SHPRESE Project
Caritas Switzerland in Kosovo (CaCH) has been actively engaged in preschool education since 2002. During
this time, several hundred educators have received further education through training, more than 300
classrooms have been equipped with inventory and wooden toys, and, consequently, over 19’000 children
have benefited from access to improved kindergarten education.
Considering the sustainability of CaCH interventions in pre-primary classrooms which have at the core the
child as an individual, learning through playing approach and other innovative pedagogical approaches,
use of recyclable materials and the holistic development of children, CaCH is currently implementing
SHPRESE project (Setting High-Quality Preschool Standards Reinforcing Education, Science and
Technology) in collaboration with local and central institutions to accelerate systematic change. Thus,
SHPRESE project, through its partners, enables top-down and bottom-up interventions which contribute
to the improvement of quality education and service provision in pre-primary education (PPE) in Kosovo.
The work with the Kosovo Pedagogical Institute contributes to the capacity building of local trainers who
will train and support more than 700 in-service pre-primary educators around Kosovo in enriching their
classrooms with practical activities and contemporary methodologies.
Through the collaboration with the Association of Kosovo Municipalities, SHPRESE project has achieved a
close coordination and collaboration with the Municipal Education Directorates (MEDs). Continuous
support will be offered to MED officials to capacitate them in advocating and contributing to quality early
childhood education. Additionally, in partnership with MEDs, CaCH will equip with inventory and wooden
toys more than 100 classrooms.
The partnership with the Faculties of Education, on the other hand, enhances the capacity of pre-service
educators in contemporary methodology in PPE. Professors from four partner universities (Gjakova,
Gjilan, Mitrovica and Prizren) are working extensively in harmonising the syllabi with the core curriculum
for PPE through practical activities which support and enrich the theoretical knowledge provided at the
Faculties of Education. Additionally, SHPRESE project will support the faculties in creating and equipping
PPE classrooms within the premises of the faculties which will be used as laboratories for practical work
by professors and students. Internships for students within PPE classrooms equipped by CaCH and with
educators trained within SHPRESE, development of teaching and learning materials, and round tables that
will be organised to discuss new approaches in PPE ensure the enhancement of capacities of future PPE
educators.
Finally, SHPRESE project also aims to facilitate the sustainable coordination among relevant stakeholders
in PPE at national level. Within this component, the project is supporting the Ministry of Education,
Science, Technology and Innovation to bring together stakeholders in early childhood through the
establishment of the Consultative Body for Care, Development and Education. Conferences, awareness
raising campaign, training at municipal level and establishment of a Network of Kosovo Educators in PPE
along with activities to support the network, are some other activities which contribute to quality PPE
education at a central level in Kosovo.
Through a participatory approach with various actors, reliance on proven practice for teacher training and
classroom equipment, and capacity building of local and central institutions, SHPRESE project creates a
path for quality improvement in pre-primary education which supports and nurtures the holistic
development of children.
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SHPRESE project, which is implemented by Caritas Switzerland, in collaboration with local partners, is
supported by the Principality of Lichtenstein, Medicor Foundation and Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC).
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Projekti SHPRESE
Caritasi Zviceran në Kosovë (CaCH) angazhohet në mënyrë aktive në edukimin parashkollor që nga viti
2002. Gjatë kësaj periudhe, qindra edukatorë janë përkrahur në avancim profesional përmes trajnimeve,
më shumë se 300 klasa janë pajisur me inventar dhe lodra druri, dhe, si rezultat, më shumë se 19’000
fëmijë kanë përfituar nga qasja në arsimin e përmirësuar parashkollor.
Marr parasysh qëndrueshmërinë e intervenimeve të CaCH në klasat parafillore të cilat në fokus kanë
fëmijën si individ, të mësuarit përmes lojës dhe qasjet e tjera inovative pedagogjike, ripërdorimin e
materialeve dhe zhvillimin holistik të fëmijëve, CaCH aktualisht është duke zbatuar projektin SHPRESE
(Vendosja e Standardeve të Cilësisë së Lartë Parashkollore duke Përforcuar Arsimin, Shkencën dhe
Teknologjinë) në bashkëpunim me institucionet lokale dhe qendrore për të përshpejtuar ndryshimin
sistematik. Prandaj, projekti SHPRESE, përmes partnerëve të tij, mundëson intervenimet nga lartë poshtë
dhe nga poshtë lartë të cilat kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe ofrimit të shërbimeve
në arsimin parafillor (APF) në Kosovë.
Puna me Institutin Pedagogjik të Kosovë kontribuon në ngritjen e kapaciteteve të trajnerëve lokal të cilët
do të trajnojnë dhe përkrahin më shumë se 700 edukatorë parafillor në shërbim në Kosovë në pasurimin
e klasave të tyre me aktivitete praktike dhe metodologji bashkëkohore.
Përmes bashkëpunimit me Asociacionin e Komunave të Kosovës, projekti SHPRESE ka arritur një
koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me Drejtoritë Komunale për Arsim (DKA). Përkrahje e
vazhdueshme do të ofrohet për zyrtarët e DKA-ve me qëllim të ngritjes së kapaciteteve për avokim dhe
kontribuim në edukimin cilësor në fëmijëri të hershme. Po ashtu, në bashkëpunim me DKA-të, CaCH do të
pajisë më shumë se 100 klasa me inventar dhe lodra druri.
Partneriteti me Fakultetet e Edukimit, në anën tjetër, ngrit kapacitetet e edukatorëve para-shërbimit në
qasjet bashkëkohore në APF. Profesorët nga katër universitetet partnere (Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë dhe
Prizren) janë duke punuar për harmonizimin e syllabuseve me kurrikulën bërthamë për APF përmes
aktiviteteve praktike të cilat përkrahin dhe pasurojnë njohuritë teorike që ofrohen në Fakultetet e
Edukimit. Për më shumë, projekti SHPRESE do të mbështesë fakultetet në krijimin dhe pajisjen e klasave
të APF në kuadër të fakulteteve të cilat do të përdoren si laboratorë për punë praktike nga profesorët dhe
studentët. Praktikat për studentët në klasa të APF të pajisura nga CaCH dhe me edukatorët e trajnuar në
kuadër të SHPRESE, zhvillimi i materialeve për mësimdhënie dhe të nxënë, dhe tryezat e rrumbullakëta
për të diskutuar qasjet e reja në APF sigurojnë avancimin e kapaciteteve të edukatorëve të ardhshëm të
APF.
Në fund, projekti SHPRESE synon të fasilitoj edhe koordinimin e qëndrueshëm të akterëve relevant në APF
në nivel nacional. Në kuadër të këtij qëllimi, projekti mbështet Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë
dhe Inovacionit për të bërë bashkë akterët në fëmijërinë e hershme përmes themelimit të Trupit
Këshillues për Kujdes, Zhvillim dhe Edukim. Konferencat, kampanja për ngritjen e vetëdijes, trajnime në
nivel komunal dhe krijimi i Rrjetit të Edukatorëve të APF në Kosovë, bashkë me aktivitetet që përkrahin
këtë rrjet, janë disa aktivitete të tjera të cilat kontribuojnë në cilësinë e APF në nivelin qendror në Kosovë.
Përmes një qasje pjesëmarrëse me akterë të ndryshëm, mbështetjen në praktikat e dëshmuara për
trajnimin e edukatorëve dhe pajisjen e klasave, dhe ngritjen e kapaciteteve të institucioneve lokale dhe
qendrore, projekti SHPRESE krijon një shteg për përmirësimin e cilësisë në arsimin para-fillor i cili
mbështet dhe ushqen zhvillimin holistik të fëmijëve.
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Projekti SHPRESE, i cili zbatohet nga Caritasi Zviceran, në bashkëpunim me partnerët vendor, përkrahet
nga Principata e Lihtenshtajnit, Fondacioni Medicor dhe Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe
Bashkëpunim (SDC)
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