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PSE KA RËNDËSI PARASHIKIMI I SHKATHTËSIVE?

Mospërputhja e 

shkathtësive

Oferta për shkathtësi
• Mungesat në shkathtësi

• Shkathtësitë e vjetruara

• Papunësia

• Pasojat sociale 

(përjashtimi social)

Kërkesa për shkathtësi
• Mungesa e shkathtësive

• Cilësia e ulët e produktit

• Investimi në riaftësim

• Produktivitet i ulët

• Humbja e konkurrencës

Drejtuesit e ndryshimit
• Globalizimi

• Progresi teknologjik

• Dixhitalizimit

• Demografia

• Ndryshimi klimatik

Aspektet sistemike
• Struktura dhe cilësia e 

sistemit arsimor
• SHPP i paefektshum
• Asimetri informacioni

• Udhëzime të dobtanë
karrierë

• Barrierat në lëvizshmëri

Rezultatet
• Rritja dhe produktiviteti

• Inovacioni

• Kalimi në punë

• Fitimet

• Përfshirja sociale



ÇKA ËSHTË SISTEMI INFORMATIV I TREGUT TË 
PUNËS

FUNKSIONET KRYESORE:

(F1) ANALIZIMI I TREGUT TË PUNËS;

(F2) MONITORIMI DHE RAPORTIMI NË 

POLITIKA E PUNËSIMIT DHE  PUNËS;

(F3) MEKANIZMI PËR SHKËMBIM TË

INFORMACIONIT APO TË KOORDINOJË

AKTERË TË NDRYSHËM DHE

INSTITUCIONE QË PRODHOJNË DHE

PËRDORIN ITP.  

KOMPONENTËT KRYESOR:

(C1) MBLEDHJA DHE PËRPILIMI I TË

DHËNAVE DHE INFORMATAVE; 

(C2) KAPACITETI DHE MJETET

ANALITIKE; 

(C3) MARRËVESHJET INSTITUCIONALE

DHE RRJETET. 
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UDHËZIME MBI GJASHTË HAPA PËR TË NDËRTUAR SISTEMIN ITP  DHE TË
MARRIN VENDIME MË TË INFORMUARA SI NË NIVEL ORGANIZATIV DHE
INDIVIDUAL

0. Ndërtimi i një mjedis të përshtatshëm institucional për gjenerimin dhe përdorimin e ITP

1. Definimi i qëllimeve dhe objektivave të bazuar në ITP

2. Auditimi i të dhënave për burimet (standard, shkathtësi të veçanta, cilësor)

3. Ngritja e kapaciteteve (infrastruktura statistikore, trajnimi, besimi)

4. Analiza (përcaktojnë tema kryesore, burimet e duhura, treguesit përkatës, validon
rezultatet)

5. Shpërndarja dhe përdorimi i ITP



KUALITET I I MIRË I INFORMIMIT

- TË DHËNAVE TË BESUESHME DHE TË ARRITSHME

- FLUKSE TË SHUMTA TË TË DHËNAVE NË OFERTËN

DHE KËRKESËN PËR SHKATHTËSI

- BURIME DHE TIPOLOGJI TË NDRYSHME

- KUPTOJNË KUFIZIMET E SECILIT BURIM
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MANGËSITË E TË DHËNAVE

• Të dhënat nuk janë mbledhur ose nuk janë në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare

• Psh Sondazhi për vende të lira pune, sondazhi i punësimit sipas profesionit dhe pagave (nuk ka seri 
kohë të gjatë, ndërhyrje në të dhënat)

• Shkëmbimi i të dhënave ndërmjet institucioneve (p.sh. ligjet për mbrojtjen e privatësisë, bashkëpunimi i 
dobët ndërinstitucional)

MANGËSITË E INFORMACIONIT

• Të dhënat e para të mbledhura, por trendet dhe mostrat nuk janë monitoruar

• Psh dhënat e SFP nuk përdoren plotësisht për të monitoruar trendet e TPE.

• Tabelimi ≠ Analiza

• Shpërndarja dhe rrjedhja e trendeve = paraqitja e informacionit në mënyrë të strukturuar, të 
rëndësishme dhe të kuptueshme për përdoruesit përfundimtarë (politikëbërësit, ofruesit e arsimit, 
individë)
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Mangësitë tipike në vendet partnere të ETF



METODAT PËR TË SCANUAR KËRKESËN DHE OFERTËN PËR SHKATHTËSI
PËRDORIMI I INFORMACIONIT TË SHKATHTËSIVE NË POLITIKAT DHE
PROGRAMET



EKSPLORIMI I KËRKESËS AKTUALE DHE TË ARDHSHME TË
SHKATHTËSIVE (SHEMBUJ)
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Horizonti kohor

Levels 

Afat-shkurtër
(0-1 vit)

Afat-mesëm
(1-5 vite)

Afat-gjatë
(>5 vite)

Niveli-mikro
(njerëzit, 

ndërrmarrjet)

Niveli-mesëm
(sektorët, rajonet)

Niveli-makro
(makro ekonomik, 

niveli kombëtarl)

Studimet gjurmuese

Vlerësimi i nevojave për
shkathtësi në nivel të

kompanisë

Sondazhet rreth tranzicionit të
tregut të punës

Analiza e shkathtësive 
sektoriale

Parashikimet sektoriale

Anketë e 
punëdhënsëve,

monitorimi i vendeve të 
lira të punës

Projektsionet sasionre
formale, kombëtare

apo rajonale

Burimi: ETF Punim mbi Parashikimi dhe Përputhjen e kërkesës dhe of ertës së shkathtësive në vendet partnere të ETF, 2012



TRANSFERIMI GJETJEVE NË VEPRIM EFEKTIV (SHEMBUJ)
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Horizonti kohor

Nivelet

Afat-shkurtër
(0-1 vit)

Afat-mesëm
(1-5 vite)

Afat-gjatë
(>5 vite)

Niveli-mikro
(njerëzit, ndërrmarrjet)

Niveli-mesëm
(sektorët, rajonet)

Niveli-makro
(makro ekonomik, niveli 

kombëtarl)

Vendosja dhe sistemet referuese
(SHPP)

Planet e zhvillimit personal (SHPP)

Trajnimi në vendin e punës (biz)

Ofrimi i trajnimeve të orientuar sipas
kërkesës

Politika aktive të tregut të punës

Strategjitë kombëtare HRD

Strategjia kombëtare e 
punësimit;

Strategjia për arsim/mësim 
gjat gjithë jetës

Trajnimi për tregun e punës (të
papunë, masat parandaluese)

Ristrukturimi përgjegjës social 

Këshillimi dhe udhëzimi për
karrierë

Reforma në AAP

Sistemet e KKKPolitikat dhe strategjitë sektoriale
dhe rajonale (lokale / hapësinore) 

Source: ETF Position Paper on Anticipating and Matching Demand and Supply  of  Skills in ETF Partner Countries, 2012



KUR PËRGADISNI USHTRIME PËR PARASHIKIM TË SHKATHTËSIVE, SHIQONI NË:

• Objektivat dhe nevojat e politikave

• Objektivat kërkimor, metodat dhe mjetet

• Niveli (mikro, meso, makro) dhe jetëgjatësia (të shkurtër deri të gjatë)

• Disponueshmëria e të dhënave dhe besueshmëria

• Burimet e ekspertizës dhe fondet në dispozicion

• Partnerët dhe përdoruesit përfundimtarë të hulumtimit
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PËRGADITJA



PRONËSIA DHE BASHKËPUNIMI

• Hartuesit e politikave dhe aktorët e tjerë krijojnë dhe përdorin informatat e nevojave për shkathtësi

TË PËRGJEGJSHËM NDAJ KËRKESËS

• Struktura efektive e qeverisjes dhe objektivat e përcaktuara mirë

• Aktivisht identifikon nevojat për informacion dhe mangësitë; Kapacitete analitike (në shtëpi, të jashtëm)

• Prodhon informacion që është relevante për nevojat e përdoruesve; Paraqet informacion në një mënyrë të 
qartë dhe të thjeshtë të kuptueshme për përdoruesit

• Në kohë, produkte të përditësuara dhe shpërndarje efektive; Ndërvepron rregullisht me përdoruesit e 
informacionit (mekanizmi i reagimeve)

PËRDORIMI EFEKTIV NË VENDIMMARRJE DHE ZBATIMIN E POLITIKAVE ZHKNJ

• Shfrytëzimi i duhur i rezultateve (p.sh. kërkesë e shkurtër për  shkathtësi për të përditësuar kurset e  të 
trajnimit jo strategji aftatgjate)

• Këshilla dhe këshillim, interpretimi i duhur i rezultateve, dëshmi e bazuar në shumë burime  në vendimmarrje
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Faktorët e suksesit
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SFIDAT KRYESORE / VËSHTIRËSITË NË MBARË
BOTËN

Parashikimi i nevojave për
shkathtësi

• ekspertizë

• burime

• mungesa e interesit

• Përfshirja e pamjaftueshme e 
palëve të interesuara

• besueshmëri e pamjaftueshme

Transferimi i gjetjeve në veprim
të politikave

• përpunim i gjata i të dhënave;

• pamjaftueshmëria në 
terren/përhapja;

• Rezultatet shumë teknike;

• informacion shumë të 
përgjithshme ose të 
pamjaftueshme për të 
informuar planifikimin e arsimit 
dhe  aftësimit dhe përmbajtjen

Burimi: OECD, CEDEFOP, ETF dhe ILO vlerësimi i  politikave dhe praktikave dhe praktikave për nevoja për 

shkathtësi të vendeve të ndryshme, parashikim dhe përdorimi i politikave (2014-2016)



ROLI I OFRUESVE TË SHËRBIMEVE TË
PUNËSIMIT NË PËRPUTHJEN E 
SHKTHTËSIVE



MODELET TIPIKE INSTITUCIONALE DHE LIGJORE (vriabla shumë të ndryshueshme përgjat
vendeve)

SHËRBIMET PUBLIKE TË PUNËSIMIT: Aktivizimi i punëkërkuesve (përputhja në punë, 
udhëzime, , punësimi dhe stimuj, skemat e ndërmarrësisë, punët publike); Mbështetja
pasive (papunësia dhe/ose përfitime të tjera të ardhurave zëvendësuese); Punëdhënësit
(shërbimet, partneritetet);  Kontributi ITP (vend i lirë dhe regjistrimi i punëkërkuesve) .

AGJENCITË PRIVATE TË PUNËSIMIT: agjencitë e përkohshme  punësimit ose rekrutimit dhe 
shërbimet e ndërmjetësimit

ORGANIZATAT JO-QEVERITARE: japin shërbime të specializuara për grupe specifike

* UDHËZIME NË KARRIERË DHE SHËRBIMET E KËSHILLIMIT NË SHKOLLA DHE
UNIVERSITETE
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OFRUESIT E SHËRBIMIT TË PUNËSIMIT
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PËRPUTHJA NË NIVEL INDIVIDUAL

Ofruesit e shërbimit të punësimit

PunëdhënësiPunë kërkuesi
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TIPOLOGJIA E SHP-VE BY DUKE PËRPUTHUR AKTIVITETET
Lloji i ofruesit të 

shërbimit të punësimit

Regjistrimi (i 

vendeve ë punës 

dhe punë 

kërkuesve)

Përputhja direkte e 

vendeve të punës 

me punë kërkues

Informacioni i 

tregut të punës

Udhëzimi dhe 

këshillimi në 

karrierë

Trajnimi në tregun 

e punës

Trupat publik

SHPP ** ** ** * *

Qendrat publike për 

udhëzim në karrierë 

(jashtë SHPP-ve)

* **

AGJP

Punë-kërkuesit privat ** ** *

Agjencitë e 

përkohshme të 

punësimit

** ** * * *

Ofruesit privat të 

udhëzimit dhe 

këshillimit në karrierë

* **

OJQ-të

Org. Që promovojnë 

interesat e grupeve të 

* * *
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ROLET NË PËRPUTHJEN: NIVELET E POLITIKAVE
DHE HORIZONTET KOHORE

Horizonti kohor

Current Future

Niveli

Niveli politik:

Qeveritë, 

ministritë

Niveli 

institucional:

Niveli 

operacional: 

ofruesit e 

shërbimeve të 

punësimit/trajni

mit 

PËRPUTHJA PARASHIKIMI

Politikat, rregulloret, synimet, financimi

Planifikimi; menaxhimi; sigurimi i infrastrukturës; sigurimi i 

metodave, sistemeve dhe procedurave; zhvillimi i stafit

Përputhja me procedurat; mbledhja, duke 

kombinuar dhe përdorimin e informacionit nga 

kompanitë, punëkërkuesit dhe ofruesve të 

trajnimit



ROLI I OFRUESVE TË SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT

Burimi: ETF / ILO / CEDEFOP Udhëzues mbi rolin e shërbimit të punësimit ofron në parashikimin dhe përputhjen e shkathtësive
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Funksionet e shkathtësive të lidhura 
me SHPP në nivel operacional

Funksionet e 
shkathtësive

Identifikimi i 
kërkesave të 
shkathtësive Udhëzimi dhe 

orientimi në 
shkathtësi

Validimi dhe 
verifikimi i 

shkathtësive

Përputhja e 
shkathtësive të 

njerëzve me 
vendët e punës

Përshtatja e 
shkathtësive 

(trajnimi dhe ri-
trajnimi)

Profilizimi i 
shkathtësive 
(vlerësimi i 

shkathtësive 
dhe 

kompetencave)

Me punëdhënës Me punë kërkues Me të dy palët



RASTET E VENDEVE



- në rrugën për të krijuar një sistem të integruar të informacionit të tregut të punës
(mbështetje nga projekti i BE-së);

- SITP IT - one stop shop, portal me informacione mbi kushtet dhe trendet e tregut të
punës, informacioni i udhëzimit nëmkarrierë, profilet profesionale (përdorues interface 
në Gjeorgjian dhe Anglisht)

- Synon vendimmarrësit, bizneset, punëkërkuesit, nxënësit / studentët;

- Do të mbështesë vendimmarrjen në karrierë, arsim dhe punësimit të individëve;

- Burime të plota të të dhënave dhe të përpunimit që ushqen në arsim dhe analizë të
politikave të punës

- Këshilli koordinues ndërinstitucional i themeluar për funksionimin koherent dhe
rrjedhës së informacionit në kohë (institucionet shtetërore, partnerëve socialë, 
shoqërinë civile)

- (Bazuar në një kontribut të George Gamkrelidze, ud Drejtor i Divizionit të Analizës së Tregut të Punës , Ministria e Punës, Shëndetit dhe
Çështjeve Sociale të Gjeorgjisë për Programin mësimor të ETF për parashikimin e shkathtësive, tetor 2016)
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GJEORGJIA: SISTEMI I INTEGRUAR I
INFORMACIONIT TË TREGUT TË PUNËS
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FUNKSIONET THEMELORE

• ANKETAT E TP & ANALIZAT

• PROGRAMET AKTIVE TË TP

(aftësimi profesional; trajnimi në vendin 

e punës, masat për grupet e 

magjinalizuara; punëtorët publik)

• PROGRAMET PASIVE TË TP

• PUNA & KËSHILLIMI PROFESIONAL

• SHËRBIMET E NDËRMJETËSIMIT NË 

PUNËSIM

METODAT E PËRPILIMIT TË TË DHËNAVE

TË DHËNAT E ANKETËS- anketa e kërkesës së 

TP

– identifikojnë kërkesën afatshkurtër të punës në
nivel lokal (punës aktuale, vendet e lira, 
vështërsitë për të mbushur profesionet, trendet e 
punësimit) dhe mbështetja e planifikimit të MATP;

- vjetor; përfaqësuesee; ballë – për-ballë & bazuar 
në internet

TË DHËNAT ADMINISTRATIVE

- Shërbimet e punësimit, sigurimi i 
papunësisë, MATP-të, puna dhe këshillimi 
profesional
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TURQI: KONTRIBUTI I SHPP NË PARASHIKIMIN DHE
PËRPUTHJEN E SHKATHTËSIVE

(bazuar në kontributin e Eser Erol, Ekspert i Punësimit, Shërbimi Publik i Punësimit në Turqi - ISKUR, për programin mësimor të ETF-së në

Parashikimin e Shkathtësive, Tetor 2016)



MANGËSITË E TANISHME: provë e rregullt dhe të plotënë arsimim dhe aftësim; punësimi dhe
punësueshmëria; migrimi dhe shkathtësitë; metodologjitë dhe instrumentet; qeverisja dhe
efektiviteti

MISIONI i OTP: të kontribuojë në identifikimin dhe analizën e trendeve në nevojat e tregut të
punës, shkathtësitë/arsimit dhe aftësimit efektiv, dhe për të mbështetur vendimin e politikave si
dhe informacion në kohë dhe të dobishëm për publikun e gjerë

DETYRAT KRYESORE: sinergjia e të dhënave egzistuese dhe burimet e informacionit; 
mbështetja sistematike e dialogut dhe bashkëpunimit të palëve të interesuara; jap informacion për
vendimmarrësit dhe publikun më të gjerë; Ngritja e kapaciteteve për parashikim të shkathtësive

RREZIQET/KËRCNIMET: metodë e fragmentuar për mbledhjen e të dhënave dhe përdorimin e 
tyre; kapaciteti i dobët metodologjik (veçenarisht parashikimet afatgjata), mungesa e burimeve
financiare dhe kapaciteteve teknike, vështirë të pajtohen për vendin më të mirë të OTP brenda
strukturave institucionale (p.sh. opsionet e mundshme : Instituti Kombëtar për Kërkime
Ekonomike, Ministria e Punës, ose Agjencia Kombëtare e Punësimit )
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REPUBLIKA E MOLDAVISË: DREJT KRIJIMIT TË
OBSERVATORIT TË TREGUT TË PUNËS



Faleminderit per vemendjen tuaj


