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PËRMBLEDHJE
Çfarë është mospërputhja

Kompleksiteti i matjes

Udhëzimet e ICLS - matja

Moduli i mospërputhjes së shkathtësive nga ILO 
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Furnizuesit 

• Të papunët

• Të punësuarit
• Popullsia në moshë 

pune jashtë fuqisë 
punëtore

Kërkuesit 

• Punëdhënësit (+ 
Punëtorët për llogari të 
tyre + Hhs)

Shfrytëzimi

Oferta dhe kërkesa për shkathtësi dhe 
kualifikime

Çfarë është mospërputhja?

- përdoret për të përshkruar lloje të ndryshme të disbalancit ndërmjet 
shkathtësive dhe kualifikimeve të disponueshme në tregun e punës dhe 
atyre që kërkohen në punë.
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KOMPLEKSITETI I MATJES SË MOSPËRPUTHJES 
SË SHKATHTËSIVE  

Shumëllojshmëria e koncepteve

Shumëllojshmëria e llojeve të shkathtësive dhe taksonomive

Shumëllojshmëria e qasjeve matëse 

Shumëllojshmëria e burimeve

Fati i statistikave të mira 

Nevoja për të zbërthyer çështjen e mospërputhjes së 
shkathtësive
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Qëllimi

Të ofrojë standarde për përcaktimin dhe matjen e mospërputhjeve të 
kualifikimeve dhe shkathtësive të personave në punësim

Të ofrojë udhëzime të praktikave më të mira në matjen e llojeve të 
ndryshme të mospërputhjeve në nivel kombëtar dhe që plotësojnë 
masat ekzistuese të nënshfrytëzimit të fuqisë punëtore; dhe 

Të sigurojë bazën për prodhimin e statistikave të krahasueshme në nivel 
ndërkombëtar mbi këtë temë.

* https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/meetingdocument/wcms_648557.pdf

Udhëzimet mbi kualifikimet dhe mospërputhjet e shkathtësive, 
miratuar në ICLS 20, në 2018*

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648557.pdf
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Arsimi joformal, 
Mësimi joformal

Arsimi formal
-niveli i arsimimit
-fusha e studimit

Shkathtësitë specifike 
për vend të 

punës/shkathtësitë 
teknike 

Aftësitë bazë 

Aftësi të transferueshme 
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MOSPËRPUTHJA E PERSONAVE NË PUNËSIM*

*Bazuar në kërkesat e punës kryesore
(aty ku është e nevojshme, në bazë të kërkesave të punëve të tjera)

KONCEPTI



Mospërputhja e kualifikimeve - Matja

(a) Mospërputhje sipas nivelit të arsimit (bazuar në nivelin e arsimimit, profesionit, rëndësisë të 
niveleve të ndryshme të arsimit për secilin profesion ose grup profesionesh).

v Qasja normative - kërkesat arsimore të vendosura për profesione ose grupe të 
veçanta profesionesh (rekomandohet)

v Qasja statistikore - niveli modal i arsimimit të të gjithë personave të punësuar në një 
profesion ose grup profesionesh (ose vite të shkollimit) 

v Qasja e vetëvlerësimit - bazuar në përputhjen e vetë-perceptuar të personit midis 
nivelit të arsimimit të tij/saj dhe nivelit të kërkuar nga puna

(b) Mospërputhje sipas fushës së studimit (bazuar në fushën e studimit, profesionit, rëndësisë 
të fushave të ndryshme të studimit për secilin profesion ose grup profesionesh).

vQasja normative 
vQasja statistikore
vQasja e vetëvlerësimit
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Mospërputhja e kualifikimeve - Matja

(a) Mospërputhje sipas nivelit të arsimit 

(b) Mospërputhja sipas fushës së studimit 

vQasja normative - Më e saktë pasi është bazuar në 
ekspertizë, por e shtrenjtë për ta mbajtur të përditësuar 

vQasja statistikore - Lehtë për t'u aplikuar, nuk kërkohen 
pyetje shtesë, por e ndjeshme ndaj nivelit të përgjithshëm 
arsimor 

vQasja e vetëvlerësimit - Lehtë për t'u aplikuar, por 
subjektive (?)
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Krahasimi i metodave, AFP 
Mospërputhja sipas nivelit të arsimit, qasja normative dhe statistikore

Qasja normative: Pragjet- Kërkesat arsimore ISCO sipas kodit 1-shifror të ISCO 
Qasja statistikore: Pragjet- Nivel modal i arsimit sipas kodit 2-shifror të ISCO 

Përputhet: 58%
Mbi-arsimuar: 23%
Nën-arsimuar: 18%

Përputhet: 59%
Mbi-arsimuar: 19%
Nën-arsimuar: 22%



Normative: Kërkesat arsimore ISCO 
sipas kodit 1-shifror të ISCO

Vetë-vlerësim (qasja e drejtpërdrejtë)

Krahasimi i metodave
Mospërputhje sipas nivelit të arsimit



Normative: Kërkesat arsimore ISCO sipas kodit 1-shifror të ISCO Statistikore: Nivel modal i arsimit  ISCED sipas kodit 2-shifror të 
ISCO

Krahasimi i metodave
Mospërputhje sipas nivelit të arsimit me kalimin e kohës

Shqipëri, AFP



Mospërputhja e shkathtësive – Matja
- shkathtësitë e përgjithshme - lloje specifike të shkathtësive 

Matja e punëtorit: përputhja e vetëperceptuar e personit midis nivelit të tij/saj 
dhe/ose llojit të shkathtësive dhe shkathtësive të kërkuara nga puna. 

A i përshtatet puna shkathtësive të punëtorit?

Matja e punëdhënësit: vlerësimi i punëdhënësit për shkathtësitë e 
disponueshme (dhe të përdorura në punë) krahasuar me shkathtësitë e 
kërkuara. 

A janë aftësitë e punëtorit të përshtatshme për punën?

Matja e drejtpërdrejtë (vlerësimi): Vlerësohet niveli i ekspertizës të llojeve të 
përzgjedhura të shkathtësive (p.sh. testet e shkrim-leximit, numërimit dhe TIK-
ut)
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Burkina Faso, SWTS 2019, mosha 15-29

Mospërputhjet e kualifikimeve dhe shkathtësive: MATJA E PUNËTORIT



• sektori formal/joformal 

• punëtorët 

• sektori publik/privat 

• grupet e profesioneve që kërkojnë nivele më të larta arsimimi ose në të cilat përputhja është e 
ulët ose oferta është e shkurtër

• kohortat specifike sipas moshës (p.sh. mosha 15-29, të moshuar, ata që kanë hyrë në punë në 5 
vitet e mëparshme)

TREGUESIT: Ndarja

• Sipas karakteristikave demografike, sociale dhe ekonomike (gjinia, mosha, aktiviteti ekonomik, 
sektori, profesioni, niveli i arsimimit, statusi në punësim, qëndrimi në punë, punët e përkohshme 
ose të përhershme, migrantë kundrejt punëtorëve jomigrantë, etj.)

- Konsiderata për nevojën për konfidencialitet dhe rëndësi statistikore

TREGUESIT: Interesat e veçanta të nëngrupeve
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Incidenca e mospërputhjes sipas nivelit të arsimit dhe fushës së studimit, sipas profesionit, %
Moldavia, AFP 2017 T1 (qasja subjektive + normative)  

Mospërputhja më e 
madhe e fushës së 
studimit

Përputhja më e lartë

Grupi më heterogjen. 
Përputhja më e ulët.

Ndarja sipas grupeve ISCO
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MODULI AFP PËR MOSPËRPUTHJET
Qëllimi: mbledh informacion në lidhje me kualifikimet, përvojën e punës dhe shkathtësitë e nevojshme dhe shkallën në të cilën ato 
korrespondojnë me kualifikimet, përvojën e punës dhe aftësitë e vetë të anketuarit. 

Mbulimi i moshës: Të gjithë anëtarët e ekonomisë familjare në moshë pune që janë të punësuar (puna kryesore/biznesi)

Struktura

v Kualifikimet formale (opsionale)
§ Niveli i nevojshëm i arsimimit 
§ Nevojitet një fushë specifike studimi  

v Përvoja e punës/trajnimi në punë (opsionale) 
v Nevojitet kohëzgjatja minimale e përvojës së punës/trajnimit në vend të punës 
§ Kohëzgjatja e përvojës së punës/trajnimi në punë

v SHKATHTËSITË
§ Shkathtësitë e zotëruara për të kryer detyrat dhe detyrimet
§ Nevojat për shkathtësi
§ Rëndësia e shkathtësive të ndryshme të nevojshme (opsionale)
§ Niveli i shkathtësive të ndryshme të nevojshme  
§ Niveli i shkathtësive të ndryshme të zotëruara 
§ Përshtatshmëria e shkathtësive të ndryshme të zotëruara (shkathtësi të transferueshme)
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