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1. HYRJE 
Ky punim adreson çështjen e hendekut ekzistues gjuhësor në mes të 
shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës, dy komuniteteve më 
të mëdha në Kosovë. Studimet e fundit tregojnë se njohja e ndërsjellë 
e gjuhës shqipe dhe serbe është në rënie tek të dy komunitetet, 
veçanërisht në mesin e brezave të rinj. Sipas një hulumtimi të opinionit 
publik të vitit 2018, në fakt, 4% e të intervistuarve të rinj shqiptarë të 
Kosovës vetëm pjesërisht e kuptojnë gjuhën serbe, ndërsa 2% e të 
intervistuarve të rinj serbë të Kosovës flasin shqip.
 
Kjo pengon ndërveprimet ndëretnike dhe ndikon negativisht në mar-
rëdhëniet, në fund të fundit duke parandaluar pjesëtarët e të dy 
komuniteteve, në veçanti të segmenteve më të rinj të tyre, të angazho-
hen me njëri-tjetrin në krijimin e një shoqërie vërtet multietnike dhe 
shumëgjuhëshe. Për sa i përket të rinjve, mungesa e mësimit të ndërs-
jellë të gjuhës në arsimin formal është identifikuar prej kohësh si një 
nga reformat kyçe që duhet të ndërmerren në mënyrë që të zvogëlo-
het distanca gjithnjë në rritje midis dy komuniteteve duke filluar nga 
nxënësit. Megjithëse mësimi i gjuhës shqipe dhe serbo-kroate ishte i 
detyrueshëm deri në fillim të viteve 1990, të dy sistemet arsimore që 
veprojnë në Kosovë - d.m.th. i Kosovës dhe Serbisë - deri më sot nuk 
përfshijnë mësimin e gjuhës tjetër. 

(Ri) futja e lëndëve të gjuhës së ndërsjellë në arsimin formal, mund në 
një periudhë afatgjate të shërbejë si bazë për të zhvilluar 
kuptueshmërinë e gjuhës, nga e cila në anën tjetër do të përfitojë sho-
qëria e Kosovës në aspekte të ndryshme. Ndër të tjera, do të avancojë 
të drejtat e komuniteteve jo-shumicë si në nivelin qendror ashtu edhe 
në atë lokal, duke pasur parasysh veçanërisht të drejtat e gjuhësore; 
do të nxisë marrëdhëniet ndër-komunitare, duke kontribuar në thyer-
jen e stereotipave dhe narrativëve për njëri-tjetrin; dhe në fund, do të 
sjellë përafrimin lokal ndëretnik, duke nxitur stabilitetin e qëndrue-
shëm në Kosovë, si dhe në rajon. 

Duke u mbështetur në të dhënat e sondazhit të mbledhura nga OJQ 
Aktiv në nëntor 2020 si tregues, punimi do të shqyrtoj shkallën në të 
cilën hendeku ekzistues gjuhësor midis serbëve të Kosovës dhe shqip-
tarëve të Kosovës i atribuohet mungesës së lëndëve të gjuhës në 
arsimin formal, gjatë gjithë kohës duke eksploruar gatishmërinë e të 
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intervistuarve për të mësuar gjuhën tjetër zyrtare dhe për ta parë atë 
të (ri)futur në kurrikulën shkollore, qoftë si lëndë zgjedhore apo e 
detyrueshme. 

Për më tepër, duke u mbështetur në rekomandimet e mëparshme të 
politikave nga palët e ndryshme vendore dhe ndërkombëtarë, dhe 
duke pranuar kompleksitetin e temës që përfshinë akterë të ndryshëm 
dhe kërkon vullnet politik si dhe institucional për zbatim e aktual, 
autorët e këtij punimi do të ofrojnë një udhërrëfyes provues për sa i 
përket hapave të nevojshëm për të futur brenda kornizës ekzistuese 
lëndë të gjuhës në të dy programet mësimore, duke i kushtuar 
vëmendje të veçantë mungesës së profesorëve akademikisht të kuali-
fikuar të gjuhës, si një problem themelor.

1.1 Historiku

Shkencëtarët dhe ekspertët pajtohen se në Kosovë objektet shkollore 
dhe të universitetit deri në vitin 1990 funksionuan si një pikë konverg-
jence për komunitetin shqiptar dhe serb së bashku me komunitete 
tjera1. Nga ana tjetër, arsimi në historinë bashkëkohore të Kosovës ka 
qenë arena ku mosmarrëveshjet midis shqiptarëve dhe serbëve do të 
shpërthejnë dhe ndodhin së pari2. Prandaj, rëndësia, sot, e arsimit në 
Kosovë si arenë ku - anasjelltas - do të rindërtojmë marrëdhëniet sho-
qërore midis komuniteteve dhe do të adresojmë të kaluarën3,  , në të 
njëjtën kohë të ndërtojmë besimin brenda komuniteteve ndaj insti-
tucioneve si ofrues të shërbimeve sociale4. 

Që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, arsimi në Kosovë ofrohej në 
shkolla të ndryshme bazuar në gjuhën e nxënësit, d.m.th. në gjuhën 
shqipe, serbo-kroate dhe turke. Në vitin 1953 arsimi në tre gjuhë të 
ndryshme u centralizua në shkolla unitare ku nxënësit vijonin mësimin 
në gjuhën e tyre amtare5.
Kastrati, Kastrati, A. "The Role of Education for Identity Formation Among Albanians and Serbs of Kosovo: the 
Application of the Difference-Blinded Approach for Establishing Citizenship Regime in a Multi-Cultural Society". 
European Journal of Social Sciences 3(1), 2016. I qasshëm në: http://journals.euser.org/files/articles/ejser_-
jan_apr_16/Kastrati.pdf 
Kostovicova, D. “Kosova: Politika e Identitetit dhe Hapësirës”. Routledge, Oxon, UK. 2005. 
ISBN 9780415348065
Selenica, E. “Education for whom? Engineering multiculturalism and liberal peace in post-conflict Kosovo”. Southeast 
European and Black Sea Studies 18(2), 2018: 244. 
DOI: 10.1080/14683857.2018.1474583 
Bacevic, J. “Higher Education in Post-Conflict Environments: Case Studies of Serbia, Macedonia and Kosovo”, Working 
Paper, 2010. I qasshëm në: https://herg.ceu.edu/sites/default/files/field_attach-
ment/event/node-19522/jbacevichepcceudec2010-1.pdf 
Selenica, E. “Education for whom? Engineering multiculturalism and liberal peace in post-conflict Kosovo”. Southeast 
European and Black Sea Studies 18(2), 2018: 242. 
DOI: 10.1080/14683857.2018.1474583
Immigration and Refugee Board of Canada (IRB). “Historia, Kultura dhe Identiteti i Shqiptarëve në Kosovë”. UNHCR 
Refworld. I qasshëm në: https://www.refworld.org/docid/3ae6a80c0.html 
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Në të njëjtën kohë, megjithatë, shqiptarët duhet të mësonin gjuhën 
serbo-kroate ashtu siç serbët duhet të mësonin gjuhën shqipe6. 

Para themelimit të Universitetit të Prishtinës në nëntor 1969 si një 
institucion dygjuhësh që ofron mundësi të barabarta për shqiptarët 
dhe serbët, gjuha shqipe në vitin 1966 u prezantua si gjuhë zyrtare e 
mësimit në të gjitha Shkollat e Larta Pedagogjike që kishin shërbyer si 
bazë për themelimin e Universitetit7. Studentët e regjistruar në 
Fakultetin Filologjik kishin në dispozicion një Departament të Gjuhës 
dhe Letërsisë Shqipe si dhe një Departament të Letërsisë Serbo-Kroate 
dhe Jugosllave8. 

In the autumn of 1987, policy changes in Kosovo made the learning of 
the non-native language - i.e. Serbian for Albanian speakers and vice 
versa - mandatory from the first grade of primary school instead of the 
fourth9. Sidoqoftë, skenari në fillim të viteve 1990 ndryshoi në mënyrë 
drastike. 

Në vitin 1990, pas rekovikimit të autonomisë së Qeverisë Krahinore të 
Kosovës me ndryshim kushtetues, një sërë ligjesh10 të miratuara nga 
Parlamenti Serb anuluan autonominë e Kosovës në fushën e arsimit, 
duke e vendosur tani kurrikulën e Kosovës nën kompetencat e Beo-
gradit11. Si rezultat, në arsimin parauniversitar gjuha serbo-kroate u 
bë një lëndë e detyrueshme pasi nxënësve që ndjekin kurrikulën e 
Kosovës tani u duhej të mbanin provimet në gjuhën serbe në përputh-
je me kurrikulën e re zyrtare serbe12. Për më tepër, ndërrime të 
ndryshme të mësimit për nxënësit shqipfolës dhe serbishtfolës u 
prezantuan në pranverën e vitit 199013. 

Dy sisteme arsimore etnikisht të ndara dhe ligjërisht të ndryshme u 
krijuan në Kosovë kur, në gusht 1990, Këshilli për Arsim i Kosovës 
miratoi programin mësimor të para vitit 198914. 

Kostovicova, D. “Kosova: Politika e Identitetit dhe Hapësirës”. Routledge, Oxon, UK. 2005: 43.
ISBN 9780415348065
Ibidem: 42-44 
Dalipi-Latifaj, M. “Kosovo’s Verification Procedure for Diplomas issued by Private Providers of Higher Education”. 
Rochester Institute for Technology Center for Multidisciplinary Studies. 01 maj 2014: 10. I qasshëm në: https://scholar-
works.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9076&context=theses  
Kostovicova, D. “Kosova: Politika e Identitetit dhe Hapësirës”. Routledge, Oxon, UK. 2005: 70. 
ISBN 9780415348065
Ligji mbi arsimin fillor, Ligji mbi arsimin e mesëm, Ligji për këshillin serb të arsimit dhe Ligji për Universitetin e Prishtinës
Kostovicova, D. “Kosova: Politika e Identitetit dhe Hapësirës”. Routledge, Oxon, UK. 2005: 77
ISBN 9780415348065
Ibidem: 87
Ibidem: 85 
Prandaj duke vepruar brenda kornizës së mëparshme legjislative, që është Kushtetuta e vitit 1974, 
Kushtetuta e Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë, e miratuar në 1974, u dha dy Rajoneve Autonome të 
Kosovës dhe Vojvodinës - pjesë të Republikës Kushtetuese të Serbisë - një status që nuk ndryshonte shumë nga ai i 
Republikave të tjera. Sidoqoftë, ndryshe nga gjashtë Republika tjera Kushtetuese, Kosova dhe Vojvodina si Rajone 
Autonome nuk gëzuan të drejtën e shkëputjes. 
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Në kuadër të kontekstit të kësaj mosmarrëveshje legaliste, para fillimit 
të vitit shkollor 1991-92, autoritetet arsimore shqiptare të Kosovës 
bënë ndryshime në programin mësimor të Kosovës, përfshirë heqjen e 
mësimit të gjuhës serbe si gjuhë jo-amtare15.  . Pak më vonë, si një 
reagim ndaj politikave të reja të Beogradit, arsimtarët shqiptarë të 
Kosovës filluan të krijonin një sistem arsimor paralel, të vetë-financuar 
- ndër institucionet e tjera - që pa dashje ka sanksionuar segregimin 
e plotë midis nxënësve shqiptarë dhe serbë. Megjithëse pas vitit 1992 
arsimi zyrtar në gjuhën shqipe thuhet se ishte akoma në dispozicion 
në nivelin e arsimit fillor, mirëpo shumica e arsimit të mesëm të lartë 
dhe arsimit të lartë në Universitetin e Prishtinës u bënë institucione në 
gjuhën serbe16. Ky segregim de-facto i përhapur arsimor dëmtoi edhe 
nxënësit e komuniteteve tjera, pasi ata tani duhej të zgjidhnin nëse do 
të bashkoheshin me sistemin paralel në gjuhën shqipe apo të vazhdo-
nin me atë serb17. Konflikti 1998-1999 kontribuoi njëherë e përgjith-
monë në ngrirjen e dy sistemeve arsimore jashtëzakonisht të ndara që 
ekzistonin dhe që kanë mbetur pothuajse të pandryshuara në ditët e 
sotme18. 

Arsimi, prandaj, ishte një nga çështjet më urgjente që nga arritja e 
Misionit të Përkohshëm të KB në Kosovë (UNMIK) si "në [..] mjediset 
pas konfliktit, reforma në arsim normalisht konsiderohet si [..] një pjesë 
e integruar e (ri) ndërtimit më të gjerë të institucioneve dhe asistimit të 
procesit të pajtimit”19. UNMIK’s strategy with regard to education was 
aimed at creating one unified educational system20 për të rinjtë e një 
shoqërie paqësore, multietnike, në bashkëpunim me zyrtarë arsimorë 
shqiptarë dhe serbë21. 

Kostovicova, D. “Kosova: Politika e Identitetit dhe Hapësirës”. Routledge, Oxon, UK. 2005: 89
ISBN 9780415348065
Immigration and Refugee Board of Canada (IRB). “Historia, Kultura dhe Identiteti i Shqiptarëve në Kosovë”. UNHCR 
Refworld. I qasshëm në: https://www.refworld.org/docid/3ae6a80c0.html 
Buckland, P; Sommers, M. “Parallel Worlds: Rebuilding the education system in Kosovo”. UNESCO International 
Institute for Educational Planning, Paris, 2004: 43. 
I qasshëm në: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136152 
Kastrati, A. “The Role of Education for Identity Formation Among Albanians and Serbs of Kosovo: the Application of the 
Difference-Blinded Approach for Establishing Citizenship Regime in a Multi-Cultural Society”. European Journal of 
Social Sciences 3(1), 2016: 149. 
I qasshëm në: http://journals.euser.org/files/articles/ejser_jan_apr_16/Kastrati.pdf 
Buckland, P; Sommers, M. “Parallel Worlds: Rebuilding the education system in Kosovo”. UNESCO International 
Institute for Educational Planning, Paris, 2004: 41
I qasshëm në: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136152 
Selenica, E. “Education for whom? Engineering multiculturalism and liberal peace in post-conflict Kosovo”. Southeast 
European and Black Sea Studies 18(2), 2018: 240. 
DOI: 10.1080/14683857.2018.1474583 
Ibidem: 246 
Buckland, P; Sommers, M. “Parallel Worlds: Rebuilding the education system in Kosovo”. UNESCO International 
Institute for Educational Planning, Paris, 2004: 24
I qasshëm në: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136152
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Më 4 mars 2002, UNMIK-u zyrtarisht ia dorëzoi përgjegjësinë dhe 
autoritetin për arsim Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
(MASHT) me qendër në Prishtinë, pjesë e Institucioneve të Përkohshme 
Vetëqeverisëse (IPVQ) dhe në vitin paraprak e krijoi e si një autoritet 
lokal të dalë nga transferimi zyrtar i kompetencave për reformën në 
arsim. Fatkeqësisht, shumë sfida në drejtim të qasjes dhe cilësisë, 
veçanërisht për komunitetet jo-shumicë, deri më sot mbetën ose 
vetëm pjesërisht u adresuan. 

1.2 Konteksti aktual

Dy sisteme arsimore, dy gjuhë

Në fushën e arsimit, ekzistenca e dy sistemeve të ndara me kurrikula 
të ndryshme mban të gjalla ndarjet midis komuniteteve, duke kon-
tribuar në pengesën gjithnjë në rritje të gjuhës të shkaktuar gjithashtu 
nga mungesa e mësimit të ndërsjellë të gjuhës22. Sistemi i drejtuar 
nga Qeveria e Kosovës, në fakt, ofron arsimim në shqip, si dhe në 
gjuhën boshnjake dhe turke me kërkesë të pjesëtarëve të këtyre dy 
komuniteteve23, ai i drejtuar nga Republika e Serbisë ofron arsim 
ekskluzivisht në gjuhën serbe. Të dy sistemet arsimore kanë ndërmar-
rë hapa në organizimin e pilot orëve në gjuhën rome24.

Bashkëpunimi zyrtar midis dy sistemeve është pothuajse inekzistent 
me disa përjashtime të natyrës thjesht financiare dhe teknike25 në 
shkolla me hapësira të përbashkëta26, ku nxënësit nga të dy 
programet mësimore ndjekin mësimin me ndërrime ose të ndarë 
fizikisht27.  . Mjerisht, siç është regjistruar nga Misioni i OSBE-së në 
Kosovë (në vazhdim OMiK), mundësitë për nxënësit nga hapësirat e 
përbashkëta për të bashkëvepruar iniciohen nga organizata ndër-
kombëtare (ON) ose organizata joqeveritare (OJQ)28. 

Misioni i OSBE-së në Kosovë,"Raporti i vlerësimit të të drejtave të komunitetit - Botimi i katërt", nëntor 2015: 7-8. I 
qasshëm në: https://www.osce.org/kosovo/209956 
Misioni i OSBE-së në Kosovë, "Qasja e komuniteteve në arsimin parauniversitar në Kosovë", dhjetor 2018: 21. I 
qasshëm në: https://www.osce.org/mission-in-kosovo/406952 
Ligji Nr. 02/L-37 për përdorimin e gjuhëve, neni 20.1. I qasshëm në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?Ac-
tID=2440 
Misioni i OSBE-së në Kosovë, "Qasja e komuniteteve në arsimin parauniversitar në Kosovë", dhjetor 2018: 5. I 
qasshëm në: https://www.osce.org/mission-in-kosovo/406952 
Ibidem
Sipas raportit të OSBE-së të 2018 "Qasja e komuniteteve në arsimin parauniversitar në Kosovë", gjejmë shkolla të 
përbashkëta në nëntë komuna të Kosovës:
Dragash, Fushë Kosovë, Gjilan, Kamenicë, Kllokot, Lipjan, Novobёrdë, Obiliq dhe Viti.
Misioni i OSBE-së në Kosovë,” Raporti i vlerësimit të të drejtave të komunitetit - Botimi i katërt”, nëntor 2015: 8. I 
qasshëm në: https://www.osce.org/kosovo/209956 
Misioni i OSBE-së në Kosovë, "Qasja e komuniteteve në arsimin parauniversitar në Kosovë", dhjetor 2018: 20. I 
qasshëm në: https://www.osce.org/mission-in-kosovo/406952 
Misioni i OSBE-së në Kosovë,” Raporti i vlerësimit të të drejtave të komunitetit - Botimi i katërt”, nëntor 2015: 8. I 
qasshëm në: https://www.osce.org/kosovo/209956
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Komuna e vetme ku duket se të paktën ka komunikim në mes dy siste-
meve të ndryshme është Kamenica29. Sipas të dhënave zyrtare për 
vitin shkollor 2019-20 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), në 
fakt, kjo është komuna e vetme me të dhëna dhe statistika të arsimit 
të futura në Sistemin e MASHT-it për menaxhim të informatave në 
arsim (EMIS/SMIA)30. 

Pasojat 

Siç doli në një sondazh të opinionit publik31 të vitit 2018, vetëm 5% e 
të intervistuarve serbë të Kosovës flisnin shqip, ndërsa 18% e të interv-
istuarve shqiptarë të Kosovës flisnin serbisht. Është e kuptueshme që 
këto përqindje bien tek të rinjtë: 4% e të rinjve të anketuar shqiptarë 
të Kosovës pjesërisht e kuptonin gjuhën serbe, ndërsa 2% e të rinjve 
serbë të Kosovës flisnin shqip. 

Indikacionet e hulumtimeve të ndryshme të realizuara kohët e fundit 
me pjesëtarët e të dy komuniteteve, përfshirë atë të realizuar nga 
OJQ Aktiv për qëllimin e këtij hulumtimi (shih paragrafin 2.5.II), sug-
jerojnë që interesi në rënie për të mësuar gjuhën tjetër zyrtare midis 
brezave të rinj do të çojë në një ndryshim rrënjësor në modalitetet e 
komunikimit midis shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës - dy 
komunitetet më të mëdha - nëse nuk adresohen nga politika drastike 
gjuhësore. Siç theksohet gjithashtu në raportin e fundit nga Komisioni 
Evropian, në fakt, "Kosova karakterizohet nga një trend në rritje drejt 
njëgjuhësisë në njërën nga gjuhët zyrtare dhe mungesa e platformave 
në të cilat anëtarët nga komunitete të ndryshme do të mund të bash-
këvepronin është çështje shqetësuese"32. 

Kamenica, në një raport të OJQ Aktiv të vitin 2020, u shqua si një komunë me standarde shumë të larta të dygjuhësisë 
http://ngoaktiv.org/uploads/files/Language%20Impediments%20to%20Equal%20Access%20to%20Services.pdf:12-15
Agjencia e Statistikave të Kosovës.Statistikat e Arsimit në Kosovë 2019/20: 10. I qasshëm në:  https://ask.rks-gov.net/-
media/5637/education-201902020-ang.pdf  
Qendra për Iniciativa Sociale. "Hulumtim i Opinionit Publik 2018 - Komunikimi ndërmjet pjesëtarëve të komunitetit 
shqiptar dhe serb në Kosovë: Çështja e gjuhës". dhjetor 2018. I qasshëm në: http://www.kosovo.iom.int/sites/default/-
files/SI%20Language%20Report_ENG.pdf 
Komisioni Evropian. ”Raporti për Kosovën* 2020. SWD(2020) 356 final”. 6 tetor 2020: 37. I qasshëm në: 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf
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1.3 Konkluzionet

Segregimi në të dy sistemet arsimore pasqyron gjendjen aktuale të 
segregimit në shoqërinë kosovare përgjatë vijave etnike shqiptare dhe 
serbe. Siç kishte raportuar OMiK tashmë në vitin 2009, kurrikulat e 
Kosovës dhe të Serbisë dështuan të promovojnë dialogun ndëretnik 
dhe tolerancën dhe rekomanduan futjen e mësimit të gjuhës tjetër 
zyrtare si lëndë në shkolla33. Megjithëse procesi shënohet me sfida të 
shumta dhe të larmishme, shoqëria e Kosovës si tërësi dhe jeta e 
përditshme e individëve do të përfitonte në planin afatgjatë. 

Nga perspektiva e të drejtave gjuhësore, do të fuqizoj kornizën 
ekzistuese kushtetuese dhe ligjore që, në radhë të parë, krahas gjuhës 
shqipe i jep gjuhës serbe statusin e gjuhës zyrtare.  Meqenëse “të 
drejtat gjuhësore janë një pjesë themelore e të drejtave të përgjithshme 
të njeriut, si e drejtë në vetvete ashtu edhe si medium për qasje në të 
drejtat e tjera”34, brezat e ardhshëm të arsimuar formalisht në të dy 
gjuhët do të kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së dobët të përk-
thimit të legjislacionit nga gjuha shqipe në serbe  si dhe sigurimin e 
qasjes së barabartë në shërbimet për pjesëtarët e të dy komuniteteve, 
veçanërisht në nivelin komunal35 nëse ata vendosin të ndjekin një 
rrugë karriere si përkthyes/interpretues profesionistë përkatësisht 
nëpunës civilë. 

Dygjuhësia progresive do të jetë gjithashtu një pasuri për të rritur 
punësimin në veçanti të brezave të rinj, të cilët janë viktimat e para të 
papunësisë së përhapur37, në ndërmarrjet publike dhe private gjithnjë 
e më të përziera etnikisht. Për më tepër, nxënësit që do të kenë marrë 
arsimim formal të gjuhës tjetër zyrtare dhe të cilët mund të vendosin 
të ndjekin studime gjuhësore në një nivel akademik do të gjejnë një 
rrugë në tregun e punës si mësues të kualifikuar të gjuhës. Për më 
tepër, duke marrë parasysh gjendjen aktuale të segregimit 
socio-ekonomik38, një zotërim i mirë i gjuhës tjetër do të ndikojë pozi-
tivisht në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme lokale aq sa do të 
lehtësojë bashkëpunimin afarist ndër-komunitar. 

Misioni i OSBE-së në Kosovë, Komunitetet jo shumicë të Kosovës në sistemet arsimore të nivelit fillor dhe të mesëm", 
prill 2009: 1. I qasshëm në: https://www.osce.org/kosovo/36978 
ERAC (Koalicioni për të drejta të barabarta për të gjithë). "Drejt cilësisë së barabartë gjuhësore të legjislacionit të 
Kosovës në gjuhën shqipe dhe serbe". tetor 2020: 9. I qasshëm në: http://equalrightsforallcoalition.com/wp-con-
tent/uploads/2018/12/TEQSALK_ENG.pdf 
Ibidem: 10
ERAC (Koalicioni për të drejta të barabarta për të gjithë). “Ngritja e kapaciteteve gjuhësore të nënpunësve civilë 
komunal". nëntor 2018: 8. I qasshëm në: http://equalrightsforallcoalition.com/wp-content/up-
loads/2018/12/SSALPAKMCS_ENG.pdf 
Shkalla e papunësisë në Kosovë për moshën 15-24 është 46.6% në krahasim me intervalin e papunësisë së të rinjve të 
BE-së, që ishte 17.1% në shtator 2020.Shkalla e përgjithshme e papunësisë në Kosovë ishte 25% në tremujorin e parë 
të 2020. (sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2020) 
Kostic S.; Marinkovic, M. “Perceptimet e ndërsjella të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë".
OJQ Aktiv, dhjetor 2018: 29. I qasshëm në: http://ngoaktiv.org/uploads/files/Me%C4%91usobne%20percepci-
je%20Srba%20i%20Albanaca%20na%20Kosovu.pdf 
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Njohuritë e ndërsjella të gjuhës, edhe nëse jo në një nivel të aftë, do 
të shërbejnë në përgjithësi si një mjet - veçanërisht për brezat e rinj - 
për të zbuluar, gjykuar në mënyrë kritike dhe më pas dekonstruktuar 
stereotipet dhe paragjykimet personale dhe të komunitetit tjetër, të 
cilat shpesh përjetësohen në publik dhe në diskurse politike. Në një 
shoqëri shumë të politizuar si ajo e Kosovës, dygjuhësia përfaqëson 
një instrument vendimtar në duart e pjesëtarëve të të gjitha komu-
niteteve, dhe madje edhe më shumë shqiptarëve të Kosovës dhe 
serbëve të Kosovës, për t'i mbajtur mediat dhe përfaqësuesit politikë 
të përgjegjshëm.

9



2. ANALIZA E PROBLEMIT
Ndarjet brenda shoqërisë përgjatë vijave etnike përjetësohen me 
qëllim dhe pa dashje nga akterët e ndryshëm brenda secilit komunitet, 
përveç iniciativave të vogla të pajtimit dhe bashkëpunimit të iniciuara 
nga organizatat lokale të shoqërisë civile (OSHC) dhe ON. Në raste të 
rralla ndërveprimi ndodh, mirëpo gjuha në veçanti paraqet një 
pengesë për brezat e rinj që kurrë nuk kanë pasur dhe ende nuk e 
kanë mundësinë të mësojnë gjuhën tjetër në shkollë. Dëshmi për 
këtë, për shembull, është përdorimi në rritje i gjuhës angleze në mesin 
e të rinjve të dy komuniteteve39. 

Siç do të shohim më hollësisht në këtë pjesë, disa faktorë kontribuojnë 
në rrënjosjen e ndarjeve dhe vështirësojnë ndërveprimeve shoqërore 
midis shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Analiza e të dhënave të 
hulumtimit do të na ndihmojë të hedhim më shumë dritë mbi pasojat, 
domethënë në qëndrimin e të anketuarve nga të dy komunitetet ndaj 
mësimit reciprok të gjuhës ndërmjet moshave. 

2.1 Aspektet ligjore

Siç është theksuar së fundmin nga OMiK në raportin e tyre të vitit 
2018 mbi qasjen e komuniteteve në arsimin parauniversitar, "Çështje 
kyçe mbetet ekzistimi i dy sistemeve paralele arsimore dhe mungesa e 
ndërveprimit mes tyre [megjithëse] ekzistojnë dispozita ligjore për 
mbikëqyrjen adekuate të shkollave që funksionojnë sipas kurrikulës së 
Serbisë nga institucionet e Kosovës”40. 

Në fakt, bazuar në Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e 
Statusit të Kosovës ose të ashtuquajturin Plani Martti Ahtisaarit (2007), 
i cili është pjesë e Kushtetutës së Kosovës (2008) dhe ka përparësi në 
rast se bie ndesh me të41, komunat kanë të drejtë të marrin fonde42 
nga Republika e Serbisë për ushtrimine përgjegjësive të tyre në fushat 

Lohaj, F. “The Role of English Language - Connection for all Ethnicities in Kosovo”. UBT International Conference Paper, 
2017. 
DOI: 10.33107/ubt-ic.2017.111   
Misioni i OSBE-së në Kosovë, "Qasja e komuniteteve në arsimin parauniversitar në Kosovë", dhjetor 2018: 25. I 
qasshëm në: https://www.osce.org/mission-in-kosovo/406952 
‘Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës' nga i Dërguari Special i SPKB-së Marti Ahtisaari (2008), 
aneksi I, neni 1.1
Sidoqoftë, siç është specifikuar, komunat mund të pranojnë ndihma të tilla financiare nëpërmjet xhirollogarive në bankat 
komerciale të certifikuara nga Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës dhe Thesari Qendror do të njoftohet për çdo pranim 
të tillë (aneksi III, neni 11.2). Për më tepër, çdo ndihmë financiare së bashku me shpenzimet gjegjëse do të raportohen 
në buxhetet komunale (Shtojca III, 11.3).
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e kompetencave të tyre43, ndër të cilat në arsim. Propozimi gjithashtu 
përcakton që shkollat të cilat ofrojnë mësim në gjuhën serbe mund të 
zbatojnë plan programe apo tekste shkollore të hartuara nga Ministria 
e Arsimit e Republikës së Serbisë, me njoftim të Ministrisë së Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës (MASHT)44. 

Prandaj, sipas Kushtetutës45 dhe në përputhje me Ligjin për 
Vetëqeverisjen Lokale46, Ligji për arsimin në komuna rregullon që 
komunat mund të bashkëpunojnë, ndër të tjera, me institucionet dhe 
agjencitë qeveritare në Republikën e Serbisë47. among others. Schools 
that teach in Serbian language may therefore employ textbooks or 
curricula developed by the Ministry of Education of Serbia subject to 
notification to MEST48. Sidoqoftë, në rast të paraqitjes se kundërshtimit 
nga ana e MASHT-it për përdorimin e ndonjë plan programi apo teksti 
shkollor të caktuar, Ligji parashikon që të formohet një komision i 
pavarur për ta shqyrtuar atë49. 

Në vitin 2009 u themelua një Komision i pavarur i MASHT-it për 
shqyrtimin e materialeve shkollore në gjuhën serbe50. Në atë kohë, 
Ministria kishte filluar punën për një program gjithëpërfshirës të 
rinovimit dhe reformës së arsimit parauniversitar, dhe një nga hapat e 
ardhshëm të pritur ishte që një planprogram i plotë në gjuhën serbe 
të zhvillohej në mënyrë që sipas Kushtetutës të sigurohet mësim-
dhënia në të dy gjuhët zyrtare. Në raportin e tij përfundimtar51, Komis-
ioni propozoi një sërë masash të përkohshme që do të ndërmerren 
nga MASHT me qëllim të mbikëqyrjes dhe në të njëjtën kohë të 
sigurimit të ofrimit të arsimit në gjuhën serbe me programe mësimore 
dhe libra shkollorë nga Republika e Serbisë, në pritje të zhvillimit të 
ardhshëm të një plani mësimor në gjuhën serbe brenda sistemit arsi-
mor të Kosovës.

Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës' nga i Dërguari Special i SPKB-së Marti Ahtisaari (2008), 
aneksi III, neni 11.1
Ibidem, neni 7
Kapitulli X për Organizimin dhe funksionimin e vetëqeverisjes lokale, neni 124.4
I qasshëm në: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Constitution1Kosovo.pdf 
Neni 30.2. I qasshëm në: https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/10/Law-On-Local-Self-Government.pdf  
Ligji Nr.03/L-068 për Arsimin në Komuna (2008), neni 4.3. 
 I qasshëm në: https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/09-2008-03-l068-en.pdf 
Ibidem: neni 12.2
Ibidem: neni 12.4
Ishte Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar (PCN), zyra e krijuar në përputhje me Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e 
Statusit të Kosovës dhe duke vepruar si autoriteti përfundimtar në Kosovë për interpretimin e dispozitave të Planit, për të 
vendosur që një Komision ishte i nevojshëm. 
MASHT (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë). "Komisioni i pavarur për shqyrtimin e materialeve shkollore në 
gjuhën serb - Raport Gjithëpërfshirës". 24 qershor 2010. I qasshëm në: 
http://archive.erisee.org/sites/default/files/-%20Comprehen-
sive%20Report%20of%20Independent%20Commission%20for%20the%20review%20of%20serbian%20language%20te
aching%20materials.pdf
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Megjithatë, deri më sot, as institucionet e Kosovës nuk filluan procesin 
e zhvillimit të një kurrikule të veçantë në gjuhën serbe dhe as shkollat 
me kurrikulë serb nuk i kanë dërguar asnjë njoftim MASHT-it në lidhje 
me përdorimin e programeve mësimore dhe teksteve shkollore nga 
Serbia. Si rezultat i ngërçit dhe paqartësisë legaliste, segregimi në 
shkolla me ndjekjen e dy programeve mësimore vazhdon. Segregimi 
shfaqet edhe më qartë në rastet kur të dy kurrikulat ndajnë të njëjtat 
ambiente shkollore. Në asnjë nga nëntë komunat52 ku nxënësit 
ndjekin të dy programet mësimore në ambiente të përbashkëta bash-
këpunimi zyrtar ose ndonjë praktikë e institucionalizuar që promovon 
veprimtari të përbashkëta dhe dialogun ndërkulturor nuk ekziston. 

2.2 Political considerations 

Marrëdhëniet ndër-komunitare serbo-shqiptare në Kosovë janë ende 
të prekura thellë nga pengesat ose përmirësimet në dialogun e lehtë-
suar nga BE midis Prishtinës dhe Beogradit. Në diskurset politike të të 
dy palëve, në fakt, dialogu shpesh portretizohet si loja "shuma zero" e 
cila ka përhapje në një nivel shoqëror.53 Përveç zhvillimeve brenda 
dialogut dhe marrëdhënieve trepalëshe me Brukselin dhe së fundmi 
me Uashingtonin, institucionet politike nga të dy komunitetet përdorin 
stereotipe dhe narrative të rrënjosura thellë54 në mënyrë që të 
shfrytëzojnë zonat elektorale përmes etno-politikës. Përveç disa 
rasteve të afrimit në një nivel të lartë politik55, të cilat megjithatë 
ngrenë dyshime për origjinalitetin e tyre, një mungesë e gjerë e 
gatishmërisë politike pengon zbatimin e dispozitave të marrëveshjeve, 
normalizimin e marrëdhënieve, dhe në fund të fundit pajtimin ndërm-
jet dy komuniteteve deri në dinamikën e komunave dhe fshatrave në 
Kosovë. 

Për sa i përket arsimit, është e rëndësishme të specifikohet se, meg-
jithëse nuk ishte adresuar në mënyrë holistike në dialogun teknik ose 
në Marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, arsimi përmendet midis 
kompetencave që Asociacioni/Bashkësia e komunave serbe do të 
kishte sipas pikës 4 të Marrëveshjes së Parë të Parimeve që rregullojnë 
normalizimin e marrëdhënieve (ose Marrëveshjes së Brukselit)56.  Për-
jashtim bënë marrëveshja për njohjen e diplomave të arsimit të 
lartë57.Më saktësisht, marrëveshja i përkiste diplomave të lëshuara 

Sipas OMiK (2018), Dragash, Fushë Kosovë, Gjilan, Kamenicë, Kllokot, Lipjan, Novobёrdë, Obiliq dhe Viti.
Sartori, A. “Marrëdhëniet ndër-komunitare shqiptare dhe serbe në Kosovë nga perspektiva e OShC-ve". OJQ Aktiv, 
nëntor 2016: 8. I qasshëm në: http://www.ngoaktiv.org/uploads/files/English.pdf 
Për shembull: https://fb.watch/3mFR_6nz4B/
Për shembull: https://balkaninsight.com/2020/10/06/serbian-president-ob-
serves-minutes-silence-for-kosovo-war-dead/ 
Marrëveshja e parë e parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve (2013). I qasshëm në: 
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREE-
MENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf 
ECMI Kosovë. "Edukimi në gjuhën serbe dhe verifikimi i diplomave në Kosovë". maj 2018. I qasshëm në: https://ww-
w.ecmikosovo.org/uploads/Brochure_Diploma_Verification_ENGs.pdf
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nga institucionet arsimore në Republikën e Serbisë dhe Kosovës eksk-
luzivisht, duke lënë mënjan diplomat e lëshuara nga sistemi arsimor i 
drejtuar nga Serbia në Kosovë. Në maj të vitit 2015, megjithatë, 
MASHT dhe Universiteti i Mitrovicës së Veriut (UMV) arritën një mar-
rëveshje për verifikimin e diplomave nën ndërmjetësimin e Qendrës 
Evropiane për Çështjet të Minoriteteve (ECMI)58. In September of the 
same year, in a spirit that certainly did not mirror the recent accom-
plishment, Prishtina/Priština reacted with reciprocity measures to 
Belgrade’s ban on teaching materials in Albanian for pupils in Bujano-
vac/Bujanoc, Medveđa/Medvegja, and Preševo/Presheva, and there-
fore banned the entering of Serbian textbooks prior to MEST’s approv-
al. 

Siç theksoi ECMI në 2018, Marrëveshja e Brukselit nuk arriti të zhvilloj 
'kornizën funksionale për arsim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë’59. 
Përkundër procesit të verifikimit për njohjen reciproke të diplomave 
nga shkolla fillore deri në doktoraturë, përfshirë diplomat nga Univer-
siteti i Mitrovicës së Veriut, diskutimet dypalëshe për vendosjen 
fillestare të marrëdhënieve midis sistemeve arsimore në Kosovë, në 
kohën e shkrimit të këtij dokumenti, ende nuk janë iniciuar.

Në veçanti sa i përket kurrikuës së Kosovës, MASHT ka dështuar të 
integrojë rekomandimet e Komisionit të pavarur për shqyrtimin e 
materialeve shkollore në gjuhën serbe (shih paragrafin 2.1) të vitit 
2010 për të zhvilluar një kurrikulë në gjuhën Serbe. Kjo do të nënkup-
tonte qartë fillimin e një diskutimi të hapur mbi përmbajtjen e librave 
shkollorë të historisë në veçanti, dhe për këtë arsye do të kërkonte 
vullnet të mirëfilltë politik, i cili ende duhet të dëshmohet. Nga ana 
tjetër, legjislacioni i Kosovës siguron një kornizë për nevojat arsimore 
të nxënësve që ndjekin shkollat e drejtuara nga Serbia për t'u përm-
bushur në një mënyrë më të koordinuar dhe të mbikëqyrur përmes 
aplikimit për miratimin e teksteve shkollore dhe materialeve të tjera 
mësimore. Pavarësisht garancive ligjore, megjithatë, përfaqësuesit 
serbë të Kosovës nga institucionet arsimore nuk kanë paraqitur kurrë 
ndonjë kërkesë të tillë. 

Rregullorja Nr. 21/2015 për procedurat dhe kriteret për lëshimin e certifikatave shtetasve të Republikës së Kosovës të 
cilët kanë marrë diploma nga Universiteti i Mitrovicës së Veriut, me qëllim të aplikimit për punë, marrjen e licencës 
profesionale dhe nënshtrimin në provime profesionale në institucionet publike (2016). I qasshëm në: http://kryeminis-
tri-ks.net/repository/docs/RREG-
ULLORE_(QRK)_-_NR._212015_P%C3%8BR_PROCEDURAT_DHE_KRITERET_P%C3%8BR_L%C3%8BSHIMIN_E_CERTI
FIKATAVE_SHTETASVE_T%C3%8B_REPUBLIK%C3%8BS_S%C3%8B_KOSOV%C3%8BS_T%C3%8B_CIL%C3%8BT_KAN
%C3%8B_MARR.pdf 
ECMI Kosovë. "Edukimi në gjuhën serbe dhe verifikimi i diplomave në Kosovë". maj 2018: 4. I qasshëm në: https://ww-
w.ecmikosovo.org/uploads/Brochure_Diploma_Verification_ENGs.pdf
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Për më tepër, MASHT ende nuk e ka zbatuar Objektivin Strategjik nr. 
1 'Promovimi i Diversitetit' të përfshirë në Planin Strategjik të Arsimit 
në Kosovë 2017-202160. MASHT dhe institucionet arsimore në nivelin 
lokal dështuan të zhvillojnë mekanizma dhe politika që promovojnë 
diversitetin61. Amongst the activities that were proposed in the Plan 
and never translated into practice, we find the adoption of the Guide-
lines for promotion of Dialogue between Communities, the drafting of 
an Administrative Instruction on teaching in local area languages, and 
a needs assessment for the development of specific community educa-
tion modules62. 

2.3 Aspektet sociale

Stereotipet dhe paragjykimet 

Me filtrimin përmes lenteve të marrëdhënieve ndëretnike midis shqip-
tarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës, shoqëria kosovare shfaqet 
si e bllokuar në një cikël vicioz përmes të cilit identiteti kolektiv kon-
frontues që ndërtohet rreth tjetrit ngulitet në ndarjen ekzistuese dhe 
në të njëjtën kohë thellon ndarjen. Përveç kësaj, stereotipat dhe 
paragjykimet e rrënjosura thellë ende karakterizojnë jetën e 
përditshme - mediat, diskurset politike, librat shkollorë të historisë dhe 
në fund të fundit familjet. Është e vetëkuptueshme që sa më shumë që 
segregim dhe kështu injoranca për njëri-tjetrin vazhdon, aq më 
shumë narrativet dhe stereotipat rezonojnë me pjesëtarët e të dy 
komuniteteve, duke rezultuar në një shkëputje gjithnjë në rritje në 
nivelin socio-ekonomik që dëshmohet nga studimet e fundit të kryera 
në Kosovë. 

Sipas Indeksit të fundit të stereotipeve etnike (2020)63, rezultatet nga 
të anketuarit shqiptarë të Kosovës treguan se ekziston një tendencë 
për të folur negativisht për serbët e Kosovës në shtëpi, më shumë sesa 
që e bëjnë serbët e Kosovës. Nga ana tjetër, në mesin e mostrës së 
serbëve të Kosovës, gjeneratat e reja duket se flasin më negativisht 

MASHT (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë). Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021. I qasshëm në: 
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/KOSOVO_EDUCATION_STRATEGIC_PLAN.pdf 
KEEN (Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim). "Vlerësimi afatmesëm: Zbatimin e Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 
2017-21". nëntor 2019: 35. I qasshëm në: http://kosovoprojects.eu/wp-content/uploads/2020/02/Implemen-
tation-of-Kosovo-Education-Strategic-Plan.pdf 
Në përputhje me dispozitat e nenit 8.7 të Ligjit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe 
Anëtarëve të tyre, dhe që rrjedh nga Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare Konventa Kuadër për 
Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare (e zbatueshme drejtpërdrejt në Kosovë sipas Kushtetutës), neni 6.1 dhe 12. 
Koalicioni i Kosovës për Pajtim. "Indeksi i stereotipeve etnike në Kosovë". dhjetor 2019. I qasshëm në: https://k-
cr-ks.org/wp-content/uploads/2020/07/Index-ENG-stereotypes.pdf

60

61

62

63

14



për moshatarët e tyre nga komuniteti tjetër. Mjaft interesant, meg-
jithatë, është se shumica dërrmuese (në veçanti midis shqiptarëve të 
Kosovës) e të anketuarve që morën pjesë në një hulumtim të kryer nga 
OJQ Aktiv (2018) besojnë se pajtimi midis dy komuniteteve duhet të 
arrihet për hir të brezave të rinj dhe atyre të ardhshëm64. 

Kur bëhet fjalë për narrativët e përdorur nga mediat në përshkrimin e 
pjesëtarëve të komunitetit tjetër, të anketuarit shqiptarë dhe serbë 
duket se janë të vetëdijshëm se mediat janë të prirura të raportojnë 
negativisht për komunitetin tjetër, megjithëse të dyja komunitetet 
tregojnë mosbesim ndaj tyre, ku serbët e Kosovës tregojnë një shkallë 
më të madhe të mosbesimit65. Despite the skepticism towards media 
reporting, family views appear to play an important role amongst 
members of both communities in creating and shaping attitudes 
towards the other66. 

Pak ose aspak ndërveprim shoqëror:

Kontakti ndër-komunitar njihet gjerësisht si një mjet i suksesshëm për 
të zvogëluar paragjykimet dhe për të sjellë përafrimin etnik. Gjithash-
tu, është e vërtetë që “potenciali i kontaktit ndërgrupor është i 
disponueshëm vetëm kur ekziston gatishmëria për të filluar kontakte 
me anëtarët e grupit”67. Në këtë drejtim, pjesëtarët e komunitetit serb 
të Kosovës që morën pjesë në anketimin e kryer nga OJQ Aktiv në 
vitin 2019 treguan një nivel më të lartë të distancës etnike ndaj shqip-
tarëve të Kosovës krahasuar me shqiptarët ndaj serbeve. Kjo do të 
thotë që të anketuarit serbë të Kosovës në përgjithësi kishin rezerva 
më të mëdha për idenë e bashkëveprimit shoqëror me pjesëtarët e 
komunitetit shqiptar të Kosovës68. Për më tepër, siç doli në një hulum-
tim tjetër të kryer nga OJQ Aktiv në 2019, mbi 50% e mostrës së 
serbëve të Kosovës nuk kishin kontakte fare ose kishin vetëm kontakte 
të rastësishme me pjesëtarët e komunitetit shqiptar të Kosovës69. Nga 
ana tjetër, një 70% i befasishëm i të anketuarve shqiptarë të Kosovës 

Kostic S.; Marinkovic, M. “Perceptimet e ndërsjella të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë".
OJQ Aktiv, dhjetor 2018: 37. I qasshëm në: http://ngoaktiv.org/uploads/files/Me%C4%91usobne%20percepci-
je%20Srba%20i%20Albanaca%20na%20Kosovu.pdf 
Koalicioni i Kosovës për Pajtim. "Indeksi i stereotipeve etnike në Kosovë". dhjetor 2019: 21-23. I qasshëm në: 
https://kcr-ks.org/wp-content/uploads/2020/07/Index-ENG-stereotypes.pdf  
Ibidem: 26
Derks, B.; Ellemers, N.; et al. “Stimulating interethnic contact in Kosovo: The role of social identity complexity and 
distinctiveness threat”. Groups Processes & Intergroup Relations 22(7), 2019. 
https://doi.org/10.1177/1368430218808884 
Kostic S.; Marinkovic, M. “Perceptimet e ndërsjella të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë".
OJQ Aktiv, dhjetor 2018: 33. I qasshëm në: http://ngoaktiv.org/uploads/files/Me%C4%91usobne%20percepci-
je%20Srba%20i%20Albanaca%20na%20Kosovu.pdf 
Koalicioni i Kosovës për Pajtim. "Indeksi i stereotipeve etnike në Kosovë". dhjetor 2019: 5. I qasshëm në: https://k-
cr-ks.org/wp-content/uploads/2020/07/Index-ENG-stereotypes.pdf
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deklaruan se nuk kishin kontakte me serbët e Kosovës70  . Megjithatë, 
vlen të theksohet se një faktor vendimtar që ndikon në nivelin e 
ndërveprimit të shqiptarëve të Kosovës me komunitetin tjetër është se 
jeta e tyre e përditshme shpaloset kryesisht në mjedise homogjene 
etnike71. Mjedisi profesional dhe marrëdhëniet administrative në ditët 
e sotme përfaqësojnë disa raste për kontakte midis dy komuniteteve72. 

Sidoqoftë, siç sugjerohet nga përgjigjet e anketës (shih par. 2.5.II) që 
OJQ Aktiv mblodhi brenda kornizës së këtij hulumtimi, një pjesë e 
konsiderueshme e të anketuarve (dm.th. 41.90%) nga të dy komu-
nitetet, shqiptarët e Kosovës dhe serbët e Kosovës deklaruan se ata e 
mësuan gjuhën tjetër përmes miqve (shih grafikun 8), gjë e cila na jep 
një tregues të faktit se ekzistojnë ndërveprime të afërta midis 
pjesëtarëve të dy komuniteteve. Për më tepër, për këtë grup të të 
anketuarve, ne nuk vërejmë ndryshime në intervalin e moshave.

Bazuar në rezultatet e mbledhura në një sondazh të opinionit publik73  
nga viti 2018, ndarja duket të jetë e ngulitur në shoqërinë kosovare sa 
që “të intervistuarit e perceptojnë këtë mosfunksionim shoqëror si të 
dhënë, të pandryshueshëm dhe të zakonshëm”. Për shembull, kur u 
pyetën nëse mosnjohja e gjuhës shqipe e bën më të vështirë jetën e 
tyre të përditshme, në përgjithësi vetëm 2% e serbëve të anketuar 
besuan se po. Respektivisht 42% dhe 25% e mostrës konsideruar se 
mosnjohja e shqipes e bën jetën e tyre të përditshme vetëm pjesërisht 
më të vështirë dhe aspak të vështirë. Gjuha, në fakt, përbën një çësht-
je kur fillon të ndodhë integrimi midis komuniteteve. Qëndrimet në 
mesin e pjesëtarëve të komunitetit serb të Kosovës ndryshojnë nëpër 
rajone dhe vendndodhje, me serbët e Kosovës që jetojnë në jug të 
lumit Ibër duke treguar në përgjithësi një shkallë më të lartë të 
gatishmërisë ndaj ndërveprimeve shoqërore me shqiptarët e Kosovës 
dhe gjuhën shqipe. Aq më tepër, kjo ndodh në komuna ku serbët e 
Kosovës përfaqësojnë një komunitet në një pakicë numerike dhe stan-
dardet dygjuhëshe kryhen në një nivel të kënaqshëm nëse jo të lartë, 
p.sh. në Kamenicë, Vushtrri dhe Lipjan74. 

Ibidem: 5
Ibidem: 11
Ibidem: 14 
Kostic S.; Marinkovic, M. “Perceptimet e ndërsjella të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë".
OJQ Aktiv, dhjetor 2018: 29. I qasshëm në: http://ngoaktiv.org/uploads/files/Me%C4%91usobne%20percepci-
je%20Srba%20i%20Albanaca%20na%20Kosovu.pdf
Qendra për Iniciativa Sociale. “Hulumtim i Opinionit Publik 2018 - Komunikimi ndërmjet pjesëtarëve të komunitetit 
shqiptar dhe serb në Kosovë: Çështja e gjuhës”. dhjetor 2018. I qasshëm në: http://www.kosovo.iom.int/sites/default/-
files/SI%20Language%20Report_ENG.pdf 
OJQ Aktiv, "Pengesat gjuhësore për qasje të barabartë në shërbime". Mitrovicë, 2020: 12-17. I qasshëm në: 
http://ngoaktiv.org/uploads/files/Language%20Impediments%20to%20Equal%20Access%20to%20Services.pdf 
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2.4 Konkluzionet 

Në një cikël vetë-përforcues të segregimit - rrënja dhe rezultati i 
paragjykimeve që gjejnë tokë pjellore në familje, klasa, media dhe 
ligjërime politike - arsimi në përgjithësi luan një rol edhe më thelbë-
sor. Në lidhje me ndarjen ekzistuese gjuhësore në Kosovë, duket se 
një rëndësi të madhe strategjike ka rishikimi i politikave gjuhësore 
dhe (ri)futja e mësimit të ndërsjellë të gjuhës në klasat e të dy siste-
meve arsimore. Fillimi i funksionimit në kuadër të arsimit dhe targe-
timi i nxënësve përmes mësimit të gjuhës tjetër zyrtare është thel-
bësorë për të përmbajtur dhe për të parandaluar që brezat e rinj të 
bien lehtësisht viktima të paragjykimeve dhe stereotipave, duke pasur 
parasysh se ndërveprimet ndër-komunitare midis segmenteve të rinjve 
të të dy komuniteteve nuk ekzistojnë fare75. 

2.5 Dëshmi nga të dhënat e hulumtimit 

Metodologjia dhe përshkrimi i mostrës 

Hulumtimi u realizua në periudhën nga 1 deri më 20 tetor 2020 nga 
stafi i OJQ Aktiv në territorin e Kosovës me pjesëtarët e komunitetit 
shqiptar dhe serb të Kosovës. Një pyetësor i përbërë nga njëzet (20) 
pyetje u përdor si një instrument kërkimor dhe u realizua online dhe 
ballë për ballë (F2F). Hulumtimi u realizua me gjithsej 328 subjekte 
nga e gjithë Kosova. 60.70% e të anketuarve që morën pjesë në 
hulumtim deklaruan veten si shqiptarë të Kosovës, ndërsa pjesa tjetër 
39.90% si serbë të Kosovës. Për më tepër, 61.60% e të anketuarve 
deklaruan se gjuha shqipe është gjuha e tyre amtare, 32% prej tyre 
gjuha serbe.

Për më tepër, 58.20% e të anketuarve deklaruan veten si gra dhe 
41.50% si burra. Pjesa më e madhe e mostrës bie nën intervalin e 
moshës që shtrihet nga 18 deri në 35 vjeç, me nën intervalin e moshës 
18-25 që është më e përhapur (pra 24.1% e të anketuarve) dhe që 
>70 është më e vogla (pra 1.2% e të anketuarve). Në mënyrë që të 
analizohen më mirë përgjigjet e anketës ndaj pyetjeve kërkimore të 
këtij punimi, mosha prej 36 vjeç u përdor si një faktor diskriminues 
pasi gjenerata e fundit që mësoi gjuhën tjetër zyrtare në shkolla - 
d.m.th. në më së voni në vitin 1992 - sot është në mesin e viteve të 
30-ta. 
Për shembull: Komisioni Evropian. "Raporti për Kosovën* 2020. SWD(2020) 356 final". 6 tetor 2020: 37. I qasshëm 
në: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf
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Kur bëhet fjalë për arritje arsimore, shumica e mostrës kanë përfun-
duar ose arsimin e mesëm të lartë (d.m.th. 34.8%), nivelin bachelor 
universitar (28.4%), ose arsimin e mesëm të ulët (d.m.th. 22.3%), 
ndërsa 11% kanë përfunduar nivelin master universitar, 2.70% 
shkollën fillore, dhe vetëm 0.90% PhD.
 
Në lidhje me profesionin, më shumë se gjysma e të anketuarve janë 
të punësuar me orar të plotë (d.m.th. 51.20%), të ndjekur nga një 
18.30% e individëve të papunë dhe 12.30% e studentëve. 

Gjetjet  

Kur bëhet fjalë për kompetencat gjuhësore në përgjithësi (shih grafi-
kun 1), doli se shumica e të anketuarve flasin një (35.70%) ose dy 
(35.10%) gjuhë të huaja. Nga ata që flasin dy gjuhë të huaja, shumica 
dërrmuese janë shqiptarë të Kosovës (67.8%) dhe pjesa tjetër (pra 
32.1%) janë serbë të Kosovës (shih grafikun 2). 
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Kur kërkohet të zgjedhin një ose më shumë opsione nga një listë e 
pretendimeve, 62.50% e të anketuarve ranë dakord se mësimi i 
gjuhës është i rëndësishëm për mundësi më të mira punësimi dhe 
59.50% se gjuha është një mjet, duke treguar se një segment i kon-
siderueshëm i të anketuarve shohin përvetësimin e aftësive të reja 
gjuhësore si një mjet për rritjen personale (shih grafikun 3). 

Mjaft interesante, nga ata 62.50% të anketuarve që u përgjigjën se 
mësimi i gjuhës kontribuon në rritjen e punësimit, shumica janë të 
moshës nën 36 vjeç, duke treguar që brezat e rinj kanë një qasje më 
praktike ndaj mësimit të gjuhëve sesa një konotacion më nacionalist 
(shih grafikun 4).
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Më specifikisht (shih grafikun 5), kur shikojmë nivelin e dygjuhësisë 
shqiptaro-serbe, doli se më shumë se gjysma e të anketuarve serbë të 
Kosovës nuk flasin shqip (67.30%) ndërsa pothuajse gjysma (49.60%) 
e të anketuarve shqiptarë të Kosovës flasin serbisht. Prandaj, në përg-
jithësi, mostra e shqiptarëve të Kosovës më shumë e flet gjuhën serbe 
në krahasim me serbët e Kosovës. 

Duke parë aftësitë gjuhësore në gjuhën shqipe, nga 32.70% të të 
anketuarve serbë të Kosovës që flasin shqip, më shumë se gjysma 
është më e vjetër se 36 vjeç (61.30%); nga ana tjetër, në mesin e të 
anketuarve që janë më të rinj se 36 vjeç, 33.30% flasin gjuhën tjetër. 

Në lidhje me të anketuarit shqiptarë të Kosovës, nga 49.60% që flasin 
serbisht shumica është më e vjetër se 36 vjeç (77.40%). Ndryshe nga 
kolegët e tyre serbë të Kosovës në mostër (d.m.th. 33.30%), vetëm 
12.40% e të anketuarve që janë më të vjetër 36 vjeç flasin serbisht. 
Mund të argumentohet se brezat e rinj nga të dy komunitetet, të cilët 
kurrë nuk kanë pas arsim formal të gjuhës tjetër në shkollë, flasin në 
mënyrë të konsiderueshme më pak gjuhën tjetër. Kjo është edhe më e 
dukshme në mesin e shqiptarëve të Kosovës. 
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Nëse dikush shikon se si dhe kur të anketuarit mësuan gjuhën tjetër, 
65% e atyre që flasin gjuhën e komunitetit tjetër e mësuan atë në 
shkollë (shih grafikun 7). Nga këto, shumica dërrmuese (d.m.th. 
75,50%) nuk është çuditërisht më e vjetër se 36 vjeç. Nga ana tjetër, 
nga 10,90% që thanë se e mësuan atë në një kurs gjuhe, në pjesë më 
të madhe i takojnë moshës nën 36 vjeçe (shih grafikun 8).
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Një segment i konsiderueshëm i folësve (d.m.th. 31%) flasin një nivel 
të avancuar deri pothuajse të rrjedhshëm, pra C2 sipas Kuadrit të 
Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët  (CEFRL).76. Për më 
tepër, 14.70% kanë një zotërim jashtëzakonisht të mirë të gjuhës, 
përkatësisht të nivelit C1. Në përgjithësi, pra, pothuajse gjysma e të 
anketuarve që flasin gjuhë tjetër (d.m.th. 45.70%) kanë një zotërim të 
mirë dhe të përparuar të gjuhës tjetër (shih grafikun 9).   

Nga të anketuarit që kanë një nivel C1 ose C2 të gjuhës tjetër zyrtare, 
më shumë se gjysma e mësuan atë në shkollë (d.m.th. 62.70%; shih 
grafikun 10). 

Për më tepër, shumica dërrmuese, pra 86%, e atyre që morën një 
arsimim formal të gjuhës tjetër zyrtare e mësuan atë në shkollë (shih 
grafikun 11). 

A1 - Mund të kuptojë dhe të përdorë shprehjet e zakonshme të përditshme; Mund të bashkëveprojnë në një mënyrë të 
thjeshtë.
A2 - Mund të kuptojë fjali dhe shprehje të përdorura shpesh; Mund të komunikojë në detyra që kërkojnë një shkëmbim 
të drejtpërdrejtë të informacionit.
B1 - Mund të bisedojë rreth temave të zakonshme dhe të prodhoj tekste të thjeshta rreth/për të përshkruar përvoja, 
ngjarje, si dhe mendimet.
B2 - Mund të ndër veprojë spontanisht dhe të kuptojë idetë kryesore në tekstit kompleks.
C1 - Mund të përdorë gjuhën në mënyrë efektive me vështirësi të rastit.
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Duket se ekzistojnë dy arsye kryesore që folësit të mësojnë gjuhën 
tjetër: një pjesë e konsiderueshme e mostrës e bëri për shkak të 
shkollës (62,80%) dhe për arsye shoqërore (49,60%; shih grafikun 
12). 

Nga të anketuarit që kanë zgjedhur arsyet shoqërore, më shumë se 
gjysma (62.90%) është më e re se 36 vjeç. Është e vetëkuptueshme që 
nga ata që zgjodhën arsimin si arsye, shumica dërrmuese është mbi 
moshën 36 vjeçe (d.m.th 70.20%; shih grafikun 13). 
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Nëse i ndajmë të dhënat sipas komunitetit dhe moshës (shih grafikun 
14) vërejmë se:

Në përgjithësi, përqindje më të vogla në mesin e të anketuarve shqip-
tarë të Kosovës mund të shpjegohen me faktin që ky komunitet në 
ditët e sotme jeton në një mjedis kryesisht monoetnik. Për më tepër, në 
lidhje me moshën diskriminuese, duhet të kemi parasysh që mostra e 
shqiptarëve të Kosovës që morën pjesë në hulumtim është përgjithë-
sisht më e re77.

72.20% e të anketuarve serbë të Kosovës që janë të moshës nën 
36 vjeç u nxitën të mësojnë shqip për arsye shoqërore, ndërsa 
vërejmë një rënie në 59.20% te të anketuarit mbi 36 vjeç;

52.90% e të anketuarve shqiptarë të Kosovës që janë më të rinj se 
36 vjeç deklaruan se ata mësuan serbisht për arsye shoqërore, 
pra dukshëm më pak se bashkëmoshatarët e tyre nga komuniteti 
serb i Kosovës (d.m.th. 72.20%). Sa i përket të anketuarve shqip-
tarë të Kosovës nga gjeneratat e vjetra, vetëm 45.80% e tyre e 
zgjodhën këtë mundësi. 

64.60% e të anketuarve shqiptarë të Kosovës të cilët janë më të 
vjetër se 36 vjeç kanë zgjedhur arsimin si një faktor shtytës, 
krahasuar me 76.10% e bashkëmoshatarëve të tyre nga komu-

54,3% e të anketuarve shqiptarë të Kosovës të moshës 18 dhe 30 vjeç kundrejt 30,4% e të anketuarve serbë të Kosovës 
të të njëjtit interval moshe

77
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Doli se pothuajse 2 në 3 të anketuar nuk janë të vetëdijshëm për llojet 
e opsioneve që ekzistojnë në Kosovë, si formale dhe joformale, për të 
mësuar gjuhën tjetër (shih grafikun 15). Mjaft interesant është fakti se 
nuk u regjistrua asnjë ndryshim i veçantë në mes të komuniteteve 
(shih grafikun 16).  

Kur të anketuarve u kërkua të specifikojnë se për çfarë lloj opsionesh 
dinë, nëse dinë, shumica dërrmuese përmendin kurse private (75%) 
dhe mësime private me tutorë (34,60%). Përveç kësaj, 15,4% e të 
anketuarve përmendën kurse gjuhësh të organizuara nga OJQ-të, 
nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM)78, dhe në 
vendin e punës. 

https://kosovo.iom.int/development-online-language-platform-learning-albanian-and-serbian-languages78
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Kur bëhet fjalë për përgjigjet e marra nga të intervistuarit që nuk flasin 
gjuhën tjetër (d.m.th. 67,30% serbë të Kosovës dhe 50,40% shqiptarë 
të Kosovës), 67.80% deklaruan se ishin gjendur në situata që kërkonin 
njohuri të gjuhës tjetër (shih grafikun 17).
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Kur u pyetën për llojin e arsyeve që ata u gjendën në një situatë të 
tillë, duket se ekziston pothuajse një nevojë po aq e pranishme tek të 
dy komunitetet për arsye profesionale dhe sociale (shih grafikun 18). 

Kur u pyetën nëse dëshironin të mësonin gjuhën tjetër, 1 prej 2 
jo-folës deklaroi se do ta mësonte (shih grafikun 19). Skenari nuk 
ndryshon nëse përgjigjet analizohen bazuar në moshën. Në fakt, 
pothuajse 1 në 2 të anketuar si nën dhe mbi moshën 36 do të dëshiro-
nin të mësonin gjuhën tjetër (shih grafikun 20). Në lidhje me 
përkatësinë e komunitetit, del se pothuajse 1 në 2 të anketuar nga të 
dy komunitetet do të dëshironin të mësonin serbisht, përkatësisht 
shqip, me një shumicë të vogël në mesin e të anketuarve serbë të 
Kosovës (shih grafikun 21). 
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Për sa i përket gatishmërisë për të parë gjuhën tjetër të futet në 
shkollë, 1 në 2 të anketuar u përgjigjën pozitivisht (shih grafikun 22). 
Për më tepër, shumica dërrmuese e këtyre të anketuarve deklaruan se 
preferojnë që gjuha tjetër të prezantohet si lëndë zgjedhore (shih 
grafikun 23). 
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Sidoqoftë, u shfaqën variacione të dukshme ndërmjet komuniteteve. 
Në fakt, një shkallë më të lartë të gatishmërisë për futjen e gjuhës 
shqipe në shkollë (shih grafikun 24) treguan të intervistuarit nga 
rradhët e serbëve të Kosovës. 

Arsyet kryesore të përmendura nga të anketuarit e të dyja komu-
niteteve të cilët u deklaruan kundër futjes së mësimit të gjuhës tjetër 
janë:
1. qëndrimet ndaj komunitetit tjetër, veçanërisht në mesin e të anketu-
arve shqiptarë të Kosovës; 
2. rëndësia e gjuhëve të tjera që përdoren ndërkombëtarisht më 
shumë, p.sh. anglishtja dhe gjermanishtja, që veçanërisht është e 
zakonshme për mostrën e shqiptarëve të Kosovës. 
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Kjo mund të gjejë një shpjegim në faktin se shqiptarët e Kosovës si një 
komunitet shumicë në Kosovë kryesisht jetojnë dhe bashkëveprojnë 
shoqërisht në gjuhën shqipe me pjesëtarët e komunitetit të tyre (së 
bashku me komunitetet e tjera shqipfolëse) si dhe në institucione. Për 
më tepër, fakti që ata janë folës të gjuhës më të punësuar në Kosovë 
mund të shpjegojë gjithashtu rëndësinë dhe përparësinë që ata u 
japin gjuhëve të tjera përveç serbishtes, p.sh. anglisht dhe gjerman-
isht.           

Në qoftë se përgjigjet analizohen duke përdorur si kriter diskriminues 
nëse të anketuarit kanë mësuar gjuhën tjetër në shkollë (shih grafikun 
25): 

Shumica dërrmuese e të anketuarve serbë të Kosovës që e 
mësuan atë në shkollë dhe të cilët janë mbi moshën 36 vjeç 
(d.m.th. 70.60%) nuk do të kishin asgjë kundër që gjuha shqipe të 
futet në shkollë;

Në mesin e të anketuarve serbë të Kosovës të cilët nuk mësuan 
gjuhën tjetër në shkollë, vërejmë një gatishmëri pak më të madhe 
në mesin e brezave të rinj në krahasim me të anketuarit që janë 
mbi moshën 36 vjeçare (përkatësisht 62.90% dhe 58.30%); 

Duke ndjekur një trend të kundërt, në mesin e të anketuarve 
shqiptarë të Kosovës që mësuan serbisht në shkollë dhe janë më 
të rinj se 36 vjeç, më shumë se gjysma u përgjigjën negativisht 
duke deklaruar se nuk do të pajtoheshin me futjen e gjuhës tjetër 
në shkollë. Përkundrazi, duket se ka më shumë hapje ndaj futjes 
së gjuhës serbe në shkollë në mesin e të anketuarve që janë më 
të vjetër se 36 vjeç. 
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Fatkeqësisht, kjo jep indikacione të mëtejshme të hendekut gjuhësor 
në rritje midis dy komuniteteve më të mëdha në Kosovë, i cili - nëse 
nuk trajtohet nga politikat holistike gjuhësore - së shpejti do të çojë në 
pakomunikueshmëri pothuajse të plotë në sferën e jetës së 
përditshme. 

Siç është theksuar së fundmi nga Komisioni Evropian, "[trendi në rritje 
drejt një gjuhësisë në njërën nga gjuhët zyrtare] mund të kundërshtohet 
vetëm në planin afatgjatë përmes sistemit arsimor”79. Siç e përmendëm 
më parë, institucionet e Kosovës dhe më saktësisht MASHT-i kanë 
detyrimin kushtetues për të zhvilluar një kurrikulë në gjuhën serbe, një 
proces i cili në të vërtetë filloi në vitin 2010 dhe më pas u ndërpre de 
facto edhe pse ishte përfshirë në Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë 
2011-201680. Sidoqoftë, për të nxitur dygjuhësinë dhe për të krijuar 
një mjedis të hapjes gjuhësore dhe kulturore, është thelbësore që të 
dy programet mësimore të Kosovës dhe Serbisë të përfshijnë gjuhën 
tjetër, por kjo do të kërkonte vullnet të sinqertë politik dhe angazhim 
nga ana e institucioneve arsimore në Prishtinë dhe Beograd. 

Duke pasur parasysh qëllimin e këtij punimi, autorët ofrojnë në këtë 
seksion një udhërrëfyes të shkurtër paraprak me rrugët e mundshme 
që sistemet arsimore të drejtuara nga Kosova dhe Serbia mund të 
marrin, brenda kornizës ekzistuese me dy sisteme, në mënyrë që të 
prezantojnë mësimin e ndërsjellë të gjuhës në klasa, qoftë si lëndë 
zgjedhore apo si veprimtari jashtëshkollore.

Komisioni Europian. "Raporti për Kosovën* 2020. SWD(2020) 356 final". 6 tetor 2020: 37. I qasshëm në: 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf 
MASHT (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë). Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011-2016: 76. I qasshëm 
në: http://archive.erisee.org/downloads/2013/2/Kosovo%20strate-
gic%20Education%20plan%202011-2016%20ENG.pdf 

79

80

3. FUTJA E MËSIMIT TË
NDËRSJELLË TË GJUHËS
NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR  
Siç doli edhe nga anketimi i realizuar nga OJQ Aktiv, kompetencat e 
të anketuarve në gjuhën tjetër ulen ndjeshëm midis individëve më të 
rinj se 36 vjeç. Kjo vlen për të anketuarit nga të dy komunitetet, por 
duket dukshëm më e përhapur në mesin e mostrës së shqiptarëve të 
Kosovës (vetëm 12.40% e të anketuarve shqiptarë të Kosovës që 
janë më të rinj se 36 flasin gjuhën serbe në krahasim me 33.30% të 
serbëve të Kosovës). 
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3.1 Dy sisteme të ndryshme arsimore në pika të 
shkurtra 

Sistemi arsimor i Kosovës ndjek një model 5 + 4 + 3 vjeçar. Sipas Ligjit 
për arsimin parauniversitar81, në fakt, arsimi fillor dhe i mesëm i ulët, 
që është nga 6 deri në 15 vjeç, është i detyrueshëm dhe falas. Nga 
arsimi i mesëm i lartë e tutje, vijimi bëhet mbi baza vullnetare. Ekzisto-
jnë dy lloje të institucioneve të arsimit të mesëm të lartë: gjimnazi, i cili 
zgjat tre deri në katër vjet dhe ofron arsim të specializuar në fushat e 
shkencave shoqërore, të përgjithshme dhe natyrore, matematikë, 
informatikë dhe gjuhë; shkolla profesionale, e cila zgjat tre vjet dhe 
përgatit nxënësit për të hyrë në tregun e punës. Nxënësit që ndjekin të 
dy llojet e shkollave të mesme, në fund të këtij cikli, duhet të kalojnë 
Maturën - një provim përfundimtar të standardizuar shtetëror - nëse 
duan të vazhdojnë me studimet e tyre në arsimin e lartë.
 
Nga ana tjetër, sistemi arsimor serb ndjek një model 4 + 4 + 4 vjeçar 
në përputhje me atë që përcaktohet në Ligjin mbi themelet e sistemit 
të edukimit dhe arsimit82. Përpara arsimit fillor, nxënësit e moshën 5 ½ 
vjeç ndjekin një vit të programit përgatitor të detyrueshëm parashkol-
lor. Arsimi i detyrueshëm fillor fillon në moshën 6 vjeçare dhe zgjat 
tetë vjet. Arsimi i mesëm i lartë zgjat deri në katër vjet dhe është i 
ndarë në dy lloje: gjimnaz i përgjithshëm ose i specializuar, pas së cilit 
nxënësit zhvillojnë provimin e maturës; shkollë teknike dhe profesio-
nale, që ofrojnë kurse që zgjasin nga një deri në katër vjet me një 
certifikatë të dhënë në secilin nivel.

3.2 Futja e gjuhës serbe në shkollat me kurrikulë 
kosovare

Sa i përket sistemit arsimor të Kosovës të menaxhuar nga MASHT, vlen 
të përmendet se sipas Kushtetutës83 dhe bazuar në rekomandimet e 
Komisionit të pavarur për shqyrtimin e materialeve shkollore në 

Ligji Nr.03/L-032 për arsimin parauniversitar (2011), neni 9. I qasshëm në: 
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2770 
Ligji mbi themelet e sistemit të edukimit dhe arsimit (2017). I qasshëm në: http://www.pedagog.rs/wp-content/up-
loads/2017/10/zosov2017.pdf?v=e892e780304d 
Neni 59.2 dhe 59.3

81

82

83

Bazuar në indikacionet nga sondazhi që OJQ Aktiv kreu, 1 në 2 të 
anketuar, pavarësisht nga komuniteti që i përkasin, shprehën 
gatishmërinë e tyre për të futur mësimin e gjuhës tjetër zyrtare në 
shkolla. 
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gjuhën serbe (2010), Kosova duhet të zhvillojë një kurrikulë në gjuhën 
serbe. Meqenëse, procesi që atëherë ka ngecur, dhe duke marrë 
parasysh pengesat në zhvillimin e një kurrikule serbe që do të 
plotësonte kërkesat e MASHT-it dhe nevojat e komunitetit serb të 
Kosovës në përgjithësi, brenda kornizës ekzistuese MASHT-i mund të 
ndjekë dy rrugë të ndryshme për futjen - në një farë mase – të mësimit 
të gjuhës serbe në shkolla. 

1. MASHT mund të nxisë zhvillimin e moduleve të bazuara në komu-
nitet mbi gjuhën dhe kulturën serbe84në bashkëpunim me përfaqë-
suesit serbë të Kosovës siç parashikohet në Ligjin për mbrojtjen dhe 
promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre85, 
neni 8.7, dhe në përputhje me nenin 3, paragrafi 5.2 të Ligjit për 
arsimin parauniversitar si dhe aktivitetet e propozuara në Planin strate-
gjik të arsimit në Kosovë86. Kjo do të jetë e dobishme në veçanti për 
nxënësit që ndjekin nivele të ndryshme të arsimit nga kurrikula e 
Kosovës dhe Serbisë në të njëjtin mjedis shkollor. Kjo mundësi do të 
lejojë familjarizimin fillestar të nxënësve me përkatësinë kulturore dhe 
gjuhësore të bashkëmoshatarëve të tyre para futjes aktuale dhe të 
mundshme të gjuhës serbe në Kornizën e kurrikulës së Kosovës (KKK) 
pas aprovimit të Agjencisë Kosovare për Kurrikul, Standarde dhe 
Vlerësim (AKKSV)87. 

2. Në nivelin komunal, MASHT mund të nxisë, mbështesë dhe koordi-
nojë me Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA), institucionet shkollore, 
përkatësisht drejtorët e shkollave dhe bordet drejtuese, dhe këshillat e 
prindërve në mënyrë që të diskutojnë modalitetet se si të prezantohet 
mësimi i gjuhës si një lëndë zgjedhore në kurrikulën shkollore ose, 
përndryshe, si një aktivitet jashtëshkollor. 

Sidoqoftë, në lidhje me historinë kombëtare, këshillohet që vëzhgimet dhe rekomandimet e Komisionit të pavarur për 
shqyrtimin e materialeve shkollore në gjuhën serb (2010) të merren parasysh
Ligji 03/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre (2008). I qasshëm 
në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2531 
MASHT (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë). Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021: 46-47. I 
qasshëm në: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/KOSOVO_EDUCATION_STRATEGIC_PLAN.pdf 
Ligji Nr.03/L-032 për arsimin parauniversitar (2011), neni 24. I qasshëm në: 
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2770 
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Rezultatet e sondazhit tregojnë, në fakt, se shumica dërrmuese e të 
intervistuarve shqiptarë dhe serbë të Kosovës do të preferonin ta 
shihnin atë të futur si një lëndë zgjedhore që nxënësit mund të 
zgjedhin ta mësojnë mbi baza vullnetare. 
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Operimi në një nivel komunal dhe më pas shkollor do të lejojë që çdo 
institucion shkollor, veçanërisht në nivelin e mesëm të lartë të arsimit, 
të integrojë mësimin në gjuhën serbe bazuar në nevojat e tyre dhe në 
specifikat e planprogrameve të tyre ekzistuese shkollore. 

Në këtë rast, futja e gjuhës serbe ose si një lëndë zgjedhore ose si një 
aktivitet jashtëshkollor do të kërkojë në mënyrë të arsyeshme të 
paktën një (1) mësues për shkollë, përfshirë shkollat satelitore. Në 
rastin ideal, mësimi i gjuhës mund të fillojë si një pilot program nga 
klasa 5 deri në të 8, pra në kuadër të arsimit të mesëm të ulët. 

Bazuar në gjetjet e një vlerësimi të parë, i cili do të masë zbatimin 
përkundrejt objektivave dhe kritereve të paraqitura në një Strategji 
Kombëtare ose Komunale ad-hoc (shih më poshtë), dhe në mënyrë 
rigoroze në varësi të 
rritjes së dispon- 
ueshmërisë së mësue- 
sve të kualifikuar të 
gjuhës (shih par. 
3.4.I), mësimi i gjuhës 
serbe mund të shtrihet 
më vonë në arsimin 
fillor dhe/ose të 
mesëm të lartë. 

Për të dy rrugët, në konsultim me përfaqësuesit e komunitetit, 
ekspertët dhe akterët e tjerë të interesuar, MASHT duhet së pari dhe 
mbi të gjitha të përgatisë një Strategji kombëtare shumëvjeçare 
dhe/ose të ndihmojë DKA-të dhe institucionet shkollore në përgatitjen 
e tyre, identifikimin e objektivave, standardeve dhe rezultateve që do 
të përmbushen për qëllim të vlerësimit të progresit.

3.3 Futja e gjuhës shqipe në shkollat me kurrikulë 
serbe 

Arsimi në Republikën e Serbisë i caktohet drejtpërdrejt Ministrisë së 
Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknik pa asnjë decentralizim në 
komuna. Megjithëse arsimi menaxhohet nga Zyra e Ministrisë së 
Arsimit në Mitrovicën Veriore së bashku me Beogradin, përfshirja e 
gjuhës shqipe në institucionet shkollore të drejtuara nga Serbia do të 

Agjencia e Statistikave të Kosovës. Statistikat e Arsimit në Kosovë 2019/20. I qasshëm në:  https://ask.rks-gov.net/me-
dia/5637/education-201902020-ang.pdf

88

të dhëna rreth arsimit publik parauniversitar 
në sistemin e Kosovës (2019)88: 

-127,926 nxënës në nivelin fillor
-101,412 nxënës në nivelin e mesëm të ulët
-74,427 nxënës në nivelin e mesëm të lartë
-927 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta  
-123 shkolla të mesme të larta  
-785 institucione shkollore në të gjitha nivelet 
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kërkonte një ndryshim të kurrikulës së përgjithshme serbe, që marrë 
parasysh gjendjen nuk duket një mundësi e mundshme ose e real-
izueshme. Sidoqoftë, Marrëveshja e Brukselit (2013)89 dhe më konk-
retisht Parimet e përgjithshme/Elementet kryesore të Asocia-
cionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe (2015)90 ofrojnë një 
dritare të mundësisë. Struktura e Asociacionit/Bashkësisë që fillimisht 
u hartua dhe më pas u dakordua nga Beogradi dhe Prishtina do të 
lehtësonte integrimin e institucioneve të drejtuara nga Serbia, përf-
shirë strukturat arsimore. Përkundër ngërçit politik rreth elementeve 
kryesore të Asociacionit/Bashkësisë së ardhshme, Asociacioni/Bash-
kësia ka shumë të ngjarë të ketë kompetenca të plota në çështjet arsi-
more dhe kështu mund të ndryshojë kurrikulën serbe të përdorur në 
institucionet shkollore në gjuhën serbe në Kosovë. Për më tepër, me 
themelimin e Asociacionit/Bashkësisë  së komunave me shumicë 
serbe, do të krijohen kushte që sistemi arsimor i drejtuar nga Serbia, 
në gjuhën serbe të vendoset zyrtarisht dhe ligjërisht brenda kornizës 
legjislative të Kosovës. Kjo do të hapë mundësi të reja në aspektin e 
ndërveprimit midis kurrikulës në gjuhën shqipe dhe asaj serbe dhe, 
për këtë arsye, të futjes së mundshme të mësimit të ndërsjellë të 
gjuhës.

Marrëveshja e parë e parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve (2013). I qasshëm në: 
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREE-
MENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf 
Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe në Kosovë - Parimet e përgjithshme/Elementet kryesore (2015). I 
qasshëm në: 
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/150825_02_Association-Community-of-Serb-Majority-Municipalities- 
in-Kosovo-General-principles-Main-elements_en.pdf 
ECMI Kosovë. "Arsimi në gjuhën serbe në Kosovë". nëntor 2018. I qasshëm në: https://www.ecmikosovo.org/up-
loads/Education%20in%20Serbian%20Language%20_ENG.pdf
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91

të dhëna rreth arsimit parauniversitar publik të drejtuar
nga Serbia në Kosovë (2018)91: 

-69 shkolla fillore dhe shkolla të mesme të ulëta  
-34 shkolla të mesme të larta
-141 shkolla satelitore në total 
-11,900 (përafërsisht) nxënës në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët 
-5,500 (përafërsisht) nxënës në arsimin e mesëm të lartë  
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3.4 Krijimi i profesorëve akademikisht të kualifikuar 
të gjuhës  

Mungesa e zotërimeve të gjuhës reciproke në universitete 

Mësimi i gjuhës tjetër zyrtare, të paktën brenda sistemit arsimor të 
Kosovës në fillim, do të ketë disponueshmërinë e mësuesve të kualifi-
kuar të gjuhës si një parakusht i pashmangshëm. Megjithatë, deri më 
sot, as Universiteti i Prishtinës (UP) dhe as Universiteti i Mitrovicës së 
Veriut (UMV) nuk kanë një departament të përkushtuar ndaj gjuhëve 
serbe dhe shqipe, përkatësisht, për përgatitjen e mësimdhënësve 
kompetentë. 

Në lidhje me UMV, krijimi i një Departamenti të Albanologjisë do të 
nënkuptojë nevojën për pëlqim nga Universiteti i Beogradit. Edhe pse 
Ligji për vetëqeverisjen lokale92 dhe Ligji mbi arsimin në komuna93 
përcaktojnë që UMV është një institucion publik autonom i arsimit të 
lartë përgjegjësia e të cilit ushtrohet nga komuna e Mitrovicës së 
Veriut, Universiteti gjithmonë e ka kundërshtuar vendimin dhe de 
facto ka punuar nën Universitetin e Beogradit. Sidoqoftë, nëse një 
mandat i gjuhës shqipe së bashku me një departament të Studimeve 
të Albanologjisë do të nisë pas miratimit të Beogradit, universitetet e 
tjera nga rajoni mund fillimisht të ofrojnë të diplomuarit për doktor-
aturë në Albanologji. Këto janë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i 
Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gjuhësisë Shqiptare; Univer-
siteti i Shkupit, Fakulteti Filologjik "Blaže Koneski"; Universiteti i Beo-
gradit, Departamenti i Albanologjisë, Fakulteti i Filologjisë.

Për ta bërë këtë, universitetet dërguese (d.m.th. të Tiranës, Shkupit 
dhe Beogradit) dhe universitetet pranuese (d.m.th. nga Prishtina dhe 
Mitrovica e Veriut) mund të shfrytëzojnë rrjetin e Shoqatës së Universi-
teteve Ballkanike ende të qetë, edhe pse Universiteti i Beogradit dhe 
kështu ai Mitrovicës së Veriut ende nuk janë anëtarë. Iniciativa, në 
fakt, ndër objektivat e saj të ndryshme94 ka organizimin e programeve 
të shkëmbimit për personelin akademik dhe të arsimit në gjuhët që i 
përkasin Balkan Sprachbund95. 

Ligji Nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale (2008), neni 21. I qasshëm në: 
https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/10/Law-On-Local-Self-Government.pdf 
Ligji Nr.03/L-068 për Arsimin në Komuna (2008), neni 14. I qasshëm në: https://masht.rks-gov.net/up-
loads/2015/06/09-2008-03-l068-en.pdf 
http://www.baunas.org/content/aims-and-objectives.html 
Sprachbund gjuhëtarët u referohen gjuhëve që tregojnë shenja të konvergjencës në gramatikë, sintaksë, fjalor dhe 
fonologji. Gjuhët që i përkasin Ballkan Sprachbund janë: Gjuha shqipe, rumune, gjuhët sllave të Ballkanit jugor 
(d.m.th. bullgare, maqedonase dhe në një shkallë më të vogël serbo-kroate), greke, turke ballkanike dhe rome 
ballkanike. 
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Programi BA i Ballkanistikës në UP: një mundësi ekzistuese  

Kur bëhet fjalë për Universitetin e Prishtinës, situata duket më 
premtuese pasi tashmë ekziston një Program Bachelor brenda të cilit 
në mesin e gjuhëve tjera do të mësohej BKMS (gjuha boshnjake, 
kroate, malazeze, serbe).  .  

INë vitin 2015, Fakulteti Filologjik u akreditua nga Agjencia e Akred-
itimit të Kosovës (AKA) për një BA katër-vjeçare në Ballkanistikë (240 
ECTS) që për herë të parë u lancua në vitin 2011. Sipas prezantimit të 
Programit siç raportohet nga AKA96, pjesa kryesore e BA do të përqen-
drohej në dy gjuhë, d.m.th në gjuhën shqipe dhe një tjetër shtesë nga 
Balkan Sprachbund, pra BKMS, bullgare, maqedone, greke moderne, 
rumune, rome ose turke. Shtylla e dytë e Programit do të ishte letërsia 
shqipe së bashku me literaturën përkatëse në lidhje me gjuhën e 
zgjedhur. Përveç kësaj, ishin parashikuar kurse mbi historinë e Ball-
kanit, historinë e artit, mediat, fenë dhe gjeografinë politike. Fatkeqë-
sisht, në vitin 2016 Programi nuk u riakreditua për shkak të mungesës 
së personelit të kualifikuar të mësimdhënies, pra, tre të diplomuar me 
kohë të plotë për doktoraturë siç parashihet nga ligji në fuqi97. Në 
dhjetor 2019, megjithatë, me iniciativën e Dekanit të Fakultetit 
Filologjik në UP në koordinim me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët 
(ZKGJ), procesi i ri-akreditimit fitoi vrull të ri dhe gjeti mbështetjen e 
akterëve të ndryshëm ndërkombëtarë që tani veprojnë si lehtësues në 
AKA, d.m.th. Misioni i OSBE-së në Kosovë, Organizata Ndërkom-
bëtare për Migrim (IOM) dhe Ambasada e Britanisë së Madhe në 
Prishtinë. 

Për shkak të natyrës ndërdisiplinore të Programit, studentët para tyre 
do të kishin një sërë mundësish të larmishme posa të mbaronin studi-
met: mësimdhënia e gjuhës shqipes dhe/ose e një gjuhe të dytë ball-
kanike të studiuar, duke përfshirë pra gjuhën serbe; përkthimin dhe 
interpretimin nga gjuha shqipe në një gjuhë tjetër ballkanike që 
zgjodhën dhe anasjelltas; këshillim në cilësinë e ekspertëve rajonalë 
për organizata lokale dhe ndërkombëtare qeveritare dhe jo-qeveri-
tare; vazhdimi me studimet MA dhe PhD për qëllime kërkimore shken-
core.

Agjencia e Kosovës për Akreditim. “Raporti Përfundimtar nga vizita e ekspertit në Universitetin e Prishtinës", 2011. 
Agjencia e Kosovës për Akreditim. Vendimi i akreditimit Ref.:629/16. 15 korrik 2016. 
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Programi ka për qëllim jo vetëm të rrisë profilin ndërkombëtar të UP 
përmes disa marrëveshjeve të bashkëpunimit Erasmus Plus por 
gjithashtu të zgjerojë dimensionin rajonal të Fakultetit Filologjik, duke 
krijuar lidhje me akademinë e Ballkanit Perëndimor. Për shembull, siç 
është raportuar nga OJQ Admovere, për këtë qëllim Ministritë e 
Arsimit në Prishtinë dhe Zagreb nënshkruan një memorandum bash-
këpunimi për shkëmbimin e studentëve dhe ligjëruesve98.  

Përkundër polemikave të fundit rreth AKA-së dhe ndërhyrjeve politike 
në universitetet publike99, është qetësuese të vërehet se në tetor 2020 
MASHT miratoi një vendim mbi masat afirmative të veprimit që do të 
ndërmerren për të siguruar mbështetjen e procesit të akreditimit dhe 
zbatimit të ardhshëm të programit të Ballkanistikës në UP100. Në 
kohën e këtij shkrimi, nuk dihet nëse Programi është riakredituar në 
mënyrë që të fillojë në shtator të vitit 2021 siç është parashikuar. 

Kur Programi BA do të riakreditohet dhe do të bëhet përsëri funksion-
al, UP/Fakulteti Filologjik në konsultim me MASHT mund të eksploro-
jnë një rrugë shtesë në mënyrë që të përgatisë mësues të kualifikuar 
të një gjuhe ballkanike përveç gjuhës shqipe - në këtë rast të asaj 
serbe - sa më shpejtë të jetë e mundur. Në fakt. sipas Ligjit për arsimin 
parauniversitar101, për kualifikim për mësimdhënës një student duhet 
të diplomohet duke akumuluar gjithsej 300 ECTS102. TDuke marrë 
parasysh që BA në Ballkanistikë mbulon 240 ECTS, të diplomuarit nuk 
do të mund të licencohen për mësimdhënës. Sidoqoftë, nëse mësimi 
në gjuhën serbe do të prezantohej në nivelin shkollor si një aktivitet 
jashtëshkollor, atëherë të diplomuarit e rinj mund të mbanin mësime 
të gjuhës. Për më tepër, duke parë shpejtimin e fillimit të procesit, UP/-
Fakulteti Filologjik mund të konsiderojë mundësinë e zhvillimit të një 
programi BA më të shpejtë dhe/ose intensiv, p.sh. 180 ECTS, me një 
fokus të fuqishëm në praktikë të zgjeruar dhe trajnim ndaj atyre 
studentëve që dëshirojnë të punësohen si ligjërues të gjuhës në klasat 
e gjuhës jashtëshkollore. 

Memeti, A.; Metbala, F. “Përfshirja e studentëve të komuniteteve jo-shumicë në Universitetin e Prishtinës". Admovere, 
dhjetor 2020: 18. I qasshëm në: 
https://admovere.org/wp-content/uploads/2020/12/Admovere-Raporti-Shqip-Anglisht-2.pdf 
Weizman, J. “Kosovo Faces Challenge to Resolve Battles over University Accreditation”. Balkan Insight, BIRN, Prishtinë, 
12 shkurt 2020. I qasshëm në: https://balkaninsight.com/2020/02/12/kosovo-faces-chal-
lenge-to-resolve-battles-over-university-accreditation/ ; 
BIRN Prishtina Insight. “Debate sparks after three public universities lose accreditation”. 16 korrik 2019. I qasshëm në: 
https://prishtinainsight.com/debate-sparks-after-three-public-universities-lose-accreditation/ 
MASHT (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë). Vendimi 01B-2941 mbi masat speciale në mbështetje të 
procesit të akreditimit dhe zbatimit të programit të Ballkanistikës. 30 tetor 2020. 
Ligji Nr.03/L-032 për arsimin parauniversitar (2011), neni 33. I qasshëm në: 
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2770 
Më shumë rreth Sistemit evropian të transferimit dhe akumulimit të kredive në https://ec.europa.eu/education/resourc-
es-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en 
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Një mundësi punësimi 

Themelimi i departamenteve të tilla me mandate të përhershme të 
gjuhës si në UP ashtu edhe në UMV do të lejojë krijimin dhe trajnimin 
e mësimdhënësve lokal të gjuhës, pa pasur nevojë për rekrutimin e 
stafit që vjen nga jashtë Kosovës. Si rrjedhojë, nga kjo do të përfitojë 
tregu kosovar i punës duke nënkuptuar se përfaqëson një mundësi të 
vlefshme për punësim si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.  

Në lidhje me specifikimin e mundësive të punësimit në sektorin publik, 
siç është raportuar shpesh nga akterët ndërkombëtarët103 dhe lokal si 
OSHC-të104, institucionet e Kosovës ende përballen me sfida të rëndë-
sishme në respektimin dhe zbatimin e plotë të detyrimeve të tyre 
kushtetuese në drejtim të standardeve dygjuhëshe shqiptaro-serbe në 
të dy nivelet si ai qendror105 ashtu edhe ai lokal106. Mangësitë e insti-
tucioneve në përkthim/interpretim duhet të adresohen në një mënyrë 
të qëndrueshme. Në këtë drejtim, kurset akademike dhe profesionale 
të gjuhës shqipe dhe BKMS do të hapin rrugën për një zgjidhje afatg-
jate dhe të qëndrueshme për nevojën e madhe të përkthyesve/inter-
pretëve në institucione publike dhe gjykata, si dhe të nëpunësve civilë 
dygjuhësh dhe mësimdhënësve (të gjuhës). Siç tashmë është theksuar, 
ndërhyrja në këtë fushë do të ndihmojë në zgjidhjen e mospërputhjes 
ekzistuese midis furnizimit të arsimit të lartë në Kosovë dhe kërkesave 
të tregut të punës107, gjatë gjithë kohës duke kontribuar në uljen e 
papunësisë, e cila dëmton veçanërisht të rinjtë108. 

OMIK f. 15 http://equalrightsforallcoalition.com/wp-content/uploads/2018/12/SSALPAKMCS_ENG.pdf 
OLC f. 12 http://equalrightsforallcoalition.com/wp-content/uploads/2018/12/SSALPAKMCS_ENG.pdf 
http://equalrightsforallcoalition.com/wp-content/uploads/2018/12/TEQSALK_ENG.pdf 
http://equalrightsforallcoalition.com/wp-content/uploads/2018/12/SSALPAKMCS_ENG.pdf 
F. 27 https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-kesp-2017-2021-1.pdf 
EC 2020 Raporti i progresit për Kosovë f. 79 
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Më shumë se gjysma (afërsisht 60%) e të anketuarve nga OJQ Aktiv 
u pajtuan me pretendimet se mësimi i gjuhës është i rëndësishëm 
për mundësi më të mira punësimi dhe përfaqëson një mjet për 
qëllime praktike. Kjo konsiderohet e vërtetë sidomos nga brezat e 
rinj pasi shumica dërrmuese e atyre të anketuarve janë më të rinj se 
36 vjeç
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“Ekzistojnë mekanizma e politika efektive të krijuara për promovimin e diversitetit përmes një sistemi të integruar 
arsimor", f. 46 
https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006-kesp-2017-2021-1.pdf 
http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2020/08/Vler%C3%ABsim-afatmes%C3%ABm-i-PSAK_ENG.pdf 
Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011-2016, faqe 76 
http://archive.erisee.org/downloads/2013/2/Kosovo%20strategic%20Education%20plan%202011-2016%20ENG.pdf 
 Radonjic, M. “Gjuhët: Problemi në Kosovë për të cilin s'flet askush". Balkan Insight, BIRN, Mitrovicë, 4 maj 2018. I 
qasshëm në: 
https://balkaninsight.com/2018/05/04/languages-the-kosovo-problem-nobody-talks-about-04-26-2018/
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3.5 Rekomandimet 

MEST 

Të zhvillohet një fushatë në mbarë Kosovën që synon të rinjtë në 
mënyrë që të promovohet

mësimi reciprok i gjuhës, d.m.th. i gjuhës shqipe dhe serbe si gjuhë 
zyrtare, duke e lidhur atë me një dimension të punësimit; 
iniciativat e dialogut ndër-komunitar, të cilat janë në përputhje të 
plotë me detyrimet kushtetuese dhe ligjore në lidhje me komu-
nitetet jo-shumicë.

Të realizohen iniciativat e propozuara në Planin Strategjik të 
Arsimit në Kosovës 2017-2021 nën Objektivin nr. 1 'Pjesëmarrja 
dhe gjithëpërfshirja', rezultati i pritur 1.8109, ctë cilat nuk u real-
izuan asnjëherë110 

Të rifillohen kurset e gjuhës shqipe (niveli A1) të transmetuara në 
RTK2 siç është planifikuar në 2018112 dhe ndoshta anasjelltas, 
d.m.th. të gjuhës serbe (niveli A1) në RTK1 në mënyrë që të fillojë 
integrimi i mësimit të ndërsjellë të gjuhës në Kosovë.

Të përkrahet shoqëria civile lokale në ngritjen e vetëdijes për 
rëndësinë e dygjuhësisë në Kosovë dhe vënien në pah të avokimit 
për mësimin e ndërsjellë të gjuhës në shkolla.

Pas riakreditimit të Programit të Ballkanistikës në UP, Fakulteti 
Filologjik, nga AKA, të mbështetet Universiteti/Fakulteti dhe 
MASHT në promovimin e tij.

Të rifillohen bisedimet dhe punët brenda MASHT bazuar në reko-
mandimet nga "Komisioni i pavarur për shqyrtimin e materialeve 
shkollore në gjuhën serbe (2010) dhe siç është paraparë në 
Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë 2011-2016111 me qëllim të 
hartimit të një kurrikule në gjuhën serbe brenda sistemit arsimor 
të Kosovës.
Zyra e Komisionerit për Gjuhët në kuadër të Zyrës së Kryeministrit 
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Të përkrahet shoqëria civile lokale në ngritjen e vetëdijes për 
rëndësinë e dygjuhësisë në Kosovë dhe vënien në pah të avokimit 
për mësimin e ndërsjellë të gjuhës në shkolla. 

Pas riakreditimit të Programit të Ballkanistikës në UP, Fakulteti 
Filologjik, nga AKA, të mbështetet Universiteti/Fakulteti dhe 
MASHT në promovimin e tij.

Komuniteti ndërkombëtar në Kosovë 

Të avokoj për futjen e mësimit të ndërsjellë të gjuhës në mjediset 
shkollore në një mënyrë të bashkërenduar, veçanërisht në nivel 
lokal/komunal.

Të krijohet rrjeti i bashkëpunimit në mënyrë që të ketë më shumë 
koordinim për iniciativa të ndryshme për gjuhën, p.sh. trajnime 
dhe kurse.

Shoqëria civile e Kosovës 
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