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PËR KALLXO.COM
Platforma online www.KALLXO.com është projekt
i përbashkët i organizatave joqeveritare Internews
Kosova dhe Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese (BIRN).

Platforma KALLXO.com ofron mundësinë për
të gjithë qytetarët që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit, si dhe të gjitha rastet e tjera të
keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës,
mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve
të Kosovës, mosfunksionimit të shërbimeve publike, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme.
Internews Kosova është organizatë joqeveritare e themeluar në vitin 1999 nga një ekip i guximshëm vendor dhe ndërkombëtar. Internews
Kosova është organizatë e pavarur e cila që nga
themelimi i vet është angazhuar për zhvillim të
medieve të pavarura, gazetarisë hulumtuese dhe

demokratizimit të shoqërisë në Kosovë e rajon.
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese
(BIRN) është organizatë mediale e specializuar
për gazetari hulumtuese, monitorim të shërbimeve publike dhe transmetime televizive.
Internews Kosova në bashkëpunim me BIRN-in
prodhojnë emisionet “Jeta në Kosovë” dhe “Drejtësia në Kosovë”, publikojnë online Gazetën “Jeta në Kosovë” dhe botojnë gazetën e vetme në
gjuhën angleze në Kosovë “Prishtina Insight”.
Gjithashtu, Internews Kosova dhe BIRN-i monitorojnë gjykatat e të gjitha niveleve, shërbimet
publike si dhe zgjedhjet lokale e parlamentare në
Kosovë.
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METODOLOGJIA
Raporti me të gjeturat e testit të maturës për afatin e qershorit 2016 është raporti i pestë me radhë të cilin Internews Kosova dhe Rrjeti Ballkanik
i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) e publikojnë, e
i cili ka për qëllim identifikimin dhe publikimin e
të gjeturave të monitorimit, e po ashtu ofrimin e
rekomandimeve për problemet e identifikuara.
Raporti është i bazuar në metodologjinë e mostrës dhe analiza kufizohet në të gjeturat e hasura
në monitorimin e 22 qendrave të testimit gjatë
afatit të parë të testimit dhe të 12 qendrave gjatë
afatit të dytë të testimit.
Bazuar në raportet e mëhershme, KALLXO.com
ka përzgjedhur si mostra mbikëqyrjeje shkollat të
cilat janë të renditura në kapitujt e mëposhtëm, e
të cilat paraqesin një shtrirje të gjerë gjeografike.
Ky raport është i bazuar në vrojtimet e monitoruesve gjatë afatit të qershorit dhe shtatorit të
Testit Kombëtar të Maturës 2016. Një rapot preliminar për afatin e qershorit është përgaditur dhe
është diskutuar me zyrtarët e MAShT-it.
Monitorimi i procesit të testimit për vitin 2016
është kryer konform marrëveshjes së lidhur në
mes MAShT-it dhe KALLXO.com për monitorimin
e vazhdueshëm të sistemit arsimor 2015 -2018.
Sipas kësaj marrëveshjeje, MAShT-i ka siguruar
hapësirat e nevojshme për t’u mundësuar monitoruesve qasje të plotë dhe të papenguar për
të kryer monitorim në hapësirat ku mbahej testi.
Në anën tjetër, platforma KALLXO.com është
shfrytëzuar si dritare e raportimit të parregullsive gjatë procesit të testit të maturës, e po ashtu
raportimit të dyshimeve të qytetarëve, nxënësve,
mësimdhënësve dhe zyrtarëve tjerë të arsimit për
parregullsi në këtë proces.
Raporte, si publikimi i testit të maturës online,
ose raporte për dyshimet se në vende të caktuara janë duke u shpërndarë testet, janë pranuar në
platformë, e më pas janë verifikuar nga hulumtuesit e KALLXO.com.
MAShT-i dhe KALLXO.com janë dakorduar për
krijimin e një linjeje të drejtpërdrejtë të komunikimit përmes së cilës të gjeturat e monitorimit
barteshin menjëherë te mbikëqyrësit e MAShT-it
për t’i informuar rreth shkeljeve dhe parregullsive.

MAShT-i dhe KALLXO.
com janë dakorduar për
krijimin e një linjeje të
drejtpërdrejtë të komunikimit përmes së cilës
të gjeturat e monitorimit
barteshin menjëherë te
mbikëqyrësit e MAShTit për t’i informuar rreth
shkeljeve dhe parregullsive.

Rezultatet e këtij bashkëpunimi janë vërejtur
në ndërmarrjen e masave të menjëhershme në
kontrollin e dy shkollave ku është dyshuar se po
shpërndahet testi i maturës dhe ndërprerjen e rrjetit të internetit në disa shkolla të tjera ku ai funksiononte gjatë testimit.
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TESTI I MATURËS
Legjislacioni aktual e përcakton se Provimi i
Maturës Shtetërore është “proces i mbledhjes,
përpunimit, analizimit, vlerësimit dhe i interpretimit të të dhënave me qëllim të përcaktimit të
shkallës së njohurive dhe zotërimit të kompetencave të përcaktuara në kurrikulë”.
Konform ligjit për Provimin e Maturës Shtetërore Ministria e Arsimit ka organizuar këtë
provim.
Këtë vit provimi i maturës është mbajtur në pajtim me ligjin e ri për organizimin e testit të maturës, i cili është në fuqi nga 8 janari 2016.
Legjislacioni në fjalë është përmbushur me rregullore dhe udhëzime të MAShT-it të cilat janë
nxjerrë në ndërkohë.
Zbatimi në terren i rekomandimeve dhe akteve
ligjore të MAShT-it është pjesë e kësaj analize.
Sipas të dhënave të MAShT-it në mbarë vendin
provimit i janë nënshtruar 31,482 maturantë në
250 qendra të testimit.
Në afatin e dytë procesit të testimit i janë
nënshtruar 6,545 maturantë.
Konform legjislacionit, MAShT-i ka planifikuar
si data të testimit datat 4 dhe 18 qershor 2016
dhe 27 gusht e 3 shtator si data të mbajtjes së
afatit të dytë të provimit të maturës.
Në mbarëvajtjen e procesit të parë të testi kanë
qenë të angazhuar 3,000 zyrtarë të MAShT-it
dhe drejtorive të arsimit, ndërsa për mbarëvajtjen
e procesit të dytë kanë qenë të angazhuar 600
zyrtarë.
Bazuar në rezultatet e arritshmërisë në afatin e
parë të qershorit testin e kanë kaluar 23,323 kandidatë apo 74.1% e maturantëve.
Në afatin e dytë testin e kanë kaluar 3,873, apo
60.1% e maturantëve.
Në ndryshimet ligjore të këtij viti MAShT-i ka
vendosur që të pajisë me diploma të gjithë maturantët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme,
ndërsa maturantët të cilët kalojnë testin e arritshmërisë t’i pajisë me certifikata.
Vendimi i MAShT-it ka ndikuar që në afatin e
dytë të testimit të mos i nënshtrohen testit një
pjesë e maturantëve. Nga 8,159 maturantët të
cilët nuk e kanë kaluar me sukses afatin e parë,

Të dhënat zyrtare të
MAShT-it konfirmojnë se 62 kandidatëve
u janë anuluar testet
për shkak të keqpërdorimeve, ndërsa është
konfirmuar të pakën një
hetim policor për dyshimet se zyrtarë të arsimit
janë përfshirë në publikimet online të testit.

vetëm 6,545 i janë nënshtruar procesit të testimit
në vend.
Të dhënat zyrtare të MAShT-it konfirmojnë se
62 kandidatëve u janë anuluar testet për shkak
të keqpërdorimeve, ndërsa është konfirmuar të
pakën një hetim policor për dyshimet se zyrtarë
të arsimit janë përfshirë në publikimet online të
testit.
MAShT-i ka paraparë që procesi të vlerësohet i
përmbyllur në fund të shtatorit, kur edhe pritet të
nisë vlerësimi i situatës dhe planifikimi i ndryshimeve të tjera të nevojshme në procedurat dhe
parimet e organizimit të testit.
KALLXO.com pret që rekomandimet dhe të gjeturat e këtij raporti të jenë pjesë e diskutimeve të
MAShT-i që pritet të nisin në tetor.
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Qendrat ku KALLXO.com ka monitoruar testin e maturës më 4 dhe 18 qershor 2016:

DEÇAN: “Vëllezërit Frashëri“
DRENAS: Gjimnazi”Gjergj Kastrioti-Skënderbeu”
FERIZAJ: “Shaban Hashani”
GJAKOVË: Shkolla “Zekirja Rexha”
GJILAN: Gjimnazi “Xhavit Ahmeti”
ISTOG: Shkolla “Bajram Curri”
KAÇANIK Gjimnazi “Skënderbeu”
KLINË: Gjimnazi “Luigj Gurakuqi”
KAMENICË: “Ismajl Qemali”
LIPJAN: Shkolla “Vëllezërit Frashëri
MALISHEVË: Gjimnazi “Hamdi Berisha”
MITROVICË: Shkolla e Mesme Teknike “Arkitekt Sinani”
OBILIQ: Gjimnazi “17Shkurti”
FUSHË-KOSOVË: Gjimnazi “Hivzi Sulejmani”
PEJË: GJIMNAZI “Bedri Pejani”
PODUJEVË: “Isa Boletini”
PRISHTINË: Shkolla e Mesme Teknike “28 Nëntori”
PRIZREN: “Avdyl Frashëri”
RAHOVEC: “Xhelal Hajda- Toni”
RAHOVEC: Shkolla e Mesme Profesionale “Selajdin Mullabazi – Mici”
SKENDERAJ: Gjimnazi “Hamëz Jashari”
SUHAREKË: Gjimnazi “Jeta e Re”,
VUSHTRRI: Shkolla “Naim Frashëri”
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Qendrat ku KALLXO.com ka monitoruar testin e maturës më 27 gusht dhe 3 shtator
2016:

DEÇAN: “Vëllëzërit Frashëri“
GJAKOVË: Shkolla “Zekirja Rexha”
GJILAN: Gjimnazi “Xhavit Ahmeti”
ISTOG: Shkolla “Bajram Curri”
KAÇANIK Gjimnazi “Skënderbeu”
LIPJAN: Shkolla “Vëllezërit Frashëri
MITROVICË: Shkolla e Mesme Teknike “Arkitekt Sinani”
OBILIQ: Gjimnazi “17 Shkurti”
PEJË: Gjimnazi “Bedri Pejani”
PRISHTINË: Shkolla e Mesme Teknike “28 Nëntori”
PRISHTINË: Gjimnazi “Gjin Gazulli”
PRIZREN: “Avdyl Frashëri”
RAHOVEC: “Xhelal Hajda- Toni”
RAHOVEC: Shkolla e Mesme Profesionale “Selajdin Mullabazi – Mici”
RAHOVEC: Shkolla “12 maji” Ratkovc
SKENDERAJ: Gjimnazi “Hamëz Jashari”
SUHAREKË: Gjimnazi “Jeta e Re”,

Prezenca policore në
shkolla në disa raste nuk
i ka kontribuuar krijimit
të një ambienti të qetë
për testim, ndërsa edhe sjellja e zyrtarëve të
shkollës, duke përfshirë
shtyrjet fizike me
nxënës, nuk ka ndikuar
në krijimin e një ambienti akademik të testimit.
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PËRMBLEDHJE
Ky raport i paraqet të gjeturat e ekipeve të
KALLXO.com gjatë monitorimit të testit të maturës për afatin e qershorit 2016 (në datat e
testimit 4 dhe 18 qershor) dhe afatin e gushtit
2016(në datat e testimit 27 gusht dhe 3 shtator).
Sipas shënimeve zyrtare të MAShT-it, Testit Kombëtar të Maturës 2016 i janë nënshtruar
32,150 nxënës në mbarë vendin.
Në afatin e parë (qershor 2016) monitoruesit e
KALLXO.com kanë qenë të angazhuar për të monitoruar testin e maturës në 22 qendra testimi të
22 komunave të vendit.
Në afatin e dytë (gusht 2016) monitoruesit e
KALLXO.com kanë qenë të angazhuar në monitorimin e testit në 14 komuna të vendit.
Ekipet monitoruese të KALLXO.com janë
mirëpritur në shumicën e qendrave të testimit
dhe stafi administrues kryesisht ka qenë bashkëpunues.
Gjatë punës janë regjistruar incidente gjatë të
cilave është penguar puna e monitoruesve. Monitoruesi në Shkollën “Xhelal Hajda -Toni” në Rahovec është penguar që të kryejë filmime nga zyrtarët e MAShT-it, ndërsa monitoruesja tjetër në
Prishtinë ka marrë kërcënime nga një nxënës i cili është filmuar duke keqpërdorur testin në Shkollën “Gjin Gazulli”. Për incidentin në fjalë është
lajmëruar Policia e Kosovës.
Gjatë procesit të monitorimit janë realizuar mbi
150 intervista dhe anketa me nxënës dhe profesorë, ndërsa gjatë mbulimit medial të testit janë
shkruar rreth 250 lajme e artikuj të shoqëruara
me fotografi dhe video-materiale.
Për herë të parë në monitorimin e testit
KALLXO.com ka përdorur edhe kamerën e teknologjisë së fundit Virtual Reality KALLXO360.
Përdorimi i kamerave të fjalës së fundit të
teknologjisë në dy raste ka shërbyer për zbulimin
e keqpërdorimeve dhe tolerimit të kopjimit gjatë
testit të maturës ngase në mënyrë tjetër, një gjë
e tillë do të ishte e pamundur.
Analiza e të gjeturave ka arritur në përfundimin se një varg rekomandimesh nga raporti i
monitorimit të testit të maturës të vitit të kaluar
janë marrë në konsiderim dhe janë zbatuar nga

MAShT-i.
Po ashtu është vërejtur reagim i menjëhershëm
i zyrtarëve të MAShT-it ndaj mungesave logjistike të shfaqura më 4 qershor për të siguruar
mbarëvajtje të nivelit më të lartë të pjesës së dytë
të testit më 18 qershor 2016.
Përkundër të gjitha përpjekjeve për të vendosur
rend dhe rregull në procesin e testimit, KALLXO.
com ka konstatuar një varg problemesh të cilat
janë hasur para dhe gjatë këtij procesi.
Monitorimi i KALLXO.com ka konstatuar probleme në radhë të parë në përgjegjshmërinë e
zyrtarëve arsimorë në terren, të angazhuar nga
MAShT-i për të garantuar një proces të drejtë dhe
pa presione.
Prezenca policore në shkolla në disa raste nuk
i ka kontribuuar krijimit të një ambienti të qetë
për testim, ndërsa edhe sjellja e zyrtarëve të shkollës, duke përfshirë shtyrjet fizike me nxënës,
nuk ka ndikuar në krijimin e një ambienti akademik të testimit.
Si emërues të përbashkët, monitorimi i
KALLXO.com ka konstatuar një sjellje më të vendosur të zyrtarëve arsimorë gjatë fazës së dytë
të testimit dhe një angazhim më të lartë për të
vendosur rregull, duke i bërë përgjegjës administratorët për rend dhe disiplinë në klasat ku është
mbajtur testimi.
Ky ashpërsim i qëndrimeve të administratorëve
të testit në disa raste është përkthyer në situata të
pakëndshme në ambientet e shkollave siç ndodhi me një nxënëse të përjashtuar e cila shpërtheu
në vaj në korridor të shkollës, gjersa testi do të duhej të vazhdonte për nxënësit tjerë, apo rastet kur
koncentrimi i shumicës së nxënësve u pengua për
shkak të kontrolleve të vazhdueshme për prani të
telefonave mobilë.
Në defektet organizative KALLXO.com ka
evidentuar edhe mungesë koordinimi për kohën
kur testi duhet të fillojë, e po ashtu vonesa të cilat u atribuohen individëve, të cilët me mosprani
ose me vonesë, kanë shkaktuar vonimin e procesit të testimit.
Defekte janë vërejtur edhe në shtypjen e
testeve, përgatitjen teknike të shkollave për ta
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zhvilluar procesin e testimit, e po ashtu ka pasur
edhe gabime në printimin e testeve dhe shpërndarjen e tyre në shkollat e duhura.
Duke pasur parasysh se procesi i testimit në
afatin e 4 qershorit është shoqëruar me probleme sidomos të tolerimit të kopjimit ekskluzivisht
nga ana e administratorëve dhe mbikëqyrësve të
qendrave të testimit, MAShT-i ka tentuar që në
afatet e tjera të riorganizojë punën dhe të kërkojë përgjegjësi për keqpërdorimet me testet e maturës nga secili administrues i qendrës.
Një varg masash janë ndërmarrë për të garantuar dhe siguruar bazën ligjore që punonjësit arsimorë të cilët tolerojnë kopjimin të sillen para përgjegjësisë.
Në mesin e masave ishte udhëzuesi për kryetarët e qendrave të testimit dhe obligimi që administruesit e testit të kenë të nënshkruara kontrata
me MAShT-in.
Në mesin e përgjegjësive për kryetarin e
qendrës së testimit, ishte detyra që ai të jetë në
shkollë në orën 8 e 30 që të mbante një takim me
administruesit dhe të kujdesej që këta të fundit
të kenë kontrata të nënshkruara dhe të dorëzonin telefonat.
Duke pasur parasysh masat e reja të paraqitura nga MAShT-i, KALLXO.com ka vendosur që
përpos monitorimit të pjesës së testit, të monitorojë edhe zbatimin në praktikë të udhëzuesit të
ri të MAShT-it.
Monitorimi konstaton se veprimet e MAShTit kanë rritur ndjeshëm nivelin e disiplinës gjatë
procesit të testimit në ditën e dytë të afatit të
qershorit, megjithatë monitoruesit sërish kanë
hasur në raste kur kopjimi është toleruar në sy të
zyrtarëve arsimorë.
Raporti konstaton po ashtu se obligimet që të
mbahen takimet paraprake, që telefonat e administruesve të dorëzohen paraprakisht dhe që
të gjithë administruesit të kenë kontratat me
MAShT-in, janë përmbushur vetëm pjesërisht.
Parregullsi dhe defekte të tjera janë hasur në
vende ku kryetarët e qendrave nuk kanë arritur
në kohën e paracaktuar, ndërsa shumë prej takimeve janë mbajtur me vonesa për shkak se administruesit janë vonuar të paraqiten në qendrat
e testimit.
Problemet me vonesa, me paqartësi rreth
dorëzimit të telefonave dhe mospërmbushja e
obligimeve për kontratat janë vërejtur edhe në

afatin e gushtit edhe përkundër faktit që MAShT-i
kishte afat të mjaftueshëm për t’ua sqaruar zyrtarëve të vet dhe atyre të ë drejtorive të arsimit
rregullat e reja.
VONESA E ADMINISTRUESVE
Njëra nga të gjeturat e para e cila ka rënë në sy
gjatë monitorimit të testit të qershorit është mosnisja në kohën e caktuar e testit në të gjitha shkollat e vendit.
Vonesat e shkaktuara nga faktorë si vonesa e
administruesve, apo vonesa e arritjes së materialit, kanë bërë që testi të mos nisë me kohë në disa
shkolla, gjë që ka shkaktuar lodhje te nxënësit.
Gjatë monitorimit të testit janë hasur raste si ai
i gjimnazit “Hivzi Sulejmani” në Fushë-Kosovë ku
testi ka filluar para kohe.
Për dallim nga “Hivzi Sulejmani”, në disa shkolla të monitoruara ka pasur raportime se pak minuta para afatit për nisjen e testimit, materialet
dhe kryetarët e komisioneve nuk kanë arritur në
shkollë.
Në Shkollën “Bedri Pejani” në Pejë gjatë ditës
së parë të testit në afatin e parë, monitoruesi i
KALLXO.com ka raportuar për vonesë në nisjen
e testimit për shkak të vonesës së administratorëve.
Vonesa të administratorëve dhe vonesa të
fillimit të testimit janë regjistruar edhe në Drenas, Gjilan, Deçan ndërsa probleme janë hasur
me mungesën e administratorëve në Prizren dhe
Drenas.
Vonesa më e madhe është shënuar në Shkollën
“Shaban Hashani” në Ferizaj ku materiali për testim ka arritur në orën 09:58, apo dy minuta para
nisjes së testimit. Si rezultat i kësaj vonese,testi
i maturës në këtë shkollë ka nisur me 30 minuta
vonesë.
Vonesa janë shënuar edhe në Kamenicë ku
për arsye banale është dashur të shtyhet fillimi
i testit. Siç raporton monitoruesi i KALLXO.com,
Drejtori i Shkollës nuk ka arritur të gjejë çelësin e
një klase për ta hapur derën dhe për këtë arsye
procesi është dashur të shtyhet.
Në fazën e dytë të testimit në afatin e gushtit,
vonesa janë hasur sërish në shkollat e monitoruara. Në Mitrovicë kryesuesi ishte me vonesë prej 15
minutash, ndërsa në Shkollën “Nexhmi Bardhi”
në Ratkovc të Rahovecit kryesuesi ka arritur në
orën 9 e 20.
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VONESAT E NXËNËSVE
Përpos vonesave të administruesve, hulumtuesit
e KALLXO.com kanë hasur në raste kur nxënësit
janë vonuar për t’u paraqitur në qendrat e testimit.
Në Shkollën “Xhavit Ahmeti” në Gjilan një
nxënës është raportuar se është paraqitur me
gjysmë ore vonesë, por është lejuar për të hyrë
pa problem në klasë për t’iu nënshtruar testimit.
Në probleme tjetra të nxënësve të cilat kanë
shkaktuar vonesa, janë evidentuar edhe mungesa e letërnjoftimeve, me ç’rast administratorët
kanë aplikuar metoda alternative të verifikimeve
të identitetit të nxënësve, siç janë kontrolli i ditarëve, kontrolli i fotografive në panot e shkollës,
apo edhe identifikimi i drejtpërdrejtë nga zyrtarët
e shkollës, gjë që ka shkaktuar vonesa në fillim të
testimit.
Në një rast një nxënës në Shkollën “Naim
Frashëri” të Vushtrrisë kishte harruar letërnjoftimin. Ai ka shkuar në shtëpi për ta marrë atë dhe
më pas është lejuar për t’iu nënshtruar testit.
Dy nxënës tjerë të po kësaj shkolle pa dokumente identifikuese kanë marrë vërtetim nga
drejtori se janë të kësaj shkolle dhe më pas janë
lejuar të hyjnë në test.
Probleme me identifikimin dhe verifikimin e
nxënësve janë raportuar edhe në disa shkolla të
tjera si Lipjan e Fushë-Kosovë ku para shkollave
janë paraqitur nxënës të cilët në këtë afat i janë
nënshtruar ritestimit të maturës. Këta nxënës
nuk i kanë gjetur emrat e tyre në listat e nxënësve
të paraparë për testim. Arsyetimi i zyrtarëve të
MAShT-it ka qenë që këta nxënës e kanë paraqitur testin me vonesë.
TESTET NË GJUHËN AMTARE
Në defektet teknike të organizimit të testit, monitoruesit kanë hasur në ankesa të nxënësve për
mungesën e testeve të tyre në gjuhën amtare, e
po ashtu mungesën e disa faqeve me pyetje specifike.
Rasti më i rëndë është konstatuar në Shkollën “Abdyl Frashëri” në Prizren ku kanë munguar testet në gjuhën turke. Në mungesë të
testeve burimore në këtë shkollë, ato u deshën
të fotokopjoheshin dhe testimi nisi me 40 minuta vonesë.
Në Shkollën Teknike në Prizren 23 nxënës bo-

shnjakë janë vonuar t’i nënshtrohen testit për shkak të mungesës së emrave të tyre në listë.
Gabime teknike në teste janë hasur në Shkollën
“Naim Frashëri” në Vushtrri ku janë identifikuar
disa teste në të cilat mungonin tri faqe. Mungesa
të njëjta janë hasur edhe në Malishevë në Gjimnazin “Hamdi Berisha”
Në Shkollën “Bajram Curri” në Istog monitoruesit kanë evidentuar se një nxënës e ka nisur testin
me vonesë për shkak të mungesës së testit, ndërsa dy të tjerë e kanë ndërruar testin për shkak se
në test mungonin disa faqe.
Në mungesa të tjera, janë shënuar edhe ato
në Gjimnazin “Xhavit Ahmeti” ku nxënësve nuk u
janë ofruar fletë të bardha për t’i zgjidhur detyrat
e matematikës.
Në Mitrovicë e Deçan monitoruesit kanë
konstatuar se nxënësve në afatin e parë nuk u
është ofruar ujë për pije.
VENDOSJA E NXËNËSVE
Monitoruesit e KALLXO.com kanë vërejtur edhe
probleme teknike gjatë organizimit të testit të
maturës.
Në disa shkolla parapërgatitja dhe vendosja e
bankave nuk ka qenë në rregull, ndërsa kjo ka rezultuar me ulje të dy nxënësve në një bankë, apo
edhe përdorimin e karrigeve për të plotësuar testin.
Në Shkollën “Isa Boletini” në Podujevë shihen
dy nxënës të vendosur në një bankë gjatë testimit, gjë që është në kundërshtim me rregullat e
testit. Nxënësit janë ndarë pas raportimit të rastit në KALLXO.com.
Një situatë pak më e rëndë është paraqitur në
Shkollën “Shaban Hashani” në Ferizaj ku nxënësit në mungesë bankash e kanë plotësuar testin
në karrige dhe në korridoret e shkollës.
Gjatë afatit të parë, mungesë bankash është
raportuar të ketë pasur edhe në Gjimnazin
“Hamdi Berisha” në Malishevë ku stafi teknik
është angazhuar për t’i bartur bankat, e në disa
raste nxënësit kanë plotësuar teste edhe mbi karrige.
Mungesa të bankave janë raportuar edhe në
Shkollën “Bajram Curri” në Istog ku dy nxënës
qëndruan në një bankë, derisa administruesja
kërkoi që të sillet një bankë shtesë.
Në afatin e gushtit drejtoritë e arsimit dhe
MAShT-i janë kujdesur që qendrat e testimit të
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jenë të përgatitura në mënyrën e duhur. Ndër defektet e vetme të evidentuara është fakti se në
Gjimnazin“Skënderbeu” në Deçandhe në Gjimnazin “Frank Bardhi” në Mitrovicë nxënësit nuk
kanë qenë të furnizuar me shishe uji. Në këto dy
shkolla nxënësit nuk kanë qenë të furnizuar me
ujë as në afatin e parë të testimit.
TELEFONAT DHE KOMUNIKIMI
Përkundër rekomandimeve për të gjetur mënyrën
për ndërprerjen e përdorimit të telefonave mobilë
gjatë procesit të testimit, përdorimi i këtyre pajisjeve e ka shoqëruar edhe testin e maturës 2016.
Raporti konstaton se tolerimi i kësaj dukurie
është vërejtur sidomos gjatë datës 4 qershor,
kur nxënësit janë filmuar teksa përdorin telefonat
mobilë pa ndonjë problem të madh gjatë procesit të testimit.
Dy nxënës janë filmuar duke përdorur telefonin
mobil në Gjimnazin “Hamëz Jashari” në Skenderaj gjatë procesit të testimit.
Përdorimi i telefonit është filmuar edhe në Shkollën e Mesme “Xhelal Hajda-Toni” në Rahovec.
Filmime të ngjashme janë transmetuar edhe nga ambientet e Shkollës “Avdyl Frashëri” në
Prizren.
Edhe pse janë ndërmarrë masa nga MAShT-i
për të parandaluar përdorimin e telefonave,
KALLXO.com ka filmuar edhe përdorimin e telefonit në ditën e dytë të afatit të qershorit. Filmimi
i kopjimit duke përdorur telefonin është kryer në
Shkollën “Vëllezërit Frashëri” në Lipjan.
Përpos përdorimit të telefonave, monitoruesit kanë hasur edhe në paqartësi dhe dallime në
mënyrën se si zyrtarët e arsimit janë marrë me
parandalimin e kopjimit me mjete të tilla.
Në Shkollën “Isa Boletini” në Podujevë në afatin
e parë është raportuar se nxënësve nuk u është
kërkuar të dorëzojnë telefonat me arsyetimin e
administratorëve se nuk kanë ku t’i vendosin.
Telefonat nuk janë dorëzuar as në Shkollën
Teknike “28 Nëntori” në Prishtinë.
Ngjashëm ishte vepruar edhe në Gjimnazin
“Skënderbeu” në Kaçanik ku nxënësit nuk i kanë
dorëzuar telefonat. Në pjesën e dytë të afatit të
qershorit në këtë gjimnaz politika për telefonat
kishte ndryshuar pasi të gjithë nxënësve u është
kërkuar të dorëzojnë telefonat.
Megjithatë, edhe gjatë këtij afati në disa shkolla
si në Shkollën “Arkitekt Sinani” në Mitrovicë dhe

Gjimnazin e Pejës është vërejtur përdorimi i telefonave mobilë.
Gjatë monitorimit të afatit të dytë monitoruesit e KALLXO.com kanë vërejtur edhe probleme
teknike dhe të sigurisë gjatë dorëzimit të telefonave. Sipas raportimeve të monitoruesve, dorëzimi i telefonave kryhet në një mënyrë të vrazhdë
dhe pa asnjë evidencë se i kujt është telefoni. Në
situata të tilla administruesit e kanë të pamundur të garantojnë se nxënësit morën të njëjtët telefona që dorëzuan para testit. Në Kaçanik njëri
nga nxënësit pas përfundimit është kthyer në
klasë duke kërkuar telefonin. Pas identifikimit
se cili është telefoni i tij ka pasur reagim nga një
nxënës tjetër, i cili ka pretenduar se telefoni është
i tij, duke ngritur dyshime për mashtrim. Kjo situatë ka krijuar një diskutim të panevojshëm në
klasë, e po ashtu një ndjenjë pasigurie te nxënësit të cilët gjatë testimit duhet të mendojnë edhe
për sigurinë e telefonave të dorëzuar.
TOLERIMI I KOMUNIKIMIT
NDËRRIMIT TË TESTEVE
Një defekt tjetër i cili është hasur gjatë tërë kohës
së monitorimit të testit të maturës është mungesa e disiplinës-gjegjësisht tolerimi që nxënësit të
komunikojnë në mes vete gjatë procesit të testimit.
Pjesë e këtij raporti janë vetëm raportimet nga
monitoruesit të cilat mund të dëshmohen me fotografi dhe video-materiale. Raportimet e tjera
për prishje qetësie, apo komunikime të cilat nuk
janë fotografuar apo nuk janë filmuar, nuk janë
pjesë e këtij raporti.
Si konstatim i përgjithshëm nga raportimet,
KALLXO.com ka arritur në përfundimin se gjatë
dy afateve të testimit administruesit në raste të
veçanta kanë toleruar komunikimin në mes të
nxënësve. Megjithatë, kërcënimet për masat disiplinore ndaj administruesve kanë ndikuar që këto
tolerime të zbehen në afatin e dytë të qershorit, e
po ashtu edhe në afatin e gushtit.
Në afatin e dytë KALLXO.com ka arritur të argumentojë edhe metodën tjetër të keqpërdorimit
të testit. Nxënësit në “Gjin Gazulli” në Prishtinë
janë filmuar duke ndërruar testet në sy të adnimistruesve.
Në afatin e parë nxënësit janë kthyer mbrapa
për të kopjuar në Gjimnazin “Bedri Pejani” të Pejës, kur testi po i afrohej fundit.
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Tolerime të kthimit mbrapa janë vërejtur edhe
në Shkollën “17 Shkurti” të Obiliqit, në Shkollën
“Hivzi Sulejmani” në Fushë-Kosovë, e po ashtu
në Gjimnazin “Isa Boletini” në Podujevë.
Komunikim i palejueshëm mes nxënësve gjatë
testimit është zhvilluar pa u penguar edhe në
“Frang Bardhi” në Mitrovicë, e po ashtu në Shkollën e Mesme “28 Nëntori” në Prishtinë.
KALLXO.com ka publikuar disa video-materiale dhe fotografi në të cilat janë parë komunikimet e vazhdueshme në sy të administruesve të
testit.
Në raporte të tjera, në Gjimnazin “Isa Boletini”
në Podujevë, monitoruesi i KALLXO.com raportoi se në dy klasë është toleruar komunikimi në
mes nxënësve.
Edhe në afatin e dytë të testimit monitoruesit
e KALLXO.com kanë vërejtur probleme në krijimin e atmosferës akademike gjatë testimit. Ka
pasur zhurmë dhe tolerim të komunikimit mes
nxënësve.
Bazuar në analizën e raportimeve, në afatin e dytë ka pasur më pak komunikime të tilla
mes nxënësve. Kjo i atribuohet numrit të vogël
të nxënësve dhe shtimit të disiplinës së administruesve, veçanërisht atyre të cilët kanë qenë
të angazhuar në qendrat e monitoruara nga
KALLXO.com.
Megjithatë, tolerime të komunikimit janë filmuar në Mitrovicë, ku janë publikuar video të
nxënësve të cilët në vazhdimësi kanë komunikuar
në mes veti.
Tolerime dhe abuzime me testin, KALLXO.com
ka filmuar edhe në Gjimnazin ‘Gjin Gazulli” në
Prishtinë. Në njërën nga klasat e cila mbikëqyrej
gjatë tërë kohës nga administruesit, një nxënës
ka arritur të ndërrojë testin me kolegun e tij dhe
pas disa minutash punë në plotësimin e testit të
kolegut, testet janë shkëmbyer sërish.
Gjatë trajtimit të këtij rasti monitoruesja e
KALLXO.com ka pranuar mesazhe kërcënuese
nga nxënësi, ndërsa situata është sqaruar vetëm
pas intervenimit të policisë.
Ajo çfarë është më shqetësuese është që
përkundër faktit se zyrtarëve të shkollës dhe të
MAShT-it u është bërë me dije keqpërdorimi nga
ky nxënës, ata nuk kanë marrë vendime të menjëhershme për ta përjashtuar nxënësin nga shkolla, por në tentativë për ta qetësuar i kanë treguar nxënësit se mund të vazhdojë testin. I njëjti

nxënës nuk ka vazhduar testimin në shenjë proteste për shkak se veprimet e tij ishin dokumentuar me xhirime.
KALLXO.com pret nga MAShT-i që të analizojë materialet, fotografitë e videot në fjalë dhe të
kërkojë llogari nga administruesit të cilët kanë
toleruar përdorimin e telefonave dhe kanë toleruar komunikimin e parregullt të nxënësve gjatë
procesit të testimit.
Po ashtu KALLXO.com pret që MAShT-i të marrë masa disiplinore ndaj administruesve të cilët
kanë toleruar komunikimin gjatë procesit të testimit. KALLXO.com i sugjeron MAShT-it që t’i njoftojë të gjithë administruesit për masat e marra
ndaj atyre që kanë keqpërdorur detyrën dhe kanë
lejuar komunikime gjatë procesit të testimit për
të dëshmuar vendosmëri në ngritjen e nivelit të
menaxhimit të testit dhe respektimit të rregullave
të përcaktuara.
RRJEDHJA ONLINE E TESTIT
Bazuar në të dhënat e siguruara nga monitorimi
i rrjeteve sociale, KALLXO.com ka arritur në përfundimin se edhe këtë radhë MAShT-i dhe institucionet gjegjëse nuk kanë arritur ta parandalojnë shpërndarjen në rrjetet sociale të testit të
maturës.
KALLXO.com ka vërejtur se në rrjetet sociale si
Facebook e Twitter janë hapur grupe të veçanta
të përgatitura për kopjim dhe shpërndarje të rezultateve të testeve, pak para nisjes së procesit
të testimit. Ky aktivitet ka vazhduar edhe gjatë
kohës kur është mbajtur testimi.
Në ditën e parë të afatit të qershorit të Testit
Kombëtar të Maturës, MAShT-i dhe policia kanë
njoftuar se kanë arritur të identifikojnë së paku një
publikues të testit, i cili është shoqëruar në polici, mirëpo përvoja e njëjtë nuk është ndjekur në
pjesën e dytë të testit të zhvilluar më 18 qershor.
KALLXO.com ka konstatuar se mënyra e publikimit në rrjetet sociale ka avancuar nga raportet e kaluara.
Analiza tregon se në të kaluarën nxënësit kanë
publikuar testet në rrjetet sociale duke përdorur
llogaritë e veta, gjë që i ka bërë lehtë të identifikueshëm për MAShT-in.
Në testin e fundit praktika është ndryshuar dhe
sipas asaj që është analizuar, në të paktën dy
raste, nxënësit kanë përdorur llogari të rrejshme.
Në Shkollën “Shaban Hashani” në Ferizaj ku
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ishte raportuar një publikim joligjor i testit në rrjetet sociale, përgjegjësit nuk kanë arritur ta gjejnë emrin e publikuesit. Situatë e njëjtë ka qenë
edhe në Kaçanik ku po ashtu institucionet zyrtare kanë dështuar të zbulojnë identitetin e personave të cilët e kanë publikuar testin e maturës
në Facebook.
Edhe në afatin e dytë testet kanë rrjedhur në rrjetet sociale duke përfshirë Facebook-un.
INTERNETI NË SHKOLLA
Duke pasur parasysh përvojat e deritanishme si
dhe shkallën e lartë të angazhimit të grupeve të
nxënësve për të publikuar testet në rrjetet sociale
dhe për ta shfrytëzuar internetin për komunikim
joligjor gjatë testimit, monitoruesit e KALLXO.
com kanë pasur për detyrë të hulumtonin nëse
në hapësirat ku mbahej testimi kishte qasje në
internet.
Raportet tregojnë se në disa nga shkollat ku
mbahej testi i maturës, përgjegjësit nuk e kanë
ndaluar qasjen në internet edhe përkundër instruksioneve të MAShT-it. Në shkolla tjera interneti është siguruar nga lokalet afër shkollës, ndërsa në disa shkolla interneti është ndalur vetëm
atëherë kur është raportuar në KALLXO.com.
Në afatin e parë qasje në internet ka pasur në
Gjimnazin “Hamdi Berisha” në Malishevë, në Obiliq në Shkollën “17 shkurti”, në Pejë në Gjimnazin
“Bedri Pejani”, në Deçan në “Vëllezërit Frashëri”,
në Shkollën “Naim Frashëri” në Vushtrri, në Gjimnazin “Ismail Qemali” në Kamenicë, e po ashtu në
Gjimnazin “Skënderbeu” në Drenas, në Gjimnazin
e Gjilanit “Xhavit Ahmeti”, në Shkollën e Mesme
“Xhelal Hajda-Toni” në Rahovec, ndërsa në Shkollën e Mesme Teknike “28 Nëntori” në Prishtinë
monitoruesi ka vërejtur se nxënësit kanë përdorur
transmetues ”hotspot” për të siguruar internet.
Reagimet pas raportimeve në KALLXO.com
kanë rezultuar me ndërprerjen e internetit në disa shkolla duke përfshirë “Vëllezërit Frashëri” në
Deçan, “Hivzi Sulejmanin” në Fushë-Kosovë, “17
Shkurtin”në Obiliq dhe “Bajram Currin” në Istog.
Raportimet për qasje në internet në ambientet
e shkollave kanë bërë që në afatin e dytë të testimit të regjistrohen më pak raste të tilla. Interneti
ka qenë aktiv në Gjimnazin “Frank Bardhi” në Mitrovicë dhe në gjimnazin “Gjin Gazulli” në Prishtinë. Në këto shkolla interneti ka qenë i kufizuar
me fjalëkalim.

Monitoruesit kanë vërejtur se gjatë afatit të
gushtit në disa shkolla ku më parë ishte raportuar për wi-fi, zyrtarët e shkollës ishin kujdesur
ta ndërpresin atë.
Në shkolla si ajo e Kaçanikut monitoruesit e
KALLXO.com kanë vërejtur se wi-fi-ja e shkollës
ka qenë aktive deri në orën 9 e 30 kur edhe është
ndërprerë.
Në një rast tjetër në shkollën “Ismajl Dumoshi”
në Obilq zyrtarët kanë përdorur një mënyrë interesante për të ndërprerë qasjen në internet. Në
këtë shkollë menaxherët kanë vendosur ta ndërprejnë energjinë elektrike për ta mundësuar ndërprerjen e internetit.
Edhe në afatin e dytë MAShT-i dhe shkollat
kanë qenë të pafuqishëm për të ndërprerë sinjalin e internetit i cili vinte nga ambientet tjera përreth shkollave.
POLICIA NË AMBIENTET E SHKOLLËS
Edhe pse me Ligjin për Arsimin Parauniversitar
potencohet se policia nuk guxon të futet në ambientet e shkollës pa lejen dhe kërkesën e zyrtarëve të shkollës, gjatë monitorimit të testit të
maturës në disa shkolla është vërejtur prani e
pjesëtarëve të policisë të cilët edhe kanë patrulluar brenda ambienteve të shkollave.
Prezencë e paautorizuar e policisë është vërejtur në korridoret e Gjimnazit “Bedri Pejani” në Pejë nga ku policia është larguar pas raportimit të
KALLXO.com.
Në Shkollën “Isa Boletini” në Podujevë, polici ka
qëndruar në hyrje të shkollës, ndërsa ka vazhduar
“patrullimin” në ambiente të shkollës gjatë kohës
kur mbahej testimi.
Një polic tjetër ka hyrë dhe ka “patrulluar” korridoret në Shkollën e Mesme Teknike “28 Nëntori” në Prishtinë.
Në pjesën e dytë të afatit të qershorit është
vërejtur se policia është larguar nga shkollat e
sipërpërmendura, por prezencë e policisë është
parë në shkolla të tjera si “Shaban Hashani” në
Ferizaj apo edhe në Shkollën “Hivzi Sylejmani” në
Fushë-Kosovë, nga ku policia është larguar pas
kërkesës së administruesit.
Edhe gjatë afatit të gushtit është vërejtur
prezencë e paautorizuar e policisë.
Siç raportojnë monitoruesit e KALLXO.com
në Obiliq në Shkollën “Ismajl Dumoshi” ka pasur
prezencë të policisë më 27 gusht, por pjesëtarë
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të policisë janë larguar me kërkesë të kryesuesit.
Në “Frang Bardhi” në afatin e 3 shtatorit përsëri ka
pasur zyrtarë policorë në ambientet e brendshme
të shkollës. Prezencë e policisë është parë edhe
në Shkollën “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka” në
Kaçanik.
AGRESIVITETI I ADMINISTRUESVE
TË TESTIT
Gjatë punës së tyre monitoruesit e KALLXO.com
kanë hasur në raste ku trajtimi i nxënësve gjatë
procesit të testimit nuk ka qenë i dinjitetshëm,
e në një rast ka pasur edhe elemente të dhunës
fizike.
Në një video të publikuar në KALLXO.com gjatë
ditës së parë të testimit, drejtori i Shkollës “Gjergj
Kastrioti-Skënderbeu” në Drenas shihet duke e
shtyrë fizikisht njërin nga nxënësit i cili kërkonte
të hyjë në test.
Sjellja me arrogancë e zyrtarit të shkollës ndaj
nxënësit në asnjë moment nuk i ngjante një sjelljeje të pranueshme dhe profesionale të një pedagogu.
Trajtim dhe menaxhim jo i duhur i situatës
është vërejtur edhe në Shkollën “Ismail Qemali” në Gjilan kur një maturante e përjashtuar nga
testi është ulur në gjunjë në derë të klasës dhe ka
quajtur për disa minuta.
Zyrtarët kompetentë në këtë rast as nuk kanë
tentuar ta qetësojnë vajzën dhe ta trajtojnë atë
për ta qetësuar. Për më shumë, në një moment
afër saj janë afruar edhe zyrtarët e policisë.
Nuk është vërejtur ndonjë trajtim adekuat i situatave të tilla të dëshpërimit të nxënësve për të
qetësuar situatën dhe për të menaxhuar situatat
e pakëndshme edhe për nxënësit e tjerë të cilët
ishin duke iu nënshtruar procesit të testimit.
Situata agresiviteti janë vërejtur edhe në ambientet të tjera të shkollave ku ka pasur debate në
mes administruesve dhe nxënësve të cilët janë
hasur duke kopjuar.
MAShT-i duhet të sigurohet që zyrtarët e administrimit të kenë qasje të duhur profesionale ndaj
situatave të tilla.
REFORMA NË DITËN E
DYTË TË AFATIT TË QERSHORIT
Siç edhe është shkruar më lart, pas përfundimit
të pjesës së parë, MAShT-i nxori një qëndrim për
ndryshimin e procedurave dhe rritjen e llogarid-

hënies për zyrtarët shtetërorë të cilët merren me
testin e maturës.
Në raportet e kaluara, KALLXO.com kishte rekomanduar krijimin e mekanizmave të cilët do t’i
thërrisnin në përgjegjësi juridike dhe profesionale
zyrtarët të cilët lejojnë keqpërdorimet gjatë Testit
Kombëtar të Maturës.
Në këto rekomandime KALLXO.com kishte sugjeruar që: përgjegjësia për pjesëmarrje dhe administrim të procesit të testimit të jetë e rregulluar kontraktualisht me të gjithë mësimdhënësit. Angazhimi për administrim të testit të jetë
jo në baza vullnetare, por i rregulluar si obligim
kontraktual i mësimdhënësve me të drejta dhe
përgjegjësi të plota dhe të qarta. Në rastet kur
vërtetohet se mësimdhënësit kanë bërë shkelje në administrim të testeve, përgjegjësia të reflektojë në kontratën e punës për mësimdhënie,
e jo vetëm në mëditjen e ditës së testimit;
Duke nxjerrë një udhëzues për kryetarët e qendrave të testimit dhe duke përpiluar një formë të
kontratës me mësimdhënësit e angazhuar gjatë
procesit të testimit, MAShT-i tentoi që të rrisë nivelin e përgjegjësisë dhe llogaridhënies për zyrtarët e angazhuar në mbarëvajtjen e pjesës së
dytë të afatit të qershorit të Testit Kombëtar të
Maturës 2016.
Në përgjithësi mund të konkludohet se gjatë
pjesës së dytë të testit monitoruesit e KALLXO.
com kanë raportuar më pak parregullsi dhe më
shumë raste kur nxënësit janë përjashtuar nga
testimi për shkak të keqpërdorimeve.
Duke pasur parasysh që reforma aktuale
përbënte ndryshime në mënyrën e organizimit
të punës para dhe gjatë testit, monitoruesit e
KALLXO.com janë angazhuar të vëzhgojnë nëse
udhëzuesi i MAShT-it është respektuar dhe përmbushur.
Të gjeturat tregojnë për një përmbushje të
pjesshme të obligimeve të cilat MAShT-i u ka
dhënë zyrtarëve të vet.
Pika e parë e udhëzuesit për testin e maturës
flet për obligimin e kryetarëve të qendrave për të
qenë të vendosur në qendrat testuese në orën
08:30.
Në të gjitha qendrat e monitoruara, përveç shkollës Fillore “Zekeria Rexha” në Gjakovë ku kryetari i komisionit ka arritur në orën 09:01 minuta,
kryetarët e komisioneve nëpër qendrat tjera janë
paraqitur me kohë.
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Vonesa janë hasur edhe në pjesën e dytë të testimit.
Sipas raportimeve në Gjimnazin “Frang Bardhi” në Mitrovicë kryetarja e komisionit ka arritur
me 15 minuta me vonesë, ndërsa në Shkollën “12
maji” në Ratkovc të Rahovecit kryetari i komisionit ka arritur me 30 minuta vonesë.
Pikë tjetër e udhëzuesit ishte mbajtja e takimeve në mes të kryetarëve të qendrës dhe
administratorëve. Takimi i mëngjesit nuk është
mbajtur vetëm në Shkollën “Shaban Hashani”
në Ferizaj me arsyetimin se diskutimet janë kryer
në Prishtinë.
Në afatet e tjera takimet janë mbajtur sipas agjendës së përcaktuar nga MAShT-i. Megjithatë,
siç raportojnë monitoruesit, koha e mbajtjes së
këtyre takimeve nuk ka qenë e njëjtë në të gjitha shkollat për shkak të vonesave të administruesve.
Pikë tjetër e paraparë në udhëzuesin e MAShTit ishte obligimi që të gjithë administratorët e
qendrave t’i dorëzonin telefonat. Nga vëzhgimi
i bërë nga KALLXO.com ky udhëzim është zbatuar pjesërisht dhe në disa shkolla kryesuesit
kanë vendosur të mos i zbatojnë strikt rekomandimet e MAShT-it.
Monitoruesit e KALLXO.com kanë arritur në
përfundimin se përkundër udhëzuesit të MAShTit, administratorët e testit të maturës i kanë dorëzuar telefonat e tyre vetëm në 16 nga 22 shkollat
e monitoruara.
Monitoruesit kanë raportuar se në Gjimnazin “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu” në Drenas, në
Gjimnazin “Ismajl Qemali” në Gjilan, në Gjimnazin “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu” në Mitrovicë,
në Shkollën “Hivzi Sulejmani” në Fushë-Kosovë,
në Shkollën “Luigj Gurakuqi” në Klinë dhe në Shkollën “Ismail Qemali” në Kamenicë, telefonat e
administratorëve nuk janë dorëzuar.
Arsyetimet e zyrtarëve për mosdorëzimin kanë
qenë të llojllojshme, duke përfshirë edhe atë se
nuk kanë ku t’i lënë telefonat.
Edhe në afatin e gushtit dhe shtatorit ka pasur
interpretime të ndryshme të rregullimit të pranisë së telefonave mobilë gjatë procesit të testimit. Në disa prej shkollave telefonat janë dorëzuar, ndërsa në disa të tjera është kërkuar që ata
vetëm të fiken.
Në shkollën “Asdreni” në Pejë në afatin e 27
gushtit administruesve nuk u është kërkuar dorë-

zimi i telefonave. Ngjashëm në Shkollën e Mesme
Teknike “28 Nëntori” në Prishtinë. Në dy afatet telefonat nuk janë kërkuar as në Obiliq.
Praktikë tjetër është ndjekur në Gjimnazin “Gjin
Gazulli” në Prishtinë, në“Avdyl Frashëri” në Prizren dhe në“Frang Bardhi” në Mitrovicë ku telefonat janë dorëzuar.
Gjatë monitorimit janë vërejtur edhe praktika
të ndryshme të zbatuara në të njëjtën shkollë.
Në afatin e 27 gushtit në Gjimnazin “Vëllezërit
Frashëri” në Deçan ishte kërkuar dorëzimi i telefonave, ndërsa në afatin pasues atë të 3 shtatorit
nuk ishte kërkuar.
Pikë tjetër e reformës në mënyrën e testit të
maturës ishte edhe obligimi që të gjithë administratorët të pajiseshin me kontrata për punën
të cilën do ta kryenin.
MAShT-i ishte kujdesur që t’i udhëzojë drejtoritë e arsimit që të gjithë administruesit e testeve
t’i pajisë me kontrata, e në raste të veçanta nëse
ato mungojnë, kryetarët e komisioneve kishin
me vete kontrata blanko të cilat do të nënshkruheshin aty për aty.
Monitoruesit kanë vërejtur se në 9 shkolla ose
është lejuar vazhdimi i procesit pa kontrata, ose
pajisja me to ka qenë gjysmake.
Nga monitorimi i takimeve të mëngjesit, monitoruesit e KALLXO.com kanë raportuar për mungesë kontratash në shumë prej shkollave.
Sipas rregullores, në takimin e mëngjesit kryetari ishte i obliguar të kërkonte kontratat, mirëpo
siç kanë vërejtur monitoruesit në Shkollën “Vëllezërit Frashëri” në Deçan edhe pse kryetari i ka
kërkuar kontratat, administratorët nuk kanë qenë
të pajisur me to.
Në Shkollën tjetër “Vëllezërit Frashëri” në
Lipjan, në mungesë të kontratave administratorët
janë lejuar me kontrata të vjetra.
Në Shkollën “Xhavit Ahmeti” në Kamenicë administratorëve nuk u janë kërkuar kontratat.
Situatë e ngjashme është paraqitur edhe në “17
shkurti” në Obiliq, ku po ashtu administruesve
nuk u janë kërkuar kontratat.
Veprime të ngjashme janë hasur edhe në Shkollën “Ismajl Qemali” në Gjilan, në “Hivzi Sulejmani” në Fushë-Kosovë, ndërsa në Shkollën
“Xhelal Hajda-Toni” në Rahovec kontratat nuk
janë nënshkruar, kurse menaxheri i qendrës Gani
Gajraku ka thënë se në listat që u kanë ardhur nga
MAShT-i mungojnë kopjet e kontratave.
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Në Vushtrri në Shkollën “Naim Frashëri” vetëm
njëri nga 9 administruesit kishte kontratë.
Nga analiza e të dhënave të mësipërme
KALLXO.com ka konstatuar se detyrimet e
MAShT-it për kryetarët e qendrave të testimit dhe
për administratorët janë përmbushur pjesërisht
në ambientet ku ka qenë i koncentruar monitorimi.
LIGJI NUK PARASHEH DËNIME
Gjatë këtij raporti dhe në raportimet online gjatë
procesit të maturës KALLXO.com ka raportuar
për raste kur nxënësit kanë përdorur telefonat
gjatë procesit të testimit.
Në të paktën gjashtë raste nxënësit janë filmuar nga kamerat e KALLXO.com duke përdorur telefonat në mënyrë të paligjshme.
Në mbi dhjetë raste monitoruesit e KALLXO.
com kanë faktuar se administruesit e testit kanë
lejuar komunikimin në mes nxënësve. Në një rast
është raportuar se një nxënës ka ndërruar testin
me një koleg të tij.
Sipas ligjit të ri për organizimin e testit të maturës, administruesit e qendrave të testimit e
kanë për obligim të kontrollojnë nxënësit për telefona, e po ashtu të kujdesen për qetësi në ambientet ku mbahet testimi.
Mirëpo ky ligj ka paraparë sanksione disiplinore vetëm në rastet kur administruesit dhe komisionarët zbulojnë sekrete të testimit. Për format e tjera si mospërmbushja e obligimeve për të
qenë me kohë, moskontrollimi i telefonave, tolerimi i komunikimit etj., nuk janë paraparë dispozita ndëshkuese.
Kallxo.com ka kontaktuar me zyrtarët e MAShT
për të kuptuar nëse në fund të testit të maturës
janëndërmarrë veprime për të sanksionuar administruesit. Nga zyrtarë e kësaj ministrie është
konfirmuar inicimi i një rasti me të cilin është duke
u marrë policia ndërsa raportimet e tjera për tolerime nuk janë sanksionuar.
BASHKËPUNIMI ME MASHT
Procesi i monitorimit të testit të maturës 2016
është monitorimi i tretë që KALLXO.com i bën
testit të maturës.
Gjatë procesit trevjeçar të realizimit të këtij projekti, MAShT- dhe drejtoritë e arsimit kanë zbatuar pothuajse të gjitha rekomandimet të cilat
KALLXO.com i ka konstatuar në fund të raportit

për vitin 2014 dhe atë për vitin 2015.
Pas përfundimit të afatit të qershorit 2016,
KALLXO.com ka dërguar një raport preliminar
në MAShT ku janë trajtuar të gjeturat e afatit të
parë të testimit.
KALLXO.com ka arritur në përfundim se një pjesë
e këtyre rekomandimeve janë plotësuar.
Po ashtu gjatë monitorimit të procesit të testimit për vitin 2016 KALLXO.com ka konstatuar reagime të menjëhershme të zyrtarëve të
MAShT-it në raportimet për parregullsi dhe keqpërdorime në testin e maturës.
Me ndërhyrjen e mbikëqyrësve nga MAShT-i
nxënësit të cilët janë filmuar duke përdorur telefona janë kontrolluar, është larguar prezenca e
paautorizuar e policisë, janë verifikuar dyshime
se nxënës të caktuar kanë publikuar testet në internet, e po ashtu janë evituar qasjet në internet
në disa shkolla.
Intervenime të menjëhershme janë hasur edhe pas raportimeve që në shkolla të caktuara nuk
është kërkuar dorëzimi i telefonave, apo edhe administruesit nuk i kanë dorëzuar telefonat.
Me gjithë zhvillimet pozitive në drejtim të krijimit të rregullit, KALLXO.com konstaton se
MAShT-i dhe drejtoritë e arsimit ende nuk kanë
arritur të krijojnë rendin dhe disiplinën e nevojshme për të krijuar ambient akademik në klasat
ku mbahet testimi.
KALLXO.com në vazhdimësi përgjegjësinë për
mungesën e ambientit akademik e ka adresuar
tek administruesit e procesit të testimit.
Fatkeqësisht vonesat dhe mungesat e paarsyetuara të administruesve janë problemi i parë
me të cilin përballen organizatorët e testimit që
në nisje të ditës së testimit.
Në tre vjetët e monitorimit të testit dhjetëra
video dhe foto-materiale janë publikuar duke
dëshmuar se administruesit janë zakonisht ata
që në vazhdimësi kanë toleruar komunikimin,
kopjimin dhe përdorimin e mjeteve të komunikimit duke përfshirë edhe telefonat gjatë procesit
të testimit.
Po ashtu, në dhjetëra raporte është konstatuar
se administruesit nuk janë paraqitur ose janë paraqitur me vonesë në qendrat e testimit, gjë që
ka krijuar vonesa dhe shqetësime gjatë procesit.
Gjatë kësaj periudhe trevjeçare MAShT-i dhe
drejtoritë e arsimit nuk kanë ndërmarrë veprime
konkrete për ndëshkimin dhe krijimin e rregullave
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strikte të cilat do i vënë para përgjegjësisë administruesit të cilët shkelin rregullat.
ANALIZA E REALIZIMIT
TË REKOMANDIMEVE
Në raportin e fundit të monitorimit të testit të maturës në vitin 2015, KALLXO.com ka rekomanduar
një varg masash të cilat duhet ndërmarrë me qëllim të përmirësimit dhe krijimit të një ambienti
akademik gjatë procesit të testimit.
Në vijim janë paraqitur rekomandimet nga viti i kaluar dhe vlerësimi nëse këto rekomandime
janë marrë parasysh gjatë organizimit të procesit të testimit.

1

Testi të vazhdojë të zhvillohet në klasa me nga 15 nxënës; Rekomandimi është marrë parasysh dhe gjatë
2016-ës-procesi i testimit është zhvilluar në ambiente
ku numri më i madh i nxënësve ka qenë 15.
Testi të zhvillohet me dyer të hapura;
Nga 22 qendrat e monitoruara KALLXO.
com ka konstatuar se ky rekomandim
është marrë parasysh dhe është konstatuar se
dyert e klasave ku mbahej testimi kanë qenë të
hapura dhe kanë krijuar mundësi për monitoruesit dhe për kryesuesit e qendrave të testimit
që procesin ta vëzhgojnë nga korridoret pa penguar procesin e testimit dhe pa shpërqendruar
nxënësit dhe administratorët në punën e tyre.
Të shpërndahen me shkrim, me kohë
dhe në formë të qartë protokollet dhe
përgjegjësitë e zyrtarëve të përfshirë në
administrim të testimit, në mënyrë që të jenë
të njoftuar dhe të përgatitur në detaje për të
gjitha situatat e mundshme që mund të paraqiten gjatë procesit të testimit, për të siguruar një reagim uniform në tërë Kosovën gjatë
mbarëvajtjes së testimit; Rekomandimi është
përmbushur. MAShT-i ka hartuar një udhëzues
për të gjithë kryetarët e qendrave të testimit i cili
është shpërndarë në formë të broshurës, e i cili
ka sqaruar procedurën e veprimit.
MAShT-i të publikojë një listë udhëzimi ku i sqarohet çdo nxënësi në mënyrë
të qartë së çfarë do të duhej të mbajë
me vete gjatë kohës së testimit (p.sh. laps,
kalkulator, shishe uji, etj.) dhe të sqarohet
se çka e ka të ndaluar të posedojë me vete
(p.sh. telefon, materiale të ndryshme, libër,
etj.); Rekomandimi është përmbushur pjesëri-

2

3

4

sht. MAShT, drejtoritë e arsimit dhe shkollat
kanë mbajtur ligjërata informuese me nxënësit
të cilët do t’i nënshtrohen procesit të testimit.
Megjithatë, MAShT-i ende nuk ka nxjerrë një udhëzim të qartë i cili e rregullon apo ua ndalon
nxënësve që në ditën e testimit të paraqiten në
ambientet e testimit me telefon, libra apo materiale të cilat mund të shfrytëzohen për kopjim.
Të zbatohet në mënyrë të uniformuar
rregullorja e MAShT-it për administrim të testit të maturës dhe të mos lejohen interpretime të ndryshme të rregullave
të njëjta; Rekomandimi është përmbushur
pjesërisht. Përkundër përmirësimeve, edhe
gjate këtij viti janë vërejtur mënyra të ndryshme
të reagimit të zyrtarëve arsimorë ndaj rregullave të caktuara. Në disa shkolla telefonat mobilë janë dorëzuar, e në disa jo. Mos-uniformimi i
procedurave është vërejtur edhe në mënyrën se
si identifikohen nxënësit të cilët i nënshtrohen
testimit. MAShT-i duhet të kujdeset dhe të sigurohet që procedurat të jenë të uniformuara në të
gjitha shkollat.
Përgjegjësia për pjesëmarrje dhe administrim të procesit të testimit të
jetë e rregulluar kontaktualisht me të
gjithë mësimdhënësit. Angazhimi për administrim të testit të jetë jo në baza vullnetare,
por i rregulluar si obligim kontraktual i më-
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timet e monitoruesve është konstatuar se në
disa raste ka ndodhur që këta telefona janë përdorur edhe për të kryer biseda telefonike.
Administratorët në asnjë moment të
mos braktisin klasat ku janë caktuar
për monitorim; Rekomandimi është
përmbushur. Gjate monitorimit nuk janë vërejtur raste kur administruesit i kanë braktisur ambientet ku po mbahej procesi i testimit.
Rekomandojmë që lista e pjesëmarrësve në testin e maturës të publikohet me kohë, në mënyrë që nxënësit të kenë qasje paraprakisht duke e identifikuar veten se a gjenden në listë apo jo, si
dhe të kenë kohë që t’i adresojnë vërejtjet, e
jo të ngelin para një akti të kryer në fund; Rekomandimi është përmbushur pjesërisht. Gjatë
monitorimit, KALLXO.com ka vërejtur avancim
në publikimin e listave, mirëpo sërish gjatë monitorimit janë konstatuar probleme me listat, sidomos te nxënësit të cilët kanë ripërsëritur testin.
Të ketë më shumë disiplinë gjatë
testimit (të mos lejohen që të
bashkëpunojnë nxënësit gjatë
testimit); Rekomandimi është përmbushur
pjesërisht. Thirrja në përgjegjësi e administruesve të testit ka ndikuar që ata të jenë më të
kujdesshëm. Megjithëkëtë, edhe gjatë procesit të qershorit 2016 janë vërejtur probleme dhe
administrues të qendrave ku mbahej testimi të
cilët janë filmuar duke toleruar kopjimin, përdorimin e telefonave mobilë dhe komunikimin në
mes të nxënësve.
Të shqyrtohen mundësitë për aplikim
të testimit digjital për testin e maturës; Rekomandimi është duke u
diskutuar. MAShT-i është duke diskutuar për
metodën e re me të cilën do testohen nxënësit.
Të ngrihet niveli i bashkëpunimit
me Policinë dhe Prokurorinë e Kosovës për t’i ndjekur rastet e keqpërdorimeve gjatë testit të maturës. Rekomandimi është përmbushur pjesërisht. Gjatë
këtij viti është arritur që një shpërndarës i testit të arrestohet. Megjithatë, shihet si nevojë që
prokuroria e policia të jenë të angazhuara në
hetimin e keqpërdorimeve të ndryshme, veçanërisht të personave zyrtarë të angazhuar në
mbarëvajtjen e procesit të testimit.

8
Përkundër përmirësimeve, edhe gjate këtij
viti janë vërejtur mënyra
të ndryshme të reagimit
të zyrtarëve arsimorë
ndaj rregullave të caktuara. Në disa shkolla
telefonat mobilë janë
dorëzuar, e në disa jo.
Mos-uniformimi i procedurave është vërejtur
edhe në mënyrën se si
identifikohen nxënësit të cilët i nënshtrohen
testimit.

simdhënësve me të drejta dhe përgjegjësi të
plota e të qarta. Në rastet kur vërtetohet se
mësimdhënësit kanë bërë shkelje në administrim të testeve, përgjegjësia të reflektojë në kontratën e punës për mësimdhënie,
e jo vetëm në mëditjen e ditës së testimit;
MAShT-i është përpjekur që të lidhë marrëdhënie kontraktuale me të gjithë administruesit e
testeve. Megjithatë, janë vërejtur situata ku administruesve nuk u janë kërkuar kontratat, apo
të njëjtit nuk kanë qenë të pajisur me to. Prandaj, pritet nga MAShT-i që vendimet e marra në
letër, të zbatohen plotësisht dhe të ndërmerren
masa të rrepta ndëshkimore ndaj zyrtarëve të
cilët i kanë injoruar këto vendime.
Të ndalohet përdorimi i telefonit celular
në sallat ku bëhet testimi. Kjo ndalesë
të vlejë pa përjashtim edhe për nxënësit, e edhe për administratorët e testit; Rekomandimi është përmbushur pjesërisht. Këtë vit
MAShT-i në pjesën e dytë të testimit ka ndaluar
përdorimin e telefonave edhe nga ana e administruesve, duke ua ndaluar atyre që të jenë
të pajisur me telefon gjatë procesit të testimit.
Megjithatë, gjatë procesit të dorëzimit të telefonave, monitoruesit kanë vërejtur se në disa
raste administruesve u është kërkuar vetëm t’i
ndalin telefonat. Telefonat kanë qenë të ndaluar edhe për nxënësit, megjithëse nga rapor-
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REKOMANDIME
Duke pasur parasysh që një pjesë e rekomandimeve nga viti i kaluar janë përmbushur, apo të
paktën ka pasur një iniciativë që ato të përmbushen, KALLXO.com i rekomandon MAShT-it që
të ndërmarrë veprimet e poshtëshënuara, me
qëllim që të ketë mbarëvajtje dhe avancim të
mëtutjeshëm të krijimit të kushteve akademike
për testin e maturës në Kosovë.

1

MAShT-i duhet të kujdeset për krijimin e
disiplinës në radhët e administratorëve
dhe zyrtarëve të tjerë të cilët merren me
mbarëvajtjen e procesit të testimit.

2

Duhet të insistohet pa kurrfarë tolerimi
në krijimin e atmosferës akademike për
mbarëvajtje të testit;

3

KALLXO.com rekomandon krijimin e një
praktike ku procesi i testimit nuk guxon të fillojë pa u përmbushur të gjitha nga
kushtet e mëposhtme:
a. Përgatitja teknike e hapësirave të
testimit (rregullimi i klasave);
b. Identifikimi i rregullt dhe me kohë
i të gjithë nxënësve të cilët kanë
të drejtë t’i nënshtrohen testit;
c. Pajisja me kontrata adekuate
për të gjithë administratorët dhe
personat zyrtarë të angazhuar në
administrimin e testit;
d. MAShT-i duhet të sigurohet për
shpërndarje, dorëzim, pranim dhe
sistemim të saktë, të kompletuar
dhe me kohë të tërë materialit
të nevojshëm për mbarëvajtje të
procesit të testimit.

4

Në rastet e vonesave duhet të identifikohet përgjegjësia konkrete në nivel
personal dhe pa vonesë të merren masat
adekuate disiplinore dhe juridike;

5

Në rastet kur për shkak të neglizhencës
apo mospërmbushjes së plotë të udhëzimeve dhe kërkesave të MAShT-it, testimi duhet të anulohet dhe të caktohet për
një ditë tjetër, me kushtin që personat përgjegjës do t’i heqin në plotësi shpenzimet e
ripërsëritjes së këtij procesi;

6

Administratorët e testit të maturës
duhet të jenë në gjendje që të përballen
dhe t’i menaxhojnë në mënyrë profesionale
situatat e ndryshme të krizave me nxënësit
para, gjatë dhe pas procesit të testimit;

7

Lufta kundër rrjeteve sociale po cilësohet si e kotë. E vetmja mënyrë për ta
parandaluar shpërndarjen ilegale të testit
nëpër rrjete sociale është që MAShT-i të
sigurohet që kjo punë nuk bëhet nga vetë
zyrtarët e MAShT-it dhe që administratorët e qendrave të testimit të sigurojnë
disiplinë të rreptë gjatë testimit. Qendrat
ku vërtetohet se nuk janë përmbushur
kriteret e një atmosfere të duhur
akademike për mbarëvajtje të testimit
duhet të diskualifikohen. Ai testim duhet të
përsëritet dhe shpenzimet për këtë përsëritje t’i mbulojnë personat përgjegjës. Administratorët për të cilët vërtetohet se kanë
dështuar në këtë drejtim duhet të përgjigjen
juridikisht, profesionalisht dhe financiarisht
për t’i kompensuar dëmet e shkaktuara për
përsëritje të testimit;

8

Të nisen pa përjashtim dhe pa vonesë
procedura disiplinore dhe juridike për
administratorët të cilët janë filmuar duke
toleruar kopjimin;

9

Të nisen pa përjashtim dhe pa vonesë
procedurat disiplinore dhe juridike ndaj
kryetarëve të komisioneve të cilët nuk zbatuan me përpikëri udhëzimet e MAShT-it;
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10

Në kontakt me Policinë e Kosovës,
MAShT-i të sqarojë kompetencat
e kësaj të fundit për prezencën, rolin dhe
detyrat e zyrtarëve policorë në shkolla para,
gjatë dhe pas testit;

11
12

Të rritet kujdesi për pajisjen teknike të
shkollave gjatë procesit të testimit;

Përmbushja e plotë e kërkesave për
ujë dhe material shpenzues për nxënësit të cilët i nënshtrohen procesit të
testimit;

13

Nxjerrja e një udhëzimi që ndalon internetin brenda ambienteve të shkollave gjatë ditës së testimit;

14

Të krijohet një mekanizëm i cili
mundëson që testi i maturës të nisë
njëtrajtshëm në mbarë vendin;

E vetmja mënyrë për ta
parandaluar shpërndarjen ilegale të testit nëpër
rrjete sociale është që
MAShT-i të sigurohet që
kjo punë nuk bëhet nga
vetë zyrtarët e MAShT-it
dhe që administratorët
e qendrave të testimit
të sigurojnë disiplinë
të rreptë gjatë testimit.
Qendrat ku vërtetohet
se nuk janë përmbushur
kriteret e një atmosfere
të duhur akademike për
mbarëvajtje të testimit duhet të diskualifikohen.

15

Të nisë një fushatë informuese për
nxënësit për ndryshimet në procesin e
testimit;

16

Të informohen të gjithë administruesit për rregullat e reja dhe për
masat ndëshkuese në rastet kur ato rregulla
nuk do të respektohen në plotësi;

17

Kontratat me administruesit të kryhen
disa ditë para nisjes së testit dhe të
njëjtat të përmbajnë sanksione në rast se ka
shkelje të dispozitave të përcaktuara kontraktualisht nga cilado palë;

18

Përdorimin e kamerave 360 shkallë
në monitorimin e testit të maturës.
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