
dhe 27 nga të cilët janë femra. 
Në Departamentin e Shërbimeve Teknike nga 24 të punësuar, 6 janë femra
dhe 18 meshkuj, ndërkaq në Departamentin e Arsimit të Lartë nga 7 per-
sona, 2 janë femra dhe 5 meshkuj. 

Paraqitja tabelore, duket si në vijim: 

Tabela 1. Paraqitja tabelore e strukturës gjinore e të punësuarve sipas njësive organizative

Burimi: MASHT/Njësia SMIA

Nga tabela më lartë, vërehet një dominim i theksuar i meshkujve në të gjitha
pozitat vendimmarrëse dhe drejtuese. 
Në të njëjtën kohë, vërehet se Sekretari i Përhershëm i MASHT-it është
mashkull, siç është edhe Drejtori i Zyrës së Buxhetit. Në këtë kontekst, edhe
drejtori i zyrës ligjore udhëhiqet nga një mashkull, ndërkaq nga 11 shefa të
sektorëve, vetëm 3 janë femra. Situatë e ngjashme paraqitet edhe te zyrtarët
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Nr. Të punësuarit sipas njësive orga-
nizative

Numri i punëtorëve Femra Meshkuj

1 Kabineti i Ministrit 5 2 3

2 Zyra e Sekretarit të përhershëm 20 10 10

3 Departamenti i prokurimit 3 1 2

4 Departamenti i administratës dhe
financave

21 10 11

5 Departamenti i shërbimeve
teknike

24 6 18

6 Departamenti i arsimit të lartë 7 2 5

7 Departamenti i arsimit parauni-
versitar

50 25 25

8 Drejtorët e konvikteve/ Gjakovë,
Pejë, Gjilan

3 0 3

9 Zyret Rajonale të arsimit 81 27 54

Gjithsej 214 83 131

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:10 PM  Page 66



e lartë rajonal ku nga 7 të punësuar, 2 janë femra. Ndërkaq te inspektorët
e arsimit, elementi i përfaqësimit gjinor, as që është respektuar fare. Shtatë
të punësuarit në këtë sektor janë meshkuj. Edhe tek ekspertët e arsimit, ekzis-
ton një pabarazi gjinore e theksuar. Nga 30 ekspertë arsimi, vetëm 5 janë
femra, ndërkaq nga 17 zyrtarë të zyrave rajonale të arsimit, 7 janë femra. 
Koordinatori për të drejtat e njeriut është femër, sikurse edhe koordinatori i
shkollave promovuese. Kurse te drejtuesit e Qendrave didaktike, ka një dal-
lim të theksuar sa i përket përfaqësimit gjinor. Nga 10 koordinatorë të qen-
drave didaktike, vetëm 3 janë femra. 
Përpunuesi i informatave ndërministrore është femër, kurse nga katër përk-
thyes, vetëm njëri është i gjinisë femërore. Kurse te teknikët vërehet se kanë
një përfaqësim gjinor më në nivel. Prej 3 teknikëve, 2 janë femra. Ngjashëm
është situata edhe tek asistentët administrativ, ku nga dhjetë të punësuar 8
janë femra. Ndërkaq te shoferët, balanca gjinore as që është marrë
parasysh, ndaj që të tetë shoferët janë meshkuj. Në Zyrat rajonale të arsim-
it që të 10 pastruesit janë femra, ndërkaq në njësinë e pranim-dërgimit, ndih-
mësi është mashkull. Kurse nga ekipi teknik, 1 është femër, ndërkaq 4 të tjerë
janë meshkuj - punëtorë sigurimi. 

Përgatitja profesionale e të punësuarve tregon qartazi edhe ngecjen në
shkollim të femrave, sidomos në arsimin e lartë. Përderisa ky ekip përbëhet
nga 15 magjistra, vetëm 3 janë femra. Edhe kur është fjala te përgatitja uni-
versitare, vërehet një disbalancë e theksuar ndërmjet meshkujve dhe fem-
rave. Nga 143 të punësuar, 54 janë femra. Kësisoj nga 15 persona me
shkollim të lartë, 4 janë femra. Situata paraqitet e ndryshme kur është fjala
te kualifikimi sipas shkollës së mesme. Nga 36 persona, 17 janë femra, të
cilat kanë mbaruar shkollën e mesme. Kurse me shkollë fillore, janë vetëm
pesë femra, përderisa meshkuj nuk ka.  

Tabela 2. Tregon numrin e femrave dhe meshkujve në pozita të ndryshme: >>
Burimi: MASHT/Njësia SMIA
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Nr. Të punësuarit sipas njësive organi-
zative

Numri i punëtorëve Femra Meshkuj

1 Sekretari i Përhershëm 1 0 1

2 Drejtorët e Departamentit
zëvendës drejtor i departamenteve 

5 3 2

3 Drejtor ekzekutiv i buxhetit 1 0 1

4 Drejtor i zyrës ligjore 1 0 1

5 Shefa të sektorëve 11 3 8

6 Udhëheqës të njësive 6 1 5

7 Zyrtarët e lartë rajonal të arsimit 7 2 5

8 Inspektorët e arsimit 7 0 7

9 Ekspertët e arsimit 30 5 25

10 Zyrtarë të zyrave r\ajonale 17 7 10

11 Koordinator për të drejtat e njeriut 1 1 0

12 Koordinator i shkollave pro-
movuese të shëndetit

1 1 0

13 Koo. Dhe ndihmës. koo. Të
Qendrave didaktike

10 3 7

14 Drejtorët e konvikteve - Gjakovë,
Pejë, Gjilan

3 0 3

15 Zyrtarët 70 33 37

16 Përpunues i informatave ndërmin-
istrore

1 1 0

17 Përkthyes 4 1 3

18 Lektorët 1 1 0

19 Teknikët 3 2 1

20 Asistentët administrativ 10 8 2

21 Vozitës 8 0 8

22 Ndihmës në njësinë e pranim –
dërgimit

1 0 1

23 Pastrues në ZRA-të 10 10 0

24 Punëtorë të sigurimit, recepsionistë5 1 4

Gjithsej 214 83 131
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Tabela 3. Përgatitje profesionale e të punësuarve në MASHT

Burimi: MASHT/Njësia SMIA

Përkatësia nacionale e të punësuarve 
në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë

Numri i shqiptarëve të punësuar në këtë ministri është 196, nga të cilët  71
janë femra. Nga 4 pjesëtarë të minoritetit serb sa janë të punësuar në këtë
ministri, 2 janë meshkuj dhe dy femra. Ndërkaq nga 6 pjesëtarët e minoritetit
boshnjak, 4 janë femra. Në këtë ministri janë të punësuar edhe 6 minoritarë
turq, nga të cilët 4 femra, kurse 1 i përket  minoriteteve të tjera. 

Tabela 4. Përkatësia nacionale e të punësuarve të ndara mbi baza gjinore  

Burimi: MASHT/Njësia SMIA
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Nr. Përkatësia nacionale e të punësuarve Numri i punë-
torëve

Femra Meshkuj

1 Shqiptarë 196 71 125

2 Serbë 4 2 2

3 Boshnjakë 6 4 2

4 Turq 6 4 2

5 Romë 1 1 0

6 Të tjerë 1 1 0

Nr. Përgatitja profesionale e të punësuarve Numri i 
punëtorëve

Femra Meshkuj

1 Magjistra 15 3 12

2 Përgatitja universitare 143 54 89

3 Shkolla e lartë 15 4 11

4 Shkolla e mesme 36 17 19

5 Shkolla fillore 5 5 0
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Në drejtoritë dhe zyrat arsimore, siç mund të vihet re në tabelën e poshtme,
dominimi mashkullor është i theksuar në të gjitha nivelet. Këto të dhëna flasin
qartë për një qasje të vendimmarrësve ndaj fenomenit të barazisë gjinore.
Në këtë kontekst, në të gjithë sektorët e MASHT-it, vërehet haptazi një
pabarazi, ku femra përfaqësohet shumë pak krahasuar me meshkujt. 
Prandaj, sipas studiueses Kamla Bhasin, jo domosdoshmërishtë arsimi sjell
në vetvete drejtësi gjinore: “Shumë shpesh vetë arsimi është patriarkal, ai jus-
tifikon, përjetëson ose nuk merr parasysh pabarazitë mes burrave dhe grave.
Çdo analizë e librave shkollor dhe e literaturës së fëmijëve ka treguar
paragjykime gjinore në to, në favor të burrave. Ky paragjykim vazhdon
pothuajse në të gjitha disiplinat akademike...”

II. Emrat e shkollave fillore dhe atyre të mesme 
në gjithë Kosovën 

Emrat e shkollave fillore dhe atyre të mesme në Kosovë përbëjnë një tregues
të rëndësishëm në vënien në pah të qasjes së shoqërisë kosovare ndaj
fenomenit të barazisë gjinore në këtë segment jetësor... Këta emra, jo vetëm
që tregojnë qartë sesa pak emra u janë vënë shkollave në të gjitha vendet
në Kosovë, por në të njëjtën kohë shpjegojnë edhe ndikimin e historisë e të
letërsisë në përcaktimin e këtyre emërtimeve dhe të cilat në njëfarë mënyre
kanë shfaqur një refuzim të hapur ndaj emrave të gjinisë femërore. Shumica
e emrave të shkollave janë emra dëshmorësh dhe shkrimtarësh. Për shkak të
përfshirjes vetëm të segmentit të luftës në tekstet e historisë paraqiten vetëm
figura të gjinisë mashkullore, të cilat përjashtojnë rolin dhe rëndësinë e fem-
rës në histori, ndaj kjo situatë reflekton edhe emërtimet e këtyre shkollave87.  
Kësisoj, nga të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë, vetëm 4
përqind, mbajnë emra femrash, ndërkaq emra meshkujsh mbajnë 72
përqind. Jashtë kësaj ndarjeje mbeten edhe 19 përqind të shkollave të cilat
nuk mbajnë emra njerëzish si dhe çerdhet apo kopshtet për fëmijë që mba-
jnë emra si: “Filizat”, “Ardhmënia”, “Dituria” 5 përqind  etj.
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87 Shih kapitullin “Analiza e teksteve shkollore”.
88 Nivelet e sistemit të arsimit në Kosovë të klasifikuara në kategoritë e Klasifikimit Standard
Ndërkombëtarë të Arsimit 97-ISCED 
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Grafikoni 2 Përqindja e emrave gjinor në shkollat e Kosovës

Tabela 5. Përshkrimi i niveleve të sistemit të arsimit në Kosovë 

Burimi: MASHT/Njësia SMIA 2005/2006

4% Parashkollorët19% Shkollat 
me emërtime 
të ndryshme

5% Shkollat 
me emërtime 
femrore

72% Shkollat 
me emërtime 
mashkullore 

Kategoritë e ISCED8897- Përshkrimi i 97 kate-
gorive -

Grup mosha/klasa- Nivelet e sistemit të arsimit në
Kosovë (të zgjeruara)

0 Arsimi parashkollor 9 muaj-3 vjeç, 3-5 vjeç,
5-6 vjeç

“Arsimi parashkollor (zakonisht
është prej 3 deri 6 vjeç)”

1 Arsimi fillor ose faza e
arsimit bazë

Klasa 1,Klasa 2, Klasa
3, Klasa 4, Klasa 5

Arsimi fillor (faza e parë e arsimit
bazë) për 5 vite (zakonisht 6
deri12 vjeç)

2 Arsimi i ulët i mesëm
ose faza e dytë e arsim-
it bazë

Klasa 6,Klasa 7, Klasa
8, Klasa 9

“Arsimi i ulët i mesëm (faza e dytë
e arsimit bazë) për 4 vite (zakon-
isht 12 deri 15 vjeç)”

3 Arsimi i mesëm i lartë Klasa 10, Klasa 11,
Klasa 12, Klasa 13

rogrami i arsimit profesional 2
deri 4 (15 deri 19 vjeç)

4 Arsimi post-sekondar- jo
terciar

Studimet e shkallës së
parë – Bachelor (BA)

Niveli i arsimit profesional post
sekondar (19 deri 24 vjeç) 

5 Faza e parë e arsimit
terciar 

Studimet master (MA) Për të definuar këtë nivel është
përdorur vetëm definicioni i ISCED
97 (22 deri 16 vjeç)

6 Faza e dytë e arsimit
terciar

Studimet e doktoraturës
(PhD)

Për të definuar këtë nivel është
përdorur vetëm definicioni i ISCED
97 (22 deri 26 vjeç)
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III. Përfshirja gjinore në institucionet edukativo-arsimore    

Numri i mësimdhënësve në institucionet arsimore-edukative në Kosovë është
gjithsej 21.698 prej tyre 13.106 meshkuj dhe 8.592 femra. Ndonëse për-
faqësimi gjinor në nivele të ndryshme ka dallim, megjithatë, pjesëmarrja e
meshkujve në përgjithësi është më e madhe për 4.514 mësimdhënës. 
Duke pasur parasysh, rolin dhe rëndësinë e personelit administrativ nëpër
shkolla, atëherë prej numrit të përgjithshëm prej 1.228 persona, 997 janë
meshkuj, ndërkaq 231 femra. Dallim i ngjashëm sikurse në administratë
ekziston edhe në paraqitjen e meshkujve dhe femrave në tekstet shkollore.
Kryesisht në ilustrimet e teksteve shkollore paraqitet femra në organizimin e
administratës dhe personelit ndihmës. Në administratën e të gjitha institu-
cioneve edukativo-arsimore numri i meshkujve të punësuar është për 766 më
i madh sesa i femrave. “Numri i femrave dhe meshkujve në rolet e adminis-
tratës në shkolla kontribuan në atmosferën e përgjithshme të shkollës. Nga
ana tjetër atmosfera e shkollës është një rrugë tjetër nëpërmjet të cilës komu-
nikohen mesazhet gjinore.”89

Grafikoni 3. Struktura gjinore e stafit punonjës në institucionet edukativo-arsimore

Burimi: MASHT/Njësia SMIA  

89 Basow A, Susan  “Stereotipat dhe rolet gjinore” , Tiranë, 2003 
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Dallimi i tillë ndërmjet paraqitjes së teksteve shkollore dhe realitetit aktual
është mjaft i madh. Prandaj, personeli ndihmës përbëhet prej 3.635, nga të
cilët 3.187 meshkuj dhe 448 femra. Pra nga këto shifra vërehet se janë
2.739 meshkuj më shumë në krahasim me femrat që punojnë në personelin
ndihmës të institucioneve edukativo-arsimore.

IV. Arsimi parashkollor

Llojet e kujdesit të organizuar shoqëror për fëmijët parashkollor, përfaqëso-
jnë një nga format më elementare të kujdesit primar të fëmijëve.
Arsimi parashkollor në Kosovë organizohet sipas niveleve të ISCED90, i cili
paraqet nivelin 0. Në këtë nivel hyjnë institucionet parashkollore në të cilat
organizimi prezantohet në:  Çerdhe/ kopshte të fëmijëve që përfshinë
moshën prej 9 muaj – 6 vjeç. Grupi foshnjorë prej moshës 9 muaj deri në 3
vjeç dhe Grupi edukativ prej moshës 3 deri 6 vjeç. Arsimi parafillor përfshin

fëmijët e moshës 5-6 vjeç.
91

Qëllimi i edukimit parashkollor është i zhvillimit psiko-fizik i fëmijëve, nëpër-
mjet lojës dhe të mësuarit të sjelljes sociale, higjienës, elementeve themelore
të gjuhës, matematikës dhe ambientit.92

“Përgjithësisht është pranuar se socializimi i roleve gjinore fillon në familje
dhe se kopshti dhe shkolla tetë vjeçare e vazhdojnë këtë proces, duke luaj-
tur një rol të rëndësishëm në ndërtimin e përkatësisë gjinore përmes
mënyrave të organizmit dhe praktikave të tyre. Këto procese dhe praktika
vazhdojnë edhe në sistemin arsimor të mesëm dhe të lartë, ndoshta në
mënyrë të ndryshëm nga dy të parët.”93

Pra, zhvillimit të shumë aspekteve të fëmijës i kontribuon rrethi shoqëror,
ambienti e sidomos familja dhe institucioni parashkollor.  
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90 ISCED - 97 paraqet koncepte, përkufizime dhe klasifikime standarde. Ai është një kuadër që
ndihmon për hartimin dhe paraqitjen e statistikave dhe treguesve arsimor kombëtarë dhe
ndërkombëtarë (burimi: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/law_prim_sec_educ-yug-
kos-aln-t04.pdf 
91 Të gjitha të dhënat statistikore dhe detale lidhur me funksionimin e sistemit arsimor si dhe për
përfshirjen e femrave dhe meshkujve në nivelet e arsimit të Kosovës janë marrë nga Ministra e
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, respektivisht nga njësia SMIA. 
92 Ilazi, Hasnija. 2003 (prill). Pasqyra Gjinore në Sistemin Arsimor në Kosovë. Prishtinë: UNICEF,
MASHT, Zyra e Statistikës e Kosovës (ZSK). 
93 Aleanca Gjinore Për Zhvillim. “Integrimi gjinor në arsim:. Tiranë 2004 (shtator).
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Rrjeti i institucioneve parashkollore

Në nivel të vendit për vitin shkollor 2005/06 janë gjithsej 43 institucione
parashkollore. Prej tyre 32 janë institucione amë (kryesore) dhe 11 paralele
të ndara (satelite).94

Numri më i madh i tyre është në Prishtinë, ku sipas statistikave jozyrtare jeton
numri më i madh i banorëve dhe përqindja e prindërve të punësuar është më
e lartë sesa në qytetet e tjera të Kosovës. Njëkohësisht në Prishtinë funksionon
edhe numri më i madh i institucioneve parashkollore dhe shumica e fëmijëve
udhëtojnë më pak së një kilometër për të arritur deri të objekti përkatës.95

Në Prishtinë ekzistojnë 9 institucione parashkollore. Për nga numri i institu-
cioneve parashkollore, pas Prishtinës, radhitet Istogu me 6, Gjakovë me 4,
Gllogoci dhe Gjilani me nga 3 institucione parashkollore, Fushë Kosova dhe
Peja me nga 2, Podujeva, Obiliqi, Mitrovica, Skënderaj, Vushtrria,
Rahoveci, Prizreni, Suhareka, Ferizaj, Lypjani, Klina, Kaçaniku, Kamenica
dhe Vitia me nga një (1). Ndërkaq Zubin Potoku, Leposaviqi, Zveçani,
Deçani, Malisheva, Dragashi, Shtimja, Shtërpca dhe Novobërda nuk kanë
fare institucione parashkollore.  
Prej vitit 2001 e deri më tash numri i institucioneve parashkollore nuk ka
ndryshuar. Numri i pamjaftueshëm i objekteve ekzistuese parashkollore dhe
mungesa e një rrjeti të mirëfilltë të institucioneve të arsimit parashkollor, siç
është reflektuar edhe në statistikat e tetorit të vitit 2001 tregon se nga 30
komuna ekzistuese në Kosovë 20 përqind nuk kanë objekte parashkollore.
Nga 43 çerdhe (numri i përgjithshëm i çerdheve), 29 e përfshijnë edhe
edukimin parafillor, ndërsa nga 962 shkolla fillore vetëm në 328 organizo-
het edukimi parafillor.     
Çështjet financiare paraqesin poashtu një faktor të rëndësishëm për mospërfshir-
jen e fëmijëve në institucionet parashkollore, pasi që çmimi i qëndrimit ditor për
një muaj është 35 euro plus shpenzimet e tjera përcjellëse (veshmbathja, trans-
porti etj.). Për familjet  me numër të madh të fëmijëve dhe me të ardhura të ulëta,
dërgimi i fëmijëve në këto institucione parashkollore është i pamundur. Kjo bëhet
edhe më e vështirë kur merret parasysh se një numër i madh i prindërve,
posaçërisht nënave janë të papuna, ndaj nuk e konsiderojnë të arsyeshme dhe
nuk janë të interesuara për të paguar shërbimet parashkollore.96
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94MASHT. Statistikat e Arsimit në Kosovë 2005/06. Prishtinë, janar 2006
95 Ilazi, Hasnija. 2003 (prill). Pasqyra Gjinore në Sistemin Arsimor në Kosovë. Prishtinë: UNICEF,
MASHT, Zyra e Statistikës e Kosovës (ZSK).
96 Po aty
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Tabela 6: Numri i institucioneve dhe fëmijëve në çerdhe/kopshte

Burimi: MASHT/Njësia SMIA 2005/2006

Koncentrimin e këtyre institucioneve edukativo-arsimore vetëm në vendet
urbane dhe të pamjaftueshme në ato rurale, zyrtarët e MASHT-it e arsyeto-
jnë me mungesën e hapësirës, pagat e ulëta për mësimdhënësit etj. “Ne
ende jemi larg asaj të dëshirueshmes, hapësirave sipas standardeve, pastaj
niveli i ulët i pagesave, të gjitha këto që e brengosin shoqërinë kosovare, por
në arsim reflektojnë krejt ndryshe për shkak se kemi të bëjmë me përgatitjen
e fëmijëve për të ardhmen.”97
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97 Intervistë me Agim Bërdynaj, Drejtor i Arsimit Parauniversitar në MASHT. Intervista e real-
izuar më 25.10.2006. Prishtinë 

Nr. Komuna Numri i Institucioneve Numri i Fëmijëve Meshkuj Femra 

1 Prishtinë 9 1323 474 849

2 Podujevë 1 55 22 33

3 Gllogoc 3 189 100 89

4 F. Kosovë 2 135 73 62

5 Obiliq 1 99 71 28

6 Mitrovicë 1 340 193 147

7 Skenderaj 1 70 36 34

8 Vushtrri 1 187 101 86

9 Z. Potok 0 0 0 0

10 Leposaviq 0 0 0 0

11 Zveçan 0 0 0 0

12 Pejë 2 332 185 147

13 Istog 6 199 92 107

14 Klinë 1 41 23 18

15 Deçan 0 0 0 0

16 Gjakovë 4 623 336 287

17 Rahovec 1 147 84 63

18 Malishevë 0 0 0 0

19 Prizren 1 218 116 102

20 Suharekë 1 134 83 51

21 Dragash 1 0 0 0

22 Ferizaj 1 220 127 93

23 Lypjan 1 64 33 31

24 Shtime 0 0 0 0

25 Shtërpcë 0 0 0 0
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Barazia  gjinore në arsimin parashkollor

Numri i përgjithshëm i nxënësve në arsimin parashkollor në Kosovë arrin në
5.108 fëmijë, nga të cilët 2.529 (49.51 përqind ) meshkuj dhe  2.579
(50.49 përqind) janë femra. 
Ndërkaq kur është fjala për personelin administrativ dhe ndihmës të institu-
cioneve parashkollore dhe mësimdhënësit, 15 përqind nga ta janë meshkuj,
përderisa 85 përqind i përkasin gjinisë femërore (shih grafikonin 4). Nga
stafi mësimdhënës prej 494 edukatorëve, vetëm 1 është mashkull.  

Grafikoni 4 Statusi gjinor i mësimdhënësve dhe personelit administrativ dhe ndih-
mës në arsimin parashkollor në Kosovë 

Burimi: MASHT/Njësia SMIA 2005/2006

Nga struktura gjinore e personelit administrativ prej 70 vetësh, 25 janë
meshkuj, ndërkaq 45 femra (shih grafikonin 5). Personeli ndihmës përbëhet
prej 267 vetësh, nga të cilët 97 meshkuj (36 përqind), dhe 170 (64 përqind)
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femra (shih grafikonin 4).  
Edukatori në kopsht duhet të jetë i vëmendshëm për interesimin e madh të
fëmijës në moshën parashkollore për gjininë e vet dhe të kundërt. Prandaj,
“Fëmija parashkollor kërkon persona për identifikim, andaj edhe në kopshte
duhet që t`i gjejë. Fëmijëve meshkuj dhe femra u nevojiten edhe edukatorë
të gjinisë mashkullore.98

Disa psikologë argumentojnë se prezenca e më tepër e femrave në institu-
cionet parashkollore dhe shfaqja e një bindjeje dhe konformizmi në  hapësir-
at e të mësuarit aktiv, e bën ambientin e shkollës së hershme një ambient
femëror. “Kjo atmosferë femërore është kritikuar si shkaku kryesor i vështirë-
sive që djemtë e vegjël kanë sidomos në vitet e hershme të jetës së tyre. Kjo
do të thotë se djemtë e deformojnë identitetin e tyre gjinor, duke iu shman-
gur çdo gjë të femrave apo “femërores.”99

Grafikoni 5: Struktura gjinore e mësimdhënësve, administratës dhe personelit ndih-
mës në sistemin parashkollor

Burimi: MASHT/Njësia SMIA 2005/2006

98 Nikoloq, Satnisha. “Bota e Psikikës Fëmijërore”. 2006 (Shkup)
99 Basow A, Susan  “Stereotipat dhe rolet gjinore”  TIRANË 2003
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Sipas kësaj, rezulton se në arsimin e fëmijërisë së hershme, vërehet munge-
sa e edukatorëve meshkuj, të cilët do të prezantonin modelin mashkullor për
fëmijët. Kategorizimin gjinor aktual në mesin e mësimdhënësve përkrahë
stereotipin e punëve “më pak të rëndësishme” të kryera prej femrave dhe
atyre “më të rëndësishme” të kryera prej meshkujve.100

Përfshirjen vetëm të femrave në sistemin parashkollor, Zyrtarët e Lartë në
Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e arsyetojnë me faktin se:
“Në fakt është çështje e traditës, zakonisht femrat dhe meshkujt janë të për-
caktuar në profesione të ndara, kjo është karakteristikë e arsimit parashkol-
lor ashtu siç është edhe te disa shkolla profesionale që janë karakteristikë
vetëm e meshkujve, ndaj ma merr mendja që ka qenë çështje e traditës,
meshkujt nuk kanë aplikuar për atë nivel të edukimit  parashkollor.”101

Megjithatë, nga vetë përgjigjia e zyrtarërve në MASHT, vërehet se kjo min-
istri nuk ka bërë as më të voglën përpjekje që meshkujt të përfshihen në këtë
nivel arsimi. “Në fakt ne nuk kemi bërë asgjë sa i përket punësimit të
njerëzve pasi që konkursi është i hapur dhe në konkurs nuk del asnjëherë se
diçka është vetëm për femra apo vetëm për meshkuj, d.m.th ai është i hapur
për të gjithë, në anën tjetër ka disa lëvizje në këtë drejtim keni rastin e “Sos
Kinderdorfit” aty ka edhe edukator meshkuj, kjo është edhe çështje e drejtim-
it, se meshkujt nuk e marrin këtë drejtim nuk e studiojnë e kjo reflektohet edhe
në tregun e punës.”102

“Institucionet përgjegjëse arsimore pothuajse nuk kanë bërë asgjë që të
rritet numri i meshkujve në këtë nivel shkollor.”103

Lënia pas dore e këtij fenomeni nga ana e zyrtarëve nuk mund të arsyetohet
me faktin se këtë gjë e ka shkaktuar tradita. Institucionet, të cilat janë përgjegjëse
për krijimin e një klime të re gjinore në institucionet edukativo-arsimore, e kanë
për obligim rregullimin e statusit gjinor, qoftë edhe nëpërmjet hartimit të mekaniz-
mave të ndryshëm për përfshirjen e meshkujve në këtë nivel arsimor. 
Ndarja e profesioneve në “mashkullore” e “femërore” si duket do të jetë një
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100Wenderoth, Annete & Moo Sang, Brian. 2004 (janar) . Analiza e Gjendjes së arsimit në
Kosovë. Prishtinë, UNICEF
101 Intervistë me Lulavera Kadriu, Zyrtare Për të Drejtat e Njeriut në MASHT e realizuar më
27.10.2006 
102 Po aty
103 Intervistë me Jeton Gashi, edukator në çerdhen “Sos Kinderdorf” e realizuar më
08.11.2006, Prishtinë. Përndryshe Jetoni që katër vite e gjysmë punon si edukator në këtë çerd-
he dhe është edukatori i vetmi në Kosovë. 
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proces i ndërlikuar. Karakterizimi i meshkujve si “të fortë”, “aktiv”, “të gux-
imshëm” dhe femrave si të “buta për nga natyra”, “të ëmbla” nuk është një
problem, i cili na del vetëm nga analiza e teksteve shkollore, nga të cilat
mësojnë fëmijët. Këtë gjë nuk kanë arritur ta shmangin as vetë zyrtarët arsi-
morë. “Mosha, ndjeshmëria e fëmijëve, kujdesi, nevojat dhe kërkesat e asaj
moshe të fëmijëve që janë, mendojmë që femrat janë ma të afërta ma të
buta, ma të kujdesshme për nxënës, përveç asaj pjesës akademike që duhet
ta përvetësojnë janë edhe kërkesat e tjera që për moshën e tillë femrat janë
më të afërta.”104 Gjithnjë sipas deklaratës së këtij zyrtari, në nivelin 5-6 vjeç
që është tipik për nivelin parashkollorë mund të ketë edhe meshkuj, por sipas
tij “MASHT-i është i kënaqur që pjesa dërmuese janë femra.”105

Dallimet gjinore manifestohen edhe në shprehjen artistike të fëmijëve

104 Intervistë me Agim Bërdynaj, Drejtor i Arsimit Parauniversitar MASHT. Përgjigja e kthyer në
pyetjen se “A ka bërë diçka MASHT, lidhur me përfshirjen e meshkujve në sistemin parashkollor.
Për të vazhduar me pyetjet e tjera të radhës që kanë të bëjnë me këtë nivel të arsimimit.  
105 Po aty
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Një qasje e tillë, duket e papranueshme për të vetmin edukator në Kosovë.
“Nuk mund të bëjmë dallime të tilla gjinore. Nuk pajtohem me stereotipin se
femrat janë më të buta nga natyra dhe meshkujt më agresivë. Çështja duhet
të shtrohet ndryshe, kjo varet sa çmohet puna me fëmijë.”106

Pabarazia e gjinive në arsimin e lartë duket se zë fill që nga arsimi
parashkollor “Institucionet kompetente për arsimin parashkollor duhet të për-
piqen të bëjnë më shumë për këtë çështje, sepse arsimi parashkollor në ori-
entimin e gjinive në punë tipike “femërore” dhe “mashkullore” do t`i elimi-
nonte.”107

Përfshirja vetëm e femrave në sistemin e arsimit parashkollor, reflektohet
edhe në menaxhmentin e këtij niveli arsimor. Edhe në stafin administrativ dhe
ndihmës, ka një përfshirje më të madhe të femrave, krahasuar me nivelet e
tjera të arsimit (fillor dhe të mesëm). I gjithë stafi udhëheqës përbëhet nga 15
përqind  meshkuj dhe 85 përqind femra. 
Të dhënat e dalura nga fokus grupi me prindër108, lidhur me numrin e madh
të femrave në nivelin e parë të arsimit - atë parashkollor, nuk i shqetësojnë
prindërit e gjinisë femërore, sepse sipas tyre “Femra për nga natyra është e
butë dhe ato duhet të kujdesen për fëmijët në çerdhe dhe në arsimin parafil-
lor.”109 Nga ana tjetër prindërit meshkuj nuk kanë ndonjë mendim të prerë
lidhur me këtë çështje.

110

Numri i grupeve dhe fëmijëve në arsimin parafillor

Meqenëse në Kosovë ka mungesë të objekteve të veçanta për arsimin parafil-
lor, këto klasë funksionojnë në kuadër të objekteve të shkollave fillore me qël-
lim të parapërgatitjes së fëmijëve për vazhdimin e shkollës fillore.111

Ndërkaq në këto grupe janë të përfshirë 20.750 fëmijë parafillor, nga të
cilët 10.789 meshkuj (52 përqind ) ndërsa, 9.961 janë femra (48 përqind). 
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106 Intervistë me Jeton Gashi, edukator në çerdhen “Sos Kinderdorf” e realizuar më
08.11.2006, Prishtinë.
107 Po aty
108 Fokus Grupi i prindërve ka përmbajtur kriterin që në të të marrin pjesë  prindërit që i kanë
fëmijët në çerdhe, në shkollë fillore dhe të mesme, ndërkaq mostra ka përmbajtur edhe kriterin e
moshës, gjinisë, punësimit dhe vendit.  
109 Po aty
110 Po aty
111 MASHT. Statistikat e Arsimit në Kosovë 2005/06. Prishtinë, janar 2006
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Numri i fëmijëve në arsimin parafillor është shumë më i lartë krahasuar me
arsimin parashkollor. 

Grafikoni 6 Numri i fëmijëve në parashkollor dhe në parafillor

Burimi: MASHT/Njësia SMIA 2005/2006

Në arsimin parashkollor prej numrit të përgjithshëm 5.108, 2.529 janë
meshkuj, ndërkaq 2.579 janë femra. Ndërkaq në sistemin parafillor prej
numrit 20.750, 10.789 janë meshkuj dhe 9.961 femra. Sipas Xhemail
Fazliut, përfshirja e fëmijëve në edukimin parashkollor është shumë e rëndë-
sishme dhe bazë e fortë për fillimin e mbarë të fëmijëve. “Kjo bazë fëmijët
do t`i ndritë në shkallët e piramidës së arsimit, sepse edukimi parashkollor
është hallkë shumë e rëndësishme e sistemit arsimor dhe si e tillë shoqëria do
të duhej të kishte një qasje më serioze ndaj kësaj problematike.”112 Ndër të
tjera, Fazliu thekson se: “Mospërfshirja e fëmijëve në shkallë më të gjerë në
sistemin parashkollor lë vakumin në reformën e arsimit.”113
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112 Duriçi, Arian. “Arsimit duhet t`i vihen themelet që nga sistemi parashkollor. Koha Ditore.
Prishtinë. 24 korrik 2005.  
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“Edhe pse ata pohojnë se gjatë vitit të kaluar përfshirja e parafilloristëve në
edukimin dhe arsimin parashkollor ishte rreth 50 përqind, del se përfshirja e
tyre ishte dukshëm më e vogël nga krahasimet që mund të nxirren nga numri
i nxënësve të regjistruar në klasën e parë.”114

Tabela 7: Numri i grupeve dhe fëmijëve në arsimin parafillor

Burimi: MASHT/Njësia SMIA 2005/2006

Problemi kryesor në zonat rurale lidhur me qasjen në edukimin parashkollor
është më tepër i lidhur me kërkesën sesa me ofertën.115

Jo të gjitha shkollat fillore në vendet rurale ofrojnë edukimin parashkollor. Në
ato fshatra ku ekziston edukimi parashkollor shumë fëmijë nuk e vijojnë atë.
Arsyeja kryesore, e cila ka dalë nga ky studim është se prindërit nuk janë të
interesuar për t`i dërguar fëmijët në këtë nivel shkollimi, ose shkollat janë
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113 Po aty
114 Po aty
115 MASHT “Strategji e Arsimit Për Popullsinë Rurale në Kosovë” (2004-2009). 

Nr. Komuna Numri i grupeve Numri i fëmijëve Meshkuj Femra Numri i fëmijëve
/grupe

1 Prishtinë 51 1698 939 759 33

2 Podujevë 29 833 408 425 29

3 Gllogoc 23 709 367 342 31

4 F. Kosovë 4 158 66 92 40

5 Obiliq 14 329 182 147 24

6 Mitrovicë 20 644 331 313 32

7 Skënderaj 13 432 202 230 33

8 Vushtrri 3 121 63 58 40

9 Z. Potok 1 28 12 16 28

10 Leposaviq 0 0 0 0 0

11 Zveçan 0 0 0 0 0

12 Pejë 36 1033 523 510 29

13 Istog 17 551 299 252 32

14 Klinë 15 435 224 211 29

15 Deçan 22 624 328 296 28

16 Gjakovë 34 1065 575 490 31

17 Rahovec 50 1229 629 600 25

18 Malishevë 46 1496 798 698 33

19 Prizren 58 1183 616 567 20
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shumë larg për fëmijët.116 Nga kjo mund të konkludohet se fëmijët të cilët e
kanë larg shkollën, janë të privuar nga e drejta për ta vijuar arsimin parafil-
lor, ndaj rritja e numrit të objekteve shkollore do të ndikonte  në rritjen e num-
rit të fëmijëve të përfshirë në këtë sistem shkollimi.   

Grafikoni 7: Struktura gjinore e fëmijëve në sistemin parafillor

Burimi: MASHT/Njësia SMIA 2005/2006

Krahasuar me numrin e nxënësve të klasës së parë të nivelit të arsimit fillor
dhe atij të mesëm të ulët është 32.373. Nga ky numër, 16.942 janë meshkuj
kundrejt 15.431 që janë femra. Kjo shifër tregon se arsimin parafillor nuk e
kanë ndjekur 11.623 nxënës, nga të cilët 6.153 meshkuj dhe 5.470 femra.

116 Po aty
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V. Arsimi fillor dhe i mesëm i ulët117

“Mu më vjen mërzi kur lind një vajzë në katun, se le ma në shpin` tem”
Drejtori i shkollës fillore

Kosova tashmë ka sistemin 5+4+3 të shkollimit fillor dhe të mesëm, i cili fil-
lon nga mosha 6 vjeçare. Ndryshimet e fundit strukturore janë ndërmarrë me
qëllim të krijimit të një sistemi arsimor në pajtueshmëri me sistemet arsimore
në vendet e BE-së dhe të vendeve të tjera të zhvilluara. 
Parimi kryesor i politikave arsimore në Kosovë në periudhën e pasluftës është
“arsimi për të gjithë”. Kjo do të thotë se të gjithë fëmijët dhe të rinjtë në
Kosovë duhet të kenë mundësi të barabarta për shkollim.118 

Grafikoni 8 Statusi gjinor në personelin e arsimit fillor dhe arsimit të mesëm të ulët

Burimi: MASHT/Njësia SMIA  
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117 Arsimi fillor dhe i mesëm i ulët apo arsimi i detyruar nëntëvjeçar ndahet në dy cikle: cikli fil-
lor me kohëzgjatje 5 vite shkollimi dhe cikli i lartë me kohëzgjatje 4 vite të tjera shkollimi. Ky
organizim i arsimit të detyruar ka filluar të aplikohet që nga viti 2002. (MASHT “Statistikat e
Arsimit në Kosovë 2005/06”, Prishtinë, janar 2006
118 Ilazi, Hasnija. 2003 (prill). Pasqyra Gjinore në Sistemin Arsimor në Kosovë. Prishtinë:
UNICEF, MASHT, Zyra e Statistikës e Kosovës (ZSK).

35% Femra65% Meshkuj
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Ndërmjet arsimit parashkollor dhe atij fillor ka dallim sa i përket përfaqësim-
it gjinor. Arsimi fillor i ulët si dhe arsimi i mesëm i ulët, janë të dominuar nga
gjinia mashkullore.     
Sipas statistikave për vitin 2005/06 statusi gjinor është në disbalancë sa i
përket aspektit gjinor. Prej numrit të përgjithshëm që është 20.651, 13.433
(65 përqind) janë meshkuj, ndërkaq 7.218 janë femra (35 përqind). Rritjen
e këtij numri të përgjithshëm e përcakton edhe numri i personelit administra-
tiv, i cili është më i madh sesa i mësimdhënësve. Kësisoj në arsimin fillor 60
përqind e mësimdhënësve janë meshkuj, kundrejt 40 përqind që janë femra.
Ky numër i mësimdhënësve meshkuj rritet në nivelin e lartë të arsimit fillor.
Shih grafikonin në vijim: 

Grafikoni 9 Struktura gjinore e mësimdhënësve në sistemin fillor dhe të mesëm të ulët 

Burimi: MASHT/Njësia SMIA

Gjinitë te personeli mësimdhënës dallojnë varësisht nga tipet e vend-
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banimeve në Kosovë. Kësisoj, komunat e Kosovës sa i përket dallimit të për-
faqësimit gjinor të mësimdhënësve qëndrojnë kështu: 

·· Prishtinë: Nga 1.635 mësimdhënës, 1.027 janë femra dhe 608 meshkuj
·· Podujeva: Nga 924 mësimdhënës, 635 janë meshkuj dhe 289 femra.
·· Gllogoc:   Nga 564 mësimdhënës, 433 janë meshkuj dhe 131 femra. 
·· Fushë Kosovë: Nga 251 mësimdhënës, 114 janë meshkuj dhe 137 femra
·· Obiliq: Nga 213 mësimdhënës, 109 janë femra dhe 104 meshkuj. 
·· Mitrovicë: Nga 712 mësimdhënës, 388 janë femra dhe  324 meshkuj. 
·· Skënderaj: Nga 558 mësimdhënës, 442 janë meshkuj dhe 116 femra.
·· Vushtrri: Nga 636 mësimdhënës, 416 janë meshkuj dhe 220 femra. 
·· Pejë: Nga 892 mësimdhënës, 482 janë femra dhe 410 meshkuj.
·· Istog:  Nga 397 mësimdhënës, 218 janë meshkuj dhe 179 femra. 
·· Klinë: Nga 437 mësimdhënës, 291 janë meshkuj dhe 146 femra. 
·· Deçan: Nga 454 mësimdhënës, 282 janë meshkuj dhe 172 femra.  
·· Gjakovë: Nga 921 mësimdhënës, 469 janë femra dhe 452 meshkuj.
·· Rahovec: Nga 726 mësimdhënës,  468 janë meshkuj dhe 258 femra. 
·· Malishevë: Nga 691 mësimdhënës, 535 janë meshkuj dhe 156 femra. 
·· Prizren: Nga 1519 mësimdhënës, 844 janë meshkuj dhe 675 femra. 
·· Suharekë: Nga 728 mësimdhënës, 460 janë femra dhe  268 meshkuj. 
·· Dragash: Nga 372 mësimdhënës,  335 janë meshkuj dhe 37 femra. 
·· Ferizaj: Nga 1069 mësimdhënës, 608 janë meshkuj dhe 461 femra. 
·· Lypjan: Nga 579 mësimdhënës, 366 janë meshkuj dhe 213 femra. 
·· Shtime: Nga 323 mësimdhënës, 215 janë meshkuj dhe 108 femra. 
·· Shtërpcë: Nga 55 mësimdhënës, 39 ajnë meshkuj dhe 16 femra. 
·· Kaçanik: Nga 447 mësimdhënës,  312 janë meshkuj dhe 135 femra. 
·· Gjilan: Nga 968 mësimdhënës,  924 janë meshkuj dhe 44 femra. 
·· Kamenicë: Nga 404 mësimdhënës, 301 janë meshkuj dhe  103 femra 
·· Novo Bërdë nga 26 mësimdhënës 14 meshkuj dhe 12 femra dhe
·· Viti: Nga  467 mësimdhënës,  324 janë meshkuj dhe 143 femra.

Nga vendet e lartpërmendura, Prishtina dallohet me një përfaqësim domin-
ues të gjinisë femërore në nivelin fillor dhe atë të mesëm të arsimit në Kosovë. 
Edhe te grafikoni më poshtë mund të vëreni një pabarazi të madhe ndërm-
jet meshkujve dhe femrave në personelin administrativ dhe ndihmës të
shkollave të arsimit fillor të ulët dhe të mesëm të ulët. Prej numrit të
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përgjithshëm prej 937 personave, 797 janë meshkuj dhe 140 femra. Për
dallim nga arsimi parashkollor, i cili dominohet kryesisht nga gjinia femrore,
në këtë nivel të arsimit kemi të kundërtën. Stafin ndihmës e përbëjnë  2.715
persona, nga të cilët  2.513 meshkuj dhe vetëm 202 femra. 

Në arsimin fillor të ulët, numri i femrave mësimdhënëse është dukshëm më i madh sesa
i atyre meshkuj

FAQE 087

AUDITIMI I ÇËSHTJEVE GJINORE NË SISTEMIN ARSIMOR

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:11 PM  Page 87



Grafikoni 10 Struktura gjinore e personelit administrativ dhe personelit ndihmës

Burimi: MASHT/Njësia SMIA 

Ndërsa sa i përket nxënësve, numri i femrave dhe meshkujve që ndjekin
arsimin fillor  nuk dallon edhe aq shumë. Nga 12.894 paralele numri i
nxënësve kap shifrën prej  318.825. Në arsimin fillor prej klasës 1-9,
165.626 nxënës janë meshkuj dhe 153.199 femra. Më hollësisht, gjend-
ja paraqitet në tabelën në vijim: 
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Tabela 8 Nxënësit nga klasa 1-9

Burimi: MASHT/Njësia SMIA  

Sipas statistikave të MASHT-it, për periudhën 2002-2005 për nivelin e arsi-
mi fillor dhe të mesëm të lartë (Klasa I-IX), numri i nxënësve që kanë braktisur
shkollën është 15.526, nga të cilët 7.865 janë femra dhe 7.761 meshkuj.
Prizreni ka numrin më të madh të nxënësve që kanë braktisur shkollën, pas-
taj vijnë Gjakova, Peja, Ferizaj, Mitrovica, Gjilani dhe Prishtina. Sipas
Lulavera Kadriut, zyrtare për çështje gjinore në MASHT, “braktisja e shkollës
lidhet më shumë me faktorë, ndër të cilët është edhe gjendja e pasluftës.”119

“Braktisja e shkollës në fazën e arsimit të obligueshëm është më e lartë pas
mbarimit të klasës së tetë, sidomos pas zgjatjes së arsimit fillor edhe për një
vit, kur për mungesë të hapësirës shkollore, në disa lokacione, sidomos në
vendet rurale mësimi për klasën e IX organizohet në objekte të shkollave të
mesme.”120 Sipas kësaj zyrtareje, nxënësit e kësaj kategoria duhet të udhëto-
jnë me kilometra për të vijuar klasën e IX.
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119 Uka, Antigona. Shkollimi fillor e i mesëm i femrës. Revista Teuta. Prishtinë. Korrik-gusht.
faqe. 28.
120 Po aty

Nxënësit Paralele Femra Meshkuj Gjithsej 

Klasa e I-rë 1.434 15.431 16.942 32.373

Klasa e II-të 1.508 16.381 17.631 34.012

Klasa e III-të 1.480 16.710 18.061 34.771

Klasa e IV-të 1.463 17.045 18.130 35.175

Klasa e V-të 1.447 17.727 18.970 36.697

Klasa e VI-të 1.599 20.722 22.303 43.025

Klasa e VII-të 1.435 18.053 19.232 37.285

Klasa e VIII-të 1.318 15.747 17.071 32.818

Klasa e XIX-të 1.210 15.383 17.286 32.669

Gjithsej 12.894 153.199 165.626 318.825
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Grafikoni 11 Struktura gjinore e nxënësve fillor dhe të mesëm të ulët

Burimi: MASHT/Njësia SMIA  

Pos, këtyre problemeve, gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale është ndër
faktorët e braktisjes së shkollës dhe kjo situatë dallon varësisht nga vendi dhe
gjinia.              

VI. Arsimi i mesëm i lartë 

“Pas aplikimit të sistemit të ri arsimor nga viti 2002/2003, arsimi i mesëm i
lartë është i organizuar në: Arsimin e mesëm të përgjithshëm dhe Arsimin
profesional. Arsimi i mesëm i lartë përfshin moshën 15 deri 19 vjeç, i cili
është 3 ose 4 vjet, varësisht nga programet arsimore të përcaktuara nga
MASHT-i.”121
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121 MASHT “Statistikat e Arsimit në Kosovë 2005/06”, Prishtinë, janar 2006
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Grafikoni 12 Statusi gjinor në arsimin e mesëm të lartë

Burimi: MASHT/Njësia SMIA 

Statusi gjinor i personelit të arsimit të mesëm të lartë është i dominuar nga
gjinia mashkullore, e cila kap shifrën prej 74 përqind, ndërkaq femrat me
26përqind. Përderisa, struktura e personelit të mësimdhënësve përbëhet prej
71 përqind meshkuj dhe 29 përqind femra, personeli administrativ numëron
175 meshkuj dhe 46 femra, ndërkaq  personeli ndihmës 577 meshkuj dhe
76 femra.  
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Grafikoni 13: Struktura gjinore e mësimdhënësve në sistemin e mesëm arsimor 

Burimi: MASHT/Njësia SMIA  
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Grafikoni 14: Struktura gjinore e personelit administrativ dhe personelit ndihmës të
arsimit të mesëm

Burimi: MASHT/Njësia SMIA

Numri i  përgjithshëm i nxënësve në arsimin e mesëm për vitin shkollor
2005/06 është 74.781, prej tyre 42.579 ose 56.9 përqind janë  meshkuj
dhe 32.202 ose 43.1 përqind janë  femra.   
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Grafikoni 15 Struktura gjinore e nxënësve në arsimin e mesëm të lartë (10-IV)

Burimi: MASHT/Njësia SMIA  

Klasa e 10 ka 850 paralele me 27.866 nxënës, nga të cilët 16.623 janë
meshkuj dhe 11.243 janë femra. Sipas kësaj 59.7 përqind janë meshkuj
derisa 40.3 përqind janë femra. Klasa e XI ka 884 paralele, të cilat numëro-
jnë 25.144 nxënës, nga të cilët 14.142 meshkuj dhe  11.002 femra (43.8
përqind). Klasa e IV ka gjithsej 829 paralele, prej tyre 21.771 nxënës
meshkuj dhe 11.814, femra 9.957 (45.7 përqind).  
Sipas tipit të shkollave arsimi  i mesëm i lartë numëron 74.781 nxënës, të
cilët në shkollat profesionale përfshijnë 40.819 nxënës, ndërkaq 33.962
nxënës në gjimnaze. 

“Sipas të dhënave numri i nxënësve për paralele në arsimin e mesëm është
dukshëm më i madh se në arsimin e detyrueshëm.”122

FAQE 094

QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE 

122 MASHT “Statistikat e Arsimit në Kosovë 2005/06”, Prishtinë, janar 2006
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Tabela 9 Krahasimi i numrit  të  nxënësve të përfshirë në vitin e 10  dhe të IV të
shkollës së mesme të lartë sipas gjinisë

Nga tabela e dhënë më lartë dallimi ndërmjet femrave dhe meshkujve
nxënës në vitin e 10 është 5.380 më shumë meshkuj, që do të thotë 40
përqind femra dhe 60 përqind meshkuj. Në nivelin e  XI,  ky numër është 56
përqind meshkuj dhe 44 përqind femra, ndërkaq në vitin e IV, dallimi nga
1.857 nxënës meshkuj 54 përqind dhe 46 përqind  e tyre janë femra. 
Kësisoj numri i nxënësve meshkuj fillon të bie nga viti 10 që është 5.380
nxënës në vitin e  IV në 1.857.         

Femra Meshkuj Ndryshimi 

Viti i 10 11.243 16.623 5. 380

Viti i 11 11.002 14.142 3.140

Viti IV 9.957 11.814 1. 857
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Tabela 10 : Numri i nxënësve që ndjekin arsimin e mesëm të lartë në komuna sipas gjinisë

Burimi: MASHT/Njësia SMIA 2005/2006
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Nr. Komuna Meshkuj Femra Ndryshimi 

1. Prishtinë 5. 409 4. 973 436

2. Podujevë 2. 152 1.713 439

3. Gllogoc 1.853 1.332 521

4. F. Kosovë 515 518 -3

5. Obiliq 463 298 165

6. Mitrovicë 2.194 1.789 405

7. Skenderaj 1.531 1.011 520

8. Vushtrri 1.946 1.342 604

9. Z. Potok 0 0 0

10. Leposaviq 0 0 0

11. Zveçan 0 0 0

12. Pejë 2.543 1.854 689

13. Istog 1.030 555 475

14. Klinë 870 508 362

15. Deçan 1.159 714 445

16. Gjakovë 2.512 1.577 935

17. Rahovec 1.050 819 231

18. Malishevë 1.392 983 409

19. Prizren 3.376 2.297 1.079

20. Suharekë 1.522 1.054 468

21. Dragash 311 321 -10

22. Ferizaj 2.874 2.486 388

23. Lypjan 1.494 1.068 426

24. Shtime 704 510 194

25. Shtërpcë 74 53 21

26. Kaçanik 1.149 539 610

27. Gjilan 2.589 2.338 251

28. Kamenicë 741 680 61

29. Novobërdë 0 0 0

30. Viti 1.126 870 256
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VII. Arsimi i Lartë

Universiteti i Prishtinës është një nga pasuritë kryesore të vendit dhe si i tillë
është institucioni më i popullarizuar i arsimit. Programet dhe modulet në
kuadër të këtij Universiteti janë në proces të reformimit konform Deklaratës
së Bolonjës.123

Ndonëse edhe me statut të Universitet të Prishtinës garantohet barazia gji-
nore, prapë se prapë femrat kanë një përfshirje të ulët në personelin
akademik. 

Ndërkaq, në nenin 7 të Statutit të UP-së përkufizohet se: Universiteti
deklarohet për mbështetje të barazisë gjinore. Kjo do të thotë që në
rastet kur kandidatët e gjinisë mashkullore dhe femërore i kanë kualifikimet
e njëjta do t`i jepet kandidates femër.124

Gjinitë në nivelin e arsimit të lartë,125 respektivisht në Universitetin e Prishtinës
në personelin akademik kanë një shtrirje të disbalancuar. Prej 1.007 person-
ave të punësuar në UP, vetëm 243 janë femra, ndaj del se numri i meshku-
jve është tri herë më i lartë sesa i femrave.
Në këtë kontekst, vërehet shumë dallimi edhe sa i përket shtrirjes së titujve
akademik te meshkujt dhe femrat. Në kategorinë e profesorëve të  rregullt,
meshkujt dominojnë në raport me femrat dhe ky dallim është 185 me 11.
Poashtu dallim i madh qëndron te ata që mbajnë titullin profesor asistent,
nga të cilët 132 janë meshkuj dhe vetëm 26 femra. 
Edhe te personeli me titullin ligjërues, ekziston një dallim i dukshëm në rela-
cione ndërmjet gjinive. Kësisoj janë 139 meshkuj me titullin ligjërues dhe 42
femra. Ndërkaq, me titujt asistent janë 237 meshkuj dhe 136 femra.  

123 “Sistemi i  arsimit dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës  2002/2004 “ Prishtinë, shkurt 2004
124 Shih kapitullin “Korniza Ligjore Lidhur me Barazinë Gjinore Në Arsim”, faqe 15
125 Më 13 korrik 2006 Senati i Universiteti të Prishtinës ka vendosur që shkollat e larta në Pejë,
Mitrovicë dhe Ferizaj të bëhen fakultete. 
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Grafikoni 16: Statusi gjinor në personelin akademik të Arsimi të Lartë

Burimi: Universiteti i Prishtinës - Administrata Qendrore 2004/05

Tabela 11. Personeli akademik në marrëdhënie të rregullt pune në të gjitha fakultetet
Burimi: Universiteti i Prishtinës - Administrata Qendrore 2004/05 >>

Nga tabela 3 shihet qartazi se në asnjë fakultet nuk dominojnë femrat në
personelin akademik. Prej të gjitha fakulteteve vetëm ai Mjekësisë (94) ka një
numër relativisht të lartë të përfshirjes së femrave, krahasuar me fakultete e
tjera. Nga 286 të punësuar,  192 janë meshkuj. Pas Fakultetit të mjekësisë
për nga përfshirja e lartë e femrave, krahasuar me fakultet tjera është edhe
ai i filologjisë, arteve, shkencave matematiko-natyrore, i edukimit, ekonomik,
ndërtimtarisë dhe arkitekturës, shkencat aplikative në Pejë  etj. 
Një raport i pabarabartë ndërmjet të punësuarve meshkuj dhe femra, vëre-
het sidomos në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ku meshkujt dominojnë
dukshëm ndaj femrave. Në këtë fakultet janë 83 meshkuj dhe vetëm 15
femra. Në Fakultetin e Makinerisë dallim është edhe më drastik, ndaj përveç
35 meshkujve, janë punësuar vetëm 2 femra. Gjendje e njëjtë paraqitet edhe
në Fakultetin e Bujqësisë, ku struktura e të punësuarve është 29 meshkuj dhe
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Fakulteti Meshkuj Femra Gjithsej

Fakulteti Filozofik 29 6 35

Fakulteti SH.M.N. 83 15 98

Fakulteti Filologjik 36 22 58

Fakulteti Juridik 36 6 42

Fakulteti Ekonomik 41 15 56

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe
Arkitekturës 

42 10 52

Fakulteti Elektronik 18 9 27

Fakulteti i Makinerisë 35 2 37

Fakulteti Mjekësisë 192 94 286

Fakulteti i Arteve 66 21 87

Fakulteti i Bujqësisë 29 2 31

Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë 44 7 51

Fakulteti  (FKF) 18 2 20

Fakulteti i Mësuesisë 0 0 0

Fakulteti i Edukimit 17 13 30

SHLP-Prishtinë 13 4 17

SHB-Pejë 21 10 31

SHKLT-Mitrovicë 9 1 10

SHL-Prizren 8 1 9

SHLP- Gjakovë 11 0 11

SHLP- Gjilan 6 2 8

SHLP-Ferizaj 10 1 11

Gjithsej 764 243 1.007
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2 femra. Ndërkaq një gjendje e njëjtë është edhe në Fakultetin e kulturës
fizike, ku janë të punësuar 18 meshkuj dhe 2 femra.
Shihet qartë se dallimet më të mëdha në relacion ndërmjet gjinive janë në
fakultetet, të cilat shkaku i stereotipeve të caktuara, dominohen më shumë
nga gjinia mashkullore, siç është rasti  me fakultetin e kulturës fizike.
Ndërsa, në dy shkollat e larta pedagogjike, atë në Gjakovë dhe në Ferizaj,
femrat nuk janë të përfshira fare në procesin e punës. Në Gjakovë janë 11
meshkuj dhe asnjë femër, kurse në Ferizaj 10 meshkuj dhe asnjë femër.
Edhe në fakultetet e tjera të UP-së,  meshkujt dominojnë, por këto ishin disa
nga shembujt në të cilët dallimi në strukturën gjinore është i theksuar.
Nga të dhënat e UP-së, del se gjatë një periudhe 13 vjeçare (1990-2003),
në disa nga fakultet nuk ka pasur asnjë femër që ka marrë titullin doktor apo
magjistër, si në Fakultetin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës, elektroteknik,
makinerisë, xehetarisë e metalurgjisë dhe në atë të kulturës fizike. Në
Fakultetin e Mjekësisë janë 25 femra që kanë marrë titullin magjistër,
ndërkaq 18 të tjera titullin doktor.

Grafikoni 17 Numri i magjistrave dhe doktorëve të shkencave në UP 

Burimi: Universiteti i Prishtinës, Administrata Qendrore
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Grafikoni 18 Numri i doktorëve të shkencave në UP 

Burimi: Universiteti i Prishtinës, Administrata Qendrore

Sipas të dhënave të fundit nga UP-ja, nga 427 doktor shkencash sa ka ky
universitet, 384 janë meshkuj dhe 43 femra. Nga gjithsej 272 magjistra
shkencash, 188 janë meshkuj dhe 84 femra.     
“Me gjithë faktin se në Fakultetin e Mjekësisë studiojnë një numër mjaft i
madh i femrave, që madje në vitet e para të studimeve janë para meshku-
jve, në vitin e fundit të studimeve numri i tyre reduktohet dukshëm për shkak
se shumica e tyre krijojnë familje dhe tërhiqen nga studimet për të rritur fëmi-
jët”126, potencon Natyra Karahoda, fiziologe dhe mësimdhënëse në
Fakultetin e Mjekësisë.
Përfshirja e ulët e femrave në nivelet më të larta shkencore varet edhe nga
“parakushtet për funksionimin e familjes, siç është në radhë të parë sigurimi
i institucioneve parashkollore për fëmijë, funksionimi i tyre me orar që u për-
shtatet femrave të punësuara e jo atyre institucioneve.”127 Përderisa, për
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126 Uka, Antigona. “Femra në universitet”. Revista Teuta. Prishtinë. Nëntor. Faqe 24. 
127 Po aty
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Lulavera Kadriun, krahasuar me vendet e tjera si p.sh. me Lubjanën,
Zagrebin, Kosova nuk qëndron keq. “Konsideroj që problemi është te vet
femrat edhe ndoshta edhe te mos përkrahja e duhur nga shoqëria dhe niveli
i edukimit.”128

Angazhimin e femrës rreth familjes dhe kujdesit të vazhdueshëm ndaj tyre
pengon përfshirjen e tyre në vendimmarrje, këtë e thonë edhe shumica e per-
sonave të intervistuar “Femra jonë dallon nga femrat e vendeve tjera, ngaqë
ajo shihet si produkt i një familjeje të mirë,”129 ka deklaruar Malush Mjaku.
Në këtë kontekst, ai ka shtuar se: “Femrat nuk e kanë përkrahjen sa duhet,
por edhe vet hezitojnë për shkak të mentalitetit dhe motivit të dobët që ju
afrohet asaj nga familja dhe rrethi.”130

Përzgjedhja e profesioneve është një çështje individuale, e cila kushtëzohet
nga shumë faktorë, ndër të cilët edhe faktori social e kulturor. Nëse nisemi
nga zbërthimi i nocionit “gjini” që është i determinuar nga ambienti kulturor
dhe që përcakton raportet ndërmjet meshkujve dhe femrave, atëherë edhe në
përzgjedhjen e këtyre profesioneve një rol mjaft të rëndësishëm luan  men-
taliteti i shoqërisë në të cilin rriten dhe zhvillohen gjinitë.
“Numri i vajzave në shkollat profesionale është ende shumë i ulët dhe mod-

elet e regjistrimit tregojnë dëshmi të orientimit nëpër drejtime sipas para-
pëlqimeve gjinore. Pra, ato nuk regjistrohen në drejtime që tradicionalisht nji-
hen si ”mashkullore”, sikurse që është mekanika.”131

Në Universitetin e Prishtinës në vitin 2004 kanë diplomuar 1.951 persona,
nga të cilët 1.140 meshkuj dhe 811 femra. Numri më i lartë i të diplomuarve
femra është në fakultetin filologjik 172 kundrejt 108 meshkujve, në Fakultetin
e Mësuesisë 40 femra dhe 8 meshkuj, në Shkollën e Lartë Pedagogjike 295
femra dhe 119 meshkuj, në SHLP në Prizren 56 femra dhe 41 meshkuj. 
Gjatë kësaj periudhe numri i studentëve të diplomuar, në fakultetet e tjera,
përveç atyre të lartpërmendur dominohet nga meshkujt.
Më hollësisht, shihni grafikonin dhe tabelën  në vijim:  

128 Po aty
129 Intervistë me Malush Mjakun, Drejtor i Arsimit të Lartë në MASHT. Intervista e realizuar më
31.10.2006
130 Po aty
131 “Analiza e Gjendjes së fëmijëve dhe grave në Kosovë”, UNICEF, janar 2004
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Grafikoni 19 Struktura gjinore e studentëve të diplomuar përgjatë periudhave 1999-2005 

Burimi: Universiteti i Prishtinës, Administrata Qendrore 2004/05

Siç shihet nga grafikoni 2 në periudhën 2002/2003 dhe 2004/2005,
numri femrave të diplomuara është mjaft i lart dhe kjo është një sinjal pozi-
tiv krahasuar me periudhën 1999-2000 – 2001/02. 
Krahasuar me vitin akademik 1999-2000, kur UP-ja ka pasur 22 mijë stu-
dentë, prej të cilëve 12.622 meshkuj dhe 9.436 femra, del se është një ngrit-
je e madhe e numrit të studentëve dhe poashtu edhe një rritje e numrit të femrave
që studiojnë në të vetmin universitet publik. Por, megjithatë numri i femrave që i
ndjekin studimet krahasuar me meshkujt vazhdon të mbetet i vogël. 
Një segment poashtu i rëndësishëm në paraqitjen e strukturës së gjinive të studen-
tëve në arsimin e lartë është edhe numri i studentëve të rregullt, me vetëfinancim
dhe me korrespodencë të regjistruar për herë të parë, të dytë e më shumë. 
Numri i studentëve të regjistruar për herë të parë në Universitetin e Prishtinës
për vitin shkollor 2005/2006 është gjithsej 18.738, prej tyre 10.129
meshkuj dhe 8.609 femra. 
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Grafikoni 20: Struktura gjinore e studentëve të regjistruar për herë I-rë, të II-të e më shumë 132

Burimi: Universiteti i Prishtinës, Administrata Qendrore 2005/06

Në cilësinë e studentëve me statusin të rregullt janë regjistruar 15.785, nga të cilët
8.577 meshkuj dhe 7.208 femra. Pastaj studentët me vetëfinancim, 518 meshkuj
dhe 435 femra, ndërkaq me statusin e studentit me korrespodencë 1.034 meshkuj
dhe 966 femra.
Numri i studentëve të regjistruar për herë të dytë e më tepër për vitin shkollor
2005/ 2006 janë 8.165, prej të cilëve 2.904 femra dhe 5.261 meshkuj.
Studentët me status të rregullt 2.733, femra dhe 4.971 meshkuj, studentët me vetë-
financim nuk ka fare,  ndërkaq nga studentët me korrespodencë, 290 janë
meshkuj dhe 171 femra.    
Struktura gjinore e dekanëve dhe Senatit në Universitetin e Prishtinës është e
udhëhequr 100 përqind nga meshkujt. Nga 43 anëtarë të senatit nuk ka asnjë
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132 Mungojnë të dhënat statistikore për Universitetet Private të ndara mbi baza gjinore. Një
ndër Universitet private që më së shumti ka pranuar studentë për vitin 2005/2006 është AAB
(1.080); Iliria (704); AUK (400); Dardania (378); Fama (359); Rezonanca (83); Faik
Konica (82); Tempulli (72); Fakulteti i Biznesit (69); UBT (55); Akademia e Aktrimit
(22); Akademia e Regjisë (12). Këto të dhëna janë marrë nga MASHT-i.   
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femër. “Për dallim prej përbërjes së kaluar të senatit, në të cilën merrnin pjesë edhe
dy femra, kësaj here, senati është shndërruar në një “odë” burrash. Anëtari i KQZ-
së, George Woeber, e ka arsyetuar këtë veprim me pamundësinë për ta ndryshuar
Rregulloren për zgjedhjet.”133 për ta arsyetuar me faktin se “një situatë të tillë e
kemi edhe në shumë vende të Evropës Juglindore.”134 E njëjta gjendje është edhe
tek dekanët, nga të cilët të 15-it janë meshkuj. Kurse në strukturën e Parlamentit stu-
dentor, nga 17 anëtarë, njëra është femër. Ndërkaq në Senatin e Universitetit të
Prishtinës, marrin pjesë 7 studentë senatorë dhe që të gjithë janë meshkuj. “Në
udhëheqje duket se femrat janë pak më inerte. Më ka lënë përshtypje se krejt përbër-
ja e Parlamentit Studentor janë meshkujt. Kjo për faktin se femrat, pjesërisht janë më
inerte dhe nuk janë aq ambicioze që të udhëheqin dhe në anën tjetër është ajo kul-
tura jonë mashkullore që pak i shtyn femrat anash edhe pse të gjithë janë për barazi
gjinore, sërish veprojnë me logjikën: “edhe këtë herë unë...”135

Përderisa, Zyrtari aktual i Arsimit të Lartë në kuadër të Ministrisë së Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë mos përfshirjen e femrave në Parlamentin Studentor e
arsyeton se “Situata e pasluftës në arsimin e lartë ka sjell një sërë problemesh dhe
një ndër problemet ka qenë edhe gjendja e rëndë e këtij organi, prandaj kon-
sideroj që mos përfshirja e femrave është më shumë e lidhur me këtë situatë, se
nuk dyshojmë se ato kishin qenë indiferente ndaj pjesëmarrjes.”136 Ndërkaq lidhur
me pyetjen se çfarë ka  bërë MASHT lidhur me balancën gjinore në Parlamentin
Studentor, Malush Mjaku përgjigjet: “Rendi në universitet ka qenë prioritet, le të
jetë mashkull apo femër pa rend s`ka asgjë aty. Pas rregullimit të disa problemeve,
qendër e prioriteteve tona do të jetë edhe motivimi  i femrave në këtë pjesëmar-
rje.”137

Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës ka një përbërje gjinore të domin-
uar nga gjinia mashkullore (9), poashtu edhe struktura e prorektorëve për-
bëhet nga meshkujt si dhe udhëhiqet nga rektori që po ashtu është mashkull.
Sa i përket dallimeve në strukturën gjinore tek personeli administrativ te të
gjitha fakulteteve, atëherë shohim se prapë meshkujt dominojnë kundrejt fem-
rave gati edhe një herë më shumë. Raporti në ndërmjet  meshkujve dhe fem-
rave është 251 me 148, në favor të meshkujve.

133 Kupina, Bekim, Koha Ditore, 27.06.2006. faqe 8 
134 Po aty
135 Uka, Antigona. Femrat i kryejnë studimet më shpejt se meshkujt. Revista Teuta. Prishtinë.
Korrik-gusht. faqe. 11, 12.
136 Intervistë me Malush Mjakun, Drejtor i Arsimit të Lartë në MASHT. Intervista e realizuar më
31.10.2006
137 Po aty
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Grafikoni 21 Struktura gjinore Senatit të UP-së, Dekanëve dhe Parlamentit Studentor

Burimi: Universiteti i Prishtinës, Administrata Qendrore 2005/06

Sa i përket strukturës gjinore të personelit administrativ të të gjitha fakul-
teteve, përveç në Fakultetin Filozofik, ku numri i të punësuarve femra është
më i madh se ai i meshkujve në raport 14 me 8, në të gjitha fakultetet tjera
meshkujt dominojnë në raport me femrat, si p.sh. rasti i Fakultetit i Shkencave
Aplikative në Ferizaj, ku meshkuj të punësuar në administratë janë 7, ndërko-
hë që nuk ka të punësuar asnjë femër. 
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Kështu duket struktura e rektorëve të Univeristetit të Prishtinës, i cili prej themelimit të
tij asnjëherë në krye të tij nuk ka patur ndonjë femër

Megjithatë, dallimi te personeli administrativ nuk është aq i madh sa ishte te
personeli akademik. Numri përgjithshëm i të punësuarve në administratë të
fakulteteve është 444, ndërsa 277 janë meshkuj kurse 167 janë femra.
Struktura gjinore e personelit administrativ në rektorat përfshinë 26 meshkuj dhe
19 femra. Megjithëse në shikim të parë nuk vërehet ndonjë dallim i madh ndër-
mjet numrit të të punësuarve meshkuj dhe femra, dallimi qëndron tek pozita që
mbajnë të dy gjinitë. 
Derisa femër është vetëm një shef sektori, meshkuj janë 4 shefa të sektorëve.
Edhe Sekretari i Përgjithshëm i UP-së, sikurse zyrtari për informim dhe këshillim
në UP janë meshkuj. Nga këta numra shihet se gjinia mashkullore është domin-
uese në administratën e UP-së. Ndërkaq në strukturën organizative të personelit
të administratës së Rektoratit, nga 45 persona,  26 janë  meshkuj dhe 19 femra.
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Grafikoni 22 Struktura gjinore e personelit administrativ të të gjitha fakulteteve 

Burimi: Universiteti i Prishtinës, Administrata Qendrore 2004/05

III.  Arsimi special

“Në Kosovë janë gjithsej 6 shkolla të arsimit special dhe së paku nga dy klasë të
bashkangjitura për komuna të rregullta dhe ky numër është gjithnjë në rritje.”138

Në grupmoshat e nxënësve prej 3-4 vjeç janë  gjithsej 10 nxënës, prej tyre 6
meshkuj dhe 4 femra. Te grupmoshat 5-6 vjeç nga 14 nxënës, 7 janë meshkuj
dhe 7 femra. Klasa I ka 33 nxënës, nga të cilët 19 meshkuj dhe 14 femra (42.4
përqind). Klasa II ka 36 nxënës prej tyre 25 meshkuj dhe 11 femra (30.6
përqind). Klasa III nga gjithsej 37 nxënës, ka 22 meshkuj dhe 15 femra (40.5
përqind). Klasa IV nga 32 nxënës,  ka 15 meshkuj dhe 17 femra (53.1 përqind).
Klasa V nga  38 nxënës, ka 27 meshkuj dhe 11 femra (28.9 përqind). Klasa VI
ka 41 nxënës, nga të cilët 27 meshkuj dhe 14 femra (34.1 përqind). Klasa VII
ka 37 nxënës, nga të cilët 22 meshkuj dhe 15 femra (40.5 përqind). Klasa VIII

138Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë “Statistikat e Arsimit në Kosovë 2005/06”.
Prishtinë, janar 2006  
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ka 27 nxënës, nga të cilët 16 meshkuj dhe 11 femra (40.7 përqind). Klasa IX ka
33 nxënës, nga të cilët 24 meshkuj dhe 9 femra (27.3 përqind). Klasa X ka 22
nxënës, nga të cilët  14 meshkuj dhe 8 femra (36.4 përqind). Klasa XI ka gjith-
sej 34 nxënës, nga të cilët 25 janë meshkuj dhe 9 femra (26 përqind) dhe Klasa
XII ka gjithsej 1 mashkull dhe  1 femër (50 përqind). 

Grafikoni 23 Struktura gjinore e nxënësve me aftësi të kufizuara

Burimi: MASHT/Njësia SMIA

Personeli në arsimin special

“Personelin në arsimin special e përbëjnë mësimdhënësit/edukator, motrat
medicinale, personeli administrativ dhe personeli ndihmës.”139

139 Po aty

50% Gjithsej18% Femra32% Meshkuj
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Grafikoni 24 Struktura gjinore e personelit të arsimit special

Burimi: MASHT/Njësia SMIA

Nga gjithsej 164 persona, 94 ose 57.3 përqind janë mësimdhënës/eduka-
torë, 17 ose 10.4 përqind motra medicinale, 13 ose 7.93 përqind personel
administrativ dhe 40 ose 24.39 përqind personel ndihmës.  
Shtrirja e Institucioneve të arsimit special në Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Shtime.

Tabela 12 Numri i  paraleleve nëpër komuna dhe struktura gjinore e nxënësve

Burimi: MASHT/Njësia SMIA
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Nr. Komuna Paralele Numri i nxënësve Meshkuj Femra

1. Mitrovicë 11 70 47 23

2. Pejë 12 50 31 19

3. Prishtinë 9 82 41 41

4. Prizren 28 184 128 56

5. Shtime 4 10 3 7

Gjithsej 64 396 250 146
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ÇFARË MENDOJNË AKTERËT KRYESOR TË ARSIMIT LIDHUR ME ÇËSHTJET GJINORE
DHE SISTEMIN ARSIMOR TË KOSOVËS?

Konteksti 

Anketimi është realizuar në çerdhe, shkolla fillore të ciklit të ulët e të mesëm
të ulët dhe të mesëm të lartë në vende të ndryshme të Kosovës si në: Prishtinë,
Prizren, Ferizaj Deçan, Kamenicë, Skënderaj dhe nga një fshat në secilën
nga këto komuna, ku janë anketuar drejtorë/ mësimdhënës/ edukatorë. 
Në çdo çerdhe janë anketuar drejtori apo drejtoresha dhe nga 3 eduka-
torë/e. Në të gjitha shkollat fillore janë anketuar drejtorët dhe nga 4 mësimd-
hënës të ciklit të ulët dhe 4 mësimdhënës të cikli të lartë. Në shkollat e mesme
janë anketuar drejtorët dhe nga 4 mësimdhënës/ profesorë.
Tipi i vendbanimit të respodentëve: 40 përqind e tyre kanë qenë
banorë të fshatrave, 
22. 1 përqind, banorë të qytezave, dhe 37.9 përqind, banorë të qyteteve.
Përqindja sipas gjinisë: 53.1 përqind e respodentëve kanë qenë të gjin-
isë femërore derisa 46.9 përqind të gjinisë mashkullore. 
Shkalla e arsimimit të respodentëve: 6.2 përqind me shkollë të
mesme, 51.7 përqind me shkollë të lartë, 35.9 përqind me fakultet dhe 6.2
përqind me studime postdiplomike.   
Në këtë target grup janë përfshirë shkollat publike me 83.4 përqind derisa
vetëm 16.6 përqind shkolla private.  
Vlen të theksohet se realizimi i anketimit është bërë në periudhën prill - qer-
shor 2006. 
Përndryshe, pjesa e parë e analizës së anketimit përmbledh mendimet e drej-
torëve dhe mësimdhënësve të të gjitha niveleve, ndërkaq pjesa e dytë përm-
bledh mendimet e drejtorëve dhe edukatorëve, të cilëve u janë shtruar pyet-
je të veçanta për karakteristikat e këtij niveli të edukimit. 
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I. Qëndrimet e punëtorëve të arsimit mbi rolin e femrës dhe
mashkullit në familje dhe shoqëri

Është vështirë të konkludohet nëse punëtorët e arsimit identifikohen më shumë
me ide moderne apo tradicionale, 140 duke marrë parasysh se të dhënat e
ofruara nga ky target grup141 shprehin qëndrime të ndryshme lidhur me këtë
çështje. Derisa kryqëzimi sipas gjinisë nxjerr në pah se perceptimet e roleve
gjinore ndryshojnë varësisht prej gjinisë, ngaqë femrat në shumicën e
rasteve janë më me pikëpamje moderne krahasuar me meshkujt, kryqëzimi
sipas vendbanimit tregon se punëtorët e arsimit të fshatit janë më tradicional
krahasuar me respodenët në qytete. Vetëm në qëndrimet që kanë të bëjnë
me arsimimin si dhe përcaktimet tradicionale për pozitën e gruas dhe burrit
në rolet e tyre, respodentët (e të dy gjinive dhe të dy tipeve të vendbanimit)
paraqesin bindje tradicionale, çfarë do të thotë se përqindja arrin në mbi 50
përqind. 

“Femrat kanë më shumë prirje për të qenë mësuese dhe janë
të lindura për këtë profesion” pajtohen 69.7 përqind e respodentëve
përderisa nuk pajtohen 24.1 përqind dhe me “ashtu” janë përgjigjur 6.2
përqind.

Më tepër se gjysma e respodentëve (53.8 përqind) pajtohen se në:
“Ilustrimet e teksteve shkollore femra duhet patjetër të paraqitet në rolin e saj
si nënë, si mësuese, si infermiere, ndërkohë që edhe në qëndrimin “Është
shumë me rëndësi që burri të vishet dhe të sillet si burrë dhe
gruaja të vishet dhe të sillet si grua”, kësisoj janë 66.9 përqind e
respondentëve që pajtohen me këtë qëndrim dhe njëherësh dallohen tri kat-
egori të qëndrimeve (të lartë përmendura) në të cilat stereotipet dhe bindjet
tradicionale janë të shprehura. Disa nga qëndrimet e paraqitura i ofrohen
50 përqindëshit lidhur me mënyrën e ndarjes së punëve të gruas dhe burrit
në familje si dhe për bashkëjetesën para martesës.     
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140 Termi tradicional nënkupton mendimin e mbështetur në traditë, që vjen nga tradita dhe
zhvillohet sipas zakonit. Përderisa me nocionin modern nënkuptohet mendimet që kanë tipare që
u përshtaten kohës së sotme (bashkëkohore).  
141 “Target Grup” nënkupton ”Grupet në shënjestër”.
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Tabela 1 Qëndrimet për rolin e femrës dhe mashkullit në familje dhe shoqëri (në
përqindje)

Punëtorët e arsimit 44.8 përqind pajtohen që është e natyrshme që
pjesa më e madhe e punëve të shtëpisë janë detyrë e gruas.
Shikuar nga perspektiva gjinore tregon se më tepër se gjysma (52.3 përqind)
e meshkujve pajtohen me këtë qëndrim, përderisa kësisoj mëndojnë 47.7
përqind e femrave.142 Kurse te opsioni “Ashtu” janë përgjigjur 53.3 përqind
meshkuj dhe 46.7 përqind femra. 
Kryqëzimi sipas vendbanimit qytet-fshat tregon se janë 56 përqind e respo-
dentëve në fshat dhe 44 përqind në qytet, të cilët pajtohen se shumica e
punëve në familje i takojnë gruas.143

Kurse te opsioni “Nuk pajtohen”, janë 44.8 përqind e respondentëve, të cilët
nuk mendojnë se femrës duhet t`i takojnë shumica e punëve në familje.  
Ndonëse te qëndrimet e përgjithshme nuk kemi shumë ide tradicionale, këto
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Qëndrimet Pajtohen Ashtu Nuk paj-
tohen

Nuk Ref/PP

Është e natyrshme që pjesa më e madhe e punëve të shtëpisë
janë detyrë e gruas

44.80 % 10.30 % 44.80 %

Nuk asgjë të keqe nëse një çift jeton bashkërisht pa dashur të
martohet

48.30 % 9 % 41.40 % 1.40 %

Një fëmijë parashkollor ka gjasa të ngecë në zhvillim, nëse
nëna e tij punon

33.10 % 11.70 % 55.20 %

Kujdesi për fëmijët është më tepër detyrë e nënës se sa babait19.30 % 3.40 % 75.20 % 2.1 % 0.9 %

Edhe burri edhe gruaja duhet të kontribuojnë në të ardhurat e
familjes

97.20 % 7.7 % 1.4 % 0.9 %

Detyrë e burrit është të  fitojë para. Kurse detyrë e gruas është
të kujdeset për familjen dhe punët e shtëpisë

12.40 % 8.30 % 78.60 % 0.7 %

Burrat duhet të punojnë  në shtëpi më shumë sesa që punojnë
aktualisht

71 % 13.80 % 14.50 % 0.7 % 0.9 %

“Është shumë me rëndësi që burri të vishet dhe të sillet si burrë
dhe gruaja të vishet dhe të sillet si grua”

66.90 % 11 % 20 % 1.40 % 0.9 %

Kur gruaja fiton më tepër sa burri i saj, gjithmonë shkaktohen
probleme

22.10 % 13.10 % 57.20 % 7.60 %

Arsimi universitar është më i rëndësishëm për një vajzë se për
një djalë

40.70 % 2.80 % 55.90 % 0.7 % 0.9 %

“Kujdesi ndaj të moshuarve de të sëmurëve në familje është
obligim mashkullit”

11.70 % 5.50 % 82.10 % 0.7 %

“Babai dhe nëna duhet të vendosin se për kë duhet të marto-
het vajza e tyre e për kë jo”

5.50 % 4.80 % 89 % 0.7 % 0.7 %

142 Nuk pajtohen 48.8 përqind me qëndrimin se është e natyrshme që pjesa më e madhe e
punëve të shtëpisë janë detyrë e gruas derisa me “Ashtu” janë përgjigjur 10.3 përqind.
143 Te kryqëzimi sipas vendbanimit fshat-qytet, me “ashtu” janë deklaruar 45.5 përqind e
respodentëve në fshat dhe 54 përqind e atyre në qytet. Ndërkaq, me “nuk pajtohem” 48.1
përqind e repodenëtve të fshatit dhe 51.1 përqind e respodentëve në qytet. 
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ide janë më shumë të shprehura kur bëjmë kryqëzimin ndërmjet meshkuj-
femra, që sipas të dhënave mbi 50 përqind e meshkujve janë shumë tradi-
cional krahasuar me femrat. 
“Nuk ka asgjë të keqe nëse një çift jeton bashkërisht pa dashur
të martohet” Respodentët pajtohen me 48.3 përqind, nga të cilët shikuar
nga perspektiva gjinore 55.7 përqind janë femra dhe 46.7 përqind
meshkuj. Përgjigjen “Ashtu” e kanë 9 përqind, nga të cilët 61.5 përqind janë
femra dhe 38.5 përqind meshkuj. Ndërkaq “Nuk pajtohem”, janë përgjigjur
41.4 përqind e respondentëve, nga të cilët 53.3 përqind meshkuj dhe 46.7
përqind femra. 
Bindje moderne shprehin respodentët e qytetit. 51.7 përqind e tyre pajtohen
me faktin se nuk ka asgjë të keqe nëse një çift jeton bashkërisht pa dashur
të martohet. Ndërkaq në fshat janë 48.3 përqind e respodentëve ndajnë
këtë bindje.144

“Një fëmijë parashkollor ka gjasa të ngecë në zhvillim, nëse
nëna e tij punon”   pajtohen 33.1 përqind e respodentëve, ndërkaq nuk
pajtohen 55.2 përqind e tyre. Me përgjigjen “Ashtu” janë deklaruar 11.7
përqind. Mbi 50 përqind (62.9 përqind) e respodentëve të fshatit pajtohen
se fëmija ka gjasa të ngecë në zhvillim nëse nëna e tij punon, ndërkaq 37.5
përqind e repodentëve të qytetit pajtohen me këtë qëndrim. Derisa me
“ashtu” janë përgjigjur 69.2 përqind e respondentëve nga qyteti dhe 30.8
përqind e atyre nga fshati.   

Kryqëzimi sipas gjinisë tregon se mbi 64.6 përqind e meshkujve pajtohen
me këtë qëndrim krahasuar me femrat që pajtohen vetëm me 35.4 përqind.
Dallimin në bindjet ndërmjet gjinive e gjejmë edhe te opsioni “Nuk pajto-
hen”, me të cilin nuk pajtohen 62.5 përqind e femrave dhe 37.5 përqind e
meshkujve. Edhe te opsioni “Ashtu”, femrat dalin me përqindje më të thek-
suar me 58.8 përqind për dallim prej meshkujve që mendojnë kështu në
masën 41.2 përqind. 
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144 Me “ashtu” janë përgjigjur 54.5 përqind e respodentëtve të fshatit dhe 45.5 përqind e
atyre të qytetit. Derisa “Nuk pajtohen” 53.5 përqind e respodentëve të fshatit dhe 46.5 përqind
e respodentëve të qytetit.  
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Grafikoni 1. Përqindja e kryqëzuar në meshkuj - femra për qëndrimin “Një fëmijë
parashkollor ka gjasa të ngecë në zhvillim, nëse nëna e tij punon”   

Në qëndrimin e shtruar nëse “Kujdesi për fëmijët është më tepër
detyrë e nënës se sa babait”, janë 19.3 përqind e respondentëve që
kanë dhënë përgjigjen “Pajtohen”, ndërkaq 75.2 nuk pajtohen me këtë
mendim. Me “Ashtu” janë përgjigjur 3.4 përqind e respondentëve, derisa
me “nuk e di” janë përgjigjur 2.1 përqind. Edhe sa i përket kryqëzimit sipas
të dhënave nuk ka dallime ndërmjet meshkujve dhe femrave, 50 përqind e
meshkujve pajtohen, sikundër edhe 50 përqind e femrave. Kurse 60 përqind
e gjinisë femërore dhe 40 përqind e gjinisë mashkullore nuk janë të vendo-
sur, ndaj janë përgjigjur me “Ashtu”, ndërkohë që me “nuk pajtohen” janë
deklaruar 54 përqind e gjinisë femërore dhe 46 përqind e gjinisë mashkul-
lore. Kryqëzimi sipas vendbanimit fshat – qytet tregon se rolet gjinore në
punët që njihen për femrat dhe për meshkujt janë mjaft të ndara. Sipas
përgjigjeve të dhëna nga respondentët “Kujdesi për fëmijët është më tepër
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detyrë e nënës sesa e babait”, dhe me këtë pajtohen 43.5 përqind e respon-
dentëve të qytetit dhe 56.5 përqind e respodentëve të fshatit. Një bindje të
tillë të gjinive nuk e kemi te kryqëzimi sipas gjinisë, ku 54.6 përqind e fem-
rave “Pajtohen” që “Edhe burri edhe gruaja duhet të kontribuojnë
në të ardhurat e familjes”, ndërkaq vetëm 46 përqind e meshkujve paj-
tohen me këtë qëndrim. Me një qëndrim të tillë nuk pajtohen 100 përqind e
meshkujve, ndërkohë që femrat kanë refuzuar deklarimin për një çështje të
tillë. Një paraqitje të ndryshme të bindjeve të respodentëve na paraqesin të
dhënat në qëndrimin se “Detyrë e burrit është të fitoj para, kurse
detyrë e gruas është të kujdeset për familjen dhe punët e
shtëpisë”. Kësisoj 12.4 përqind e respondentëve janë pajtuar me këtë qën-
drim, përderisa 78.60 përqind nuk janë pajtuar. Me “Ashtu” janë  përgjigjur
8.30 përqind, përderisa 0.7 përqind kanë deklaruar se nuk e dinë. 
Të dhënat që janë nxjerrur nga deklarimet e respondentëve janë të
ndryshme. Me këtë gjë janë pajtuar 57.1 përqind e respodentëve të fshatit
dhe 42.9 përqind e atyre të qytetit.145

Kryqëzimi sipas gjinisë tregon se përqindja e meshkujve që kanë dhënë një
përgjigje pozitive është 66.7 përqind kundretj 33.3 përqind e femrave.
Ndërkaq, femrat që nuk pajtohen janë në masën 59.6 përqind për dallim
prej meshkujve që kapin përqindjen prej 40.4 përqind Me “Ashtu” janë
përgjigjur 75 përqind e meshkujve dhe 25 përqind e femrave. 
Megjithatë mbi gjysma 71 përqind e respodentëve pajtohen se “Burrat
duhet të punojnë  në shtëpi më shumë sesa që punojnë aktual-
isht”, ndërkohë që nuk pajtohen me këtë  qëndrim 14.5 përqind. Të luhatur
në këtë mendim janë 13.8 përqind e respondentëve, kurse përgjigjen me
“Nuk e di” e kanë dhënë 0.7 përqind e tyre.  
Numri i femrave që pajtohen është mbi 50 përqind (53.6 përqind), ndërko-
hë që numri i meshkujve që kanë këtë bindje është 46.4 përqind. Sipas
kësaj del se nuk pajtohen me këtë qëndrim 45 përqind e meshkujve dhe
55 përqind e femrave. Kurse janë në mëdyshje, ndaj janë përgjigjur me
“Ashtu” sa femrat (50 përqind)  po aq edhe meshkujt (50 përqind). 
Bindjet tradicionale më të shprehura nga të gjitha qëndrimet tjera ka dal te
çështja:  “Është shumë me rëndësi që burri të vishet dhe të sillet
si burrë dhe gruaja të vishet dhe të sillet si grua”. Kësisoj 66.8
përqind e respodentëve pajtohen me këtë qëndrim, përderisa me “Ashtu”
janë përgjigjur 11 përqind e respondentëve, ndërkaq 20 përqind e tyre nuk
pajtohen dhe 1.4 përqind nuk dijnë se çfarë të thonë. Edhe të dhënat e
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145 Derisa me “Ashtu” janë përgjigjur 66.7 përqind e respodentëve nga fshati dhe 33.3
përqind respodentët nga qyteti. “Nuk pajtohen” 51.7 përqind në qytete dhe 48.3 përqind në
fshatra.      
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marra nga kryqëzimi sipas vendbanimit dallojnë ndërmjet fshatit dhe qytetit.
Derisa me këtë qëndrim pajtohen 57.1 përqind e respondentëve në fshat, në
qytet kjo shifër kap 42.9 përqind. Me “Ashtu” janë përgjigjur 54.5 përqind
e respodentëve në qytete dhe 45.5 përqind e respodentëve në fshatra.146 

Grafikoni 2. Përqindja e kryqëzuar në meshkuj - femra për qëndrimin “Detyrë e
burrit është të fitoj para, kurse detyrë e gruas është të kujdeset për familjen dhe
punët e shtëpisë” 

Meshkujt me 51.5 përqind pajtohen se “Është shumë me rëndësi që
burri të vishet dhe të sillet si burrë dhe gruaja të vishet dhe të
sillet si grua”, ndërkohë që me këtë përgjigje pajtohen edhe 48.5 përqind
e femrave. Me “Ashtu” janë përgjigjur 68.8 përqind e femrave, ndërkaq
meshkujt 31.2 përqind. Nuk pajtohen 62 përqind e femrave, duke i lënë pas
meshkujt me një shifër dukshëm më të vogël prej 38 përqind. 
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146 Me “Nuk e di” janë përgjigjur 50 përqind e respondentëve në fshatra dhe 50 përqind e tyre
në qytete. Ndërkaq kanë refuzuar të përgjigjen 100 përqind e respondentëve nëpër qytete.
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Grafikoni 3. Përqindja e respodentëve lidhur me qëndrimin “Është shumë me
rëndësi që burri të vishet dhe të sillet si burrë dhe gruaja të vishet dhe të sillet si grua”

Janë 22.1 përqind e respondentëve që mendojnë se “Kur gruaja fiton
më tepër sa burri i saj, gjithmonë shkaktohen probleme”. Me
“Ashtu” janë përgjigjur 13.1 përqind, 57.2 përqind nuk pajtohen, ndërkohë
që përgjigjen “Nuk e di” e kanë dhënë 7.6 përqind. 
Janë 59.4 përqind e femrave të cilat pajtohen me një qasje të tillë kundrejt
40.6 përqind e meshkujve. Me “Ashtu” janë përgjigjur 58 përqind e meshku-
jve dhe 42 përqind e femrave. Ndërkaq nuk pajtohen me këtë qëndrim 53
përqind e femrave dhe 47 përqind e meshkujve. Të dhënat nga qyteti trego-
jnë se me këtë qëndrim pajtohen 56 përqind e respondentëve në qytet dhe
44 përqind e atyre në fshat.
“Arsimi universitar është më i rëndësishëm për një vajzë se për
një djalë”147

Dallimi ndërmjet femrave dhe meshkujve në çdo qëndrim është i theksuar.
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147 Respodentët janë pajtuar me 40.7 përqind - Nuk pajtohen 55.9 përqind. “Ashtu” 2.8 përqind
dhe “Nuk e di” 0.7 përqind.  
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Prandaj edhe në qëndrimin “Arsimi universitar është më i rëndësishëm për
një vajzë se për një djalë” 56 përqind e femrave dhe 44 përqind e meshku-
jve pajtohen me këtë qëndrim. Me “Ashtu” të dy gjinitë janë përgjigjur në
masën 50 përqind. Ndërkaq nuk janë pajtuar 52 përqind e gjinisë femërore

dhe 48 përqind e gjinisë mashkullore.
148 

“Kujdesi ndaj të moshuarve dhe të sëmurëve në familje është
obligim mashkullit”
Respodentët që “Nuk pajtohen” me këtë qëndrim kapin shifrën 82.1
përqind, ndërkaq  pajtohen 11.7 përqind. Me “Ashtu” janë përgjigjur 5.5
përqind e respodentëve dhe me “nuk e di” janë deklaruar 0.7 përqind. 
Me kryqëzimin sipas gjinisë 58.5 përqind e meshkujve dhe 41.2 përqind e
femrave, pajtohen me qëndrimin se “Kujdesi ndaj të moshuarve dhe
të sëmurëve në familje është obligim  i mashkullit”. Me “ashtu”,
janë përgjigjur 87.5 përqind e meshkujve dhe 12.5 përqind e femrave.
Përgjigjen “Nuk pajtohen” e kanë dhënë 57 përqind e femrave dhe 43
përqind e meshkujve. Ndërkaq në relacionin fshat-qytet, vërehet qartazi se
përgjigja tradicionale  dominon në fshat me 72.7 përqind, përderisa në
qytet kjo përgjigje arrinë përqindjen në 27.3 përqind.
Kësisoj, përfundimisht del se respodentët nuk pajtohen që “Babai dhe
nëna duhet të vendosin se për kë duhet të martohet vajza e
tyre e për kë jo.”149 Te kjo çështje,  kryqëzimi sipas gjinisë jep të dhëna
të ndryshme. Meshkujt pajtohen me këtë qëndrim 62.5 përqind, përderisa
femrat me 37.5 përqind. Ndërsa nuk pajtohen me këtë qëndrim 55.7
përqind e femrave dhe 44.3 përqind e meshkujve. Me “Ashtu” meshkujt janë
deklaruar në masën 85.7 përqind, përderisa femrat me 14.3 përqind. Kjo
do të thotë respodentët femra janë shumë më të vendosura në qëndrimet e
tyre.149
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148 “Arsimi universitar është më i rëndësishëm për një vajzë sesa për një djalë” janë pajtuar 54.5
përqind e respondentëve në fshat dhe 45.5 përqind e atyre në qytet. Nuk u pajtuan me këtë 49.2
përqind e respondentëve në fshat dhe 50.8 përqind e respodentëve nga qyteti. Me “Ashtu” janë
përgjigjur 66.7 përqind e respodentëve nga fshati dhe 33.3 përqind e respodentëve nga qyteti.
149 89 përqind e respondentëve nuk pajtohen se “ Babai dhe nëna duhet të vendosin se për kë
duhet të martohet vajza e tyre e kë jo”, ndërkaq  pajtohen 5.5 përqind, përgjigjen “Ashtu” e kanë
4.80 përqind dhe “Nuk e di” 0.7 përqind.     
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Grafikoni 4. Përqindja e kryqëzuar në meshkuj - femra për qëndrimin “Babai dhe
nëna duhet të vendosin se për kë duhet të martohet vajza e tyre e për kë jo”

Qëndrimet e punëtorëve të arsimit për rolin e gruas në
shoqëri  

Hulumtimi ka zbuluar se qëndrimet lidhur me bindjet e punëtorëve të arsimit
për rolin e gruas në shoqëri shprehin se janë pak të informuar lidhur me funk-
sionimin bashkëkohor të shoqërisë. Mendimet e respodentëve sa i përket rolit
të gruas në shoqëri janë të përziera, ngaqë asnjëra nga këto qëndrime nuk
ofrojnë të dhëna që do të mund t`i kategorizojmë në mënyrë që të dihet nëse
ky target grup ka ide tradicionale apo moderne. Qëndrimet të cilat kanë të
bëjnë me hiperbolizimin e pozitës së njërës gjini në vendimmarrje janë kon-
tradiktore. Nga njëra anë kemi femrat që mendojnë se qëndrimi i tyre në
pozita vendimarrëse është një prirje e tyre për të qenë në këto pozita,
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përderisa në anën tjetër kemi meshkujt, të cilët  konsiderojnë se janë më të
prirur për të qenë liderë politik. Bindjen se “Femrat kanë më shumë
prirje për të qenë menaxhere- drejtor sesa meshkujt” e kanë
75.6 përqind e femrave, përderisa me këtë qëndrim pajtohen edhe 24.4
përqind e meshkujve. Ndërkaq tek çështja e dytë nëse meshkujt janë liderë
më të mirë politikë sesa femrat, janë 57 përqind e meshkujve që pajtohen
me këtë mendim, ndërkohë që njësoj mendojnë 43 përqind e femrave. 
Përgjigje më karakteristike kanë dalur në dilemën “Nëse një kompani
duhet të pushoj punëtorë nga puna, më mirë është që të
pushohen gratë e martuara sesa meshkujt”. Kësisoj janë 51.6
përqind e femrave që mendojnë se gjinia e tyre duhet të jetë ajo që duhej
përjashtuar nga puna përpara meshkujve, ndërkohë që të njëjtin qëndrim e
mendojnë 48.4 përqind e meshkujve. Ndërkaq në lidhje me lidershipin poli-
tik të meshkujve, përgjigjet e respodentëve në fshat dhe qytet dallojnë duk-
shëm. Se meshkujt kanë prirje për lider politikë pajtohen 56.4 përqind e
respondentëve të fshatit, kundrejt 43.6 përqind e atyre të qytetit.  

Tabela 2 Qëndrimet e punëtorëve të arsimit për rolin e gruas në
shoqëri (në përqindje)
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QËNDRIMET Pajtohen Ashtu Nuk pajtohen Nuk e din Ref/PP

Femrat kanë më shumë prirje të jenë
menaxhere - drejtor sesa meshkujt.

26.50 % 27.30 % 44.10 % 2.10 %

Në përgjithësi, meshkujt janë liderë më
të mirë politikë sesa femrat.

35.20 % 12.40 % 47.60 % 4.80 %

Nëse një kompani duhet të pushojë
punëtorë nga puna, më mirë është që
të pushohen gratë e martuara sesa
meshkujt. 

21.40 % 9 % 64.10 % 4.10 % 1.8 %
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Grafikoni 5 Përqindja e kryqëzuar në meshkuj - femra për qëndrimin “Femrat
kanë më shumë prirje të jenë menaxhere - drejtor se sa meshkujt”

Se “Femrat kanë më shumë prirje të jenë menaxhere - drejtor
se sa meshkujt”, mendojnë 75.6 përqind e femrave, ndërkaq për të
njëjtën qëndrim, por me përqindje më të vogël e mendojnë meshkujt, të cilat
pajtohen me 24.3 përqind. Me opsionin nuk pajtohen janë deklaruar 57.8
përqind e meshkujve dhe 42.2 përqind e femrave. Me “Ashtu” janë deklaru-
ar 52.5 përqind e femrave dhe 47.5 përqind e meshkujve. Ndërkaq, të dy
gjinitë janë pajtuar me këtë qëndrim me 26.5 përqind, derisa të kundërtën
e kanë shprehur 44.1 përqind dhe  27.3 përqind të cilët janë përgjigjur me
“Ashtu. 
“Në përgjithësi meshkujt janë liderë më të mirë politikë sesa
femrat” nuk mendojnë  47.6 përqind e respodentëve për dallim prej 35.2
përqind të cilët mendojnë të kundërtën.  Me “Ashtu” janë deklaruar me 12.4
përqind e respondentëve  dhe me “Nuk e di” 4.8 përqind. 
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Kryqëzimi sipas gjinisë tregon se meshkujt pajtohen me këtë qëndrim me 57
përqind, ndërkohë që me të njëjtën pajtohen 43 përqind e gjinisë femërore.
Me “Ashtu” janë deklaruar 55.6 përqind e gjinisë femërore dhe 44.4
përqind e gjinisë mashkullore. “Nuk pajtohen”, janë përgjigjur 58 përqind
e femrave dhe 42 përqind e gjinisë mashkullore. Me kryqëzimin sipas tipit
të vendbanimit, në fshat pajtohen me këtë qëndrim 56.4 përqind e respon-
dentëve, kurse në qytet 43.6 përqind. Me “Nuk pajtohen”, janë deklaruar
52.7 përqind e respodentëve nga fshati dhe 47.3 përqind e respodentëve
nga qyteti.150

Qëndrimet e punëtorëve të arsimit lidhur me gjinitë dhe arsimin

Dy nga qëndrimet në vijim, në mënyrë të drejtpërdrejtë flasin për gjinitë dhe
arsimin, njëra që ka të bëjë me ilustrimet e teksteve shkollore dhe tjetra me
të qenurit mësuese. Në këtë mënyrë, stereotipet e respodentëve janë më të
theksuara në qëndrimet “Femrat kanë  më shumë prirje për të qenë
mësuese dhe është e lindur për këtë profesion” 69 përqind e
respondentëve  pajtohen me këtë mendim, megjithëse mbi gjysma (50
përqind) e kalon edhe në qëndrimin tjetër nëse “Në ilustrimet e teksteve
shkollore, femra duhet patjetër të paraqitet në rolin e saj si
nënë, si mësuese dhe si infermiere”. 

Tabela 3 Qëndrimet e punëtorëve të arsimit lidhur me gjinitë dhe arsimin (në
përqindje)

Në qëndrimin nëse “Femrat kanë më shumë prirje për të qenë
mësuese dhe janë të lindura për këtë profesion”, pajtohen 69.70
përqind e respodentëve, ndërkohë që nuk pajtohen 24.1 përqind e tyre. Me
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QËNDRIMET Pajtohen Ashtu Nuk pajtohen Nuk e din Ref/PP

Femrat kanë më shumë prirje  për të
qenë mësuese dhe janë të lindura për
këtë profesion

69.70 % 6.20 % 24.10 %

Në ilustrimet e teksteve shkollore femra
duhet patjetër të paraqitet në rolin e saj
si nënë, si mësuese dhe si infermiere

53.80 % 12.40 % 29.70 % 4.10 %

150 Me “Ashtu” janë përgjigjur 61.5 përqind e respodenëtëve nga qyteti dhe 38.5 përqind e
atyre nga fshati. “Nuk e di”, 66.7 përqind në qytete dhe 33.3 përqind në fshatra. 
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“Ashtu” janë përgjigjur 6.2 përqind. 
Kryqëzimet sipas tipit të vendbanimit nuk dallojnë shumë nga qyteti në fshat.
Me këtë qëndrim pajtohen 53.1 përqind e respodentëve të fshatit dhe 46.9
përqind e atyre të qytetit. Ndërkaq nuk pajtohen 52 përqind e respodentëve
nga qyteti dhe 48 përqind e atyre të fshatit.     

Grafikoni 6 Përqindja e respodentëve lidhur me qëndrimin “Femrat kanë më shumë
prirje për të qenë mësuese dhe janë të lindura për këtë profesion”

Pajtohen me këtë qëndrim 58.4 përqind e gjinisë femërore dhe 41.6 përqind
e gjinisë mashkullore. Me “Ashtu” janë deklaruar 66.7 përqind e gjinisë
mashkullore dhe 33.3 përqind e gjinisë femërore. Ndërkaq nuk pajtohen 57
përqind e gjinisë mashkullore dhe 43 përqind e gjinisë femërore.
Në qëndrimin nëse “Në ilustrimet e teksteve shkollore femra duhet
patjetër të paraqitet në rolin e saj si nënë, si mësuese, si infer-
miere”, 53.8 përqind e respondentëve janë pajtuar, ndërkohë që 29.70

përqind nuk janë pajtuar.151 Sipas kësaj del se akterët kryesor të arsimit

151 Me “Nuk e di” janë përgjigjur 4.10 përqind e respodentëve, ndërsa me “Ashtu” 12.40
përqind,
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karakterizohen me bindje tradicionale, sa i përket çështjes së ilustrimeve në
tekstet shkollore.

Grafikoni 7 Paraqitja e përqindjes së qëndrimeve se “Në ilustrimet e teksteve shkol-
lore femra a duhet patjetër të paraqitet në rolin e saj si nënë, si mësuese, si infer-
miere?”

Ndërkaq, 53.7 përqind e meshkujve që pajtohen me këtë qëndrim dhe 46.2
përqind e femrave. Një situatë paksa më e balancuar sa i përket përgjigjeve
në këtë çështje del te përgjigja “Ashtu”, tek e cila opinioni është i ndarë në
dy gjysma 50:50. Kurse “Nuk pajtohen” janë deklaruar 67.4 përqind e fem-
rave dhe 32.6 përqind e meshkujve. 
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Organizimi i nxënësve në grupe

Të punuarit në grup u mundëson nxënësve të kenë interaksion ndër vete, me
çfarë atyre u jepet mundësia jo vetëm në  zhvillimin e mendimit kritik, por
edhe në krijimin e relacioneve ndërmjet nxënësve ku bën pjesë edhe segmen-
ti gjinor. Sesa punojnë mësimdhënësit në grupe shihet sipas rezultateve në
vijim. Janë 38.7 përqind e mësimdhënësve që punojnë në grupe rregull-
isht, përderisa 59.4 përqind punojnë kohë pas kohe, ndërkaq vetëm 1.9
përqind kanë deklaruar se nuk punojnë në grupe me nxënësit e tyre.  
Kriteri mbi ndarjen e këtyre grupeve bëhet 45.2 përqind në bazë të
përzierjes së nxënësve të  dalluar me ata të dobët, pavarësisht nga gjinia,
16.3 përqind në bazë të përzierjes gjinore, pavarësisht nga suksesi, 11.5
përqind spontanisht sipas preferencave të nxënësve, 10.6 përqind sipas
kriterit të sukësesit të nxënësve,  pavarësisht nga gjinia, 7.7 përqind  e të
anketuarve bëjnë ndarjen e grupeve duke i përzier nxënësit sipas gjinisë
dhe 8.7 përqind përdorin kritere të tjera për ndarjen e grupeve.

Grafikoni  8 Përqindja e mësimdhënësve meshkuj-femra që punojnë rregullisht në
grupe me nxënësit
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Problemet e nxënësve

Varësisht edhe prej nivelit shkollor, problemet janë pjesë e pandashme e sis-
temit arsimor. Për zgjidhjen e këtyre problemeve 34.7 përqind e mësimd-
hënësve vetë i zgjidhin problemet, përderisa 29 përqind ju drejtohen
prindërve dhe 25.8 përqind ju drejtohen kujdestarëve të klasëve, 10.5
përqind ju drejtohen drejtorëve.   
Sipas hulumtimit del se 58.1 përqind e gjinisë femërore vetë e zgjidhin prob-
lemin, ndërkaq të njëjtën gjë e bëjnë vetëm  41.9 përqind e gjinisë mashkul-
lore. Për t`i zgjidhur problemet 66.7 përqind e gjinisë femërore dhe 33.3
përqind e gjinisë mashkullore ju drejtohen prindërve. Sipas hulumtimit vëre-
het se 62.5 përqind e gjinisë femërore i drejtohen kujdestarit të klasës për t`i
zgjidhur problemet, përderisa të njëjtën gjë e bëjnë 37.5 përqind e gjinisë
femërore. Ndërkaq kërkojnë ndihmën e drejtorit kur kanë probleme,  61.5
përqind e femrave dhe 38.5 përqind e meshkujve. 
Ndërsa sa i përket pyetjes se “ A mbani kontakte me prindërit e
nxënësve”, 38.7 përqind e tyre janë përgjigjur se mbajnë kontakte rreg-
ullisht (një herë në javë), për dallim prej 50.8 përqind, të cilat mbajnë kon-
takte shpesh ose 1 herë në muaj. Kurse 8.9 përqind e të anketuarve janë
përgjigjur se mbajnë kontakte rallë me prindër, ose 2 herë në vit. Në këtë
çështje kanë refuzuar të përgjigjen 1.6 përqind e të anketuarve. 
Sipas hulumtimit del se gjinia femërore Rregullisht (1 herë në javë) mban
kontakte me prindërit e nxënësve në masën  66.7 përqind, ndërkaq gjinia
mashkullore me vetëm 33.3 përqind. Ndërsa Shpesh (1 herë në muaj) mba-
jnë kontakte me prindërit e nxënësve 54 përqind e gjinisë mashkullore dhe
46 përqind e gjinisë femërore. Rrallë mbajnë kontakte me prindërit e
nxënësve 63.6 përqind e gjinisë femërore dhe 36.4 përqind e gjinisë
mashkullore. Ndërsa refuzojnë të përgjigjen 50 përqind e respondentëve të
të dy gjinive.  

Qëndrimet rreth rolit dhe rëndësisë  së çështjeve gjinore në arsim

Sa i përket pyetjes se si do ta përkufizojnë barazinë gjinore, mbi gjysma e
respodentëve kanë përgjigje të ngurtë në përkufizimin e këtij definicioni.
Përgjigja më e shpeshtë e hasur në këtë pyetje është se me “barazi gjinore”
nënkuptohet barazia ndërmjet të dy gjinive në të gjitha aspektet. Asnjëri nga
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respodentët nuk ka anuar në asnjë sferë të kësaj çështjeje, përpos nënkupti-
mit të barazisë gjinore në të gjitha sferat. 
Shumica e respodentëve 77.2 përqind, kanë deklaruar se barazia gjinore
në sistemin arsimor është  shumë e rëndësishme,  20 përqind e kon-
siderojnë atë si të rëndësishme dhe vetëm 2.8 përqind mendojnë se
barazia gjinore është deri diku e rëndësishme. 

Grafikoni 9 Përqindja e mësimdhënësve femër - mashkull që barazinë gjinore në
sistemin arsimor e konsiderojnë shumë të rëndësishme 

Sipas hulumtimit është vërejtur se 53.6 përqind e femrave mendojnë se
Barazia gjinore në sistemin arsimor është shumë e rëndë-
sishme, ndërkohë që bindje të njëjtë për këtë çështje kanë 46.4 përqind e
meshkujve. Barazia gjinore në sistemin arsimor është e rëndësishme, men-
dojnë 55.2 përqind e meshkujve dhe 44.8 përqind e femrave. 
Gjinitë në sistemin arsimor kanë një përfshirje të disbalancuar, varësisht nga
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niveli i arsimit. Në pyetjen se “Sa i kushtohet rëndësi barazisë në
shkollën tuaj” përgjigjet janë radhitur sipas numrave rendorë prej 1 deri
në 10, dhe të cilat njëherësh paraqesin edhe shkallën se sa i japin rëndësi
barazisë gjinore. Kësisoj numri 1 paraqet shkalla më të ulët, ndërkaq 10 atë
më të lartën. Prandaj, 1.4 përqind e të anketuarve kanë përdorur numrin 3
si shkallë me të cilën kanë treguar rëndësinë që i kushtojnë barazisë gjinore
në institucionin ku ata punojnë. 0.7 përqind kanë përdorur numrin 4,
ndërkaq 6.9 përqind e respodentëve kanë përdorur  numrin 5. Shkallën
numër 6 e kanë përdorur 5.5 përqind e respodentëve. 12.4 përqind kanë
kanë përdorur shkallën me numër 7. Ata që kanë përdorur shkallën me
numër 8, kanë qenë 15.9 përqind. Ndërkaq 14.5 përqind kanë përdorur
shkallën numër 9. Përqindja më e madhe prej 42.8 përqind ka qenë e atyre
respondentëve që kanë rrumbullakësuar numrin 10 si shkallën më të lartë,
me të cilën ata kanë treguar se i kushtojnë rëndësi barazisë gjinore në
vendet e tyre të punës.

Trajnimet për çështjet gjinore nëpër shkolla

Në pyetjen se: “A keni ndjekur ndonjë trajnim/ ligjëratë/ seminar
nga MASHT-i ose nga ndonjë OJQ për barazinë gjinore?”, 79.3
përqind janë përgjigjur me Jo dhe vetëm 20.7 përqind janë përgjigjur me
Po. Duke i krahasuar sipas gjinisë se kush ka ndjekur ndonjë trajnim /sem-
inar/ ligjëratë për barazi gjinore, del se numri i respondentëve të gjinisë
mashkullore, të cilët kanë ndjekur trajnime /seminare/ ligjërata  është 56.7
përqind, kundrejt atyre të gjinisë femërore që arrijnë në 43.3 përqind. 

Sipas anketimit 79.3 përqind kanë deklaruar se nuk kanë mbajtur asnjë
trajnim nga ndonjë institut, institucion apo organizatë lidhur me çështjet gji-
nore dhe 20.7 përqind kanë deklaruar me Po.

Sipas analizës del se përzgjedhja e pjesëmarrësve në
trajnime/ligjërata/seminare në 40 përqind në bazë të gjinisë, 26.7 përqind
në mënyra  tjetra, 20 përqind  në bazë të përvojës në punë, 6.7 përqind
është bërë në bazë lëndëve të ligjëruara dhe 6.7 përqind të rasteve kanë
refuzuar të japin përgjigjeje.
Sa i përket analizimit në aspektin gjinor, të dy gjinitë më masën 50 përqind,
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konsiderojnë se janë zgjedhur për trajnime në bazë të përkatësisë gjinore.
Ndërkaq në bazë të përvojës në punë, mendojnë se janë zgjedhur 66.7
përqind e gjinisë mashkullore dhe 33.3 përqind e gjinisë femërore.   
Se sa kanë qenë të dobishme këto trajnime/ligjërata/seminare për respo-
dentët, vërehet nga përgjigjet e tyre. Si shumë të dobishme këto trajnime
janë vlerësuar nga 60.7 përqind e respondentëve, pak të dobishme nga 7.1
përqind dhe mjaft të dobishme nga 32.1 përqind e respondentëve.
Ndërkaq sipas përkatësisë gjinore, këto trajnime si shumë të rëndësishme i
kanë vlerësuar 64.7 përqind e meshkujve dhe 35.3  përqind e femrave. Pak
të dobishme i kanë cilësuar 50 përqind e meshkujve dhe po aq përqind e
femrave. Kurse mjaftë  të dobishme i kanë cilësuar 55.6 përqind e femrave
dhe 44.4 përqind  e meshkujve.  
Nga përgjigjet e fituara në pyetjen se çfarë kanë mësuar nga këto
trajnime/ligjërata/seminare vërehet se nga këto trajnime kanë mësuar se si
duhet të trajtohen meshkujt dhe femrat në përgjithësi, por asnjëri nga respo-
dentët nuk pohon të ketë mësuar lidhur me stereotipet gjinore në arsim apo
diçka që ka të bëjë drejtëpërdrejt me arsimin dhe gjinitë.  

Planprogramet

Se si i vlerësojnë planprogramet e reformuara respodentët vërehet në
përqindje. 62.3 përqind e tyre kanë  mendim pozitiv, ndërkaq 18.9 përqind
kanë vlerësim shumë pozitiv, 18 përqind nuk kanë dhënë as vlerësim pozitiv
e as negativ dhe 0.8 përqind kanë refuzuar të japin mendim për planpro-
grame. 
Shikuar nga perspektiva gjinore 60 përqind e gjinisë mashkullore dhe 40
përqind e asaj femëore i vlerësojnë planprogramet si “shumë pozitive”.
Vlerësim pozitiv për planprogramet kanë 50 përqind e meshkujve dhe 50
përqind e femrave. Ndërkaq vlerësim as pozitive e as negativ kanë 68.2 e
gjinisë mashkullore dhe 31.8 përqind e femrave.  
Në pyetjen “A ka përparim në trajtimin e çështjeve gjinore në
planprogramet, krahasuar me të para vitit 1999”, 45 përqind e
respodentëve mendojnë se ka përparime të konsiderueshme, 19 përqind se
ka përparime vetëm sipërfaqësore, 10.7 përqind se ka përparime thelbë-
sore, 8.2 përqind se nuk ka kurrfarë përparimi dhe 17.2 përqind kanë
refuzuar apo kanë pohuar të mos dinë gjë për këtë çështje. 
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Grafikoni 10 Përqindja e respodentëve lidhur me pyetjen “A ka përparim në traj-
timin e çështjeve gjinore në planprogramet, krahasuar me ato të para vitit 1999”

Sa i përket kryqëzimit sipas gjinisë, meshkujt dhe femrat kanë  bindje të
ndryshme kur është fjala te përparimi i çështjeve gjinore në planprograme. 
Ka përparime thelbësore mendojnë 68.2 përqind e meshkujve, kundrejt
30.8 përqind të femrave. Ka përparime të konsiderueshme mendojnë 60
përqind e meshkujve, karshi 40 përqind të femrave. Ka vetëm përparime
sipërfaqësore mendojnë 52.2 përqind e femrave dhe 47.8 përqind e
meshkujve. Nuk ka kurrfarë përparimi mendojnë 50 përqind e femrave dhe
meshkujve. Sipas kësaj paraqitjen e gjinisë së tyre femrat e shohin si jo të
kënaqshme krahasuar me meshkujt.      
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Të dhënat nga kryqëzimi sipas gjinisë lidhur me pyetjen “A ka përparim në
trajtimin e çështjeve gjinore në planprogramet krahasuar me të para vitit
1999”, tregojnë se 68. 2 përqind e meshkujve mendojnë se ka përparime
thelbësore, përderisa vetëm 30.8 e femrave pajtohen me këtë qëndrim.

Tabela 4 Përqindja e përgjigjeve lidhur me pyetjen se kandidatët e cilës gjini
duhen të pranohen për lëndët e përmendura

Në lëndën Edukatë qytetare, 65.6 përqind e respondentëve mendojnë
se nuk ka rëndësi gjinia. Mirë është të jetë mashkull mendojnë 0.8 përqind,
patjetër të jetë mashkull 11.5 përqind, mirë është të jetë femër 19.7 përqind
dhe patjetër të jetë femër 2.5 përqind. 
Ndërkaq te çështja e pranimit të kandidatëve për mësimdhënës për lëndën
e Edukatës qytetare, 55 përqind e respondentëve të gjinisë femërore dhe 45
përqind e gjinisë mashkullore deklarohen se gjinia nuk ka rëndësi. Ndërkaq
se është mirë që ky kandidat të jetë mashkull është përgjigjur vetëm një
respodente e gjinisë femërore. Patjetër duhet të jetë mashkull janë deklaruar
85.7 përqind e gjinisë mashkullore dhe 14.3 përqind e gjinisë femërore.
Mirë është që të jetë femër janë deklaruar 66.7 përqind e gjinisë mashkul-
lore dhe 33.3 përqind e gjinisë femërore. Ndërkaq patjetër të jetë femër
mendojnë  100 përqind e respodentëve të gjinisë mashkullore. 

Lëndët Gjinia nuk ka
rëndësi

Mirë është të
jetë mashkull

Patjetër të jetë
mashkull

Mirë është  të
jetë femër 

Patjetër të jetë
femër

Nuk e di / Ref

Edukatë
qytetare 

65.6 % 0. 8 % 11.5 % 19. 7 % 2.5 %

Gjuhë Shqipe 73.8 % 4.1 % 12.3 % 8.2 % 1.6 %

Edukatë
Muzikore

46.7 % 2.5 % 6.6 % 41 % 2.5 % 0.8 %

Edukatë Fizike 48.4 % 39.3 % 5. 7 % 4.9 % 0.8 % 0. 8 %

Matematikë 69.7 % 13.1 % 12.3 % 2.5 % 1.6 % 0.8 %

Histori 68.9 % 15.6 % 10. 7 % 2.5 % 1.6 % 0.8 %

Art Figurativ 61.5 % 0.8 % 10.7 % 23.8 % 3.3 %
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Në lëndën e gjuhës gjuhës shqipe, janë 73.8 përqind e respondentëve,
të cilat janë deklaruar se nuk ka rëndësi gjinia. Mirë është të jetë mashkull,
janë deklaruar 4.1 përqind, patjetër të jetë mashkull 12.3 përqind, mirë
është të jetë  femër 8.2 përqind, patjetër të jetë femër 1.6 përqind. Shikuar
nga perspektiva gjinore për lëndën e gjuhës shqipe Nuk ka rëndësi gjinia
janë pajtuar 53.3 përqind e gjinisë femërore dhe 46.7 përqind e gjinisë
mashkullore. Mirë është të jetë mashkull janë pajtuar vetëm gjinia mashkul-
lore dhe atë 100 përqind. Patjetër të jetë mashkull janë pajtuar 80 përqind
e gjinisë mashkullore dhe 20 përqind e gjinisë femërore. Mirë është të jetë
femër janë pajtuar 60 përqind e gjinisë mashkullore dhe 40 përqind e gjin-
isë femërore. Patjetër të jetë femër janë patuar 100 përqind e gjinisë
mashkullore. 
Për lëndën e edukatës muzikore, gjinia nuk ka rëndësi për 46. 7
përqind e respondentëve. Mirë është të jetë mashkull 2.5 përqind, patjetër
të jetë mashkull 6.6 përqind. Mirë është të jetë femër 41 përqind, patjetër të
jetë femër 2.5 përqind, ndërkaq kanë refuzuar përgjigjen 0.8 përqind.    
Për kandidatët që duhet pranohen për lëndën Edukatë muzikore është bërë
krahasim varësisht prej gjinisë së respodentit dhe opsioneve që kanë dhënë.
Se gjinia nuk ka rëndësi janë  pajtuar 64.9 përqind e gjinisë femërore dhe
35.1 përqind e gjinisë mashkullore. Mirë është të jetë mashkull janë pajtuar
66.7 përqind të gjinisë femërore dhe 33.3 përqind e gjinisë mashkullore.
Patjetër të jetë mashkull janë pajtuar 62.5 përqind e gjinisë mashkullore dhe
37.5 përqind e gjinisë femërore. Mirë është të jetë femër janë pajtuar 74
përqind e gjinisë mashkullore dhe 26 përqind e gjinisë femërore. Patjetër të
jetë femër janë patuar 100 përqind e gjinisë mashkullore. 
Matematika: Gjinia nuk ka rëndësi për 69.7 përqind të respondentëve.
Mirë është të jetë mashkull mendojnë 13.1 përqind. Patjetër të jetë mashkull
12. 3 përqind. Mirë është jetë femër 2.5 përqind. Patjetër të jetë femër 1.6
përqind. Ndërkaq kanë refuzuar të përgjigjen 0.8 përqind. 
Se cilët kandidatë duhet të pranohen për lëndën e Matematikës është bërë
krahasim se varësisht prej gjinisë së respodentit  dhe opsioneve që kanë
dhënë. Se gjinia nuk ka rëndësi janë  pajtuar 50.6  përqind e gjinisë
femërore dhe 49.4 përqind e gjinisë mashkullore. Mirë është të jetë mashkull
janë pajtuar 62.5 përqind të gjinisë mashkullore dhe 37.5 përqind të gjin-
isë femërore. Patjetër të jetë mashkull janë pajtuar 73.3 përqind e gjinisë
mashkullore dhe 26.7 përqind e gjinisë femërore. Mirë është të jetë femër
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janë pajtuar 66.7 përqind e gjinisë femërore dhe 33.3 përqind e gjinisë
mashkullore dhe patjetër të jetë femër janë pajtuar 100 përqind e gjinisë
mashkullore. 
Historia: Gjinia nuk ka rëndësi për 68.9 përqind të respondentëve. Mirë
është të jetë mashkull 15.6 përqind. Patjetër të jetë mashkull 10.7 përqind.
Mirë është të jetë femër 2.5 përqind. Patjetër të jetë femër 1.6 përqind. Nuk
e di dhe refuzuan 0.8 përqind.     
Ndërkaq se cilët kandidatë sipas gjinisë duhet pranuar për lëndën e
Historisë është bërë krahasimi varësisht prej gjinisë së respodentit dhe
opsioneve që janë dhënë. Gjinia nuk ka rëndësi janë  pajtuar 48.8 përqind
e gjinisë femërore dhe  51.2 përqind e gjinisë mashkullore. Mirë është të jetë
mashkull janë pajtuar 63.2 përqind të gjinisë mashkullore dhe 36.8 përqind
të gjinisë femërore. Patjetër të jetë mashkull janë pajtuar  76.9 përqind e
gjinisë mashkullore dhe 23.1 përqind e gjinisë femërore.  Mirë është të jetë
femër dhe patjetër të jetë femër janë pajtuar 100 përqind e gjinisë femërore.
Arti Figurativ: Gjinia nuk ka rëndësi janë deklaruar 61.5 përqind e
respondetvëe. Mirë është të jetë mashkull 0.8 përqind. Patjetër  jetë mashkull
10.7 përqind. Mirë është jetë femër 23.8 përqind. Patjetër të jetë femër 3.3
përqind. 
Për kandidatët që duhet pranuar në këtë lëndë janë 53.3 përqind e  femrave
dhe 46.7 përqind e meshkujve  që janë deklaruar se nuk ka rëndësi gjinia.
Mirë është të jetë mashkull janë pajtuar 100 përqind e gjinisë femërore.
Patjetër të jetë mashkull janë pajtuar 84.6 përqind e gjinisë mashkullore dhe
15.4 përqind e gjinisë femërore. Mirë është të jetë femër 62.1 përqind janë
pajtuar gjinia mashkullore dhe 37.9 përqind gjinia femërore. Patjetër të jetë
femër janë pajtuar 75 përqind e gjinisë mashkullore dhe 25 përqind e gjin-
isë  femërore.
Siç vihet re edhe nga tabela e paraqitur, respodentët janë më shumë të ori-
entuar  në opsionin “Gjinia nuk ka rëndësi”, mirëpo krahasuar me “Mirë të
jetë mashkull” dhe “Mirë të jetë femër” për lëndët siç është: edukata fizike,
matematika dhe historia pajtohen se më mirë është që të jetë mashkull sesa
femër, derisa për lëndët si: Edukata qytetare, gjuha shqipe dhe arti muzikor
respodentët janë përgjigjur se shumë më mirë “është të jetë femër”. 
Mirëpo kur krahasohet opsioni “Patjetër të jetë mashkull” dhe “Patjetër të jetë
femër”, situata ndryshon nga krahasimi i lartëpërmendur. Në të gjitha lëndët
përqindja është më e lartë në favor të opsionit “Patjetër të jetë mashkull” sesa
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“Patjetër të jetë femër”. Kjo do të thotë se kur është fjala për diçka të vendo-
sur “PATJETËR”, këtë duhet ta mbajnë më shumë meshkujt sesa femrat.

Prandaj, hulumtimi vë në pah se stereotipet gjinore janë pjesë e pan-
dashme e sistemit arsimor gjë që shihet kur krahasohen opsionet “Mirë
është jetë mashkull apo mirë të jetë femër” dhe “Patjetër të jetë mashkull
dhe patjetër të jetë femër”.     

Përfshirja e stereotipeve në tekste të cilat i ligjërojnë
mësimdhënësit

“Në tekstet e lëndës në të cilën ju e ligjëroni a mendoni se stereotipet gjinore
janë evidente” 76.4 përqind e respodentëve janë përgjigjur me Jo, 19.8
përqind e tyre me Po dhe me Nuk e di 3.8 përqind. 

Grafikoni 11 Përqindja e përgjigjeve të meshkujve dhe femrave lidhur me
stereotipet gjinore në tekstet e lëndës të cilën e ligjërojnë mësimdhënësit
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Mirëpo, dallimet ndërmjet meshkujve dhe femrave sa i përket stereotipeve në
tekstet e lëndëve që ligjërojnë ato janë të ndryshme. Kështu 57.1 përqind e
femrave e pranojnë se në tekstet të cilat ato i ligjërojnë ka stereotipe gjinore,
përderisa të njëjtën gjë e thonë 42.9 përqind e meshkujve. Me Jo janë
përgjigjur 50.6 e meshkujve dhe 49.4 përqind e femrave. 

Grafikoni 12 Përqindja e respodentëve mashkull- femër lidhur me pyetjen “Në cilën
pjesë të teksteve stereotipet gjinore janë me të theksuar/ në ilustrime”

Në pyetjen se në cilën pjesë të teksteve stereotipet gjinore janë me të thek-
suara, respodentët e të dy gjinive e kanë pranuar se stereotipe gjinore ka në
ilustrime. Kësisoj mendojnë 62.5 përqind e gjinisë femërore dhe 37.5
përqind e gjinisë mashkullore.
57.1 përqind e gjinisë femërore dhe 42.9 përqind e gjinisë mashkul-
lore mendojnë se stereotipet janë të pranishme brenda mënyrës së tra-
jtimit të çështjes në fjalë. Ndërsa, 57.1 përqind e gjinisë mashkullore
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dhe 42.9 përqind e gjinisë femërore mendojnë se stereotipe gjinore ka edhe
në ndarjen e roleve gjinore.
Respodentët janë shumë pak të informuar se çfarë janë stereotipet gjinore.
Përmirësimin e planprogrameve krahasuar me ato të vitit 1999 respodentët
kryesisht e mbështesin në ndërrimin e disa ilustrimeve në të cilat kanë domin-
uar meshkujt, ndërkaq tashti dominojnë femrat. 

Hulumtimi ka vënë në pah se kur flitet për stereotipet gjinore në tekstet
shkollore respodentët orientohen vetëm në ilustrimet e paraqitura në tekste
dhe shumë pak flasin lidhur me përmbajtjet e këtyre teksteve nëse ekzisto-
jnë apo jo stereotipet gjinore edhe në përmbajtjet e tyre.

Zëvendësimi i disa figurave të meshkujve me ato të femrave ua ka krijuar bes-
imin respodentëve se në këto tekste ka shumë pak stereotipe gjinore kraha-
suar me planprogramet e para vitit 1999.152 Mirëpo, pjesa ku më së shumti
kanë ndikuar pozitivisht reformat krahasuar me plaporgramet para viti
1999, sipas respodentëve është puna e përbashkët me nxënës dhe ndarja e
tyre në grupe.   

6. Reformat

Punëtorët e arsimit rreth 55.9 përqind mendojnë se reformat zbatohen
kryesisht, 34.5 përqind në tërësi, 8.3 përqind pak dhe kanë refuzuar
të përgjigjen 1.4 përqind. Në të njëjtën pyetje janë përgjigjur me në tërësi
56 përqind e gjinisë femërore dhe 44 përqind e gjinisë mashkullore Ndërsa
54.3 përqind e gjinisë femërore dhe 45.7 përqind e gjinisë mashkullore
janë përgjigjëur me kryesisht. Sipas këtij hulumtimi del se 75 përqind gjin-
isë mashkullore dhe 25 përqind e gjinisë femërore janë përgjigjur me Pak.  

Ndikimi i reformave në:

Interesimin e nxënësve për shkollë

Interesimi për shkollë nga nxënësit është përmirësuar dukshëm mendojnë 23
përqind. Është përmirësuar 51.6 përqind. As nuk është përmirësuar as nuk
është keqësuar 16.4 përqind. Është keqësuar 4.9 përqind. Është keqësuar
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reforma.
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dukshëm 0.8 përqind dhe refuzuan 3.3 përqind.
Një fakt shumë interesant nga ky hulumtim ka dalë sa i përket vlerësimit të
respodentëve mbi efektin e reformave në rritjen e interesimit të nxënësve në
shkollë. Është përmirësuar dukshëm kanë vlerësuar 50 përqind e gjinisë
femërore dhe 50  përqind e gjinisë mashkullore. Ndërsa, 57.1 përqind e
gjinisë mashkullore dhe 42.9 përqind e gjinisë femërore janë përgjigjur se
është përmirësuar. Ndërkaq 70 përqind e gjinisë mashkullore dhe 30
përqind e gjinisë femërore mendojnë se  as nuk është përmirësuar dhe as
nuk është keqësuar. Kurse 66.7 përqind e gjinisë femërore dhe 33.3 përqind
e gjinisë mashkullore janë përgjigjur se është keqësuar. 

Rregulli në shkollë

Se si i vlerësojnë efektet e reformave në Rregullin e shkollës sipas gjin-
isë së respondentëve kemi këto përqindje: 55.6 përqind e gjinisë femërore
dhe 44.4 përqind e gjinisë mashkullore mendojnë se është përmirësuar duk-
shëm. Është përmirësuar  janë përgjigjur 58.6 përqind e gjinisë mashkullore
dhe 41.4 përqind e gjinisë femërore. 50 përqind e gjinisë mashkullore dhe
50 përqind e gjinisë femërore janë deklaruar se as nuk është përmirësuar e
as nuk është keqësuar rregulli. Ndërkaq 66.7 përqind e gjinisë mashkullore
dhe 33.3 përqind e gjinisë femërore janë pajtuar se është  keqësuar rregulli. 

Disiplina në shkollë

Është përmirësuar mendojnë 33.6 përqind përderisa është keqësuar mendo-
jnë 32.8 përqind dhe as nuk është përmirësuar as nuk është keqësuar men-
dojnë 21.3 përqind e respodentëve, ndërkaq është përmirësuar dukshëm
disiplina në shkollë mendojnë 8.2 përqind e respondentëve, është keqësuar
dukshëm 1.6 përqind dhe 2.5 përqind kanë refuzuar të përgjigjen. 

Suksesi i nxënësve

Është përmirësuar 52.5 përqind. As nuk është përmirësuar as nuk është keqë-
suar 20.5 përqind. Është përmirësuar dukshëm mendojnë 17.2 përqind e
respondentëve. Është keqësuar 6.6 përqind. Është keqësuar dukshëm 0.8
përqind dhe refuzuan 2.5 përqind.
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Për 52.4 përqind të respodentëve të gjinisë femërore dhe 47.6 përqind e
gjinisë mashkullore efekti i reformave e ka përmirësuar dukshëm suksesin.
Ndërsa se është përmirësuar mendojnë 51.6 përqind e respodentëve të gjin-
isë mashkullore dhe 48.4 përqind e atyre të gjinisë femërore. Për 68 përqind
të respodentëve të  gjinisë mashkullore dhe 32 përqind të  gjinisë femërore
reformat në arsim as nuk e kanë keqësuar as nuk e kanë përmirësuar
Suksesin. Ndërkaq për 75 përqind të gjinisë mashkullore dhe 25 përqind të
gjinisë femërore suksesi është keqësuar. Vetëm gjinia mashkullore me 100
përqind mendon se suksesi është keqësuar. 

Grafikoni 13 Përqindja e vlerësimit nga respodentët lidhur me efektin e reformave
në sferën e disiplinës
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Bashkëpunimi i nxënësve ndër vete  

Punëtorët e arsimit52 përqind të gjinisë mashkullore dhe 48 përqind të gjin-
isë femërore efektin e reformave në bashkëpunimin ndërmjet nxënësve e
vlerësojnë të përmirësuar dukshëm. Për 57.4 përqind të respodentëve të gjin-
isë mashkullore dhe 42.6 përqind e atyre të gjinisë femërore ky
bashkëpunim është përmirësuar. Ndërsa 66.7 përqind e gjinisë mashkullore
dhe 33.3 përqind e gjinisë femërore mendojnë se bashkëpunimi As nuk
është përmirësuar as nuk është keqësuar. Njëjtë sikurse në pyetjen më lartë
shihet se gjinia mashkullore është më pesimiste, ngase 100 përqind mendo-
jnë se reformat kanë arritur ta keqësojnë dukshëm suksesin e nxënësve. 

7. Rregulloret e shkollës 

Me 67.4 përqind e respondentëve kanë deklaruar se në shkollën e tyre ka
kod të mirësjelljes për dukjen e nxënësve dhe personelit mësimor. Me Jo janë
deklaruar 30.2 përqind dhe nuk e dinë 2.3 përqind. Sipas respondentëve,
kodi specifikon mënyrën e veshjes së femrave, të cilat duhet t`i ikin zbulimit
tejmase të pjesëve të ndryshme të trupit. Megjithatë, për këtë çështje shumë
pak prej respondentëve pranojnë të flasin për meshkujt.  
Pjesa dërmuese e respodentëve kanë deklaruar se femrat duhet të vishen me
funde, derisa meshkujt me pantollana. Madje sipas respodentëve, me rreg-
ulloren e shkollës së tyre duhet  të mbajnë edhe uniforma, të cilat duhet dal-
lohen me ngjyra nëse janë për meshkuj apo për femra. Ndërkaq sipas respo-
dentëve mësimdhënëset femra janë të obliguara të vijnë me funde, ndërkaq
meshkujt me pantollona.    

Të dhënat e dalura nga hulumtimi tregon se kur flitet për kodin e veshjes
dhe sjelles respodentët më shumë flasin për gjininë femërore sesa për atë
mashkulloren. 

Ndërsa, pyetja vijuese se si është përcaktuar kriteri i sjelljes dhe veshjes në
këto rregullore, pjesa më madhe e respodentëve janë përgjigjur në mënyra
të ndryshme. Sipas një pjese, këto rregullore janë përpiluar në bashkëpunim
me arsimtarët dhe nxënësit, ndërkaq sipas pjesës tjetër ky kod është përcak-
tuar nga bordi i shkollës në bashkëpunim me MASHT-in.  
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8. Uniforma 

Respodentët e anketuar thonë se për nxënësitë e shkollave uniforma është e
domosdoshme. Kësisoj mendojnë 82 përqind e tyre, për dallim prej 18 përqind,
të cilat janë deklaruar se kjo gjë nuk ka rëndësi.   
Ndërkaq kur krahasohen përgjigjet sipas gjinisë së respondentëve, shihet se 59
përqind e gjinisë mashkullore dhe 41 përqind e gjinisë femërore janë pajtuar që
uniforma është e domosdoshme në shkollë. Kurse 63 përqind e gjinisë femërore
dhe 36.4 përqind e gjinisë mashkullore janë përgjigjur në të kundërtën. 
Në pyetjen “Pse mendoni se është e rëndësishme?”, respodentët theksojnë se
uniformat janë  të rëndësishme për t`i ulur dallimet sociale ndërmjet
nxënësve, identifikimin e tyre me shkollën si dhe shmangien e veshjes, e cila
mund të jetë në kundërshtim me kodin shkollor.

Në përpjekje për të vënë rend, në disa shkolla të Kosovës janë aplikuar uniformat
për të dy gjinitë
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Të dhënat që kanë dalur nga fokus grupi me prindër lidhur me uniformat e
nxënësve, tregojnë se prindërit pajtohen që uniforma është një element
shumë pozitiv që është aplikuar vitet e fundit në kuadër të disa shkollave. 
Mirëpo të gjithë poashtu pajtohen se uniforma është shumë e ngarkuar dhe
njëkohësisht shumë elegante për ambientin shkollor. Ata mendojnë se unifor-
ma do të duhej të ishte më e thjeshtë (të jetë e përbarë nga bluzë identi-
fikuese ose ndonjë kostum me përparëse), por jo uniformë me kravatë etj.
Githnjë sipas tyre, uniforma aktuale nuk po respektohet dhe përdoret siç

duhet, por edhe është e shtrenjtë për t`u blerë.
153 

9. Problemet dhe rekomandimet e punëtorëve të arsimit

Shumica e respodentëve nuk dëshirojnë të shprehen nëse kanë probleme me
personelin. Ndonëse, disa prej tyre ankohen për një liri të tepërt në rela-
cionin nxënës-mësimdhënës. Ndërkaq në çështjen “Ku janë të shprehur
më shumë problemet tek nxënësit”, respodentët kanë theksuar se
nxënësit kanë shumë paragjykime ndaj përkatësive gjinore të kundërta.
Sipas tyre, meshkujt janë shumë më të dominuar kundrejt femrave dhe diver-
siteti gjinor është i pamundur për t`u arritur në klasa për shkak të këtyre
paragjykimeve. 

Janë shumë situata që shprehin paragjykime gjinore gjatë realizimit të
hulumtimit ku mëmismdhënsit paragjykojnë që femrat mund të sjellin prob-
leme, të kenë çrregullime dhe mund të mashtrohen lehtë për shkak të
natyrës së tyre.   

Problemet tjera në të cilën gjenden mësimdhënësit janë edhe mënyra e notim-
it, meshkujt nxënës shpesh herë ankohen për mosnotim real të tyre krahasuar
me femrat.   
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I.  Qëndrimet e edukatorëve dhe drejtorëve lidhur me mënyrën 
e organizimit të fëmijëve në çerdhe154

Në pyetjen “A i ndani fëmijët në grupe gjatë lojërave”155, 88.9
përqind e drejtorëve/edukatorëve kanë theksuar se i ndajnë, përkundër
11.1 përqind e tyre, të cilët janë përgjigjur se nuk i ndajnë në grupe fëmijët
gjatë lojërave. Këto ndarje bëhen “Sipas preferencave të fëmijëve” 93.8
përqind, ndërsa pjesa tjetër bëhet “Sipas gjinisë” 6.3 përqind.   

Grafikoni 1 Mënyra e ndarjes së fëmijëve në çerdhe

154 Target grupi i të anketuarve në këtë hulumtim kanë qenë drejtorë/edukatorë të çerdheve. Prej
tyre 69.9 përqind drejtor dhe edukatorë/e të çerdheve publike dhe 30. 4 përqind drejtor dhe
edukatorë/e të çerdheve private. Shkaku i mosbalancimit të çerdheve publike me ato private
atëherë nuk bëjmë krahasim ndërmjet atyre publike me ato private. 
155 Në çerdhe kryqëzimi sipas gjinisë nuk është bërë, ngaqë shumica dërmuese e responden-
tëve kanë qenë femra. 
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Edukatorët dhe drejtorët në 66.7 përqind të rasteve i përziejnë fëmijët gjatë
lojës dhe atë me pjesëmarrje të 27.8 përqind “meshkuj” dhe 5.6 përqind
“femra”
Ndërkaq gjatë aktiviteteve të fëmijëve, edukatorët kanë deklaruar se në
masën 100 përqind i përziejnë ata sipas gjinisë. Në pyetjen ”Si janë të
ndara dhomat e gjumit për fëmijët?”, drejtorët / edukatorët kanë
deklaruar se 96.4 përqind “janë të përbashkëta për të dy gjinitë”
dhe 5.6 përqind “spontanisht sipas preferencave të fëmijëve”.
Një përzierje 100 përqind sipas gjinive, edukatorët/drejtorët kanë deklaru-
ar se e bëjnë edhe gjatë ushqimit të fëmijëve.

Lodrat e fëmijëve

Në shumicën e rasteve lodrat janë të ndara sipas gjinisë. Kukulla për shem-
bull më shumë njihet si lodër e vajzave të vogla, derisa kamionët apo revo-
let njihen si lodra meshkujsh.

Tabela 1. Preferencat e fëmijëve për lodra 

Siç shihet edhe nga tabela vajzat më së shumti preferojnë të luajnë me
kukulla 77.8 përqind, derisa të dy gjinitë me 22.2 përqind. E kundërta
është me “automobila”, me të cilët djemtë luajnë me 77.8 përqind, ndërko-
hë që vajzat 5.6 përqind edhe te dy gjinitë me 16.7 përqind. Me
“Kamion”, poashtu luajnë 77.8 përqind e djemve dhe 22.2 përqind të dy
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Vajzat Djemtë Të dy gjinitë Asnjëri

1. Automobila 5.6 % 77.8 % 16.7 %

2. Kukulla femër 77.8 % 22.2 %

3. Figura mashkulli 22.2 % 27.8 % 33.3 % 16.7 %

4. Kamion 77.8 % 22.2 %

5. Pushkë 5.6 % 66.7 % 27.8 %

6. Shpata 5.6 % 61.1 % 11.1 % 22.2 %

7. Figura kafshe 22.2 % 27.8 % 33.3 % 16.7 %

8. Shtëpi 5.6 % 88.9 % 5.6 %

9. Me top 16.7 % 83.3%

10. Me litar 27.8 % 5.6 % 61. 1 % 5.6 
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gjinitë. Me “Pushkë”, luajnë 66.7 përqind e djemëve dhe 5.6 përqind e
vajzave derisa nuk luajnë me pushkë 27.8 përqind e fëmijëve. Të njëjtën
situatë e kemi te loja me “shpatë” 61.1 përqind e djemve luajnë dhe 5.6
përqind e vajzave, të dy gjinitë luajnë me “shpatë” 11.1 përqind, ndërsa
nuk mluajnë  22.2 përqind e fëmijëve.  

Hulumtimi tregon se vajzat lehtë mund të luajnë me lodrat të cilat njihen si
“lodra meshkujsh”, derisa kjo nuk ndodh me djemtë që të luajnë me lodrat
që njihen si “lodra vajzash”.

Megjithatë, ka edhe lodra të përbashkëta kur eliminohen preferencat gjinore
për këto lodra, siç është rasti me “shtëpi”, ku 88.9 përqind e fëmijëve të të
dy gjinive preferojnë të luajnë me këtë lloj të lodrës dhe 5.6 përqind e
djemve dhe “asnjëri” 5.6 përqind derisa me top luajnë 83.3 përqind e fëmi-
jëve të të dy gjinive dhe 16.7 djemtë. Me “Litar” luajnë 61.1 përqind e të të
dy gjinive, nga të cilat 27.8 vajza dhe 5.6 djemë.                  

Grafikoni 2 Përqindja e fëmijëve që luajnë me “Automobila” 

17% Të dy gjinitë6% Vajzat77% Djemtë
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Grafikoni 3 Përqindja e fëmijëve që luajnë me kukull femër

Qëndrimet e respodentëve lidhur me barazinë gjinore në
institucionin ku punojnë

Ndonëse, sipas statistikave në këtë nivel të edukimit janë pothuajse të gjitha
femra, megjithatë respodentët nuk hezitojnë të thonë se i kushtojnë rëndësi
barazisë gjinore plotësisht me 82.6 përqind dhe 17.4 përqind kryesisht. 
Ata kanë vënë në pah se barazisë gjinore i kushtohet rëndësi e posaçme.
Në çerdhen ku respodentët punojnë drejtorët/edukatorët i kanë vlerësuar me
nota prej 1 deri në 10, (ku 1 është nota më e dobët dhe 10 nota më e lartë),
se sa i kushtohet rëndësi barazisë gjinore në çerdhen e tyre 4.3 përqind janë
përgjigjur me notën 8, 17.4 përqind me notën 9 dhe 78.3 përqind me notën 10.
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Sipas statistikave arsimi parashkollor156 dominohet nga gjinia femërore
ndonëse respodentët nuk hezitojnë të deklarohen se 78.3 përqind i kushto-
jnë shumë rëndësi barazisë gjinore.

Kjo do të thotë se realiteti gjinor i këtyre çerdheve është komplet i ndryshëm
nga ajo që thonë. 
Edukatorët dhe drejtorët e këtyre çerdheve nuk e kanë shumë të qartë idenë
e barazisë gjinore në arsim dhe kjo është kuptuar në mënyra të ndryshme
nga respodentët. Përderisa, për disa respodentë barazia gjinore në vendet
ku jetojnë ata është arritur, për pjesën tjetër, kjo gjë mbetet ende larg.
Ndonëse ka mendime që “pozita e femrave në sistemin arsimor është shumë
e rëndë duke e marrë parasysh kohën e shkurtër të pushimit të lehonisë”,
përgjigjet e tyre “pozitive”, rrjedhin si pasojë e mosinformimit për pozitën e
gjinive në sistemin aktual arsimor. Në pyetjen se në cilin nivel të arsimimit
numri i gjinive është në disbalancë, shumica e respodentëve pohojnë të mos
kenë të dhëna sa i përket përfshirjes në sistemin arsimor. Megjithatë, ka në
mesin e këtyre përgjigjeve edhe të atilla që  pohojnë dominimin e gjinisë
femërore në arsimin parashkollor, sikundër që dominon gjinia mashkullore
në  arsimin e lartë. 
Përkufizimin e barazisë gjinore, shumica e të anketuarve e interpretojnë në
tri mënyra. Interpretimi i parë është “Të drejta të barabarta për të dy gjinitë”,
interpretimi i dytë “Femra të integrohet në vende udhëheqëse, sepse ajo
mundet të kryejë çdo punë”, ndërkaq sipas interpretimit të tretë pjesëmarrja
e femrave në vendimmarrje është shumë e ulët, ndaj duhet t`i jepet përparësi. 
Në pyetjen se “Në çfarë aspekti i kushtoni rëndësi barazisë gji-
nore në çerdhen tuaj”, respondenët nuk duan që fëmijëve t`u japin role
të ndryshme gjinore. “Ne mundohemi që t`i japim role të ndryshme gjinore
(polic/police, rrobaqepës/rrobaqepëse,) me Jo janë përgjigjur 73.9
përqind derisa me 26.1 përqind.
Te çështja nëse mundohen t’i trajtojmë fëmijët femra dhe meshkuj njësoj,
65.2 përqind e drejtorëve/edukatorëve janë përgjigjur me Po kundrejt  34.8
përqind me Jo.
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Nga hulumtimi jonë në tërësi është vërejtur se stereotipi më i përkrahur nga
të gjithë akterët e arsimit është ai i femrës - mësuese, prandaj në qëndrimin
“Mundohemi që të punësojmë numër të balancuar të mësimd-
hënësve femra dhe meshkuj”, 4.3 përqind e drejtorëve/edukatorëve
janë përgjigjur me Po dhe 95.7 përqind me Jo.

Grafikoni 4 Përqindja e respodentëve, të cilët mundohen t`i japin vajzave role të
njëjta gjinore sikurse djemve

Në qëndrimin “Mundohemi që t’i japim edhe vajzave role të njëj-
ta gjinore” , 13 përqind e drejtorëve/edukatorëve janë përgjigjur me Po
dhe 87.0 përqind Jo. Një përqindje shumë e lartë për të pasur një barazi
gjinore në këtë nivel të edukimit. 
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Qëndrimet e edukatorëve dhe drejtorëve mbi barazinë 
gjinore në familje dhe shoqëri

Te kjo çështje dominojnë mendimet se femrat duhet të jenë të përfaqësuara më
shumë në nivelin e arsimit fillor, duke u arsyetuar me faktin se në këtë nivel orari
i mësimit është më i shkurtër, ndaj femrave u lë kohë që t`i përkushtohen edhe
familjes. Sikurse edhe te përgjigjet e respodentëve të çerdheve edhe te kjo kat-
egori respodentët nuk e kanë idenë e qartë se në çfarë niveli janë më shumë
të përfaqësuar meshkujt dhe femrat. Por, sido që të jetë flasin më shumë nga
aspekti moral, sipas të cilit  “ të dy gjinitë duhet të jenë të barabartë”.  
Shumica e respodentëve në pyetejn se çfarë është barazia gjinore përgjig-
jen se me të kuptojnë barazi ndërmjet burrit e gruas, apo barazi në të gjithat
fushat e jetës etj. Megjithatë, mendim dominues është se barazia gjinore
paraqet më shumë barazinë ndërmjet burrit e gruas në familje sesa në sfer-
at e tjera. 

Trajnimet

Në pyetjen “A keni ndjekur ndonjë trajnim/ ligjëratë/ seminar nga
MASHT-i ose nga ndonjë OJQ për barazi gjinore?”, 95.7 përqind e
drejtorëve /edukatorëve janë përgjigjur me Jo dhe 4.3 përqind me Po. 
Me anë të rekomandimeve nga ky target grup, respodentët kanë vënë në
pah rritjen e numrit të trajnimeve sa i përket çështjeve gjinore, stimulimin e
vajzave për vazhdimin e shkollimit në viset rurale, zgjatjen e pushimit të
lehonisë për gratë e martuara.

Reformat 

Klasët e vëzhguara korrospodojnë edhe me përgjigjet e mësimdhënësve.
Respodentët janë të vetëdijshëm që puna në grupe u ka ndihmuar që të jenë
më aktiv nxënësit në klasë gjatë  procesit mësimor. Prandaj, sipas respoden-
tëve në pyetjen e shtruar se a ka dallim në trajtimin e çështjeve gjinore në plan-
programe krahasuar me vitin 1999, ata përgjigjen se vetëm në sferën e
bashkëpunimit ndërmjet nxënësve dhe mësimdhënësve, puna në grupe është
përmirësuar dukshëm. Ndërkaq sa i përket ndryshimeve të tjera, respodenët
janë shprehur se nuk kanë vërejtur që në planprograme ekziston ndonjë udhëz-
im sa i përket perspektivës gjinore.
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Sipas drejtorëve dhe edukatorëve të arriturat e vetme të reformës janë
bashkëpunimi i lirë i nxënësve ndërmjet tyre dhe mësimdhënësve.

Në pyetjen se “Cilat janë problemet në relacionet gjinore në çerd-
hen tuaj?”, respodentët kundërshtojnë qëndrimet subjektive të disa eduka-
torëve nëpër klasa. Sipas tyre, mentaliteti patriarkal i shumë edukatorëve
është shumë i shprehur në çerdhe. 

Bashkëpunimi në realizimin e reformave

Në pyetjen “Si e vlerësoni shkallën e bashkëpunimit ndërmjet
shkollës suaj dhe MASHT-it në realizimin e reformave nga
aspekti gjinor?”, drejtorët/edukatorët vlerësuan me nota prej 1  deri në 5,
ku 1 është nota më e vogël, 5  nota më e madhe dhe 0 kur nuk kanë mundur
të japin vlerësim. 17.4 përqind kanë vlerësuar me 0, 26.1 përqind me 1, 8.7
përqind me 2, 17.4 përqind me 3, 13.0 përqind me 4, 17.4 përqind me 5. 
Në pyetjen “Si e vlerësoni shkallën e bashkëpunimit ndërmjet
çerdhes suaj dhe Drejtorati komunal i Arsimit në realizimin e
reformave nga aspekti gjinor?” drejtorët/edukatorët vlerësuan me nota
prej 1 deri ne 5, ku 1 është nota më e vogël, 5  nota më e madhe dhe me 0
kur nuk kanë mundur të japin vlerësim. Kësisoj 17.4 përqind kanë vlerësuar
me 0, 17.4 përqind me 1, 8.7 përqind me 2, 21.7 përqind me 3, 17.4
përqind me 4, 17.4 përqind me 5. 
Në pyetjen “Si e vlerësoni shkallën e bashkëpunimit ndërmjet
shkollës suaj dhe Prindërve në realizimin e reformave nga
aspekti gjinor?”, drejtorët / edukatorët vlerësuan me nota prej 1  deri ne
5, ku 1 është nota më e vogël, 5  nota më e madhe dhe me 0 kur nuk kanë
mundur të japin vlerësim. Kësisoj 8.7 përqind kanë vlerësuar me 1, 8.7
përqind me 2, 21.7 përqind me 4, 60.9 përqind me 5. 
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VËZHGIMI SISTEMATIK ME PJESËMARRJE NË ÇERDHE DHE KLASAT E
SHKOLLAVE TË NIVELIT FILLOR TË ULËT E TË MESËM TË ULËT DHE TË MESËM
TË LARTË

Konteksti157

Metoda “vëzhgimi sistematik me pjesëmarrje” është ndër metodat më të
vështira për t`u realizuar, sepse njerëzit, të cilët janë në fokus të vëzhgimit i
ndryshojnë sjelljet dhe qëndrimet e tyre nëse e kuptojnë se ndodhen në shën-
jestër të “syrit” hulumtues. 
Në hulumtimin tonë, metoda e vëzhgimit në disa kopshte, klasë të nivelit fil-
lor të ulët dhe ato të larta si dhe të mesme të larta është aplikuar me vështirësi
së pari shkaku i hezitimit të drejtorëve të shkollave për të qenë pjesë e këtij
hulumtimi dhe së dyti sepse mësimdhënësit dhe nxënësit kanë qenë të infor-
muar paraprakisht se do të bëhet një hulumtim i tillë që ka në fokus relacionet
gjinore ndërmjet tyre. Ndonëse, mësimdhënësit kanë pasur njohuri lidhur me
qëllimin e prezencës së hulumtuesve, prapë nuk kanë mundur t`u ikin disa
sjelljeve që janë tipike për të paraqitur ndasitë apo stereotipet gjinore. 
Prandaj, nga rezultatet e nxjerrura nga kjo metodë vihet re se gjinitë dhe
shumë çështje që lidhen me to janë pjesë e pandashme e organizimit të
shoqërisë në përgjithësi. 

Analiza e vëzhgimit sistematik me pjesëmarrje në nivelin
parashkollor, fillor të ulët e të mesëm të ulët si dhe të mesëm
të lartë  

Në një shoqëri patriarkale, gjinia e fëmijëve ndikon në prirjet e prindërve
dhe mësuesve për trajtimin e ndryshëm dhe të ndarë të gjinive, gjë që sjell
deri tek ndarja sociale e fëmijëve në dy botëra, ajo “mashkullore” dhe
“femërore”.  
Nga kushtet e ofruara nga agjenset e socializmit, fëmijët zhvillojnë shprehi
të ndryshme gjinore, të cilat mund t`i kufizojnë ata më vonë në jetë. Sipas
një studimi të bërë nga Shawn Meghan Burn në veprën “The Social
Psichology of Gender” (Psikologjia sociale e Gjinive), “Mësuesit duhet inku-
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rajuar të ndjekin seminare që përshkruajnë tendencën e ndasive gjinore në
mësimdhënie dhe se si duhet luftuar ajo. Ngase, sipas Burn, “tregon se në
mjediset edukative duken qartë dallimet gjinore” për të vazhduar se “Ata mëso-
jnë këngë, ku gishtat janë zonjat dhe gishtat e mëdhenj janë zotërinjtë.”158

“Dallimet gjinore ndikojnë në procesin e socializmit dhe marrëdhëniet midis
fëmijëve duke sugjeruar se djemtë dhe vajzat janë dhe duhet të mbeten veç-
mas, prandaj prindërit dhe mësuesit duhet të krijojnë mjedise dhe mundësi
me qëllim që fëmijët e  dy sekseve të luajnë ndër vete, të ndërveprojnë me
status të barabartë dhe të marrin pjesë në lojra që u përkasin të dy sek-
seve.”159

“Përgjithësisht, është pranuar se socializimi i roleve gjinore fillon në familje
dhe se kopshti dhe  shkolla tetë  vjeçare e vazhdojnë këtë proces, duke lua-
jtur një rol të rëndësishëm në ndërtimin e përkatësisë gjinore përmes
mënyrave të organizimit dhe praktikave të tyre”160 kjo do të thotë se “Fëmija
kryesisht me anë të arsimit plotëson nevojat e veta për interaktivitet dhe për
kuptimin e tij në ambientin e vet jetësor”161 për të shtuar se “Plotësimi i këtyre
nevojave kushtëzohet nga formimi, ushtrimi dhe zhvillimi i shkathtësive
adekuate si dhe formimi, ushtrimi dhe zhvillimi i aftësive fizike, njohëse, afek-
tive dhe sociale.”162

“Ajo jeton mes matronave si në kohën e giineseumeve, i zgjedhim libra dhe
lodra që e mësojmë me fatin e saj, i vëmë vath në vesh thesaret e urtësisë
femërore, i paraqitim virtytet femërore, i mësojmë gatimin, qepjen, kujdesin
për shtëpinë në të njëjtën kohë me tualetin, nurin, turpin; e veshim me vesh-
je të parehatshme, e krehim në mënyrë të ngatërruar, i imponojmë rregulla
se si duhet të qëndrojë; rri drejt, mos ec si patë; për të qenë e hijshme duhet
të ndrydhë lëvizjet e vetvetishme, i kërkojmë që të mos merë sjelljet e një djali
të dështuar, ia ndalojmë ushtrimet e rënda, e ndalojmë të rrihet; me një fjalë
angazhojmë për t`u bërë, si më të mëdhatë nga vetja, një shërbëtore, një
idhull.”163
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I. Analiza e vëzhgimit me pjesëmarrje në çerdhe (3-5 vjeç)164

Në vend të hyrjes 

Agjensët e socializimit të njohura si familja, shkolla dhe grupet shoqërore
kanë një rëndësi të veçantë në formimin e personalitetit të çdo njeriu. Analiza
ka për qëllim identifikimin e metodave të përdorura nga ana e edukatorëve
tek fëmijët, gjithnjë shikuar nga perspektiva gjinore, si ata/ato sillen me fëmi-
jët, kujt dhe si i drejtohen, çfarë lloj loje u mësojnë fëmijëve me çfarë lodrash
lozin fëmijët etj. 

Aktivitetet e organizuara nga edukatorët

Aktivitetet që organizohen nëpër çerdhe janë të një rëndësie të veçantë,
duke marrë parasysh se të gjithë fëmijët për herë të parë ballafaqohen me
një ambient të ndryshëm nga ai familjar, ndaj mënyra e qasjes nga ana e
edukatorëve dhe se si ata/ato i aktivizojnë fëmijët janë fillesat e zhvillimit të
tyre për periudhën e mëvonshme. P.sh. nëse një fëmijë nëpërmjet aktiviteteve
të zhvilluara në çerdhe krijon bazë për një tolerancë gjinore, atëherë krijo-
het një bazë e qëndrueshme që një gjë e tillë të aplikohet edhe më vonë.
Prandaj aktivitetet që zhvillohen në çerdhe kanë një rëndësi shumë të madhe. 
Në bazë të vëzhgimeve të bëra ka rezultuar se aktivitetet janë në përputhje
me rolin e çerdheve si: vizatime, këndime, lojëra të ndryshme për fëmijët etj.
Megjithatë, ndarja dhe përcaktimet e detyrave për fëmijët janë të ndryshme
dhe varen shpesh edhe nga disponimi i edukatorëve dhe gjithashtu edhe nga
vullneti i lirë i fëmijëve. Janë vërejtur raste kur vetë edukatorët u caktojnë
fëmijëve grupet se me kë ata detyrohen të luajnë. Fëmijët janë gjithnjë
kureshtarë se me cilat lodra do të  përcaktohen të luajnë (ato raste ku fëmi-
jëve u imponohet se me çfarë lodra ata duhen të lozin), ndaj shumë nga ta
edhe nuk janë të kënaqur me mënyrën e përzgjedhjes. Kjo formë pakë-
naqësie vie në shprehje sidomos te fëmijët e gjinisë mashkullore, sepse shu-
mica e lodrave ekzistuese në çerdhe janë karaktere femërore. Ndonëse fëmi-
jët janë të lirë për ta bërë vet zgjedhjen e lojës dhe gjithashtu grupit të fëmi-
jëve me të cilët dëshirojnë të luajnë, megjithatë vërehen dallime gjinore,
sepse zakonisht fëmijët e gjinisë mashkullore janë të prirur që lojën ta zhvil-
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lojnë me grup fëmijësh që i përkasin të njëjtës gjini, sikundër që ndodhë
edhe me femrat. 

Në çerdhe, vajzat zakonisht luajnë me lodra të cilat tradicionalisht konsiderohen të
dedikuara për këtë gjini, siç është në këtë rast kukulla 

Llojet e aktiviteteve dhe lojërave janë të ndryshme. Por, kur është fjala te inter-
pretimi i përrallave, fëmijëve u lexohen tekste të ndryshme, nga të cilët
shpesh karakteri i gjinisë mashkullore paraqitet si “hero” i ndonjë përralle,
ndërsa karakteri femër shpesh paraqitet në rolin e viktimës. P.sh. në përral-
lën kur princi e shpëton një vashë të bukur dhe ajo përulet në shenjë falën-
derimi për heroizmin e bërë. Ky është njëri nga rastet, ndërkohë që të tilla
ka edhe më. Nga ana tjetër, një pjesë e madhe përrallave që u tregohen
fëmijëve në qendër kanë kafshët si protagonistë. Meqenëse në vëzhgimet e
bëra kemi hasur vetëm një aktivitet ku edukatorja u tregon një përrallë fëmi-
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jëve dhe ku personazhet ishin kafshë, si: ariu apo lepuri dhe ku ariu e shpë-
ton lepurin dhe lepurushkën duke i strehuar dhe ushqyer për një periudhë të
caktuar. Praktikisht, në bazë të kësaj shihet se ariu-mashkull paraqitet në rolin
e shpëtimtarit. Prandaj, edhe në rastet e interpretimit të disa përrallave,
ndonëse janë kafshët, kuadër të tyre kemi një ndarje “e butë” e “ëmbël” që
shpeshherë edukatorët krahasojnë fëmijët e gjinisë femërore, përderisa me
atributet “i fortë”, “i ashpër” asaj mashkullore. 
Te këngët dhe vjershat që mësohen në çerdhe vërehen dallime jo të theksuara
gjinore. Kurse kur është fjala për lodrat është vënë re se ato me gjini
asnjënëse janë treguar më tërheqëse  për të dy gjinitë. Edukatorët gjithnjë
kanë tendenca që të mos bëjnë dallime gjinore, por megjithatë në disa raste
objektive si janë përrallat e shkruara, planprogramet, dhuratat e sjellura për
disa çerdhe  kufizojnë rolin e vajzave kundrejt meshkujve  dhe edukatorëve
u imponohet një qasje e tillë. 

Çfarë shembuj dominojnë nga aspekti gjinor, 
kur edukatori/ja e ilustron temën e mësimit

Paraqitja e shembujve nga ana e edukatorëve është e ndryshme dhe
gjithashtu edhe komplekse pasi që ato ndryshojnë nga shembujt e cikleve më
të larta në shkollat fillore apo edhe në ato të mesme. Aktivitetet e punës së
çerdheve janë të ndryshme, ndaj shembujt duhen të jenë në përputhje më
aktivitetin e zhvilluar. Në këtë rast mund të marrim si shembull vëzhgimin e
dy aktiviteteve, të cilët ndryshojnë në mënyrë drastike. Aktiviteti i parë është
ai i vizatimit ku në të shumtën e rasteve shembujt që paraqiten nga ana e
edukatorëve janë vizatimet e shtëpive të prindërve/familjes, luleve etj.
Ndërkaq aktiviteti i dytë ka të bëj me rrëfimin e përrallave, në të cilat eduka-
torët në raste të shpeshta i marrin për bazë dallimet gjinore.
Vërehet qartë se edukatoret kanë tendenca më shumë të marrin shembuj nga
jeta në përgjithësi, ku femra shpesh paraqitet në rolin e viktimës. 

Nxënësit që favorizohen më shumë nga mësimdhënësi i lëndës

“Që të punosh me fëmijët gjithnjë është diçka shumë e fisnikëruar”, thotë një
edukatore, ndaj mund të thuhet se nuk ka ndonjë favorizim të theksuar sa i
përket dallimit gjinor.  
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Në bazë të vëzhgimeve të bëra janë vërejtur disa favorizime të vogla për
disa grupe fëmijësh, siç janë ata të moshës më të re dhe që konsiderohen si
të llastuar. Kjo është një pikëpamje objektive, por jo gjithnjë e qëndrueshme,
sepse janë edhe raste kur fëmijët që janë më aktiv janë më të favorizuar, por
duke mos bërë dallime gjinore. Kësisoj, rrjedhimisht del se edukatoret nuk
bëjnë dallime gjinore sa i përket favorizimit të fëmijëve.

Gjatë lojërave si janë të ndarë fëmijët?

Duke marrë parasysh llojllojshmërinë e lojërave në të njëjtën mënyrë bëhet
edhe ndarja e fëmijëve. Në rastet kur edukatorja bënë ndarje nuk vërehen
dallime gjinore, por megjithatë vërehet pakënaqësia e fëmijëve për ndarjet
kësisoj. Kjo vije si pasojë e imponimit që fëmijët në grup të luajnë me lodra
që kanë “karakter femëror”, por edhe anasjelltas. Në njërën nga klasat e
vëzhguara dominonte numri i fëmijëve meshkuj. Shembulli 1: Fëmijët janë të
ndarë në tri grupe: Në grupin e parë ishin 9 vajza dhe 1 djalë. Në grupin
e dytë, ishin 7 djem dhe 3 vajza. Ndërsa, në grupin e tretë ishin 9 djem. Në
këtë rast shihet se ndarja e barabartë në këto raste është pothuajse e
pamundur. Kur bëhet fjalë për zgjedhjen vetanake të fëmijëve, atëherë vëre-
het shumë qartë se këtu kemi të bëjmë me dy taborre të ndryshme, në të cilat
gjinitë luajnë vetëm me të përzgjedhurit nga gjinia e tyre dhe në të njëjtën
kohë kjo përcakton edhe gjininë e lodrave më të cilat do të luajnë ata. 
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Grafikoni 1 Me çfarë lodrash luajnë fëmijët e çerdheve

Siç shihet nga grafikoni, lodra që vajzat më shumë parapëlqejnë të luajnë
në çerdhe janë kukullat me 54.5 përqind, përderisa djemtë që luajnë me
vetura arrin në 27.3 përqind. Ndërkaq, lodrat që luajnë të dy gjinitë janë:
me shpatë 9.1 përqind, figura kafshësh 18.2 përqind dhe ndërtim shtëpie
45.5 përqind. Sipas vëzhgimit të bërë, mundësia që femrat të luajnë me
lodra që njihen si “mashkullore” është shumë më e madhe sesa meshkujt të
luajnë me kukulla, që njihen si “lodra vajzash.”
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Në çerdhe, djemtë zakonisht luajnë me lodra, të cilat tradicionalisht kon-
siderohen të dedikuara për këtë gjini, siç janë në këtë rast veturat

Kujt i drejtohen edukatorët më shumë

Zakonisht fëmijët ndahen në grupe, ndërkohë që klasat janë me numër të
vogël fëmijësh. Në këtë kontekst, edukatoret zakonisht përpiqen që fëmijët
t`i thërrasin me emra dhe t`i grupojnë ashtu siç kanë planifikuar. Por, në
rastet kur edukatoret përdorin emra përkëdhelës për ndonjërin, atëherë të një
pjesë e tyre shfaqen pakënaqësi, varësisht nga gjinia e të apostrofuarit. 

Si vlerësohen fëmijët nga ana e edukatores

Vlerësimi i fëmijëve nga ana e edukatorëve shpesh krijon rivalitet ndërmjet
tyre. Edhe pse nuk është vërejtur që edukatorja të ketë anuar nga njëri apo
tjetri fëmijë, dallimet e vetme janë vërejtur tek mënyra e shprehjes apo për-
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dorimit të fjalëve. Në të shumtën e rasteve fjalët e përdorura nga ana e
edukatores janë të llojllojshme, por më të shpeshta janë ato: shumë mirë,
shumë bukur, vetëm vazhdo zemër etj. Një segment tjetër me rendësi te kjo
çështje është edhe vlerësimi i fëmijëve me nota, të cilat zakonisht vendosen
në shuplakë të dorës së fëmijës. Kjo mënyrë vlerësimi është përdorur
posaçërisht për fëmijët më moshë më të rritur dhe për të dy gjinitë, por në
këtë kontekst, nuk është vërejtur ndonjë dallim në baza gjinore. 

Ambienti fizik i çerdheve

Hulumtuesit kanë vëzhguar 15 klasa të çerdheve të ndryshme, ndaj si rrjed-
hojë është konstatuar se ambienti fizik i çerdheve luan një rol të rëndësishëm
në trajtimin dhe akomodimin e fëmijëve. 
Në përgjithësi çerdhet kanë infrastrukturë atraktive për fëmijët, në mënyrë që
ata të kenë hapësirë të mjaftueshme për zhvillimin e aktiviteteve të parapara
në bazë të programit të çerdhes. Pothuajse në të gjitha çerdhet ekzistojnë
vizatime dhe lodra të ndryshme. Disa nga vizatimet janë të vendosura  në
mure të çerdheve, ndërkaq lodrat ndodhen në çdo skaj të klasave, të cilat në
shumicën e rasteve spontanisht ndahen nga fëmijët si pjesë të femrave dhe
të meshkujve. Madje, në disa nga vëzhgimet është vërejtur se vajzat improvi-
zojnë edhe kuzhinën.    
Në asnjë çerdhe nuk është vërejtur të ketë patur vizatime, të cilat krijojnë ndasi
gjinore në aspektin vizual. Në përgjithësi në këto pamje janë paraqitur: palaço,
lule, kafshë shtëpiake etj.  
Hapësirat e klasave janë të ndryshme. Në disa çerdhe ekzistojnë hapësira të
mjaftueshme dhe janë në proporcion me numrin e fëmijëve, por në disa të tjera,
hapësira për zhvillimin e aktiviteteve ditore nuk i plotëson standardet elementare. 
Në muret e klasave janë vendosur edhe mesazhe të shkruara, të cilat në
përgjithësi nuk të  bëjnë dallime në baza gjinore.

Si janë të ulur nxënësit e klasave në shkollat e ciklit fillor të ulët
e të mesëm të ulët dhe atij të mesëm të lartë

Struktura e nxënësve të shkollës fillore të ciklit të ulët, të lartë dhe atij të
mesëm të lartë, sipas përkatësisë gjinore qëndron kësisoj: 41 përqind e
meshkujve ulen bashkë dhe janë të ndarë nga gjinia femërore, përderisa 39
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përqind e nxënësve femra ulen bashkë, ndaras gjinisë mashkullore. Kësisoj,
vetëm 14 përqind e nxënësve janë të ulur në një bankë, sipas përkatësive të
ndryshme gjinore, përderisa 6 përqind e nxënësve janë të ulur vetëm në
bankë. Më hollësisht shih grafikonin 2.

Grafikoni 2 Përqindja e nxënësve të ulur në klasat e vëzhguara në shkollat e ciklit
fillor të ulët e të mesëm të ulët dhe atij të mesëm të lartë 
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Në shkollat e Kosovës edhe më tej vazhdon të funksionojë mënyra e vjetër e uljes së
nxënësve nëpër banka, sipas të cilës vajzat dhe djemtë ulen ndaras

II. Analiza e vëzhgimit sistematik me pjesëmarrje në arsimin 
fillor: ciklin e ulët dhe atë të mesëm të ulët

Analiza e shkollave fillore të ciklit të ulët dhe atë të ulët të mesëm, kanë
rëndësi të madhe duke marrë parasysh periudhën e gjatë, të cilën e kalojnë
nxënësit aty, ndërkohë që në këtë fazë nisë edhe krijimi i personalitetit të
tyre. Shkollat fillore kanë një specifikë shumë të veçantë, të cilën mund ta
konsiderojmë si ndarje në dy faza të ndryshme të mësimit: ajo e shkollës fil-
lore, e ciklit të ulët dhe ajo e ciklit të lartë dhe që edhe në aspektin e mësimd-
hënies janë të ndryshme. 
Nxënësit deri në klasën e katërt, bëjnë pjesë në ciklin e ulët, kanë një
mësues/e dhe njëkohësisht mësojnë lëndë bazike, ndërkaq nga klasa e 5 e
më lartë, nisë një mënyrë më komplekse e mësimxënies për secilin nxënës.
Lëndët të cilat ligjërohen në ciklin e ulët dhe gjithashtu edhe në ciklin e lartë të
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shkollës fillore, si dhe mënyra e sjelljes së mësimdhënësve ndaj nxënësve është
në fokus të kësaj analize dhe gjithnjë vëzhgohen nga perspektiva gjinore.
Nxënësit e shkollave të ciklit fillor dhe atij të mesëm të ulët janë të ulur krye-
sisht në këtë mënyrë: meshkujt janë të ulur bashkë në masën 41 përqind,
përderisa të njëjtën gjë e bëjnë  38 përqind e femrave. Sipas përkatësive të
ndryshme gjinore janë ulur 14 përqind e nxënësve, ndërkohë që vetëm janë
ulur 7 përqind e nxënësve. 

Çfarë shembuj dominojnë nga aspekti gjinor, kur 
mësimdhënësi e ilustron temën e mësimit

Ilustrimi i temave gjatë orëve të mësimit ka një rëndësi të veçantë nga aspek-
ti gjinor. Në kuadër të vëzhgimit të drejtpërdrejtë, lëndët që janë vëzhguar
janë të ndryshme, ndonëse vëzhgimi më shumë është përqendruar në gjuhë
shqipe, matematikë dhe histori. Në lëndën e historisë, dominojnë kryesisht
ilustrimet me karaktere mashkullore. Në këtë kontekst, më rëndësi për
nxënësin është edhe rruga e edukimit nëpër të cilën ka kaluar, ndaj mund të
bëhet lehtë dallimi ndërmjet atyre që kanë kaluar nëpër edukimin parashkol-
lor dhe atyre që ju mungon kjo mënyrë shkollimi. Në të shumtën e rasteve
kur mësimdhënësi u jep role të ndryshme gjatë ushtrimeve, nxënësit refuzo-
jnë të luajnë pasiqë shumë nga ta konsiderojnë se disa nga rolet e përcak-
tuara janë për femra, e jo për meshkuj. Kjo ka të bëjë me ciklin e ulët të
shkollës fillore, ndërkaq shembujt që janë marrë gjatë vëzhgimit janë të
ndryshëm. P.sh. në orën e leximit nxënësit lexojnë mësimin për instrumentet
muzikore, ndërkaq mësuesja përdorë emrin “bari”, për personin që i bie fyel-
lit, kurse termin “valltare” e përdorë për vajzat që hedhin valle. Sipas këtij
modeli ligjërimi dallimi në baza gjinore është evident, ndonëse që të dy rolet
kryejnë veprime pozitive.  
Cikli i lartë i shkollës fillore ndryshon shumë, qoftë nga aspekti i lëndëve apo
numrit të madh të arsimtarëve. Lëndët që janë vëzhguar në shkollat e ciklit të
lartë janë të ndryshme, por më të rëndësishme janë: edukata qytetare, gjuha
shqipe dhe ajo e historisë.
Në orën e edukatës qytetare mësimdhënësi shtron një pyetje në bazë gjinore
dhe dëshiron të dijë nëse nxënësit kanë njohuri se çfarë është barazia gji-
nore. A duhet që femra të jetë vetëm amvise? “A  duhet që femra të merr
pjesë edhe në organet më të larta shtetërore?”
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Një nxënës (mashkull) mendon se femra nuk duhet të jetë kryetare e shtetit,
sepse e shet shtetin. Ky është një paragjykim tipik i llojit diskriminues gjinor,
ndërkohë që koleget e tij femra e kanë kundërshtuar këtë qëndrim. 

Mendimet e shprehura kësisoj bartin në shkollë edhe mentalitetin në të cilin
janë formuar. 
Edhe mësimdhënësit janë shpesh të prirur të bëjnë paragjykime të tilla duke
marrë shembuj të shumtë të ndarë mbi baza gjinore. Në lëndën e historisë
ka një dominim të dukshëm të gjinisë mashkullore, e cila gjithnjë sakrifikon,
përderisa femrat janë anashkaluar, ndonëse kanë qenë pjesë të pandashme
e rrugëtimit të popullit shqiptar. Për këtë shkak, qasja kësisoj konsiderohet si
një mësimdhënie tendencioze ndaj gjinisë femërore, sepse vetë nxënësit kri-
jojnë bindjen se është gjinia mashkullore ajo e cila zakonisht përballet me
gjëra të rëndësishme. Shembujt që janë marrë gjatë orëve të vëzhguara
japin një pasqyrë të dominimit të qartë të gjinisë mashkullore ndaj asaj
femërore. Kësisoj në 40 raste janë përmendur emra të gjinisë mashkullore
dhe 34 herë emra të gjinisë femërore. 

Cilët nxënës aktivizohen më shumë nga mësimdhënësi i lëndës

Aktivizimi i nxënësve nga ana e mësimdhënësit është i rëndësishëm duke
marrë parasysh përzgjedhjen që i bëhet si dhe mënyrën se si aktivizohen në
formë vullnetare apo në formë të imponimit nga ana e vetë mësimdhënësve. 
Ekzistojnë raste kur disa nga mësimdhënësit jepen më shumë pas njërës gjini
duke i aktivizuar më shpesh, zakonisht në klasët ku njëra gjini dominon mbi
tjetrën dhe si rezultat krijohet përshtypja se arsimtari apo arsimtarja ka pref-
erenca ndaj njërës gjini. Reformat kanë luajtur një rol shumë pozitiv në
mënyrën e krijimit të diskutimit ku vërehet dallim shumë i madh në krahasim
me brezat e mëhershëm. Tashti nxënësit janë më të lirë në diskutime dhe
kanë më tepër liri të shprehjes dhe atë në bazë vullnetare. 
Këtu mund të vërehet edhe numri i nxënësve të aktivizuar sipas gjinive
përkatëse. Femrat që janë aktivizuar brenda vëzhgimit tonë arrijnë numrin
73 për dallim prej  gjinisë mashkullore, e cila ka arritur shifrën 58.
Megjithatë, numrat nuk janë gjithaq me rëndësi në krahasim me mënyrën se
si është bërë përzgjedhja e tyre. 
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Numri i nxënësve që tregon

Nxënësit e gjinisë mashkullore konsiderohen nga ana e mësimdhënësve si
më pak aktiv dhe njëkohësisht më problematik  për dallim prej nxënësve të
gjinisë femërore, ndaj  përzgjedhja e tyre bëhet shpesh  jashtë vullnetit të
tyre, përderisa nxënëset e gjinisë femërore konsiderohen si shumë aktive.  

Kujt i drejtohen më shumë mësimdhënësit

Mënyrat me të cilat mësimdhënësit i drejtohen nxënësve janë të ndryshme
dhe nuk shpëtojnë pa u vërejtur dallimet gjinore. Në këtë kontekst, mësimd-
hënësi i është drejtuar gjinisë femërore 129 herë, ndërkaq asaj mashkullore
122 herë. Te disa mësimdhënës meshkuj është vërejetur një qasje joarmiqë-
sore edhe në disa raste edhe sjellje injoruese ndaj gjinisë femërore. P.sh. një
arsimtar i drejtohet nxënëses: “hajde ti vajzë pastroje tabelën se kjo punë
është për ju dhe ju duhet mësoheni!”. Kjo është një sjellje tipike paragjykuese
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e mësimdhënësit, i cili harron faktin se në një klasë nxënësit duhet trajtuar si
të barabartë dhe pa dallim në baza gjinore apo të natyrave të tjera. Sjellje
të tilla por paksa të natyrës më të butë janë të theksuar edhe nga mësimd-
hënësit e gjinisë femërore. 

“Nëse i mundësojmë liri të tepruar, atëherë ata do na hipin në qafë, këtë
shkop unë e marrë më shumë shkaku që t`i frikësojë ata sesa që ta përdorë”.
Kjo është njëra nga format e  “edukimit” të cilat i përdorin disa mësimdhënës
në punën e tyre.

Kur nxënësit duan të përgjigjen, kujt ia jep fjalën 
mësimdhënësi

Duke marrë parasysh se në të shumtën e rasteve kërkohen vullnetarët që t`u
përgjigjen pyetjeve të parashtruara nga ana e mësimdhënësve, nuk vërehet
ndonjë dallim thelbësor, andaj të gjithë ata që paraqiten vullnetarë kanë
mundësi të barabartë për ta thënë mendimin e tyre për një çështje të caktu-
ar. Megjithatë, të parit që i jepet fjala është personi i gjinisë femërore, e cila
gjë varet shpesh edhe nga mësimdhënësi. Për t`u përgjigjur në një pyetje
janë ngritur 231 herë vajzat, ndërkaq kolegët e tyre meshkuj e kanë bërë
këtë gjë 198 herë. Nga ana tjetër, kur është fjala për komunikimin e mësimd-
hënësve me nxënës, në shumicën e rasteve femrat thirren në emër, përderisa
djemve, mësimdhënësit u drejtohen me “ti”. Nxënësit e mirë, zakonisht lihen
për fund për t`u përgjigjur.

Sa herë dhe si janë vlerësuar vajzat dhe djemtë

Vlerësimi i nxënësve nga ana e arsimtarëve është shumë i ndryshëm dhe kjo
vjen së pari si rezultat i punës së vetë nxënësve. Megjithatë nuk janë të rral-
la edhe rastet kur vlerësimi vjen edhe si shkak i ndonjë simpatie ndaj ndon-
jë nxënësi apo edhe grupi.
Vlerësimet më të shpeshta janë ato të shprehura në mënyrë gojore duke për-
dorur fjalët si: “ashtu pra, bravo, të lumtë, ja...ju të tjerët kështu duhet
mësuar, ashtu zemër etj.” 
Ndërsa, vlerësimet negative janë poashtu më të shpeshta në formë gojore
duke përdorur fjalët si: ”mbylle gojën, nuk ke lidhje, katastrofë, ku po jeton
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ti, etj.” Nga ana tjetër, vlerësimet negative, përpos me gojë vijnë në shpre-
hje edhe në nota. Mirëpo, në këtë aspekt nuk ekziston ndonjë dallim ndërm-
jet gjinive. Është e rëndësishme të theksohet se shumë herë vlerësimi negativ
vjen si pasojë dhe shkak i problemeve që i krijojnë vetë nxënësit si p.sh. zhur-
ma apo edhe përdorimi i shprehjeve ta palejueshme, të cilat bëjnë që
nxënësit të marrin edhe nota negative, sidomos ata të gjinisë mashkullore.  
Analiza e vëzhgimit sistematik me pjesëmarrje lidhur me atë se “sa herë janë
vlerësuar meshkujt-femrat”, tregon se femrat janë vlerësuar 103 herë kundrejt
meshkujve me 96. Vajzat janë pyetur 339 herë, për dallim prej meshkujve
që janë pyetur 312 herë, ndërkaq meshkujt janë përmendur 133 herë,
ndërkaq femrat 132 herë.

Sa herë mësimdhënësi kontrollon punën e
vajzave/djemve

Kontrollimi i punës së nxënësve nga ana e mësimdhënësve tregon gatish-
mërinë e bashkëpunimit më të afërt me ta. Mësimdhënësit në përgjithësi
mundohen të jenë sa më të afërt me nxënësit, por kjo varet edhe nga cilësia
dhe gatishmëria e nxënësve që të bashkëpunojnë.
Nuk vërehet ndonjë dallim gjinor sesa herë e kontrollon mësimdhënësi punën
e nxënësve. Këtë e tregon më së miri edhe numri i kontrolleve që mësimd-
hënësi ua ka bërë djemve dhe vajzave. Kontrolli i punës së nxënësve në
klasë dhe mënyra se si  mësimdhënësit e kryejnë këtë kontroll është e
ndryshme. Ka raste kur për ta dëshmuar punën e tij, nxënësi duhet ngritur  në
këmbë para të gjithë klasës. Kjo mënyrë shpesh i streson nxënësit, ndaj vetë
ata konsiderojnë se një gjë e tillë nuk prodhon efekte pozitive. 

Sa herë janë dënuar vajzat/djemtë

Llojet e vërejtura të dënimit për nxënës: ulja ndaras nga shokët në një bankë
të veçantë, largimi nga klasa, mbajtja në qetësi absolute, kapja për flokësh,
pyetjet befasuese etj. Aplikimi i këtyre metodave të dënimit varet ekskluzivisht
prej natyrës së mësimdhënësit. Zakonisht nxënësit e gjinisë mashkullore janë
ata, të cilët dënohen, ndërkaq femrat janë më të “priveligjuara” sa i përket
dënimeve, të cilat edhe kur aplikohen janë të një forme më të butë për dal-
lim nga rastet  kur prishësi i rendit të jetë mashkull.
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Mësimdhënëset janë shumë më të prirura të aplikojnë dënime më të ashpra,
përderisa kolegët e tyre meshkuj të shumtën e rasteve japin qortime dhe
bëjnë dallime në baza gjinore.
Sipas analizës së vëzhgimit sistematik me pjesëmarrje vërehet se në këtë nivel shkol-
limi djemtë  dënohen 13 herë për dallim prej vajzave që dënohen vetëm 4 herë. 

III. Analiza e vëzhgimit sistematik me pjesëmarrje në nivelin e

arsimit të mesëm të lartë165

Mësimdhënësit janë pjesë e rëndësishme e sistemit arsimor, sepse janë ata
të cilët bëjnë që të krijohen ndasitë gjinore deri në masën që djemtë dhe
vajzat të shikohen ndër vete si njerëz që vijnë nga dy planete të ndryshme.  
Struktura gjinore e nxënësve në arsimin e mesëm të lartë të ulur sipas gjinisë
është kësisoj: 42 përqind e meshkujve janë ulur në bankë me persona që i
përkasin të njëjtës gjini, sikundër që bëjnë  41 përqind e femrave. Ndërkaq
4 përqind e nxënësve janë ulur në bankë sipas përkatësive gjinore të
ndryshme dhe vetëm 3 përqind janë ulur vetëm. 

Çfarë shembuj dominojnë nga aspekti gjinor, kur
mësimdhënësi e ilustron temën e mësimit

Kategorinë e tretë të vëzhgimit sistematik me pjesëmarrje e përbëjnë shkollat
e ciklit të mesëm të lartë. Në këtë nivel janë përzgjedhur gjimnazet. Kjo
përzgjedhje është bërë me qëllim, sepse lëndët janë të llojllojshme dhe të
përgjithshme, prandaj edhe shembujt që merren nga ana e profesorëve po
në këto lëndë kanë specifika të ndryshme. Pasiqë  vëzhgimi është i ndarë në
dy klasë edhe lëndët janë të ndryshme. Në vëzhgimin e klasës së X, rëndësi
të veçantë ka lënda e gjuhës shqipe si dhe ajo e edukatës fizike. E para
shpesh karakterizohet me llojllojshmërinë e shembujve me karakter gjinor.
Në orën e letërsisë botërore, nxënësit dhe mësimdhënësi diskutojnë për
shkrimtarët rusë, ku përfshihen përveç shkrimtarëve  të gjinisë mashkullore
edhe shkrimtaret femra. Ndryshe qëndron puna në lëndën e edukatës fizike,
mësimdhënësi i së cilës shfaqë preferenca të hapura të punoj me nxënësit e
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gjinisë mashkullore, duke mbajtur një qëndrim injorues ndaj gjinisë femërore
apo duke i trajtuar ato si qenie inferiore për t`u marrë me sport. Ky dallim
vërehet shumë, posaçërisht kur bëhet fjalë për detyrat shkollore. P.sh. nxënësit
e gjinisë mashkullore zakonisht lavdërohen nga mësimdhënësi për detyrën e
kryer, përderisa nxënëset përqeshen, me arsyetimin se sporti nuk është për to. 
Në klasën e XII lëndët e vëzhguara janë më interesante, duke filluar nga soci-
ologjia, psikologjia dhe historia. Meqenëse, lënda e historisë në të shumtën
e rasteve dominohet nga gjinia mashkullore, ne do të fokusohemi më shumë
në lëndët e sociologjisë dhe psikologjisë.
Vetë lënda e sociologjisë që ka si objekt studimi shoqërinë dhe problemet e
ndryshme sociale është shumë e larmishme me shembuj që merren nga ana
e mësimdhënësve. Është vërejtur se në këtë lëndë bëhet një diskutim i hapur,
ndërkohë që mësimdhënësja e lëndës përpiqet të sjellë para nxënësve
ilustrime sa më objektive. Në diskutimin për kategoritë e ndryshme sociale
janë marrë si shembull dallimet e theksuara të shtresave në shoqërinë koso-
vare. Ndërkaq në lëndën e psikologjisë, vëmendja më shumë është përqen-
druar në temën sesa në diskutimin për të. Në këtë kontekst edhe shembujt që
janë marrë nga ana e mësimdhënëses kanë  nxjerrë në pah më shumë emra
të psikologëve meshkuj. 

Cilët nxënës aktivizohen më shumë nga mësimdhënësi i lëndës

Diskutimi në disa lëndë konsiderohet pjesë përbërëse e zhvillimit të punës
nga ana e mësimdhënësve, ndaj aktivizimi i nxënësve nga ana e mësimd-
hënësve nuk mund të vërehet aq shumë. Megjithatë, është vërejtur mënyra e
qasjes së nxënësve, kur dikush e merr fjalën nga nxënësit dhe përgjigja që
ata presin vetëm nga ana e profesorëve.
Në bazë të diskutimit në lëndën e sociologjisë është vërejtur se diskutimet
janë të ndjeshme për temat e zhvilluara dhe japin përshtypje se gjithëherë
dhe për çdo gjë fajin e kanë politikanët e gjinisë mashkullore, sepse janë ata
që e zhvillojnë politikën e përgjithshme, ndërkohë që gjinia femërore nuk ka
një rol të theksuar. 
Sipas mësimdhënëses së psikologjisë, nxënësit e gjinisë mashkullore kon-
siderohen si më pak aktiv gjatë orës së mësimit dhe njëkohësisht më prob-
lematik për dallim nga nxënëset e gjinisë femërore. 
Mësimdhënësit kanë aktivizuar 73 herë nxënësit e gjinisë femërore dhe 58
herë ata të gjinisë mashkullore. 
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Numri i nxënësve që tregon

Kujt i drejtohen më shumë mësimdhënësit

Mësimdhënësit edhe pse jo me qëllim të ndarjes në baza gjinore vërehet se
i kanë preferencat e tyre për gjinitë kur ata u drejtohen nxënësve në orë të
mësimit. Femrat janë ngritur nga 61 herë për t`u përgjigjur në pyetjen e
mësimdhënësit të tyre, përderisa meshkujt vetëm 56 herë. 
Mësimdhënësi i edukatës fizike gati në të gjitha rastet nxënëset (femra) i kon-
sideron si shumë të dobëta fizikisht dhe mentalisht për të zhvilluar aktivitete
sportive, ndaj përshtypje e përgjithshme e nxënësve është se ai ka një qasje
diskriminuese ndaj gjinisë femërore sa i përket përfshirjes së femrave në këtë
lëndë. 
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Kur paraqiten nxënësit që të përgjigjen kujt ia jep fjalën
mësimdhënësi

Kur gjatë një ore në procesin mësimor ngritet ndonjë dilemë për ndonjë çësht-
je të caktuar, atëherë nuk ekziston ndonjë dallim ndërmjet nxënësve të të dy
gjinive, të cilët përpiqen të japin mendimin e tyre. Ndërkaq dallimi qëndron në
përparësinë që mësimdhënësit e lëndëve të caktuara mund t`u japin nxënësve
dhe atë varësisht nga preferencat e tyre personale. P.sh. mësimdhënësja e
lëndës së sociologjisë është shumë e prirur të zhvillojë diskutime me të gjithë
nxënësit, për dallim nga kolegia e saj e psikologjisë, e cila parapëlqen që
komunikimin ta zhvillojë më shumë me femra sesa me meshkuj. Një dallim vëre-
het kur nxënësit përgjigjen në pyetjet e mësimdhënësit. Sipas vëzhgimit sistem-
atik me pjesëmarrje del se nga vajzat mësimdhënësit kërkojnë përgjigje 72
herë për dallim prej meshkujve, të cilët angazhohen në këtë gjë 30 herë.
Nga ana tjetër, vërehet se në shumicën e rasteve femrat thirren edhe me emra
për dallim nga gjinia mashkullore, së cilës mësimdhënësit i drejtohen me “ti”.

Sa herë dhe si janë vlerësuar vajzat dhe djemtë

Shkollat e mesme bazohen në dy lloje të vlerësimit, njëra është nota e marrë
dhe tjetra pjesëmarrja në diskutim. Vlerësimet me nota nuk ishin fokus i
vëzhgimit tonë për arsye se  në kohën kur është realizuar vëzhgimi, nuk ishte
periudha e vlerësimit me nota. Sa i përket  vlerësimeve në bazë të pjesëmar-
rjes në diskutim, ishin të llojeve të ndryshme, por më të theksuar ishin
vlerësime të cilat shpreheshin si “shumë mirë”, “ku i di ti të gjitha këto” etj.
Është me rëndësi të theksohet se nuk janë vërejtur dallime se si janë dhe sa
herë janë vlerësuar gjinia femërore dhe ajo mashkullore. Në bazë të llogar-
itjeve del se numri i vlerësimeve  është pothuajse i barabartë: 10 për gjininë
femërore dhe 11 për atë mashkullore. 

Sa herë janë dënuar vajzat/djemtë

Në bazë të vëzhgimeve tona nuk është vërejtur të ketë patur dënime.
Megjithatë, ka patur dy tërheqje vërejtjesh për dy vajza në lëndën e soci-
ologjisë, shkaku i prishjes së qetësisë dhe 1 tërheqje vërejtjesh për 2 vajza
dhe 1 djalë në lëndën e psikologjisë. 
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RAPORT MBI PUNËN E DREJTORIVE TË ARSIMIT DHE ZYRAVE PËR BARAZI
GJINORE NË KUVENDE KOMUNALE LIDHUR ME ÇËSHTJET GJINORE DHE
ARSIMIN

Hyrje166

Drejtoritë e Arsimit nëpër komuna kanë për detyrë të përcjellin punën dhe
zhvillojnë arsimin në komunat përkatëse. 
Prandaj, nëpërmjet këtij raporti do të vëmë në pah sesa bashkëpunojnë
Drejtoritë e Arsimit me Zyren për Barazi Gjinore, sepse ekziston bindja se
Zyrat për Barazi Gjinore nëpër komuna nuk pyeten shumë dhe zakonisht
injorohen gjatë procesit të krijimit të politikave të arsimit në nivelin lokal. Po
në këtë raport do të përfshihen edhe intervistat me zyrtarë për barazi gjinore
në komuna, në mënyrë që të dimë se cili është roli i tyre sa i përket arsimit
dhe sa bashkëpunojnë me akter të tjerë, si Drejtoritë Komunale të Arsimit
(DA) dhe Organizatat joqeveritare (OJQ). 
Ndër të tjera qëllimi i këtij raporti është të shohim nga vetë zyrtarët e arsim-
it dhe barazive gjinore në komuna se cilat janë problemet me të cilat ata për-
ballen, cili është roli i tyre në zgjidhjen e këtyre problemeve dhe sa mund të
ndikojnë këto dy institucione në përmirësimin e gjendjes në arsim në komunat
ku veprojnë. Gjithashtu me këtë raport, synohet edhe të shikohet se si kanë
ecur reformat në arsim në komuna dhe sa janë të njoftuar ata për efektet qof-
shin ato pozitive apo negative që kanë sjellur këto reforma në aspektin gjinor. 

I. Departamenti i Arsimit dhe Çështjet Gjinore

Ferizaj

Drejtorët e Drejtorive të Arsimit nëpër komuna, pohojnë se u japin një rëndësi
të madhe çështjeve gjinore. Kështu thotë edhe Ahmet Gajtani, i cili drejton
Drejtorinë për Arsim (DA) në Ferizaj. Ai mendon se që të dy fushave u është
dhënë një përparësi e padiskutueshme: barazisë gjinore dhe shëndetësisë.
Sipas tij, është marrë parasysh përfshirja e femrave në sistemin e arsimit. 
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“Pa përfshirjen e femrës nuk mund të kemi efekte pozitive në edukimin dhe
arsimimin e brezit të ri. Në atë drejtim mund të themi se jemi të angazhuar
dhe kjo përqindje nuk është larg, por prapë se prapë, pjesëmarrja e femrave
nuk është e barabartë me meshkujt”167 ka bërë të ditur drejtori Gajtani.
Kësisoj, ai pohon se aktualisht në sistemin arsimor të kësaj komune, janë të
përfshirë 42 - 43 përqind të femrave. “Por, prapë nuk jam i kënaqur se
Ferizaj në aspektin mësimor sipas statistikave të vitit 1971, gjithherë ka
pasur një përqindje më të lartë të meshkujve për 2 përqind në komunën tonë,
ndërkohë që ajo përqindje na përcjell edhe tek nxënësit dhe reflektohet edhe
tek numri i të punësuarve.”168 Sipas Gajtanit, në nivelin e parë (parashkol-
lorët) dominon gjinia femërore (të gjitha mësimdhënëset në këtë nivel janë
femra), ndërkaq në nivelet tjera gjendja ndryshon, plotësisht. 

Prizren

Hasan Hoti, drejtori i DA-së në Prizren, ka bindjen se drejtoria që udhëheqë
i ka kushtuar një kujdes të veçantë çështjeve gjinore. Ai thotë se në të gjitha
nivelet e arsimit që përshijnë rreth 40 mijë nxënës, një kujdes të veçantë i
është kushtuar barazisë gjinore. Në këtë kontekst, Hoti ka bërë të ditur se
janë duke u munduar që ta kenë një qasje tjetër prej problemeve tjera.
“Gjatë ndarjeve të bursave që bënë kjo drejtori, një prioritet të veçantë e ka
gjinia femërore. Marrin 5 poena më shumë kandidatet femra që konkurro-
jnë. Poashtu, fjala vjen për regjistrimet apo për ndonjë trajnim kur është fjala
për personelin arsimor përparësi kanë arsimtaret, respektivisht gjinia
femërore”, ka specifikuar Hoti. Ai më tutje shton se i kushtojnë shumë rëndësi
përkatësisë gjinore. “Në të gjitha punët, operimet e analizës dhe aktiviteteve
tjera që zhvillon kjo drejtori e ka për objektiv edhe përkatësinë gjinore.
Numerikisht edhe në arritje të suksesit dhe shërbime tjera që u ofrojmë
nxënësve jemi të bindur se të dy gjinitë janë të barabarta, ndaj jemi të bindur
se nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë në aspektin e barazisë gji-
nore, qoftë në rininë shkollore, qoftë te ata që janë të punësuar.”169

Deçan

Drejtori i Departamentit të Arsimit në Deçan, Ali Haxhosaj thotë se në
komunën e tij i kushtohet rëndësi çështjeve gjinore për aq sa ja lejojnë
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rrethanat dhe kushtet. Sipas tij në komunën e tij femrat dhe meshkujt janë të
punësuar sipas kualifikimit që posedojnë. “Ka raste kur mashkulli mund të
ketë kualifikim më superior dhe andaj është më i avancuar. Ne i kemi
përkrahur sa kemi pasur mundësi. Në sistemin arsimor në shkollat e mesme
dhe fillore punojnë 177 femra. Të gjitha janë të përfshira në shkollat e
mesme dhe fillore diku më shumë diku më pak”170, thotë zyrtari më i lartë i
arsimit në këtë komunë. 

“Komuna e Deçanit ka një zonë të madhe rurale dhe nëse femra punëso-
het, ajo nuk do të mund të përkujdeset për fëmijët e saj për shkak se nuk
ka çerdhe dhe si pasojë e kësaj punësimi është i vogël.”171

Ai thotë se si pasojë e shkatërrimeve gjatë luftës një pjesë e madhe e popul-
latës është shpërngulur jashtë Kosovës ose në qytete tjera të Kosovës. Ndërsa
për pabarazitë gjinore në këtë komunë ai fajëson papunësinë e madhe, si
dhe mbylljen e shumë ndërmarrjeve që kanë ekzistuar dikur.

Skënderaj

Në Skënderaj, drejtori i Departamentit të Arsimit, Muhamet Bajraktari pohon
se autoritetet e këtushme janë angazhuar që femrat të kenë më shumë
përkrahje dhe një kujdes më të veçantë. Ndërkaq për përfshirjen e vajzave
dhe djemve në shkolla, ai shprehet: “Para lufte ka qenë numri më i madh i
vajzave nxënëse, përndryshe në shkolla fillore është i barabartë numri, kurse
për çudi në shkollën e mesme - në gjimnaz, ka më shumë femra (65 përqind).
Ndërkaq numri i mësimdhënësve meshkuj për dallim prej femrave është më
i madh. Ai ka një shpjegim për këtë: “këtu kërkohet fakulteti, kualiteti. Kurse
femrat tona përpara kanë pas shumë pak mundësi të shkojnë në fakultet apo
shkollë të lartë. Kushtet kanë qenë të vështira, kurse sot, ka ndryshuar pak
gjendja”. 

Përndryshe kemi shumë femra që kanë fakultet e shkollë të lartë e që janë
duke pritur për punë. Punë shumë pak po ka, vetëm në arsim po ka punë,
se përndryshe tjetër kund nuk punohet.”172
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Kamenicë

Sabri Morina, drejtor për arsim në komunën e Kamenicës, thotë se nëse
flasim për barazi gjinore, atëherë së pari duhet respektuar ligjin. Megjithatë,
ai pohon se në kushte të barabarta konkurrimi, përparësi u jepet femrave.
“Ne kemi arritur një numër të konsiderueshëm të femrave t’i punësojmë dhe
e kemi rritur numrin e femrave udhëheqëse edhe me konkursin e ri për shkol-
la dhe institucione arsimore, kemi drejtoreshë në institucionin arsimor
“Filizat”, pastaj kemi drejtoreshën e shkollës fillore në Rogoqicë “Metush
Krasniqi”, drejtoreshën e shkollës “Hasan Thaçi” në Karaqevë të Poshtme
dhe së fundi është emëruar nga MASHT-i, me rekomandime tona, drejtore-
sha e shkollës fillore “Asllan Thaqi” në Koretin, Minevere Makaj. Ky është
një fakt, përpara nuk kemi pasur asnjë femër drejtoreshë ndërsa këto vjet
vazhdimisht e kemi rritur numrin e femrave udhëheqëse dhe tash është duke
u rritur”173, ka bërë të ditur udhëheqësi i Drejtorisë për Arsim në Kamenicë. 

“Gjinia femërore dominon në arsimin parafillor tek mësimdhënësit, ndërsa
tek nxënësit ka përzierje përafërsisht të barabartë.”174

II. Analfabetizmi

“Nuk kemi të dhëna sa i përket analfabetizmit, sepse nuk është bërë
regjistrimi popullsisë, madje ka raste kur fëmijët vijojnë shkollën fillore,
ndonëse nuk janë regjistruar në komunë.”175

Ferizaj

Drejtoria komunale e arsimit në Ferizaj pohon se ka bërë përpjekje për ta
luftuar analfabetizmin, ndonëse nuk ka shifra të sakta sesa është numri i per-
sonave që nuk dinë shkrim-lexim. “Në vitin 2001-2002 kemi pasur një pro-
jekt për mësim të përshpejtuar. Ferizaj i ka specifikat e veta se përveç shtim-
it natyror ka edhe të ardhur, kështu që me ato probleme ballafaqohemi. Në
shkolla punojmë me 4 ndërrime dhe ky element lenë të kuptojë që ka
vështirësi në sistemimin dhe krijimin e kushteve. Ne kemi edhe përfaqësues
të komuniteteve tjera përveç shumicës (shqiptar) që janë egjiptian, ashkali
dhe rom, poashtu edhe goran”, ka bërë të ditur drejtori Ahmet Gajtani.
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Sipas tij, që nga viti 2001-2002 janë realizuar projekte për t’i përfshirë jo
vetëm fëmijët e këtyre komuniteteve, por edhe të tjerët. “Kemi pasur raste që
i kemi përfshi mbi 200 nxënës në mësim të përshpejtuar, edhe pse ka qenë
ndoshta më tepër e dedikuar për komunitetet pakicë aty ka pasur mundësi të
përfshihen edhe prej komunitetit shumicë e sidomos gjinia femërore është lyp
edhe ajo aty është punuar te secili komunitet me përfaqësuesit e vet dhe kemi
arritur 4 nivele, i kemi  përfunduar në vitin 2002 IRC-ja e ka ndihmuar fazën
e parë, 197 nxënës të kategorive të ndryshme ka pasur prej 10 vjeç deri në
28, të gjinive të ndryshme, pastaj e kemi kategorizuar në dy grupe prej 10-
18 dhe 19-30”176, ka sqaruar Gajtani. 

Deçani

Në komunën e Deçanit, sipas Ali Haxhosajt, drejtor për arsim nuk ka statis-
tika konkrete për shkallën e analfabetizmit, por sipas tij të gjitha femrat që
kanë kryer kanë patur mundësinë që ta vazhdojnë shkollimin e mëtejmë. Në
këtë kontekst, Haxhosaj ka potencuar se femrat nga zonat rurale, zakonisht
kanë ndërprerë shkollimin, shkaku i kushteve apo problemeve me udhëtim.  

“Nuk është aq e madhe shkalla e analfabetizmit në komunën tonë. Përpara
ka pasur disa kurse profesionale në sektor të ndryshëm, mirëpo krejt këto i
bënë varfëria, mos puna që ekziston në komunën tonë, femrat nuk kanë
mundësi të avancohen.”177

Ndërsa sa i përket bashkëpunimit me OJQ thotë se kanë njëfarë bashkëpuni-
mi me OJQ, të cilat ekzistojnë në komunë. Kësisoj, ai ka veçuar organizatën
joqeveritare  “Besa”, e cila është marrë me çështje të ndryshme dhe me punë
zejtare. Megjithatë, kjo nuk është e vetmja organizatë që është përkujdesur
për pozitën e femrave. Sipas Haxhosajt ka patur edhe organizata të tjera,
të cilat kanë kryer punësime sezonale për femrat. 

“Na si drejtorat të arsimit nuk kemi pasur mundësi për me ndiku me orga-
nizu kurse të ndryshme.”178
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Prizreni

Drejtori i arsimit në Prizren, Hasan Hoti, thotë se bëjnë përpjekje që asnjë
nxënës të mos mbetet jashtë bankave shkollore. Kësisoj, sipas tij nëse zbulo-
hen raste të braktisjes, merren masa që të njëjtit të kthehen në shkollë. 

“Nuk është bërë ndonjë analizë dhe nuk kemi statistika sa i përket analfa-
betizimit sesa është numri në komunën e Prizrenit.”179

Megjithatë, ai potencon se problemin më të madh në këtë drejtim paraqesin
pjesëtarët e minoritetit RAE (rom, ashkali dhe egjiptian). “Ne në fillim të vitit
shkollor zhvillojmë aktivitete nëpër lagje ku janë të koncentruar këto komu-
nitete dhe bëjmë, mos të them një propagandë, që të regjistrohen në vitet e
para shkollore. Nëse braktiset, prapë ekipet e caktuara të kësaj zyre por
edhe me ndihmën asociacioneve tjera i vizitojnë shtëpitë e atyre fëmijëve që
kanë braktisur, bisedojnë edhe me prindërit dhe mundohemi t’i kthejmë në
shkollë”, potencon Hoti.  

“Rastet më të shpeshta që e braktisin shkollimin janë të komunitetit rom,
ashkali dhe egjiptian, madje ose nuk regjistrohen fare në shkollë ose ju ka
kaluar mosha e regjistrimit.”180

Sipas tij është bërë përpjekje maksimale që pjesëtarët e këtyre komuniteteve
të kthehen në shkollë. Nga ana tjetër, ai thotë se është i vogël numri i vajzave
që braktisin shkollimin, ndërkohë që shtohen aktivitetet për ta zvogëluar edhe
më këtë dukuri. Madje, në këtë drejtim, Hoti thotë se ka një bashkëpunim
edhe me OJQ-të. “Patjetër drejtoria komunale bashkëpunon me të gjitha
OJQ-të, një bashkëpunim është edhe ky me ju, edhe me asociacionet tjera
që ofrojnë dhe realizojnë programe për gjithë përfshirjen e fëmijëve në arsim
si dhe promovimin e barazisë gjinore”, thekson Hoti.  Në këtë bashkëpunim,
sipas tij janë përfshirë edhe OSBE-ja, “Save the children”, si dhe disa OJQ
të romëve e egjiptasve. 
Përveç kësaj, Hoti thotë se DA-ja është duke punuar edhe në mësimin inten-
siv dhe atë joformal, të cilat kanë për synim që t`i përfshijnë në procesin
mësimor ata që kanë braktisur procesin mësimor. 
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Kamenica

Në komunën e Kamenicës, sipas drejtorit për arsim, Sabri Morina, i cili i
referohet disa statistikave të OJQ-ve, shkalla e analfabetizmit tek brezi i ri
mund të jetë diku 1 përqind. Ndërkaq te brezi më i vjetër, sipas tij, kjo
shkallë është më shumë e theksuar. Ai ka vënë në dukje se për ta patur një
pasqyrë më të saktë se sa është kjo shkallë dhe për të marrë masa për paran-
dalimin e saj nuk ka ekzistuar deri tashti ndonjë bashkëpunim me OJQ-të. 

Skënderaj

Në Skënderaj, sipas drejtorit komunal për arsim, Muhamet Bajraktari, 5
përqind e fëmijëve janë analfabetë. 

“Janë 5 përqind të fëmijëve që nuk munden të vazhdojnë shkollimin për
shkak gjendjes shumë të rëndë, kryesisht në shkollat e mesme sepse duhet
të udhëtojnë deri në 25 km në një drejtim deri në shkollë dhe me u kthye.
Këto janë problemet”181 

Fajin për ketë shifër ai ia lë gjendjes së vështirë ekonomike, duke përfshirë
këtu edhe pamundësinë për të udhëtuar, gjendjen e vështirë materiale, e cila
bën që nxënësit të mos mund t`i blejnë as librat e domosdoshme për mësim.
Për ta zbutur këtë gjendje, Bajraktari thotë t`i kenë ndihmuar shkollat fillore
në fshatrat: Açarevë, Rezallë, Makermal, Obri dhe Qubrel, nëpërmjet pro-
jekteve të Bankës Botërore dhe Ministrisë së Arsimit. 

III. Bashkëpunimi ndërmjet drejtorive për arsim dhe atyre për
barazi gjinore

“Nuk kemi ndonjë bashkëpunim konkret me zyrën për çështje gjinore, kjo
zyrtare nuk e ka zgjedh çështjen familjare dhe se është një grua e shtyer
në moshë dhe se nuk është stabile në jetë.”182

Drejtoritë për arsim dhe Zyret për barazi gjinore do të duhej të kenë një
bashkëpunim më të ngushtë për shkak se arsimimi i drejtë i njerëzve është
çështje për të cilën këto dy zyre kanë përgjegjësi dhe obligohen që në shkol-
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la të ketë mësim cilësor dhe anti-diskriminues. Por sa vërtet bashkëpunojnë
këto zyre? 

“Takimet me zyren për barazi gjinore i kemi në kuadër të mbledhjeve dhe
takimeve javore. Bashkëpunojmë për manifestime si “7 Marsi” dhe “8
Marsi.”183

Sipas Hasan Hotit, drejtor i arsimit në Prizren, me zyrën për barazi gjinore
bashkëpunon, varësisht nga nevoja. 

IV. Problemet e Drejtorive të Arsimit dhe çështjet gjinore 

Ferizaj

Ndër problemet që ballafaqohet DA-ja e Ferizajt, sipas Ahmet Gajtanit,
është mbingarkesa në shkolla. Ai përmend rastin e shkollës “Gjon Serreçi”,
e cila punon me 4 ndërrime prej orës 7:30 – 19:45. “Llogariteni atë nëse
nxënësi i klasës 4 ose 5 të shkoj në shkollë në orën 16:00 apo 17:00 ku
aftësia për të arritur diçka është e kufizuar, ndërkohë që një vështirësi të tillë
e kemi edhe te shkolla “Tefik Çanga”, e cila ka 65 vite punë dhe punon në
të njëjtën hapësirë ku ndërrohen katër palë nxënës gjatë ditës.”184

Drejtoria, të cilën e udhëheqë, sipas Gajtanit ka mundësi të kufizuara për të
luajtur një rol në drejtim të përmirësimit të kushteve nëpër shkolla, pasiqë një
pjesë të madhe të kompetencave e ka Ministria e Arsimit dhe Zyra Rajonale
e Arsimit. Nga ana tjetër, Gajtani ka potencuar edhe kufizimet buxhetore, të
cilat bëjnë që mundësitë për intervenim në raste të caktuara është tejet e
kufizuar. Ndërkohë, sipas tij numri i nxënësve vjen duke u rritur. Në vitin
2005, Ferizaj ka patur 600 nxënës me shumë, ndërsa këtë vit 1600. 

Deçani

Kreu i drejtorisë për arsim në Deçan, Ali Haxhosaj thotë se problemet në këtë
komunë janë të ngjashme sikurse në krejt Kosovën, shkaku i buxhetit të
kufizuar. “Ne me projektin e Ministrisë së Financave dhe atë të Bankës
Botërore në fund të vitit të 2006 duhet të largojmë nga sistemi i pagave 33
mësimdhënës edhe staf teknik. Krejt i kemi 657 punëtorë, do të thotë nuk

FAQE 0178

QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE 

183 Intervistë me Ahmet Gajtanin
184 Po aty

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:11 PM  Page 178



jemi duke shkuar nga progresi por nga regresi”185, thotë Haxhosaj. Për këtë
shkak, Haxhosaj thotë së këto çështje nuk mund të zgjidhin në nivel lokal
sepse nuk ka buxhet. 

Prizreni

Edhe në komunë e Prizrenit, problemet që më së shumti e përcjellin sektorin
e arsimit janë ato të natyrës materiale. Hasan Hoti, drejtor i arsimit thotë se
problemet janë të shumta, ndërkohë që ka nisur reformimi i sistemit arsimor.
“Problemet janë të ndryshme, duke filluar prej problemit hapësinor e deri te
sigurimi i teksteve, plan programeve me kohë. Po ashtu problem të madh
paraqitet edhe sigurimi i pajisjeve të shkollave me kabinete, kompjuter, me
kabinete informatike e tjera e tjera”186, ka deklaruar Hoti, duke mohuar ekzis-
tencën e problemeve të natyrës gjinore.  

Kamenica

Edhe në Kamenicë, sikurse në komunat tjera, problemi kryesor është ai me
buxhetin e vogël. Madje, sipas drejtorit për arsim Sabri Morinës, nëse nuk
ndërmerr hapa Qeveria e Kosovës gjendja në arsim do të përkeqësohet
edhe më. Kësisoj, ai potencon se buxheti i parashikuar për vitin 2006, për
sektorin e arsimit do të jetë më i vogël për 400 euro. “Është e palogjikshme
sepse formulat gjithmonë duhet të kombinohen, është marrë numri i popull-
sisë diku 55 mijë banorë që për neve tmerrësisht është frikësuese se nëse nuk
ndryshon diçka, 75 përqind e territorit do të shpërngulen”187, ka thënë
Morina.

“Është problem që fëmijën 9 vjeçar ose 6 vjeçar ta transportosh çdo ditë,
ta bartësh me kilometra, nuk do të ketë energji as prindi as nxënësi dhe
kur e ke problemin e buxhetit është vështirë me mendu për gjëra tjera, janë
shumë të rëndësishme por parësor është buxheti.”188
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“Prej 2001 e deri më 2005, 365 vajza e kanë ndërprerë mësimin, pas
shkollës fillore. Për shkak të problemeve të udhëtimit. P.sh. nxënësi e kryen
mësimin në ora 18:00, autobus ka në ora 18:00, e qon deri në fshat, e
prej fshatit duhet me udhëtu edhe 5 kilometra, kurse në ora 20:00 ose
21:00 duhet të arrijnë në shtëpi. Është shumë vështirë me udhëtu në këtë
gjendje çfarë është.”189

“Pothuajse, çdo ditë vijnë prindërit të më kontaktojnë, në komunë dhe
ankohen se duhet t’i ndalin fëmijët për në shkollë sepse nuk kanë me çka të

paguajnë udhëtimin e fëmijëve deri në shkollë.”
190

V. Sa janë të trajnuar mësimdhënësit për çështjet gjinore

“Ne zakonisht në këto trajnime i përfshijmë arsimin fillorë dhe te mesëm.
Në të ardhmen planifikojmë të bëjmë trajnime edhe në nivelin parashkol-
lorë, pra me edukatorë.”191

“Nuk e di ketë duhet ta verifikojë, e di që janë trajtuar disa tema në atë
kuptim, por a ka pasur të veçantë vetëm për çështjet gjinore nuk kam infor-
macion, por do të ishte mirë, ngaqë me rëndësi është tek nxënësit të përcil-
let që duhet patjetër të ketë barazi gjinore, sepse ata duhet të edukohen në
atë frymë që të respektohen të drejtat pa dallim gjinie.”192

Në shkollat e Ferizajt nuk ka pasur trajnime për barazi gjinore ose çështje
tjetër gjinore. Së paku kështu thotë drejtori i arsimit në ketë komunë.
Ndërkaq në Deçan ka pasur trajnime të mësimdhënësve. Sipas Ali Haxhosajt
trajnime ka pasur më herët dhe janë zhvilluar në qendrat didaktike. “Diku 75
përqind e stafit kanë kaluar në këto trajnime të ndryshme. Trajnimet janë
mbajtur në Pejë, Prizren, Gjakovë dhe Prishtinë”, thotë ai, duke mos prez-
icuar se për çfarë temash janë trajnuar ata. 

“Në Prizren nuk e di që kemi pasur trajnime me arsimtarët lidhur me çësht-
jet gjinore.”193
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191 Intervistë me Lulavera Kadriu, Zyrtare për të Drejtat e Njeriut në MASHT, e realizuar më
27.10.2006. Prishtinë
192 Intervistë  me Ahmet Gajtanin. 
193 Intervistë me Hasan Hotin

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:11 PM  Page 180



Ndërkaq në  Skënderaj, numri i atyre që kanë pasur trajnime për çështje gji-
nore arrin deri në 250 mësimdhënës. Sipas drejtorit të DA-së, Muhamet
Bajraktari këto trajnime janë organizuar nga Ministria dhe organizatat jo-
qeveritare. Ata që kanë përfituar nga këto trajnime sipas tij janë mësimd-
hënës që u japin mësim nivelit të ulët, siç janë parashkollorët dhe ata të
klasës së parë. Trajnimet janë organizuar në Skënderaj, Mitrovicë dhe
Prishtinë. “80 përqind kanë qenë femra e 20 përqind meshkuj që kanë
ndjekur këto trajnime për çështje gjinore”, ka bërë të ditur Bajraktari. Ndërsa
seleksionimin e kanë bërë DA në bashkëpunim me drejtorët e shkollave. 

“Nuk kemi mundur të organizojmë asnjë trajnim as të kontraktojmë ndonjë
institut që merret me ketë çështje. Ka pasur disa trajnime por jo për barazi
gjinore.” 194 thotë se Sabri Morina. 

VI. Reformat

Ferizaj

Sa i përket ecurisë së reformave dhe se sa po zbatohen ato, Ahmet Gajtani,
drejtor i departamentit komunal të arsimit në Ferizaj, thotë që reformat janë
duke vazhduar të implementohen sa i përket ndryshimit dhe adaptimit të
planprogrameve, sidomos të klasës së 9-të, mirëpo siç thotë ai, ishte dashur
që të bëhej një planifikim më i mirë buxhetor, që këto reforma të apliko-
heshin dhe të implementoheshin ashtu siç janë paraparë. Ai e ndërlidhë
mungesën e buxhetit direkt me pamundësinë që të krijohet hapësirë e
mjaftueshme për të gjithë nxënësit e komunës së Ferizajt, në mënyrë që ata
të kenë mundësi t`i vijojnë mësimet. Ai gjithashtu thotë që pamundësia e kri-
jimit të kushteve konform nevojave dhe kërkesave që dalin nga plani i refor-
mave, do të ndikojë negativisht në suksesin e implementimit të këtyre refor-
mave si edhe në suksesin e nxënësve gjithashtu.

“Barazia gjinore ishte dashur dhe duhet të rregullohej me ligj dhe se askush
nuk duhet të ketë privilegje në arsim, e as femrat në këtë rast, por ato duhet
të angazhohen vetë dhe të tregojnë se meritojnë vende të caktuara. Në
vend të parë duhet të jenë vlerat dhe kualiteti, e jo përkatësia gjinore.”195

FAQE 0181

AUDITIMI I ÇËSHTJEVE GJINORE NË SISTEMIN ARSIMOR

194 Intervistë me Sabri Morinën 
195 Po aty

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:11 PM  Page 181



“Arsimi nuk luan rol të rëndësishëm në përmirësimin e barazisë gjinore,
por janë faktorë tjerë të jashtëm dhe mediat që duhet ndikuar që barazia
gjinore të ngritet në nivel më të mirë.”196

Deçan

Drejtori i departamentit komunal të arsimit në Deçan, thotë se reformat krye-
sisht janë duke u zbatuar mirë. Ai mendon se arsimi nuk luan rol të rëndë-
sishëm në përmirësimin e barazisë gjinore, por janë faktorë tjerë të jashtëm
dhe mediat  që duhet ndikuar që barazia gjinore të ngritët në nivel më të
mirë. Ai thotë që reformat nuk munden me pas efekt pozitiv të menjëhershëm
në përmirësimin e barazisë gjinore. Në këtë kontekst, Haxhosaj mendon se
mungesa e kuadrit profesional në lëndë të caktuara, ndikon në mosaplikimin
dhe implementimin e reformave, ashtu siç janë paraparë. Që reformat të
kenë sukses në aspektin gjinor, ai thotë që duhet përmirësuar baza materi-
ale, kushtet ekonomike dhe shoqërore. Në këtë kontekst, Haxhosaj, mendon
se me rëndësi është edhe buxheti për arsimin, i cili doemos duhet të jetë më
i madh. Për këtë shkak, Haxhosaj, ka bindjen se pagat e arsimtarëve duhet
rritur gjithashtu, se janë nën nivelin minimal të ekzistencës.197

Prizren

Hasan Hoti, drejtor i departamentit komunal të arsimit në Prizren, thotë që
reformat po aplikohen dhe zbatohen konform ligjit. Përveç ndryshimit që
është bërë me fillimin e aplikimit të klasës së IX dhe X, sipas tij ka patur edhe
ndryshime në planprogram, ndërkohë që MASHT-i është dashur të organizo-
jë edhe trajnim shtesë. Hoti mendon se aplikimi i reformave ka sjellur një
frymë të re edhe në aspektin e barazisë gjinore. Kësisoj, ai përmendë se
është tendencë e zyrtarëve të arsimit që në klasët e ulëta, mësimdhënësit të
jenë të gjinisë femërore, pasiqë sipas tij, qasja e tyre ndaj edukimit të kësaj
moshe është më e mirë dhe më e afërt, se sa e gjinisë mashkullore.198

Qëllimi i drejoratit për klasët e ulëta, mësimdhënësit të jenë të gjinisë
femërore, pasi sipas tij, qasja e tyre ndaj edukimit të kësaj moshe është më
e mirë dhe më e afërt, se sa e gjinisë mashkullore.199
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Skënderaj

Muhamet Bajraktari, drejtor i drejtorisë komunale të arsimit në Skënderaj, ka
parashtruar vërejtje për moszbatim të reformave, shkaku i buxhetit të pam-
jaftueshëm. 

VII. Rekomandimet e drejtorëve të DA-ve

Prizren

Hasan Hoti, drejtor i drejtorisë komunale të arsimit në Prizren, rekomandon
që shkollat të pajisen me mjetet e nevojshme, të cilat do ta bëjnë të mundur
aplikimin e reformave. Ndërkaq sa i përket rekomandimeve në lidhje me
barazinë gjinore, ai mendon se duhet patur parasysh që femrave t`u jepet
përparësi kur është fjala te regjistrimi, bursat  apo qëndrimi në konvikte.
Megjithatë, Hoti ka potencuar se faktorë kryesorë që ndikojnë që reformat
të zbatohen dhe aplikohen ashtu siç janë planifikuar, është angazhimi i
MASHT-it dhe përkrahja e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, në
mënyrë që nga kjo ministri të sigurohen mjetet dhe fondet e nevojshme që
arsimi realisht të reformohet dhe ngritë nivelin kualitativ.200

Kamenicë

Në komunën e Kamenicës, drejtori i arsimit, Sabri Morina mendon se
hapësira shkollore është faktor që ndikon dukshëm në zbatimin e procesit të
reformave. Ai gjithashtu përmend edhe pagat e ulëta dhe aspak motivuese
për mësimdhënësit, që ata të përkushtohen në tërësi në realizimin e planit
mësimor, sipas reformave. Ndërsa, që reformat të kenë efekt pozitiv në traj-
timin e gjinive, ai propozon që nga ana e MASHT-it, të organizohen sa më
shumë trajnime me mësimdhënës.201

Skënderaj

Drejtori i drejtorisë komunale të arsimit në Skënderaj, Muhamet Bajraktari,
thotë se njëra prej arsyeve kryesore të pamundësisë së vijimit të shkollimit
nga ana e nxënësve, e sidomos të atyre që jetojnë në vise malore, deri në
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25 km largësi nga shkolla, është transporti, pra pamundësia që të paguhet
transporti çdo ditë nga dy herë. Posaçërisht kjo ndikon negativisht te gjinia
femërore, duke patur parasysh mentalitetin e viseve rurale, ku djemve u jepet
përparësi për t`u shkolluar në raport me vajzat. Për këtë shkak, njëri nga
rekomandimet kryesore të Bajraktarit është që MASHT-i, varësisht prej kërke-
save të departamenteve komunale, të sigurojë transportin për nxënës në vise
të caktuara.202

I. Zyret për Barazi Gjinore në komuna  

Cila është rëndësia e çështjeve gjinore në arsim? 

Nga fjalët e zyrtareve të çështjeve gjinore në Kuvende Komunale shihet që
ato ju japin rëndësi të madhe këtyre çështjeve. Ato thonë të jenë shumë të
motivuar që të përmirësojnë barazinë gjinore në komunat ku veprojnë.  

Kamenicë

Zejnije Lenjani, zyrtare për barazi gjinore në Komunën e Kamenicës thotë se
çështjeve gjinore ju kushtohet një rëndësi të madhe. “Këtyre çështjeve ne ju
kushtojmë shumë rëndësi sepse për ketë arsye ne jemi të emëruara edhe për
atë arsye ne veprojmë, komunikojmë, bashkëpunojmë dhe jemi shpesh në
terren. Një ndër çështjet më kryesore që është duke u bërë në komunën e
Kamenicës është, sipas mendimit tim, balancimi në mes meshkujve dhe fem-
rave pa marrë parasysh në çfarë sfere ata punojnë apo jetojnë”203, ka bërë
të ditur Lenjani.  

Skënderaj

Hyke Ymeri, zyrtare e barazi gjinore në Kuvendin Komunal të Skënderajt,
pohon angazhimin për arritjen e barazisë gjinore, sidomos në sferën e
arsimit, ku synim kryesor është  krijimi i mundësive të barabarta për të dy
gjinitë d.m.th për vajza dhe djem.”204
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Ferizaj
Zyrtarja për barazi gjinore në komunën e Ferizajt, Vjollca Krasniqi thotë se
për të arritur barazi gjinore në të gjitha fushat e jetës nuk do t’i mjaftonte as
jeta e saj.205

Prizren

Zyrtarja e Barazisë Gjinore në Prizren, Adelina Sopi,  thotë se në sektorin e
arsimit në komunën e saj gjendja e barazisë gjinore është në nivel të
kënaqshëm. “Është në nivel të mirë nuk ka diskriminim, p.sh. nuk regjistrohet
në shkollë të mesme pse është vajzë apo pse është djalë. Numri i mësimd-
hënësve është në nivel të njëjtë sa ka meshkuj ka edhe femra, bile në disa
raste nëse e shikojmë me përqindje ka më shumë femra se sa meshkuj si
mësimdhënëse, si edukatore apo si mësuese, shprehet zyrtarja Sopi.
Megjithatë, ajo ka pohuar të mos jetë e kënaqur me barazinë gjinore sa i
përket përfaqësimit në detyra udhëheqëse. “Si drejtoresha është numër tepër
i vogël. Gjithmonë në ato pozita udhëheqëse vendimmarrje numri është i
vogël, mund t’i numërojmë në gishta.206

II. Trajnimet për çështje gjinore nëpër shkolla 

Në komunën e Ferizajt, Kamenicës dhe Skënderajt, nuk ka pasur trajnime
për çështje gjinore nëpër shkolla fillore dhe të mesme. Pavarësisht se zyrtaret
për çështje gjinore në këto komuna kanë pasur përpjekje për të organizuar
diçka të tillë,  këto tentime kanë mbetur pa u realizuar, shkaku i buxhetit
komunal të kufizuar. 
Zejnije Lenjani, zyrtare për barazi gjinore në komunën e Kamenicës, thotë
shkaku i mungesë së mjeteve nuk kanë arritur asnjëherë që të kenë trajnime
për çështje gjinore. “Nuk kemi pasur ndonjë trajnim duke konsideruar se tra-
jnimet janë më shumë pjesë e OJQ-ve”207, ka thënë Lenjani. Njësoj paraqitet
situata edhe në komunën e Skënderajt. Zyrtarja për këto çështje, Hyke Ymeri,
ndonëse pohon të ketë patur vullnet për trajnime kësisoj, potencon mungesën
e buxhetit.208 Por, as në komunën e Ferizajt nuk paraqitet gjendja më e mirë
në këtë drejtim, edhe pse kjo është komunë me një buxhet më të madh.
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Zyrtarja për këto çështje në ketë komunë Vjollca Krasniqi thotë se trajnime
nuk ka pasur, por është themeluar “Komiteti për Barazi Gjinore.”209 dhe në
këtë komitet ajo ju ka propozuar që të mbajnë trajnime nëpër shkolla për
barazi gjinore.210

As në dy komunat tjera në atë të Prizrenit dhe Deçanit nuk ka pasur trajnime
për çështje gjinore në shkolla, apo të ekipit të mësimdhënësve. Në Deçan,
sipas zyrtares për çështje gjinore ka patur vetëm disa ligjërata dhe trajnime
me OJQ-të lokale për dhunën paramartesore. Ndërsa homologia e saj nga
Prizreni thotë se Komiteti për Barazi Gjinore ka organizuar disa tryeza të
rrumbullakëta, por jo edhe trajnime nëpër shkolla. Megjithatë, në
bashkëpunim me KEDP-in, kanë trajnuar 20 trajnerë për çështje gjinore. Këta
trajnerë kanë kaluar nëpër këtë program për një vit të tërë, kanë fituar kred-
itë e nevojshme dhe në fund janë certifikuara nga MASHT-i. Më pas këta tra-
jnerë kanë trajnuar 250 trajner të ri, ndërkohë që çdo vit llogaritet se trajno-
hen 200-300 trajnerë për çështje gjinore.  Këto janë trajnime, të cilat i bëjnë
më dije mësimdhënësve se si çështjet gjinore t`i integrojnë në mësimdhënie,
si ta shmangin diskriminimin gjinor etj.”211

III. Zyret për Barazi Gjinore dhe zhdukja e analfabetizmit

Analfabetizmi në Kosovë ende konsiderohet dukuri shqetësuese, sidomos në
zonat rurale, ku për shkaqe të ndryshme analfabetizmi mbetet prezent. Më
të prekura janë femrat që jetojnë në këto zona rurale. Edhe pse organizata
ndërkombëtare si ESI kanë rekomanduar se duhet të ndërmerren hapa që të
përmirësohet jeta në zonat rurale, institucionet e Kosovës, qofshin ato lokale
apo qendrore kanë bërë pak për përmirësimin e jetës dhe të shkollimit në
këto zona. 
Zenije Lenjani, zyrtare për barazi gjinore në Kamenicë nuk e mohon që në
komunën e saj është prezent analfabetizmi, por thotë se ka munguar
bashkëpunimi me OJQ-të që merrem me këto çështje dhe organeve të
pushtetit lokal. Ajo thotë se kanë bërë atë që kanë munduar në këtë drejtim
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por buxheti sipas saj është ai që pamundëson nismat në këtë drejtim. Sipas
saj, femrat e zonave malore janë të prekura më shumë nga ky fenomen.
“Unë e kam pa një angazhim të madh që kanë bërë femrat e një fshati në
kufi me Serbinë. Neve po na mbeten një numër i madh i femrave pa u
arsimuar nëse Kuvendi Komunal nuk e siguron transportin ose nëse nuk i ven-
dosim në konvikte. Në bashkëpunim me udhëheqësit e kësaj komune edhe
në koordinim me punën e Departamentit të Arsimit, këta kanë treguar interes-
im që atyre vajzave t’u mundësohet shkollimi, d.m.th. ta vijojnë klasën e
X”212, rrëfen Lenjani. 
Një ndër rajonet, i cili supozohet të ketë shkallë më të lartë të analfabetizmit
është rajoni i Drenicës. Zyra për Barazi Gjinore e Skënderajt që udhëhiqet
nga Hyke Ymeri nuk ka realizuar asnjë projekt që do të kishte si qëllim
zhdukjen e analfabetizmit. Ymeri thotë se e ka pasur idenë që të bëjë një
hulumtim për ta patur një pasqyrë më të saktë për shkallën e analfabetizmit,
por që shkaku i mungesës së mjeteve materiale, kjo gjë ka mbetur pa u real-
izuar. 
Ndërkaq në Ferizaj ka pasur një projekt për mësimin e përshpejtuar ku kanë
qenë të inkuadruar njerëzit që nuk kanë qenë të arsimuar më herët, ose që
për shkaqe të ndryshme e kanë ndërprerë shkollimin. Por, ky projekt sipas
Vjollca Krasniqit (zyrtare për barazi gjinore), është bërë para se ajo ta marrë
këtë postë. Ndërkaq prej se ajo ndodhet në këtë pozitë, ndonjë projekt
kundër analfabetizmit nuk është realizuar. 
Në Prizren, para se të themelohej zyra për barazi gjinore, një OJQ me
emrin “Motrat Qiriazi” në njëfarë mënyre po kryente “detyrat” e kësaj zyre.
Një nga angazhimet e saj ishte të zhdukte analfabetizmin në komunën e
Prizrenit. Adelina Sopi, përgjegjëse për çështje gjinore në ketë komunë për-
mend rolin e madh të “Motrave Qiriazi” dhe thotë se kjo OJQ ka bërë shumë
për ketë fenomen. Zyra që drejton Sopi më shumë ka bërë në organizimin e
arsimimit joformal. 
Kurse në Deçan, nuk është  bërë asgjë në lidhje me zhdukjen e analfabet-
izmit. Këtë e pranon edhe Zoje Sejfiu, udhëheqëse e zyrës për barazi gji-
nore në këtë komunë. Ajo përmend rastet kur një shoqatë për mbrojtjen e
gruas dhe fëmijëve ka bërë disa trajnime për zhdukjen e analfabetizmit në
këtë komunë, por se mohon të ketë patur ndonjë nismë të karakterit zyrtar.  
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IV. Sa ndikojnë Zyret për Barazi Gjinore për çështjet e arsimit
dhe gjinisë213

Zyret për Barazi Gjinore në kuadër të pushtetit lokal janë organizma të ri.
Por sa mund të ndikojnë këto zyrtare që përfaqësojnë çështjet gjinore në
vendimmarrje dhe në politikat lokale për arsim dhe gjini? 
Zejnije Lenjani nga komuna e Kamenicës, mendon se zyra që drejton ajo ka
patur ndikim, kur është bërë ndarja e bursave. “Dihet se aty është zgjedhë
komisioni nga organet udhëheqëse dhe nga organet kompetente. Aty kanë
qenë katër anëtarë të gjinisë mashkullore, ndërsa unë e vetmja anëtare
femër. Puna ime ka qenë më shumë vëzhgim dhe monitorim të komisionit. Në
pyetje kanë qenë ndarja e bursave, edhe për meshkuj edhe për femra, kup-
tohet për ato profile për të cilat është shpallë konkursi. Kanë qenë profile dhe
drejtime te caktuara. Unë e kam vërejt nga ai komision se ndarja e bursave
është bërë në bazë të kritereve të cilat janë përcaktuar me rregullore dhe për-
parësi kanë patur femrat”, ka sqaruar Lenjani. Ajo ka pohuar se në zyrën e
saj ka pranuar disa ankesa nga pjesëtaret e gjinisë së saj, por se asnjëra
nga to nuk ka qenë lidhur me diskriminim në baza gjinore. 
Edhe pse zyrtaret për barazi gjinore në përgjithësi më shumë monitorojnë
punën e Kuvendit dhe të institucioneve tjera lokale, vetë emërimi i tyre dhe
krijimi i këtyre zyrave nënkupton se ato mund të ndikojnë në aspektin e bal-
ancës së gjinive në institucionet lokale. 
Hyke Ymeri nga komuna e Skenderajt, thotë që prej se është emëruar në këtë
post, çdo herë ka ngritur zërin për çështjet që kanë të bëjnë me gjininë.
“Çdoherë në Komitetin për Barazi Gjinore i kemi trajtuar problemet me të
cilat ballafaqohen nxënësit e shkollave të komunës tonë.214”, ka deklaruar
zyrtarja Ymeri.  
Ndërkaq Vjollca Krasniqi, zyrtare për barazi gjinore në Ferizaj, thotë se ka
monitoruar punën në komunën e Ferizajt, mirëpo nuk ka patur të drejtë vote.
Megjithatë, ajo ka theksuar se në rast të ndonjë shkelje të çështjeve gjinore,
do të shfrytëzonte mundësinë për ta paraqitur rastin në Bord të Drejtorëve.
Por, në këtë kontekst, ajo ka deklaruar se nuk ka pranuar ndonjë ankesë ku
flitet për shkelje të të drejtave në aspektin gjinor në shkollë. 
Adelina Sopi nga Prizreni, ka bindjen se zyra që udhëheqë ajo merret
parasysh shumë pak nga kolegët dhe institucionet lokale. “Zyra për Barazi
Gjinore funksionon si mekanizëm. Por zëri është pak i ulët jo pse nuk dëshi-
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rojmë ne me ngritë zërin por përkrahja si zyrtare edhe nga ana e rrethit edhe
nga ana e vet insistitucionit është e mangët”.215 Ajo përmend edhe fakte të
injorimit të zyrës së saj, ndërkohë që janë vetë këto institucione, të cilat duhet
ta respektojnë barazinë gjinore. “Kemi insistuar që në një shkollë të mesme
të regjistrohet një vajzë që ka qenë rast specifik dhe që është lënë anash pa
u regjistruar në shkollë. Në mënyrë zyrtare nëpër mjet meje dhe komitetit
kanë shkuar kërkesat në Departamentin e Arsimit të regjistrohet një vajzë që
ka qenë rast specifik, që është lënë anash pa u regjistruar në shkollë. Për
shkak të ndikimit të prindërve apo rrethit në një rajon të Prizrenit edhe pas
shumë peripetive vajza ka arritur ta marrë pëlqimin nga prindërit dhe të
regjistrohet në shkollë, por me vonesë”216, ka bërë të ditur zyrtarja Sopi, duke
u ankuar që kërkesa e saj është konsideruar nga ky departament si individ-
uale dhe nuk është shqyrtuar në mënyrë  institucionale.
Edhe Zyra për Barazi Gjinore në Deçan, është përballur më vështirësi të
përafërta me simotrat e saj nëpër komunat tjera. Zoje Sejfiu, drejtuese e saj,
thotë se për të realizuar ndonjë kërkesë që ka të bëj më barazinë gjinore,
zyrtarët e lartë komunalë i kanë thënë asaj se duhet bërë kërkesë 5 apo 50
herë. Sipas, saj, Zyra për Çështje Gjinore në UNMIK u ka thënë se duhet të
jenë imponues karshi kërkesave që shtrojnë. 

V. Arsimi dhe gjinia

Rolet gjinore janë të lidhura ngushtë me mënyrën se si edukohen njerëzit në
shkollë. 
Hyke Ymeri, Zyrtare për Barazi Gjinore në Skënderaj, thotë se duke e ditur
që vajzat e të sotmes janë gratë e së nesërmes ka një kujdes të madh që ato
të mos e braktisin shkollimin. “Për ketë qëllim më ka interesuar të bëjë një-
farë mënyre një lloj hulumtimi për arsyet dhe shkaqet e braktisjes së shkollës
dhe për këtë qëllim i kam hartuar disa pyetësorë”217, ka bërë të ditur Ymeri.
Ky hulumtim i saj është zhvilluar në vitin 2004 dhe sipas saj ka patur për qël-
lim që të nxjerrë në pah sa fëmijë kanë mbetur jashtë bankave, si dhe arsyet
e braktisjes së shkollës. ”Sipas atyre pyetësorëve rezulton se shkak kryesor
kanë qenë kushtet ekonomike.218”, ka sqaruar Ymeri. 
Sipas saj shqetësuese është pjesëmarrja jo e kënaqshme e vajzave në arsimin
e obligueshëm dhe në arsimin e mesëm dhe të lartë si dhe braktisja e shkol-
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lës sidomos nga vajzat.”219 Ajo thotë te ketë mbajtur disa trajnime nëpër fsha-
tra me gratë dhe vajzat për rëndësinë e arsimimit të tyre, në përpjekje për të
inkurajuar kthimin e tyre në shkollë. Homologia e Hyke Ymerit, nga
Kamenica, Zejnie Lenjani, thotë se përkundër faktit që në Kamenicë nuk ka
shkollë të lartë dhe fakultet, ajo ka qenë shumë aktive në shkolla të mesme
dhe në ato fillore. Ajo mban kontakte të rregullta me mësimdhënës dhe drej-
torë të shkollave të mesme dhe fillore në Kamenicë. Nganjëherë, ajo edhe jo
zyrtarisht, thotë se i viziton shkollat dhe ka vërejtur se njëri ndër problemet
kryesore është sidomos ai kur vajzat bien në dashuri me djemtë dhe si rezul-
tat i presionit të familjes apo mësimdhënësve detyrohen ta braktisin shkollim-
in. Kësisoj, zyrtarja Lenjani vë në spikamë se angazhimi i saj në këtë drejtim
është që rastet e tilla t`i marrë nën mbrojtje duke kërkuar që këtyre femrave të
mos u cenohet e drejta e shkollimit për shkak të futjes në lidhje dashurie. 
Ndërkohë sipas saj, një problem tjetër për vajzat e fshatit është edhe
pamundësia për të udhëtuar deri në shkollë, e cila shkakton shpesh edhe ndër-
prerjen e mësimeve nga ana e tyre. ”Në fshat në qoftë se vajza nuk ka me
çfarë të udhëtojë, nuk ka para ta paguajë mujoren, ndaj nëse nuk mund të ven-
doset në konvikt, detyrohet vetvetiu ta ndërpresë shkollimin e mëtejmë.220

Ajo ankohet se zyrja e saj shpeshherë është anashkaluar dhe se ka probleme
të mëdha me buxhetin. “Buxheti221 është shumë i vogël. Unë kam dashur të
bëjë një projekt propozim për disa broshura dhe t`i njoftojë udhëheqësit dhe
qytetarët se në çfarë niveli është barazia gjinore, duke u nisur që nga Kuvendi
komunal. Bile, kam menduar që t`u bëjë vizita edhe veprimtarive afariste private
për të parë sesa është numri i të punësuarve femra e meshkuj, sepse ka keqtraj-
time dhe keqpërdorime, sa nuk ta merrë mendja”222, thotë ajo.
Në komunën e Ferizajt, duket çështjet gjinore nuk kanë ndonjë lidhshmëri me
arsimin, pasi që zyrtarja për këto çështje thotë se nuk kanë bërë diçka
konkrete për çështjet gjinore në arsim. Sipas saj, në zonat e thella rurale,
problemi kryesor është se vajzat ndërpresin shkollimin shkaku i vështirësive
me transport apo i steorotipeve gjinore. 
Gjendje e përafërt është edhe në komunën e Prizrenit. Zyra për Barazi
Gjinore, përkatësisht udhëheqësja e kësaj zyre thotë se nuk kanë bërë diçka
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konkrete që ja vlen të veçohet për arsimin dhe gjinitë. Edhe më pak
premtuese duket gjendja në Deçan. Zyra për barazi gjinore nuk përkrahet
nga askush dhe as që ka patur ndonjëherë aktivitet për çështjet gjinore,
përveç grumbullimit të disa statistikave për nevoja të MASHT-it. 

VI. Me kë bashkëpunojnë Zyrtaret për Barazi Gjinore

Zenije Lenjani nga Kamenica, thotë se në këtë komunë janë vetëm dy orga-
nizata që merren me arsim dhe çështje gjinore. Ato janë: “Kosovska devoj-
ka” dhe “Fortesa”. “Kuptohet që ajo “Kosovska devojka” zhvillon aktivitete
për komunitetin serb, kurse “Fortesa” për popullatën shqiptare. Mirëpo ajo
që është pozitive te këto dy organizata joqeveritare është se të dyja, realiz-
imin e projekteve dhe donacionet që fitojnë nga donatorë i realizojnë
bashkërisht. “Kanë realizuar një numër të projekteve, aq sa kanë mundur me
fitue donacione nga të huajt”223, Lenjani, duket e  impresionuar me punën e
këtyre organizatave. Sipas saj, ato kanë organizuar ligjërata për nxënës të
shkollave të mesme si “Parandalimi i dhunës” paramartesore dhe pasmarte-
sore. 
Ajo thotë se kanë mirëkuptim dhe bashkëpunim me DA-në, sidomos kur është
në pyetje pranimi i punëtorëve të rinj dhe çështja e gjinisë së tyre.  Hyke
Ymeri, zyrtare për barazi gjinore në Skënderaj, thotë se përkundër ekzistim-
it të një numri të OJQ-ve në komunë, asnjëra nga to nuk merret me çështje
të arsimit. 
Në Ferizaj, bashkëpunimi ndërmjet zyres për barazi gjinore dhe OJQ-ve
ekziston vetëm kur është fjala e pajisjes me statistika. “Puna jonë është edhe
ashtu e lidhur si zyrtare për barazi gjinore me OJQ sepse ne informacionet
i marrim nga OJQ-të sepse ato janë vazhdimisht në teren mirëpo nuk kam
informacion të saktë të komunës tonë se si është gjendja në arsim”224, thotë
zyrtarja Vjollca Krasniqi. 
Edhe në Prizren, sipas Zyrtares për Barazi Gjinore, Adelina Sopi, ekziston
një bashkëpunim i mirë me organizatat joqeveritare. Sipas Sopit, zyra e saj
ka marrë qëndrim që në bashkëpunim me OJQ-të, të përpilohen projekte të
përbashkëta për ta luftuar trafikimin e qenieve njerëzore. “U bë projekti
gjetëm mjete prej buxhetit të komunës, komuna financonte këtë projekt.
Poenta ishte që na me shku nëpër shkollat e mesme, sidomos nëpër vitet e
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para, të dyta e klasat e nënta ku donim ta bënim njëfarë sensibilizimi të
nxënësve për ketë dukuri, ta luftojmë këtë dukuri. Kontaktuam me zyrën
regjionale të arsimit në Prizren, bëmë kërkesë më shkrim thjeshtë për një leje
me pas qasje nëpër shkollat e mesme. Përgjigje nuk kemi marr as gojarisht
e as me shkrim225”, ankohet kjo zyrtare.  Sipas saj, zyra e saj është injoruar
nga institucionet e tjera lokale dhe ne njëfarë mënyre ka pasur një
“degradim institucional”. 
Kjo zyre ka vënë bashkëpunim me OJQ “Motrat Qiriazi”, e cila është marrë
me arsimimin e grave në zonën e Hasit dhe me luftimin e analfabetizmit që
nga themelimi. Ajo thotë se bashkëpunimi është fokusuar më shumë tek
mbledhja e të dhënave, pasi që DA-ja nuk ka arritur t’i sigurojë ato. 
Në Deçan, zyrtarja Hyke Ymeri thekson se nuk ka ndonjë bashkëpunim ndër-
mjet të drejtorit të Arsimit dhe zyrës së saj. Ajo pranon se ka marrë kritika
nga OSBE-ja.”226

VII. Si vlerësohen reformat nga aspekti gjinor?

Zyrtarja për Barazi Gjinore në Ferizaj, Vjollca Krasniqi thotë se në planpro-
gramet shkollore nuk duhet të ketë ndarje të djemve dhe vajzave. Në këtë
kontekst, ajo pohon të mos jetë e kënaqur me reformat që kanë nisur së zbat-
uari, ndaj angazhohet për reformimin e teksteve mësimore dhe mësimd-
hënësve. 
Ndërkaq Zejnije Lenjani nga Zyra për Barazi Gjinore në Kamenicë mendon
se është buxheti ai që po pengon realizimin e reformave. Ajo mendon se
gjinia përkrahet nga institucionet lokale. “Unë kisha dashur të bëhet një tra-
jnim me udhëheqëset e pushtetit lokal. Me ndryshu mendjen e tyre, se shpesh
ti ke njerëz konzervativ që mendojnë se femra nuk është në gjendje të
udhëheqë”227, thotë Lenjani, duke kërkuar një reformim edhe të mentalitetit. 

Megjithatë, kolegia e saj nga Prizreni Adelina Sopi, mendon se shoqëria
kosovare është tolerante dhe nuk diskriminon. Ajo mendon se shumë çështje
të reformave janë të lidhura me buxhetin duke përfshirë edhe çështjet gji-
nore. “Mësimdhënësit ndoshta nuk e kanë atë qetësinë shpirtërore të duhur.
Ta marrim një femër mësimdhënëse, e cila ka lënë një fëmijë në shtëpi, në
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pamundësi për ta dërguar në çerdhe, shkaku i  mungesës së mjeteve materi-
ale, ndërkohë që nga ana tjetër përpiqet t`i edukojë fëmijët e tjerë”228, thek-
son zyrtarja Sopi. 
Ajo thotë se ka marrë shpesh pjesë në panele intervistuese, në të cilat kolegët
e saj meshkuj shpesh i janë drejtuar me një ton pezhorativ: “ku janë tash fem-
rat e tua?!” 

Përfundim

Siç vihet re në ketë raport çështjet gjinore kanë një rëndësi të madhe për
Drejtorët e Drejtorive të Arsimit dhe për Zyrtaret për Barazi Gjinore nëpër
komuna. Megjithatë, DA-të duket se nuk kanë bërë përpjekje të duhura për
çështje gjinore. Rëndësia, të cilën ata e deklarojnë për kujdesin ndaj aspek-
ti gjinor është më shumë deklarative sesa përmbajtjesore. Kjo vërtetohet nga
fjalët e tyre, të cilat nuk mund të vërtetohen në praktikë. 
Zyrtaret për Barazi Gjinore në komuna, e sidomos në komunat e Prizrenit
dhe të Deçanit janë të dëshpëruara me mënyrën se si trajtohen nga kolegët
e tyre që udhëheqin arsimin ose ndonjë sektor tjetër. Ato kanë deklaruar se
nuk janë të trajtuara institucionalisht. Rasti i tillë është ai i zyrtares për barazi
gjinore të Prizrenit, e cila është përballur me shumë probleme ‘burokratike’
teksa po bënte një kërkesë që të regjistrojë në shkollë një vajzë, e cila ka
pasur probleme për të vazhduar shkollimin, shkaku i prindërve dhe rrethit. 
Siç shihet nga rezultatet e këtij raporti kualiteti i bashkëpunimit në mes të DA-
ve dhe ZBGJ-ve është jo nën nivelin e duhur. Bile, në disa komuna as që
ekziston ky bashkëpunim siç është rasti i Deçanit. Në njëfarë mënyre, kjo tre-
gon mosbesim të thellë në punën e këtyre zyrave dhe misionit të tyre ose
bëhet fjalë për paragjykime personale nga ana e drejtorëve të arsimit. Kjo
është dëshmuar në Ferizaj kur zyrtari më i lartë i arsimit thotë se
bashkëpunon me sektorin e çështjeve gjinore me rastin e “8 Marsit”. Ky
“bashkëpunim” i reduktuar vetëm për “Ditën e Gruas” dëshmon se Drejtorët
Komunal të Arsimit nuk kanë arritur të dalin jashtë kornizave të të  menduar-
it tradicional për çështjet gjinore. 
Zyrtaret për Barazi Gjinore, mund të ndikojnë në punën e qeverisë lokale
vetëm atëherë kur bëhet ndarja e bursave duke monitoruar ketë proces dhe
duke u munduar që t’u dalin në ndihmë vajzave që vërtetë kanë nevojë për
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një bursë. Mirëpo në çështje tjera ndikimi i zyrtareve për çështje gjinore
duket shumë i vogël, duke arritur përmasat e situatave përqeshëse. Këto
zyrtare ndjehen të vetmuara, sepse përveç mungesës së bashkëpunimit, për-
ballen edhe me buxhetin, i cili është i pamjaftueshëm për realizimin e objek-
tivave që kanë këto zyre. 
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ANALIZA E ÇËSHTJEVE GJINORE NË ARSIMIN E KOMUNITETET TURK, BOSH-
NJAK, SERB, E ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN 

Konteksti

Sikurse edhe tek popullata shumicë poashtu edhe tek ajo pakicë ekziston një
bindje e përgjithshme se sistemi arsimor vuan nga stereotipet dhe pabaraz-
itë gjinore. Megjithatë problemet duken se janë më të ndryshme tek të gjitha
përkatësitë etnike në Kosovë. Ne këtë vijë qëllimi i këtij hulumtimi është
vëzhgimi i gjendjes së përfaqësimit të gjinive në sistemin arsimor gjegjësisht
në shkollat në të cilat edukohen fëmijët boshnjakë, serbë, turk dhe RAE.
Hulumtimi për këtë çështje, përfshinë punën në terren në pjesë të ndryshme
të Kosovës, ku janë intervistuar akterët kryesor të arsimit, nga të dy gjinitë
dhe mosha të ndryshme. Poashtu, në këtë hulumtim janë përfshirë edhe tek-
stet shkollore që i shfrytëzojnë nxënësit e kombësisë boshnjake dhe turke.
Në këtë hulumtim do të mund të shihet mënyra e të menduarit të njerëzve, të
cilët në mënyra të ndryshme janë të inkuadruara në procesin arsimor. Ajo që
është vërejtur gjatë analizës është qasja e ndryshuar e mënyrës së orga-
nizimit të arsimit në gjuhën boshnjake dhe turke në raport me fëmijët serb
dhe respektivisht popullatën rome. Ky ndryshim vërehet në strukturën e pro-
cesit arsimor fillor, sepse fëmijët boshnjak për dallim nga fëmijët serb dhe
rom, vijojnë shkollën fillore nëntë vjeçare, ndërsa ata serb dhe rom tetëv-
jeçare. Ndërkohë ekziston edhe një dallim i  madh, pasiqë fëmijët boshnjak
dhe turk mësojnë sipas planprogrameve të Ministrisë ë Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë së Kosovës, përderisa fëmijët serb sipas planprogrameve të
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Serbisë.
Kur është fjala për resurset njerëzore dhe potencialet e kuadrit mësimor, si
dhe të barazisë gjinore, poashtu vërehen disa dallime të theksuara prej një
bashkësie në tjetrën. Derisa shkollat në gjuhën boshnjake dhe turke kanë
raport tradicional ndaj arsimit, në shkollat e në gjuhën serbe për mungesë të
mundësisë së arsimimit në gjuhën amtare e vijojnë mësimin edhe fëmijët rom.
Në procesin e qeverisjes së shkollave në Kosovë poashtu vërehen dallime
ndërmjet bashkësisë boshnjake në një anë dhe bashkësisë serbe dhe RAE
nga ana tjetër. Në fakt më shumë femra drejtoresha ka në shkollat serbe sesa

FAQE 0195

AUDITIMI I ÇËSHTJEVE GJINORE NË SISTEMIN ARSIMOR

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:11 PM  Page 195



në shkollat në gjuhën boshnjake, ndërkaq asnjë rome nuk është drejtoreshë
e asnjë shkolle në Kosovë. Në këtë kontekst, ajo që duhet përmendur është
problemi i teksteve shkollore. Është vërejtur se për klasën e nëntë të arsimit
fillor apo edhe klasat e niveleve të tjera në gjuhën boshnjake, në periudhën
e kaluar, nuk është shtypur asnjë libër mësimi. Nga ana tjetër është bërë e
ditur se për vitin e ardhshëm shkollor po përgatiten tekstet mësimore për
klasën e parë, dytë, gjashtë dhe shtatë për fëmijët në gjuhën boshnjake, të
cilët i vijojnë mësimet sipas planprogrameve kosovare. Sa i përket teksteve
mësimore dhe literaturës në përgjithësi nxënësit e klasave të treta, katërta,
pesta dhe të teta edhe më tutje do të mësojnë nga librat e importuara nga
Bosnja dhe Hercegovina. Të njëjtin fat e ndajnë edhe fëmijët e shkollave të
mesme dhe të larta. 
Mungesa e literaturës së nevojshme në gjuhën boshnjake e ka vështirësuar
tej mase procesin mësimor për komunitetin boshnjak. Poashtu duhet të saktë-
sojmë se librat,  të cilat vijnë nga Sarajeva nuk janë të harmonizuara me
planprogramet në Kosovë. 
Sa i përket fëmijëve serb, rom dhe kuadrit mësimor, ata sikurse edhe vitet e
mëparshme shfrytëzojnë librat nga Beogradi, të cilat janë të harmonizuara
me planprogramet e  Serbisë. 
Librat në gjuhën boshnjake dhe librat në gjuhën serbe që përgatitën në
Bosnje e Hercegovinë dhe Serbi, nuk mund të blihen askund në Kosovë. 
Për dallim prej tyre, komuniteti rom është në gjendje më të palakmueshme.
Ata nuk kanë as shkolla, as mësimdhënës dhe as libra në gjuhën e tyre
amtare, ndaj janë të detyruar që mësimin ta mbajnë në shkollat me mësim
në gjuhën serbe apo shqipe. Nga hulumtimi vërehet se nga viti 1999 nuk
është shënuar asnjë ndryshim në drejtim pozitiv. Prandaj, duke patur
parasysh këtë gjendje është vështirë të flitet për një balancë ndërmjet gjinive. 
Mungesa e të dhënave statistikore lidhur me përfaqësimin gjinor në sistemin
arsimor të komunitetit boshnjakë, serbë e RAE e ka vështirësuar edhe anal-
izën tonë shikuar nga aspekti gjinor. Megjithatë, sipas të dhënave të marra
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë numri i personelit të të
gjitha përkatësive kombëtare, me përjashtim të serbëve, është   paraqitur në
grafikonin në vijim: 
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Grafikoni 1 Personeli mësimdhënës sipas përkatësisë kombëtare

Burimi: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë/Njësia SMIA

Përfshirja e personelit mësimdhënës sipas përkatësisë etnike në shkollat e
Kosovës paraqitet kështu: 49 përqind janë mësimdhënës të komunitetit bosh-
njak, 24 përqind  të komunitetit turk, 21 përqind të komunitetit goran, 5
përqind të komunitetit rom dhe 1 përqind të komunitetit egjiptian. 

Grafikoni 2 Nxënësit sipas përkatësisë kombëtare

Burimi: MASHT /Njësia SMIA

21% Goran 1% Egjiptian24% Turk5% Roma49% Boshnjak

21% Goran7% Egjiptian18% Ashkali21% Turk9% Roma24% Boshnjak
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Përfshirja e nxënësve sipas përkatësisë etnike në sistemin parashkollor në
shkollat e Kosovës është si vijon: 39 përqind të nxënësve janë nga komuniteti
turk, 35 përqind nga komuniteti rom, 22 përqind nga komuniteti boshnjak,
2 përqind nga komuniteti ashkali dhe 2 përqind nga komunitetet e tjera.      

Grafikoni 3 Përfshirja e nxënësve në nivelin parafillor sipas përkatësisë kombëtare

Burimi: MASHT /Njësia SMIA

Përfshirja e nxënësve në nivelin parafillor sipas përkatësisë kombëtare në
shkollat e Kosovës paraqitet kështu: 24 përqind e nxënësve janë nga komu-
niteti boshnjak 21 përqind nga komuniteti goran, 21 përqind nga komuniteti
turk, 18 përqind nga  komunitetit ashkali, 9 përqind nga komuniteti rom dhe
7 përqind nga komunitetit egjiptian.
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Grafikoni 4 Nxënësit sipas përkatësisë kombëtare në nivelin fillor  

Burimi: MASHT /Njësia SMIA

Përfshirja e nxënësve sipas përkatësisë kombëtare në nivelin fillor nëpër shkollat
e Kosovës është: 3.460 nxënës të komunitetit boshnjak, 2.320 nxënës të komu-
nitetit turk, 1.450 nxënës të komunitetit goran, 1.003 nxënës të komunitetit
egjiptian, 543 nxënës të komunitetit rom dhe 75 nxënës të komunitetit kroat. 

Grafikoni 5 Nxënësit në nivelit e arsimit të mesëm të lartë sipas përkatësisë kombëtare

Burimi: MASHT /Njësia SMIA
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Paraqitje e nxënësve sipas përkatësisë etnike në shkollat e mesme të
Kosovës është :  673 nxënës të komunitetit boshnjak, 544 nxënës të komu-
nitetit turk, 116 nxënës të komunitetit ashkali, 89 nxënës të komunitetit
goran, 34 nxënës të komunitetit rom dhe 14 nxënës të komunitetit egjiptian.  

I. Paraqitja dhe përfshirja e gjinive në sistemin arsimor të
komunitetit turk

Komuniteti turk është i integruar në sistemin arsimor të Kosovës. Pjesëtarët e
këtij komuniteti punojnë në të tri nivelet e arsimimit me planprograme të har-
tuara nga ana e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Për arsye se nga viti 1981 nuk ka pasur regjistrim të popullsisë, nuk dihet
numri i saktë i popullsisë së Kosovës dhe në këtë kontekst as i pjesëtarëve të
komunitetit turk. Sipas statistikave jozyrtare, vetëm në komunën e Prizrenit
llogaritet se jetojnë më se 17.000 banorë229 turq. Gjithnjë sipas këtyre statis-
tikave jozyrtare, Prizreni është qyteti më i banuar nga komuniteti turk,
ndërkohë që nga 90 përqind e banorëve të Mamushës, janë turq. Pas
Prizrenit, të banuar me pjesëtar të komunitetit turk janë edhe: Prishtina,
Gjilani, fshati Dobërçan, Mitrovica etj. 
Në këto vende të banuara me pjesëtarë të minoritetit turk, përveç shkollave
fillore dhe të mesme, funksionon edhe arsimi parafillor. Ndërkaq në Pejë dhe
Vushtrri, për dallim nga komunat që u përmendën më lartë, megjithëse
turqishtja flitet në jetën e përditshme, por nuk mësohet në shkolla. Nga ana
tjetër, minoriteti turk, ende vazhdon të mbetet i papërfshirë në çerdhet e fëmi-
jëve, megjithëse ekzistojnë përpjekje që një gjë e tillë të bëhet.

Planprogramet dhe çështjet gjinore të komuniteti turk

“Në hartimin e planprogrameve duhet të marrin pjesë edhe femrat p.sh. në
hartimin e planprogrameve turke nuk kam  parë asnjë mësimdhënëse”230

Pas vitit 2002 në Kosovë janë hartuar planprogramet për shumicën e
lëndëve shkollore. Përveç lëndës së gjuhës turke, historisë, muzikës dhe artit
që janë hartuar për mësim në gjuhën turke, të tjerat janë të përkthyera nga
gjuha shqipe në atë turke. Kjo do thotë se planprogramet përveç këtyre
lëndëve që u përmendën më parë janë të njëjta me ato të gjuhës shqipe. Në
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analizën e planprogrameve lëndore të gjuhës turke të klasës I, klasës II, his-
tori të klasës VI dhe VII, art I dhe VI është vërejtur një diskriminim i theksuar
nga aspekti i çështjeve gjinore, por ligji e detyron hartuesin përveç objekti-
vave mësimore të formulojnë objektiva sociale dhe çështje të barazisë gjinore.

Analiza e teksteve shkollore 

Duke e marrë për bazë mungesën e teksteve shkollore si dhe kuadrin defici-
tar në sistemin e arsimit, del se mungesa e tyre sjellë probleme si në zhvillim-
in e mësimit, poashtu edhe në edukimin e fëmijëve. Në arsimin në gjuhën
turke deri tashti MASHT-i i ka botuar 6 libra shkollor.231 Këto janë: libri
turqisht i klasës së I dhe II, libri i artit i klasës së I dhe VI, libri i  historisë i
klasës së VI dhe i klasës së VII. Ndaj analiza e librave shkollore përfshinë
librat që janë botuar deri tashti.
Për shkak të mungesës së të gjitha teksteve shkollore në gjuhën turke, anal-
iza e teksteve shkollore në aspektin e perspektivës gjinore sa i përket
ilustrimeve dhe përmbajtjeve të librave shkollore është bërë vetëm në 6 libra.  
Bazuar në këtë analizë të teksteve shkollore mund të kemi një pasqyrë të
roleve gjinore, siç janë paraqitur në ilustrimet e teksteve shkollore. Në këtë
analizë janë përfshirë edhe autorët e teksteve shkollore, të dhënat statistiko-
re të  nxënësve dhe të mësimdhënësve. 
Kjo analizë ka rëndësi “posaçërisht në shkolla ku paragjykimet lidhen më
rolet gjinore drejtpërdrejt ose tërthorazi u transmetohen fëmijëve. Nëpërmjet
këtyre shenjave,  fëmijët orientohen se si të sillen konform me rolet gjinore
tradicionale, përshkruhen kufijtë dhe kriteret e suksesit të femrave dhe
meshkujve.”232 Poashtu edhe nëpërmjet librave shkollore paragjykimet
shoqërore lidhur me femrën u transmetohen gjeneratave të ardhshme.233

Roli i teksteve shkollore në edukimin e fëmijëve në moshën e hershme parafil-
lore dhe në arsimin fillor është shumë i rëndësishëm. Fëmija në këtë moshë
fillon ta mësojë identitetin gjinor dhe rolet sociale, e cila gjë ndikon në zgjed-
hjen e profesioneve  në sferat e ndryshme  jetësore.  
Rolet gjinore tradicionale mësohen nëpërmjet familjes, shkollës dhe në
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231 Për shkak të mungesës së teksteve shkollore të hartuara nga MASHT-i kemi analizuar të githa
tekstet shkollore gjë që na ka pamundësuar përzgjedhjen e teksteve shkollore me anë të mostrës. 
232 Dökmen, 1995, Helvacioglu, 1996 ve Esen ve Bagli, 2003 
233Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yýl: 2004, cilt: 37, mi: 1, 14-27
Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, mir: 2004, vol: 37, no: 1, 14-27
Kadýnlarýn Çalýþmasýna Karþý Tutum ve Dini Yönelim Arasýndaki IliþkiYýldýz KUZGUN*
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shoqëri. Gati në çdo kulturë ekziston fenomeni i sjelljes se dallueshme ndër-
mjet vajzave dhe djemve që në moshën e hershme. Në sistemin e kaluar
shoqëror, vajzat  edukoheshin që të jenë të urta, të buta dhe sakrifikuese,
ndërkaq djemtë garues.
Ky edukim i dallueshëm ndikon në zgjedhjen e llojeve të aktiviteteve dhe
natyrisht edhe sferave ku mund të zhvillohen aftësitë e tyre të fshehta, më
vonë zgjedhjen e profesioneve dhe në jetën profesionale.234

Në librin turqisht I, në faqen 65, kemi një ilustrim ku shohim dy djem, njëri
nga të cilët dëshiron ta marrë patën e vogël, ndërkaq vajza duke përkëd-
helur shtazët. Në këtë rast kemi djalin aktiv dhe vajzën pasive; i pari agre-
siv dhe që lufton për ta realizuar një qëllim të caktuar, ndërkaq nga ana
tjetër vajza e butë dhe e cila nuk reflekton shenja të theksuara në përpjekje
për ta arritur qëllimin e caktuar.  
Në këtë kontekst, dallimet ndërmjet femrave dhe meshkujve ekzistojnë edhe
kur është fjala te lodrat, të cilat ata i përdorin në lojë. 

Prandaj, vajzat paraqiten duke luajtur me kukulla, djemtë me veturë; vajzat
kërcejnë me litar, djemtë luajnë futboll etj. Ky dallim bëhet edhe në veshje,
ku vajzat zakonisht identifikohen me veshje me ngjyrë të kuqe, ndërkaq
djemtë me atë  të kaltër. 

Dallimi i fëmijëve sipas roleve gjinore fillon që në familje. Këtë dallim e shohim
edhe në përzgjedhjen e dhuratave. Në këto raste, vajzave u blihen kukulla,
kapëse për flokë apo grim-lodra, ndërkaq djalit zakonisht i blihet veturë, apo top
futbolli ose fanelë. 
Në librin turqisht II, në faqen 6 dhe atë 30, në ilustrim shihet një vajzë duke luajtur me
litarë, ndërkohë që në të njëjtin libër në faqen 139, në ilustrim vajzat janë duke bërë gjim-
nastikë, ndërkaq djemtë paraqiten duke luajtur futboll ose lojëra të tjera që njihen si
“mashkullore”. 
Në librin turqisht II, në faqen 31, në ilustrim mund të shihet një vajzë, e cila lozë me kukul-
la, çfarë do të thotë se prej kësaj moshe ajo është në përgatitje e sipër për të qenë nënë. 
Kurse në librat shkollore, në të cilat ka edhe përralla, zakonisht kryepersonazh është
mashkulli që shquhet për zgjuarsinë e tij, p.sh. Nasradin Hoxha, Keloglan, Haxhivat
Karagoz; në faqen 70, 74 në librin turqisht I, në faqen 16 librin turqisht II.
Në librin Art I, në faqen 20, në njërin nga ilustrimet, nëna është duke qortuar
fëmijët për tollovinë e bërë në shtëpi.
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Në bazë të hulumtimit që e ka bërë  Balkir’in (1989), në lidhje me rolin e
femrës është nxjerrur konstatimi se me “femër e suksesshme“, nënkuptohet
një bashkëshorte dhe nënë e mirë. Kësisoj femrat po socializohen më rolet
që priten prej saj, si  amvise ose bashkëshorte e mirë235

Në të gjitha tekstet e analizuara që janë hartuar në bazë të planprogrameve të
Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me 56 përqind e figurave të
gjinisë mashkullore janë të paraqitura në këto tekste shkollore, përderisa 44
përqind atë të gjinsië femërore. Gjinia femërore është më së shumti e
pabarabartë me gjininë mashkullore në tekstin “Gjuha turke 1”, ku numri i figu-
rave mashkullore arrin në 142 kundrejt femrave që janë vetëm 10. Një situatë
relativisht të ngjashme e kemi edhe te  “Edukata qytetare 7”, në të cilën janë të
prezantuara 64 figura të gjinisë mashkullore dhe 26 figura të gjinisë femërore.
Numër të barabartë të paraqitjes së gjinive kemi në librin “Arti figurativ”, ku 29
figura janë të gjinisë mashkullore dhe poaq të gjinisë femërore. Derisa në
“Gjuha turke 2” janë paraqitur 109 figura të gjinisë femërore dhe 108 të gjin-
isë mashkullore në “Arti figurativ 1”, janë prezantuar 9 figura të gjinisë mashkul-
lore dhe 7 të asaj femërore. Përqindja e prazantitmit të ngjarjeve të caktuara
nëpërmjet gjinive në këto tekste nuk dallon shumë. Megjithatë, edhe këto tekste
shkollore nuk arrijnë t`u ikin stereotipeve gjinore me anë të të cilave shprehen
rolet sociale të gjinive. Ky konstatim nuk mungon as në librat në gjuhën turke.
Në librin Turqisht II, në faqen III, është paraqitur një djalë duke i thënë nënës:
“Nënë sivjet nuk ke nevojë të më përcjellësh në shkollë.”
Kurse në librin “Turqisht II”, në faqen 174, në tekst mund vërehet një ilustrim, në të
cilin një nënë shihet duke përcjellë fëmijën për në shkollë. Pra del se detyra e gruas
është t̀ i presë dhe përcjellë fëmijët për në shkollë.
Kurse në librin “Turqisht I”, në faqen 56, në një vend citohet: “Ajo na përcjellë dhe
na pret me padurim të dera e shtëpisë”. Në vazhdim në faqet 50, 52, 53, 56, 130,
137, ilustrimet e teksteve kryesisht flasin për nënën kurse në tekstin e “Turqishtes I”,
në faqen 28 e shohim gruan në kuzhinë duke e përgatitur mëngjesin. 

Në tekstet në gjuhën turke gjithnjë bëhet fjalë për virtyte të nënës së dëgjueshme,
të respektueshme, të vyeshme, e cila pret dhe përcjellë fëmijët e saj. 

Në librin “Turqisht II”, në faqen 53, gruaja është e paraqitur  në kuzhinë
duke përgatitur mëngjesin, ndërkaq në librin “Turqisht II”, në faqen  11, 13,

235 Balkir. A (1989) Kadinlari kendini algamasi Yayinlanmiþ yüksek lisans tezi. A.U Sosyal
Billimler Ensitisü
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14, 31, 36, 49, 56, 84, 120, 123, 134, 155, 174, femrën e shohim në
rolin e nënës.
Por, shumë pak paraqitet gruaja duke u marrë me aktivitete të tjera. Gjëra të
tilla shohim edhe në hulumtime të tjera që janë bërë më herët për shembull,
Weitzman, Wifler, Hokada ve Ross (1972) dhe Hillman shkruajnë se detyra
kryesore e gruas është që të interesohet për fëmijët e saj.236

Njësoj paraqitet situata edhe në librat e shkollës fillore, ku femra më tepër
shihet duke punuar në kuzhinë ose në shtëpi me fëmijët ose si mësuese. Në
librin “Turqisht I”, në faqen 5, 7, 8,10, 18,25, 36, 40, është paraqitur një
mësuese, e cila e buzëqeëshur dhe e veshur në të kuqe është duke u shp-
jeguar nxënësve të saj njësinë mësimore. 
Në librin “Turqisht II”, 15, 20, 38, 61, 65, femra paraqitet sërish si mësuese.
Në librin “Turqisht I”, në faqen  28, 34 dhe në librin “Turqisht II”, në faqen
134, femra paraqitet në rolin e kuzhinieres. Ndërkaq në faqen 80, roli i fem-
rës tipizohet më së miri nëpërmjet një vargu vjershe: 

Babi është themeli i shtëpisë kurse nëna engjëlli i shtëpisë. 

Në librin “Turqisht II”, në faqen 20 dhe në librin “Turqisht I”, në faqen 60,
shohim një burrë në pozitën e drejtorit, ndërkaq femrën si mësuese. 
Në faqen 140, shihet një mjek duke kontrolluar një djalë dhe një infermiere
duke i dhënë injeksionin vajzës së vogël.

Nëna nuk dinte shrim lexim, por ishte njeri me ndjeshmëri të theksuar...Të
gjitha nënat janë femrat më të mira në botë.  

Në faqen 58, është një tekst që përcakton rolin e punëve në familje dhe në
shoqëri nga aspekti gjinor. Në një familje katër anëtarëshe, babai është
kryefamiljar dhe drejton familjen, nëna kujdeset për shtëpinë dhe pastron,
vajza e vijon shkollën, ndërkaq djali merret me aktivitete dhe vijon kursin e
kompjuterit. 

Babai është kryefamiljar dhe drejton familjen, nëna kujdeset për shtëpinë
dhe pastron. 

“Në fund mund të themi se paragjykimet për rolin e gruas, në shtëpi, ndiko-
jnë negativisht që ajo ta bëj karrierën.”237

236 Tan, M. (2000) Egtimde kadýn-erkek eþtiligi ve Türkiye  gerceði. Ankara Tüsiad Yayýinlaýri.
237 Po aty
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Edhe në tekstet shkollore femra paraqitet në kuzhinë, shtëpi, shkollë ose me
fëmijë. Atë mund ta shohim vetëm në disa profesione të kufizuara, si: nënë,
amvise, mësuese ose infermiere. 
Sipas hulumtimit në librin e shkollës fillore “Abetare I”, dhe në librat turqisht,
figura e gruas është përqendruar më tepër në shtëpi dhe rrethin e saj,
ndërkaq figura e burrit në ambiente jashtë shtëpisë. Nga ana tjetër, gruaja
është e orientuar nga fëmijët, ndërkaq burri i dhënë pas jetës publike. 

Ilustrimi 1 Disa nga ilustrimet e paraqitura në tekstet shkollore të komunitetit turk
Në librin turqisht 1, në faqen 46, gjyshja është e ulur duke i thurur xhemper
nipit të saj. 
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Qasja tradicionale kësisoj nxjerrë gjyshen si një kujdestare për nipërit e mbe-
sat e saj, por në asnjë variant për gjyshin. 
Në librin turqisht 2, në faqen 141, një fjali thotë:“motra mi ka thurur një palë
çorape”, çfarë do të thotë se ajo është duke u përgatitur për të qenë një nënë
potenciale.

3. Sa janë të shprehura stereotipet gjinore në arsimin 
parashkollor të komunitetit turk?

Disa shembuj të stereotipeve gjinore mund t`i gjejmë edhe në sistemin
parashkollor, ku fëmijët gjatë procesit të socializmit fillojnë t`i mësojë rolet
gjinore, apo thjesht disa shenja të stereotipive gjinore.
Këto ndikojnë në të ardhmen e fëmijës, me ç`rast ai/ajo përgatitet për pjesë-
marrje në shoqëri, sikurse edhe për përzgjedhjen e profesionit. 
Në muret e klasave parashkollore janë varur disa ilustrime, të cilat në mënyrë
të theksuar paraqesin ndarjet gjinore. P.sh. gjyshja është ulur në një kolltuk
dhe thurrë çorape, babai ulur në karrige dhe lexon gazetën, nëna në
kuzhinë duke përgatitur ushqimin , dy djemtë duke shikuar TV-në, ndërkaq
vajzat duke luajtur me kukulla. 
Nga ana tjetër, stereotipet gjinore kanë një prezencë të theksuar në përral-
lat e njohura, siç janë: “Kësulëkuqja” dhe “Hirushja”. Kësisoj Kësulëkuqja, e
cila i dërgon ushqim gjyshes së saj, në këtë personifikon kujdestaren për
prindërit apo për më të vjetrit në familje. Ndërkaq Hirushja, paraqitet si shër-
bëtore që duhet të pastrojë gjithandej. Nga ana tjetër, janë përrallat apo
anekdotat që për protagonistë kryesor kanë meshkujt, siç është Nasradin
Hoxha, i cili zakonisht shquhet për zgjuarësi. 
Nga këngët që mësohen në nivelin parashkollor, gjithashtu bie në sy që shu-
mica syresh i kushtohen nënës apo mësueses. 

“Në çerdhe janë të gjitha drejtoreshat femrat mund të ekzekutojnë këtë
detyrë me shumë sukses, sepse janë më të ndjeshme dhe mund të kuptojnë
fëmijën më mirë. Ato janë krijuar për të qenë nëna dhe mund të merren më
problemet e fëmijës.”238

238 Intervistë me Ikbal Shehu, Dobërqan. 04. 05. 2006
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4. Përfshirja e gjinive në sistemin arsimor të komunitetit turk 
sipas viteve 2004-2005

Përfshirja e gjinive në sistemin arsimor të komunitetit turk

“Në shkollën fillore i gjithë stafi i mësimdhënësve (femrave) është nga
Prizreni. Në shkollën fillore të Mamushës “Haxhi Omer Lutfi”, asnjë mësimd-
hënëse nuk është nga Mamusha, ndaj të gjithë mësimdhënësit nga Prizreni
duhet të udhëtojnë për në Mamushë.239

Në Kosovë, numri i mësimdhënësve të komunitetit turk të angazhuar në vitin
2004-2005 është 165, nga të cilët 76 femra dhe 89 meshkuj. Sipas statis-
tikave, në Prizren femrat janë më shumë të angazhuara në ciklin e ulët shkol-
lor. Numri i femrave të punësuara në shollat fillore është 58, ndërkaq i
meshkujve 35. Situatë më ndryshe mbretëron në shkollat e mesme, ku janë
të punësuar 11 femra dhe 19 meshkuj. 

Tabela 1 Statistikat e nxënësve dhe mësimdhënësve në vitin shkollor 2004-2005 

Burimi: Shoqata e mësimdhënësve turk

II. Komuniteti boshnjak, serb dhe RAE

Megjithëse të gjithë bashkëbiseduesit (nëpunësit e Ministrisë, të cilët në
mënyrë direkte ose indirekte kanë qenë të përfshirë në hartimin e planpro-
grameve), kanë pohuar që nuk ka pabarazi gjinore, në anën tjetër analiza
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239 Intervistë me Erol Morina, Mamushë 06. 05. 2006
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e planprogrameve ka dhënë krejtësisht pasqyrë tjetër. Nga biseda me koor-
dinatoren e Ministrisë për Arsim, Shkencë dhe Teknologji (MASHT) të
Kosovës Enesa Kadiq, për shkollat në gjuhën boshnjake, le të kuptohet se
planprogramet dhe librat hartohen në bazë të konkursit. Ky proces edhe
ashtu i ndërlikuar, nënkupton nevojën e domosdoshme për kontrollimin e
vazhdueshëm të tyre.

Analiza e teksteve shkollore
Analiza kualitative dhe kuantitative e  teksteve shkollore 

Kur flitet më detajisht për këto dhe disa tekste tjera të ngjashme do të shohim
se është vështirë të flitet për barazi gjinore në përmbajtjen e teksteve mësi-
more që janë  shtypur për mësim në gjuhën boshnjake.

Perspektiva gjinore kuadër teksteve shkollore

Koordinatorja e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për mësim
në gjuhën boshnjake240 ka bërë të ditur se në vitin shkollor 2005/06 janë
shtypur librat e mësimit vetëm për klasën e IX, por jo të gjitha, ndaj nxënësit
sikurse edhe mësimdhënësit kanë mjaft probleme.
Zyrtarja e MASHT-it, që është përgjegjëse për zbatimin e vendimeve për har-
timin e planprogrameve si dhe teksteve,241 ka bërë të ditur se ky institucion çdo
vit intensifikon punën për nxjerrjen e teksteve të reja shkollore, por puna ecën
ngadalë, sepse tekstet duhet të kalojnë nëpër disa komisione para se të boto-
hen. Kësisoj analiza përfshinë tekstet, të cilat aktualisht janë të botuara.

Tekstet shkollore për klasën e parë të shkollës fillore

Sipas të dhënave të ofruara nga shumë tekste shkollore vijmë në përfundim
se në këngë është bërë përshkrimi i zakonshëm i rolit të gruas (nënës): shtëpi-
ake, lind fëmijë, i ruan dhe kujdeset për fëmijët e saj si dhe gjithmonë është
e lodhur nga puna e njëjtë e përditshme në shtëpi. 
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240 Enesa Kadiq, koordinatore për komunitetin boshnjak në MASHT
241 Radica Berisha, zyrtare në Ministrinë e arsimit, shkencës dhe teknologjisë në Prishtinë
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Si në të gjitha tekstet shkollore të të gjitha gjuhëve, kemi vënë re se situata
sa i përket teksteve boshnjake është pothuajse e njëjtë kur bëhet fjalë te për-
shkrimi i portretit femëror dhe mashkullor. Gruaja është e paraqitur si nënë,
vendi i saj është në familje hapësira e saj është kuzhina, ajo është rrobalarëse,
zakonisht me fustan të vjetruar, me shikim të lodhur, me shami në kokë.

Në tregimin “Babai” të cilin e ka shkruar Fahreta Bajshini, është përshkruar
burri, i cili është udhëheqës i familjes. Ai duket i lodhur dhe nuk komunikon fare
me fjalë me gruan e tij, por vetëm me shikim. Nëse ai ka kaluar një ditë të mirë
në punë, atëherë kjo reflektohet edhe në sjelljet e tij me gruan dhe fëmijët e tij.
Në librin me tregime”242 të Jakob dhe Ëilhelm Grim, në tregimin për flokartën,
ajo përshkruhet si vajzë me flokë të bukura, të gjata ngjyrë ari, ndërkohë që
thuhet se emrin e ka marrë nga shtriga, e cila është përkujdesur për ta rritur.
Në këtë kontekst, janë dy personazhe të së njëjtës gjini, të cilët në këtë rast
paraqiten si antipode: flokarta (bukuroshe) dhe shtriga (grua e keqe). 
Nga lektyrat, veçojmë “Mbretëresha nga oborri”243 e autores Bisera
Alikadriq. Tregime të shkurtra dhe interesante, të cilat janë të lidhura ndër
vete dhe të cilat përngjajnë në përrallat e shkurta moderne, të cilat kanë për
personazh kryesor një vajzë të bukur. Ajo është mbretëreshë, sepse është më
e bukura, shquhet për vendosmëri dhe gatishmëri në rastet kur nevojitet t`i
mbrojë miqtë e saj të vegjël. Autorja me këtë tregim paraqet një vajzë të
bukur, e cila është e gatshme t`i marrë nën mbrojtje të dobëtit dhe të viktimi-
zohet kur të paraqitet nevoja.  

Tekstet për klasën e IX orientuese 

Arti figurativ për klasën e IX orientuese244

Në këtë libër femra është subjekt i interesimit dhe motiv në pikturë. Ajo është
prezantuar 10 herë në këtë tekst, për dallim prej mashkullit që është prezan-
tuar me 35 herë. Në ato 10 piktura, femra është prezantuar si qenie hyjnore
vetëm një herë dhe atë në kohën e Egjiptit të vjetër. Me fëmijë në dorë ajo
është prezantuar dy herë dhe atë në njërën “Zonja e Bekuar”, ndërkaq në
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242 Tregime, Jakob dhe Vilhelm Grim, Svetlost, Sarajevë, 1996
243 Mbretëresha nga oborri, Bisera Alikadriq (pa të dhëna për botuesin dhe vitin e botimit)
244 Tekstete shkollore për klasën e IX janë ndër librat e rrallë që janë shtypur në pajtim me
planprogramet e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
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tjetrën  me “Krishtin në prehër”. 
Meshkujt janë prezantuar si engjëj, si ndërtues, si të shenjtë, si hyjni, kalorës,
kavalier, peshkatar, muzicient, ndërkohë që janë paraqitur edhe shumë portrete
të tyre. Është interesante se ne libër nuk ka asnjë portret të femrës.
Në pjesën e librit “Arti figurativ”245, vetëm në një vend është paraqitur  figura e
femrës  në rolin e piktores. Në faqen kryesore të librit “Arti figurativ IX”246, gjen-
det një fotografi, në të cilën janë paraqitur dy meshkuj. Në libër gjinden 178
ilustrime. Numri i ilustrimeve në të cilat janë prezantuar njerëzit është 72. Numri
i ilustrimeve në të cilat janë prezantuar femrat është 9, ndërkaq i atyre që
prezantojnë meshkujt është 39. Numri i ilustrimeve në të cilat janë prezantuar
bashkërisht meshkujt dhe femrat është 48.

Informatika për klasën e IX

Informatika247 për klasën e IX të shkollës orientuese është libër ku nuk ka shumë
ilustrime me figura njerëzish. Në tërë librin, i cili është hartuar sipas planpro-
grameve të Kosovës dhe publikuar në vitin 2005 në Prishtinë, janë vetëm dy
fotografi në të cilat janë prezantuar femrat para kompjuterit dhe në dy ilustrime
në fund të librit, janë janë prezentuar meshkujt, përmbajtja e teksteve merret
kryesisht me të arriturat teknike nga lëmia kompjuterike.

Edukata qytetare për klasën e IX orientuese

Libri Edukata qytetare248 për klasën e IX, të orientuar të shkollës së mesme të
lartë, i publikuar në Prishtinë sipas planprogrameve të Ministrisë se Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), merret me çështjen e barazisë ndërmjet
gjinive. Në këtë libër qartë është e definuar pozita e gruas në shoqërinë
bashkëkohore. Poashtu duke u bazuar në shumë dokumente ndërkombëtare
dhe duke mbledhur rekomandimet institucioneve të ndryshme, të cilat merren
me rolin e gruas në shoqëri, libri ofron mundësi të barabarta për të dy gjinitë.
Gjatë hulumtimit është hasur në pengesa, të cilat mund të arsyetohen me atë
që disa punëtor të arsimit (mësuesit, arsimtarët, instruktorët, profesorët) nuk
kanë dashur të flasin për problemin e furnizimit me tekstet shkollore e veçanër-
isht për çështjet gjinore, duke potencuar se vlerat tradicionale të edukimit patri-
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245 Po aty
246 Po aty
247 Informatika për klasën e IX orientuese, Agni Dika-Seb Rodiqi, Shtëpia botuese “Libri shkol-
lor” Prishtinë, 2005
248 Edukata qytetare, Muhamet D.Mazreku, Shtëpia botuese “Libri shkollor”, Prishtinë, 2005
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arkal janë pengesa kryesore për të pranuar idenë e barazisë gjinore.249

Libër leximi250 për klasën e I të shkollës fillore

Në libër leximi për klasën251 e I të shkollës fillore (Sarajevë 2001), ka gjith-
sej 98 ilustrime. Në 9 fotografi të librit janë dhënë figurat e njerëzve, ndër-
sa në ilustrimet tjera gjinden shtazët dhe ndërtimet. 
Nga 49 ilustrime me figura të njerëzve, 26 janë të djemve dhe vajzave,
ndërkaq 23 të të rriturve, burra e gra. Djemtë janë prezantuar në 12
ilustrime, përderisa vajzat në 7, kurse në 7 të tjera janë prezantuar të dy
gjinitë. Nga ilustrimet me figura të të rriturve, 10 sosh janë të pezantuar me
burra, ndërkaq 5 me gra. Në 8 fotografi të tjera janë prezantuar të dy gjinitë. 

Libër leximi252 për klasën e II të shkollës fillore

Raporti i ilustrimeve në të cilat janë prezantuar gratë dhe burrat në “Llibër
leximi”253 për klasën e II të shkollës fillore, është i  ngjashëm si në libër lexi-
mi254 për klasën e I. 
Numri i tërësishëm i fotografive në të është 117, ndërkaq me figura të
njerëzve është 64. Nga ky numër, gratë dhe burrat janë prezantuar në 27
ilustrime, derisa fëmijët: djemtë dhe vajzat në 37. Gratë janë prezantuar në
8 fotografi, burrat në 11, ndërkaq të dy gjinitë janë prezantuar në 8 raste
të tjera. Përfaqësueset e gjinisë femërore më së shpeshti janë prezantuar si
amvise dhe si nëna (6 herë) si administratore (nëpunëse) 3 herë. Në një
fotografi femra është paraqitur si mjeke, ndërkaq në njërën është punëtore e
arsimit. Për mashkullin janë paraparë disa profesione me tepër të natyrës
“mashkullore”. Kështu mashkullin e shohim si gjuetar 2 herë, kurse në rolin e
babait tradicional 3 herë.
Vetëm vajzat janë të prezantuara në 14 fotografi, djemtë në 12, kurse të
dyja gjinitë  në 11 fotografi. Ndërkaq në lojë e sipër vajzat në përgjithësi
janë prezantuar duke luajtur me kukulla, ndërkaq djemtë me top. Si sportist
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250 Libër leximi për klasën e I të shkollës fillore, Gjuha dhe letërsia boshnjake, Grup autorësh,
Enti për tekste dhe mjete mësimore, Sarajevë, 2001
251 Po aty
252 Libër leximi për klasën e II të shkollës fillore, Enti për tekste dhe mjete mësimore, Sarajevë
253 Po aty
254 Libër leximi për klasën e I të shkollës fillore, Gjuha dhe letërsia boshnjake, Grup autorësh,
Enti për tekste dhe mjete mësimore, Sarajevë, 2001
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janë prezantuar djemtë me 4 herë, ndërkaq vajzat me vetëm një herë. Në
shtëpi vajzat me së shpeshti i ndihmojnë nënave në kuzhinë ose kopsht, derisa
djemtë u vijnë në ndihmë baballarëve për riparim të veturës apo ndonjë
aparati shtëpiak. Vajza me fshesë në dorë është prezantuar dy herë, kundrejt
djalit, i cili është paraqitur duke punuar në fushë ose në oborr të shtëpisë. 
Në librin “Kultura e artit”255 për klasën e II (Sarajevë 2000) gjejmë 60
ilustrime. Me figura të grave dhe të burrave janë prezantuar 19 fotografi.
Prej këtij numri, 7 janë ilustrime me figura të grave, kundrejt 12 ilustrimeve
me figura të burrave. Ata janë objekt i interesimeve artistike, më së shpeshti
hyjni, figura mitologjike ose portrete..

Libër leximi256 për klasën e VI të shkollës së mesme të ulët

Numërimi ka treguar që në “Libër leximi”257, janë prezantuar 76 ilustrime,
35 nga të cilat paraqesin njerëzit (gratë dhe burrat, vajzat dhe
djemtë).Varësisht nga përmbajtja e tekstit, ilustrimet i prezantojnë njerëzit e
të dy gjinive në kryerjen punëve të caktuara, ose flasin për orientimet e tyre
profesionale dhe interesimet. Duke i vështruar me kujdes ilustrimet, kemi arrit-
ur deri te të dhënat që gratë janë prezantuar në 8 ilustrime, ndërkaq burrat
në 12. Të dy gjinitë janë të prezantuar vetëm në 3 ilustrime. Vajzat janë
prezantuar në 4 fotografi, kurse djemtë në 7. Së bashku janë paraqitur
vetëm në një fotografi. Sikurse edhe në tekstet paraprake, gratë janë të
prezantuara më shpesh sesa burrat duke kryer ndonjë punë. Vajzat janë
paraqitur para pasqyrës ose duke bërë punë dore. Ndërkaq djemtë zakon-
isht janë paraqitur duke luajtur shah apo duke shikuar TV-në. Djemtë luajnë
basketboll, futboll, volejboll, lexojnë libër, shëtisin … 

Tekstet për shkollën e mesme të ulët

Librat për mësim në shkollat e ulëta të mesme sipas planeve dhe programeve
të punës nuk ekzistojnë. Për këtë shkak në hulumtim janë përfshirë librat të
cilët janë marrë nga Bosnja e Hercegovina dhe janë në harmoni me plan-
programet e tyre. Këtu janë përfshirë:  libri i leximit, artit figurativ dhe artit
muzikor.
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Planprogramet për mësimin në gjuhën boshnjake

Duke analizuar planprogramet për klasën I, II, VI, IX, X dhe XII, është vërejtur se
në hartimin e planprogramit për klasën e parë të arsimit të ulët fillor të prezan-
tuar për botim në muajin shtator 2003 në Prishtinë, përveç shtatë meshkujve ka
marrë pjesë edhe një femër. (Lektura dhe korrektura: Suada Xhogoviq). 

Planprogrami për klasën e I të shkollës fillore

Në tekstin “Gjuha boshnjake dhe letërsia”, në faqen 28 në pjesën
“Përmbajtja e planifikuar nga letërsia”, në mesin e autorëve të përzgjedhur
për t`u përpunuar gjatë vitit shkollor, prej 35 autorëve, vetëm 7 janë femra.
Ndërkaq në pjesën e “Lektyrës” do të shohim se me planprogram është para-
parë përpunimi i 7 veprave letrare, prej të cilave 2 janë të autoreve femra
dhe 5 të atyre meshkuj. 
Në lëndën e “Edukatë muzikore”, prej 28 këngëve, të cilat do të përpuno-
hen gjatë një viti shkollor, 2 janë për nënën, ndërkaq 12 të tjera këndohen
për personazhe meshkuj. 

Plani dhe programi për klasën e II të shkollës fillore

Në librin Planprogrami mësimor 2, që është edituar dhe prezantuar në qer-
shor të vitit 2004 në Prishtinë, vërehet se situata nuk ndryshon nga planpro-
grami për klasën e I. Në të vërtetë, në kopertinat e librave gjendet vetëm një
emër femre (Suada Xhogoviq-lektore), ndërkaq 5 të tjerët janë meshkuj. Nga
kjo shihet se këtu ekziston një pabarazi e theksuar  gjinore. 
Me analizën e përmbajtjeve të planifikuara nga lënda “Gjuha Boshnjake
dhe letërsia” përveç çështjeve të përgjithësuara dhe rekomandimeve për
punë me fëmijë, në faqen 25 është dhënë “Përmbajtja e planifikuar nga letër-
sia”. Autorët e planprogrameve kanë paraparë përpunimin e 60 teksteve për
një vit shkollor. Në mesin e autorëve të 60 teksteve të parapara është reko-
manduar përpunimi i 14 teksteve, autoret e të cilave janë femra, 38 tekste
autor të të cilëve janë meshkujt dhe 8 tekste janë nga letërsia popullore.
Nëse i shikojmë përmbajtjet e atyre teksteve dhe provojmë të vëzhgojmë
strukturën e tyre në aspektin e barazisë gjinore, do të vërejmë se përveç
përmbajtjes së përgjithshme dhe temave nga natyra dhe jeta e përditshme,
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në titujt e 3 teksteve janë përmendur femrat (motra, gjyshja, nëna), ndërkaq
në 9 tituj përmenden meshkujt (djali, trimi, Nasradin-Hoxha, gjykatësi, gjue-
tari, etj.) 
Në pjesën “Lektyra e shtëpisë”, gjatë një viti shkollor duhet përpunuar 8 vepra.
Nga ky numër, 4 libra janë të autoreve femra dhe kjo gjë në këtë hulumtim
paraqet një precendent të llojit të vet, ngase është rasti i parë kësisoj. 

Lënda “Gjuha dhe letërsia boshnjake”

Lënda “Gjuha boshnjake dhe letërsia” në veçanti është interesant për hulum-
timet tona, sepse mu aty krijohen mundësi të caktuara për tejkalimin e prak-
tikës së deritanishme të shkeljes së barazisë ndërmjet gjinive ku roli i gjinisë
mashkullore në raport me atë të gjinisë femërore është më i theksuar. Në
faqen 23 kreu II Letërsia (65 orë), në nenin 2.1. thuhet: “Nxënësit zhvillojnë
aftësitë e leximit, kuptimit dhe vlerësimit të teksteve artistike.”258 Pastaj janë
“Propozimi i teksteve për realizimin e qëllimeve“259 ku gjenden titujt e 29
veprave, nga të cilat vetëm një autore është femër. Autorët e 25 teksteve janë
meshkuj, ndërkaq tri janë tregime popullore. Në titujt e tri teksteve për-
mendën tre vetë që i përkasin gjinisë femërore, deri sa në tetë vende në tituj
përmenden ata që i përkasin gjinisë mashkullore. Në nenin 2.3. Lektyra260,
nxënësve u rekomandohet që t`i përpunojnë 13 vepra. Balanci gjinor as këtu
nuk është respektuar, ndaj veprat që kanë për autore femrat janë përfshirë
nëpërmjet 2 librave të propozuara, përderisa këtë të drejtë e kanë fituar 11
vepra të autorëve meshkuj.

Lënda “Edukatë qytetare”

Në planprogramin e lëndës ”Edukata qytetare” për klasën e VI, asnjëherë
nuk përmendet fjala barazi ndërmjet gjinive edhe pse preferohet që të mba-
hen disa orë (4) për të drejtat e njeriut.

Planprogrami për klasën e X të shkollës së mesme të lartë

Kolegji redaktues, sikurse edhe te planprogramet paraprake është i përbërë
nga meshkujt. Kësisoj janë 4 meshkuj dhe vetëm një femër, e cila ka punuar
në këtë libër (Suada Xhogoviq) si lektore.

258 Planprogrami mësimor VI, kapitulli 2. Letërsia, neni 2.1. faqe 23, Prishtinë 2003
259 Po aty
260 Po aty

FAQE 0214

QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE 

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:11 PM  Page 214



Lënda “Gjuha dhe letërsia boshnjake”

Lënda “Gjuha Boshnjake dhe letërsia”, në pjesën e letërsisë,261 propozon
përpunimin e disa pjesëve të caktuara nga letërsia dhe parasheh numër të
caktuar të librave, të cilat duhet lexuar si detyre shtëpie. Në mesin e veprave
të propozuara, asnjë autor nuk i përket gjinisë femërore. Pra të 44 autorët i
përkasin gjinisë mashkullore. Situata është e njëjtë edhe në pjesën Lektyra.262

Autorët propozojnëpërpunimin e 10 veprave letrare,  ndërkohë që të gjithë
autorët janë meshkuj. 

Lënda “Gjuhë dhe letërsia boshnjake” 

Lënda “Gjuha Boshnjake dhe letërsia” është e përbërë nga letërsia dhe
gjuha. Në faqen 30 në pjesën II: Letërsia dhe lektyra,263 autorët e të gjitha
teksteve (60) janë meshkuj. Ndërkaq Lektyra e shtëpisë duhet të përpunohet
për 10 orë.
Kësisoj rekomandohen nëntë libra, autorët e të cilave janë meshkuj. Kjo
pabarazi gjinore vërehet edhe në aspektin e titujve të teksteve. Në titujt e 70
teksteve të rekomanduara, femrat përmenden vetëm 6 herë, nëpërmjet
emrave (Emina, Grozdana, Koshtana etj.) ose nëpërmjet ndryshimeve të pro-
fesioneve, raporteve familjare (valltare, nëna, motra). Sa i përket titujve të
librave të parapara për përpunim të lektyrës, prej 10 titujve në 2 janë për-
mendur emrat e femrave dhe në po aq të meshkujve. Temat e veprave tjera
janë të lidhura me natyrën, doket dhe zakonet. 

Vërejtje të përgjithshme në planprograme 

Pra në bazë të planprogrameve të analizuara në shkollat në gjuhën boshn-
jake mund të konstatojmë se gjatë hartimit të tyre në masë të madhe nuk ka
ekzistuar një kujdes për përfaqësimin e barabartë të gjinive, ndonëse në një
vend e kanë zënë edhe femrat, megjithëse jo në të gjitha rastet.
Koordinatorja e MASHT-it për mësimin në gjuhën boshnjake264 mendon se
arsyeja më e shpeshtë për këtë, është numri i pamjaftueshëm i femrave
autore në fusha të caktuara. Megjithatë, në këto plaprograme vërehet se
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262 Po aty
263 Po aty
264 Intervistë me Enesa Kadiq, koordinatore e MASHT-it për mësimin në gjuhën boshnjake
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ekziston një përfaqësim i vogël i femrave autore dhe që i përafrohet realitetit
dhe mundësive. Kësisoj në lëndën e fushës së gjuhës boshnjake femra autore
është më e pranishme dukshëm. Njësoj është situata edhe në lëndën e gjuhës
angleze, kurse sa i përket kimisë dhe biologjisë kjo prezencë është më pak
e theksuar. Numri më i madh i femrave autore të teksteve, janë nga fusha
gjuhës dhe artit.

Autorët e teksteve në gjuhën boshnjake

Për shkak të anashkalimit të arsimimit të fëmijëve të gjinisë femërore, në të
kaluarën, sot ka pak autore të gjinisë femërore në mësimin në gjuhën bosh-
njake. Nga kjo del se edhe përfaqësimi i tyre në planprograme është mini-
mal. Dihet se në mesin e autorëve të teksteve mësimore ka më pak femra,
ndërkohë që një fenomen i tillë vlerësohet të jetë prezent edhe te bashkësitë
tjera në shtetet përreth.”265

Teoritikisht ripërpunimi i tekstit, në të cilin është vërejtur pabarazi gjinore,
është i mundshëm, por është e vështirë të dijmë çfarë procedure është e
nevojshme për një proces të tillë dhe se sa zgjat ai proces. 

“Atë që mund ta konstatojmë është se për fat të mirë tekste të tilla në librat
mësimor ekzistues për klasën e nëntë nuk ka ose ka ndonjë mangësi të tillë
që është përvjedhë, por edhe nëse ka ajo është e parëndësishme”, ka
deklaruar Reshadije Rexhepagiqi, zyrtare e sektorit për arsimin e komu-
niteteve pakicë në Drejtoratin për komunitete pakicë në Qeverinë e
Kosovës.266

III. Komuniteti serb

Serbët edhe pas vitit 1999, kanë vazhduar të punojnë sipas planpro-
grameve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Serbisë. Arsimi
i ulët fillor zgjatë 4 vite, sa zgjatë edhe arsimi i lartë fillor. Më pas nxënësit
regjistrohen në njërën nga shkollat e mesme, e cila pavarësisht nga profili i
arsimimit zgjatë 3 ose 4 vite. Pas përfundimit të shkollës së mesme, nxënësve
u jepet mundësia që t`i vazhdojnë studimet në ndonjërin nga universitetet në
Serbi ose në Universitetin e Mitrovicës në veri (UM). 
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Serbët në sistemin arsimor të Kosovës

Shkollat në gjuhën Serbe 

Në shkollat me mësim në gjuhën Serbe kemi intervistuar 4 punëtorë arsi-
morë267 dhe 2 drejtorë.268 Nga kjo është kuptuar se në shkollën fillore të
fshatit Llapnasellë prej 546 nxënësve, 284 janë vajza dhe 262 djem.
Mësimi organizohet në një shkollë bazë me seli në Llapnasellë dhe në dy
paralele të ndarë në Preoce e Çagllavicë. 
Në shkollën themelore fëmijët vijojnë mësimin prej nivelit parashkollor deri
në klasën e VIII të arsimit fillor, ndërkaq në Preoce dhe Çagllavicw prej nivelit
parashkollor e deri ne klasën e IV. Në shkollën fillore që ka 15 klasë, përveç
mësimit inkluziv (gjithpërfshirës) organizohet mësim edhe për nxënësit me
aftësi të kufizuara. 

Planprogramet në shkollat që mësojnë në gjuhën serbe

Në Kosovë, në të gjitha nivelet e arsimit në gjuhën serbe punohet sipas plan-
programeve të Serbisë. Në të njëjtën kohë nxënësit serbë shfrytëzojnë për
mësim librat që sillen nga Serbia. 

Çështjet gjinore te komuniteti serb

Sa i përket çështjeve gjinore, pikëpamjet te ky komunitet janë të ndryshme.
Përderisa një pjesë e mësimdhënësve konsiderojnë se kësaj çështjeje i kush-
tohet rëndësi, pjesa tjetër mohojnë një gjë të tillë. Madje sipas punëtorëve
arsimorë, barazia gjinore zë vend më tepër në biseda të lira me nxënës,
sesa në forma të tjera. Ndërkaq kur është fjala për ndjekjen e trajnimeve në
këtë fushë, vetëm 2 nga 6 mësimdhënës të intervistuar kanë pohuar se kanë
ndjekur trajnime të tilla. 
Një mësimdhënëse e gjuhës dhe letërsisë serbe ka marrë pjesë në seminar-
in “Gratë në ekonomi” dhe “Gratë në politikë”, ndërkaq mësimdhënësja e
historisë ka marrë pjesë në një ligjëratë për barazinë gjinore, të organizuar
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267 Zorica Veliq, mësimdhënëse e historisë dhe gjuhës latine, shkolla fillore “Miladin Mitiq”-
Llapnasellë, Nevena Topaloviq, mësimdhënëse e gjuhës angleze, gjimnazi në Llapnasellë;
Svetomir Filiq, mësimdhënës i biologjisë, shkolla e ndërtimtarisë dhe komunikacionit rrugor -
Graçanicë; Mirijana Stoliq, mësimdhënëse e gjuhës dhe letërsisë serbe, shkolla fillore “Dositej
Obradoviq”, Crkvena Vodica
268 Blagica Adanqiq, shkolla e mjekësisë -Graçanicë; Bosko Vaniq, Shkolla e makinerisë -
Preoce
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nga OSBE-ja. Sipas saj në këto seminare kanë marrë pjesë kryesisht femra
të suksesshme në profesionet e tyre. Kësisoj ajo ka konsideruar se këto
ligjërata kanë qenë të dobishme, prandaj në këtë aspekt, ka kërkuar që tra-
jnime të ngjashme të mbahen edhe për gjininë mashkullore. Ndërkaq kur
është fjala për praninë e stereotipeve, 3 të inetervistuar kanë pohuar se ka
prani të tyre, ndërkaq tre të tjera kanë mohuar se ka stereotipe gjinore. Dy
prej tyre që e ligjërojnë gjuhën dhe letërsinë serbe dhe njëri që ligjëron his-
tori të artit kanë deklaruar se stereotipet në librat dhe lëndët e tyre nuk ekzis-
tojnë, ndërkaq dhe 3 prej tyre kanë pranuar praninë e stereotipeve si në
librat e matematikës, edukatës fizike e kimisë poashtu edhe në plaprograme. 
Raportet ndërmjet gjinive në shkollat ku punojnë i vlerësojnë si të kënaqshme
3 të intervistuar, 2 i vlerësojnë si të mira dhe 1 si marrëdhënie mesatare.  
Drejtori i gjimnazit në Llapnasellë ka bindjen se barazia gjinore mund të
aplikohet vetëm në disa klasë dhe atë në disa nivele shkollimi. Ai e kon-
sideron si të domosdoshëm emancipimin e mësimdhënësve në këtë fushë
nëpërmjet seminareve, të cilat thotë se e kanë të vështirë t`i organizojnë, për
shkak të  kufizimeve buxhetore. 

Shkollat në gjuhën serbe

Arsimi parashkollor

Arsimi parashkollor në mjediset ku jetojnë dhe mësojnë fëmijët serb, zhvillo-
het në shkolla fillore. Të gjithë fëmijët që kanë 5-6 vjet, janë të obliguar që
të vijojnë arsimin parashkollor. Në tabelën e radhës do të paraqitet struktu-
ra e kuadrit të edukatorëve dhe mësuesve si dhe të nxënësve dhe nxënëseve
në shkollat që janë vizituar.
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Paraqitja e strukturës gjinore të mësimdhënsve dhe nxënësve në disa
nga çerdhet në shkollat serbe

Struktura e nxënësve në shkollimin fillor si dhe të mësimdhënësve të punë-
suar, arsimtarëve dhe profesorëve, duket kështu:

Paraqitja e strukturës gjinore të mësimdhënsve dhe nxënësve në disa
nga shkollat fillore serbe

Struktura gjinore, e atyre që janë të punësuar në arsim, por edhe e nxënësve,
do të jepet nga të dhënat e grumbulluara në tabelë. Këto të dhëna janë nga
tri shkolla të mesme të ndryshme:

FAQE 0219
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269 Sh.f. “Kral Milutin” -Graçanicë
270 Sh.f. “Miladin Mitiq” -Lapnasellë, Çagllavicë-Preoce
271 Sh.f. Uglarë
272 Çerdhja “Gjurgjevak” - Graçanicë273 Sh.f. “Kralj Milutin”- Graçanicë
274 Sh.f. “Miladin Mitiq”, Llapnasellë- Çaglavicë-Preoce
275 Sh.f. Uglarë
276 Sh.f. “Sveti Sava” - Mitrovicë

Emri i shkollës Edukatori Edukatorja Mësuesi Mësuesja Nxënësi Nxënësja

Sh.f. Kral Milutin269 1 3 2 4 53 46

Sh.f. Miladin Mitiq270 1 2 4 3 42 49

Sh.f. Uglarë271 0 2 1 3 24 27

Çerdhja Gjurgjevak272 2 4 2 4 51 43

Emri i shkollës Mësuesi Mësuesja Arsimtari Arsimtarja Nxënësi Nxënësja

Sh.f. Kral Milutin273 7 7 14 12 328 372

Sh.f. Miladin Mitiq274 6 8 10 18 291 275

Sh.f. Uglarë275 3 5 13 11 132 114

Sh.f. Sveti Sava276 6 10 15 19 364 321
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Paraqitja e strukturës gjinore të mësimdhënsve dhe nxënësve në disa
nga shkolla të mesme të arsimit serb

Paraqitja e strukturës gjinore të mësimdhënsve dhe nxënësve 
IV. Komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian (RAE)

“Komuniteti RAE, përbëhet nga pakica rome, ashkali dhe egjiptiane. Sipas
regjistrimit që është bërë para lufte nga UNHCR-ja në vitin 1998, në Kosovë
ka 54.066  banorë rom, ndërkaq të tjerët, siç janë ashkalinjtë, egjiptianët
dhe turqit kapin shifrën prej 25.218 banorë. Pas lufte ende nuk është bërë
regjistrimi i popullsië dhe nuk ekziston një numër i qëndrueshëm i banorëve,
për shkak të familjeve, të cilat largohen apo kthehen në Kosovë.”280

Sipas Shpresa Agushit “Komuniteti RAE ballafaqohet me shumë probleme që
kanë të bëjnë me arsimimin e tyre.”281

Kësisj ajo ka potencuar probleme të natyrave të ndryshme socio-ekonomike
dhe të sigurisë.”282

Duke e përshkruar situatën aktuale të pozitës së gjinive të këtyre komuniteteve
në sistemin arsimor ajo ka vënë në pah disa probleme të theksuara lidhur me
mungesën e statistikave për ndarjen mbi baza gjinore si të personelit ashtu edhe
të nxënësve të komunitetit RAE.“Mungesa e këtyre statistikave na ka pamundë-
suar të dijmë se si qëndojnë femrat në arsim”283, ka deklaruar zyrtarja Agushi. 
Sipas saj në programin e edukimit të organizuar nga Fondacioni kosovar për

FAQE 0220
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277 Shkolla e mjekësisë në Graçanicë si dhe paralelja e ndarë në Gushtericë, Lepinë dhe
Bërnicë tëUlët
278 Shkolla e ndërtimtarisë dhe komunikacionit rrugor në Gracanicë
279 Gjimnazi, Llapnasellë
280 Fondacioni Kosovar Për Shoqëri Civile dhe Agjencioni Evropian Për Rindërtim. Programi
për edukimin e komunitetit RAE, 2003-2004 
281 Intervistë me Shpresa Agushin, aktiviste e OJQ-së së grave rome. 22.11.2006
282 Po aty
283 Po aty

Emri i shkollës Mësimdhënësi Mësimdhënë-
sja

Instruktori Instruktorja Nxënësi Nxënësja

Shkolla e
mjekësisë277

23 36 5 12 226 399

Shk. e ndërtimtar.
dhe komunikacionit
rrugor278 

10 7 6 3 104 52

Gjimnazi279 12 13 0 0 47 68
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shoqëri civile (KCSF) kanë konkurruar 880 aplikues për bursa, nga të cilët 360
rom, 405 ashkali dhe 115  egjptian. Sruktura gjinore e tyre ka qenë: 545
meshkuj dhe 335 femra.  
“Arsimimi i RAE vazhdon të jetë në nivel të ulët. Mosinteresimi i prindërve për
shkollimin e fëmijëve të tyre, niveli i ulët i vetëdijes, ndëprerja e shkollimit për
shkak të rrethanave të ndryshme, siç është lufta e fundit në Kosovë, siguria e
tyre si dhe kushtet e rënda socio-ekonomike.”284 , ka bërë të ditur Shpresa
Agushi. Në këtë kontekst, ajo ka shtuar se pozita e femrës së komunitetit RAE
në Kosovë është më e vështirë për shkak të diskrimimit të theksuar gjinor. Sipas
saj, meshkujt gjithëherë janë të favorizuar në arsimimin e tyre, për shkak të
paragjykimit se meshkujt janë bartës të familjes, përderisa shkollimi për femrat
nuk konsiderohet si i domosdoshëm, sepse ato edukohen në frymën e përgatit-
jes për martesë. 
Romët nuk kanë shkolla në gjuhën e tyre amtare, prandaj vijojnë mësimet varë-
sisht nga rrethi ku ata jetojnë, ndaj shkollohen në gjuhët tjera si në: gjuhën
shqipe, serbe, turke dhe boshnjake. Ky komunitet ka probleme të theksuara në
shkollim, ngase nuk ka tekste mësimore në gjuhën e tyre amtare. Gjendjen e
rëndon edhe më tepër, ndërprerja e shkollimit nga të rinjtë e këtij komuniteti,
të cilët e ndërmarrin këtë veprim të shtyrë nga  gjendja e rëndë ekonomike,  si
dhe martesat e hershme.
Megjithatë, ekziston një paralele ku ata mësojnë në gjuhën e tyre amtare. 
Më poshtë do të paraqesim tabelën  me strukturën e kësaj paralele, por para
kësaj do të japim edhe strukturën në arsimin parashkollor të atyre që puno-
jnë në Graçanicë nën organizim të organizatës “Balkansunflowers”.

Struktura gjinore e arsimit parashkollor të komunitet rom

FAQE 0221
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284 Po aty
285 Balkansunflowers, OJQ, Prishtinë, paralelja e ndarë në Gracanicë

Emri i institucionit Edukatori Edukatorja Mësuesi Mësuesja Nxënësi Nxënësja

Balkansunflowers285 2 4 1 3 54 59
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Shkollimi i mesëm

Të dhënat për paralelen e vetme, e cila punon si një pilot projekt në
Uglarë 

Nga tabela mund të vërehet qartazi se krahasuar me nxënësit meshkuj, fem-
rat më pak janë të përfshira në këtë pilotprojekt. 

Shkollimi i romëve 

Fëmijët rom e vijojnë shkollën në gjuhën serbe në dy vitet e fundit në shkol-
lën fillore të fshatit Uglarë. Kësisoj, fëmijët rom nuk i vijojnë mësimet në para-
lele të ndara, por janë integruar në të njëjtat paralele me serbët. OJQ
“Balkansunflowers”, me dëshirën që t`u ndihmojë fëmijëve romë që ta
përvetësojnë mësimin në gjuhën serbe, ka organizuar një pjesë të mësimit
shtesë në kampet e Plemetinit dhe Graçanicës.
Në bisedë më tre mësimdhënës të komunitetit rom është kuptuar se problemi
më i madh me këtë komunitet mbetet jo barazia gjinore. Në këtë kontekst,
ata kanë pohuar se meshkujt vijojnë shkollën në numër më të madh,
përderisa femrat vazhdojnë të kenë probleme serioze me arsimimin. Kësisoj,
rrallë ndodh që vajzat e komunitetit rom të regjistrohen në shkolla të mesme
e le më në fakultet. E vemtja përpjekje serioze në këtë drejtim se është duke
u bërë nga MASHT-i, i cili ka nisur hartimin e një strategjie për arsimimin e
romëve, e cila nuk është gati dhe nuk dihet kur do të mbarojë.Sipas këtijm
studimi del se çështja e arsimimit të komunitetit RAE në Kosovë është  njëra
prej atyre më emergjente. Drejtori i drejtorisë për arsim të Prishtinës, ka bërë
të ditur se buxheti i kufizuar nuk u lë hapësirë që të organizojnë seminare
për barazinë gjinore në sistemin shkollor të këtyre komuniteteve. Sipas tij, kjo
drejtori në këtë aspekt më shumë mbështetet në kontributin e OJQ-ve të grave
vendëse dhe atyre ndërkombëtare që merren me çështjen gjinore të këtyre
komuniteteve. 

FAQE 0222
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286 Shkolla e mesme në Uglarë

Emri i shkollës Mësuesi Mësuesja Nxënësi Nxënësja

Sh.m. Uglarë 286 1 0 13 5
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KORNIZA LIGJORE LIDHUR ME BARAZINË GJINORE NË SFERËN E ARSIMIT

Hyrje

Kosova pas luftës është duke ndërtuar një infrastrukturë të re ligjore, e cila
synon të jetë konform standardeve evropiane dhe ndërkombëtare për mbro-
jtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut. 
Aktiviteti legjislativ i Kosovës, që nga themelimi i Institucioneve të
Përkohshme të vetëqeverisjes (IPVQ), ka rezultuar me nxjerrjen e një numri të
madh ligjesh dhe aktesh nënligjore, të cilat kanë për qëllim rregullimin e një
spektri të gjerë të marrëdhënieve shoqërore, duke përfshirë edhe një varg lig-
jesh dhe aktesh nënligjore në lëmin e arsimit.287

Nevoja për një sistem të zhvilluar dhe të efektshëm arsimor është vendimtare
për zhvillimin e tashëm dhe të ardhshëm të Kosovës, veçanërisht duke pasur

287 Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2000/59 për ndryshimin e Rregullores nr. 1999/24 mbi  Ligjin
në fuqi në Kosovë në nenin 1 përcakton: 
1.1 Ligji në fuqi në Kosovë përfshin:

a.Rregulloret e shpallura nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe 
instrumentet ndihmëse të nxjerra në përputhje me to dhe
b. Ligjin në fuqi në Kosovë më 22 mars 1989.

Në rast konfliktesh do të mbizotërojnë rregulloret dhe instrumentet ndihmëse të nxjerra në përputh-
je me to.
1.2. Në qoftë se një gjykatë e juridiksionit kompetent, një organ ose një person që duhet të zba-
tojë një dispozitë të legjislacionit, konstaton se një çështje ose një situatë nuk mund të mbulohet
nga legjislacioni i përcaktuar në paragrafin 1.1 të kësaj rregulloreje, por mbulohet nga një ligj
tjetër në fuqi në Kosovë pas 22 marsit 1989, i cili nuk është diskriminues dhe është në përputhje
me nenin 1.3 të kësaj rregulloreje, atëherë gjykata, organi ose personi, si përjashtim, e zbaton atë
ligj.
1.3. Gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, të gjithë personat me detyra publike ose që mbajnë pozi-
ta publike duhet t’i respektojnë standardet e njohura ndërkombëtare të të drejtave të njeriut siç
pasqyrohen veçanërisht në:
Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut të 10 dhjetorit 1948;
Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe të Lirive Themelore të Njeriut të 4 nëntorit
1950 dhe Protokollet e saj;
Marrëveshjen Ndërkombëtare për të Drejtat Qytetare dhe Politike të 16 dhjetorit 1966 dhe pro-
tokollet e saj;
Marrëveshjen Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore të 16 dhjetorit
1966;
Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit racial të 21 dhjetorit 1965;
Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave të 17 dhjetorit 1965;
Konventën kundër Torturës dhe Keqtrajtimit Çnjerëzor dhe Poshtërues apo Degradues ose
ndëshkues të 17 dhjetorit 1984;
Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve të 20 dhjetorit 1989.
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parasysh popullatën shumë të re të Kosovës dhe shkallën e lartë të papunë-
sisë. Institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes kanë shfaqur një përkush-
tim për rindërtimin e sistemit arsimor me synim të arritjes së standardeve
evropiane të arsimit.
Në këtë kontekst, barazia gjinore dhe mundësitë e barabarta për gratë dhe
burrat janë parime fundamentale dhe të patjetërsueshme, të cilat përbëjnë
bazat e vlerave dhe standardeve të njohura nga shtetet e zhvilluara evropi-
ane. Këto parime nuk përbëjnë vetëm një kërkesë bazë për arritjen e një
drejtësie sociale dhe demokracisë së vërtetë, por gjithashtu, përbëjnë edhe
një kusht për realizimin e të drejtave të njeriut për të gjithë, pa dallim: gjinie,
përkatësie etnike, fetare, racore, gjuhësore etj.
Barazia gjinore duhet të fillojë të realizohet që nga institucionet parashkol-
lore dhe të vazhdojë edhe në vitet e mëtejme të shkollimit në të gjitha nivelet.
Në këtë kapitull do të vlerësohet dhe analizohet sa është përfshirë dhe
garantuar barazia gjinore në legjislacionin në fuqi në sferën e arsimit si dhe
në dokumentet strategjike.

Korniza e përgjithshme ligjore, lidhur me barazinë gjinore 
që ndikon në sferën e arsimit 

Korniza Kushtetuese 

Më 15 maj të vitit 2001 është miratuar Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9
për Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes së Përkohshme në Kosovë288 (në
tekstin e mëtejmë: Korniza Kushtetuese), e cila ka mundësuar themelimin e
Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes (IPVQ) që përfshijnë: Kuvendin
e Kosovës, Kryetarin e Kosovës, Qeverinë, Gjykatat dhe Organet e institu-
cionet e tjera të përcaktuara me Kornizën Kushtetuese.
Në Kornizën Kushtetuese janë përcaktuar përgjegjësitë e institucioneve të
përkohshme të vetëqeverisjes në arsim, shkencë dhe teknologji.289

Neni 3.1 i Kornizës Kushtetuese përcakton: “Të gjithë personat në Kosovë
gëzojnë, pa diskriminim të asnjë lloji dhe në barazi të plotë të drejtat dhe lir-
itë themelore të njeriut.”290

“Institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes do të jenë përgjegjëse për har-
monizimin e legjislacionit dhe praktikave të tyre me standardet dhe normat
evropiane dhe ndërkombëtare brenda të gjitha fushave të përgjegjësisë me
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288 Rregullore nr. 2001/9-për Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes së Përkohshme në Kosovë.
289 Po aty, Shih Kreun  5, pika 5.1 nën (e) 

290 Po aty, Neni 3.1.
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qëllim të caktuar për lehtësimin e vendosjes së lidhjeve ekonomike,
shoqërore dhe lidhjeve të tjera të popullit të Kosovës me popujt e tjerë evropi-
anë dhe me vetëdije se respektimi i standardeve dhe i normave të tilla do të
zërë vend qendror për zhvillimin e marrëdhënieve me komunitetin euroat-
lantik”291 është përcaktuar në nenin 5.7 të Kornizës Kushtetuese.

Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
ndaj Gruas

Në Kornizën Kushtetuese, nenin 3 (paragrafi 2) është përcaktuar se:
“Institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes respektojnë dhe sigurojnë stan-
dardet e pranuara në arenën ndërkombëtare të të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut, duke përfshirë ato të drejta dhe liri të parashtruara në:
Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, Konventën Evropiane për
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e Saj,
Konventën Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike të Njeriut dhe
Protokollet e Saj, Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të
Diskriminimit Racial, Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të
Diskriminimit ndaj Gruas, Konventën për të Drejtat e Fëmijëve, Kartën
Evropiane të Gjuhëve Rajonale dhe Minoritare dhe Kornizën e Konventës së
Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare. Dispozitat për
të drejtat dhe liritë e parashtruara në këto instrumente aplikohen në Kosovë
drejtpërsëdrejti si pjesë e kësaj Kornizë Kushtetuese.”292

Bërja e instrumenteve ndërkombëtare, duke përfshirë edhe Konventën për
Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas, si pjesë e drejt-
përdrejt e legjislacionit të brendshëm kosovar, është një hap i rëndësishëm,
sepse integron më lehtë legjislacionin kosovar në atë universal.
Aplikimi i drejtpërsëdrejt i Konventës për Eliminimin e të gjitha formave të
diskriminimit ndaj gruas është një hap shumë i rëndësishëm edhe në sferën
e arsimit, sepse në nenin 10- të të kësaj Konvente përcaktohet që: “Shtetet
palë marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin e
gruas, me qëllim që t’i sigurohen asaj të drejta të barabarta me burrin lidhur
me arsimin dhe në mënyrë të veçantë, për të siguruar mbi bazën e barazisë
midis burrit dhe gruas:
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a) Të njëjtat kushte të kualifikimit profesional, të ndjekjes së shkollave dhe të
marrjes së diplomave në institucionet shkollore të të gjitha kategorive si
në fshat ashtu edhe në qytet. Kjo barazi duhet siguruar në arsimin
parashkollor, të përgjithshëm, teknik profesional dhe teknik të lartë, si
dhe në çdo institucion tjetër të përgatitjes profesionale;

b) Të drejtën për të ndjekur të njëjtat programe, për t’iu nënshtruar të njëj-
tave provime, për të pasur një personel mësimor me të njëjtin kualifikim,
lokale shkollore dhe pajisje të një cilësie të njëjtë;

c) Eliminimin e çdo koncepti stereotip mbi rolin e burrit dhe të gruas në të
gjitha nivelet dhe në të gjitha format e arsimit, duke inkurajuar arsimin
miks dhe tipe të tjera arsimimi që ndihmojnë për realizimin e këtij objek-
tivi, duke rishikuar sidomos librat dhe programet shkollore dhe duke për-
shtatur metodat pedagogjike;

d) Të njëjtat mundësi lidhur me akordimin e bursave dhe subvencioneve të
tjera për studim;

e) Të njëjtat mundësi për të ndjekur programet e shkollimit të pandërprerë,
përfshirë programet e luftës kundër analfabetizmit për të rritur dhe anal-
fabetizmit funksional duke pasur sidomos për qëllim ngushtimin e
ndryshimit arsimor që ekziston midis burrit dhe gruas;

f) Uljen e përqindjes së braktisjes së shkollave nga gratë dhe organizimin
e programeve për të reja dhe ato që janë larguar nga shkolla para kohe;

g) Të njëjtat mundësi për të marrë pjesë në sportet dhe edukimin fizik;
h) Të drejtën për të marrë informacione specifike të karakterit edukativ që

synojnë mbarëvajtjen e shëndetit dhe mirëqenien e familjeve, përfshirë
informacionin dhe konsultat që lidhen me planifikimin e familjes.”293

Korniza Kushtetuese e Kosovës konfirmon të drejtat e grave në Kosovë dhe
mbron zbatueshmërinë e Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të
Diskriminimit ndaj Gruas në Kosovë. Pra, dispozitat e kësaj Konvente (duke
përfshirë edhe nenin 10) aplikohen drejtpërsëdrejti në Kosovë dhe i obligo-
jnë institucionet e arsimit në të gjitha nivelet.
Është shumë e rëndësishme që IPVQ- të t’u rikthehen angazhimeve të tyre,
për të ndërmarrë veprime pozitive dhe për të mbrojtur dhe promovuar baraz-
inë gjinore. E gjithë kjo duhet të shoqërohet edhe me mekanizma të fortë
zbatues dhe monitorues.
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Rregullore mbi degën e ekzekutivit të institucioneve të 
përkohshme të vetëqeverisjes në Kosovë 

Rregullorja nr. 2005/15, e datës 16 mars 2005, për ndryshimin e
Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/19 mbi degën e ekzekutivit të institucion-
eve të përkohshme të vetëqeverisjes në Kosovë, në nenin 1.7 përcakton:
“Gjatë kryerjes së përgjegjësive dhe funksioneve të tyre, ministrat kujdesen
që ministritë e tyre përkatëse: Të sigurojnë shërbime të besueshme, transpar-
ente dhe të përgjegjshme pa diskriminim mbi baza etnike apo të prejardhjes
sociale, gjinore, paaftësisë fizike, religjionit, mendimit politik a ndonjë
mendimi tjetër.”294

Në këtë drejtim ministri i  Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT-i),
duhet të kujdeset që në fushëveprimin e MASHT-it, i cili është përcaktuar në
Shtojcën IV të e Rregullores së UNMIK-ut, Nr. 2005/15), d.m.th në sferën e
arsimit, të sigurojnë shërbime të besueshme, transparente dhe të
përgjegjshme pa diskriminim mbi baza etnike apo të prejardhjes sociale, gji-
nore, paaftësisë fizike, religjionit, mendimit politik a ndonjë mendimi tjetër.
Në Shtojcën IV të Rregullores së UNMIK-ut-  Nr. 2005/15, 16 mars 2005,
për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/19 mbi degën e
ekzekutivit të institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes në Kosovë është
përcaktuar fushëveprimi i Ministrisë së  Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
(MASHT). Në pajtim me këtë rregullore MASHT:

(I) Krijon politikën e veprimit dhe zbaton legjislacionin për zhvillimin e
arsimit, duke përfshirë arsimin e lartë dhe shkencën në Kosovë.

(II) Përkrah një sistem arsimor jodiskriminues, ku respektohet e drejta e
çdo personi për shkollim dhe ku mundësitë për mësim cilësor janë në
dispozicion të të gjithëve;

(III) Ofron arsim joformal dhe arsim për të rriturit në të gjitha nivelet, duke
përfshirë rajonet e largëta dhe përkrah mundësitë e shkollimit të për-
jetshëm për të gjithë;

(IV) Përpilon, zbaton dhe mbikëqyr format e drejta dhe efektive të admin-
istratës arsimore dhe të menaxhimit të shkollave;

(V) Përmirëson cilësinë, lidhjen dhe efikasitetin e arsimit në të gjitha
nivelet;

(VI) Ndihmon zhvillimin dhe përmirësimin cilësor të sistemit arsimor dhe
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shpërndarjen e shërbimeve arsimore;
(VII) Përkrahë hulumtimin lidhur me zhvillimin social, ekonomik, shkencor,

teknologjik dhe kulturor të Kosovës.
(VIII) Ndërton një sistem gjithëpërfshirës bibliotekar, i cili do të përfshijë

bibliotekat e posaçme dhe ato shkollore;
(IX) Përkrah një politikë gjithëpërfshirëse për integrimin e personave të

paaftë dhe të hendikepuar;
(X) Përkrahë pjesëmarrjen e prindërve dhe të komunave në aktivitetet

arsimore dhe në format përkatëse të bashkëpjesëmarrjes shkollë -
komunitet në nivelin lokal.

Rregullorja për Punën e Qeverisë

Me Rregulloren për Punën e Qeverisë, me të cilën përcaktohet organizimi
dhe mënyra e punës së Qeverisë së Kosovës në nenin 25, ndër të tjera thuhet
se: Të gjithë personat, që janë të përfshirë në hartimin ose shqyrtimin e një
akti normativ të propozuar, ose të një amendamenti të aktit normativ, kanë
për detyrë që gjatë tërë fazës së hartimit të veprojnë me kujdesin më të lartë
profesional për të siguruar që akti normativ të jetë në pajtim me të gjitha stan-
dardet, marrëveshjet, konventat dhe detyrimet ndërkombëtare, dhe të jetë i
përafruar me dispozitat e detyrueshme të acquis communautarie të BE-së, aq
sa është e arsyeshme, duke marrë parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik dhe
administrativ të Kosovës si dhe të mos përmbajë elemente diskriminuese.295 

Rregullore mbi  Shërbimin Civil të Kosovës

Sipas Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës
“nëpunës civil”296 është çdo person i punësuar i një organi të punësimit,
rroga e të cilit paguhet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës, përveç anëtarët
e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës, duke përjashtuar këtu edhe per-
sonat e emëruar dhe ata të Trupave të Mbrojtjes të Kosovës (TMK). Duke
marrë parasysh këtë rregullore, të gjithë të punësuarit në lëmin e arsimit janë
nëpunës civil. Legjislacioni për shërbimin civil zbatohet ndaj të gjithë të punë-
suarve në fushën e arsimit në Kosovë.
Një nga parimet e Shërbimit Civil të Kosovës është edhe Parimi i
Jodiskriminimit, i cili përcakton se: nuk lejohet kurrfarë diskriminimi i drejtpër-
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drejtë apo i tërthortë në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës, gjuhës, fesë, mendim-
it politik, prejardhjes kombëtare, etnike apo sociale, lidhjes me ndonjë komu-
nitet nacional, pronës, lindjes, paaftësisë fizike, statusit familjar, shtatzënisë,
orientimit seksual apo moshës.
Nëpunësit civilë duhet të veprojnë në pajtim me parimet e shërbimit civil në
kontaktet e tyre me zyrtarët qeveritarë, me kolegët e tyre të Shërbimit Civil
dhe me publikun. Zyrtarët qeveritarë duhet të veprojnë në pajtim me këto
parime gjatë kontakteve të tyre me të gjithë nëpunësit civilë.297

Rregullorja mbi Vetëqeverisjen e Komunave të Kosovës

Konform legjislacionit në fuqi, një pjesë të përgjegjësisë në sferën e arsimit
e bartin edhe komunat. Rregullorja 2000/45 mbi Vetëqeverisjen e
Komunave të Kosovës, e cila është bazë me të cilën rregullohet puna e komu-
nave, në nenin 2.3 përcakton: “Të gjitha organet dhe instancat e komunës
kujdesen që banorët e komunës t’i gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë pa
dallim race, etnie, ngjyre, gjinie, gjuhe, religjioni, mendimi politik apo
mendim tjetër, pa dallim prejardhjeje kombëtare apo sociale, pa dallim
prone, lindjeje apo ndonjë statusi tjetër me qëllim që ata të gëzojnë të drej-
ta të barabarta dhe të drejta për punësim në shërbimet komunale të të gjitha
niveleve.”298

Ligji për barazi gjinore në Kosovë

Më 7 qershor 2004 ka hyrë në fuqi Ligji për Barazi Gjinore në Kosovë,

(LBGJ).299 Në nenin 1, pika (1), të LBGJ-së, përcaktohet se: me këtë Ligj
mbrohet, trajtohet dhe vendoset, barazia ndërmjet gjinive si vlerë themelore
e zhvillimit demokratik të shoqërisë së Kosovës, me mundësi të barabarta për
pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve dhe për kontributin e tyre në zhvillim-
in politik, ekonomik, social, kulturor dhe në të gjitha fushat e jetës shoqërore.
Gjithashtu, në LBGJ,  në nenin 2.1., përcaktohet se: Barazi gjinore do të
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thotë pjesëmarrje e barabartë e femrave dhe meshkujve në të gjitha fushat e
jetës, pozitë të barabartë, mundësi të barabarta për të gëzuar të gjitha të
drejtat e tyre dhe për të vënë në shërbim potencialet e tyre individuale në
zhvillimin e shoqërisë si dhe të kenë përfitim të barabartë nga të arriturat e
këtij zhvillimi.
Në nenin 4 pika 4.7. e Ligjit për Barazi Gjinore përcaktohet se: 4.7. Detyrë
dhe përgjegjësi e qeverisë dhe ministrive në fushën e barazisë gjinore është
edhe promovimi dhe garantimi i të drejtave të barabarta gjinore.
Po ashtu në nenin 4 pika 4.10. të Ligjit për Barazi Gjinore, përcaktohet se
gjatë përgatitjes së rregulloreve dhe programeve të tyre, ministritë duhet të
respektojnë dispozitat e këtij ligji.
Ndërsa, në nenin 13.1, i cili i referohet Arsimit dhe Edukimit, përcaktohet:
Në të gjitha nivelet e arsimit dhe edukimit duhet të mundësohet arsimimi dhe
edukimi i barabartë i femrave dhe meshkujve për pjesëmarje e tyre aktive në
shoqëri, në jetën familjare dhe në tregun e punës.
Po ashtu në paragrafin 2 të nenit 13 përcaktohet se: Organi përgjegjës për
arsim dhe institucionet në fushën e arsimit dhe të edukimit në të gjitha nivelet
krijojnë, zbatojnë dhe mbikëqyrin politikat e veprimit për sigurimin e
barazisë gjinore me qëllim të trajtimit të njëjtë të femrave dhe meshkujve,
veçanërisht për sa i përket:

a) Qasjes në arsim dhe edukim;
b) Arsimit dhe edukimit lidhur me çështjet e barazisë gjinore;
c) Përgatitjes, miratimit dhe zbatimit të programit arsimore-edukativ;
d) Hartimit të materialeve dhe teksteve shkollore dhe rishikimit të materi-

aleve dhe teksteve shkollore ekzistuese;
e) Hulumtimit të statusit të gjinive në shoqërinë kosovare, si një ndër mënyrë

specifike në fushën e arsimit;
f) Përfshirjes së femrave dhe meshkujve në trajnime të arsimimit profesion-

al dhe të këshillimit për ato profesione të cilat deri tani janë konsideruar
tradicionalisht si profesione vetëm për meshkuj ose vetëm për femra;

g) Përfshirjes së barabartë të femrave dhe meshkujve në lëmenjtë e sportit
dhe 
aktiviteteve të lira, gjatë orarit arsimor.

Në shkolla dhe institucione të tjera arsimore dhe pedagogjike ndalohet çdo
lloj diskriminimi gjinor, në bazë të Nenit 13.3 të LBGJ-së.300

300 LBGJ Neni 13.3
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Ligji kundër Diskriminimit

Në shtator të vitit 2004, ka hyrë në fuqi gjithashtu edhe Ligji kundër diskri-
minimit (LKD).301 Qëllimi i këtij ligji është parandalimi dhe luftimi i diskrim-
inimit, ngritja e shkallës së barazisë efektive dhe realizimi i parimit të trajtim-
it të barabartë i të gjithë qytetarëve të Kosovës para Ligjit.
Ky ligj zbatohet ndaj të gjitha veprimeve dhe mosveprimeve të personave
fizik dhe juridik, të sektorit publik dhe privat, përfshirë këtu edhe organet
publike, të cilat cenojnë të drejtat e personit apo personave fizik dhe juridik
edhe në fushën e arsimit.302

Kodi Penal i Kosovës 

Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës, që zbatohet për secilin person që kryen
vepër penale në territorin e Kosovës, në nenin 158 (1) përcakton se “Kushdo
që në mënyrë të kundërligjshme i mohon ose i kufizon liritë a të drejtat e
banorit të Kosovës të parapara në Kornizën Kushtetuese dhe në ligjin në fuqi
mbi bazën e dallimit në racë, në ngjyrë, në gjini, në gjuhë, në besimin fetar
ose në ateizëm, në mendimin politik ose në mendimin tjetër, në prejardhje
sociale ose kombëtare, në pronë, në lindje, në arsim, në statusin shoqëror
ose sipas karakteristikave të tjera personale, të lidhjes me bashkësinë etnike
ose gjuhësore në Kosovë ose kushdo që në mënyrë të kundërligjshme i jep
qytetarit të Kosovës çfarëdo privilegji ose përparësie mbi bazën e një dalli-
mi ose përkatësie të tillë, dënohet me burgim prej gjashtë muajsh deri në
pesë vjet.” Ndërsa në paragrafin (4) të këtij neni (158) përcaktohet se nëse
vepra penale nga ky nen kryhet nga personi zyrtar gjatë ushtrimit të detyrave
të tij, autori i veprës dënohet me burgim prej një deri në shtatë vjet për
veprën penale nga paragrafi 1 ose 2, ose me burgim prej gjashtë muajsh
deri në tre vjet për veprën penale nga paragrafi 3.303

Sanksionet penale të parapara në rastet e cenimit të të drejtave nga marrëd-
hënia e punës, e në këtë drejtim edhe në rastet e diskriminimit, i përcakton
Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës në nenin 182: “Kushdo që me vetëdije
nuk e zbaton ligjin apo kontratën kolektive mbi punësimin apo pushimin e
marrëdhënies së punës, për pagën apo të ardhurat e tjera, për kohëzgjatjen
e orarit të punës, për pushim apo mungesë në punë, mbrojtjen e grave, fëmi-
jëve apo personave me paaftësi apo për punën jashtë orarit ose për punën
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e natës dhe në këtë mënyrë punëtorit ia mohon apo ia kufizon të drejtat që
i takojnë dënohet me gjobë apo me burgim deri në një vit.”304 Ndërsa, në
nenin 183 (1) të Kodit të Përkohshëm Penal përcaktohet: “Kushdo që ia
mohon, apo kufizon personave të tjerë të drejtën në punësim të lirë në kushte
të njëjta, ashtu siç është përcaktuar me ligj, dënohet me gjobë apo me
burgim deri në një vit”. “Kushdo që, duke e cenuar ligjin, pengon apo i
pamundëson punëtorit realizimin e të drejtës në pjesëmarrje në qeverisje apo
ato të drejta i keqpërdorë, dënohet me gjobë apo me burgim deri në një vit”.
(Kodi Penal, neni 184).

Legjislacioni themeleor në sferën e arsimit 

Legjislacioni themelor që rregullon sferën e arsimit në Kosovë përfshin ligjet
në vijim: Ligji për edukimin parashkollor, Ligji mbi arsimin fillor dhe të mesëm
në Kosovë, Ligji mbi arsimin e lartë në Kosovë, Ligji për arsimin dhe aftësimin
e të rriturve, Ligji mbi arsimimin dhe aftësimin profesional, Ligji mbi inspek-
timin e arsimit në Kosovë.

Ligji për edukimin parashkollor305

Ligji për edukimin parashkollor është miratuar me qëllim të vënies së bazës
ligjore për rregullimin, përparimin dhe përmirësimin e edukimit parashkollor;
Sipas këtij ligji edukimi parashkollor është hallkë përbërëse e sistemit unik të
edukimit dhe arsimit në Kosovë dhe përfshin fëmijët deri me regjistrimin e
tyre në shkollën fillore.306

Me ligji për edukimin parashkollor përcaktohet edhe gjithë përfshirja, e
cila nënkupton që Shtetet Palë angazhohen të respektojnë të drejtat e për-
mendura në Konventën e të Drejtave të Fëmijës, dhe t’ia garantojnë ato
çdo fëmije, që përfshihet në juridiksionin e tyre, pa asnjë lloj dallimi,
pavarësisht nga gjinia.307

304 Po aty Neni 182. 
305 Rregullore nr. 2006/11, 6 mars 2006, mbi shpalljen e Ligjit për Edukimin Parashkollor të
miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji i Kuvendit të Kosovës nr. 02/l-52 për edukimin parashkollor.
306 Shih Neni 2 Rregullore nr. 2006/11
307 Shih Neni 1 Rregullore nr. 2006/11 (Gjithë përfshirja (shih Konventa e të Drejtave të
Fëmijës, neni 2) Shtetet Palë angazhohen të respektojnë të drejtat e përmendura në këtë
Konventë dhe t’ia garantojnë ato çdo fëmije, që përfshihet në juridiksionin e tyre, pa asnjë lloj
dallimi, pavarësisht nga raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja, opinioni politik ose çdo opinion tjetër,
nga origjina kombëtare, etnike ose shoqërore, pasuria, paaftësia, prejardhja familjare apo çdo
gjendje tjetër e fëmijës ose prindërve të tij ose përfaqësuesve të tij ligjorë)
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Gjithë përfshirja dhe barazia janë dy nga parimet308 e edukimit në institu-
cionet parashkollore me të cilën garantohet barazia gjinore në institucionet
parashkollore.
Mbikëqyrjen mbi zbatueshmërinë e Ligjit për edukimin parashkollor dispozi-
tave që dalin nga ky ligj e bën MASHT-i. Ndërsa, mbikëqyrjen inspektuese e

bën inspekcioni i arsimit, në përputhje me ligjin mbi inspekcionin e arsimit.
309

Ligji mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë310

Ligji mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë ka të bëjë me arsimin pub-
lik dhe privat; fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë në shkolla dhe
institucione të aftësimit në Kosovë, me përjashtim të rasteve kur rregullohen
në mënyrë të veçantë specifikisht dhe përbën dispozitën ndihmëse për
arsimin parashkollor.311

Qëllimet e programit për arsimin fillor dhe të mesëm (që janë përcaktuar në
Ligjin mbi arsimin fillor dhe të mesëm në Kosovë), janë ndër të tjera që të
përgatisë nxënësin për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë, në
frymën e mirëkuptimit, të paqes, tolerancës, barazisë gjinore dhe miqë-
sisë ndërmjet popujve, grupeve etnike, kombëtare dhe fetare si dhe person-
ave me origjinë nga i njëjti vend.312

Jodiskriminimi në lidhje me gjininë përcaktohet në nenin 5.1 Ligjit mbi
arsimin fillor dhe të mesëm në Kosovë: “Regjistrimi dhe përparimi nëpër të
gjitha nivelet e arsimit fillor dhe të mesëm në Kosovë, mundësohet pa asnjë
lloj diskriminimi të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë për arsye reale apo
të supozuara që kanë lidhje me gjininë,...”313
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308 Shin Neni 4  -Rregullore nr. 2006/11 (Parimet e edukimit në institucionet parashkollore)
309 Shih Neni 38.1 dhe 38.2 Rregullore nr. 2006/11
310 Rregullore nr. 2002/19, 31 tetor 2002,  lidhur me shpalljen e ligjit mbi arsimin fillor dhe të
mesëm në Kosovë të miratuar nga Kuvendi i Kosovës
311 Po aty Shih neni 2.1 
312 Po aty Shih Neni 4.1 (d) 
313 Po aty Shih Neni 5.1 
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Në realizimin e jodiskriminimit rol kryesor ka MASHT-i (Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë), e cila nxitë barazinë në mundësinë për të
ndjekur arsimin fillor dhe atë të mesëm. Kjo ministri ka për detyrë edhe
zhvillimin dhe aftësimin e stafit në të gjitha aspektet e tjera të arsimit,314 si
dhe të planifikojë dhe koordinojë zhvillimin e arsimit parashkollor, fillor
dhe atë të mesëm në Kosovë në konsultim me komunat.

Mosdiskrimini gjinor është i përcaktuar edhe në emërimin  e personelit në shkol-
lat fillore dhe të mesme të bëra në bazë të Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të
Mesëm në Kosovë. Emërimet kësisoj bëhen në bazë të meritës personale, pas
një njoftimi publik, pa asnjë lloj diskriminimi të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpër-
drejtë për arsye reale apo të supozuara që kanë lidhje me gjininë.315

Për sigurimin e barazisë në këtë drejtim edhe të barazisë gjinore Ligji për-
cakton në Nenin 32.3 obligimin e MASHT-it për të nxjerrë udhëzime, duke
përfshirë pagë të barabartë për punë të barabartë midis burrave dhe grave.
Këto udhëzime janë në përputhje me këtë Ligj dhe ligjin e zbatueshëm për
administratën shtetërore.316

Po ashtu është obligim i përcaktuar në këtë ligj (Neni 33) që MASHT dhe
komunat të marrin masa të sigurojnë që: Personeli të jetë i mbrojtur nga
diskriminimi i drejtpërdrejtë ose jo i drejtpërdrejtë për arsye reale apo të
supozuara që kanë lidhje me gjininë.

Ligji mbi Arsimin e Lartë në Kosovë317

Objektivat e arsimit të lartë janë të krijojë, zhvillojë, mbrojë dhe transmetojë
njohuri nëpërmjet mësimdhënies dhe punës kërkimore dhe shkencore dhe të
ofrojë mundësi për të gjithë banorët e Kosovës të aftë për të përfituar nga ky
arsim gjatë gjithë jetës së tyre.318

Në këtë ligj është përcaktuar se “arsimi i lartë, i cili kryhet nga bartësit e licen-
cuar të arsimit të lartë në Kosovë do të jetë i mundshëm për të gjithë personat
në territorin e Kosovës, ose nëpërmjet mësimit në distancë brenda ose jashtë ter-
ritorit të Kosovës në çfarëdo vendi, pa asnjë lloj diskriminimi të drejtpërdrejtë ose
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314 Po aty Shih Neni 10.1 
315 Po aty Shih Neni 27 
316 Po aty Shih Neni 32.3 
317 Rregullore nr. 2003/14 - 12 maj 2003 për shpalljen e ligjit të miratuar nga Kuvendi i
Kosovës mbi arsimin e lartë në Kosovë
318 Po aty Shih Neni 2.1 
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indirekt për ndonjë arsye reale apo të supozuar që ka lidhje me gjininë...”319

Në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe dokumentet plotësuese të nxjerra
mbi bazën e saj, MASHT është përgjegjëse për: planifikimin e zhvillimit të
arsimit të lartë në Kosovë në konsultim me bartësit e akredituar të arsimit të
lartë dhe  nxitjen e barazisë në mundësitë për të marrë arsim të lartë dhe për
t’u pranuar në shkollën e lartë, si dhe barazisë në zhvillimin e kualifikimin e
personelit, në mundësitë për të mësuar gjatë gjithë jetës dhe në të gjitha
aspektet e tjera të arsimit të lartë.320

Po ashtu me këtë ligj është përcaktuar se emërimet e Këshillit Drejtues bëhen
mbi bazën e aftësive personale, pas njoftimit publik, dhe pa asnjë lloj diskri-
minimi të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë për arsye reale apo të
supozuara që kanë lidhje me gjininë.321

MASHT-i nuk imponon asnjë kusht që do të mund të ndikonte në kufizimin
e mundësisë së bartësit për të vepruar, në përputhje me statutin e tij, për të
tërhequr fonde nga burime të tjera, përfshirë këtu caktimin e vendeve sht-
esë studimi brenda kufijve të licencës, me kusht që sipas mendimit të min-
istrisë, kjo nuk paragjykon detyrën e bartësit për të ushtruar veprimtarinë e
tij pa asnjë lloj diskriminimi për arsye që kanë lidhje me gjininë.322

Në Ligjin mbi Arsimin e Lartë në Kosovë, statuti i çdo bartësi publik të arsim-
it të lartë dhe struktura e çdo bartësi privat të arsimit të lartë, si kusht për
akreditim, duhet të përmbajnë dispozita të tilla që e mbrojnë personelin nga
çdo lloj diskriminimi.323

Po ashtu, statuti i një institucioni publik të arsimit të lartë duhet të sigurojë
drejtësi duke përfshirë edhe pagën e barabartë dhe punë të barabartë ndër-
mjet burrit dhe gruas.324

Statuti ose dokumenti themelues i barasvlershëm me të, i çdo institucioni të
arsimit të lartë, përmban dispozita, të cilat mbrojnë studentët, nga çdo lloj
diskriminimi për arsye që kanë lidhje me gjininë, ...apo status tjetër.325

Statuti i Universitetit të Prishtinës326 (i miratuar nga Senati i Universitetit të
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319 Po aty Shih Neni 3.1 
320 Po aty Shih Neni 4.1 (pika a dhe h) 
321 Po aty Shih Neni 14.4 
322 Po aty Shih Neni 18.3 (b) 
323 Po aty Shih Neni 25.4 
324 Po aty Shih Neni 26.1 
325 Po aty Shih Neni 29.4 
326 http://www.uni-pr.edu/ 
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Prishtinës në mbledhjen e mbajtur më 05 korrik 2004) në nenin 6 dhe 7
përmban kërkesën që rrjedhë nga Ligji mbi arsimin e lartë në Kosovë.
Në nenin 6, të Statutit të Universitetit të Prishtinës, ky institucion i arsimit të
lartë obligohet të krijojë mundësi të barabarta për të gjithë pa asnjë lloj
diskriminimi qoftë gjinie, race, orientimi seksual, statusi martesor, ngjyre,
gjuhe, religjioni, besimi politik, përkatësie kombëtare, etnike ose sociale,
pasuria, statusi i lindjes apo ndonjë status tjetër që mund të shkojë deri te
mosha, të metat fizike apo mendore.
Ndërkaq, në nenin 7 përkufizohet se: Universiteti deklarohet për mbështetje
të barazisë gjinore. Kjo do të thotë që në rastet kur kandidatët e gjinisë
mashkullore dhe femërore i kanë kualifikimet e njëjta, përparësi do t’i jepet
kandidates femër.

Ligji për Arsimin dhe Aftësimin e të Rriturve327

Qëllimi i këtij Ligji është të promovojë arsimin dhe aftësimin gjatë gjithë jetës
për të gjithë individët e interesuar. Ligji paraqet kornizë për sistemin e arsim-
it dhe aftësimit për të rritur, përfshirë mësimin kompenzues dhe forma të tjera
të arsimit dhe aftësimit për të rritur, që nuk rregullohen me Ligjet për Arsimin
Fillor dhe të Mesëm, për Arsimin e Lartë dhe për Arsimin dhe Aftësimin
Profesional.328

“Arsimi dhe aftësimi për të rritur”, nënkupton tërë arsimin dhe aftësimin
publik dhe privat të ofruar për të rriturit ose për të rinjtë mbi moshën 15
vjeçare, të cilët kanë të drejtë të ndjekin programet e mësimit, të hartuara
për të rriturit.329

Jodiskriminimi330 është përcaktuar në Nenin 13 të këtij ligji, i cili përcakton
se: vijuesit e rritur kanë të drejtë të trajtohen në mënyrë të barabartë, pa
diskriminim në bazë të përkatësisë gjinore. 
Jodiskriminimi duhet të pasqyrohet më tutje në Programet për arsimin dhe
aftësimin publik të të rriturve që hartohen dhe miratohen nga Ministria e

Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë, në bashkëpunim me ministritë tjera.
331
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327 Rregullore nr. 2005/43 ,  7 shtator 2005,  mbi shpalljen e ligjit për arsimin dhe aftësimin
e të rriturve i miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji i Kuvendit të Kosovës nr. 02/l-24 për arsimin
dhe aftësimin e të rriturve.
328 Po aty Shih Neni 1
329 Po aty Shih Neni 2
330 Po aty Shih Neni 13 
331 Po aty Shin Neni 9.1. 
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MASHT-i, në bashkëpunim me ministritë tjera, Zyrat Rajonale të Arsimit (ZRA)
dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA), koordinon planifikimin, zhvillimin
dhe implementimin e arsimit dhe aftësimit për të rritur.332

Ligji mbi Arsimimin dhe Aftësimin Profesional333

“Arsimi dhe aftësimi profesional”, nënkupton aftësimin dhe arsimin që ka për
qëllim pajisjen e njerëzve të të gjitha moshave me shkathtësi të punësimit.
Sistemi i arsimit dhe aftësimit profesional është tërë sistemi nëpërmjet të cilit
realizohet arsimi dhe aftësimi i tillë.
Qëllimi i ligjit është të rregullojë sistemin e arsimit dhe aftësimit profesional
formal në përputhje me nevojat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të
Kosovës, përfshirë ndryshimet ekonomike dhe teknologjike, kërkesat e tregut
të punës dhe nevojat e individëve gjatë tranzicionit drejt ekonomisë së tregut,
duke shfrytëzuar në mënyrë optimale burimet financiare, njerëzore dhe të
infrastrukturës.334

Në Nenin 2.3 të Ligjit mbi arsimimin dhe aftësimin profesional është përcak-
tuar se: Ky ligj rregullon ofrimin e arsimit dhe aftësimit profesional formal
(AAP) nga institucionet publike dhe private tek të rinjtë dhe të rriturit, pa
diskriminim në baza gjinore, etnike, aftësive të kufizuara.
Jodiskriminimi në baza gjinore që është përcaktuar në këtë ligj duhet të
pasqyrohet në punën e Këshillit për Arsimin dhe Aftësimin Profesional
(MASHT) do të themelojë këtë Këshill në bashkëpunim me Institucionet e tjera
të Vetëqeverisjes së Përkohshme dhe partnerët social. Konform këtij ligji,
Këshilli për Arsimin dhe Aftësimin Profesional drejton kursin e zhvillimit dhe
këshillon MASHT-in në çështjet që lidhen me cilësinë dhe promovimin e
arsimit dhe  aftësimit profesional në Kosovë.335 Ky Këshill ka për detyrë të
këshillojë MASHT-in dhe Qeverinë e Kosovës në orientimin e përgjithshëm
për politikën e arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë.
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331 Po aty Shin Neni 9.1. 
332 Po aty Neni 3 
333 Rregullore nr. 2006/24, 25 prill 2006. Për shpalljen e ligjit mbi arsimimin dhe aftësimin
profesional të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji i Kuvendit të Kosovës nr. 02/l-42 mbi arsim-
imin dhe aftësimin profesional.
334 Po aty Shih Neni 2.1 
335 Po aty Shih Neni 13.1 
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Ligji mbi inspektimin e arsimit në Kosovë336

Ligji mbi inspektimin e arsimit në Kosovë, ka të bëjë me mbikëqyrjen e zba-
timit të ligjeve dhe të akteve nënligjore nga inspeksioni i arsimit në edukimin
dhe arsimimin publik dhe privat për: Edukimin dhe arsimin parashkollor,
arsimin fillor, arsimin e mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë, arsimin e lartë,
arsimin special, arsimin joformal, arsimin profesional, vendstrehimet e orga-
nizuara të fëmijëve të nxënësve dhe të studentëve (çerdhet e fëmijëve, kon-
viktet e nxënësve dhe studentëve), arsimin në diasporë si dhe Shtëpitë kor-
rektuese e burgjet.337

Inspeksioni i Arsimit është organ ekzekutiv në kuadër të Ministrisë së Arsimit
të Shkencës dhe të Teknologjisë. Inspeksionin e arsimit, e përbëjnë:

a. Kryeinspektori i arsimit;
b. Inspektorët e arsimit;
c. Inspektorët në zyrën rajonale të arsimit.

Inspektorët e arsimit, përveç të tjerash kanë për detyrë të inspektojnë realiz-
imin e të drejtave dhe detyrave të nxënësve, të studentëve dhe të punësuarve
të tjerë në harmoni me ligjin e në këtë drejtim edhe realizimin e barazisë gji-
nore në të gjitha nivelet e arsimimit në Kosovë.338

Kjo është dashur të pasqyrohej qartë edhe në Nenin 5.4 (f) të Ligjit mbi
inspektimin e arsimit në Kosovë, i cili përcakton se: Inspektorët e arsimit ndër-
presin dhe ndalojnë: Nëse inspektori arsimor konstaton se personi i autor-
izuar i institucionit arsimor, ose punëtori tjetër ka bërë kundërvajtje si :delikt
fizik, moral, ekonomik, korrupsion, fyerje në baza nacionale, fetare ose
vepër tjetër penale, do t’ia paraqesë kërkesën organit kompetent për fillimin
e procedurës.

Dokumentet strategjike në funksion të arritjes së barazisë 
gjinore në sferën e arsimit 

Plani Kombëtar i veprimit për Arritjen e Barazisë Gjinore  

Në vitin 2004, kryeministri i Kosovës ka miratuar Planin e Veprimit për
Arritjen e Barazisë Gjinore. Ky plan paraqet rekomandimet për adresimin e
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336 Rregullore nr. 2004//55 - 17 dhjetor 2004. Për shpalljen e ligjit mbi inspektimin e arsimit
në Kosovë të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji i Kuvendit të Kosovës nr. 2004/37 për
inspeksionin e arsimit në Kosovë.
337 Po aty Neni 2 
338 Po aty Shih Neni 4.3 (s) 
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problemeve specifike të grave në Kosovë dhe është një kornizë për imple-
mentimin e një strategjie për barazi gjinore në afatin kohor 2003-2007. 
Plani Kombëtar i veprimit për Arritjen e Barazisë Gjinore u zhvillua me qël-
lim të propozimit të hapave konkret për rrugën që duhet të ndjekë Kosova
drejt barazisë dhe zhvillimit.  
Arsimi ishte një nga fushat kritike të kujdesit të veçantë, të paraqitura në
Planin Kombëtar të Veprimit.
Në këtë Plan janë paraparë edhe objektivat strategjik dhe veprimet në adres-
imin e kontekstit të përgjithshëm në Kosovë, duke përfshirë arsimimin, të cilat
janë paraparë në këto objektiva:339

·· Objektiva Strategjike 10: Mbi arsimimin e barabartë për femrat dhe
meshkujt

·· Objektiva Strategjike 10.1: Të krijojë një ambient arsimor dhe social në
të cilin nuk ka stereotipe dhe diskriminim në baza gjinore dhe i cili pro-
movon qasje të barabartë në arsimim. 

·· Objektiva Strategjike 10.2: Krijimi i programeve dhe shërbimeve inova-
tive në arsim, dhe monitorimi i reformave arsimore.

Zyra për Barazi Gjinore - Strategjia për ngritjen e numrit dhe 
pozitës së femrave në IPVQ340 (2006-2015) 

Qëllimi i Strategjisë për ngritjen e numrit dhe pozitës së femrave në IPVQ
(2006-2015) është që të shërbejë si udhëzim dhe mekanizëm për avancimin
profesional të femrave me qëllim të shtimit të pjesëmarrjes së tyre në poste
udhëheqëse.

MASHT - Strategji - Përfshirja e perspektivës gjinore në arsim 
(2005-2010) (DRAFT)

Përfshirja e perspektivës gjinore në arsim paraqet rrugët e mundshme për
përmirësimin dhe ngritjen e vetëdijes së strukturave të arsimit dhe të
shoqërisë në përgjithësi për përfshirjen e perspektivës gjinore në arsim. Ky
dokument është një prej mekanizmave për arritjen e barazisë gjinore. Është
përpiluar në pajtim me nevojat që arsimi të bëhet promotor i ndryshimeve
pozitive në planin e përfshirjes së perspektivës gjinore në arsim. Strategjia
është e lidhur ngushtë me Deklaratën e Pekinit dhe Platformën për Aksion (viti
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1995), Ligjin për barazi gjinore (viti 2004), Planin e Veprimit për arritjen e
barazisë gjinore në Kosovë (viti 2003), Ligjin për Arsim (viti 2002), si doku-
mente bazë që janë përdorur si themel mbi të cilin është hartuar dokumenti. 
Ky dokument përfshinë aktivitetet, të cilat do t`i ndërmarrë MASHT-i në
bashkëpunim me institucionet e tjera dhe OJQ-të vendore e ndërkombëtare
për realizimin e këtij misioni brenda një afati prej pesë vjetësh, si dhe në
planin e veprimit do të përcaktojë detyrat konkrete për të gjithë bartësit e
përgjegjësive.
Strategjia për përfshirjen e perspektivës gjinore në arsim thekson nevojat që
janë identifikuar dhe veprimet që duhet të ndërmerren për përmirësimin dhe
sigurimin e pjesëmarrjes së barabartë të femrave dhe të meshkujve në arsim.
Si e tillë, kjo strategji shërben edhe si udhërrëfyese për arritjen e barazisë
gjinore në Kosovë. 
Strategjia përfshinë një sërë aktivitetesh të përpiluara për realizimin e vizion-
it strategjik. Kjo strategji e zhvillimit afatmesëm është përpiluar për t’u zbat-
uar në një periudhë kohore prej pesë vjetësh (2005-2010). Në adresimin e
problemeve dhe në arritjen e vizionit janë fokusuar gjashtë objektiva
strategjike.                         
·· Objektivi 1: Sigurimi i  mundësive për pjesëmarrje të plotë në arsimin e

obligueshëm si dhe  përmirësimin e pjesëmarrjes në arsimin e mesëm të
lartë dhe arsimin e lartë.

·· Objektivi 2: Përfshirja e perspektivës gjinore në planprograme dhe tekste
shkollore.

·· Objektivi 3: Vetëdijësimi  i personelit mësimor dhe stafit administrativ për
rëndësinë e integrimit të çështjeve gjinore në punën e tyre.

·· Objektivi 4: Krijimi i një mjedisi fizik dhe social në shkollë të përshtatshme
për të dy gjinitë.

·· Objektivi 5: Zhvillimi dhe implementimi i programeve  dhe projekteve që
do të   promovonin perspektivën gjinore.

·· Objektiva 6: Krijimi i  mekanizmave për sigurimin e burimeve dhe të
mjeteve financiare për arritjen dhe funksionimin e qëndrueshëm të per-
spektivës gjinore në arsim.
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MASHT-Strategjia e Zhvillimit  të Arsimit të Lartë në  Kosovë  
(2005-2015)  (Versioni final) 

Strategjia 10 vjeçare e Zhvillimit të Arsimit të Lartë në Kosovë është doku-
menti që artikulon një vizion për atë se çfarë dëshirohet në arsimin e lartë
dhe në të njëjtën kohë skicon rrugën  për t’i përmbushur objektivat strategjikë
në këtë drejtim. 
Vizioni i MASHT-it për zhvillimin e arsimit të lartë në dhjetëvjeçarin e
ardhshëm është: KOSOVA - shoqëri demokratike e integruar në hapësirën
evropiane të arsimit të lartë,  ku dija dhe kërkimi shkencor janë në funksion
të zhvillimit të qëndrueshëm kulturor, shoqëror dhe  ekonomik. 
Procesi i transformimit, reformimit, zhvillimit të arsimit të lartë  duhet të
udhëhiqet nga këto parime:  paanësia,  demokratizimi, barazia, shumëllo-
jshmëria, zhvillimi, cilësia, efektshmëria,  liria  akademike dhe autonomia
institucionale, përgjegjshmëria publike.  
Misioni i MASHT-it  në këtë drejtim është: Zhvillimi i një sistemi të efektshëm
të arsimit të lartë që i  kontribuon ngritjes së mirëqenies së shoqërisë koso-
vare duke  ofruar  një  arsimim  dhe  kërkim shkencor të cilësisë së  lartë,
me mundësi të barabarta  për  të  gjithë,  në  pajtim  me  vlerat  e  lirisë,
demokracisë dhe të diversitetit. 
Një ndër parashikimet për arsimin e lartë  në vitin 2015 do të jetë më
gjithëpërfshirës dhe do  të  ofrojë  mundësi  të  barabarta  për  të  gjithë
pavarësisht nga  gjinia.
Në pajtim me Strategjinë e Zhvillimit  të Arsimit të Lartë në  Kosovë (2005-
2015), barazia  nënkupton  të qenët i barabartë në status, të kesh mundësi
të barabarta, të marrësh një trajtim të barabartë, pa diskriminime, barriera
dhe paragjykime. Ky parim kërkon që të gjithë personave dhe institucioneve
të përfshira në arenën e arsimit të lartë,si: personelit mësimor, shkencor,
administrativ, studentëve, grupeve të pafavorizuara, universiteteve,  institu-
cioneve të arsimit të lartë, institucioneve kërkimore t`u jepen të drejta të
barabarta sipas  statusit të tyre, të trajtohen si të barabartë për një zhvillim
normal individual dhe institucional dhe për një përmbushje të suksesshme  të
detyrave  dhe  të  përgjegjësive.  Barazia  mund  të  jetë  numerike  ose  pro-
porcionale.  Respektimi  i  barazisë  pranohet  si  një  standard  minimal  i
kulturës së sotme morale dhe arsimore. 
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Shumëllojshmëria është një parim, të cilit i kushtohet një rëndësi e veçantë në
jetën e  sotme.  Shumëllojshmëria kulturore, gjinore, moshore, gjuhësore,
metodologjike, teknologjike,  organizative  zhvillon  fleksibilitetin,  rritë
kapacitetet  për  ndryshim.

Shumëllojshmëria mundëson baraspeshën, krijimtarinë, gjerësinë dhe thellës-
inë.  Këndvështrimet  e  ndryshme  nxisin  eksplorimin e pikëpamjeve të
ndryshme, të menduarit divergjent si dhe zhvillon dialogun real.
Shumëllojshmëria ka një ndikim pozitiv në kapacitetin për të  nxënë dhe për
të ndryshuar sipas nevojave të situatës. Zbatimi i këtij  parimi në arsimin e
lartë nënkupton praninë dhe ndikimin e shumëllojshmërisë në nivel institu-
cioni dhe individi, burimesh, procesesh, strukturash, programesh,
metodologjish, teknologjish, produktesh, rezultatesh. 

Strategjia për Zhvillimin e Arsimit Profesional në Kosovë për 
periudhën 2003-2008

Çështja e arsimit profesional është ndër më të ndërlikuarat në arsimin koso-
var, dhe kërkon një përkujdesje të veçantë nga e tërë shoqëria. 
Strategjia për Zhvillimin e Arsimit Profesional në Kosovë për periudhën
2003-2008 i përcakton qartë objektivat strategjik, të cilat duhet te arrihen
nëse ruhet dhe respektohet drejtësia  dhe barazia, e cila nënkupton (pozitë
të njëjtë për femra dhe meshkuj), si dhe aktivitetet, të cilat do të ndërrmirren
për realizimin e këtyre objektivave duhet të drejtohen në masë të njëjtë-
barabartë si për meshkujt ashtu edhe për femrat.

Strategjia për Arsimin e të Rriturve në Kosovë (2005-2015)

Strategjia e Kosovës për arsimimin e të rriturve është pjesë e përpjekjeve më
të gjera për zhvillimin e shërbimeve për arsimimin e të rriturve në rajonin e
Evropës Juglindore, e ndihmuar nga Fondacioni Evropian i Trajnimeve (ETF)
i BE-së dhe në harmoni me integrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor në
strukturat e BE-së.
Strategjia për arsimimin e të rriturve identifikon një numër problemesh dhe
pengesash për zhvillimin dhe ofrimin efektiv të arsimimit të të rriturve. Pastaj
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paraqet një sërë objektivash strategjike dhe masave për adresimin e proble-
meve. Arsimimi i të rriturve përfshinë mësimin që zë vend në institucionet for-
male, të cilat shpijnë drejt kualifikimit. Këtu përfshihet edhe mësimi joformal
që zë vend në punë, si dhe mësimin informal ose i rastit që kryhet në punë,
shtëpi ose në komunitet. Zgjerimi i mundësisë së arsimimit joformal për të rri-
turit që përfshinë arsimimin në ndërmarrje duke punuar ose qendrat e
arsimimit bazuar në komunitet, është mundësi e mirë me të cilën do të rritet
pjesëmarrja e të rinjve në arsimim. 
Strategjia për arsimimin e të rriturve sheh si prioritet qendror barazinë për të
gjithë.

Platforma për Veprim e Pekinit 

Në drejtim të harmonizimit të punës së IPVQ-ve me legjislacionin, praktikat dhe
standardet ndërkombëtare rol të rëndësishëm ka Platforma për Veprim e Pekinit.
Platforma për Veprim e Pekinit, paragrafi 202, i cili  i referohet specifikisht
arsimimit, kërkon fuqimisht angazhimin e qeverive dhe përcakton:

“Qeveritë dhe akterët e tjerë duhet të nxisin një politikë aktive dhe të duk-
shme të integrimit të perspektives gjinore në të gjitha politikat dhe program-
et në mënyrë që përpara se të merren vendimet, të bëhet një analizë e
efekteve mbi gratë dhe burrat...”

Platforma për Veprim e Pekinit i bën thirrje qeverive për objektiva strategjike mbi:
·· Sigurimin e qasjes së  barabartë në arsim
·· Çrrënjosjen  e analfabetizmit midis grave
·· Përmirësimin e qasjes së grave në arsimin profesional, shkencë dhe

teknologji si dhe
·· arsimin e vazhdueshëm
·· Zhvillimin e arsimit dhe trajnimit jo-diskriminues
·· Alokimin e burimeve te mjaftueshme për reforma arsimore dhe për mon-

itorimin dhe  zbatimin e tyre
·· Nxitjen e arsimit te vazhdueshëm dhe trajnimit për vajzat dhe gratë
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Qëllimet e Zhvillimit të Mijëvjeçarit

Po ashtu, në drejtim të harmonizimit të punës së IPVQ-ve me praktikat dhe
standardet ndërkombëtare rol të rëndësishëm kanë edhe “Qëllimet e
Zhvillimit të Mijëvjeçarit“, të cilat janë hartuar nga Kombet e Bashkuara në
vitin 2000. 
Tetë qëllimet e mijëvjeçarit, të cilat nxjerrin në pah problemet me të cilat bal-
lafaqohet njerëzimi janë: zhdukja e varfërisë, arsimi për të gjithë, barazia
gjinore, zvogëlimi i vdekshmërisë së foshnjave/fëmijëve, shëndeti mental,
lufta kundër HIV/AIDS-it, mjedisi , partneriteti global, përcaktojnë një orien-
tim për zhvillim. Si të tilla ato nuk sigurojnë strategji të zhvillimit, por duhet
të integrohen në detyrat ekzistuese, shoqërore dhe ekonomike të planit
strategjik. Këto janë gjashtë qëllime kryesore të parapara:
Sigurimi i qasjes së barabartë në arsim
Çrrënjosja e analfabetizmit me theks të veçantë te femrat;
Përmirësimi i qasjes së femrave në trajnimet profesionale, shkencës dhe
teknologjisë dhe vazhdimin e arsimit

Deri në vitin 2015 të mundësohet përfshirja në shkollë e të gjithë fëmijëve,
sidomos vajzave dhe fëmijëve në gjendje të vështirë ekonomike, duke patur
parasyshë se kjo formë shkollimi është e obligueshme dhe pa pagesë. 
Avancimi dhe përvetësimi i shkathtësive jetësore nga adoleshentët dhe rinia
Eliminimi  i  pabarazisë gjinore në arsimin fillor dhe të mesëm mundësisht
dhe në të gjitha nivelet, deri në vitin 2015 
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SHTOJCA 1

Realizimi i hulumtimit

Metodologjia

Në këtë hulumtim kemi aplikuar këto instrumente: 
Qasja kualitative (intervistat, fokus grupet, vëzhgimin sistematik me pjesëmarrje)
Qasja kuantitative (pyetësorët). Janë përdorur dy llojet e metodologjisë për
shkak se asnjëra nga qasjet metodologjike nuk do të ishte vetvetiu e
mjaftueshme për të mbledhur të dhënat e nevojshme, mirëpo me përdorimin
e të dy metodave ato do ta përmbushnin njëra tjetrën. 
Analiza e librave dhe ligjeve, raporteve relevante në dispozicion si dhe
burimet e të dhënave të ndërlidhura me hulumtimin. 
Prej 30 komunave sa ka gjithsej Kosova, 6 komuna ishin të përfshira në këtë
hulumtim, në secilën komunë nga 1 fshat. Janë përfshirë këto komuna:
Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Kamenicë, Deçan, Skenderaj. Gjithashtu janë përf-
shirë këto fshatra: Shkabaj (Prishtinë), Korish (Prizren), Gomogllavë (Ferizaj),
Rogocicë (Kamenicë), Gllogjan (Deçan), Llaushë (Skenderaj). Në të gjitha
këto vende është realizuar anketimi, vëzhgimi sistematik me pjesëmarrje si
dhe janë intervistuar Drejtorët e Departamenteve Komunale dhe Zyrtaret për
Barazi Gjinore në këto komuna. 
Intervistat janë zhvilluar edhe me zyrtarë të MASHT-it që janë përgjegjës për
plan programe dhe tekste shkollore, me përgjegjësit e shtëpive botuese si
dhe me autorët e teksteve shkollore  dhe ilustrator të teksteve shkollore.  

Anketa: Anketimi është realizuar në çerdhe (grup mosha e fëmijëve 3-6
vjeç), shkolla fillore dhe të mesme në vende të ndryshme të Kosovës si në
Prishtinë, Prizren, Ferizaj Deçan, Kamenicë, Skenderaj dhe me nga një fshat
në secilën nga këto komuna, ku janë anketuar  drejtorë/ arsimtarë/ eduka-
torë/e. Në çdo çerdhe janë anketuar drejtori/ja dhe nga 3 edukatorë. Në
të gjitha shkollat e fillore janë anketuar drejtorët dhe nga 4 mësues të nivelit
të ulët dhe 4  arsimtarë të nivelit të lartë. Në shkollat e mesme janë anketu-
ar drejtorët dhe nga 4 profesorë.
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Vëzhgimi sistematik me pjesëmarrje: Në ato çerdhe, shkolla fillore
dhe të mesme ku është bërë anketimi është realizuar edhe vëzhgimi sistem-
atik me pjesëmarrje. Në këto çerdhe janë vëzhguar arsimtarët dhe nxënësit
gjatë orës së mësimit, fokus yni ishin raportet ndër gjinore nxënës-nxënës dhe
nxënës-arsimtarë/ edukatorë/e. Klasat e vëzhguara janë përzgjedhur në
bazë të lëndëve që kanë qenë të përfshira në mostër. Në mostër janë marrë
klasat e para (I), klasat e treta (III), klasat e gjashta (VI), klasat e nënta (IX),
të dhjeta dhe të dymbëdhjeta (X dhe XII), ku në secilën paralele janë
vëzhguar nga dy klasë, një klasë me edukatorin/ mësuesin/ arsimtarin e
anketuar dhe një klasë me edukatorin/ mësuesin/arsimtarin e pa anketuar.  
Në çdo çerdhe janë vëzhguar nga tri klasë (dhoma). Në shkollat  fillore janë
vëzhguar  nga katër klasë  të nivelit të ulët dhe 4 klasë të nivelit të lart. Në
shkollat e mesme janë vëzhguar nga 4 klasë.

Fokus Grupet: Kriteri kryesor për përzgjedhjen e pjesëmarrësve në këtë
fokus grup ishte që pjesëmarrësit të jenë prindërit që kanë një ose më shumë
fëmijë në çerdhe, shkolla fillore ose të mesme. Për këtë metodologji kemi për-
dorë edhe kritere tjera si moshën, gjininë, shkallën e shkollimit, sektorin e
punësimit, vendbanimin. 

Intervistat kualitative: Metodologjia ka përmbajtur edhe disa intervista,
ku i kemi realizuar me disa zyrtarë të ndryshëm, duke filluar prej autorëve të
librave, shtëpive botuese, drejtorë të departamenteve të arsimit dhe
zyrtareve për barazi gjinore në kuvende komunale e deri te zyrtarët e
Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT).

Tekstet shkollore: Në këtë hulumtim është bërë edhe një analizë e tek-
steve shkollore, ku janë analizuar ilustrimet dhe përmbajtja e disa teksteve
shkollore të shkollave fillore. Zgjedhja e teksteve është bërë me kriterin e
misionit që e kanë këto tekstet për rendësin e çështjeve  gjinore.

Në misionin e parë janë librat që kanë mision të parë çështjet
gjinore. E këtu bëjnë pjesë: Edukatat qytetare I, III, V, VII, dhe IX, Njeriu
dhe natyra III dhe Shkathtësitë për Jetë VIII.
Në misionin e dytë janë librat që kanë si mision të dytë çësht-
jet gjinore, e këtu bëjnë pjesë: Abetare dhe fletore pune I, Fletore pune
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III, Punë dore II, Edukatë fizike IV,Historia VI, VIII, Gjuhë dhe letërsi shqipe
VI,  VIII. 
Në misionin e tretë janë librat që kanë mision të tretë çështjet
gjinore, këtu bëjnë pjesë: Matematika I, III, Fletore Pune I, III, Biologji
V, VII,IX.

Bashkëpunëtorët që ndihmuan në realizimin e hulumtimit

Hulumtimi “Auditimi i Çështjeve Gjinore në Sistemin Arsimor” është realizuar
me iniciativën dhe përkrahjen institucionale të QKSGJ-së. Ky hulumtim është
mbështetur nga Kvinna Till Kvinna (KTK), Fondacioni i Kosovës Për Shoqëri
të Hapur (KFOS) dhe Network Women Program – Open Society Institute
(OSI), New York  

Realizimin e metodës së studimit të Rastit për kapitullin
“Analiza e çështjeve gjinore në arsimin e komunitetet Turk, Boshnjak, Serb,
Rom, Ashkali dhe Egjiptian” janë: Ana Kostiè dhe Keriman Sadikaj

Konsultant: Nait Vrenezi (në metodologji) dhe Sadete Demaj (Për kapitullin:
Korniza Ligjore Lidhur me Barazinë Gjinore në Sistemin Arsimor). 

Fotoreporter: Astrit Ibrahimi

Qendra Kosovare Për Studime Gjinore (QKSGJ) dhe udhëheqësja e hulum-
timit e falenderon ekipin hulumtues si dhe të gjithë bashkëpunëtorët, të cilët
kontribuan për ta nxjerrë një pasqyrë të situatës aktuale të gjinive në sistemin
arsimor të Kosovës.  
Udhëheqësja e hulumtimit, veçanërisht falenderon stafin e QKSGJ-së për
përkrahje të vazhdueshme morale dhe institucionale: Luljeta Vuniqi (drejtore-
shë ekzekutive e QKSGJ-së), Luljeta Demolli, Driton Parduzi, Shpresa Agushi,
Albana Lumi, Laura Berisha, Ali Misimi, Fehmi Hajra dhe Nicole Farnsworth. 
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Lista e personave të intervistuar gjatë kërkimeve në terren 

FAQE 0248

QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE 

Nr. Mbiemri Emri Pozita Institucioni Data Vend i  inter-
vistimit

01. Bajraktari Muhamet Drejtor Drejtorati komunal i
arsimit 

08. 09. 2006 Skenderaj 

02. Gajtani Ahmet Drejtor Drejtorati komunal i
arsimit

26. 09. 2006 Ferizaj

03. Haxhosaj Ali Drejtor Drejtorati komunal i
arsimit

19. 09. 2006 Deçan

04. Morina Sabri Drejtor Drejtorati komunal i
arsimit

04. 10. 2006 Kamenicë

05. Hoti Hasan Drejtor Drejtorati komunal i
arsimit

11. 10. 2006 Prizren

06. Sopi Adelina Zyrtare e çështjeve gji-
nore

Zyra për barazi gjinore 19. 10 .2006 Prizren

07. Ymeri Hyka Zyrtare e çështjeve gji-
nore

Zyra për barazi gjinore 19. 09. 2006 Skenderaj

08. Krasniqi Vjollca Zyrtare e çështjeve gji-
nore

Zyra për barazi gjinore 12. 09. 2006 Ferizaj

09. Sejfiu Zojë Zyrtare e çështjeve gji-
nore

Zyra për barazi gjinore 17. 10. 2006 Prishtinë 

10. Lenjani Zejnije Zyrtare e çështjeve gji-
nore

Zyra për barazi gjinore 13. 09. 2006 Kamenicë

11. Bërdynaj Agim Drejtor i sektorit për
arsimin parauniversitar 

Ministria e Arsimit, Shk.
dhe Teknologjisë 

25. 10. 2006 Prishtinë 

12. Mjaku Malush Drejtor i sektorit për
arsimin e lartë 

Ministria e Arsimit, Shk.
dhe Teknologjisë

31. 10. 2006 Prishtinë

13. Lekaj Ramush Zyrtar për plan pro-
grame 

Ministria e Arsimit, Shk.
dhe Teknologjisë

04. 10. 2006 Prishtinë

14. Demolli Arif Zyrtar për tekste shkol-
lore 

Ministria e Arsimit, Shk.
dhe Teknologjisë

19.09.2006 Prishtinë

15. Kadriu Lulavera Zyrtare për barazi gji-
nore 

Ministria e Arsimit, Shk.
dhe Teknologjisë

27.10.2006 Prishtinë

16. Syla Xhevat Redaktor si dhe autorë i
disa teksteve shkollore

Shtëpia Botuese “ALBAS”
dhe “Libri shkollor” 

31.10.2006 Prishtinë

17. Zejnullahu Ramadan Autor i tekstit
Matematika III dhe I

Shtëpia Botuese
“Dukagjini” 

03.10.2006 Prishtinë

18. Basha Eqrem Editor Shtëpia Botuese
“Dukagjini” 

06. 11. 2006 Prishtinë

19. Shatri Bajram Drejtor i Shtëpisë botuese
“Libri Shkollor”

Shtëpia botuese “Libri
Shkollor”

07. 11. 2006 Prishtinë

20. Batalli Qamil Autor i tekstit “Abetarja” Shtëpia botuese“Libri
Shkollor

10. 11. 2006 Prishtinë

21. Nimani Shyqeri Ilustrator i tekstit
“Abetarja”

Shtëpia botuese “Libri
Shkollor

09. 11. 2006 Prishtinë
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Nr. Mbiemri Emri Pozita Institucioni Data Vend i  inter-
vistimit

22. Gashi Jeton Edukator Kopshti SOS-Kinderdorf 08. 11. 2006 Prishtinë

23. Rexhepi Fehmi Autor i tekstit  Historia
VI dhe VIII

Shtëpia botuese “Libri
Shkollor

21. 11. 2006 Prishtinë

24. Kadi Enesa Koordinatore për
mësimin në gj. boshnjake

MASHT 29. 05. 2006 Prishtinë

25. RexhepagiqiReshadije Zyrtare e sektorit për
arsimimin e komuniteteve
pakicë

Drejtorati për komu-
nitetet pakicë - Qeveria
e Kosovës

30. 05. 2006 Prishtinë

26. Berisha Radica Zyrtare MASHT 31. 05. 2006 Prishtinë

27. Xhulderani Fatmir Drejtor Shkolla e mesme e
ekonomisë dhe tregtisë

22. 05. 2006 Dragash

28. Velic Zorica Profesoreshë e historisë
dhe gjuhës latine

Sh.f. Miladin Mitic 15. 06. 2006 Laplje Selo

29. Topalovic Nevena Profesoreshë e gjuhës
angleze

Gjimnazi 15. 06. 2006 Laplje Selo

30. Filic Svetomir Profesor i biologjisë Shkolla e ndërtimtarisë
dhe komunikacionit

26. 05. 2006 Gracanicë

31. Stolic Mirijana Profesoreshë e gjuhës
dhe letërsisë serbe

Sh.f. Dositej Obradovic 05. 06. 2006 Crkvena
Vodica

32. Adancic Blagica Drejtor Shkolla e mjekësisë 26. 05. 2006 Gracanicë

33. Vanic Bosko Drejtor Shkolla e makinerisë 26. 05. 2006 Preoce

34. Ramic Arif Mësues Sh.f. Miladin Mitic 08. 06. 2006 Caglavicë

35. Eminovic Milaim Arsimtar Sh.f. Miladin Mitic 15.06.2006 Laplje Selo

36. Gashi Nazmije Mësuese OJQ-Balkansunfloëers 26.05.2006 Gracanicë-
Plemetin

37. Miric Dragisa Zyrtar Drejtorati për komu-
nitetet pakicë-MASHT

29.05.2006 Prishtinë

38. Buzhala Rrustem Drejtor Drejtorati komunal i
arsimit

30.05.2006 Prishtinë

39. Beqiri Nurije Zyrtare Drejtorati komunal i
arsimit

22.05.2006 Dragash
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·· Rregullorja e UNMIK –ut nr. 2003/14 - 12 maj 2003 mbi shpalljen e ligjit të
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nr. 02/l-42 mbi arsimimin dhe aftësimin profesional.

·· Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2004//55 - 17 dhjetor 2004. mbi  shpalljen e Ligjit
mbi Inspektimin e Arsimit në Kosovë të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji i
Kuvendit të Kosovës nr. 2004/37 për inspeksionin e arsimit në Kosovë.

·· Strategjia për Zhvillimin e Arsimit Profesional në Kosovë për periudhën 2003-
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·· Statuti i Universitetit të Prishtinës
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UNMIK-ut nr. 2000/11 për themelimin e Departamentit Administrativ të Arsimit
dhe Shkencës

·· Urdhëresë administrative nr. 2003/2, mbi zbatimin e  rregullores së UNMIK-ut nr.
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·· Zyra për Barazi Gjinore-Strategjia për ngritjen e numrit dhe pozitës së femrave në
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SHTOJCA 4: MËNYRA E ANALIZËS SË TEKSTEVE SHKOLLORE, PYETËSORËT 241,
VËZHGIMI SISTEMATIK ME PJESËMARRJE 

Hulumtimi kuantitativ i ilustrimeve të teksteve shkollore

Tabela e mënyrës së analizës së ilustrimeve për çdo tekst shkollor

Tabela totale për të gjitha tekstet e përshirë në mostër

Analiza kualitative e teksteve shkollore

I. Përmbajtja (titujt, mes titujt)
II. Në kuadër të tekstit a është shënuar me bold apo me nëndarje (a, b, c)

ndonjë çështje që i përket gjinive 
III. Prezenca e shpeshtë e indikatorëve të ndryshëm që kanë implikacione

në afirmimin e vlerave nga kjo çështje si p.sh. ilustrimet, personazhet,

FAQE 0253
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Ilustrimet Profesionet Rolet gjinore brenda
familjes

Numri total i autorëve
të  teksteve shkollore

Aktivitet e fëmijëve
djalë-vajzë

M/F M/F

ILUSTRIMET Ndarja e profesioneve në M/F Rolet Gjinore brenda familjes Aktivitet e fëmijëve
djalë-vajzë

Numri total i
ilustrimeve 

Numëro (Kodo)  të gjitha profe-
sionet të ndara në M/F

Numëro paraqitjen e femrës si
shtëpiake dhe babait në shtëpi

Numri total i
ilustrimeve përjashtu-
ar ato të cilat nuk
janë të përfshira
gjinitë 

1. Infermier
2. Doktor
3. Mësues/e  
4. Shkencëtarë/e 
5. Matematicient/e
6. Administrator/e
8. Shërbyes civil 
9. Polic/e 
10. Të tjera

Numri i ilustrimeve të
meshkujve
Numri i ilustrimeve të
femrave

241 Për shkak të hapësirës, e kemi botuar një pyetësor për drejtorë si model, një vëzhgim me
pjesëmarrje të nivelit fillor dhe të mesëm (ndonëse, vëzhgimi me pjesëmarrje për çerdhet dallon,
ngaqë në të janë të përfshirë pyetje si dhe mënyra për kodimin e informacionit duke ia përsh-
tatur nivelit të arsimit parashkollor). Përndryshe, gjatë analizës është përdorur një pyetësor për
drejtorët e çerdheve, një për drejtorët e arsimit fillor dhe të mesëm, një pyetësor për edukatorët,
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autorët e librave, parafjalët ai/ajo, pantomimika, ndarja e punës dhe
roleve sipas gjinisë të përcaktuara tradicionalisht (p.sh gruaja në
kuzhinë, burri në punë; gruaja infermiere, mësuese etj; vërejtje: shëno
me numër ilustrimet në ndarje të punës!)  
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SHTOJCA 4. 1 PYETËSORËT  PËR EDUKATORË DHE ARSIMTARËT E SHKOLLAVE FILLORE
DHE TË MESME DHE VËZHGIMI SISTEMATIK ME PJESËMARRJE

Numri serik: 
Numri i  intervistuesit:                                 
Data:          
Komuna:
Vendi:
Shkolla:

Pyetësor

Hulumtimi:  “Auditimi i çështjeve gjinore në sistemin arsimor”

Prishtinë, prill 2006 

Pyetësor për edukatorët

I. Të dhënat demografike

1. Tipi i vendbanimit (shëno me numër, mos pyet): 
1. Fshat 2. Qytezë 3. Qytet

2. Gjinia: 
1. M  2.  F

3. Mosha 
1. 18-24 2. 25-34 3. 35-44 4. 45-54
5. 55-65 

4. Shkalla e arsimimit:
1.  Shkolla e mesme 2.  Shkolla e lartë 3.  Fakulteti 4. Studime postdiplomike

5. Profesioni  juaj: 

6. Çerdhja:
1. Çerdhja publike 2. Çerdhja private

7. Statusi martesor:
1. I/e martuar 2. I/e pamartuar 3. I/e ve 
4. I/e ndarë 5. Bashkëjetesë
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8. Çerdhja në të cilin punon respodenti/ja:
1. Grupi 2-3 2. Grupi 3-5

I. Qëndrime në lidhje me mënyrën e organizimit në çerdhën e juaj

1. Gjatë daljes në kopsht për zhvillimin e lojërave, si i organizoni apo rreshtoni
fëmijët?
1. Sipas gjinisë 2. Sipas moshës 3. Të përzierë sipas moshës
4. Të përzierë sipas gjinisë 5. Tjetër 6. Ref

2. A i ndani fëmijët në grupe gjatë lojërave?
PO                            JO

3. Nëse po, si e bëni ndarjen e grupeve?
1. Në bazë të gjinisë 2. Në bazë të moshës 3. Sipas preferencave të fëmijëve
4. Nuk e di/ Ref/PP

4. Si janë të ndara dhomat e gjumit për fëmijët?
1. Janë të përbashkëta për të dy gjinitë 
2. Janë të ndara vetëm për djemët 
3. Janë të ndara vetëm për vajzat
4. Spontanisht sipas preferencave të fëmijëve
5. Spontanisht sipas preferencave të edukatorëve
6. Ref/PP

5. Gjatë aktiviteteve të fëmijëve në çfarë mënyre bëni ndarjen e tyre?

6. A zhvilloni lojëra të njëjta me të dy gjinitë?
PO                        JO

7. Çfarë lojëra i zhvilloni me fëmijët?

8. Në lojërat që i zhvilloni cilës gjini dhe status i përkasin personazhet kryesore?
1. Femra- Meshkuj 2. Femra 3. Meshkuj 4. Tjetër
5. Nuk e di/Ref

9. A keni ndonjë kriter për zgjedhjen e përrallave?
PO                       JO           Nuk e di/PP
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Të
përzierë

Meshkuj Femra

1. Gjatë lojrave kur ju e bëni zgjedhjen 1 2 3

2. Gjatë lojrave kur ata e zgjedhin shoqërinë 1 2 3

3. Gjatë ushqimit kur ju e bëni zgjedhjen 1 2 3

4. Gjatë ushqimit kur ata vetë zgjedhin se me kend të ulen1 2 3

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:12 PM  Page 256



10. Nëse po, në çfarë kriteri e bëni  zgjedhjen  e përrallave?
11. Në çerdhen tuaj a ka lodra të mjaftueshme për fëmijët?
1. Ka shumë 2. Ka mjaftë 3. Ka pak 4. Aspak
5. Nuk e di/ Ref

12. Nëse për fëmijët keni vërejtje, çfarë masash përdorni?

13. Femijët tregojnë afinitet për lodra të ndryshme, sipas mendimit tuaj cilat
nga lodrat e më poshtme i zgjedhin fëmijët?

14. Kujt i drejtoheni për problemet e fëmijëve?
1. Drejtorit 2. Prindërve 3. Pedagogut 
4. Vetë e zgjidhi problemin 5. Nuk di 6. Ref/PP

15. Sa shpeshë mbani kontakte me prindërit e fëmijëve?
1. Rregullisht (1 herë në javë) 2. Shpesh (1 herë në muaj)
3. Rrallë (2 herë në vit) 4. Kurrë 5. Ref/PP

II. Qëndrimet rreth roleve të  femrës dhe mashkullit në familje 
dhe shoqëri

16.  Tashti do t’u lexojmë disa deklarime për rolet e femrës dhe mashkullit në familje dhe shoqëri.

FAQE 0257
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Për vajza Për djemë

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

Vajzat Djemt Të dy gjinitë Asnjëri

1. Automobila 1 2 3 4

2. Kukulla me figura femre 1 2 3 4

3. Kukulla me figura mashkulli 1 2 3 4

4. Kamijon 1 2 3 4

5. Automata 1 2 3 4

6. Shpata 1 2 3 4

7. Figura kafshe 1 2 3 4

8. Shtëpi 1 2 3 4

9. Me top 1 2 3 4

10. Me litar 1 2 3 4

11. 1 2 3 4

12. 1 2 3 4
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A mund të na thoni mendimin tuaj për deklaratat në vijim 
(përgjigjet janë si vijon: pajtohem plotësisht (PO),  nuk pajtohem aspak (JO)
Kartela 1

III. Qëndrimet rreth rolit dhe rëndësisë së çështjeve gjinore në arsim

17. Sipas mendimit tuaj, si  do ta perkufizoni barazinë gjinore?

18. Sa mendoni që është e rëndësishme  barazia gjinore në sistemin arsimor?

1. Shumë e rëndësishme 2. E rëndësishme
3. Deri diku  e rëndësishme 4. Pak e rëndësishme
5. Aspak e rëndësishme 6. Nuk e di 7. Ref/PP

19. Sa i kushtohet rëndësi barazisë gjinore në çerdhën tuaj?
(sqarim për pyetjen 19: Numri 01 paraqet shkallën më të ulët të rënëdsisë që i jep shkolla
barazisë gjinore, ndërkaq nurmi 10, shënon shkallën e kundërtën e 01-shit)  

Nuk i kushtohet aspak rëndësi I kushtohet jashtëzakonisht shumë rëndësi   

FAQE 0258
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Deklarata PO!! PO ASH
TU

JO JO!! ND Ref/
PP

1) Është e natyrshme që pjesa më e madhe e punëve të shtëpisë janë detyrë e gruas. 1 2 3 4 5 8 9

2) Nuk ka asgjë të keqe nëse një çift jeton bashkërisht pa dashur të martohet 1 2 3 4 5 8 9

3) Një fëmijë parashkollor ka gjasa të ngecë në zhvillim nëse nëna e tij punon 1 2 3 4 5 8 9

4) Kujdesi për fëmijët është më tepër detyrë e nënës se sa e babait 1 2 3 4 5 8 9

5) Edhe burri edhe gruaja duhet të kontribuojnë në të ardhurat e familjes 1 2 3 4 5 8 9

6) Detyra e burrit është që të fitoj para, kurse detyra e gruas është që të kujdeset për famil-
jen dhe punët e shtëpisë

1 2 3 4 5 8 9

7) Femrat kanë më shumë prirje të jenë menaxhere -drejtor se sa meshkujt 1 2 3 4 5 8 9

8) Burrat duhet të punojnë në shtëpi më shumë se që punojnë aktualisht 1 2 3 4 5 8 9

9) Është shumë me rëndësi që burri të vishet dhe të sillet si burrë dhe gruaja të vishtet dhe
të sillet si grua

1 2 3 4 5 8 9

10) Kur gruaja fiton më tepër se sa burri i saj, gjithmonë shkaktohen probleme 1 2 3 4 5 8 9

11) Arsimi universitar është më i rëndësishëm për një vajzë se për një djalë 1 2 3 4 5 8 9

12) Në përgjithësi, meshkujt janë liderë më të  mirë politikë sesa femrat 1 2 3 4 5 8 9

13) Nëse një kompani duhet të pushoj punëtor nga puna, më mirë është që të pushohen
gratë e martuara se sa meshkujt

1 2 3 4 5 8 9

14) Kujdesi ndaj të moshuarve dhe të sëmurëve në familje është obligim i mashkullit 1 2 3 4 5 8 9

15) Babai dhe nëna duhet të vendosin se për kë duhet të martohet vajza e tyre e për kë jo 1 2 3 4 5 8 9

16) Femrat kanë më shumë prirje për të qenë mësuese dhe janë të lindura për këtë profesion 1 2 3 4 5 8 9

17) Në ilustrimet e teksteve shkollore femra duhet patjetër të paraqitet në rolin e saj si nënë,
si mësuese, si infermiere.

1 2 3 4 5 8 9
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20. a) Në çfarë aspekti (nuk) i kushtoni rëndësi barazisë gjinore në çerdhën  tuaj?

1. Ne nuk i kushtojmë shumë rëndësi çështjes së trajtimit të barabartë të fëmijëve, meshkuj dhe femra
2. Nuk i kushtojmë shumë rëndësi se në cilat role gjinore gjenden djemtë dhe vajzat gjatë

ligjërimit 
3. Ne mundohemi që t`i japim djemve dhe vajzave role të ndryshme gjinore (police,

rrobaqepëse, politikane, persona që merren me biznes)
4. Mundohemi që t`i trajtojmë fëmijët  femra dhe meshkuj njësoj
5. Mundohemi që t`i punësojmë numër të balancuar të mësimdhënsve femra dhe meshkuj    
6. Mundohemi që t`i japim djemve dhe vajzave role të njëjta gjinore
7.   Nuk e di/Ref

21. A keni ndjekur ndonjë trajnim/ligjëratë/seminar nga MASHT-i ose nga
ndonjë OJQ për barazinë gjinore? 
1. PO                       2. JO             3. Nuk di                  4. Ref/PP

22.  Nëse po, çfarë keni mësuar nga këto trajnime?

23. Si është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve në këto trajnime/ligjërata/seminare?
Në bazë:
1. Të gjinisë 2. Të përvojës në punë 3. Tjetër
4. Ref./PP 

24. Sa mendoni se kanë qenë të dobishme këto trajnime/ligjërata/seminare? 
1.Shumë të dobishme 2. Pak të dobishme 3. Mjaft të dobishme
4. Aspak të dobishme 5. Nuk e di 6. Ref/PP

25. A keni vërjetur ndonjë ndryshim në mënyrën se si edukatorët  i trajtohjn
fëmijët meshkuj dhe femra , pas mbajtjes së trajnimit?  
1. PO                       2. JO             3. Nuk di                  4. Ref/PP

26. Ju lutem na tregoni në ç`masë zbatohen reformat në çerdhën  tuaj?
1. Në tërësi 2. Kryesisht 3. Pak
4. Aspak 5. Ref/PP

27. Si e vlerësoni shkallën e bashkëpunimit ndërmjet çerdhës suaj dhe këtyre
akterëve (të përmendur më poshtë) në realizimin e reformave nga aspekti gji-
nor?
(përgjigje e shumëfishtë) 

FAQE 0259
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1. MASHT-i 1 2 3 4 5

2. Drejtorati komunal i Arsimit 1 2 3 4 5

3. Prindërve 1 2 3 4 5

4. Edukatorëve 1 2 3 4 5

5. Drejtorit 1 2 3 4 5
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QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE 

28. Sipas jush, sa trajtohen në mënyrë adekuate çështjet e barazisë gjinore në
çerdhën tuaj?                     
1. Plotësisht 2. Kryesisht 3. Deri diku
4. Pak 5. Aspak 6. Ref/PP 

IV. Problemet dhe rekomandimet 

29. A ka probleme në relacionet gjinore në çerdhën  tuaj?
a) Te personeli 
b) Te fëmijët 

30. Çfarë hapa keni marrë ju dhe çerdhja  juaj në drejtim të tejkalimit të këtyre
problemeve? 

31. Cili është mendimi juaj për pozitën e gjinive në përgjithësi në sistemin arsi-
mor?

32. Ju lutem rekomandoni se çfarë masash duhet të ndërmarren që trajtimi i
gjinive në këto institucione të jetë më adekuat ( të duhur, me pozitive, me të
përshtateshme)? 
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SHTOJCA 4. 2.  PYETËSORI PËR ARSIMTARËT  E SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME

Pyetësor për arsimtarët 

I. Të dhënat demografike

1. Tipi i vendbanimit (shëno me numër, mos pyet):
Fshat Qytezë Qytet

2. Gjinia: 1. M 2. F

3. Mosha 
1. 18-24 2. 25-34 3. 35-44 4. 45-54
5. 55-65 

4. Shkalla e arsimimit:
1. Shkolla e mesme 2. Shkolla e lartë 3. Fakulteti
4. Studime postdiplomike

5. Profesioni  juaj:

6. Shkolla:
1. Shkolla publike  2. Shkolla private

7. Statusi martesor:
1. I/e martuar 2. I/e pamartuar 3. I/e ve 
4. I/e ndarë 5. Bashkëjetesë

8. Niveli shkollor në të cilin punon respodenti/ja:
1. Cikli parafillor 2. I ulët 3. I mesëm 4. I lartë

II. Qëndrimet në lidhje me mënyrën e organizimit të orëve

1. Numri i lëndëve ______

2. Lëndët:
(Rango lëndët e mbajtura sipas kualifikimit që ka mësimdhënësi)
1 _______________
2 _______________
3 _______________

3. Numri i orëve në javë _________

4. A punoni në grupe me nxënësit tuaj? 
1. Po rregullisht 2. Kohë pas kohe 3. Kurrë 
4. Ref/PP

FAQE 0261
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QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE 

5. Nëse po, në çfarë kriteri e bëni ndarjen  e grupeve?
( përgjigje e shumëfishtë )
1. Në bazë të kriterit të suksesit të nxënësve, pavarësisht nga gjinia
2. Në bazë të përzierjes gjinore pavarësisht nga suksesi
3. Në bazë të përzierjes së nxënësve të dalluar dhe të dobët pavarësisht nga gjinia
4. Duke i përzier nxënësit sipas gjinisë 
5. Spontanisht sipas preferencave të nxënësve 
6. Të tjera______________  
7. Ref/PP

6. Lëndët, të cilat i ligjëroni, a ju imponojnë ndërrimin e ambientit fizik?
1. PO                       2. JO             3. Nuk di                  4. Ref/PP

7. Nëse po, ku bëhet ai ndërrim:
1.  Laborator 2. Salla të edukatës fizike 3.  Në natyrë
4. Të tjera 5. Ref/PP

8. Nëse për nxënësit keni vërejtje, çfarë masash përdorni?

9. Kujt i drejtoheni për problemet e nxënësve?
1. Kujdestarit të klasës 2. Drejtorit 3. Prindërve 
4. Pedagogut 5. Vetë e zgjidhi problemin 6. Nuk di
7. Ref/PP

10. A mbani kontakte me prindërit e nxënësve?
1. Rregullisht(1 here ne javë) 2. Shpesh( 1 herë në muaj)
3. Rrallë (2 herë në vit) 4. Kurrë 5. Ref/PP

11. Në shkollën tuaj a shpërblehen nxënësit e dalluar?
1. PO                       2. JO             3. Nuk di                  4. Ref/PP

12. Nëse po, si dhe në çfarë mënyre shpërblehen nxënësit?       

13. Si i vlerësoni shpërblimet e nxënësve?
1. Shumë të dobishme 2. Të dobishme
3. As të dobishme as të dëmshme 4. Të dëmshme
5. Shumë të dëmshme 9. Ref/PP

Për nxënëset Për nxënësit

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

7.
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III. Qëndrimet rreth roleve të  femrës dhe mashkullit në familje dhe shoqëri

14. Tashti do t’u lexojmë disa deklarime për rolet e femrës dhe mashkullit në familje dhe shoqëri.
A mund të na thoni mendimin tuaj për deklaratat në vijim 
(përgjigjet janë si vijon: pajtohem plotësisht (PO), nuk pajtohem aspak (JO)
Kartela 1

IV. Qëndrimet rreth rolit dhe rëndësisë së çështjeve gjinore në arsim

15. Sipas mendimit tuaj, si do ta përkufizoni barazinë gjinore?

16. Sa mendoni që është e rëndësishme  barazia gjinore në sistemin arsimor?
1. Shumë e rëndësishme 2. E rëndësishme
3. Deri diku  e rëndësishme 4. Pak e rëndësishme
5. Aspak e rëndësishme 6. Nuk e di 7.  Ref/PP

FAQE 0263
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Deklarata PO!! PO ASH
TU

JO JO!! ND Ref/
PP

1) Është e natyrshme që pjesa më e madhe e punëve të shtëpisë janë detyrë e gruas. 1 2 3 4 5 8 9

2) Nuk ka asgjë të keqe nëse një çift jeton bashkërisht pa dashur të martohet 1 2 3 4 5 8 9

3) Një fëmijë parashkollor ka gjasa të ngecë në zhvillim nëse nëna e tij punon 1 2 3 4 5 8 9

4) Kujdesi për fëmijët është më tepër detyrë e nënës se sa e babait 1 2 3 4 5 8 9

5) Edhe burri edhe gruaja duhet të kontribuojnë në të ardhurat e familjes 1 2 3 4 5 8 9

6) Detyra e burrit është që të fitoj para, kurse detyra e gruas është që të kujdeset për
familjen dhe punët e shtëpisë

1 2 3 4 5 8 9

7) Femrat kanë më shumë prirje të jenë menaxhere -drejtor se sa meshkujt 1 2 3 4 5 8 9

8) Burrat duhet të punojnë në shtëpi më shumë se që punojnë aktualisht 1 2 3 4 5 8 9

9) Është shumë me rëndësi që burri të vishet dhe të sillet si burrë dhe gruaja të vishtet
dhe të sillet si grua

1 2 3 4 5 8 9

10) Kur gruaja fiton më tepër se sa burri i saj, gjithmonë shkaktohen probleme 1 2 3 4 5 8 9

11) Arsimi universitar është më i rëndësishëm për një vajzë se për një djalë 1 2 3 4 5 8 9

12) Në përgjithësi, meshkujt janë liderë më të  mirë politikë sesa femrat 1 2 3 4 5 8 9

13) Nëse një kompani duhet të pushoj punëtor nga puna, më mirë është që të pushohen
gratë e martuara se sa meshkujt

1 2 3 4 5 8 9

14) Kujdesi ndaj të moshuarve dhe të sëmurëve në familje është obligim i mashkullit 1 2 3 4 5 8 9

15) Babai dhe nëna duhet të vendosin se për kë duhet të martohet vajza e tyre e për kë
jo

1 2 3 4 5 8 9

16) Femrat kanë më shumë prirje për të qenë mësuese dhe janë të lindura për këtë profe-
sion

1 2 3 4 5 8 9

17) Në ilustrimet e teksteve shkollore femra duhet patjetër të paraqitet në rolin e saj si
nënë, si mësuese, si infermiere.

1 2 3 4 5 8 9
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17.  Sa i kushtohet rëndësi barazisë gjinore në shkollën tuaj? 
(sqarim për pyetjen 17: Numri 01 paraqet shkallën më të ulët të rëndësisë që i jep shkolla
barazisë gjinore, ndërkaq numri 10, shënon shkallën e kundërtën e 01-shit)  

Nuk i kushtohet aspak rëndësi I kushtohet jashtëzakonisht shumë rëndësi   

17. a) Në çfarë aspekti (nuk) i kushtoni rëndësi barazisë gjinore në shkollën tuaj?
1. Ne nuk i kushtojmë shumë rëndësi çështjes së trajtimit të barabartë të nxënësve tonë,

meshkuj dhe femra
2. Nuk i kushtojmë shumë rëndësi se në cilat role gjinore gjenden djemtë dhe vajzat gjatë

ligjërimit 
3. Ne mundohemi që t`i japim djemve dhe vajzave role të ndryshme gjinore (police,

rrobaqepëse, politikane, persona që merren me biznes)
4. Mundohemi që t`i trajtojmë nxënësit femra dhe meshkuj njësoj
5. Mundohemi që t`i punësojmë numër të balancuar të mësimdhënësve femra dhe meshkuj    
6. Mundohemi që t`i japim djemve dhe vajzave role të njëjta gjinore
7.   Nuk e di/Ref

18. A keni ndjekur ndonjë trajnim/ligjëratë/seminar nga MASHT-i ose nga
ndonjë OJQ për barazinë gjinore? 
1. PO                       2. JO             3. Nuk di                  4. Ref/PP

19.  Nëse po, çfarë keni mësuar nga këto trajnime?
20. Si është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve në këto trajnime/ligjërata/seminare?
Në bazë:
1. Të gjinisë 2. Lëndëve të ligjëruara 3. Të përvojës në punë 
4. Tjetër 5. Ref./PP 

21. Sa mendoni se kanë qenë të dobishme këto trajnime/ligjërata/seminare? 
1. Shumë të dobishme 2. Pak të dobishme 3. Mjaft të dobishme
4. Aspak të dobishme 5. Nuk e di 6. Ref/PP

22. A keni vërejtur ndonjë ndryshim në mënyrën se si udhëheqin mësimdhënësit orët
e mësimit apo se si trajtohen meshkujt dhe femrat nxënës, pas mbajtjes së trajnimit?
1. PO                       2. JO             3. Nuk di                  4. Ref/PP

23. Sipas mendimit tuaj, kandidatët e cilës gjini duhet pranuar për lëndët e për-
mendura më poshtë:
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lëndët Gjinia nuk ka
rëndësi

Mirë është të
jetë mashkull

Patjetër të jetë
mashkull

Mirë është të
jetë femër

Patjetër të jetë
femër

Nuk e di/Ref

Edukatë qytetare 1 2 3 4 5 8

Gjuhë shqipe 1 2 3 4 5 8

Edukatë muzikore 1 2 3 4 5 8

Edukatë fizike 1 2 3 4 5 8

Matematikë 1 2 3 4 5 8

Histori 1 2 3 4 5 8

Art Figurativ 1 2 3 4 5 8
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AUDITIMI I ÇËSHTJEVE GJINORE NË SISTEMIN ARSIMOR

24. Në tekstet e lëndës, të cilën ju e ligjëroni a mendoni që stereotipet gjinore
janë evidente? 
1. PO                       2. JO             3. Nuk di                  4. Ref/PP

24. a) Në cilën pjesë të një teksti shkollor janë më të theksuara këto stereotipe?
1. Në ilustrime 
2. Brenda mënyrës së trajtimit të çështjes në fjalë
3. Në ndarjen e roleve gjinore
4. Të tjera

25. Ju lutem na tregoni në ç`masë zbatohen reformat në shkollën tuaj?
1. Në tërësi 2. Kryesisht 3. Pak 4. Aspak
5. Ref/PP

26. Si i vlerësoni  planprogramet e reformuara? 
1. Shumë pozitive 2. Pozitive 3. As pozitive as negative
4. Negative 5. Shumë negative 6. Nuk e di7. Ref/PP

27. A ka përparim në trajtimin e çështjeve gjinore në këto planprograme, kra-
hasuar me ato  të para vitit 1999?
1. Ka përparime thelbësore 2. Ka përparime të konsiderueshme
3. Ka vetëm përparime sipërfaqësore 4. S`ka kurrfarë përparimi 
5. Nuk e di /Reff 

28. Nëse ka, cilat janë ato:

29. Sa kanë ndikuar reformat tek nxënësit në suksesin e tyre?
1. Shumë 2. Mjaft 3. Pak 4. Aspak
5. Nuk e di 6. Ref/PP

30. Si i vlerësoni efektet e reformave në këto fusha?

31. Si e vlerësoni shkallën e bashkëpunimit ndërmjet shkollës suaj dhe këtyre
akterëve (të përmendur më poshtë) në realizimin e reformave nga aspekti gji-
nor?
(përgjigje e shumëfishtë) 

Është për-
mirësuar
dukshëm

Është për-
mirësuar

As nuk është
përmirësuar
as nuk është
keqësuar  

Është keqë-
suar  

Është keqë-
suar duk-
shëm

Ref./PP

1. Interesimi për
shkollë

2. Rregulli

3. Disiplina

4. Suksesi

5. Bashkëpunimi
ndërmjet
nxënësve
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32. Sipas jush,  sa trajtohen në mënyrë adekuate çështjet e barazisë gjinore në
shkollën tuaj?                     
1. Plotësisht 2. Kryesisht 3. Deri diku 4. Pak
5. spak 6. Ref/PP 

33. Në shkollën tuaj a ekziston ndonjë rregullore për kodin e sjelljes dhe vesh-
jes për nxënësit dhe personelin?
(Merre rregulloren me vete)
1. PO                       2. JO             3. Nuk di                  4. Ref/PP

34. Në këtë rregullore a përfshihen  edhe çështjet që kanë të bëjnë më veshjen
dhe dukjen e jashtme sipas gjinisë?
1. PO                       2. JO             3. Nuk di                  4. Ref/PP

35. Nëse po, çfarë përmban ajo rregullore për veshjen dhe dukjen e jashtme
sipas gjinisë? (shëno me fjalë)

36. Nëse ekziston kodi i sjelljes sipas gjinive, na tregoni çfarë përmban ai kod?

37. Si është përcaktuar kriteri i kodit të sjelljes dhe veshjes në këtë rregullore?

38. A mendoni se është e rëndësishme uniforma për nxënësit e shkollës suaj?
1. PO                       2. JO             3. Nuk di                  4. Ref/PP

39.  Nëse po, pse mendoni se është e rëndësishme?

V. Problemet dhe rekomandimet 

40. Ku qëndrojnë  më shumë problemet  në relacionet gjinore në shkollën tuaj?
a) Te personeli b) Te nxënësit 

41. Çfarë hapa keni marrë ju dhe shkolla juaj në drejtim të tejkalimit të këtyre
problemeve? 

42. Cili është mendimi juaj për pozitën e gjinive në përgjithësi në sistemin arsimor?

43. Ju lutemi na propozoni/rekomandoni çfarë duhet ndërrmarë që reformat të
kenë efekt pozitiv në trajtimin e gjinive? 

FAQE 0266
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1. MASHT-i 1 2 3 4 5

2. Drejtorati komunal i Arsimit 1 2 3 4 5

3. Nxënësit 1 2 3 4 5

4. Këshilli i Prindërve 1 2 3 4 5

5. Arsimtarët 1 2 3 4 5

6. Drejtorët e shkollave tjera 1 2 3 4 5
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Numri serik:
Data:
Vendi:
Shkolla:
Paralelja:

1. Arsimtari / arsimtarja  i (e) intervistuar: 
2. Arsimtari / arsimtarja i (e) paintervistuar:

VËZHGIMI SISTEMATIK ME PJESËMARRJE

Prishtinë, prill 2006

I. Vëzhgimi i arsimtarëve

1. Kujt i drejtohen arsimtarët më shumë?
Numri se sa herë janë pyetur vajzat Numri se sa herë janë pyetur djemtë
Sqaro:

2. Cilët nxënës aktivizohen më shumë nga mësimdhënësi i lëndës? Numri se sa
herë janë aktivizuar  vajzat Numri se sa herë janë aktivizuar  djemtë

Sqaro:
* Drejtohen - A vërehet dallim gjinor kur mësimdhënësit ju drejtohen nxënësve?
* * Aktivizohen - Cilën gjini e aktivizon më shumë mësimdhënësi gjatë procesit mësimor?

3. Çfarë shembuj dominojnë nga aspekti gjinor, kur mësimdhënësi e ilustron
temën e mësimit? (Sa herë ka përdorur mësimdhënësi fjalën vajzë ose djalë ne
një shembull)
Numri se sa herë janë marrë në shembull vajzat
Numri se sa herë janë marrë në shembull djemtë
Sqaro:

4. Në çfarë role i përdor mësimdhënësi vajzat dhe djemtë?
Numri se sa herë janë pyetur vajzat Numri se sa herë janë pyetur djemtë

1. Kujdeset për foshnjën e saj 2. Bujk 3. Përgatitja e darkës
4. Grua qe merret me biznes 5. Duke pastruar enët
6. Të tjera

5. Kur nxënësit ngrejë duart që të përgjigjen në pyetje, kujt ia jep fjalën
mësimdhënësi?
Numri se sa herë i ka ngritur vajzat Numri se sa herë i ka ngritur djemtë
Sqaro:

6. Sa herë janë dënuar vajzat/djemtë?
Numri se sa herë janë dënuar vajzat Numri se sa herë janë dënuar djemtë
Sqaro se si janë dënuar ata:
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7. Sa herë janë vlerësuar vajzat djemtë (apo shpërblyer, lavdëruar)?
Numri se sa herë janë vlerësuar vajzat Numri se sa herë janë vlerësuar djemtë
Sqaro se si janë vlerësuar ata/ato:

8. Në çfarë mënyre ju drejtohet mësimdhënësi nxënësve?
Numri se sa herë i është  drejtuar vajzave Numri se sa herë i është drejtuar djemve 
Në emër
Sipas përkatësisë gjinore (vajzë/djalë)
Mënyra të tjera______________ (negativ)
Mënyra të tjera______________ (pozitiv)

Sqarim për pyetjen 8:  Shëno përgjigjet në rubrikat F/M, duke iu referuar radhitjes sipas shkronjave 

9. Sa herë mësimdhënësi kontrollon punën e vajzave/djemve? Numri se sa
herë i është afruar   vajzave Numri se sa herë i është afruar  djemve
Sqaro se si ju afrohen atyre ( p.sh. a i prekin ata në krahë, ju ofrohen apo rrinë
në distancë)
* * * Hapësira - Gjatë orës mësimore, a lëvizë arsimtari nëpër hapësirën e të gjithë rresh-
tave, apo vetëm përpara tabelës së shkrimit?

II. Vëzhgimi i nxënësve

12. A ndjehen nxënësit më të relaksuar me një arsimtar femër/mashkull? (Vlerëso me
shkallë sipas numrave)
Sqaro:

1. Femër
2. Shumë të relaksuar
3. Të relaksuar
4. Ashtu
5. Të tensionuar
6. Shumë të tensionuar

13. A ndjehen nxënësit më të relaksuar me një arsimtar femër/mashkull? (Vlerëso me
shkallë sipas numrave))
Sqaro:

1. Femër
2. Shumë të relaksuar
3. Të relaksuar
4. Ashtu
5. Të tensionuar
6. Shumë të tensionuar

11. Si janë të ulur nxënësit në banka, sipas
përkatësisë gjinore apo përzgjedhjes së tyre?

Numri i nxënësve  

Sqaro: 

1. Mashkull+mashkull
2. Femër + femër 
3. Mashkull + femër 
4. Vetëm

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:12 PM  Page 268



FAQE 0269

AUDITIMI I ÇËSHTJEVE GJINORE NË SISTEMIN ARSIMOR

auditimi_lino.qxp  3/4/2007  8:12 PM  Page 269



FAQE 0270

QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE 

SHTOJCA 5

Rregulloret dhe urdhëresat administrative themelore te
UNMIK-ut që kanë të bëjnë me arsimin
·· Rregullore nr. 2006/11, 6 mars 2006, mbi shpalljen e ligjit për

edukimin parashkollor të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji i Kuvendit
të Kosovës nr. 02/l-52 për edukimin parashkollor.

·· Rregullore nr. 2002/19, 31 tetor 2002,  lidhur me shpalljen e ligjit mbi
arsimin fillor dhe të mesëm në Kosovë të miratuar nga Kuvendi i Kosovës

·· Rregullore nr. 2003/14 - 12 maj 2003 për shpalljen e ligjit të miratuar
nga Kuvendi i Kosovës mbi arsimin e lartë në Kosovë

·· Rregullore nr. 2005/43 , 7 shtator 2005,  mbi shpalljen e ligjit për
arsimin dhe aftësimin e të rriturve, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji
i Kuvendit të Kosovës nr. 02/l-24 për arsimin dhe aftësimin e të rriturve.

·· Rregullore nr. 2006/24 - 25 prill 2006. Për shpalljen e ligjit mbi arsim-
imin dhe aftësimin profesional të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji i
Kuvendit të Kosovës nr. 02/l-42 mbi arsimimin dhe aftësimin profesion-
al.

·· Rregullore nr. 2000/51  mbi moshën për vijimin e detyrueshëm të shkol-
lës në Kosovë

·· Rregullore nr. 2004//55 - 17 dhjetor 2004. Për shpalljen e ligjit mbi
inspektimin e arsimit në Kosovë të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji
i Kuvendit të Kosovës nr. 2004/37 për inspeksionin e arsimit në Kosovë.

·· Rregullore nr. 2000/11  për themelimin e departamentit administrativ të
arsimit dhe shkencës

·· Rregullore nr. 1999/24 - 12 dhjetor 1999. Për ligjin në fuqi në Kosovë
·· Rregullore nr. 1999/1 - 25 qershor 1999. Për autorizimet e adminis-

tratës së përkohshme në Kosovë
·· Rregullore nr. 2000/45  mbi vetëqeverisjen e komunave të Kosovës
·· Rregullore nr. 2001/36 - 22 dhjetor 2001 mbi shërbimin civil të Kosovës
·· Rregullore nr. 2001/19 - 13 shtator 2001 mbi degën e ekzekutivit të

institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes në Kosovë (e ndryshuar me
rregullore nr. 2005/15 dhe rregullore nr. 2005/53 )

·· Rregullore nr. 2001/9 - 15 maj 2001 për kornizën kushtetuese të
vetëqeverisjes së përkohshme në Kosovë

·· Urdhëresë administrative nr. 2002/2 - 14 shkurt 2002 zbatimi i rregul-
lores së UNMIK-ut nr. 2000/11 për themelimin e departamentit adminis-
trativ të arsimit dhe shkencës
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·· UNMIK/urdh./2003/2 - 25 janar 2003 zbatim i rregullores së UNMIK-
ut nr. 2001/36 mbi shërbimin civil të Kosovës

·· Rregullore nr. 2004/32 - 20 gusht 2004. Mbi shpalljen e ligjit kundër
diskriminimit të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji i Kuvendit të
Kosovës nr. 2004/3 kundër diskriminimit.

·· Rregullore nr. 2004/18 - 7 qershor 2004. Mbi shpalljen e ligjit për
barazi gjinore në Kosovë të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Ligji i
Kuvendit të Kosovës nr. 2004/2 për barazi gjinore. 

Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
ndaj Gruas 
Miratuar dhe hapur për nënshkrim, ratifikim dhe aderim nga Asambleja e
Përgjithshme me Rezolutën e saj. 34/180 të 18 dhjetorit 1979.

Qeveria e Kosovës: Plani Kombëtar i Veprimit për Arritjen e Barazisë
Gjinore, Prishtinë 2004, faqe 43-49

Zyra për Barazi Gjinore-Strategjia për ngritjen e numrit dhe
pozitës së femrave në IPVQ  (2006-2015) 

MASHT- Strategji - Përfshirja e perspektivës gjinore në arsim
(2005-2010) (DRAFT)

MASHT- Strategjia e Zhvillimit  të Arsimit të Lartë në  Kosovë
(2005-2015)  (Versioni final) 

MASHT- Strategjia për Zhvillimin e Arsimit Profesional në
Kosovë për periudhën 2003-2008

MASHT- Strategjia për Arsimin e të Rriturve në Kosovë (2005-
2015)

Platforma për Veprim e Pekinit 

Qëllimet e Zhvillimit të Mijëvjeçarit
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Katalogimi në botim- (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

“Auditimi i çështjeve gjinore në sistemin arsimor” /
Udhëheqësja e hulumtimit Sibel Halimi. – Prishtinë : 
Qendra Kosovare Për Studime Gjinore. – 274 f. : Ilustr; 21 cm 

1. Halimi, Sibel 

ISBN 978-9951-8643-5-0 
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