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SHËNIM 

Ky mjet u zhvillua ndërmjet 3-mujorit të fundit të vitit 2013 dhe mesit të vitit 2014 nga ETF, pas 
diskutimeve dhe debatëve që përfshinë Ekipet Teknike Kombëtare për çështjet e monitorimit. 
Falënderojmë menaxherët kombëtarë të ETF për komentet e tyre të vlefshme si dhe Manuela Prinën, 
Simona Rinaldin dhe Lucia Verganon për kontributet e tyre, dhe së fundi Anastasia Fetsin për 
këshillën dhe udhëheqjen.  

Ky mjet ofron një sërë udhëzimesh se si të vlerësohet progresi i vendeve drejt Vizionit të Aftësive 
2020. Zbatimi në praktikë duhet të përshtatet me kushtet specifike kombëtare.  

Në përgatitjen e këtij dokumenti janë marrë parasysh mësimet e nxjerra nga testi-në-rrugë i mjetit të 
monitorimit në Mal të Zi dhe kontributet e ekspertëve dhe pjesëmarrësve në punën dypalëshe dhe 
takimet rajonale teknike të KORNIZËS. Dokumenti do të udhëheqë dhe frymëzojë fillimin e monitorimit 
të progresit të Aftësive 2020 në Europën Juglindore dhe në Turqi. 

Doriana Monteleone dhe Cristina Mereuta 
Shtator 2014 
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HYRJE 

Promovimi i zhvillimit ekonomit të qendrueshëm dhe krijimi i një shoqërie kohezive kërkon që popullsia 
të zotërojë aftësitë e duhura specifike. Këto aftësi duhet të gjenerohen përmes politikave strategjike 
për zhvillimin e kapitalit njerëzor. Hartimi i politikave me qëllim që të jenë efektive duhet të bazohet në 
evidencë. Kjo do të thotë se aktorët përkatës në nivele të ndryshme duhet të ndjekin dhe kontrollojnë 
progresin e politikave përsa i përket përmbajtjes së tyre, zhvillimit dhe rezultateve përmes procesit të 
monitorimit, dhe të identifikojnë veprimet korrigjuese që mund të nevojiten në të ardhmen.  

Komisioni Europian i ka besuar ETF detyrën e mbështetjes së vendeve të zgjerimit1 në përpjekjet e 
tyre për zhvillimin e burimeve njerëzore (ZHBNJ). Objektivi i përgjithshëm është të promovohet 
zhvillimi ekonomik i qendrueshëm  dhe kohezioni social sipas një perspektive nga afatmesme në 
afatgjatë, me referencë të veçantë në Stategjinë e Europës 2020 dhe Strategjinë e Europës 
Juglindore 2020 (EJL/SEE 2020). Inisiativa po zbatohet në 2013 dhe 2014, dhe po financohet në 
Instrumentin e 2013 të Asistencës së Para-aderimit (IPA) nga zarfi i përfituesve të shumëfishtë. 

Projekti KORNIZA ka katër komponentë, të cilët trajtihen si një ndërhyrje e vetme: 

■ Parashikimi, 

■ rishikimi i rregullimeve institucionale, 

■ monitorimi, 

■ bashkëpunimi rajonal. 
 

Ai është projektuar të ndihmojë vendet e përfshira të: 

1. përcaktojnë një vizion dhe një hartë për aftësitë në një kontekst më të gjerë për ZHBNJ gjatë 
2014–2020 (bazuar në metodologjinë e parashikimit të zhvilluar nga ETF, dhe duke marrë në 
konsideratë kontributet për zhvillimin e aftësive në kontekse të ndryshme të të mësuarit: formal, jo-
formal dhe informal); 

2. identifikojnë prioritetet për zhvillimin e kapaciteteve për zbatimin e hartës (bazuar në vlerësimin e 
kapaciteteve institucionale duke përdorur metodologjinë e zhvilluar nga ETF);  

3. zhvillojnë një mjet monitorues për të mbështetur politikë-bërësit në vlerësimin e progresit drejt  
Vizionit të Aftësive  2020; 

4. rrisin bashkëpunimin rajonal për planifikimin dhe zbatimin e politikave gjithpërfshirëse dhe që 
shikojnë nga e ardhmja, duke marrë në konsideratë secifikat e vendeve.  

Ky dokument ka për qëllim të ofrojë udhëzime për monitorimin dhe procesin e zhvillimit të aftësive dhe 
vlerësimin e progresit drejt Vizionit të Aftësive  2020. 

Seksioni i parë ofron një tablo të komponentit monitorues të KORNIZËS dhe procesit brenda vendeve 
dhe në nivel rajonal. Ai prezanton proceset e monitorimit dhe vlerësimit që realizohen në  BE dhe në 
Europën Juglindore nga ETF. Seksioni gjithashtu përshkruan komplementaritetin e mjetit monitorues 
të KORNIZËS me të gjitha këto procese.  
                                                      

1 Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Kosova (ky përcaktim nuk paragjykon pozicionin 
rreth statusit, dhe është në përputhje me UNSCR 1244 dhe Opinionin e ICJ për Deklarimin e Pavarësisë nga Kosova), Mali i Zi, 
Serbia dhe Turqia. 
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Seksioni i dytë fokusohet në parimet e përgjithshme  dhe përcaktimet që mundësojnë një proces solid 
monitorimi mbi burimet e duhura të të dhënave për fushën e ZHBNJ.  

Seksioni i tretë përshkruan strukturën e treguesve dhe lidhjen e tyre me BE dhe rajonin dhe spjegon 
sesi specifikat kombëtare reflektohen tek treguesit e KORNIZËS. Ai gjithashtu ofron kuadrin e 
rekomanduar për procesin e monitorimit në nivel kombëtar (momentet e veçanta; koha; si rezultatet e 
monitorimit duhet të ushqejnë hartimin e politikave dhe alokimin e buxheteve) dhe një sërë mjetesh që 
lejojnë vizualizimin e progresit të bërë. 

Treguesit e referencës për nivelin e BE dhe rajonal, përcaktimi i targeteve dhe treguesit e përbashkët 
të zgjedhur për mjetin monitorues të KORNIZËS prezantohen tek anekset. 
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SEKSIONI 1. KONTEKSTI 

1.1 Komponenti i monitorimit i KORNIZËS  

Përmes komponentit të monitorimit të inisiativës KORNIZA, ETF ka ndihmuar vendet e zgjerimit të 
zhvillojnë dhe ndjekin një mjet të bazuar në evidencë për monitorimin e progresit drejt arritjes së 
Vizionit të Aftësive  2020, hartës dhe planit për zhvillimin-e-kapaciteteve. Duke ndërtuar mbi rezultatet 
e dala nga komponentët e parashikimit dhe rregullimet institucionale, dhe duke marrë në konsideratë 
objektivat strategjikë kombëtare, rajonale dhe të BE, komponenti i monitorimit fokusohet në treguesit 
që janë të nevojshëm për monitorimin e progresit drejt Vizionit të Aftësive  2020. 

ETF ka punuar me autoritetet dhe aktorët kombëtarë për të përcaktuar dhe miratuar një mjet 
monitorues. Fokus i veçantë u vendos në sfidat me të cilat përballen vendet e zgjerimit në lidhje me 
kapacitet e tyre për të përcaktuar dhe vënë të punë një proces monitorimi të bazuar në një qasje të 
integruar të prioriteteve, targeteve dhe treguesve:  

■ çështje të disponueshmërisë së të dhënave në nivel kombëtar dhe përputhshmërisë së tyre në 
nivel rajonal dhe të BE – shumica e vendeve të EJLT (Europës Juglindore dhe Turqia) përballen 
me mungesa të burimeve humane dhe financiare, vonesën në mbledhjen e të dhënave, 
papajtueshmërinë mes metodologjive me kalimin e kohës, etj.;  

■ nevoja për të përdorur të dhënat e disponueshme në mënyrë më eficente për hartimin e  politikave 
dhe për të zhvilluar më tej mekanizma solidë për monitorimin e progresit. 

Qëllimi ishte të krijohej një mjet monitorues që do të mbështesë politikë-bërësit në vlerësimin e 
progresit drejt Vizionit të Aftësive  2020 në kontekstin më të gjerë të BE dhe të proceseve të 
bashkëpunimit rajonal. 

Puna për zhvillimin e mjetit monitorues u strukturua e tillë që të ishte specifike dhe të adaptohej me 
nevojat specifike të vendeve. Një qasje përfshirëse siguroi përkushtimin e aktorëve kombëtarë në 
mjetin monitorues dhe miratimin e tij. Elementët bazë të kësaj qasjeje përfshirëse ishin ekipet 
kombëtare teknike (EKT) që kishin përfaqësues nga ministritë e linjës (e punës, arsimit, ekonomisë, 
zhvillimit, e kërkimeve shkencore, rinisë, etJ.), agjensitë zbatuese, zyrat e statistikës dhe aktorë të 
tjerë. 

Me mbështetjen e ETF, EKT-të ishin përgjegjëse për identifikimin e një liste të treguesve që do të 
përdoren për monitorimin e progresit për zhvillimin e aftësive në nivel kombëtar dhe në citimin e 
progresit të vendit kundrejt atij rajonal (EJL 2020) dhe BE (Europa 2020dhe objektivat e Arsimimit dhe 
Trainimit 2020). Kjo lejoi një kontroll tërësor të metodave të propozuara të monitorimit kundrejt 
specifikave të secilit vend përsa i përket prioriteteve në fushën e gjenerimit të aftësive dhe zhvillimit të 
kapaciteteve. 

EKT dhanë këshilla për përshtatshmërinë dhe arritjen e treguesve dhe identifikimin e boshllëqeve në 
aftësinë aktuale për të mbledhur, përpunuar dhe shpërndarë treguesit bazë thelbësorë për fushën e 
ZHBNJ. Synimi kryesor ishte të gjendej një grup treguesisht si ‘emërues i përbashkët’ në përputhje të 
plotë me statistikat standarde ndërkombëtare dhe të BE, dhe të disponueshme në shumicën e 
vendeve të zgjerimit (EJLT). 

Një ekspert lokal gjithashtu mbështeti EKT-të në ofrimin e inputeve për takimet rajonale teknike dhe 
arrtjen e marrëveshjes për treguesit dhe qasjen metodologjike. 

Për zhvillimin e mjetit monitorues u përdor qasja e detajuar më poshtë.  
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Qasja e detajuar e përdorur për zhvillimin e mjetit të monitorimit 

 

1.2 Komplementariteti me proceset e tjera të monitorimit të progresit  

ETF ka përdorur kornizat kryesore strategjike të miratuar nga BE dhe vendet e rajonit si burim 
referues për treguesit e propozuar. Këto janë aktuale për vendet e zgjerimit duke qenë se ato janë në 
rrugën e hyrjes në BE. Synimi ishte të mbështeteshin përpjekjet e vendeve për të arritur përputhje të 
plotë me proceset e BE dhe ato rajonale për përcaktimin e trageteve. Për të arritur këtë, mjeti merr në 
konsideratë dy dimensione: (i) procesin kombëtar për zhvillimin e aftësive (si rezultat i komponentëve 
të parashikimit dhe analizimit të rregullimeve institucionale); dhe (ii) rezultatet e vendeve në nivel BE 
dhe rajoni (Strategjitë Europa 2020dhe EJL 2020). 

Faza e konceptualizimit  Tetor 2013 

Drafti i mjetit të monitorimit (draft). Drafti përcaktoi tregues të përbashkët; dhe 
kontrolle paraprake për arritshmërinë dhe përshtatshmërinë në lidhje me 
ZHBNJ. 

Ngritja e EKT-ve  Tetor 2013 

Identifikimi i anëtarëve të EKT-ve (ministritë dhe autoritetet e linjës, zyrat e 
statistikave dhe aktorë të tjerë). 

Testimi në rrugë i mjetit monitorues në Mal të ZI  12 Dhjetor 2013 

Diskutimi me EKT-në e Malit të Zi për përshtatshmërinë dhe arritshmërinë e 
mjetit të propozuar dhe treguesve përkatës  (lista e përbashkët). 

Takimi i parë teknik rajonal në Sarajevë (Bosnjë He rcegovinë)  26 Dhjetor 2013 

Objektivat:  (i) prezantimi i mjetit monitorues; dhe (ii) marrja e komenteve nga 
vendet mbi përshtatshmërinë dhe arritshmërinë e mjetit të propozuar dhe 
treguesve përkatës. 

Puna bilaterale me EKT-të  Dhjetor 2013–
Qershor 2014 

Objektivat:  (i) finalizimi dhe lista e treguesve, marrja në konsideratë e 
treguesve të propozuar gjatë parashikimit dhe rishikimit të rregullimeve 
institucionale (vizioni dhe harta; kapacitet institucionale); dhe (ii) mbledhja e 
informacionit mbi disponueshmërinë e të dhënave. 
Ndjekja e aktiviteteve në vendet (gjatë kohës ndërjet dy takimeve rajonale 
teknike) për t’i mbështetur ato më tej në përzgjedhjen e treguesve specifikë-
sipas secilit vend, kontrollin e disponueshmërisë së treguesve të përbashkët 
dhe identifikimin e boshllëqeve kryesore dhe nevojat për përmirësimin e 
kapaciteteve në lidhje me evidencën e ZHBNJ. 

Takimi i dytë rajonal në Torino (Itali) 25 Qershor 2014 

Objektivat:  (i) prezantimi i versionit final të mjetit monitorues, marrja në 
konsideratë e komenteve të vendeve të dhëna gjatë punës bilaterale; dhe 
(ii) rënia dakord për aplikueshëmërinë e mjetit (p.sh. qasja metodologjike, 
treguesit, sigurimi i përputhjes me rajonin dhe BE). 

Faza e finalizimit   Qershor–Korrik 
2014 

Mjeti monitorues për finalizim, sipas inputut të dhënë nga aktorët kombëtarë, 
dhe ndarja me vendet pjesëmarrëse. 
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Mjeti monitorues i KORNIZËS lidh monitorimin e progresit kombëtar me proceset që janë të fuqi në 
nivel të BE dhe atë rajonal (shih Shtojcën 1 për të listë të plotë të treguesve dhe përcaktimeve), si më 
poshtë. 

■ Europa 2020 – Stategjia e BE për rritje ekonomike dhe punësim. Mjeti iu referohet synimeve të 
lidhura me ZHBNJ, konkretisht targeteve kryesore që lidhen me arsimimin dhe punësimin 
(braktisjen e hershme të arsimit dhe trainimit, ndjekja e arsimit të lartë, niveli i punësimit). Ai 
gjithashtu adopton parimet  metodologjike të Kuadrit të Përbashkët të Vlerësimit (mjeti monitorues 
i Strategjisë Europë 2020) në kontekstin e vendeve të përfshira në inisiativën KORNIZA. 

■ EJL 2020  – një strategji rajonale për punë dhe prosperitet sipas perspektivës së BE. Mjeti merr në 
konsideratë synimet e ZHBNJ për zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe ndikimin e tyre në 
performancën e tregut të punës, sipas targeteve dhe objektivave të shtruara në Shtyllën e Rritjes 
Inteligjente, – Dimensionin D. Edukimi dhe Kompetencat, dhe Shtyllën e Rritjes Gjithpërfshirëse – 
Dimensionin L. Punësimi.  

■ Kuadri Strategjik për Bashkëpunim Europian në Arsim im dhe Trainim 2020 (ET 2020) – një 
grup i përbashkët objektivash të miratuara në nivel të BE për të adresuar sfidat e arsimit dhe 
trainimit. Fokusi vihet në promovimin e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe lëvizjen për të mësuarit; 
përmirësimin e cilësisë dhe eficencës; sigurimin e kohezionit social dhe qytetarisë aktive; dhe 
mbështetjen e kreativitetit dhe novacionit, përfshirë sipërmarrjen në të gjitha nivelet e arsimit dhe 
trainimit. U përzgjodhën targete që lidhen me procesin e zhvillimit të aftësive në lexim, matematikë 
dhe shkencë dhe pjesëmarrjen e të rriturve në të mësuarit gjatë gjithë jetës2. 

■ Kuadri Europian i Referencës për Cilësi në Arsimin dhe Trainimin Profesional (KERCATP)  – 
një Kuadër që përmbledh kritere cilësie, përshkrime orientuese dhe tregues reference për 
përmirësim të mëtejshëm të sistemeve të AFP, dhe mbështet stategjitë e të mësuarit gjatë gjithë 
jetës dhe zbatimin e Kuadrit Europian të Kualifikimit. 

Figura 1.1 Targetet dhe synimet që lidhen me BE dhe EJL  

Niveli i BE 
Europë 2020, ET 2020  

Niveli Rajonal 
Strategjia EJL 2020  

Targetet kryesorë të Europë 2020 
Braktisësit e hershëm të arsimit 
dhe trainimit Nën 10% 

Ndjekja e arsimit të lartë Të paktën 
40% 

Targetet ET 2020 
Përvetësues të ulët të aftësive 
bazë  

15% 

Niveli i punësimit të të sapo 
diplomuarve 82% 

Pjesëmarrja e të rriturve në të 
mësuarit gjatë gjithë jetës 15% 

Tema kyçe strategjike : të mësuarit gjatë gjithë 
jetës; kompetencat bazë; përfitimi i aftësive; 
punësueshmëria; novacioni 

 

                                                      

2 Targete dhe tregues të tjerë të ET 2020 që janë shumë të lidhur me zhvillimin e aftësive (p.sh. punësimin e të sapo 
diplomuarve, të fituarit e aftësive në gjuhë të huaj dhe fushën dixhitale, etj.), dhe që kanë nivel të ulët fizibiliteti/disponueshmërie 
në shumicën e vendeve çuan në përzgjedhjen e tyre si tregues të përbashkët. 

Objektivat

Ulja e numrit tw braktiswsve 
tw hershwm tw arsimit dhe 
trainimit si pwrqindje e 
popullatws me moshw 18-
24

Rrit ndjekjen e arsimit tw 
lartw si perqindje e 
popullatws me moshw 30–
34

Dimensioni

D. Arsimi & Kompetencat

Shtylla e Rritjes Inteligjente
Targeti : Shto 300 000 persona shumw tw kualifikuar nw 
forcwn e punws 
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Për më tepër, mjeti bazohet në inputin metodologjik dhe experiencën praktike të fituar gjatë 
monitorimit, dhe proceset e rishikimit dhe inventarizimit të lidhura me AFP në vendet e zgjerimit: 

■ Procesi i Torinos  – një proces vlerësimi dyvjeçar që çon në analizën e bazuar në evidencë të 
politikave të AFP në të gjitha vendet partnere të EJL, nëpërmjet të cilit vlerësohen kapacitetet e 
përgjithshme të sistemit të AFP; 

■ Procesi i Bruges  – një ushtrim inventarizimi i realizuar çdo dy vjet në Shtetet Anëtare të BE dhe 
vendet kandidate bazuar në Komunikatën e Bruges (një paketë objektivash dhe veprimesh për të 
rritur cilësinë e trainimit profesional duke e bërë atë më të arritshëm dhe të lidhur me nevojat e 
tregut të punës);  

■ Analizat e ZHBNJ  – të realizuara nga ETF në vendet e EJL me fokus në arsimin dhe trainim nga 
perspektiva e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe kontributin e tyre në punësim dhe përfshirjen 
sociale. 

Gjatë procesit të zbatimit të inisiativës KORNIZA, u realizuan konsultime dhe shkëmbime informacioni 
me Komisionin Europian, Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, Organizatën Për Bashkëpunim Ekonomik 
dhe Zhvillim (OECD) dhe Bankën Botërore për të siguruar një qasje komplementare për monitorimin 
dhe vlerësimin në rajon. Megjithëse konteksti dhe synimet finale kanë pak diferencë (p.sh. përcaktimi i 
Kuadrit të monitorimit për Strategjinë EJL 2020, përzgjedhja e treguesve dhe zhvillimi i kapaciteteve 
për monitorimin e IPA II3), puna për mjetin monitorues të KORNIZËS përfshin parimet dhe treguesit e 
referencës që janë në përputhje me planifikimin strategjik të strategjive të BE dhe EJL dhe të 
proceseve në vazhdim. 

  

                                                      

3 Mjeti monitories i KORNIZËS është në përputhje me qasjen monitoruese të IPA II. Ai përdor një taksonomi të njëjtë treguesish 
(p.sh. inputi, outputi, rezultati, impakti) dhe ngjan me disa nga treguesit e progresit dhe të përformancës së IPA në nivel 
sektorial (siç janë ndjekja e arsimit, braktisësit e hershëm të shkollës, niveli i punësimit dhe investimet në politikat aktive të 
tregut të punës). 
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SEKSIONI 2. KONCEPTET DHE KUSHTET E  
PËRGJITHSHME PËR NJË PROCES SOLID 
MONITORIMI 

2.1 Çfarë është monitorimi? 

Monitorimi mund të përcaktohet si një proces i vazhdueshëm që ka për qëllim t’u ofrojë menaxhimit 
dhe aktorëve të tjerë të një ndërhyrjeje në vazhdim tregues të hershëm të progresit, ose mungesës së 
tij në arritjen e rezultateve.  

Monitorimi efektiv dhe vlerësimi janë komponentë bazë të ciklit të politikave, duke informuar politikë-
bërësit nëpërmjet komenteve, të cilat janë thelbësore për përshtatjen e politikave në proces dhe 
ndërtimin e kujtesës institucionale të bazuar në evidencë.   

Një cikël politike eficent dhe efektiv duhet të adresojë një numër pyetjesh: 

■ Ku jeni ne? (vlerësim i saktë i situatës); 

■ Ku duam të shkojmë? (formulim i qartë i objektivave); 

■ Cilat janë hapat që duhen për të shkuar aty? (formulim i qartë i politikave, strategjive dhe 
detyrave; të kuptuarit e lidhjeve dhe prioriteteve); 

■ A i kemi kapacitetet për të ndjekur këto hapa? (zbatim i rregullt i procedurave, me menaxhim 
efektiv, mobilizim të burimeve dhe përgjegjshmëri); 

■ Ku qëndrojmë në lidhje me progresin e planifikuar? (monitorim dhe vlerësim efektiv, i ndershëm 
dhe i paanshëm). 

Objektivi kryesor i procesit të monitorimit është identifikimi i progresit drejt rezultateve. Në të njëjtën 
kohë, monitorimi siguron se evidenca krijohet për të informuar vendim-marrjen dhe mbështetur 
përgjegjshmërinë.  

Kështu procesi i monitorimit ka për qëllim të arrijë të mëposhtmet.  

 
 
 

 

 

Monitorimi është një proces përsëritës, bazuar në  tregues, dhe përbëhet nga elementët e 
mëposhtëm: 

■ Identifikimi i treguesve përkatës; 

■ Grumbullimi i të dhënave bazë për të përshkruar situatën; 

■ Identifikimi i treguesve kryesorë që japin idenë për arritjen e rezultateve; 

■ Grumbullimi i të dhënave (sipas një programi kohor të përcaktuar); 

■ Analiza e treguesve për të marrë informacion mbi suksesin ose dështimin.  

Ndjekja e ndryshimeve nga kushtet fillestare 
në rezultatet e dëshiruara, përmes analizave 

dhe krahasimit të treguesve me kalimin e 

Sinjalizimi për probleme të performancës, 
ofrimi i inputit për veprime korrektuese 
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Me qëllim që të mbështesë politikat e bazuara në evidencë në mënyrë efektive, monitorimi duhet: 

■ të jetë i vazhdueshëm; 

■ të përfshijë partnerët; 

■ të fokusohet në progres;  

■ të bazohet në përfshirjen e duhur të mjeteve dhe ekspertizës; 

■ të bazohet në kritere dhe tregues të qartë. 

2.2 Tregues për monitorim 

Strategjitë ju referohen një ose më shumë synimeve që duhet të arrihen përmes ndërhyrjeve të 
politikave.  

 

 
 
 
 
 

Treguesit  (OECD, 2002) përcaktohen si faktorë sasiore dhe cilësore ose variabla që ofrojnë mënyra 
të thjeshta dhe të besueshme për të matur arritjet, ose që reflektojnë ndryshimet e lidhura me një 
ndërhyrje ose vlerësojnë performancën e një aktori në zhvillim. Treguesit janë përmbledhje e të 
dhënave të papërpunuara ose të përpunuara që ndihmojnë për të shprehur numerikisht një fenomen 
në studim ose për të kuptuar realitetet komplekse.  

■ Treguesit sasiorë përcjellin informacion objektiv rreth botës reale dhe janë numerikë (vlera 
absolute si dhe përqindje).  

■ Treguesit cilësorë kanë të bëjnë me karakteristika jo-numerike të objektit të studimit dhe mund të 
përfshijnë informacion subjektiv, opinione dhe gjykime. Evidenca cilësore tipikisht shprehet si 
informacion përshkrues, edhe pse mund të shprehet me numra.   

Shembuj të treguesve sasiorë dhe cilësorë ofrohen në Tabelën 2.1. 

Tabela 2.1 Shembuj të treguesve sasiorë dhe cilësorë   

Tregues  

Tregues sasiorë 

Shpenzimet për arsimin fillor 

Numri i mësuesve të shkollave fillore 

Nivelet e regjistrimit dhe braktisjes së shkollës  

Niveli i aftësive për të shkruar e lexuar  

Tregues cilësorë 

Pëershtatshmëria e kurrikulumit  

Cilësia e atmosferës së mësim-dhënies në klasë  

Kënaqësia nga metodat e të mësuarit  

Ndryshimi në perceptimin e statusit të fuqizimit dhe varfërisë 

Burimi: UNDG, 2005 

Synimet  janë shprehje objektive të atyre që 
duhet të arrihen. Ato zakonisht janë shprehje 

jo-teknike dhe jo të numërueshme. 

 

Targetet janë arritje 
individuale, të 

vëzhgueshme të lidhura 
me një synim.  

Treguesit  janë 
variabla që 

përdoren për të 
matur progresin  
drejt një synimi. 
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Përsa i përket efektivitetit të treguesve në kontekstin e monitorimit, karakteristikat më të rëndësishme 
janë ato që: 

■ ofrojnë masa direkte dhe jo ambivalente për progresin me kalimin e kohës; 

■ zgjidhen në nivelin e duhur të shpërndarjes; 

■ kanë lidhje direkte me ndërhyrjet; 

■ kanë lidhje me politikë-bërjen. 

Kërkesa e përgjithshme është që treguesit duhet të jenë në përputhje me të dhënat e disponueshme 
dhe kapacitetet për grumbullimin e të dhënave. 

 

2.3 Clësia e të dhënave dhe burimet e tyre 

Treguesit që plotësojnë të gjitha kriteret e cilësisë rrisin nivelin e besueshmërisë së procesit të 
monitorimit, si dhe kapacitetin e tyre për t’u përdorur me kalimin e kohës nga aktorë të ndryshëm. 

Eurostat (2003) përcakton cilësinë e statistikave duke ju referuar gjashtë kritereve të mëposhtme. 

1. Lidhja : një kërkim ka lidhje nëse plotëson nevojat e përdoruesve. 

2. Saktësia : saktësia përkufizohet si lidhja afërsia ndërmjet vlerës së parashikuar dhe (vlerës së 
vërtetë) të panjohur. 

3. Momenti kohor dhe përpikmëria  në shpërndarjen e rezultateve: shumë përdorues duan Tabela 
të përditësuara që publikohen shpesh dhe në kohë, me të dhënat e rëna dakord më parë. 

4. Aksesibiliteti dhe qartësia e informacionit: të dhënat statistike kanë më shumë vlerë kur janë të 
aksesueshme lehtësisht nga përdoruesit, dhe të disponueshme në formatet e dëshiruara nga 
përdoruesit dhe të dokumentuara në mënyrën e duhur.  

5. Krahasueshmëria : statistikat për një karakteristikë të caktuar kanë përdorimin më të madh kur 
ato mundësojnë krahasime të besueshme të vlerave të karakteristikës në hapësirë dhe kohë. 
Komponenti i krahasimit thekson krahasimin e statistikave të njëjta ndërmjet vendeve. 

6. Koherenca : kur e kanë origjinën nga një burim i vetëm, statistikat janë koherente për faktin se 
konceptet elementare mund të kombinohen në mënyra më komplekse. Kur ato vijnë nga burime të 
ndryshme, dhe në veçanti nga studime statistikore të frekuencave të ndryshme, statistikat janë 
koherente vetëm nëse janë të bazuara në standarde të njëjta të përkufizimeve, klasifikimeve dhe 
metodologjive. 

Në vazhdim të këtyre kritereve për cilësinë e të dhënave, një rol thelbësor luhet nga burimet e të 
dhënave duke qenë se ka një lidhje të fortë ndërmjet shkallës së cilësisë së të dhënave dhe 
bësueshmërisë së burimit të tyre. Një burim i besueshëm të dhënash duhet të jetë tërësor në mbulim, i 
paanshëm dhe konsistent me kalimin e kohës (ETF, 2013). 

Si burime më të shpeshta të dhënash shërbejnë të mëposhtmet.  

Databazat administrative përfshijnë të dhëna të grumbulluara dhe të ofruara nga institucionet 
publike. Ato janë krijuar me qëllim monitorimin e individëve ose enteve të veçanta për arsye fiskale, 
ligjore ose të tjera, dhe ato zakonisht përmbajnë detaje të thella gjeografike (p.sh databazet e 
shërbimeve publike të punësimit për regjistrimin e të papunëve, regjistrat shkollorë të nxënësve).  
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Studimet janë mjete statistikore për grumbullimin e informacionit dhe ato ofrojnë një përshkrim 
përmbledhës të një fenomeni të caktuar ose një grupi njerëzish, si në rastion e Studimit të Forcës së 
Punës, një studim standard i bazuar në familje që grumbullon të dhëna të lidhura me punën.   

Censuset  ose regjistrimet e popullsisë janë procedura nëpërmjet të cilave grumbullohet dhe 
regjistrohet informacion rreth anëtarëve të një popullate të caktuar. Shembuj tipikë janë regjistrimet e 
popullsisë dhe njësive familjare, por ka gjithashtu regjistrime në bujqësi, shërbime dhe industri.   

Tabela 2.2 Karakteristikat kryesore të burimeve të të dhënave 

Karakteristika Databazat Administrative Studimi Censusi 

Kritere përfshirëse Të gjitha ngjarjet të regjistruara 
Të gjitha njësitë e 
kampionuara 

Të gjitha 
njësitë 

Kostoja E ulët Mesatare E lartë 

Shpeshtësia Në vazhdimësi 1, 3 ose 5 vjet 10 vjet 

Burimi i të dhënave mund të kategorizohet si primar ose dytësor. 

■ Burimet primare  janë dokumenta origjinalë ose të dhëna që ofrojnë evidencë të dorës së parë 
ose direkte (p.sh intervistat me zyrtarë të vendit).  

■ Burimet dytësore  përfshijnë informacion rreth burimeve primare i cili është përpunuar dhe 
interpretuar. Kjo kategori përfshin organizatat ndërkombëtare (p.sh. Eurostat, Banka Botërore,  
Organizata Ndërkombëtare e Punës, OECD, etj.) që ofrojnë të dhëna dhe tregues bazuar në  
informacionin e mbledhur nga vendet e veçanta dhe të dhëna të tjera primare.   

Kur të njëjtat të dhëna janë të disponueshme nga burime të ndryshme, është me vend që të zgjidhet ai 
burim që është më i besueshmi, duke garantuar që të dhënat të jenë me cilësi të lartë. 

2.4 Targetimi 

Sipas Kuadrit të Përbashkët të Vlerësimit (2012), Instrumentit të përbashkët Europian për menaxhimin 
e cilësisë për sektorin publik, një target është një nivel performance që njihet si referencë ose masë 
standarde kundrejt së cilës një situatë e caktuar mund të krahasohet. Ai mund të korrespondojë me 
vlerën më të mirë të një treguesi përsa i përket një procesi të caktuar nën konsiderim. Alternativisht ai 
mund të jetë vlera që një tregues ka për një vit të caktuar (i zakonshëm), i cili zgjidhet si referencë për 
të krahasuar vlerat e viteve të tjera për të analizuar zhvillimin e tyre me kalimin e kohës. 

Një nga sfidat në një ushtrim targetues është mungesa e krahasueshmërisë (p.sh. krahasueshmëria e 
të dhënave). Kjo i referohet mungesës së procedurave të duhura për të siguruar përcaktime dhe 
metodologji standarde. 

Targetimi zakonsht shihet si një pikë për të mësuar të ndërsjelltë, dhe luan një rol të rëndësishëm 
brenda një procesi për përmirësim të vazhdueshëm. ‘Qëllimi i çdo procedure targetimi është të 
zgjerojë horizontin, të ofrojë një tablo më të mirë të pikave të dobëta dhe të forta, të përmirësojë 
proceset e brendshme dhe të jashtme, të mësojë nga të tjerët, të parandalojë përsëritjet dhe të çojë 
në identifikimin, shkëmbimin dhe aplikimin e Praktikave më të Mira’ (Komisioni Europian, burim 
online). 

Në nivel BE, dokumentat stategjike bazë (Europa 2020; ET 2020), Monitori i Arsimit dhe Trainimit dhe 
Monitori i Performancës së Punësimit përdorin Kuadrin e Përbashkët të Vleresimit dhe mbështetin 
Shtetet Anëtare të BE të forcojnë kapacitet e tyre analitike të bazuara në evidencë. Për 2020 janë 
identifikuar një sërë targetesh me qëllim sigurimin e standardeve për krahasim, inkurajim të 
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shkëmbimit të informacionit dhe nxitjen e të mësuarit mes moshatarëve (Komisioni Europian, 2013). 
Raporti vjetor i monitorimit (Arsim and Trainim; Performanca e Punësimit) përcakton progres për 
targetet dhe treguesit bazë të Europa 2020 dhe ET 2020, përfshirë targetet kryesorë të Europa 2020 
në arsim, trainim dhe punësim, duke lejuar krahasim mes vendeve, dhe me mesataret e BE dhe 
rezultatet më të larta dhe më të ulëta në BE.  

Planet e përbashkëta të monitorimit në BE (brenda Kuadrit të Europa 2020) nuk kanë për qëllim të 
renditin vendet sipas performancës së tyre. Qëllimi i këtij ushtrimi që përfshin shumë vende është të 
ofrojë një mjedis pune të përshtatshëm që lejon vendet të mësojnë nga njëri-tjetri, dhe të japin 
konsideratën e duhur për pika të ndryshme fillimi, trashëgimi të të kaluarës (p.sh. ritmi i ndryshëm i 
kalimit nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e tregut) dhe sfidat e tanishme. Funksioni madhor i 
këtij procesi është të udhëheqë veprime të përbashkëta të BE dhe mbështesë fushat e politikave që 
kanë mbetur mbrapa dhe që pengojnë Europën në fitimin e konkurrencës globale për zhvillim 
economik dhe social.  
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SEKSIONI 3. MJET MONITORUES I KORNIZËS  

Nën ndikimin dhe rishikimin e komponentëve të rregullimeve institucionale u hartuan Vizioni i Aftësive  
2020, harta dhe planet për zhvillimin e kapaciteteve. Vendet pjesëmarrëse theksuan fushat e 
mëposhtme si prioritare: 

■ rritje të investimeve në arsim, trainim politikat e tregut të punës; 

■ përmirësim të cilësisë së sistemeve që zhvillojnë aftësitë, përfshirë reagimin ndaj nevojave të 
tregut të punës; 

■ ndërtimin e kapaciteteve vlerësuese për sistemet e aftësive dhe forcimin e qasjes sektoriale për 
zhviilimin e aftësive; 

■ promovimin e sipërmarrjes, përfshirë të mësuarit rreth sipërmarrjeve dhe novacionin;  

■ sigurimin e mundesive për zhvillim të aftësive për të gjithë sipas perspektivës për të mësuarin 
gjatë gjithë jetës, dhe lehtësimin e tranzicionit për në punë më cilësore ; 

■ promovimin e politikave të përfshirjes sociale në arsim dhe punësim; 

■ sigurimin e qeversjes efektive (veçanërisht kapacitetet për koordiminim e zhvillimit dhe zbatimit të 
politikave sektoriale) dhe ndërtimin e kapaciteteve lokale. 

Duke u bazuar në koto prioritete të përbashkëta për të gjitha vendet, mjeti monitorues i KORNIZËS 
kap specifikën e procesit të zhvillimit të aftësive  si nga perspektiva e taksonomisë (nga inputi tek 
impakti dhe treguesit e kontekstit) dhe në termat e fushave kryesore të politikave (sistemet e arsimit 
dhe trainimit, ofrimi i aftësive; pjesëmarrja në tregun e punës). 

 

3.1 Struktura e treguesve   

Mjeti monitorues i KORNIZËS bazohet në një listë të vetme të treguesve  (sasiore dhe cilësore) me dy 
dimensione: 

■ dimensioni kombëtar : tregues specifikë për vendin  – një sërë treguesish për të ndjekur 
progresin drejt Vizionit të Aftësive  2020, hartës dhe planit për zhvillimin e kapaciteteve; 

■ dimension i BE dhe rajonal : treguesit e përbashkët  – një përzgjedhje e treguesve që lidhin 
nivelin kombëtar me atë të BE dhe proceset e bashkëpunimit rajonal (strategjitë Europa 2020 dhe 
EJL 2020) dhe reflekton targetet më të përshatshme dhe targetet për zhvillimin e aftësive.  

Kështu që treguesit specifikë të vendeve lidhen me prioritetet e tyre dhe masat (që rezultojnë nga 
rishikimi i komponentëve të parashikimit dhe rregullimeve institucionale). Burimet e referencës për 
grupin e përbashkët të treguesve janë Kuadret kryesorë strategjikë në nivel BE dhe rajonal dhe puna 
e vazhdueshme për përcaktimin e tregusve të duhur për dokumentat strategjike të vendeve (proceset 
e programimit nën IPA II). Synimi është që të mbështen përpjekjet e vendeve drejt pajtueshmërisë së 
plotë me kërkesat e BE.   

Treguesit mund të grupohen sipas taksonomisë së mëposhtme, sipas kujt faze të zhvillimit të aftësive i 
referohet procesi: 
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■ tregues të inputit , matja e investimeve në arsim, trainimin e mësuesve, dhe politikat aktive të 
tregut të punës (ALMPs); 

■ tregues të procesit , që kapin pjesëmarrjen në arsim dhe trainim sipas perspektivës së të mësuarit 
gjatë gjithë jetës dhe niveli i përmbajtjes së orientuar nga e ardhmja në proceset e të mësuarit 
(p.sh. aftësitë dixhitale, gjuhët e huaja); 

■ tregues të outputit/rezultateve , që matin arritjet dhe dështimet e proceseve të arsimit dhe trainim 
(p.sh. niveli i përfundimit, braktisësit e hershëm të shkollës); 

■ tregues të impaktit , ofrojnë informacion për rendimentin e arsimit dhe trainimit dhe aftësive të 
përmirësuara për një ekonomi intensive të njohurve; 

■ tregues të kontekstit , ofrojnë informacion mbi nivelet e punësimit dhe tregues të tjerë për trendet 
demografike dhe ekonomike. 

Treguesit e identifikuar mund të grupohen në tre fusha kryesore siç përcaktohet në Strategjinë Europa 
2020 dhe qasjen e saj të bazuar në evidencë. (Kuadri i Përbashkët i Vlerësimit): 

■ Fusha e politikës 1 : Përmirësimi i sistemeve të arsimit dhe trainimit (rritja e nivelit të aftësive, 
fitimi i kompetencave bazë, parandalimi i braktisjes së hershme të shkollës, etj.); 

■ Fusha e politikës 2 : Përmirësimi i ofertës së aftësive, produktiviteti dhe të mësuarit gjatë gjithë 
jetës (adaptimi i aftësive me kërkesën për punë; masat për trainim, etj.); 

■ Fusha e politikës 3 : Rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës (punësim, papunësia, pjesëmarrje e 
grupeve specifike në tregun e punës, investimet dhe pjesëmarrja në ALMPs, etj.). 

Struktura lejon monitorimin e progresit drejt priorititeve të vendit brenda çdo fushe politike, sipas 
treguesve kyçë  (K) dhe një grupi të nën-treguesve përkatës. Kur është e mundur treguesit duhet të 
ndahen sipas seksit dhe moshës. 

 
3.1.1 Lista e përbashkët e tregusve të monitorimit 
Lista e treguesve të përbashkët përmban evidencë kyçe që buron nga Kuadret strategjikë të Europa 
2020 dhe EJL 2020, që lidhen me procesin e zhvillimit të aftësive. Këta tregues reflektojnë 
dimensionet e BE dhe rajonale të mjetit të monitorimit.  

Treguesit me shkronja korsive në Tabelën 3.1 u propozuan fillimisht si një grup i përbashkët 
treguesish. Ata u lëvizën pas kontrolleve për fizibilitet për shkak të disponibilitetit dhe 
krahasueshmërisë së ulët mes vendeve të EJLT. Shumica e tyre vjen nga regjistrat kombëtarë 
administrativë (p.sh. investimet në arsim sipas programit dhe ALMPs; pjesëmarrja e mësuesve dhe të 
papunëve në trainim të mëtejshëm; niveli i përfundimit të studentëve të AFP, etj.). Treguesi në 
punësimin e të sapo diplomuarve (target i ET 2020) kërkon ndryshime metodologjike të Studimeve të 
Forcës së Punës në vendet e EJLT (përveç Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Turqisë).  

Nevojitet punë dhe mbështetje e mëtejshme në rajon për të përdorur evidencën e disponueshme 
(p.sh. për të llogaritur tregues shtesë) dhe për të ndryshuar instrumentet aktuale metodologjikë 
(veçanërisht Studimet e Forcës së Punës). Databazat administrative (regjistrat kombëtarë) duhet të 
lidhen dhe të përmirësojnë cilësinë, transparencën dhe disponueshëmrië. Vendet e EJLT (me 
mbështetjen e BE) duhet të marrin hapa vendimtarë në përmirësimin e disponueshmërisë së 
evidencës në tregues kyçë të ZHBNJ.  
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Shtojca 2 prezanton listën e detajuar të treguesve të përbashkët, përfshirë përkufizimet dhe burimet e 
të dhënave.  
 
 

Tabela 3.1 Struktura e listës së përbashkët të treguesve sipas fushës së politikës 

Fusha e politikës 1 
Sistemi i arsimit dhe trainimit 

Fusha e politikës 2 
Përshtatja e aftësive 

Fusha e politikës 3 
Pjesëmarrja në tregun e 

punës  

Financimi i arsimit (përfshirë 
sipas programeve arsimore) 

Investimi në zhvillimin e aftësive 
për të papunët 

Financimi i  ALMPs 

Mbështetja në trainimin e  
mësuesve 

Pjesëmarrja në AFP K: Të mësuarit gjatë gjithë jetës Activizimi i të papunëve 

Sipërmarrja  

Zhvillimi i aftësive për të 
papunët 

K: Ndjekja e arsimit të lartë  Niveli i punësimit të të sapo 
diplomuarve  

K: Niveli i punësimit  

K: Personat shumë të 
kualifikuar 

K: Fitimi i aftësve bazë Niveli i punësimit i studentëve të 
AFP 

K: Braktisësit e hershëm të 
shkollës 

Kompletimi i AFP 

Aftësitë gjuhësore dhe numerike 
të të rriturve 

K – Tregues kyç 

Dimendioni i përfshirjes sociale i arsimit dhe trainimit mund të përmblidhet si synim për të arritur 
sisteme arsimi dhe trainimi të hapura, tërheqëse dhe përfshirëse, që lejojnë individët të fitojnë njohuri, 
aftësi dhe kompetenca për punësim dhe jetesë. Përfshirja sociale reflektohet në listën e treguesve të 
përbashkët nga përdorimi i evidencës në fitimin e aftësive bazë, aftësive gjuhësore dhe numerike të të 
rriturve, ndërprerjen e hershme të shkollës, dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës. Tregues specifikë 
kombëtarë reflektojnë përpjekjet e vendeve për t’i bërë sistemet e arsmit dhe trainimit më 
gjithëpërfshirëse dhe për të përmirësuear pjesëmarjen e grupeve të pafavorizuara në tregun e punës 
përmes zhvillimit të aftësive (p.sh. reduktimi i diferencave gjinore dhe teknike në arsim dhe tregun e 
punës; duke u mundësuar personave me aftësi të kufizuara zhvillimin e aftësive dhe pas kësaj 
punësimin, etj.). 

3.1.2 Lista kombëtare e treguesve të monitorimit 
Duke qenë se vendet kanë prioritete të ndryshme, siç përcaktohet në Vizionin e Aftësive 2020 dhe 
hartat, grupi specifik i treguesve të çdo vendi reflekton proritete politikash të caktuara. Treguesit 
specifikë të vendeve fokusohen në zona të tilla të zhvillimit të arsimit dhe trainimit; masa aktive të 
tregut të puëns; rregullime të mësuari gjithpërfshirëse; rendimentin e arsimit dhe trainimit; dhe 
performancën e tregut të punës. Tabela 3.2 përshkruan një numër treguesish specifikë kombëtarë për 
ZHBNJ. 
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Tabela 3.2 Shembuj të treguesve kombëtarë  

Treguesi Përkufizimi Burimi Koha 

Niveli NEETs (15–24) 
(%) 

Të rinj (15–24) që nuk janë në punësim, arsim 
ose trainim 

Studim i 
Forcës së 
Punës 

Vjetore 

Pjesa e kategorive të 
vështira për t’u 
punësuar që marrin 
pjesë në ALMPs (%) 

Grupet e vështira për t’u punësuar përkufizohen 
sipas Planeve Kombëtare të Veprimit për 
Punënësim 

Shërbimet 
Kombëtare 
të Punësimit 

Vjetore 

Pjesa e sipërmarrjeve 
novatore (%) 

Pjesa e sipërmarrjeve të karakterizuara nga 
aplikimi i produkteve, shërbimeve ose proceseve 
të reja ose të përmirësuara ndjeshëm, një 
metodë e re marketingu ose një metodë e re 
organizimi në praktikën e biznesit, oragnizimin e 
punës ose marrëdhëniet e jashtme të një 
organizate me mjedisin 

Regjistrat e 
sipërmarrjev
e 

Vjetore 

 

3.2 Monitorimi i bazuar në evidencë cilësore 

Inisiativa KORNIZA, nën rishikimin e rregullimeve institucionale, adreson kapacitet institucionale të 
vendeve për të marrë përsipër dhe për të arritur Vizionin e Aftësive  2020. Çështje të përbashkëta në 
planet për zhvillimin e kapaciteteve përfshijnë cilësinë e arsimit dhe trainimit, parashikimin e nevojave 
për aftësi të caktuara dhe të qenit të ndjeshëm ndaj nevojave të tregut të punës (p.sh. të mësuarit e 
bazuar në punë), zhvillimin e mëtejshëm të kuadreve kombëtare kualifikuese, qeverisje efektive 
(veçanërisht bashkëpunim mes aktorëve) në nivel kombëtar dhe ndërtim i kapaciteteve në nivel 
rajonal dhe lokal. 

Ky seksion plotëson qasjen sasiore të monitorimit (të detajuar në seksionin e mëparshëm dhe bazuar 
në një grup treguesisht) dhe ofron udhëheqje metodologjike dhe shembuj konkretë se si të 
monitorohet progresi i politikave dhe zhvillimi i institucioneve. Duhet theksuar se një nivel më i lartë 
kompleksiteti dhe burimesh përdoren për një proces cilësor monitorimi që fokusohet në kapacitetet për 
të hartuar dhe zbatuar politika për atësitë. Megjithatë një qasje cilësore për matjen e progresit  është e 
përshtatshme duke qenë se ajo ofron një tablo të plotë të shkallës së zhvillimti të një sektori/politike, 
pengesat kryesore, dhe hapat e nevojshëm për të përmirësuar hartimin e politikave dhe për të ecur 
përpara. Informacioni cilësor plotëson të dhënat sasiore dhe hedh dritë mbi fushat e politikave nën 
analizë.  

Ka disa inisiativa në nivel kombëtar dhe të BE, për të përdorur  informacion cilësor në matjen e 
progresit drejt synimeve të një politike. Monitorimi i Strategjisë Europa 2020, Kuadrit Strategjik për 
Arsimin dhe Trainimin 2020 dhe Strategjisë së EJL 2020 përfshin komponentë cilësorë. Duke qenë se 
ishte një kohë e shkurtër ndërmjet finalizimit të planeve për zhvillimin e kapaciteteve dhe rishikimin e 
rregullimeve institucionale dhe hartimin e udhëzimeve aktuale metodologjike, çështja e evidencës 
cilësore kërkon punë të mëtejshme në nivel kombëtar dhe rajonal. Kjo duhet të adresohet në një 
projekt tjetër të inistivës KORNIZA.  

Një qasje metodologjike për të matur dhe monitoruar progresin në termat e kapaciteteve për hartimtin 
e politikave është thjeshtëzuar në Tabelën 3.3. Ajo bazohet në eksperiencat ndër-kombëtare dhe 
rajonale, dhe rezulatet e rishikimit të rregullimeve institucionale dhe punën e ETF. Pjesa thelbësore e 
kësaj metodologjie është një matricë vlerësimi me pesë nivele që ju mundëson politikë-bërësve të 
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ndjekin progresin. Niveli më i ulët reflekton nevojën për zbatim të vazhdueshëm të reformës, ndërsa 
niveli më i lartë nënvizon politikë-bërje të konsoliduar4.  

Tabela 3.3 Kuadri i vlerësimit të ETF  

Niveli i zhvillimit Artikuj përshkrues 

1. I përkohshëm 

Masa politikash dhe rregullime institucionale të përkohshme/sporadike në 
fushën e politikës. Analiza e politikave bëhet në mënyrë të përkohshme, me 
aspak ose pak përdorim të rezultateve të analizës në përcaktimin e politikave, 
monitorimin dhe vlerësimin. Evidenca mblidhet në baza të përkohshme/ad-
hoc për të përmbushur nevoja specifike. Ka pak kuptim të procesit dhe fonde 
të pamjaftueshme. Ka koordinim dhe konsultim të ulët/të limituar ndërmjet 
aktorëve. Aktorët janë pak ose aspak të organizuar. Ka transparencë, 
komunikim dhe monitorim të limituar të rezultateve/performancës. 

2. Fillestar 

Ekzistojne kapacitet bazë për zhvillimin e politikave. Ka vetëm disa masa 
politikash të përkohshme. Aktorët themelorë janë përgjegjës për politikat por 
perfshirja (vertikale ose horizontale) e aktorëve është shumë e limituar. 
Analiza e politikave në lidhje me zhvillimin e politikave është në fazë 
fillestare. Furnizimi me staf dhe fondet e duhura është një sfidë krahasuar me 
synimet e miratuara të politikave. Ka komunikim dhe ndërveprim të mirë 
ndërmjet aktorëve, por nuk ka eficensë në organizim dhe ato ndhodhin 
kryesisht në mënyrë informale dhe/ose lidhen me veprime specifike. Ofrohen 
raporte periodike për të ndjekur zbatimin dhe progresin, megjithatë kjo 
praktikë nuk është e stabilizuar në të gjithë sistemin. 

3. I strukturuar 

Kapacitetet për hartimin e politikave janë zhvilluar më tej. Aktorët e tjerë 
informohen rreth inisiativave të politikës, por ju jepet një rol shumë i limituar 
në vendim-marrje. Koordinimi ndodh kryesisht në nivel kombetar dhe 
horizontal. Analiza e politikave përdoret shpesh në lidhje me zhvillimin e 
politikave dhe formon një pjesë të praktikave që përdoren për zhvillimin e 
sektorit. Nuk ka sfida madhore përsa i përket furnizimit me staf dhe fonde. 
Evidenca grumbulloet në bazë ciklesh, dhe janë përcakuar funksionet dhe 
rolet e aktorëve, duke lejuar maksimizimin e proceseve dhe rezultateve. 
Hartimi i politikave është i dokumentuar dhe i përcaktuar. 

4. I përcaktuar 

Ekzistojnë kapacitete të mira për hartimin e politikave. Janë krijuar struktura 
për menaxhimin e politikave, ato janë të standartizuara, të dokumentuara, të 
komunikuara dhe funksionojnë. Institucionet kryesore, partnerët social dhe 
akotrë të tjerë marrin pjesë dhe ndajnë përgjeghësi në nivel horizontal dhe 
vertikal, në disa faza të politkë-bërjes. Ekziston stafi dhe financimi i duhur. 
Sistemi në vetëvete ndjek performancën, reflekton mbi rezultatet dhe 
ndryshon treguesit e menaxhimit të ciklit të politikës për të plotësuar nevojat 
evoluese të sektorit dhe zhvillimet e tyre.  

5. I konsoliduar 

Ekzistojnë kapacitete optimale për hartimin e politikave. Masat e politikave 
monitorohen dhe rishikohen rregullisht, dhe përcaktohen e identifikohen 
praktika të mira. Aplikohet qeverisja në shumë nivele, si horizontale ashtu 
dhe vertikale në të gjtha fazat e hartimit të politikave. Ka staf dhe financim të 
mjaftueshëm që lejojnë novacionin në hartimin e politikave dhe zbatimin e 
tyre. Praktikat e vendit njihen në nivel ndërkombëtar si praktika të mira  dhe 
shërbejnë si referenca për aplikim e politikave në vënde të tjera.  

                                                      

4 Cikli i plotë: nga përcaktimi i axhendës, formulimi i politikës/planifikimi dhe alokimi i burimeve, zbatim i politikës/ofrimi i 
shërbimeve, monitorimi i politikës, vlerësimi dhe rishikimi. 
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Artikujt përshkrues mund të përshtaten dhe rishikohen në varësi të fushave specifike të politikave të 
përzgjedhura për vlerësim të progresit.  

Tabela 3.4 ofron një shembull se si matrica me pesë nivele mund të zbatohet në fushën e politikës së 
sigurimit të cilëisë së AFP, më fokus reformat në fushë si një artikull kyç për vlerësimin e progresit në 
zhvillimin e AFP.   

Tabela 3.4 Shembull i matricës së vlerësimit në sigurimin e cilësisë së AFP.  

Niveli i zhvillimit Arikujt përshkrues 

1. I përkohshëm 
Ka diskutime (që përfshijnë disa aktorë) në sistemin-nivelin e sigurimit të 
cilësisë së AFP. Diskutimi nuk është në nivel kombëtar dhe nuk ka një plan të 
qartë. 

2. Fillestar 
Ka debate për politikat në nivel kombëtar në sistemin-nivelin e sigurimit të 
cilësisë së AFP që përfshin të gjithë aktorët më qëllim përcaktimin e drejtimit 
të politikave. 

3. I strukturuar Është miratuar drejtimi i politikave (strategjia) për sistemin-nivelin e sigurimit 
të cilësisë së AFP. Mekanizmat qeverisëse janë të qarta. 

4. I përcaktuar Janë miratuar plane zbatuese të politikave (operacionale) për sistemin-nivelin 
e sigurimit të cilësisë së AFP.  

5. I konsoliduar 
Reforma e sistemit-nivelit të sigurimit të cilësisë është implementuar në tërsi  
dhe funksionon, të gjithë aktorët janë përfshirë në mënyrë aktive. (Faza 
prezantuese mbyllet me rishikimin e arritjeve.) 

Zbatimi i procesit të monitorimit cilësor zakonisht ndjek një qasje me tre hapa, ilustruar me shembuj në 
fiugrën 3.1. 
 

Figura 3.1 Procesi monitorues cilësor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një proçes i tillë vlerësimi duhet të orientohet siç duhet gjatë fazës së zbatimit. Disa nga aspektet më 
sfiduese kanë të bëjnë me disponueshmërinë e burimeve për të kryer procesin kompleks të hetimit, 
intervistimit, të bërjes së ndryshimeve dhe vërtetimit të rezultateve. Një sërë aktorësh duhen 
konsultuar kur zona target është sektori i ZHBNJ. Ka gjithashtu nevojë për të dhënë kohë të 

Faza I 
SHQYRTYMI 

Mjeti : vëzhgim cilësor i perceptimit 

Si: vlerëso perceptimin e aktorëve  

Çfarë : ofro elementet për 
vlerësimin e parë ose të 
përgjithshëm.  

Faza II 
VLERËSIM I THELLË 

Mjeti : intervista të thella 

Si: heto më tej çeshtjet kritike që 
dalin nga faza shqyrtuese.  

Çfarë : ofro informacion rreth 
zonave kryesore ky nevojitet 
përmirësim.  

Faza III 
RISHIKIMI DHE MIRATIMI 

Mjeti : konsultimi i aktorve 

Si: mbledhje pune për rezultatet e 
vlerësimit (nëse nevojiten 
korigjime) dhe miratimit 

Çfarë : rezultatet e shqyrtimit dhe 
vlerësimit të thellë rishikohen dhe 
miratohen: përcakohet një nivel 
zhvillimi 
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mjaftueshme për zbatimin dhe konsolidimin e reformave. Kjo mundëson ndryshimet në fushën e 
politikës për tu kuptuar si duhet dhe mundëson realizimin e një renditjeje të re (në aspeketin e 
niveleve të zhvillimit). E njëjta metodologji cilësore monitorimi duhet përdorur për të garantuar 
grumbullimin e provave të besueshme mbi progresin gjatë viteve. 

 

3.3. Procesi i monitorimit: fazat kryesore dhe kontributi në zhvillimin e 
politikave 

Pasi janë identifikuar lista e plotë e treguesve dhe burimi i të dhënave, duhet të planifikohen fazat e 
ndryshme të procesit të monitorimit, duke filluar nga grumbullimi i të dhënave dhe informacionit tek 
raportimi dhe përdorimi i evidencës rezultuese për të mëbshtetur ciklet e politikave.  

Një plan monitorimi duhet të përcaktohet dhe miratohet nga institucionet dhe aktorët që morën pjesë 
në zhvillimin e Vizionit të Aftësive  2020. Plani duhet të përmbajë referenca të qarta për treguesit dhe 
artikuj të tjerë cilësorë (p.sh. veprime legjislative) që janë subjekt i monitorimit, siç përcaktohet në 
hartat e vendeve dhe planet për zhvillimin e kapaciteteve; institucioni që udhëheq procesin e 
monitorimit dhe të raportimit; burimet e të dhënave dhe informacionit; dhe momenti i procesit të 
monitorimit. 

 

Figura 3.2 Pikat që duhen specifikuar në një plan monitorimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çfarë duhet të monitorohet 
(objektivat e planit të monitorimit: 

rezultatet e pritshme dhe treguesit ) 

Nga kush dhe me kë 
(rolet dhe përgjegjësitë) 

Kur 
(plani i aktiviteteve) 

Si 
(menyrat e verifikimit/burimi 

i informacionit) 

Si do të përdoren të dhënat e 
monitorimit 

(përdorof results in the politika cycle) 

Plani i 

monitorimit
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Tabela3.5 Struktura e planit të monitorimit (shembull) 

 

Fusha e politikës 1. Sistemet e arsimit dhe trainimit 

Përgjegjësi kryesor (të identifikohet në nivel kombëtar, p.sh. ministria përkatëse): 

Fusha e politikës 1. Përmirësimi i sistemeve të arsimit dhe trainimit (rritja e nivelit të aftësive, fitimi i kompetenaceve 
kyçe, parandalimi i braktisjes së hershme të shkollës, etj.) 

Treguesi 

Viti 
fillestar 
(2010) 

Targeti 
(2020) 

Menyrat e 
verifikimit/ 
Burimi i 
informacionit 

Frequenca e 
grumbullimit 
të dhënave 

Disponueshmëri
a kohore e të 
dhënave  

Kush është 
përgjegjës 
për 
grumbullimin 
dhe 
shpërndarjen 
e të dhënave 

Data e 
rezultateve të 
monitorimit, 
shperndarja 
dhe përdorimi 
(kur janë të 
dhënat dhe 
informacioni 
të 
disponueshm
e për të 
ushqyer ciklin 
e politikave) 

K1.1: 
Ndjekja e 
arsimit të 
lartë  

  LFS Vjetore p.sh. Prill (sipas 
planit kombëtar 
të shpërndarjes 
së statistikave) 

p.sh. Zyra 
Kombëtaree 
Statistikave 

 

K1.2: 
Personat 
shumë të 
kualifikuar 

  LFS Vjetore p.sh. Prill (sipas 
planit kombëtar 
të shpërndarjes 
së statistikave) 

  

K1.3: Fitimi i 
aftësive 
bazë 

  Rezultatet e 
PISA, OECD 

Çdo tre vjet Disponueshmëri
a e rezultateve 
sipas OECD 

  

K1.4: 
Braktisësit e 
hershëm të 
arsmit dhe 
trainimit 

  LFS Vjetore p.sh. Prill (sipas 
planit kombëtar 
të shpërndarjes 
së statistikave) 

  

 

 

3.3.1 Mjete vizuale për monitorim 
Bazuar në mjetet e BE për monitorimin e progresit, ky seksion ofron këshillë teknike sesi të përdoren 
mjetet grafike që ju lejojnë politikë-bërësve një vizualizim të shpejtë të tedencave dhe progresit drejt 
targeteve nga një perspektivë kombëtare, e bashkuar me referencat në targetet rajonale dhe ato të 
BE.  
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Figura 3.3 Progresi drejt rezultateve 

 

Shënim spjegues: 

■ Të dhënat kombëtare, rajonale dhe mesatarja e BE, i referohen vitit fillestar (2010) dhe ofrojnë 
informacion në pikën/nivelin e fillimit.  

■ Trajektorja e pritshme e treguesve të përzgjedhur drejt targetit (për 2020 ose një afat tjetër kohor) 
duhet të përcaktohet duke përdorur informacionin mbi tedencat e së kaluarës dhe progresin e 
pritshëm. Devijimet nga trajektorja e pritshme sinjalizojnë nevojën për ndryshimin e politikave 
(p.sh. rritjen ose ndërmarrjen e investimeve më eficente; eliminimin e pengesave të pritshme. Kur 
ka çrregullime madhore, (p.sh. kriza ekonomike, ndryshime/dëmtim i të dhënave nga perspektiva 
metodologjike), politikë-bërësit duhet të rishikojnë targetet. 

■ Përdorimi i tedencave dhe targeteve rajonale dhe të BE për krahasimin e performancës dhe 
tedencave me kalimin e kohës. 

■ Boshllëku ndërmjet të dhënave reale dhe targeteve të miratuara në fund të periudhës së zbatimit 
pasqyron efektet e politikave dhe faktorëve të tjerë (p.sh. ndryshimet demografike; dinamikat 
ekonomike, etj.)5.  

Një shembull ilustrues për këtë qasje është raporti i Monitorimit të BE për Arsimin dhe Trainimin dhe 
mjeti i tij vizualizues6. Objektivi i tij është të mbështesë vlerësimin e performancës dhe progresit të 
Shteteve Anëtare të BE në lidhje me targetet e Europa 2020 dhe ET 2020. 

                                                      

5 Me qëllim që të dallohen efektet e ndryshme (p.sh. politikat dhe faktorët e kontekstit), duhet të aplikohet një metodologji më 
komplekse (p.sh. Analiza e Komponentit Principal/Analiza e Diskriminantit të faktorëve të ndryshëm). 
6 http://ec.europa.eu/arsim/dashboard/index_en.htm 
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Figura 3.4 Mjete grafike për analizën e progresit në nivel kombëtar, përfshirë targetet 
rajonale dhe të BE  
 

1. Analizimi i situatës 
fillestare 
Pika fillestare e procesit të 
monitorimit është përshkrimi 
i situatës fillestare, duke 
treguar gjendjen aktuale të 
treguesve të përzgjehdur për 
një fushë politike të veçantë. 

 

 

 

 

2. Ndyshimet nga viti 
fillestar  
Ky hap mund të përmblidhet 
nga pyetja e mëposhtme: 
Çfarë ndodhi ndërkohë? 
Duke llogaritur ndryshimet 
nga fillesa, ky grafik tregon 
tedencat pozitive ose 
negative. Për më tepër duke 
u fokusuar në informacionin 
unik të artikujve vizualizues 
(p.sh. ‘ndryshimi’), një 
analizë tërësore e një 
treguesi të mirë-detajuar dhe 
një vështrim në thellësi në 
nivel vendi janë të 
mundshme.  

 

 

 

 

3. Tedencat dhe targetimi 
rajonal  
Një grafik i serive kohore 
tregon një tedencë të 
treguesit drejt targetit 
kombëtar, duke lejuar në të 
njëjtën kohë targetimin në 
nivel rajonal. Ai i jep 
përgjigje pyetjes së 
mëposhtme: A po ecim në 
drejtimin e duhur? Si po 
punojmë ne në krahasim me 
tërë rajonin? 
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4. Targetimi i BE  
Kur treguesit kanë lidhje me 
BE (p.sh.treguesi kyç në 
listën e përbashkët të 
KORNIZËS), vendet duhet të 
kontrollojnë se çfarë po 
ndodh në nivel BE, me 
qëllim që të identifikojnë 
fusha për përmirësim, por 
edhe të mësojnë nga 
suskseset ose dështimet e 
Shteteve Anëtare të BE, dhe 
të përgatiten për kërkesat e 
ardhshme si Anëtarë të BE.  

 
3.3.2 Monitorimi i zhvillimit të politikave 
Aktivitetet e monitorimit duhet të ndodhin në bazë të rregullt (p.sh.vjetore) dhe të planifikohen në 
mënyrë të tillë që të ofrojnë një kontribut solid për zhvillimin e politikave, përfshirë ndryshimin e tyre 
kur është nevoja. Kalendari i monitorimit duhet të theksojë momentet kulmore të aktivitetit të 
monitorimit si një proces i vazhdueshëm që duhet të përsëritet për disa vite. Ai duhet të jetë i 
krahasueshëm me (i) disponueshmërinë e të dhënave; dhe (ii) programin e politikave kombëtare dhe 
planifikimin e buxhetit. Studimet e të dhënave për vitin e mëparshëm zakonsht publikohen në Maj ose 
Qershor, ndërsa planifikimi i politikave dhe buxheteve  për vitin e ardhshëm zakonisht finalizohen në 
Shtator. 

Figura 3.5 përshkruan momentin dhe përmbatjen e çdo faze, me dy dimensione, atë kombëtar dhe të 
BE/rajonal . 

Figura 3.5 Lista e propozuar e kalendarit dhe aktiviteteve të monitorimit 
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4. Përfundimi i Arsimit të Lartë (%) - (2013)

Country X Target EU2020

Maj–Qershor  

FAZA I  

Grumbullimi i 
informatcionit dhe 

të dhënave 

Grumbullimi dhe 
përditësimi i të dhënave 

sasiore Informationi 
sasior në hartë dhe 

kapacitetet për zbatimit 
e planit 

Treguesit e 
përbashkët 

rajonalë 
dhe të BE 

Tregues 
specifike 

kombëtarë 

Qershor  

FAZA II 

Monitorimi dhe 
hartimi i raportit 

Analiza e progresit dhe 
identifikimi i pengesave 

dhe sfidave 

Hartimi i raportit për 
prioritetet e Vizionit të 

Aftësive 2020 

Targetimi në 
nivel rajonal 
dhe të BE 

Monitorimi i 
progresit në 

nivel kombëtar 

Korrik –Shtator  

FAZA III 

Input për ciklin e 
politikave 

Rezultatet e monitorimit 
janë të disponueshme 

për planifikimin e 
politikave dhe alokimin e 

buxheteve 

Të mësuarit 
mes 

moshatarëve 

Input për 
ciklin e 

politikave 
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Faza e parë  – grupi i vetëm i treguesve kombëtarë, rajonal dhe të BE (të përbashkërt dhe specifikë 
sipas vendit) – përfaqëson një hap të vetëm në grumbullimin e të dhënave dhe informacionit për 
ZHBNJ me lidhje kombëtare, rajonale dhe në BE. Kjo lehtëson procesin e referencës në rajon dhe BE 
për treguesit kryesorë. 

Faza e dytë fokusohet në raportin e progresit dhe analiza. Ushtrimi (administrativ) i inventarizimit në 
zbatimin e masave të hartës  duhet të plotësohet nga një analizë e fuqishme e progresit të arritur në 
fushat kyçe të procesit të zhvillimit të aftësive: (i) sistemet e arsimit dhe trainimit; (ii) oferta e aftësive 
dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës; dhe (iii) pjesëmarrja në tregun e punës. Mjeti monitorues vizual 
duhet të përdoret (siç përshkruhet në Seksionin 3.3.1). 

Duhet të jetë e mundur të identikohen fusha të politikave që kanë treguar progres të ngadaltë ose jo 
progres (përfshirë ato në të cilat tedencat po përkeqësohen), dhe politikë-bërësit duhet të ndërmarrin 
masa. Masat korrektive duhet të kërkohen dhe miratohen (EJL Figura 3.5, Faza III). Mishërimi i 
treguesve përkatës të rajonit dhe BE në mbledhjen e evedencës siguron se ekziston një lidhje natyrale 
ndërmjet progresit kombëtar dhe targetimit në nivel rajonal dhe të BE. 

Faza e tretë është thelbësore. Ajo nxjerr në dritë nëse një proces monitorimi është menaxhaur si një 
veprim i pastër administrativ/burokratik ose nëse ai është një komponent solid i ciklit të politikave. 
Rezultatet e analizës së progresit duhet të përdoren në planifikin e politikave, përfshirë alokimin e 
buxheteve. Të gjitha fushat prioritare për të cilat nuk ka patur progres, ose ku ka tedenca që po 
përkeqësohen, duhet të adresohen përmes alokimit të burimeve, përmirësimit të zbatimit të tyre, 
eleminimin e pengesave, etj. Të dy dimensionet e grumbullimit të të dhënave dhe proceset e analizës 
(fazat I dhe II) lehtësojnë një qasje më të përshtatur për mësim mes moshatarëve në nivel rajonal. 
Referencat e përbashkëta (kundrejt targeteve rajonalë dhe të BE) ju mundësojnë vendeve të 
identifikojnë sfida të përbashkëta dhe të ndjekin rrugën e dialogut për zgjidhe të mundshme, përfshirë 
veprime të përbashkëta. 

Në esencë, monitorimi është rreth grumbullimit sistematik të të dhënave për të vleresuar se sa mirë po 
zbatohen politikat. Kjo lejon miratimin e veprimeve korrektuese dhe kontrollin e prioriteteve të 
miratuara. Ai nuk është për të ‘përmendur dhe turpëruar’ njëri-tjetrin. Kur realizohet në mënyrë 
tërësore dhe të lidhur (p.sh. mbaj nën vëzhgim ndikimin e politikës; influencat ndër-sektoriale), një 
proces i duhur monitorimi mbështet përmirësimin e vazhdueshëm dhe novacionin në zhvillimin dhe 
zbatimin e politikave. 

Kërkesa të tjera të rëndësishme përfshijnë mbajtjen e procesit të monitorimit të drejtë dhe transparent. 
Arritja e synimeve të politikës në zhvillimin e kapitalit njerëzor nuk është punë e lehtë. Arsimi dhe 
trainimi, së bashku me punësimin dhe përfshirjen sociale, është një ndër fushat më sfiduese të 
politikave për të gjitha vendet e zgjerimit dhe botën në përgjithësi. Investimet dhe reformat në arsim 
dhe trainim kërkojnë vite që të japin rezultate. Rritja e punësimit është e kushtëzuar ndjeshëm nga 
dinamikat ekonomike dhe proceset e ristrukturimit. Megjithatë mundësitë e çmuara për përmirësim 
humbin si rezultat i alokimit të limituar të fondeve (pavarësisht prioriteteve të shprehura), stafi jo i plotë 
i organizatave që ofrojnë shërbime, mungesa e bashkëpunimit ndërmjet aktorëve bazë, centralizimi i 
tepruar i politikë-bërjes dhe rregullimet joeficente të monitorimit. 
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SHTOJCË 

Shtojca 1. Treguesit e referencës për targetimin e BE dhe atë rajonal 

Pjesa I. Treguesit e Arsimit dhe Trainimit të Europa 2020 

Treguesi Përkufiizmi  

Targetet kryesore të Europë 2020 

Braktisësit e hershëm të arsimit dhe 
trainimit 
Europa 2020 targeti kryesor: më pak 
se 10% 

Proporcioni i popullsisë me moshë 18–24 me të paktën 
shumicën e viteve të arsmit të mesëm, që nuk janë më në 
arsim ose trainim 

Përfundimi i arsimit të lartë: 
Europa 2020 targeti kryesor: të paktën 
40% 

Proporcioni i popullsisë me moshë 30–34 që kanë mbaruar 
me sukses arsimin universitar ose të ngjashëm me atë 
universitar (ISCED 5 ose 6) 

Niveli i punësimit për grup moshën 
20–64  
Europa 2020 targeti kryesor: të paktën 
75% 

Numri i personave me moshë 20-64 në punësim si pjesë e 
popullsisë totale të të njëjtës grupmoshë 

Targetet e ET 2020 

Arsimimi dhe kujdesi para-shkollor  
Targeti i ET 2020: 95% 

Proporcioni i popullsisë që nga mosha 4 vjeç deri në moshën 
e arsimit të detyrueshëm që është i përfshirë në sistemin 
para-shkollor 

Përfitues të ngadaltë të aftësive bazë 
Targeti i ET 2020: 15% 

Pjesa e 15 vjeçarëve që dështojnë të arrijnë nivelin 2 në 
lexim, matematikë dhe shkencë  

Lëvizshmëria për të mësuar Leonardo da Vinci i orientuar jashtë (IVET) 
Erasmus i orientuar brenda (arsimi pas universitar) 

Niveli i punësimit të të sapo 
diplomuarve 
Targeti i ET 2020: 82% 

Pjesa e personave të punësuar me moshë 20–34 që kanë 
mbaruar me sukses arsimin e mesëm dhe të lartë, 1 ose 3 
vjet para vitit referencë të studimit dhe që nuk janë më në 
arsim ose trainim 

Pjesëmarrja e të rriturve në të 
mësuarit gjatë gjithë jetës 
Targeti i ET 2020: 15% 

Pjesa e polullsisë me moshë 25–64 që u shprehëm se 
morën arsim dhe trainim formal ose jo-formal në 4 javët para 
këtij studimi 

Targetet e propozuara të ET 2020 

Aftësi për gjuhë të huaja ISCED 2 studentët me nivel arritjesh B1 ose më të larta në 
gjuhë të huaj 
ISCED 2 studentët që mësojnë një gjuhë të dytë të huaj 

Treguesit e tjerë të ET 2020  

Investimet në arsim dhe trainim Shpenzimet e përgjithshme të qeverisë në arsim (% e PBB) 
Shpenzimet për institucionet arsimore për studentët në EUR 
PPS (fuqinë blerëse standarde) 

Kompetencat dixhitale Nxënësit në klasë të 4 (ISCED 1) që përdorin kompjutera në 
shkollë 
Individët me moshë 16–74 me aftësi të larta kompjuterike 

Kompetencat sipërmarrëse Individët me moshë 18–64 që besohet se kanë aftësitë e 
duhura dhe njohuritë për të filluar një biznes 

Arsimi dhe trainimi profesional Pjesa e studentëve në arsim e formim profesional  ISCED 3 
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Aftësi për tregje pune të së ardhmes Ndryshimi projektuar në punësim 2010–20 

Aftësi të të rriturve Përfitues të ngadaltë të aftësive bazë: shkrim e lexim, numra 
dhe zgjidhje të problemeve 

 

Pjesa II. Treguesit e EJL 2020  

Shtylla e Rritjes Inteligjente 

Targeti: shto 300 000 persona me kualifikim të lartë në forcën e punës 

Dimensioni i arsimit dhe kompetencave (K) 

Objektivat: 
■ redukto numrin e atyre që lënë me lehtësi arsimin dhe trainimin si  përqindje e popullsisë me 

moshë 18–24 
■ rrit përfundimin e arsimit të lartë si përqindje e  popullsisë me moshë 30–34 

Masat: 
■ prezanto politika për rritjen e aksesit të barabartë dhe pjesëmarrjen në arsim cilësor të të gjitha 

niveleve 
■ zbato masa për të parandaluar braktisjen e hershme të shkollës dhe mungesat dhe përmirëso 

nivelin e përfundimit në të gjitha nivelet 
■ standardizo kualifikimet dhe hiq pengesat për njohen e tyre  
■ siguro që arsimi të plotësojë më mirë nevojat ekonomike dhe të tregut të punës  
■ zhvillo aftësitë sipërmarrëse në të gjitha nivelet e arsimit dhe trainimit 

Shtylla e Rritjes Gjithpërfshirëse 

Targeti: rrit nivelin e përgjithshëm të punësimit, si përqindje e popullsisë 15+, nga 39.5% në 44.4% 

 

Pjesa III. Treguesit EQARF  

Treguesi Përkufizimi 

1. Lidhja e sistemeve të sigurimit të cilësisë për ofruesit e AFP 

Pjesa e ofruesve që aplikojnë 
sisteme të brendshmë të sigurimit 
të cilësisë të përcaktuara nga ligji 
me inisiativën e tyre  

Përqindja e ofruesve të AFP që tregojnë evidencë se po 
zbatojnë parimet e EQARF brenda një sistëmi të përcaktuar për 
sigurimin e cilësisë, ku numri i oftuesve të regjistruar të AFP 
është =100% 

Pjesa e ofruesve të akredituar të 
AFP 

Përqindja e ofruesve të AFP që janë të akredituar, ku numri i 
ofruesve të regjistruar të AFP është =100% 

2. Investimet në trainimin e mësueve dhe instruktorëve 

Pjesa e mësuesve dhe 
instruktorëve që marrin pjesë në 
trainim të mëtejshëm 

Përqindja e mësuesve dhe instruktorëve që marin pjesë në 
programet e akredituara të trainimit në shkollë, nga numri i 
përgjithshëm i mësuesve dhe instruktorëve të regjistruar 

Shuma e fondeve të investuara Shuma totale e fondeve vjetore të investuara për trainimin e 
mëtejshëm të mësuesve dhe instruktorëve 

3. Niveli i pjesëmarrjes në programet e AFP 

Numri i pjesëmarrësve në 
programet e AFP, sipas tipit të 
programit dhe kritereve individuale 

Përqindja vjetore e kohortëve që përfundojnë arsimin tetë-vjeçar 
të detyrueshëm që marrin pjesë në programet e IAFP mbi 
nivelin e mesëm (që çojnë në kualifikim formal) 

Përqindja e popullsisë aktive (15–74 vjeç) që hyjnë në 
programet e arsimit dhe trainimit të vazhdueshëm (që çojnë në 
njohje të kualifikimit) 
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Treguesi Përkufizimi 

4. Niveli i përfundit të programeve të AFP  

Numri i programeve të AFP të 
përfunduara me sukses/të 
braktisura, sipas tipit të programit 
dhe kritereve individuale 

Përqindja e atyre që përfundojnë (p.sh. fitojnë një kualifikim 
formal) programet IAFP(s) (që çojnë në kualifikim formal), 
krahasuar me ato që hyjnë në programet IAFP 

Përqindja e atyre që përfundojnë (p.sh. fitojnë një kualifikim 
formal) programin CAFP (që çojnë në njohje të kualifikimit), 
krahasiar me ato që hyjnë në programet e CAFP programme(s) 

5. Niveli i regjistrimit në programet e AFP 

Destinacioni i studentëve të AFP 
në një pikë të caktuar në kohë pas 
mbarimit të trainimit, sipas tipit të 
programit dhe kritereve individuale 

Proporcioni i atyre që përfundojnë programet e AFP që 
vendosen në tregun e punës, arsim ose trainim të mëtejshëm 
(përfshirë universitetin) ose destinacion tjetër brenda 12–36 
muajve nga mbarimi i programit 

Pjesa e studentëve të punësuar në 
një pikë të caktaur në kohë pas 
mbarimit të trainimit, sipas tipit të 
programit dhe kritereve individuale 

Përqindje e atyre që përfundojnë programet e AFP që 
punësohen pas një viti nga mbarimi i trainimit 

6. Përdorimi i aftësive të fituara në vendin e punës 

Informacion në zanatet e fituara 
nga individët pas mbarimit të 
trainimit, sipas tipit të programit 
dhe kritereve individuale 

Përqindje e atyre që përfundojnë programet e AFP që punon në 
zanatet që studiuan 

Niveli i kënaqësisë së individëve 
dhe punëdhënësve me 
aftësitë/kompetencat e fituara 

Përqindje e të punësuarve në një sektor të caktuar që brenda 
një periudhe 12–36 muajsh pas mbarimit të programit të AFP, 
kuptojnë se trainimi ishte i lidhur me punësimin e tyre aktual 

Përqindja e punëdhënësve në një sektor të caktuar që janë të 
kënaqur me aftësitë, kompetencat dhe kualifikimet e atyre që 
kanë përfunduar programet e AFP  

Përqindja e punëdhënësve në një sektor të caktuar që janë të 
kënaqur me ata që kanë përfunduar programet e AFP  

7. Niveli i papunësisë sipas kritereve individuale 

Niveli i papunësisë Numri i personave të papunësuar si përqindje e forcës totale të 
punës; forca e punës është totali i personave të punësuar plus 
të papunësuarit 

8. Mbizotërimi i grupeve të pafavorizuara 

Përqindja e pjesëmarrësve në AFP 
të klasifikuar si grupe të 
pafavorizuara (në një rajon të 
përcaktuar ose zonë tipike) sipas 
moshës dhe gjinisë 

Përqindja e pjesëmarrësve dhe e përfunduesve të programit 
nga grupet e pafavorizuara, të përcaktuara në nivel kombetar 
dhe Europian nga numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve dhe 
përfunduesve të programeve të AFP 

Niveli i suksesit të grupeve të 
pafavorizuara sipas moshës dhe 
gjinisë 

Përqindja e përfunduesve të programit nga grupet e 
pafavorizuara, të përcaktuara në nivel kombetar dhe Europian, 
krahasuar me numrin e atyre që hyjnë në program 

9. Mekanizmat për të identifikuar nevojat për trainim në tregun e punës 

Informacion për mekanizmat e 
ngritur për të identifikuar kërkesat 
në ndryshim në të gjitha nivelet 

Llojet e mekanizmave të përdorur për të përditësuar ofertën e 
AFP për nevojat e ardhshme të tregut të punës 

Evidenca e efektivitetit të tyre  Informacion mbi mekanizmat e përdorur që ju ofrojnë aktorëve 
informacionin më të fundit për nevojat e ardhshme të tregut të 
punës 

10. Skemat e përdorura për të promovuar akses më të mirë në AFP 
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Treguesi Përkufizimi 

Informacioni për skemat ekzistuese 
në nivele të ndryshme 

Llojet e skemave të përdorura për të përmirësuar aksesin në 
AFP 

Evidenca e efektivitetit të tyre Informacioni demonstron kapacitetet e sistemit të AFP për të 
rritur aksesin në AFP 
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Shtojca 2. Treguesit e përbashkët  – Përkufizimet 

Treguesi Përshkrimi 

Fusha e politikës1. Përmirësimi i sistemeve të arsimit dhe trainimit 

K: Përfundimi i arsimit të lartë 
(LFS) 

Proporcioni i popullsisë me moshë 30–34 vjeç që kanë 
përfunduar me sukses arsimin universitar ose të ngjashëm 
(ISCED 5 ose 6) 
(Targeti kryesor i BE 2020: 40%) 

K: Personat me kualifikim të lartë 
(LFS) 

Numri i personave me kualifikim të lartë në forcën e punës 
(Targeti kryesor rajonal i EJL 2020: +300 000 persona me 
kualifikim të lartë) 

K: Fitimi i aftësive bazë (PISA 
results, OECD) 

Pjesa e 15-vjeçarëve që dështojnë të arrijnë Nivelin 2 në lexim, 
matematikë dhe shkencë, siç matet nga OECD’s PISA 
(Target i ET 2020: <15%) 

K: Braktisësit e hershëm të arsimit 
dhe trainimit (LFS) 

Proporcioni i popullsisë me moshë 18–24 vjeç që kanë vitet më 
të pakta të asimit nëntë-vjeçar dhe që nuk janë në arsim ose 
trainim të mëtejshëm 
(Targeti kryesor i BE 2020: <10%) 

Financimi i arsimit (llogaritë 
kombëtare) 

Shpenzimet publike për arsimin si përqindje e PBB  

Pjesëmarrja në AFP (statistikat 
arsimoret) 

Numri i studentëve në AFP si përqindje e totalit të regjistrimeve 
në arsimin e mesëm (ISCED 3)  

Aftësitë gjuhësore dhe matematike 
të të rriturve (statistikat arsimore) 

Proporcioni i të rriturve (10+) në popullsi të aftë të lexojnë dhe 
shkruajnë një tekst të thjeshtë në gjuhën kombëtare 

Fusha e politikës 2. Përmirësimi i ofertës dhe produktivitetit të aftësive dhe të mësuarit gjatë gjithë 
jetës 

K: Të mësuarit gjatë gjithë 
jetës(LFS) 

Pjesa e popullsisë me moshë 25–64 që kanë deklaruar se kanë 
marë arsim formal apo jo-formal ose trainim 4 javë përpara këtij 
studimi 
(Target i ET 2020: 15%) 

Sipërmarja (Akti i biznesit të vogël, 
OECD) 

Analiza e nevojave për trainim 

Bashkëpunimi universitet-ndërmarje 

Trainim për sipërmarrjet e grave 

E drejta për trainim 

Niveli i punësimit i studentëve yë 
AFP (LFS) 

Pjesa e të punësuave që ndjekin një program AFP në të 
punësuarit totalë 

Fusha e politikës 3. Rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës  

K: Niveli i punësimit (LFS) Niveli i punësimit (20–64): numri i personave të punësuar të 
moshës 20-64 si pjesë e popullsisë së përgjithshme e së njëjtës 
grupmoshë. 
(Targeti kryesor i BE 2020: 75%) 

Niveli i përgjithshëm i punësimit (15+): numri i personave të 
moshës 15+ të punësuar si pjesë e popullsisë së përgjithshme e 
së njëjtës grupmoshë.  
(Targeti kryesor rajonal i EJL 2020: 44.4%) 

K – treguesi kryesor 
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LISTA E SHKURTIMEVE 

ALMP politika aktive të tregut të punës 

CVET arsim profesional dhe trainim i vazhdueshëm 

EQARF  Kuadri Europian i Referencës për Sigurimin e Cilësisë në Arsim dhe Formim 
Profesional 

ET 2020 Strategjia Europiane për Bashkëpunim në Arsim dhe Trainim  

ETF Fondacioni Europian i Trainimit 

Europe 2020 Strategjia e Rritjes së BE 

HRD zhvillim i burimeve njerëzore  

IPA Instrumenti i Ndihmës së para-Aderimit 

IVET arsim profesional dhe trainim fillestar 

LFS Studim i Forcës së Punës 

NES Shërbimi Kombëtar i Punësimit 

NTTs Ekipet kombëtare teknike 

OECD Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim 

PISA Programi për Vlerësimin e Studentëve Ndërkombëtarë (OECD) 

SEET Europa Juglindore dhe Turqia 

VET arsim dhe formin profesional, AFP 
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FJALOR 

Të dhëna 
administrative  

Një sërë njësish dhe të dhënash të nxjerra nga një burim administrativ. 
(Eurostat). 

Burim 
administrativ 

Regjistrimi i njësive dhe të dhënave të lidhura me një rregull administrativ (ose 
grup rregullash), i parë si burim i të dhënave statistikore. (OECD) 

Të dhëna 
fillestare 

Të dhëna që përshkruajnë situatën që duhet adresuar nga një program ose 
projekt dhe që shërbejnë si pikë fillimi për matjen e rezultateve të atij programi 
ose projekti. Një studim fillestar do të ishte analiza që përshkruan situatën para 
marrjes së ndihmës. Kjo përdoret për të përcaktuar rezultatet dhe arritjet e një 
aktiviteti dhe shërben si referencë e rëndësishme për vlerësimin. (UNDP) 

Targeti Pika e referencës ose standardi kundrejt të cilit mund të krahasohet progresi ose 
arritjet, p.sh. çfarë është arritur në të kaluarën, çfarë po arrijnë organizata të tjera 
si partnerët e zhvillimit, për çfarë janë përcaktuar  targetet dhe buxhetet, çfarë 
mund të ishte arritur në rrethanat në fjalë.Ai gjithashtu i referohet një targeti të 
ndërmjetëm për të matur progresin në një periudhë të caktuar. (UNDP) 

Targetimi Krahasimi i të dhënave, me të dhëna ose procese kundrejt një standardi të 
njohur. (SDMX – Të dhëna statistikore dhe Meta të dhëna eXchange) 

Të dhëna Karakteristka ose informacion, zakonisht numerike që grumbullohen përmes 
vëzhgimit. Të dhënat tipikisht janë rezultate të matjeve dhe mund të vizualizohen 
duke përdorur grafikë dhe imazhe. (Eurostat) 

Tregues Një faktor sasior dhe cilësor ose një variabël që ofron një mënyrë të thjeshtë dhe 
të besueshme për të matur arritjet, për të reklektuar ndryshimet e lidhura me një 
ndërhyrje ose për të ndihmuar vlerësimin e performancës së një aktori zhvillimi. 
Treguesit janë përmbledhje të të dhënave të papërpunuara ose të përpunuara 
që ndihmojnë për të shprehur me numra një fenomen në studim dhe për të 
kuptuar realitetet komplekse. (OECD) 

Monitorimi Një funksion i vazhdueshëm që ka për qëllim kryesisht t’u ofrojë menaxherëve 
dhe aktorëve kryesorë komente të rregullta dhe tregues të hershëm të progresit 
ose mungesës së tij në arritjen e rezultateve të synuara.  Monitorimi ndjek 
performancën aktuale ose situatën kundrejt të cilës u planifikua ose që pritet të 
ndodhë sipas standardeve të para-caktuara. Monitorimi zakonisht përfshin 
grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për proceset, stategjitë dhe rezultatet 
në zbatim dhe rekomandon masa korrektuese. (UNDP) 

Performanca Progresi kundrejt arritjes së rezultateve. (UNDP) 
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Tregues 
performance  

Një karakteristikë e veçantë ose dimension që përdoret për të matur ndryshimet 
e synuara të përcaktuara nga një kuadër rezultatesh i një njësie administrative. 
Treguesit e performancës përdoren për të vëzhguar progresin dhe për të matur 
rezultatet aktuale krahasuar me rezultatet e pritshme. Ato shërbejnë për t’iu 
përgjigjur ‘si’ ose ‘nëse’ një njësi po progreson drejt objektivave, krahasuar me 
‘pse’ ose ‘pse jo’ po ndodh një progres i tillë. Treguesit e performancës 
zakonisht shprehen me terma sasiorë dhe duhet të jenë objektivë dhe të 
matshëm (p.sh. vlera numerike, perqindje, pikë ose indekse). (UNDP) 

Tregues 
performance për 
AFP  

Synojnë të informojnë nëse programi ose politika po realizon atë për të cilën 
është krijuar dhe nëse e bën mirë atë. […] Inpute, procese, outpute dhe rezultate 
janë bazat e treguesve të performancës. (Sigurimi i Cilsësisë në Sistemin e 
Arsimit & Trainimit në BE) 

Matja e 
performancës 

Grumbullimi, interpretimi dhe raportimi i të dhënave për treguesit e 
performancës, të cilët masin sesa mirë projektet ose programet realizojnë 
produkte dhe kontribojnë në arritjen e synimeve më ambicioze (qëllimeve ose 
rezultateve). Matjet e performancës janë më të dobishme kur përdoren për 
krahasime me kalimin e kohës mes njësive që kryejnë funksione të njëjta. Një 
sistem për vlerësimin e performancës së inisiativave në zhvillim kundrejt 
objektivave të synuara. Gjithashtu përshkruar si procesi që mat objektivisht se 
sa mirë një agjensi po realizon synimet dhe objektivat e saj. (UNDP) 

Tregues i 
përafërt 

Një variabël i përdorur për të zëvendësuar një tjetër i cili është i vështirë për t’u 
matur direkt. Kostoja, kompleksiteti, dhe/ose koha për grumbullimin e të 
dhënave mund të pengojnë matjen e drejpërdrejtë të një rezultati. Në këtë rast, 
treguesi i përafërt mund të tregojë tedenca të përformancës dhe të vërë në dijeni 
menaxherët për probleme potenciale ose zona suksesi. (UNDP) 

Target Situata që pritet në përfundim të një programi ose aktiviteti. (UNDP) 

Tedencë Ndryshimi i ngadaltë për një periudhë kohe, zakonisht disa vite, i lidhur 
përgjithësisht me shkaqe strukturore që ndikojnë fenomenin që kërkohet të 
matet (Eurostat) 

Arsim dhe 
formim 
profesional 
(VET) 

Arsimi dhe trainimi të cilat synojnë të pajisin individët me njohuri, aftësi dhe 
kompetenca të kërkuara në një profesion të caktuar ose më gjerë në tregun e 
punës. (ETF) 
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