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Agjenda evropiane e shkathtësive është një plan pesëvjeçar për
të ndihmuar individët dhe bizneset të zhvillojnë më shumë
shkathtësi dhe shkathtësi më të mira dhe t'i vënë ato në
përdorim.

Përcakton objektivat që duhet të arrihen deri në vitin 2025,
bazuar në tregues të përcaktuar sasiorë:
• - Pjesëmarrja e të rriturve të moshës 25-64 vjeç në mësim gjatë 12 

muajve të fundit duhet të rritet nga 38% në 50%
• -Pjesëmarrja e të rriturve me kualifikim të ulët 25-64 vjeç në mësim 

gjatë 12 muajve të fundit duhet të rritet nga 18% në 30%
• -Përqindja e të rriturve të papunë të moshës 25-64 vjeç me një 

përvojë të fundit mësimore duhet të rritet nga 11% në 20%
• - përqindja e të rriturve të moshës 16-74 vjeç në mësim gjatë 12 

muajve të fundit duhet të rritet nga 56% në 70%



Objektivat e politikës

Politika e shkathtësive synon të sigurojë që shkathtësitë e
disponueshme në tregun e punës të korrespondojnë me
nevojat e biznesit dhe ekonomisë në përgjithësi.

Të dhënat mbi shkathtësitë duhet të mbështesin dhe
monitorojnë qëllimet e politikave në fushat specifike prioritare
siç janë paraqitur në "Agjendën evropiane të shkathtësive".

•



Grupi Teknik 2016
Në janar 2016, Grupi teknik për statistikat për aftësitë dhe
kapitalin njerëzor i kryesuar nga Eurostat është krijuar si një
grup teknik ndër-institucional i Komisionit, duke përfshirë
anëtarë të disa shërbimeve të Komisionit (EAC, EMPL CEDEFOP,
CNET…)

Grupit teknik iu dha
Mandati për të paraqitur një raport që përmban
një udhërrëfyes të propozuar për zhvillimin
e statistikave të shkathtësive brenda

Sistemit statistikor evropian (ESS).



Dimensionet e shkathtësive

• Furnizimi me shkathtësi - shkathtësitë që zotëron fuqia 
punëtore;

• Kërkesa për shkathtësi - shkathtësitë e kërkuara nga 
punëdhënësit;

• Zhvillimi i shkathtësive, për shembull regjistrimet dhe 
trajnimet në vendin e punës;

• Mospërputhja e shkathtësive, e përcaktuar si dallimi 
midis kërkesës dhe ofertës së shkathtësive.



Qasjet e matjes së shkathtësive

Matjet indirekte janë paraqitje të një niveli të caktuar të
shkathtësive (p.sh. të dhëna për kualifikimet dhe profesionet);

Matjet e drejtpërdrejta janë vlerësime të drejtpërdrejta të
shkathtësive (p.sh. rezultatet e testeve për ofertën e
shkathtësive), ose të dhëna për të sapopunësuarit dhe të
dhënat e vendeve të lira të punës për anën e kërkesës;

Niveli i shkathtësive të vetë-raportuar janë
vetëvlerësimet e shkathtësive të individëve (p.sh. niveli
subjektiv i shkathtësive digjitale).
•



Korniza konceptuale dhe burimet 



Shifrat që lidhen me shkathtësitë



Burimi:
Anketa e fuqisë punëtore të BE-së (BE-AFP);

Mbledhja e përbashkët e të dhënave nga UNESCO OECD Eurostat (UOE);

Anketa e Komunitetit të BE-së mbi Përdorimin e TIK-ut në familje dhe nga individët;

Anketa e Komunitetit të BE-së mbi Përdorimin e TIK-ut dhe tregtinë elektronike në 
ndërmarrje;

Statistikat e vendeve të lira të punës (JVS);

Anketa për Arsimin e të Rriturve (AES);

Anketa e Formimit të Vazhdueshëm Profesional (CVTS);

Statistikat e Kërkimit dhe Zhvillimit (RS).

•



Mospërputhja e shkathtësive: 
Statistikat eksperimentale (1-2)

Mospërputhja vertikale e shkathtësive: shkalla e 
mbikualifikimit
Shkalla e mbikualifikimit llogaritet me anë të numrit të
personave të diplomuar në nivel terciar në punësim (ISCED
2011 niveli 5 deri në 8) profesionet e të cilëve supozohet se
nuk kërkojnë arsim terciar (ISCO 2008 grupet kryesore 4 deri
në 9).
(bazuar në EU-LFS)

•



Mospërputhja e shkathtësive: 
Statistikat eksperimentale (2-2)

Mospërputhja horizontale e shkathtësive sipas fushave 
të arsimit
Shkalla e mospërputhjes horizontale të shkathtësive sipas
fushave të arsimit llogaritet duke përputhur (kryesisht) fushat
e gjera të arsimit dhe trajnimit (fushat e arsimit dhe trajnimit
ISCED-F) me profesionet në nivelin 3-shifror ISCO 2008.
(bazuar në EU-LFS)

•



Shpërndarja
Publikuar si skedarë në excel në faqen e internetit të Eurostat-
it, në seksionin e dedikuar për statistikat e shkathtësive:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-
statistics/skills

Publikuar për herë të parë në vitin 2017 dhe përditësohen çdo 
vit (afërsisht në shtator); aktualisht janë të publikuara të 
dhënat për shkathtësitë vertikale për 2008-2020, aktualisht 
janë botuar të publikuara të dhënat për 2014-2020 për 
shkathtësitë horizontale



FALEMINDERIT SHUMË!

Pyetje/sugjerime?

Mund t'i adresoni tani ose më vonë në:
Aurelia-georgiana.ivan@ec.europa.eu

mailto:Aurelia-georgiana.ivan@ec.europa.eu

